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INFORMACE Z ÚĜADU OBþANĤM

Slovo starosty
MĤžeme se mČnit nebo zĤstat stát na místČ
Vše je v pohybu, setkáváme se s tím všichni, každý den
a všude. SvČt kolem nás se rozvíjí závratným tempem a to,
co platilo pĜed pár léty, je zítra zastaralé. Neznamená to ale,
že „co je staré, bylo špatnČ“. ÚroveĖ technického pokroku
a znalosti lidí se neustále zvyšují kvadratickou Ĝadou a zasahují do všech oblastí našeho života. To, co bývalo pĜed pár
lety zázrakem techniky, je dnes samozĜejmou souþástí života.
V sobotu 20. þervence 1969, ve 21:17:41 stĜedoevropského
þasu pĜistáli ameriþtí astronauti Neil Armstrong a dr. Edwin
Aldrin na MČsíci. První let na MČsíc se konal témČĜ rok po
okupaci ýeskoslovenska sovČtskými vojsky. Zaþala normalizace, šéfredaktoĜi byli nahrazováni kovanými soudruhy,
v ýeskoslovenské televizi byl nový Ĝeditel. Ale nový režim,
dosazený násilnČ, nemČl ještČ silnou pozici všude. Projevilo
se to mj. i tím, že noviny i televize vČnovaly prvnímu letu
na MČsíc znaþnou pozornost a televize dokonce dávala pĜistání a první výstup na povrch MČsíce pĜímým pĜenosem
(v SovČtském svazu to neukázali ani svým kosmonautĤm
a v ýínČ se lidé nedozvČdČli o tomto letu vĤbec...). „Je to
malý krok pro þlovČka, ale obrovský skok pro lidstvo.“ Tu
památnou vČtu Neila Armstronga známe snad všichni. To, že
kosmickou loć Apollo 11 pĜed 43 lety Ĝídil poþítaþ na úrovni
dnešních složitČjších mobilních telefonĤ, si dnes uvČdomuje
málokdo.
V životČ þlovČka je vývoj pĜirozený, narodíme se, uþíme se
chodit, mluvit, þíst, poþítat, pĜebíráme zkušenosti od starších. Pak pĜijde období, kdy musíme nést zodpovČdnost,
kdy urþujeme další kroky, vychováváme své dČti a staráme
se o seniory. Nakonec pĜedáváme zkušenosti tČm, kteĜí nesou tu štafetu dál. Je ve mnČ vždy kousek nostalgie, když
vidím polorozpadlý dĤm a pĜemýšlím, kolik úsilí to nČkoho
stálo a kolik radosti i slz mu dĤm, který si stavČl, pĜinesl.
V dČjinách mČsta je to podobné, jen se nejedná o individuální
zájmy jednotlivce, ale o pokraþování systému, vývoje. Tak,
jako nejde zastavit vČk jednotlivce, nejde zastavit ani vývoj
mČst. Jakým zpĤsobem se bude mČsto vyvíjet je jen výsledek
þinnosti a schopností lidí, kteĜí v dané oblasti žijí.
Trápí mČ jedna otázka: Jak zajistíme budoucí prosperitu
našeho mČsta?
MČsto mĤže a postupnČ opraví chodníky, námČstí, školu,
školku, postavíme tČlocviþnu, dČtská hĜištČ a další zázemí,
domy s péþí o seniory. Pracujeme na získávání rĤzných dotaþních prostĜedkĤ, mĤžeme natahovat ruku a víc kĜiþet k novému rozpoþtovému urþení daní. PĜesto se bojím, že to bude
málo. MĤžeme hledat pouþení v historii, ten základ prosperity vždy byl v práci a odpovídající odmČnČ za ní. Neumím
si pĜedstavit, že naše mČsto pĤjde proti vývoji a budeme jen
þekat na to, co nám upadne ze státního þi krajského rozpoþtu.
Podívejte se, jak se vyvinula zamČstnanost v našem regionu za posledních dvacet let, jak se mČní struktura obyvatel,
úroveĖ vzdČlání, prĤmČrný vČk, jak vČtšina schopných mladých lidí opouští naše mČsto, jak podnikatelé a obchodníci
spíš omezují chod svých ¿rem, než aby se rozvíjeli. Všichni
zastupitelé i politické strany mají pĜed volbami plno slibĤ
o podpoĜe zamČstnanosti a zamČstnavatelĤ, kde je však skuteþnost a jak tato podpora ve skuteþnosti probíhá a probíhala

za posledních dvacet let?
PĜed nedávnem se mi dostal do rukou reklamní materiál
našeho mČsta z roku 1992. Devadesát procent ¿rem a živnostníkĤ z tohoto letáku již v našem mČstČ není a nefunguje.
Obrovskou výhodou mého souþasného povolání je setkávání
s lidmi. Mohu slyšet jejich zkušenosti, názory, otvírají se mi
dveĜe i tam, kde bych se dĜíve nedostal. Jednám s pĜedstaviteli samospráv, s obþany i podnikateli. Smekám pĜed lidmi,
kteĜí dokázali nČco udČlat pro druhé a jsou ve svých profesích úspČšní. Je módou poslední doby þíst v novinách jen
o podvodech, úplatcích þi korupci, jakoby lidi ani nezajímali
ti poctiví, pracovití, obČtaví a úspČšní. Za pár dnĤ budeme
rozhodovat o vedení kraje na další þtyĜi roky a bČžný voliþ
musí být asi hodnČ rozþarován. Pravicová vláda dnes zvyšuje danČ a vidí v tom zoufalý pokus o záchranu stále se zvyšujícího státního dluhu, levicové vedení kraje pak prodává
nemocnice. Z odpovČdného rozhodování zastupitelĤ se spíš
stává kupþení s hlasy voliþĤ. Mám pocit, že z pozice mČsta je
úplnČ jedno, kdo ve vedení kraje bude. Pro Ostravu budeme
vždy jen na okraji zájmu a jen malá hrstka voliþĤ, stejnČ jako
tomu bylo doposud. DĤkazem toho jsou kandidátní listiny
a poþet kandidátĤ z vítkovského regionu. Je trošku podivný
ten zpĤsob demokratického vládnutí, kdy ani tak nerozhoduje
odbornost a profesionalita jako spíše politická pĜíslušnost.
V poslední dobČ se v BudišovČ zvedla vlna odporu proti výstavbČ kogeneraþní jednotky. ýím dál víc se z toho stává hon
na þarodČjnice a vedení mČsta je stavČno do role diletantĤ
a škĤdcĤ životního prostĜedí, kteĜí snad v rámci tohoto projektu neudČlali jedinou vČc správnČ. Dokonce je založeno sdružení Za Budišov!, jehož hlavní úkolem je zastavení výstavby
tohoto projektu a ochrana životního prostĜedí. Prakticky dva
roky je celá záležitost probírána na zastupitelstvu s velice
malým zájmem veĜejnosti a pouze neprofesionálním pĜístupem ¿rmy TCN energie se tento projekt dostal do slepé uliþky a dnes jsem si prakticky jist, že nebude realizován.
Když zde byl na návštČvČ prezident Václav Klaus, mluvil
jsem o tom, že mČsto Budišov n/B. bylo historicky (Morava
– Slezsko) i v souþasnosti (hranice krajĤ, vojenský prostor,
hygienické pásmo pĜehrady) vždy na hranicích. Tato poloha mČsta významnČ ovlivĖovala, a vždy bude ovlivĖovat,
ekonomický vývoj mČsta. MČsto neleží ani v blízkosti vČtšího mČsta ani na hlavní silniþní trase jako tĜeba Moravský
Beroun. Proto bude vždy velice problematické dostat do
mČsta nČjakého investora. ýasto jsme oznaþování za pragmatické ekonomy, kteĜí až pĜíliš þasto zapomínají na historii.
Nikdy jsem však neslyšel jména tČch radních mČsta, kteĜí se
zasloužili o výstavbu tabákové továrny na pĜelomu 20. století
(dnešní Linaset). Zcela jistČ by si zasloužili naší úctu, protože
v dnešní dobČ by proti odporu obyvatel jistČ nikdo takovou
továrnu v BudišovČ nepostavil. Obrovské podČkování patĜí
pĜedstavitelĤm všech soukromníkĤ a ¿rem v našem regionu,
kteĜí jsou úspČšní a dokážou zajistit práci mnoha lidem.
Nejsem nepĜítel obþanských sdružení, smekám pĜed lidmi,
kteĜí nČco dokážou udČlat nad rámec svých pracovních povinností a svých osobních zájmĤ. MČsto vždy bude iniciativu
obþanĤ podporovat. Jen se ptám, kdo má zájem na provozo-

3

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

vání a komu prospČje takové sdružení. Nevím, kdo jsou þlenové vzniklého sdružení a ani nevím, kolik z nich se opravdu
bylo na stejnou kogeneraþní jednotku v ýáslavi podívat.
PĜed nedávnem jsem jednal se starostou mČsta Bolatice, Mgr.
Paverou. Všichni víme, že tam funguje Lanex, obrovská ¿rma, která má poboþku i ve VítkovČ. Vedle toho se mi chlubil
novou funkþní podnikatelskou zónou. Sousední Vítkov má
taky na výjezdu do VČtĜkovic zónu, kterou nabízí k rozvoji
podnikĤm a za posledních pár let se úspČšnČ rozvíjí. Jen se
ptám, jestli jsme opČt v BudišovČ nČkde nezaspali a jestli bychom nemČli zakládat spíš sdružení za záchranu podnikatelĤ.
Nikdo nemá schopnost zastavit vývoj a není možné se jen

pĜizpĤsobovat nebo zĤstat stát na místČ. MĤžeme kritizovat
kogeneraþní jednotku, i když produkce biomasy a štČpky
tady zĤstane a bude se jen zpracovávat a odvážet z tohoto
regionu. MĤžeme být proti výstavbČ vČtrných elektráren, na
druhou stranu budou stát všude kolem nás a prospČch a ¿nance poteþou do jiných obcí a mČst. MĤžeme kritizovat stavbu
solárních panelĤ na hanáckých polích a pĜitom pĜispívat poplatkem za každou spotĜebovanou kilowatu na jejich provoz.
Anebo se mĤžeme spoleþnČ snažit hledat zpĤsoby, jak zvýšit
prosperitu našeho mČsta.
Ing. Rostislav Kyncl, starosta mČsta

StĢípky, tentokráte z místních Āástí
x První záĜijovou stĜedu se uskuteþnilo v Guntramovicích
setkání obþanĤ této místní þásti s vedením radnice. MČsto
zastupoval starosta s místostarostou, mČstský úĜad paní
Roháþová a sleþna DovrtČlová a za správu lesĤ byl pĜítomen pan Bláha. PĜišlo cca 30 obþanĤ, se kterými jsme Ĝešili
jejich problémy a pĜání. NejþastČji zaznČlo: nemožnost pĜipojení k internetu, nemáme dČtské hĜištČ a prostor pro maminky s dČtmi, rychle projíždČjící vozidla po hlavní cestČ
pĜes vesnici, porušování vyhlášky o ochranČ noþního klidu
apod. Vše bylo zapsáno a jednotlivé body postupnČ Ĝešíme.
Spoleþným problémem pro všechny vesnice je nemožnost
nebo špatné pĜipojení k internetu a neexistence dČtského hĜištČ þi jiného prostoru pro setkávání obþanĤ. Firma SitePark
dostala za úkol pĜijít s nabídkou na zajištČní pĜipojení k internetu v jednotlivých vesnicích. ProvČĜí, zda to lze technicky provést a jak velká by to byla investice pro mČsto. Ve
zpravodaji i v tisku jste se mohli doþíst, že menší mČsta budou mít od pĜíštího roku více penČz z rozpoþtového urþení
daní. Týká se to i Budišova a vČĜím, že se nám ze zvýšených
pĜíjmĤ podaĜí v každé místní þásti vybudovat menší hĜištČ.
Zlepšení komunikace mezi mČstem a místními þástmi by jistČ napomohlo zĜízení tzv. osadních výborĤ, které upravuje
zákon o obcích. Pokud by se našli ve vesnicích zájemci z Ĝad
aktivních obþanĤ, jistČ by to bylo ku prospČchu vČci. Osadní
nebo místní výbor je oprávnČn podle § 121 zákona o obcích
pĜedkládat orgánĤm obce (zastupitelstvu, radČ i ostatním
výborĤm) návrhy týkající se rozvoje þásti obce a rozpoþtu
obce a vyjadĜovat se k takovým návrhĤm nebo k podnČtĤm
a pĜipomínkám, které se týkají dotyþné þásti obce nebo které
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pĜedkládají obecním orgánĤm obþané obce s trvalým pobytem v dotyþné þásti obce. PĜedseda výboru má právo na udČlení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.
x ZamČstnanci správy lesĤ a technických služeb provedli bČhem záĜí celkovou rekonstrukci mostu ve Starých
OldĜĤvkách u domu pana Otáhala. Statický posudek odhalil, že most je ve velmi havarijním stavu a okamžitČ zakázal
prĤjezd tČžkých aut pĜes most. K nemovitostem tak nemohlo
pĜijet popeláĜské auto nebo traktor se dĜevem. Museli jsme
nechat zpracovat projektovou dokumentaci a ihned poté
jsme pĜistoupili k realizaci. Celkové náklady na opravu mostu se vyšplhaly ke 150 tisícĤm Kþ. To, že svou práci dČlají
zamČstnanci SLTS dobĜe, je patrné z fotogra¿e.
x Na základČ žádosti obþanĤ Starých OldĜĤvek schválila vloni
rada mČsta zĜízení kuchyĖky z nevyužívané hasiþské zbrojnice v budovČ místní restaurace. Restauraci má ve správČ
SLTS, která tak mohla ¿nancovat rekonstrukci kuchyĖky ze
svého zisku. Po vyklizení hasiþské zbrojnice byla položena
nová dlažba, což bylo nejvČtší investicí. K vybavení kuchyĖky jsme použili vyĜazená kamna, sporák, kuchyĖskou linku
a ledniþku z bytové správy. Vybavení není sice nejnovČjší,
ale v dobrém stavu. Ruce k dílu pĜiložili i obþané, kteĜí dostali barvu na vymalování kuchyĖky a natĜení vrat. Od listopadu bude již kuchyĖka sloužit obþanĤm na oslavy, schĤze,
zábavy atd.
x V Podlesí se bČhem uplynulých dvou mČsícĤ nic zásadního
neudálo, ale urþitČ dostane prostor v dalším þísle, neboĢ se
napĜ. pĜipravuje otevĜení poboþky jedné ¿rmy.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta
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Rada mďsta
dne 27. þervna 2012
x schvaluje 18. rozpoþtové opatĜení vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu mČsta pro rok 2012 takto:
o PĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny 3722 5169
– SPDO
-200 000,- Kþ
na neinvestiþní výdaje skupiny 3723 5138 – SbČr
a svoz ost. odpadĤ
+200 000,- Kþ
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
x schvaluje 19. rozpoþtové opatĜení vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu mČsta pro rok 2012 takto:
o PĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny 6409 5901
– Rezervy neinvestiþních výdajĤ
-45 000,- Kþ
na neinvestiþní výdaje skupiny 6171 5169 – Místní správa
+45 000,- Kþ
dne 29. þervna 2012
x schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2012 þ. 20.
v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu mČsta o þástku
2 120 000,- Kþ takto:
o v pĜíjmové þásti rozpoþtu:
4216 – Investiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu
2 050 000,- Kþ
4111 – Neinvestiþní pĜijaté transfery z VPS SR
70 000,- Kþ
o ve výdajové þásti rozpoþtu posílení skupiny:
2321 – Odkanalizování objektĤ mČsta
2 050 000,- Kþ
6171 – Místní správa
70 000,- Kþ
dne 30. þervence 2012
x schvaluje ¿rmČ VYTEP, s.r.o. stanovení nájemného
300 000,- Kþ bez DPH na rok 2012 ke SmlouvČ o nájmu,
správČ a provozování tepelného zaĜízení mČsta Budišov nad
Budišovkou, ukládá odboru BHSŽPVÚP zajistit dodatek
þ. 18 ke SmlouvČ o nájmu, správČ a provozování tepelných
zaĜízení mČsta Budišov nad Budišovkou s fa VYTEP, s.r.o.
se stanovením výše nájemného na r. 2012 a povČĜuje starostu mČsta podpisem tohoto dodatku,
x schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2012 þ. 21 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku 416 593,- Kþ takto:
o V pĜíjmové þásti rozpoþtu posílení skupiny:
1032 2111 – PĜíjmy ze služeb – prodej dĜeva
7 182,- Kþ
3419 2111 – Ostatní tČlovýchovná þinnost – lyž.
vlek
156 547,- Kþ
3632 2132 – PohĜebnictví
10 750,- Kþ
6171 2329 – Místní správa
32 982,- Kþ
1351 – Odvod loterií
30 054,- Kþ
1355 – Odvod z VHP
179 078,- Kþ
Celkem pĜíjmy
416 593,- Kþ
o Ve výdajové þásti rozpoþtu posílení skupiny:
6409 5901 – Neinvestiþní rezerva 416 593,- Kþ
x schvaluje 22. rozpoþtové opatĜení vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu mČsta pro rok 2012 takto:
o PĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny 6409 5901
– Rezervy neinvestiþních výdajĤ
-200 000,- Kþ
o na neinvestiþní výdaje skupiny 6171 5172 – Místní správa
+200 000,- Kþ
x schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2012 þ. 23 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku 2 500 000,- Kþ
takto:
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o V pĜíjmové þásti rozpoþtu:
TĜ. 8 – položka 8113 – Krátkodobé pĜijaté pĤjþené
prostĜedky
2 500 000,- Kþ
o Ve výdajové þásti rozpoþtu:
TĜ. 5 – 6409 položka 5901 – Rezervy neinvestiþních výdajĤ
2 500 000,- Kþ
schvaluje 24. rozpoþtové opatĜení vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu mČsta pro rok 2012 takto:
o Ve výdajové þásti rozpoþtu:
o PĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny 2143
– Cestovní ruch
-119 410,- Kþ
3314 – MČstská knihovna
-268 740,18 Kþ
3315 – Muzeum
-212 283,- Kþ
3392 – MČKIS
-791 815,63 Kþ
3399 – SPOZ
-15 160,- Kþ
Celkem
-1 407 408,81 Kþ
o na neinvestiþní výdaje skupiny 3149 – StĜedisko
volného þasu
+1 407 408,81 Kþ
a schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2012
v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku
275 246,- Kþ:
o V pĜíjmové þásti rozpoþtu:
skupina 3314 – MČstská knihovna -10 172,- Kþ
3315 – Muzeum
-15 000,- Kþ
3392 – MČKIS
-250 074,- Kþ
Celkem
-275 246,- Kþ
o Ve výdajové þásti rozpoþtu:
skupina 3149 – StĜedisko volného þasu
-275 246,- Kþ
schvaluje 25. rozpoþtové opatĜení vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu mČsta pro rok 2012 takto:
o Ve výdajové þásti rozpoþtu:
PĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny 6409
5901 – Rezervy neinvestiþních výdajĤ
-700 000,- Kþ
na neinvestiþní výdaje skupiny 6171 5362 – Místní správa
+700 000,- Kþ
schvaluje Smlouvu o provedení statického zajištČní objektu
Kulturního domu a kotelny s ¿rmou KOS CONSULT, s.r.o.,
Havlíþkova 26, PĜerov a povČĜuje starostu podpisem této
smlouvy,
schvaluje Smlouvu o uzavĜení smlouvy budoucí o zĜízení
vČcného bĜemene a smlouvy o právu provést stavbu s ¿rmou ýEZ Distribuce, þ. smlouvy IP-12-8011489/1 a povČĜuje starostu podpisem této smlouvy,
bere na vČdomí Zprávu o škodČ vzniklé na majetku p.
Josefa DvoĜáka, zpĤsobené pádem stromu a schvaluje úhradu škody vzniklé na majetku p. DvoĜáka ve výši 5 000,- Kþ,
schvaluje pĜidČlení bytu þ. 7, II. kategorie, o velikosti 2+1,
se spoluúþastí na opravách, ul. nám. Republiky, þ. p. 158
v BudišovČ nad Budišovkou, panu Stanislavu Žákovskému,
s nájemní smlouvou uzavĜenou od 1. 8. 2012 na dobu urþitou 1 mČsíc, dle Obþanského zákoníku,
schvaluje pĜidČlení bytu þ. 6., II. kategorie, o velikosti
3+1, se spoluúþastí na opravách, ul. Berounská, þ. p. 665
v BudišovČ nad Budišovkou, paní ZdeĖce Vindišové, s nájemní smlouvou uzavĜenou od 1. 8. 2012 na dobu urþitou
3 mČsíce, dle Obþanského zákoníku,
schvaluje pĜidČlení bytu þ. 2, I. kategorie, o velikosti 1+1,
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ul. ýSA, þ. p. 307 v BudišovČ nad Budišovkou, paní HelenČ
Kowalíkové, s nájemní smlouvou uzavĜenou od 1. 8. 2012
na dobu urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského zákoníku,
x schvaluje pronájem nebytových prostor na ul. Partyzánská
þ. p. 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou ZuzanČ Wolf
za úþelem provozování kadeĜnictví. Nájemní smlouva bude
uzavĜena od 1. 9. 2012 na dobu neurþitou,
x schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov nad
Budišovkou na pronájem bytu þ. 2, na námČstí Republiky

þ. p. 661 v BudišovČ nad Budišovkou, jedná se o byt II.
kategorie, nájemní smlouva bude uzavĜena od 1. 9. 2012 na
dobu urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského zákoníku,
x schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov nad
Budišovkou na pronájem nebytového prostoru, na ul. nám.
Republiky þ. p. 660, 747 87 Budišov nad Budišovkou – kadeĜnictví,
x schvaluje dodatek þ. 1 dokumentu Pravidla pro vydávání
Budišovského zpravodaje.

Zastupitelstvo mďsta
dne 18. þervence 2012
x schvaluje pĜijetí dotace z Operaþního programu Životní
prostĜedí (OPŽP) na akci „Zdroj tepla – kotelna na
biomasu, zateplení objektĤ v BudišovČ n/B.“ ve výši
4 510 567,- Kþ, schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z OPŽP a povČĜuje starostu mČsta podpisem Smlouvy
o poskytnutí dotace z OPŽP,

x schvaluje pĜijetí pĤjþky ve výši 2 500 000,- Kþ od Správy
lesĤ a technické služby Budišov nad Budišovkou, p. o.
k vykrytí doþasného þasového nesouladu mezi þerpáním
rozpoþtových výdajĤ a plnČní rozpoþtových pĜíjmĤ
rozpoþtu mČsta. PĤjþka bude splacena do 30. 6. 2013 ve
výši 2 500 000,- Kþ.

Zdroj tepla - kotelna na biomasu,
zateplení objektĪ v Budišovď nad Budišovkou
O tomto projektu mČsta již
bylo v Budišovském zpravodaji napsáno mnohé, pĜesto
bychom rádi obþanĤm upĜesnili informace, jaké stavební práce
v rámci tohoto projektu probíhají a jaký je jejich plánovaný
harmonogram.
Projekt „Zdroj tepla – kotelna na biomasu, zateplení objektĤ
v BudišovČ nad Budišovkou“ byl podpoĜen z dotace v rámci
Operaþního programu životního prostĜedí ve výši 4 510 566,Kþ a z dotace Moravskoslezského kraje ve výši 300 700,- Kþ.
Celkové náklady na tento projekt po výbČrových Ĝízeních þiní
9 462 918,- Kþ. Je to pro mČsto velká þástka, ale souþástí projektu je naprosto nezbytné statické zajištČní budovy kulturního
domu a vinárny, rekonstrukce bývalé a dosluhující kotelny na
tuhá paliva na moderní kotelnu spalující biomasu, zateplení,
výmČna oken a oprava þásti stĜechy na kulturním domČ a zateplení a výmČna oken na pĜístavbČ základní školy.
Samotné práce zaþaly bČhem mČsíce þervna na pĜístavbČ základní školy, v þervenci poté i na kotelnČ a kulturním domČ.
Zateplení pĜístavby základní školy bylo dokonþeno bČhem
mČsíce záĜí. BČhem srpna bylo provedeno odborné statické
zajištČní objektu kulturního domu a vinárny, které již Ĝadu let
trápilo vedení mČsta a bez kterého by nebylo možné zajistit
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další funkþnost objektu. BČhem
záĜí bylo vykopáno a položeno
pĜedizolované potrubí, které
bude z kotelny v KD pĜivádČt teplo i do pĜístavby ZŠ, dále byla
vymČnČna okna a dveĜe v objektu KD a spravena þást stĜechy
nad malým sálem. BČhem Ĝíjna až listopadu budou veškeré stavební práce dokonþeny, objekt KD a vinárny bude vymalován
a uveden zase do provozu.
Tímto se obþanĤm omlouváme za všechny pĜípadné nepĜíjemnosti vzniklé v souvislosti se stavebními pracemi. VČĜíme, že
po dokonþení celého projektu bude mít kulturní dĤm nejen
funkþní a moderní kotelnu, ale i vzhled þásti mČsta bude zase
o nČco lepší.
Gabriela Roháþová, DiS.,
povČĜena vedením odboru BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP
Pokusím se ještČ doplnit další informace a zajímavosti z tohoto
velkého projektu, které by mohly obþany zajímat. Vzhledem
k tomu, že objekt kulturního domu leží v památkové zónČ,
vyjadĜoval se k jeho rekonstrukci i památkový ústav. ChtČli
zachovat pĤvodní historický vzhled z 50. let, což pro nás znamenalo zbourání pĜístĜeškĤ pĜed vchodem do vinárny a hlavním vchodem, z pĜední strany budovy budou okolo dĜevČných
euro oken šambrány, které budou ladČny do tmavČjšího odstínu. Barvu fasády na pĜístavbu ZŠ nám památkáĜi pĜímo vybrali
a na kulturním domČ jsme si mohli vybrat ze tĜí variant. Z pĜední strany bude na fasádu nainstalován velký plastický nápis
KULTURNÍ DģM. Schody u vstupu budou þásteþnČ opraveny, v žádném pĜípadČ na nich už ale nebude dlažba, ale buć
betonový potČr, nebo pĜírodní kámen. Museli jsme také Ĝešit
havarijní stav stĜechy nad malým sálem, do kterého zatékalo.
Proto jsme se rozhodli pro výmČnu plechĤ a nahradili jsme
je cenovČ dostupnou krytinou Polydek (kompletizované dílce
z objemovČ stabilizovaného, samozhášivého expandovaného
polystyrenu urþeného pro použití ve stĜeše a asfaltového pásu),
která slouží zároveĖ i jako zateplení. Tento systém jsme použili i na terase KD. Toto jsou samozĜejmČ vícenáklady. Projekt
dále poþítal i 10% vyspravením eternitových tašek, ale první
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vČtší déšĢ nám ukázal, že to nestaþilo - stav stĜešní krytiny je
špatný. Což znamená, že v pĜíštím roce nás þeká neplánovaná
vČtší investice do kompletní výmČny krytiny, protože pokud do
zateplení stropu zateþe voda, ztrácí své termo-izolaþní vlastnosti. Po ukonþení této akce bude mít kulturní dĤm a pĜístavba
ZŠ nový krásný vzhled a stĜed mČsta zase trochu prohlédne.
Nutné jsou však i práce na interiéru KD. Malý a velký sál se
bude kompletnČ malovat, projekt nepoþítal s okenními žaluziemi (další investice navíc), zadní stČna malého sálu byla pokryta zvukovou izolací z molitanu, což výraznČ zlepší akustiku
v sále. Ve velkém sále budou odstranČny nevzhledné rampy

se svČtly, které budou nahrazeny halogenovými svČtly na boþních stČnách, vynikne tak štuková výzdoba klenbového stropu.
V prostoru „pekla“ budou nainstalovány radiátory a tím by zde
mohl být po dlouhé dobČ obnoven provoz toalet.
ZávČrem bych rád vyzdvihl práci stavebního dozoru Ing.
Lućka Chlachuly, který je na stavbČ prakticky každý den, kde
hlídá kvalitu práce, kontroluje rozpoþet a dČlá svou práci dobĜe.
Bohužel realitou je, že ¿rma se pĜihlásí do soutČže na stavební práce, kde výraznČ podsekne rozpoþtovou cenu a vyhraje
zakázku. Investor sice mĤže být rád, že ušetĜil, ale to ho brzo
pĜejde. Se snížením ceny se rovnČž poníží i dotace. Stavební
¿rma, aby alespoĖ nČco vydČlala, hledá od prvopoþátku vícenáklady a vesmČs také zadá práce subdodávkou, tzn. pĜijede parta
„iþaĜĤ“, kteĜí nejsou zamČstnanci stavební ¿rmy a s tím následnČ souvisí problémy s kvalitou práce a dodržováním termínĤ.
S tím vším jsme se bohužel pĜi této stavební akci setkali a je na
stavebním dozoru, aby to vše uhlídal ke spokojenosti investora.
Po zateplení budov a uvedení do provozu kotle na spalování
štČpky dojde k úspoĜe na topení v kulturním domČ a v þásti
základní školy. Moderní kotel bude mimo jiné umožĖovat obsluhu na dálku pĜes poþítaþ bez nutnosti stálé obsluhy. VnitĜní
prostory kulturního domu budou mít dĤstojnČjší vzhled než
doposud. V dalších letech bude nutné samozĜejmČ v investicích do interiéru postupnČ pokraþovat ke spokojenosti zamČstnancĤ SVý i nás obþanĤ.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta

Podané ruce 2012
V sobotu 27. 10. se v kulturním domČ uskuteþní akce s názvem „Podané ruce 2012“. Je to první spoleþná þesko-polská
akce spolu¿nancovaná z Fondu mikroprojektĤ v Euroregionu
Silesia v rámci Operaþního programu pĜeshraniþní spolupráce
ýR – PR 2007 – 2013. Jde o celodenní kulturní akci, která je
urþena zástupcĤm obce, kulturních, sportovních a zájmových
sdružení našeho mČsta a zástupcĤ podobných spolkĤ z Powiatu Glubczyckého. Je pozváno 50 zástupcĤ z polské strany
a 150 zástupcĤ organizací z Budišova. Cílem tohoto projektu je vytvoĜení „startovních“ pozic pro rozvoj spolupráce na
úrovni konkrétních subjektĤ. Jednotlivá zájmová sdružení se
budou moci prezentovat a mohou sami navázat spolupráci. Na
spoleþné projekty poté mohou žádat o dotaci z Fondu mikroprojektĤ. PĜíležitost zde hlavnČ vidím pro sportovce, hasiþe,
SVý, školu atd. Bude záležet jen na jejich zájmu, mČsto a SVý

je pĜipraveno pomoci pĜi podání žádosti. Nutné je také pĜed¿nancování projektu z rozpoþtu mČsta. Dalším cílem této akce
je dohoda na spoleþném poĜádání festivalu Budišovské þesko-polské Letnice 2013. BČhem listopadu chceme na sekretariát
Euroregionu Silesia podat žádost na tento projekt.
Zástupci Powiatu pĜijedou do mČsta v 10 hodin k radnici, poté
navštíví muzeum bĜidlice, kostel Nanebevzetí panny Marie,
máme pĜipravenu také prohlídku Kružberské pĜehrady, hasiþské zbrojnice a dalších zajímavostí ve mČstČ. Od 16. hodin
zaþne v KD hlavní program, kde budou pĜipravena vystoupení dČtí a zájmové organizace dostanou prostor k prezentaci.
Obþerstvení je zajištČno formou zabíjaþkových hodĤ, k tanci
a poslechu zahraje živá hudba a veþer vyvrcholí akustickým
koncertem.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta

OtevĢení oĀní ordinace ve Vítkovď
Dne 12. Ĝíjna 2012 bude otevĜena oþní ambulance, a to v budovČ bývalé chirurgie v nemocnici ve VítkovČ, tam kde je nyní
ambulance plicní a kožní. PĜístup je po schodišti nebo výtahem.
Ordinaþní doba: každý pátek od 7 - 14 hodin.

Pacient potĜebuje pouze kartu pojištČnce. Pokud má nČjakou
zdravotní dokumentaci, aĢ ji vezme s sebou. Pokud ne, nic se
nedČje, lékaĜ udČlá vstupní prohlídku nového pacienta.
Oþního lékaĜe zajišĢuje 1. oþní klinika spoleþnosti Agel, a.s.
prostĜednictvím oþní ambulance z nemocnice v Novém JiþínČ.

ÚĢední hodiny Mďstského úĢadu Budišov nad Budišovkou
PondČlí a stĜeda - úĜední hodiny 8,00 - 11,30 h. 12,00 - 17,00 hod. (pracovník musí být pĜítomen)
V neúĜedních dnech v úterý, þtvrtek 7,30 - 11,30 h., 12,00 - 14,30 a v pátek 7,30 - 11,30 h., 12,00 -13,30 h.
je možné vyĜídit všechny záležitosti jako v úĜedních dnech, pokud je pĜítomen pĜíslušný pracovník, nebo ten, který jej zastupuje.
V neúĜední dny nemusí být pracovníci pĜítomni z dĤvodu školení, vyĜizování dotací a úĜedních záležitostí apod.
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Informace o svozu nebezpeĀného odpadu
V sobotu 13. Ĝíjna bude organizován svoz nebezpeþného odpadu, dle níže uvedeného þasového harmonogramu.
ýas

Místo
Guntramovice

Budišov nad Budišovkou

Staré OldĜĤvky

Podlesí

Horní Guntramovice – autobusová zastávka

08:30 – 08:40

Dolní Guntramovice – autobusová zastávka

08:45 – 08:55

Autobusová zastávka u rybníka
(Berounská ulice)

09:00 – 09:10

Berounská (Autoservis p. Horník)

09:15 – 9:25

SídlištČ (715)

09:30 – 09:40

Dukelská (pálenice)

09:45 – 9:55

Dukelská (hasiþská zbrojnice)

10:00 – 10:10

Dukelská (hospĤdka p.Wícha)

10:15 - 10:25

ýSA (681,682)

10:30 – 10:40

Sokolovna

10:45 – 10:50

Partyzánská (MČÚ)

10:55 – 11:05

Ulice Generála Svobody (ýOV)

11:10 – 11:20

ParkovištČ Generála Svobody

11:25 – 11:35

U Zempolu

11:45 – 11:55

Toþna autobusu

12:00 – 12:10

U hospody

12:25 – 12:40

Obþané mČsta mohou bezplatnČ odevzdat následující druhy
nebezpeþných
p ý odpadĤ
p :
¾ syntetické barvy, laky, Ĝedidla
¾postĜiky
¾vyjeté motorové a pĜevodové oleje
¾ staré nátČrové hmoty
¾ odpadní dehtová lepenka
¾odpadní kyseliny, louhy
¾olejové ¿ltry
¾ akumulátory s elektrolytem
¾ baterie, autobaterie
¾moĜidla

¾
¾
¾
¾
¾

Místa zpČtného odbČru v našem mČstČ:
Místo zpČtného odbČru – zámeþek (SLTS)
Na sídlišti (U Jednoty, þ. p. 690)
Dukelská þ. p. 454
MČÚ (Halaškovo námČstí, Partyzánská)
Guntramovice (autobusová zastávka)

Bližší informace:
Ing. Jana DovrtČlová, tel. 556 312 048,
email: j.dovrtelova.mu@budisovnb.cz

Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti
MĤže jít tĜeba o uspoĜádání hudebního vystoupení v domovČ
pro seniory, o zorganizování sportovního klání pro dČti z dČtského domova, o úklid parku. Nebo o vyþištČní potoka, o obnovu studánky, o opravu dČtského hĜištČ, o nový nátČr zdi poþmárané sprejery... Když se rozhlédnete po svém okolí, jistČ vás
samotné napadne, co se tu dá zmČnit k lepšímu. ChtČlo by to
vlastnČ jen pár lidí, kteĜí nejsou lhostejní. A trochu toho þasu.
ěeknČme tak tĜi dny. Neboli 72 hodin.
ZmínČných dvaasedmdesát hodin uplyne od 12. do 14. Ĝíjna.
BČhem této doby probČhne v naší republice Ĝada dobrovolnic-
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kých akcí. Kdykoliv ve výše uvedeném termínu – a zároveĖ
jakkoliv dlouho v takto daném þasovém rozmezí – se obČtaví
lidé v ýechách, na MoravČ i ve Slezsku pustí do þinností, jimiž
pomohou druhým, pĜírodČ, zkrátka okolí.
A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž pĜiloží ruku k svému
vyhlédnutému dílu i jejich neznámí kolegové v partách nadšencĤ na Slovensku, v Maćarsku, v Rakousku, ve Slovinsku þi
v BosnČ a HercegovinČ. ZmínČný projekt probíhá v nČkterých
evropských zemích už více než deset let a za tu dobu se do nČj
zapojilo pĜes 200 000 dobrovolníkĤ. U nás zvedla pomyslnou
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poĜadatelskou rukavici ýeská rada dČtí a mládeže (ýRDM)
a povČdomí o projektu šíĜí pod názvem „72 hodin – Ruku na
to!“ „Smyslem projektu je zapojit bČhem dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníkĤ a ukázat jim, že staþí málo, aby dokázali mnoho! PĜesvČdþit je, že jsou sami schopni zmČnit vČci,
které se jim nelíbí,“
“ vysvČtluje místopĜedseda ýRDM OndĜej
Šejtka, hlavní koordinátor. Pokud vás myšlenka 72 hodin zaujala, vše potĜebné snadno zjistíte na webu www.72hodin.cz.
Pro pĜípad, že by snad nadšencĤm nechybČl elán, ale netušili
by, do þeho konkrétnČ se pustit, inspiraci jim nabídne databáze na webu pĜíbuzného projektu ýRDM „Nelíbí se mi to“
(www.nelibisemito.cz). Oþ se jedná? Komu není lhostejné,
jak jeho okolí vypadá, má nyní k dispozici nový nástroj, jehož pomocí mĤže na zanedbaný kout naší republiky alespoĖ
upozornit. ProstĜednictvím Facebooku pak mĤže databázi
míst nevábného vzhledu sdílet pomČrnČ široká komunita;
mĤže o ní vést diskusi, hodnotit jednotlivé její položky a snažit se o dílþí nápravu.
„K dispozici je již také aplikace pro mobilní telefony,“
“ doplĖuje OndĜej Šejtka. „Majitelé telefonĤ s operaþním systémem

Android mohou jednoduše vyfotit napĜíklad posprejovanou
zeć a její obrázek pomocí mobilního telefonu ihned umístit do
interaktivní mapy,“
“ vysvČtlil, jak mĤže pĜidání nového záznamu také fungovat.
Text na internetových stránkách projektu „Nelíbí se mi to“ je
vcelku výmluvný: Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny a neochotných lidí? NemĤžeš se na to již více
dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a oznaþ to na mapČ. AĢ to všichni
vidí! Na webu také probíhá hlasování o nejodpudivČjší kout
v ýR: každý uživatel mĤže pĜidat svĤj záporný hlas – a tímto „lajkováním naruby“ ukázat ostatním, že ani jemu se dané
místo vĤbec nelíbí.
Na monitorech svých PC si mohou mapu s rozrĤstající se databází zobrazit – stejnČ jako každý jiný – odpovČdní magistrátní úĜedníci a další þinitelé místních samospráv, respektive
majitelé daných objektĤ. Databáze mĤže být užiteþná jednak
jim, a jednak i pĜípadným dobrovolníkĤm, kteĜí by se chtČli na
odstranČní nČkteré z „vad na kráse“ – byĢ té sebenepatrnČjší –
sami podílet...
Tomáš Hurt,
koordinátor mezinárodních výmČn v rámci projektu 72 hodin

Ing. Miroslav Dušek, Ģeditel Správy lesĪ
a technických služeb Budišov nad Budišovkou, p.o.
Motto: NedČlej jiným to, co sám nemáš rád
V dnešním vydání zpravodaje Vám pĜinášíme rozhovor s Ing. Miroslavem Duškem. Do funkce Ĝeditele Správy lesĤ a technických
služeb našeho mČsta byl na základČ výsledkĤ výbČrového Ĝízení jmenován 16. ledna 2012. Více než pĤl roku tedy Ĝídí STLS, ale
protože Ing. Dušek bydlí v nedalekém VítkovČ a nemusí tedy být našim obþanĤm až tak znám, položili jsme mu nČkolik otázek:
Pane Dušku, mĤžete se našim þtenáĜĤm krátce „pĜedstavit“?
Je mi padesát devČt let a jsem rodák z Opavy. Absolvoval jsem
StĜední lesnickou školu v Hranicích a Lesnickou fakultu VŠZ
v BrnČ. BČhem studií jsem se oženil a narodil se nám první syn.
Po ukonþení vojenské služby jsem pracoval šest let v zemČdČlství. V té dobČ se nám narodil druhý syn. Od roku 1986 jsem
pracoval u Severomoravských státních lesĤ, lesního závodu
Vítkov a od roku 1992, od vzniku LesĤ ýeské republiky, jsem
u tohoto státního podniku vykonával funkci lesního správce,
a to až do loĖského roku.
Dnešní doba je hektická a všichni neustále spČchají a „nemají
þas“. Jste na tom stejnČ nebo si najdete chvilku i na své záliby?
KoníþkĤ jsem mČl doposud celou Ĝadu. Mnozí z Budišova si
mČ pamatují jako zapáleného akvaristu, když jsme spoleþnČ
s nimi a pĜáteli z Vítkova organizovali akvaristické výstavy
v obou mČstech. Ve spolupráci s LŠU jsme s manželkou organizovali veþery výtvarného umČní, pracoval jsem s mládeží
atd. PĜed dvanácti lety jsme se dali do rekonstrukce starého
rodinného domku a zahrádky a na ostatní záliby už nezbýval
þas. A protože práce na domku a na zahrádce nikdy nekonþí,
trvá tento stav dodnes. Takže mi z mých zálib už zĤstala jenom
myslivost a naši tĜi psi.
Na nové pĤsobištČ þlovČk vČtšinou nastupuje s urþitými oþekáváními a pĜedstavami. Co Vás po nástupu na pozici Ĝeditele Správy lesĤ a technických služeb nejvíce pĜekvapilo (zaskoþilo) – v dobrém i špatném slova smyslu?
V tom dobrém jsem byl zaskoþen iniciativním pĜístupem mých
kolegĤ na SLTS k Ĝešení nČkterých problémĤ ¿rmy. PĜestože
areál „Zámeþku“ se zdá být rozsáhlý, zjistili jsme, že chybí
místo na výrobu paliva. Rozhodl jsem se, že vyklidíme prostory pod pĜístĜeškem, kde byl sklad „všeho“. A dohodli jsme

se, že je uklidíme mimo pracovní dobu a zdarma. SamozĜejmČ
dobrovolnČ. Dovedete si pĜedstavit, jak velkou jsem mČl radost, když jsme se v sobotu ráno sešli v areálu úplnČ všichni.
A ještČ vČtší radost jsem mČl, když mi kolegové odpoledne
oznámili, že si to do konce roku ještČ jednou zopakujeme a doladíme to, co jsme ten den nestihli.
V tom špatném jsem byl zaskoþen novelou zákona þ. 137 (poznámka Redakce - Zákon þ. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách - VeĜejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základČ
smlouvy mezi zadavatelem a jedním þi více dodavateli, jejímž
pĜedmČtem je úplatné poskytnutí dodávek þi služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. VeĜejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základČ písemné smlouvy), která zaþala platit od dubna
letošního roku. Po odchodu od LesĤ ýeské republiky jsem se
naivnČ domníval, že tento, pro les ne zcela šĢastný zákon, se
mČ už nebude týkat. Bohužel tato novela zasahuje nejen do
hospodaĜení v lesích, ale i do þinnosti technických služeb. NejvČtší riziko, které z nČj plyne, je, že ve výbČrových Ĝízeních
zvítČzí ¿rmy „odjinud“ a obþané Budišova pĜijdou o práci.
V dnešní dobČ, kdy je míra nezamČstnanosti v BudišovČ kolem 19%, to je velmi závažný problém.
To bezesporu, proto je mým hlavním úkolem posledních týdnĤ
najít takovou strukturu ¿rmy, kdy pĜi dodržení „litery zákona“
a uplatnČní všech výjimek, bude možno zadávat práce v lese
a vykonávat þinnosti pro mČsto (údržba komunikací, údržba
veĜejné zelenČ, svoz odpadu) bez vyhlášení výbČrového Ĝízení,
pĜímým zadáním práce živnostníkĤm a zamČstnancĤm technických služeb – obþanĤm Budišova.
Tento problém Ĝešíme samozĜejmČ s právníky, kteĜí ještČ koneþné stanovisko nevyslovili. Z toho, co doposud víme, vy-
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plývá, že nejjednodušším Ĝešením je stávající pĜíspČvkovou
organizaci rozdČlit na dvČ þásti. Na spoleþnost s ruþením omezeným, která bude spravovat lesní majetek mČsta a druhou,
nevýdČleþnou organizaci, které bude mČsto zadávat veĜejnČ
prospČšnou práci na svém majetku a pro své obþany – údržba
komunikací, veĜejná zeleĖ atd.
Ožehavým tématem dneška jsou urþitČ mimo jiné i ceny za
vytápČní domĤ a bytĤ. MĤžete nám nastínit vývoj cen palivového dĜíví pro pĜíští roky?
Ceny palivového dĜíví jsou dány cenou surového dĜíví na trhu
a cenou palivového dĜíví okolních prodejcĤ. Naší snahou je
prodávat palivo za co nejnižší cenu. UvČdomujeme si totiž nižší kupní sílu obyvatel Budišova. Na výrobČ palivového dĜíví
však v žádném pĜípadČ nemĤžeme prodČlávat. Jestliže jsme
schopni prodat surovinu, ze které vyrábíme palivo napĜ. za
1000 Kþ za m3, musí být i cena 1 m3 paliva tČchto 1000 Kþ +
náklady a režie na jeho výrobu. Vývoj cen surového dĜíví na
trhu pro pĜíští rok si netroufám odhadnout.
SLTS mimo jiné spravuje také pĜírodní koupalištČ. Ovšem
jeho stav je za posledních dvacet let žalostný a naše þtenáĜe
by urþitČ zajímalo, zda neplánujete obnovu tohoto místa.
Žalostný stav nevykazuje jenom pĜírodní koupalištČ, ale celý
areál „MČstského parku“. Pokud chceme z této oblasti udČlat
opČt výletní místo pro odpoþinek obþanĤ, musíme celý problém Ĝešit komplexnČ. Toto Ĝešení však nepatĜí do kompetencí
SLTS, ale rozhodovat o nČm musí pĜedevším zastupitelstvo
mČsta. Naše ¿rma mĤže pomČrnČ hodnČ ovlivnit hospodaĜení
v okolních lesích. V rámci tvorby nového lesního hospodáĜského plánu na období 2013 až 2022 proto navrhujeme tyto
lesní porosty zaĜadit do tzv. „lesa zvláštního urþení – pĜímČstského lesa“, ve kterém je rekreaþní funkce nadĜazena funkci
produkþní (výrobČ dĜíví). V takovém lese pak mĤžeme vysazovat i jiné, nepĤvodní dĜeviny, které vidíme v parcích nebo
botanických zahradách. MĤžeme zde umístit aleje, stezky pro
cyklisty, odpoþivadla, bezpeþná ohništČ atd. V tomto smČru
chceme rozhodnČ park vrátit svému úþelu.
JistČ máte svou vizi, dlouhodobČjší plány, priority a smČr vývo-

je, kterým by se mČla organizace pod Vaším vedením ubírat…
NejvČtší problém, který naše organizace musí v následujících
letech vyĜešit, souvisí s tzv. „chĜadnutím smrku“, které postihlo naši oblast jako jednu z prvních v EvropČ. Jejím dĤsledkem
je likvidace smrku, kterého zde ještČ pĜed dvaceti lety rostlo
70%. V souþasné dobČ se v lesních porostech nacházejí pouze
jeho zbytky, které dotČžíme bČhem nČkolika let (není to naše
snaha, ale nutnost daná zákonem). Tímto se ovšem pĜipravíme
o nejvýznamnČjší zdroj pĜíjmĤ naší organizace. Rozsáhlé holiny, které touto tČžbou vznikly, musíme do dvou let od jejich
vzniku zalesnit a do sedmi let zajistit (musí mít výšku, kdy
je neohrožuje buĜeĖ ani zvČĜ). Takže náklady se nám naopak
zvyšují. A tak se dostáváme k jádru tohoto problému. Nalézt
náhradní tržby pĜi nedostatku prodejného smrkového dĜíví
a snížit náklady na pČstební þinnost pĜi zachování kvality lesa,
aby se naše ¿rma nestala ztrátovou. V tom vidím hlavní prioritu mé práce v budoucích letech.
Co Vás potČší nebo naopak spolehlivČ namíchne?
Nejvíc mČ potČší pohled na rozzáĜené dČtské oþi. Protože
v tom okamžiku si uvČdomuji, že máme poĜád pro co žít.
A co mČ rozþiluje? PopravdČ, v poslední dobČ mi nejvíce vadí
rozbujelá byrokracie, která je dobrá jenom pro velké množství
kontrolorĤ. Ti vČtšinou nic nezjistí anebo najdou jenom malé
„hĜíšníky“. (Ti velcí jsou zĜejmČ nedotknutelní.) Zdržuje to lidi
od smysluplné práce.
Co byste na závČr rád vzkázal našim þtenáĜĤm?
Jsem v BudišovČ teprve krátkou dobu a nejsem ještČ postižen
„profesionální slepotou“. Proto jej vnímám jako malebné, starobylé mČsteþko se speci¿ckou atmosférou. Prosím proto obþany Budišova, pro které je toto všechno samozĜejmostí, aby
si tyto hodnoty chránili a neniþili je tolerováním vandalismu
a nepoĜádku. Uklidit po svém pejskovi, odhodit odpadky do
koše místo na chodník, neodhazovat volnČ nedopalky cigaret
atd. pĜece není tak velká práce. A i tyto zdánlivé maliþkosti
mají na vzhled mČsta veliký vliv.
DČkujeme za Váš þas, rozhovor i poskytnuté informace.
Za Redakþní radu Budišovského zpravodaje Ivana Tomandlová

ZPRÁVY MČSTSKÉ POLICIE
S konþícím létem mĤžeme zhodnotit þinnost strážníkĤ bČhem uplynulých prázdnin.
Toto období je vždy pĜíznaþné zejména tím,
že se Budišov zaplní turisty, letními tábory,
pĜípadnČ dalšími návštČvníky našeho mČsta. Navíc je zde vČtší pohyb dČtí a mládeže
jak místní, tak i té, která je zde na prázdninách. Pro dČti je to urþitČ þas oddechu, nemusejí do školy a mohou si nerušenČ užívat
prázdnin. To vše vypadá idylicky pouze do
doby, než se po urþitČ dobČ zaþnou nudit,
vymýšlet rĤzná „zpestĜení“ a obtČžovat
svým chováním ostatní lidi kolem. Každý
z nás byl kdysi dítČtem a urþitČ i my jsme
nebyli „svatí“. Problém je ale v tom, že my jsme se na rozdíl
od dnešní generace tak rádi nepĜedvádČli a nedČlali nepoĜádek na veĜejnosti. To jsou ty stížnosti na skupinky mladistvých
v parku na ul. Dukelské, HalaškovČ námČstí, autobusovém
nádraží a u Nákupního stĜediska. Hlídky MP tak tráví v tČchto mČsících vČtšinu þasu Ĝešením þastých stížností obþanĤ na
rušení noþního klidu, pĜípadnČ nepoĜádku na místech, kde tyto
skupinky scházejí. Problémy jsou také s mladistvými cyklisty,
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kteĜí zapomnČli, jak má být jízdní kolo vybaveno za snížené viditelnosti, kdy mohou
pĜi jízdČ užít chodníku apod. ZároveĖ zapomínají i na to, že jsou po 15. roce vČku
zodpovČdní za své jednání a mohou být
projednáni za pĜestupek. U tČch mladších
samozĜejmČ nesou þást zodpovČdnosti rodiþe, þi jiní zákonní zástupci. Prázdniny jsou
za námi. V jejich prĤbČhu naštČstí nedošlo
v souvislosti s mládeží k žádné vážnČjší
události. Bućme jenom rádi, že prázdniny
probČhly bez problémĤ, a tato kritická slova
padnou na úrodnou pĤdu.
NČkolik dĤležitých událostí Ĝešených
MČstskou policií:
3. 7. 2012 ve 22.15 hod. - Hlídka MP pĜijala oznámení o zcizování dĜíví ze skládky ve Starých OldĜĤvkách. Pachatelé pĜed
hlídkou ujeli ve smČru na obec ýermná. Na místČ byla nalezena pouze þást rozbitého pĜívČsného vozíku za auto.
10. 7. 2012 ve 21.30 hod. - MP pĜijala telefonické oznámení obþana, který uvádČl, že se skupina mladistvých pokouší rozebrat
kovovou þást stavidla na nádrži v Lesním parku. Nezletilým se
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pĜi pĜíjezdu hlídky MP podaĜilo uniknout do blízkého lesa.
11. 7. 2012 v 16.30 hod. - Na žádost Policie ýR OO Vítkov
- provČĜení telefonické informace obþana, který oznámil, že
skupina 4 osob rozebírá poblíž Meteorologické stanice na ýerveném kopci kovové pásy pracovního stroje. Po pĜíjezdu na
místo bylo zjištČno, že stroj rozebírali 4 muži. Ti z místa utekli
poté, co se je oznamovatel pokusil vyfotit mobilním telefonem.
Identi¿kací pachatelĤ podle fotodokumentace bylo zjištČno, že
se jednalo o osoby z Budišova. Informace byly pĜedány hlídce
Policie ýR.
13. 7. 2012 v 17.30 hod. - Hlídka MP zjistila pĜi kontrole
katastru mČsta skupinu osob, která provádČla kácení dĜevin
v blízkosti pĜíjezdové komunikace ve smČru na BĜidlicový dĤl
Staré OldĜĤvky. Osoby uvádČly, že výĜez stromĤ provádČjí pro
¿rmu, která je novým vlastníkem BĜidlicového dolu v rámci
zprĤjezdnČní komunikace do Budišova. ŠetĜením události vyšlo najevo, že zmínČné osoby sice byly zadavatelem povČĜeny
výĜezem náletových dĜevin, ovšem jakékoliv kácení pro vlastní potĜebu mimo pracovní dobu nemČli povoleno. Na základČ
tČchto informací odstoupil majitel bĜidlicového dolu od pracovní smlouvy s tČmito zamČstnanci a zakázal jim vstup na
tuto stavbu.
25. 7. 2012 ve 20.20 hod. - Strážníci zjistili pĜi pravidelné
obchĤzce mČstem skupinu osob, která popíjela alkohol poblíž
kašny na HalaškovČ námČstí. Osoby nereagovaly na opakované výzvy strážníkĤ, aby od protiprávního jednání upustily. VČc
nebylo možno vyĜešit na místČ v blokovém Ĝízení. Osoby byly
následnČ z místa vykázány a pĜípad byl postoupen Komisi pro
projednávání pĜestupkĤ.
29. 7. 2012 ve 20.00 hod. - Na služebnu MP se dostavila starší žena, která uvádČla, že byla pokousána volnČ pobíhajícím
psem, jehož majitelem je rodina bydlící na ulici Partyzánské
v BudišovČ. Žena dále uvedla, že vyhledala lékaĜskou pomoc.
OšetĜující lékaĜka žádá veterinární potvrzení o bezinfekþnosti
uvedeného psa. ŠetĜením události bylo zjištČno, že majitelé nemají psa vĤbec oþkovaného. Jako dĤvod uvádČli svoji špatnou
¿nanþní situaci. Uvedli rovnČž, že nemají peníze ani na zaplacení veterinárního vyšetĜení. Osoby byly hlídkou na místČ

pouþeny, že oþkování psa proti vzteklinČ, vþetnČ jeho vyšetĜení
související s pokousáním þlovČka je jejich zákonnou povinností. V pĜípadČ, pokud tak neuþiní ve lhĤtČ do 24 hod. od napadení, je jejich jednání trestné. Na základČ tČchto skuteþností
doložili majitelé psa dne 30. 7. 2012 osvČdþení veterinárního
lékaĜe, že je pes v poĜádku.
31. 7. 2012 v 19.00 hod. - Nalezla hlídka MP v prostoru Halaškova námČstí v BudišovČ zesláblého staršího muže. Tento
polehával ve výklenku okna bývalé restaurace Národní dĤm.
Osoba byla zesláblá a jevila známky dezorientace. Strážníci
proto muže pĜevezli na služebnu MP, kam posléze pĜivolali
lékaĜskou pomoc. Po pĜíjezdu RZS na místo se muž probral,
zaþal se s lékaĜem dohadovat, že žádnou pomoc nepotĜebuje
a z místa odešel.
13. 8. 2012 v 16.20 hod. - PĜijato oznámení o fyzickém napadení muže u domu poblíž nádraží ýD. Po pĜíjezdu na místo
hlídka MP zjistila, že napadený muž je vážnČ zranČný v obliþeji, krvácí a je mu nevolno. Poskytla zranČnému první pomoc,
pĜivolala RZS a hlídku PýR pro podezĜení z trestného þinu.
Napadený muž byl pĜevezen k lékaĜskému ošetĜení.
17. 8. 2012 ve 21.45 hod. - Hlídka MP pĜijala telefonické
oznámení ženy, které uvádČla, že nČkdo kĜiþí o pomoc na zahrádkáĜské osadČ u Vysílaþky. Hlídka vyjela na místo, kdy
zjistila, že probíhá oslava v bývalé drĤbežárnČ (objekt v užívání Chovatelského svazu). Osoby uvádČly, že zde sice došlo
k incidentu, ale vše se již vyĜešilo na místČ. Posléze se na služebnu dostavili manželé, kteĜí uvedli, že byli fyzicky napadeni
skupinkou tĜí mužĤ pĜi cestČ ze zahrádky. Vzhledem ke zjištČným okolnostem byla na místo pĜivolána hlídka PýR, která si
pĜípad pĜevzala.
31. 8. 2012 ve 20.50 hod. - PĜijato oznámení o fyzickém napadení družky. K napadení mČlo dojít v bytČ domu poblíž námČstí. Po pĜíchodu na místo incidentu hlídka zjistila, že je mladší
žena zranČná. Tato odmítala lékaĜskou pomoc a uvádČla, že
si napadení zasloužila. Muž byl pro svou agresivitu pĜevezen
hlídkou MP na Protialkoholní stanici v OpavČ k vystĜízlivČní.
VČc byla postoupena k projednání do KPPP.
BaroĖ Milan, vedoucí strážník MP

ŠKOLSTVÍ

ZaĀal nový školní rok 2012/2013
V pondČlí 3. záĜí jsme pĜed mČstským úĜadem opČt zahájili nový
školní rok. Tato letitá tradice umožĖuje na vlastní oþi sledovat
demogra¿cký vývoj v našem mČstČ. Když jsem pĜed sedmadvaceti lety stála pĜed mČstským úĜadem se svou tĜídou poprvé,
byl tento prostor dČtmi zcela zaplnČn. Taky pČt set dČtí je pČt set
dČtí. Dnes je námČstíþko jakoby poloprázdné, trošku se zdá, že
je pĜihlížejících rodiþĤ více než samotných
školákĤ. Však se také jejich poþet ztenþil víc
jak o polovinu. Ale taková je prostČ realita.
A tak i v letošním školním roce jsme museli
upravit organizaci tĜíd, pĜizpĤsobit ji poþtu
žákĤ, ale také vzít v úvahu školskou politiku naší vlády a z toho vyplývající ¿nanþní
zajištČní celého školního roku. Pozitivní je,
že jsme mohli letos otevĜít dvČ první tĜídy
s celkovým poþtem žákĤ 39. Další údaje už
ovšem tak pozitivní nejsou. KvĤli nedostatku ¿nancí jsme museli spojit dvČ druhé tĜídy

a vytvoĜit jednu tĜetí a stejnČ tak spojit dvČ šesté tĜídy do jedné sedmé. Po mnoha letech tak máme ve škole kromČ prvních
tĜíd všechny ostatní tĜídy jen po jedné. Celkový poþet žákĤ je
v souþasné dobČ 229, je to zhruba stejnČ jako vloni.
Že je tento trend spojování tĜíd pro dČti velmi nešĢastný, je jasné asi každému rozumnému þlovČku. Je velký rozdíl mít dČtí
ve tĜídČ tĜeba 18 nebo mít dČtí 32. Realita
je ovšem taková a nám nezbývá, než se s ní
poprat. Že se o to snažíme, svČdþí fakt, že
i v letošním roce bude ve škole pracovat asistent pedagoga, který bude na nižším stupni
pomáhat ve tĜídách tČm nejslabším žákĤm.
Specialitou naší školy také je, že máme
uþebny a školní družinu rozmístČny celkem
ve tĜech budovách. Budovy jsou vesmČs
staré a starší, jejich provoz samozĜejmČ stojí peníze a údržba s pĜibývajícími lety také.
S ubývajícím poþtem dČtí se samozĜejmČ
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naskýtá myšlenka, zda by se nedalo soustĜedit výuku do dvou
budov – na námČstí Republiky a na HalaškovČ námČstí, zbavit
se budovy na Berounské ulici, kde sídlí školní družina, a provoz zlevnit. Tuto skuteþnost jsme zvažovali, bohužel však má
tento plán i své nedostatky, které zatím myslím pĜevažují nad
klady. Ani jedna ze zbývajících budov nemá napĜíklad zahradu
nebo použitelný dvĤr, který dČti ve školní družinČ využívají.
V budovČ na Berounské ulici jsou umístČny i dílny s vybavením, pro které opČt není umístČní. A pokud bychom chtČli
pĜemístit i tĜi tĜídy a hernu, museli bychom možná zaþít rušit
odbornČ vybavené uþebny na vyšším stupni. To záleží na po-

þtech žákĤ v dalších letech, protože pĜedbČžné odhady ukazují,
že by stavy dČtí mohly jít opČt mírnČ nahoru. PĜesto se této
myšlence nebráníme a myslím, že je to vČc dalších jednání i se
zĜizovatelem naší školy.
Ale nechci být jen pesimista a škarohlíd. Ve škole je spousta
vČcí, které nám pĜinášejí radost. Práce s dČtmi je namáhavá,
ale þasto i radostná a zábavná. S pĜispČním mČstského úĜadu
se nám stále ještČ daĜí školu vybavovat novými pomĤckami
a technikou, zlepšovat prostĜedí tĜíd i chodeb. A tak se k nám
nČkdy pĜijćte podívat. Jste srdeþnČ zváni.
Hana Hladišová, zástupkynČ Ĝeditele ZŠ

Podzimní výlet - za zvíĢátky na statek
PondČlní den 17. záĜí zaþal v naší školce jako každý jiný, ale
dČti z pĜedškolních tĜíd, BrouþkĤ a ýertíkĤ, vČdČly, že to jen
tak obyþejný den nebude! ýekal je totiž výlet za zvíĜaty a to až
do Klokoþova, kam nás pozvala paní uþitelka StaĖka Kalinová, která je u nás na praxi.
Po deváté hodinČ jsme ze školky vyrazili na vlak, místo kterého nás þekal autobus, ale nám to nevadilo, protože tak jak tak
nás dovezl do Vítkova, kde jsme si na další spoj chvilinku poþkali a ten nás dopravil do Klokoþova, kde to všechno zaþalo!
Paní uþitelka StaĖka už nás þekala, ne však sama, ale s velikým pĜekvapením! DvČ bryþky tažené koĖmi a jeden traktĤrek,
který skrýval své konČ pod kapotou, nás dovezly až k jejímu
domu a tam pĜekvapení pokraþovalo! Tatínek paní uþitelky je
chovatelem pštrosĤ a tak jsme všichni mČli možnost je nejenom vidČt, ale také si pštrosí kuĜata pohladit. Dostali i jsme
i dárek v podobČ pštrosího vajíþka a peĜí. Potom jsme doplnili
síly u svaþiny a dobrot, které nám p. uþ. StaĖka nachystala!
Doplnit síly bylo potĜeba, protože nás þekala poĜádná túra! Ta
vedla pĜes FrancĤv dvĤr, kde jsme si prohlédli pasoucí se kozy
a ovce, a aby tČch zvíĜecích zážitkĤ nebylo málo, navštívili
jsme i konČ a poníka pĜímo ve stájích. Poté naše cesta vedla kolem krásných koþárĤ a mezi pastvinami až k lesu, kde
to všechno nekonþilo, nýbrž pokraþovalo a to cestou jen pro
odvážné, která nás dovedla na místo, kde nás þekaly hry, zábava a také obþerstvení v podobČ párkĤ, koláþĤ a pití. RozdČlili jsme se do tĜí skupin a šli na to! První skupina se skládala z nejvČtších hladovcĤ, proto zaþali opékáním párkĤ, druhá
skupinka se vydala na louku, kde je þekala parádní pĜekážková
dráha a vČdomostní soutČž a ta tĜetí šla uklidit les, protože byl
po návštČvČ nČjakých lumpĤ pČknČ zaneĜádČný. Když se dČti

na všech stanovištích vystĜídaly a mČly plná bĜicha, byl þas
vydat se na zpáteþní cestu. A protože to byl velký kus, zaĜídila
nám p. uþ StaĖka ,,taxíka“ v podobČ traktĤrku a byli jsme tam
natotata. Na zástavce jsme jí moc podČkovali za nádherný den
plný dobrodružství a zábavy, který pro nás pĜipravila, nasedli
jsme do autobusu, naposledy jsme zamávali a jeli jsme domĤ.
ýekal nás poslední pĜestup ve VítkovČ a pak už hurá do Budišova, kde na nás na zastávce už þekali nedoþkaví rodiþe, kteĜí
si rozebrali své unavené, ale šĢastné dČti, aby si doma odpoþinuly a zítra zase mohly jít v plné síle do školky a o svém krásnČ
prožitém dni povČdČt mladším kamarádĤm.
ChtČli bychom touto cestou velmi podČkovat panu Josefovi
Kalinovi a StaĖce Kalinové, kteĜí pro nás setkání se zvíĜaty
pĜipravili a umožnili nám prožít krásný sluneþný den v nádherné vísce, jménem Klokoþov.
Bc. Jana KošarišĢanová, DiS. – uþitelka MŠ

Zlaté Āeské ruĀiĀky v MŠ
V naší mateĜské škole si všichni pĜejeme, aby tváĜ naší školy
byla vlídná, pĜátelská, upĜímná, citlivá a pestrobarevná nejen
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ve výchovČ a vzdČlání, ale také ve svém vzhledu. PĜáli bychom
si, aby se všem dČtem v naší školiþce líbilo, proto se snažíme
ji neustále zkrášlovat. V dobČ letních prázdnin jsme se pustili
do malé promČny. Nechali jsme vymalovat umývárny, chodby
v pĜízemí, dČti mají zrekonstruované postýlky, ale také nám
vznikla úplnČ nová tĜída pro nejmenší dČti – Myšiþky.
Kdo se na této promČnČ podílel a komu patĜí velké díky?
Krásnými barvami nám prostory tĜídy, chodeb a umýváren vymaloval pan Petr Haferník z ¿rmy Alda – tým, krásné nové obložení ve tĜídČ vyrobil a montoval pan Martin Pavelka, koberec
položil a zalištoval pan Lukáš Doubek a Lumír Polách. Do tĜídy jsme dČtem koupili nový barevný nábytek, který nám složil
pan Jozef Slivka. PodČkování patĜí také panu JiĜímu Pizurovi,
který spoleþnČ s panem Slivkou odstranil staré garnýže, což
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byl skuteþnČ oĜíšek. Myšiþky se mohou pochlubit také novým
botníkem, který nám zrekonstruoval pan Jan Bartošek. O postýlky se postarali pánové z Technických služeb v BudišovČ n./
Bud. pod vedením pana Jindry Bláhy. Postýlky nám rozĜezali
a natĜeli novými barvami. Nyní necháme lehárnu pČknČ vymalovat ve stylu „barevných bublin“a dáme zde dČtem nový
koberec, aĢ se jim v nových postýlkách pČknČ usíná. Spodní

umývárna byla po malování vyzdobena ve stylu „hello kitty“
a za tuto pČknou a veselou promČnu dČkujeme paní uþitelce
Pavle Hasalové.
Když to vše na závČr shrnu, zákonitČ se musím dobrat ke starému, dobrému, þeskému poĜekadlu, které stále platí: „Zlaté
þeské ruþiþky!““ DČkujeme, pánové!
Mgr. Simona Novotná, Ĝeditelka MŠ

Nový školní rok v MŠ Svatoěovice
Každý školní rok, tak jako každý kalendáĜní rok, je zaþátkem
nČþeho nového. Pro dČti, které do MŠ pĜicházejí poprvé, je
to þas velkých zmČn, ale také objevĤ, nových kamarádĤ atd.
Všichni zamČstnanci se snaží, aby se dČtem v MŠ líbilo, aby
zaþlenČní novČ pĜíchozích dČtí probČhlo co nejlépe a pokud
možno bez slziþek. Také proto se v mateĜských školách uklízí, pĜipravuje, chystá, maluje a dČje spousta dalších vČcí. Pro
školní rok 2012/2013 jsme v MŠ SvatoĖovice nejen novČ pĜíchozím dČtem pĜipravili pĜekvapení v podobČ novČ vymalované a vyzdobené vstupní chodby do MŠ a tĜídy VV, které, jak
doufáme, se dČtem budou líbit a budou pro nČ inspirací k vlastní tvoĜivosti a hrám. Také na nČ v novém školním roce þekají
rĤzné úkoly, soutČže, tvoĜivá odpoledne, zážitky a spousta dalších pĜekvapení.
ZdeĖka Sventková, uþitelka MŠ

Návštďva Prahy na sklonku léta
Neobyþejný umČlecký zážitek prožili zamČstnanci DČtského
domova v BudišovČ nad Budišovkou. PĜijali pozvání Nadaþního fondu manželĤ Livie a Václava Klausových do Prahy
na divadelní pĜedstavení Richard III., které se uskuteþnilo
v rámci tradiþních LETNÍCH SHAKESPEAROVSKÝCH
SLAVNOSTÍ na nádvoĜí Pražského hradu. Krásné pĜedstavení
s Ĝadou známých a výborných hercĤ, pĜíjemné setkání s pĜedstaviteli v zákulisí, velkolepá atmosféra a dojmy z pohledu na
rozzáĜenou noþní Prahu – to byla ta nejkrásnČjší teþka za letošními prázdninami. Navíc jsme tuto návštČvu Prahy absolvovali s bájeþným a veselým kolektivem zamČstnancĤ, kteĜí se na
12 hodin oprostili ode všech každodenních starostí. ProstČ
jsme si to hezky užili.
Za všechny zúþastnČné Hanka Buþková, vychovatelka

Jak jsme prožili deset dní plného adrenalinu
V mČsíci srpnu se náš DČtský domov ve spolupráci s SVý Budišov nad Budišovkou zúþastnil desetidenního adrenalinového
pobytu ve stĜedisku ISTAN v BĜezové u TĜebíþe. Jednalo se
o souþást projektu podpoĜeného Nadací OKD. V tČchto deseti dnech jsme si opravdu hodnČ užili. Jelikož jely všechny dČti
z našich dvou domeþkĤ, museli jsme se rozdČlit na dvČ skupiny. Jedna skupina byla složená z velkých dČtí a ve druhé byli
naši nejmenší - a že jich teć máme v domovČ hodnČ. Velké dČti
si pod vedením instruktora Kuby a Pepy Poljaka bČhem deseti
dnĤ sáhly opravdu až na dno svých sil, a to bČhem nejrĤznČjších
adrenalinových sportĤ. Celý pobyt byl pojatý svým programovým zamČĜením jako prožitkový, a to v mnoha úrovních. KromČ
znaþnČ adrenalinových aktivit, jako jsou napĜ. lanové centrum,
lanovka þi lezecká stČna, mČly dČti možnost realizovat se také
v komunikaþních, dramatických a výtvarných oblastech. A že to
stálo za to - posućte sami: sjezd na lanovce do jezera, lezení na

cviþné stČny, lezení ve výškách v lanovém centru, opiþí dráha
pro vojáky, paintball a airsoft. Celých deset dnĤ se neslo v duchu
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názvu „StopaĜĤv prĤvodce po Galaxii“, takže nás þekala i jedna
velká noþní hra s VOGONY, která opravdu stála za to. Vytížení dČtí po celý den, bez jakéhokoli náznaku nudy, je výborným
nápravným a snad i terapeutickým prostĜedkem. Na rozdíl od
rekreací typu „ležíme u vody“ zde vyniknou jednotlivé charaktery dČtí, jejich schopnosti, reakce, samostatnost a komunikace.
Druhá skupinka dČtí pod vedením tety Hanky, tety Leony a strej-

dy Jindry se vČnovala lehþím aktivitám. Ale i tak jsme dostali
možnost vyzkoušet si jízdu na raftech na jezeĜe, malou opiþí
dráhu, zajet na výlet do TĜebíþe na historické slavnosti, postavit
domeþek v lese z mechu a kapradí a na závČr jsme si všichni
prožili stezku odvahy se sladkou odmČnou od hodné víly.
ChtČl bych podČkovat všem, kdo nám umožnili si tČchto deset dní
s dČtmi opravdu užít. JindĜich Bláha, pedagogický pracovník DD

Spolupráce dďtského domova s Nadací OKD
Projekt TěI SCHODY, který v souþasné dobČ
probíhá v DČtském domovČ v BudišovČ n/B.,
je podpoĜený grantem Nadace OKD. Jedná se
o 3-etapový program pro rozvoj osobnostních,
praktických a komunikaþních dovedností sociálnČ znevýhodnČných dČtí v ústavní péþi.
Jeho souþástí je napĜíklad využití muzikoterapie a dramatických dílen, prvkĤ zážitkové pedagogiky (probČhl již 10ti denní

adrenalinový kurz v pĜírodČ v ISTANu BĜezová u TĜebíþe), ale také kreativní kurz digitální
fotogra¿e pro dČti. Cílem jednotlivých aktivit
je snaha o nápravu handicapĤ a rozvoj pracovních a sociálních kompetencí, pĜekonávání
pĜekážek, snížení agresivity a podpora schopnosti vytváĜet „normální“ vztahy s okolím.
Daniel Štencel, pedagogický pracovník DD

„Studentské volby 2012“
aneb Sliby se mají plnit nejenom o Vánocích
Ve þtvrtek 6. záĜí probČhly na gymnáziu ve VítkovČ „Studentské
volby 2012“, projekt organizace ýlovČk v tísni, o.p.s., který byl
souþástí vzdČlávacího programu Jeden svČt na školách. Studenti
ve vČku od patnácti do devatenácti let si mohli vyzkoušet, jak
to bude vypadat, až jednou pĤjdou volit. Názory dvou studentĤ
þtvrtých roþníkĤ, Jana Faltýnka (oktáva) a Jakuba Plaskury (4. A), uvádíme níže.
„Nikdy v životČ jsem nebyl volit, a tak jsem rád,
že jsem si zažil generálku. Bylo to fajn. MČl
jsem k tomu ještČ tu výhodu, že jsem byl þlenem
volební komise, a proto jsem mohl zaznamenat
nČkteré vČci, které nebyly zrovna chvályhodné. Za nejvČtší nešvar považuji to, že se nČkteĜí
studenti pĜíliš nezamýšleli, koho by mČli volit.
ProstČ pĜišli a zakroužkovali stranu, která se jim
líbila jen podle názvu, nebo byla nČjak vtipná.
NaštČstí šlo pouze o zkoušku volebního proce-

su. Doufám, že až pĜíštČ pĤjdou tito mladí lidé k volbám, budou
trošku víc pĜemýšlet a uvČdomí si, co by vlastnČ od té které strany chtČli. Myslím si, že celý projekt byl fajn. Pro mČ osobnČ
„Studentské volby“ rozhodnČ smysl mČly, vyzkoušel jsem si jak
volby samotné, tak pozici volebního komisaĜe.“
„Projekt, který nám - studentĤm - umožnil vyzkoušet si volby naneþisto, mnČ pĜišel velice
zajímavý. PĜedevším jsem byl zvČdavý, jak
naši studenti vidí souþasnou situaci a zda ví,
koho volí. Stále si totiž stČžujeme, že pro nás
naši politici nedČlají nic dobrého, že je systém
v ýeské republice nastaven evidentnČ špatnČ,
že slibĤ bylo dost. Proþ tudíž nechávat u kormidla lidi, s nimiž jsme nespokojeni. V této
chvíli šlo o zkoušku, ale za chvíli pĤjdeme
skuteþnČ k volebním urnám... A možná to bude
poþátek zmČn.“
Mgr. Miroslav Buþánek

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT, KULTURA

PĢátelské posezení ve staroĀeském stylu
Jednou þi dvakrát do roka poĜádáme v DomovČ Letokruhy
soutČže nebo setkání našich uživatelĤ s uživateli jiných
domovĤ pro seniory nebo domovĤ se zvláštním režimem.
V letošním roce jsme si pro naše i pozvané hosty z Domova
Bílá Opava a Domova Vítkov pĜipravili setkání ve staroþeském
stylu. SoutČžící a doprovod srdeþnČ pĜivítali zamČstnanci
v dobových krojích. Setkání jsme situovali do vzpomínkových
prostor, které máme vybavené skuteþnými unikáty z mládí
a zralého vČku našich uživatelĤ. V okamžiku se ocitli naši
hosté v kuchyních a obývácích svých nebo svých rodiþĤ. A co
zde bylo možné vidČt rĤzných, pro návštČvníky známých
a pĜesto dávno zapomenutých pĜedmČtĤ (starodávné žehliþky,
hmoždíĜe, kávomlýnky, pĜedchĤdce bubnové praþky, prastarý
dĜevČný mandl na prádlo a nČkolik typĤ valchy). NávštČvníci
si vše prohlédli, zavzpomínali a s chutí se pustili do soutČžního
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klání. Celou soutČž jsme zamČĜili na všední pracovní
þinnosti v kuchyni – peþení vánoþek, roztopení v kamnech,
pĜipravení surovin na vylosovaný druh jídla a nádobí na
uvaĜení pokrmu. Pracovní odpoledne nám zpĜíjemnili þlenové
našeho pČveckého sboru, kteĜí nám zazpívali lidové písniþky.
Než jsme se nadáli, blížilo se odpoledne ke konci, a na nČm
nás všechny þekala ochutnávka staroþeských jáhlových kaší
a jidášĤ. Každé soutČžní družstvo dostalo k ochutnání svoji

upeþenou vánoþku. Všichni soutČžící se shodli na uspoĜádání
posezení u þaje s vánoþkou pĜíští den a sdČlení si zážitkĤ
s ostatními uživateli svých domovĤ. Aþ neradi, museli jsme se
rozlouþit. Už teć se tČšíme na další pĜíjemné setkání. Podle
veselých úsmČvĤ uživatelĤ a kladných ohlasĤ na uspoĜádanou
akci doufáme, že se stane tradicí v DomovČ Letokruhy.
Bc. Svobodníková Vl., DiS., sociální pracovnice
Domova Letokruhy Budišov nad Budišovkou

PerliĀky z akcí STP MO Budišov
V rámci plánu – þlenové výboru svazu tČlesnČ postižených
(STP a SPCCH) navštívili již podruhé, dĤm chránČného bydlení. BČhem odpoledne všichni spoleþnČ plnili program – testy, otázky, které mČla paní Elvíra peþlivČ pĜipravené. Mimo
her bylo pohoštČní a opékání, zahrál jeden klient chránČného
bydlení a spoleþné odpoledne bylo ukonþeno zpČvem. Všichni mČli z návštČvy pĜíjemné zážitky. Následující návštČva se

uskuteþnila v srpnu. OpČt naplnČna promyšleným programem
a spoleþným posezením s obyvateli i personálem domu chránČného bydlení. Spolupráce bude i nadále pokraþovat.
V mČsíci záĜi se þlenové STP úþastnili okresní soutČže, „NČco
pro zdraví“. Úþastnilo se celkem 12 þlenĤ, jedno ze tĜí družstev
obsadilo 2. místo.
Závody pro zdraví probČhly i v našem mČstČ 8. 9. 2012 v kempu. 53 úþastníkĤ soutČží ukázalo zruþnost v 10 disciplínách.
Nejvíce bodĤ získala paní Barošová Jana, cenu útČchy – nejstarší úþastnice paní Jaššová. PotČšila nás i návštČva þlenĤ STP
z Krnova. Všichni prožili slunné odpoledne a dokázali ostatním, že dovedou využít volný þas sportovní aktivitou.
DČkujeme všem poĜadatelĤm za zdaĜilou akci s plynulou organizací a vedení kempu za sponzorský dar.
Sportovní akce pokraþovaly soutČži v KrnovČ – opČt sportovním dnem. V 8 disciplínách se pan DvoĜák J. umístil mezi muži
na 2. místČ. Stejné místo získala za ženy paní M. Kotzianová.
DČkujeme všem þlenĤm za úspČšnou reprezentaci naší organizace v oblasti sportu v místních a okresních akcích.
Za STP – Mgr. Jana PavlĤ a Zdena JuĜínková

Podďkování z Chránďného bydlení
Milí obþané mČsta Budišova nad Budišovkou, chtČli bychom
na tomto místČ podČkovat našim dobrovolnicím BarboĜe Karáskové a HanČ Hamerkové, þlenĤm Budišovské odnože Svazu tČlesnČ postižených (STP) a vedení Domova Letokruhy za
zpestĜení života našich uživatelĤ. PĜipomínáme obČtavou práci
našich mladých dobrovolnic, které vČnují svĤj þas a energii
volnoþasovým aktivitám uživatelĤ, chodí s nimi na procházky,
doprovázejí je na nákupy a pomáhají jim zvládnout i jiné každodenní þinnosti. Jsme také rádi za velice pozitivní a aktivní
pĜístup þlenĤ STP, kteĜí s námi trávili již mnohá pĜíjemná odpoledne až do veþerních hodin, naposledy dne 27. 7. a 23. 8.

pĜi tréninku mentálních dovedností, plném hádanek, cen, zábavy a legrace. Naši uživatelé se na tato setkání vždy velice tČší,
stejnČ jako na tematické akce uspoĜádané domovem seniorĤ.
Odnášejí si vždy pocit smysluplnČ prožitého dne, jsou spokojení, vyrovnaní a sami pĜicházejí s novými inspiracemi.
Zejména pro starší nebo handicapované lidi je dĤležité stĜídání
místa a þinností. Jejich spokojenost obohacuje do znaþné míry
život nás všech.
Za uživatele a tým pracovníkĤ ChránČného bydlení Budišov
nad Budišovkou
Mgr. Elvira Hansliková

Kdysi a dnes ...

ýervená hora u Guntramovic: SeidlerĤv kĜíž a Cesta ýesko
-nČmeckého porozumČní.

Kaple Cesty ýesko-nČmeckého porozumČní byla dostavČna
v r. 2011 a vysvČcena 25. 6. téhož roku.
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Není to tak dávno…
Není to tak dávno, co jsme se pĜed budovou mČstského úĜadu
louþili s absolventy devátých tĜíd a slavnostnČ vítali budoucí
prvĖáþky. A jak to už bývá zvykem, sešli jsme se tam i první
školní den. A nový školní rok 2012 – 2013 zaþíná. Všechny
pĜítomné pĜivítal pan Ĝeditel a paní zástupkynČ ZŠ. Zvláštního
pĜivítání se ovšem doþkali naši prvĖáþci. Než pan Ĝeditel jme-

novitČ pĜivítal každého z nich, ubČhla nČjaká ta minuta. Už tak
natČšení prvĖáþci pĜi zaslechnutí svého jména ještČ víc pookĜáli a jejich jiskĜiþky v oþích dávaly tušit, jak moc se do školy
tČší. Po tomto slavnostním pĜivítání si dČti odvedli pedagogové
do tĜíd a ty nejmenší se vydaly i s rodiþi zasednout poprvé do
školních lavic. PĜi pĜíchodu do tĜíd se dČti rozdČlily do tĜíd podle seznamu. Každý se usadil na místo, které se zdálo nejlepší.
A už je to tady. PĜed tabulí stojí paní uþitelky a ty „své dČti“ vítají a pĜejí jim mnoho úspČchĤ. Všechna oþka koukají, nČkterá
dokonce roní slzy, ouška poslouchají. A svČte, div se, pusinky
jsou potichu. PĜi dĤkladnČjší pozorování však byla odhalena
žaþka, která ale urþitČ do první tĜídy nepatĜí. Školaþka Andrea
Hujerová. Sice donesla pro paní uþitelky jako dárek švestiþky
z vlastní zahrádky, ale to jí stejnČ nepomohlo k tomu, aby mohla v první tĜídČ zĤstat. AlespoĖ tedy pĜedala za Klub rodiþĤ
a pĜátel školy dČtem malý dáreþek a s pĜáním hodnČ úspČchĤ
a štČstí na celoživotní cestČ za vzdČláním se s dČtmi rozlouþila.
DČti ale už jedno velké štČstí mají, a to v podobČ paní uþitelky
JiĜiny Holleschové a Ireny Karáskové.
A my, ostatní þlenové klubu, se k tomuto pĜání pĜipojujeme.
JiĜina Pecníková, pĜedsedkynČ KRPŠ

400 divákĪ tleskalo vstoje Harlekýnovi
ŠĢastný a spokojený se vrátil z Lincolnu v USA klarinetista Karel
Dohnal. Na svČtovém festivalu klarinetistĤ ve dne 1. - 5. 8. pĜedvedl své interpretaþní umČní. Obrovský úspČch mČlo pĜedvedení
nároþné skladby Karla Heinze Stockhausena „Harlekýn“. Sólovou skladbu, kterou hrají snad jen tĜi klarinetisté na svČtČ, zahrál po 50 minutách s plným nasazením zpamČti, s bezchybným
interpretováním notového partu s pĜedepsanými pohyby, gesty
a taneþními kreacemi v kostýmu Harlekýna. Byl to jedineþný
úspČch, odmČnČný dlouhotrvajícím potleskem obecenstva.
KromČ tohoto vystoupení si Karel Dohnal zahrál i ve festivalovém nonetu anglických rohĤ se sólistou Ricardem Moralesem.
Se zájmem se setkala i skladba þeského skladatele OndĜeje Kukala Clarinettino, pohodová skladba se smyþcovým orchestrem.
S pochvalným uznáním jeho virtuozity a pohotovosti se vyjádĜili poĜadatelé i kritika, když vyplnil program koncertu zastou-

pením nepĜítomného klarinetisty. Notový part narychlo poslala
z Prahy manželka Karla Dohnala, zahrál pĤsobivou skladbu
Bély Kovacse.
Harlekýna v podání Karla Dohnala, absolventa zdejší poboþky
LŠU pod vedením p. uþitele Šuranského, bývalého žáka budišovské školy, pĜijali nadšenČ i milovníci hudby na pĜedchozích
festivalech v Olomouci a KromČĜíži, též také návštČvníci divadla Karla Hackera a Švandova divadla v Praze.
S ovacemi obecenstva byl odmČnČn také na festivalu v MnichovČ a SandomČĜi, kde si 19. srpna zahrál s Lvovskou ¿lharmonií.
Karel Dohnal, senior
Gratulujeme k famóznímu úspČchu doma i v zahraniþí
a pĜejeme mnoho zdaru v další kariéĜe.
Redakce BZ

Myslivecký spolek Svatý Hubert
Budišov nad Budišovkou
Myslivecký spolek Sv. Hubert byl založen v roce 1992 ustavujícím výborem ve složení Kamil Štolcar, Svatopluk Kolmaš
a Ing. František Vrchovecký. Posléze se k nim pĜipojila þást
þlenĤ bývalého Mysliveckého sdružení ýervená hora, které po
zmČnČ spoleþenských pomČrĤ po roce 1989 zaniklo. Od té doby
þlenové MS Sv. Hubert hospodaĜí v pronajaté honitbČ, jejímž
vlastníkem je MČsto Budišov nad Budišovkou. Celková výmČra
honitby je 1.126,59 ha. Jedná se o honitbu smíšenou s podílem
lesních komplexĤ i polních kultur. V mysliveckém spolku se
sdružují výhradnČ obþané našeho mČsta. Podmínkou þlenství je
dodržování zákona o myslivosti, zachovávání starých mysliveckých tradic a regulí, ale rovnČž bezvýhradné dodržování vlastních interních stanov. Myslivecký spolek má v souþasné dobČ
17 þlenĤ. Ke konci roku 2010 zemĜel zakládající þlen spolku
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pan Kamil Štolcar, který byl dlouholetým mysliveckým hospodáĜem a známým lesníkem. Funkci pĜedsedy vykonává po celou
dobu trvání spolku ing. František Vrchovecký. Mysliveckým
hospodáĜem je v souþasnosti ing. Martin Bláha, který tuto funkci pĜevzal po ing. Františku Ježkovi. Myslivecký spolek hospodaĜí podle schváleného rozpoþtu a plánu þinnosti, který je vždy
schvalován na výroþní schĤzi poþátkem roku. VČtšinu pĜíjmĤ
tvoĜí pĜíjem za zvČĜinu a poplatkový lov. Veškeré pĜíjmy jsou
zpČt reinvestovány do honitby na nákup krmiva a péþi o zvČĜ.
Aby zvČĜ, zejména v období zimního strádání, byla v dobré
kondici, postavili myslivci a starají se o 32 slanisek, 17 krmelcĤ a krmeleþkĤ pro zajíce a 5 napajedel. V honitbČ bylo
rovnČž vybudováno 18 zastĜešených posedĤ a dostateþný poþet
otevĜených sedaþek. NovČ byly vybudovány a obnoveny dvČ
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studánky, kde se kolemjdoucí mohou obþerstvit pramenitou
vodou. KaždoroþnČ myslivci zakoupí pro zimní pĜikrmování
a vábící krmení okolo 300 q obilovin, 250 q Ĝepy, 900 až 1000
kg kaštanĤ a žaludĤ a rovnČž 500 kg soli do slanisek. Mimo to
musí každý þlen nasušit 150 až 200 kg sena a 3 pytle jeĜabin.
KromČ myslivecké þinnosti, která je hlavní náplni þlenĤ sdružení, poĜádají myslivci pro obþany mČsta rovnČž spoleþenské
akce, o které je velký zájem. Je to napĜíklad tradiþní myslivecký ples, soutČž ve stĜelbČ na asfaltové terþe, setkání v pĜírodČ
u obrázku Sv. Huberta, kterou spoleþnČ s akcí „Zasać si svĤj
strom“, poĜádají ve spolupráci s mČstskými lesy a MČstským
kulturním a informaþním stĜediskem a další.
Svoji práci ve prospČch myslivosti, která je jejich životním koníþkem, vykonávají bezplatnČ v dobČ svého osobního volna.
Myslivci mají velmi kladný vztah k pĜírodČ a ke všemu, co
k ní patĜí. Dávno už neplatí staré myslivecké heslo „Myslivosti
zdar a škodné zmar!“ Myslivci rovnČž vypomáhali mČstským
lesĤm pĜi zalesĖovacích pracích, kdy vysadili 16800 ks lesních

stromkĤ a postavili 4600 m oplocenek. V minulosti také pomáhali pĜi obnovČ parkĤ ve mČstČ a údržbČ mČstské zelenČ.
V nedČli 7. Ĝíjna se uskuteþní II. roþník Dne Svatého Huberta se slavnostní troubenou mší v kostele. Myslivci ponesou
k oltáĜi na chvojím vyzdobených nosítkách jelena uloveného
v hlubokých libavských lesích. Poþítají také s následným pohoštČním specialitami myslivecké kuchynČ. V rámci hubertského dne probČhne rovnČž výstavka kreseb s tématikou pĜírody a myslivosti, které vytvoĜily dČti z naší mateĜské a základní
školy. Nejlepší práce budou ocenČny a slavnostní vyhlášení
vítČzĤ soutČže probČhne v prĤbČhu mysliveckého dne. Slavnostní hubertskou mši budou doprovázet trubaþi Vojenských
lesĤ a statkĤ a ZUŠ Potštát. StejnČ jako loni bude obþany mČsta
zvát podle starých mysliveckých regulí hubertská družina.
Letošní myslivecká slavnost probČhne také jako pĜipomínka
dvacetiletého trvání spolku, jenž má v názvu jméno patrona
naší myslivosti, svatého Huberta.
Za myslivce napsal ing. František Vrchovecký, pĜedseda

Budišovská tlapka 2012
V sobotu 15. záĜí probČhl 2. roþník soutČže Budišovská tlapka.
I když je zábavné odpoledne urþeno hlavnČ dČtem, sešlo se
celkem devČt soutČžících rĤzného vČku s rĤznými pejsky. Ti si

pomČĜili své schopnosti v disciplínách, kdy se stĜídali páníþek
se svým pejskem. Bylo tĜeba prokázat obratnost, pohotovost,
zkušenost, trochu povČdomí o našem mČstČ a urþitČ i souhru
„psovoda a psa“.
A jak to dopadlo? Mezi dČtmi byla nejšikovnČjší dvojice Adélka KošarišĢanová s Miou, o bodík za nimi zĤstala Katka ZboĜilová s Lady a „na ocásek“ jim šlapala Miluška Hanslíková
s fenkou Bony. OdmČnČni byli ale stejnČ všichni už za tu kuráž,
že si to pĜišli zkusit. PĜálo i poþasí, a tak si myslím, že jsme
strávili pĜíjemné odpoledne a prohloupili ti, co nepĜišli…
A co dál? Poslední Ĝíjnový víkend se chystáme na dvoje zkoušky, které probČhnou u nás. Proto pilnČ trénujeme, aby byl výsledek co nejlepší. A kdybyste náhodou na okolních polích
a loukách zahlédli „tiché blázny“, co chodí, koukají do zemČ,
kladou nČco pod nohy, poþítají kroky a potom je stejnou cestou
na dlouhém provázku táhne pes, který si obþas lehne… Nejsou
to blázni, to jen trénujeme stopování, které má svá pravidla.
Tak nám držte palce!
Mgr. Lenka Galová

TJ SPARTAK
Fotbalová sezóna je v plném proudu, kdy máme již v kategorii
mužĤ a dorostu za sebou 6 soutČžních utkání, ale vraĢme se
o kousek zpátky do letní pĜestávky mezi soutČžními roþníky.
Tu využila jednotlivá družstva k pĜípravČ na nový soutČžní
roþník. Družstvo „A“ mužĤ, které zahájilo
pĜípravu pod vedením nových trenérĤ panĤ
Botka a Flusse, nejprve vyhrálo turnaj
v MČstČ Libavé, kde porazilo poĜádající oddíl
i Moravský Beroun, hrající o 2 tĜídy vyšší
soutČž. Poté prohrálo ostudnČ zápas poháru
FAýR v Melþi, který hraje o 2 tĜídy nižší
soutČž 5:2. V domácím pĜátelském utkání
porazilo Vítkov hrající o 1 tĜídu vyšší soutČž
3:0. V posledním pĜípravném zápase pak
prohrálo na pĤdČ o 1 vyšší tĜídu hrajících
Oder 5:1. Nevyrovnané výkony z pĜípravy se
bohužel pĜenesly i do soutČže, kdy je mužstvo
mužĤ po 6 odehraných kolech na 10. pĜíþce se
sedmi body za 2 vítČzství, 1 remízu a 3 prohry.

Je ovšem zapotĜebí podotknou, že mužstvo se teprve buduje,
šanci dostali mladí a perspektivní hráþi, vždyĢ prĤmČrný vČk
mužstva dosahuje necelých 23 let a ti potĜebují þas pro získání
více zkušeností. VČĜíme, že naši vČrní fanoušci tuto skuteþnost
pochopí a budou trpČliví a naše mladé hráþe
podpoĜí.
Družstvo „B“ mužĤ je pod vedením nového
trenéra pana Vlþka v prĤbČžné tabulce na 11.
pĜíþce s 5 body za 1 vítČzství, 2 remízy a 3
prohry.
Družstvo dorostencĤ pod novým vedením
panĤ Pražáka R. NČmeþka a Poledny využilo
k pĜípravČ zápasĤ poháru FAýR, kdy nejprve
vyhrálo na hĜišti Kylešovic 2:5, a poté na
hĜišti Velkých Heraltic 0:7. Semi¿nálové
utkání okresního kola odehrané již v prĤbČhu
soutČže prohrálo na domácím hĜišti s Hradcem
nad Moravicí na pokutové kopy 2:4, když
v normální hrací dobČ skonþilo utkání
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nerozhodnČ 4:4. V Krajské soutČži pak patĜí dorostencĤm
momentálnČ 6. místo za 3 vítČzství, 1 remízu a 2 prohry.
Družstvo žákĤ hraje vzhledem k nedostateþnému poþtu hráþĤ
bohužel jen Okresní soutČž starších žákĤ v poþtu 1+7. Toto
družstvo se bČhem pĜípravy zúþastnilo nČkolika turnajĤ.
Nejprve turnaje, konaném ve Starých TČchanovicích, kde
z 5 družstev skonþilo 3. Dále pak turnaje v Odrách, kde sice
skonþilo poslední, ale náš brankáĜ Petr Holík získal cenu za
nejlepšího brankáĜe turnaje. A na posledním turnaji ve Studénce
skonþili naši mladí hráþi na 6. místČ z 8 zúþastnČných. Je
potĜeba podotknou, že tohoto turnaje se zúþastnily mimo jiné
mužstva jako Baník Ostrava, Frýdek-Místek, Orlová, Studénka
a jiní. I z tohoto turnaje jsme si odvezli individuální ocenČní.
Naše hráþka Alenka Šuranská získala cenu nejlepšího hráþe
turnaje!!!
Družstvo našich nejmenších fotbalistĤ (benjamínkĤ) se
zúþastnilo již podruhé letního soustĜedČní v Malé Morávce
v Jeseníkách. Tomuto soustĜedČní se vČnuje samostatný
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þlánek tohoto zpravodaje. Pro tuto sezónu pĜišlo z Okresního
fotbalového svazu naĜízení, podle kterého se z dĤvodu nové
metodiky hrají soutČže benjamínkĤ podle zcela nových
pravidel. Proto máme v soutČži benjamínkĤ 2 družstva, starší
a mladší pĜípravku, která hrají své zápasy ve zmenšeném poþtu
1+5, respektive 1+4 na zmenšeném hĜišti. Starší benjamínci
jsou prĤbČžnČ na 4. místČ za 1 výhru a 1 prohru a mladší mají
za sebou 1 vítČzství a 2 prohry bez za prozatím uveĜejnČné
tabulky.
PĜi této pĜíležitosti bychom rádi podČkovali trenérĤm a vedoucím
družstev, kteĜí ukonþili svoji þinnost, za jejich dlouholetou
a obČtavou práci pro náš oddíl. Jedná se o pány Buþka Martina,
Jüstela Jaromíra, Grycze Viléma a KolaĜíka Pavla.
Na závČr bychom chtČli všichni poblahopĜát našemu
dlouholetému hráþi, funkcionáĜi, þlenu našeho fotbalového
oddílu panu VLASTIMILU BURŠÍKOVI,, k jeho životnímu
jubileu 60. let a touto cestou mu popĜát hodnČ štČstí a hlavnČ
zdraví do dalších let.
Bc. Libor Fluss, pĜedseda TJ Spartak
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Fotbalové soustĢedďní 2012 – Malá Morávka
Již druhým rokem organizoval pan Josef DvoĜák jako
hlavní trenér benjamínkĤ spolu s dalšími trenéry (jmenovitČ
s Radkem DvoĜákem, Kamilem Sallesem a Rostislavem
Malákem) fotbalové soustĜedČní v Malé Morávce, kde se byli
naši nejmenší fotbalisté pĜipravit na zaþátek nové fotbalové
sezóny. Pro naše zaþínající fotbalisty to byl týden plný nároþné
práce, ale také zážitkĤ a her se svými kamarády „fotbalisty“.
Zvládnou tolik dČtí, natož klukĤ – fotbalistĤ není vĤbec lehká
úloha. Ale stanovená pravidla, odhodlání klukĤ vybojovat
pro své družstvo co nejvíce bodĤ a soutČživý vzor v podobČ
trenéra fungoval opravdu na jedniþku. Proto touto cestou chci
za všechny rodiþe „našich fotbalistĤ“ podČkovat všem tČm,
kdo se na této akci podíleli. VČĜíme, že medaile, které si kluci
pĜivezli domĤ, nemají za to, že je trenéĜi celý den nevidČli (jako tomu bylo ve ¿lmu „S tebou mČ baví svČt“), ale za to, jak
se snažili a co dokázali.
ZdeĖka Sventková

Volejbalový turnaj smíšených družstev
V sobotu 22. 9. 2012 se konal v tČlocviþnČ TJ Spartaku Dvorce volejbalový turnaj smíšených družstev, kterého se úþastnilo
9 týmĤ. Tato sportovní akce se konala pod patronací starosty
mČsta Budišova nad Budišovkou, Ing. Rostislava Kyncla,

a starosty obce Dvorce, pana Jana Božovského, kteĜí do volejbalového turnaje vČnovali hlavní ceny.
Akce mČla díky kamarádĤm, sponzorĤm i poĜadatelĤm pČknou sportovní i spoleþenskou úroveĖ, k þemuž pĜispČlo i pĜedávání cen obČma starosty, kteĜí s ochotou a elánem pĜedávali
poháry nejen vítČzĤm, ale i nejužiteþnČjším hráþĤm turnaje.
A jak to všechno dopadlo?
x 1. místo – tým Moravský Beroun – A
x 2. místo – tým Budišov nad Budišovkou – KKT
x 3. místo – tým Budišov nad Budišovkou – Vanþíci
x 4. místo – tým Olomouc
x 5. místo – tým BĜidliþná
x 6. místo – tým Moravský Beroun – B
x 7. místo – tým Frýdek – Místek
x 8. místo – tým Jívová
x 9. místo – tým Dvorce
Za poĜadatele volejbalového klání bych ráda podČkovala nejen všem sponzorĤm, ale také TJ Spartaku Dvorce za skvČlou
spolupráci a zapĤjþení tČlocviþny i potĜebných prostor.
Martina Vrbová

Prázdninový report AMK Budišov nad Budišovkou
První sobotu v þervenci absolvoval Marek Grygar závod v enduru ve Dvorcích. Po tvrdé pĜípravČ, která se mu vyplatila, si odvezl bronzový
vČnec. Dalším jeho závodem byla Orlová, kde
se umístil na 12. místČ v silné konkurenci 120
jezdcĤ. 13. 8. 2012 absolvoval závod v Zašové
a tam vybojoval opČt v silné konkurenci pČkné
7. místo. BlahopĜejeme. VíĢa Pražák ml. s Alešem pokraþovali v seriálu Silesian Cupu v Novém JiþínČ
a oba si dovezli body za 8. místa. 11. 9. 2012 se jel v Nemilanech u Olomouce volný závod jednotlivcĤ v motokrosu.
PČkná a rychlá traĢ vyhovovala VíĢovi Pražákovi ml., a tak
si vybojoval 5. a 2. místo a to mu vyneslo celkové pČkné 3.
pódiové umístČní. Erik Švidra zajíždČl také bČhem prázdnin
na nČkolik závodĤ.

PěEBOR MORAVY 2012 SMS
Mohelnice 1. 7. 2012
V Mohelnickém lomu se jel další závod seriálu
SMS MORAVA 2012. TraĢ byla vzornČ pĜipravena. Sluníþko pálilo už na prvním tréninku. Kropení bylo pravidelné a tak podmínky super. V MX
65 Erik v první jízdČ 5. a ve druhé 6. místo. To
bylo také jeho celkové umístČní.
TOP AMATÉR CUP 2012
Petrovice u Karviné 21. 7. 2012
PĜedposlední þervencová sobota pĜivítala v motokrosovém areálu v Petrovicích u Karviné další závod seriálu TOP AMATÉR
CUP. Podle pĜedpovČdi mČlo v noci pršet, a to se také stalo.
Byl to ale déšĢ, který doladil pĜipravenou traĢ do ideálního sta-
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vu. 150 jezdcĤ pĜedvádČlo po celé odpoledne hezké souboje.
Erik obČ jízdy v MX 65 vyhrál, a tím si dojel pro zlatý vČnec.
V celkovém poĜadí seriálu si stále drží první místo.

ké koleje, a i když je závod þtyĜkolek porovnal, byly stále hlubší.
PĜipomínalo to opravdový Dakar. Erik obsadil pódiové druhé
místo a pČkné ceny byly tou nejlepší odmČnou.

PěEBOR MORAVY 2012 SMS
Karlín u ýejþe 19. 8. 2012
Poslední srpnový víkend se odehrál v KarlínČ
u ýejþe. Jako na poušti - vedro a prach. Úþast Marka Sukupa a dalších reprezentantĤ slibovala hezké
boje. V MX 65 bylo na startu 12 jezdcĤ. UmístČní
v první jízdČ: Erik 6. Ve druhé jízdČ dojel na 3. místČ a to ho
posunulo na celkové 3. místo za Duškem a Palou.

Rakousko - Loibes - NÖ-Cup
1. 9. 2012
1. 9. 2012 se jel další závod seriálu NÖ Cup v Rakousku. Krásná mezinárodní traĢ v uzavĜeném
areálu pĜivítala 130 závodníkĤ. Naši kluci jeli
s MX 85. To nebylo vĤbec na škodu, protože to
nebylo moc poznat. Erik si pĜipsal 100 bodĤ za 2x první místo. CelkovČ 1. místo. Adam Straka skonþil na 2. místČ. TĜetí
místo obsadil rakouský jezdec Schutz. ýtvrtý skonþil vedoucí
jezdec seriálu Martin Prokop. Za ním pak další Rakouští jezdci. Koncem záĜí nás þeká poslední závod seriálu v Nürstu.

Chalupa CUP
Volevþice u Telþe 25. 8. 2012
Na pozvání Víti Chalupy jsme absolvovali jeden závod jeho
Cupu. Vše bylo pĜipraveno na þerstvém strništi s nČkolika skoky. Na pohled jednoduchá traĢ, ale záludná. VytvoĜily se hlubo-

Nezaháleli ani veteráni. V Neplachovicích Lojza Karásek
v kategorii veterán klasik obsadil 5. místo na 120 km dlouhém okruhu okolo Slezské Harty. Spolu s VíĢou Pražákem st.
pĜedvádČli své naleštČné krasavice na srazu v Novém JiþínČ
a Domoradovicích. Je radost se dívat na jejich renovované
veterány a obdivovat, s jakou peþlivostí se o tyto historické
skvosty starají.
VíĢa Pražák ml. již pĜipravuje blížící se podzimní závod
v enduru, který je naplánovaný na 20. 10. 2012. Bude to poslední díl seriálu se slavnostním vyhlášením. Tento závod slibuje - tak jako na jaĜe - pČknou podívanou pro pĜíznivce tohoto
sportu.
Milan Švidra

Hlavní akce stĢeleckého klubu v uplynulém období
V srpnu byla ukonþena soutČž “Malá odstĜelovaþka”, které se
zúþastnilo 14 stĜelcĤ (tab. þ. 1).
5. srpna 2012 se uskuteþnil již 5. roþník soutČže “Putovní pohár perkusní puška” (tab. þ. 2) a 8. záĜí 2012 probČhla soutČž
pro veĜejnost ve stĜelbČ z brokových zbraní ”Lovecké kolo”
(tab. þ. 3).
9. záĜí 2012 skonþila pátým kolem celoroþní soutČž ve stĜelbČ
z perkusních zbraní. Tato soutČž je urþena pro širokou veĜejnost a zúþastĖují se jí stĜelci z celého Moravskoslezského kraje
(tab. þ. 4).
Na mČsíc Ĝíjen je naplánována již tradiþní stĜelecká soutČž
“O starostĤv dort“. Letos probČhne již 6. roþník této soutČže.
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O výsledcích budeme informovat v pĜíštím þísle BZ. Na akci
srdeþnČ zvou poĜadatelé.
Petr Bartošek
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Soutďžní den pro dďti
ve Starých OldĢĪvkách

Svatojakubská pouĨ
v Guntramovicích
Letošní pouĢ v Guntramovicích probČhla v nedČli 22. 7. 2012.
V kostele sv. Jakuba byla sloužena slavnostní mše svatá, které
se zúþastnili vČĜící nejen z místní farnosti, ale pĜijeli návštČvníci
jak ze sousedních, tak i vzdálenČjších obcí.
Po skonþení mše svaté bylo pro všechny pĜipraveno obþerstvení
na zahradČ u bývalé školy a k poslechu hrála dechová kapela
ODERANKA.
DČkujeme všem, kteĜí pĜišli a tento sváteþní den oslavili s námi.
Farníci z Guntramovic

Dne 4. srpna 2012 uspoĜádalo Obþanské sdružení StarooldĜĤvané ve Starých OldĜĤvkách Na Skalce SOUTċŽNÍ DEN pro
dČti, mládež i dospČlé, který veþer pokraþoval Benátskou nocí
pro dospČlé.
Celá akce vypukla ve 14.00 hodin soutČžemi pro dČti a mládež.
NČkteré dČti s velkým nadšením prošly celým blokem sportovních disciplín, jiné se zúþastnily jen jimi vybraných. OrganizátoĜi mČli pĜipraveno osm sportovních disciplín. Za všechny
jmenujme terénní bČh, stĜelbu ze vzduchovky, skákání v pytlích, hod slepicou atd. DospČlé velmi mile pĜekvapil bojovný
duch tČch nejmenších. Na konci soutČžení dostaly dČti špekáþek zdarma a v závČru odpoledne probČhlo vyhlášení výsledkĤ
a pĜedání cen.
Od 18.00 hodin se zábava ubírala smČrem k dospČlým. Kdo
mČl chuĢ a náladu, tak si mohl vyzkoušet, jak je na tom s místními vČdomostmi. Nebylo žádným pĜekvapením, že nejlepší
vČdomosti mČli místní starousedlíci v horní hranici stĜedního
vČku. Do soutČžního zápolení v hodu kládou, hodu slepicou
a tahání kocura se zapojila pĜevážná þást mužĤ i žen.
Již témČĜ za tmy se uskuteþnila nekomentovaná projekce fotogra¿í pod širým nebem. Zájemci si na plátnČ o úhlopĜíþce
velké témČĜ 7 metrĤ mohli prohlédnout stovky historických
i souþasných fotogra¿í se zamČĜením na život v obci, obecní
architekturu, okolní pĜírodu a v neposlední ĜadČ i na obyvatele,
kteĜí zde žili a žijí. O zkrášlení projekce se postaral ohĖostroj,
který rozzáĜil nebe nad Starými OldĜĤvkami. V prĤbČhu promítání zaþala taneþní zábava, která trvala až do brzkých ranních
hodin.
Dle reakcí úþastníkĤ si za organizátory dovolujeme Ĝíci, že se
nám náš den vydaĜil a že jsme se všichni dobĜe bavili. Již teć
víme, že v pĜíštím roce uspoĜádáme obdobnou akci, abychom
mohli zrealizovat soutČže, které jsme letos nestihli (napĜ. žížalí
sprint) a o které bychom soutČžící nechtČli ochudit.
DČkujeme všem, kteĜí se aktivnČ podíleli na nelehké pĜípravČ
této akce, ale i tČm, kteĜí dobrovolnČ pĜispČli na aktivity obþanského sdružení.
MČníme naši obec...
Obþanské sdružení StarooldĜĤvané
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SDH Guntramovice informuje
OKRSKOVÁ SOUTċŽ
Dne 19. 5. 2012 probČhlo v Nových Lublicích Obvodové kolo
okrskové soutČže, kde nás v požárním útoku zastupovalo družstvo mužĤ a získalo již po þtvrté za sebou 1. místo. V disciplínČ bČh na 100 metrĤ s pĜekážkami obsadil 3. pozici Martin
FOJTÍK. Tomuto úspČchu pĜedcházela úþast na hasiþské pouti
ke sv. Florianovi 2. kvČtna 2012 v Nových Lublicích, kde je
tomuto patronu hasiþĤ zasvČcen místní kostel. Tato slavnost
probČhla za spolupráce okrsku Nové Lublice a starostky obce
p. Hruškové.
TRAKTORIÁDA 2012
V sobotu 4. srpna 2012 probČhl v Guntramovicích již 8. roþník Traktoriády. Tuto akci poĜádá každoroþnČ místní Sdružení
dobrovolných hasiþĤ. V letošním roþníku se pĜedstavilo 36 závodníkĤ. Bohužel na rozdíl od minulých roþníkĤ byla zrušena
kategorie „ženy bez“. Na startovní listinČ se objevilo mimo
„veteránĤ“ i nČkolik nových jmen a nČkterá z nich byla i na
listinČ vítČzĤ.
SoutČž probČhla ve tĜech kategoriích:
Malotraktory s vlekem:
1. Josef Dus - Moravice, 2. Michal Šamárek - Melþ, 3. Ladislav Hruška - Budišov n/Budišovkou
Sériové traktory s 2-kolovým vlekem:
1. Adrian Vyroubal - Domašov nad BystĜicí, 2. JiĜí Jašek Moravice, 3. Martin Fojtík - Guntramovice

Sé i é traktory
Sériové
k
s 44-kolovým
k l ý vlekem:
l k
1. Josef Halamíþek - Guntramovice, 2. Libor Ondrušík - Budišov n/Budišovkou,
3. Jaroslav Hudeþek - Budišov n/Budišovkou
V kategorii „malotraktory“ mČly zastoupení jak stroje tovární výroby, tak i doma postavené stroje, z nichž nČkteré budily zaslouženou pozornost. Poþasí nám letos pĜálo, a proto byla vodní pĜekážka vytvoĜena umČle a bČhem soutČže byla nČkolikrát doplnČna.
K oživení soutČže pĜispČla i nová disciplína - prĤlez pneumatikou.
Všichni soutČžící, kteĜí dorazili do cíle, obdrželi „OsvČdþení“
a vítČzové se radovali z pohárĤ a vČcných cen. Na rozdíl od loĖské
soutČže byl diskvali¿kován pouze jeden startující.
Sluneþný den pĜilákal velké množství divákĤ, pro které bylo
pĜipraveno obþerstvení a po vyhodnocení soutČže i losování
tomboly. Pro dČtské návštČvníky se toþilo kolo štČstí.
Po skonþení soutČže následovala zábava, na které zahrála místní kapela Pekárna. VýtČžek akce je vČnován na obnovu dveĜí
místního kostela.
ChtČli bychom, jménem poĜadatelĤ, podČkovat ODS Budišov
n/Bud. a MČÚ za sponzorský dar, a manželĤm Jaškovým i za
pomoc pĜi zabezpeþení obþerstvení. PodČkování patĜí i všem
úþastníkĤm soutČže a hlavnČ návštČvníkĤm, kteĜí vytvoĜili
skvČlou kulisu. DČkujeme tČm návštČvníkĤm, kteĜí odnášeli
odpadky na urþená místa, þímž nám usnadnili následný úklid.
VČĜíme, že se zase za rok všichni setkáme na 9. roþníku Traktoriády.
HASIýI Guntramovice

Budišovské hody 2012
V nedČli 19. srpna se za sluneþného poþasí
uskuteþnily v poĜadí již 21. Budišovské hody.
StejnČ jako v minulých letech tak i letos je
poĜádalo StĜedisko volného þasu, p.o. (dĜíve
tedy MČstské kulturní a informaþní stĜedisko) ve spolupráci s Farním úĜadem a MO
KDU-ýSL. OpČt jsme se snažili, aby program hodĤ byl boh
bohatý a rĤznorodý v rámci ¿nanþních možností.
Hody, navazující zejména na tradici kĜesĢanské poutČ jako
takové, byly tradiþnČ zahájeny Mariánskou pobožností, svátostným požehnáním a slavnostní mší svatou, poté následoval
kulturní program v prostorách pĜed kulturním domem – v 11
hod. vystoupila dechová hudba z Hradce nad Moravicí, poté
následovalo vystoupení baviþe a imitátora Petra Stebnického.
Odpolední hodiny byly vyhrazeny pĜedevším dČtem – mohly
se svézt na kolotoþi, povozit na poníkovi, nebo ti odvážnČjší
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sklouznout na obĜí skluzavce vše zdarma. Program hodĤ pokraþoval netradiþními olympijskými hrami – soutČžilo se napĜ.
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v hodu do dálky (polystyrénovou koulí), ve skoku dalekém
(v pytlích), ale také v netradiþních disciplínách jako toþení obruþe kolem pasu. VítČzové získali samozĜejmČ ceny - sladké
balíþky, které do soutČží vČnoval spolupoĜadatel, nebo sladké
medaile, které pĜipravilo naše StĜedisko volného þasu. Kdo neuspČl v soutČžení, mohl si zkusit vytoþit zajímavé ceny v kole
štČstí, které je taktéž tradiþnČ poĜádáno KDU-ýSL. Na závČr
hodĤ nám zahrála skupina Alegro z Jívové, se kterou se návštČvníci nechtČli rozlouþit ani po tĜech hodinách vystoupení.
A nebyly by to hody, kdyby si dČti nemohly pochutnat na cukrové vatČ, bČhat s nafouknutým balónkem nebo si zaĜádit ve
skákacím hradu.
V parném nedČlním odpoledni, kdy teploty pĜesahovaly 30°C,
se návštČvníci mohli osvČžit vynikající zmrzlinou z místní
cukrárny, nebo využít široké nabídky chlazeného pití, které
pro návštČvníky zajistil spolupoĜadatel. K hodĤm samozĜejmČ
patĜí i obþerstvení - nejen výborné frgále, které na hody napekly paní PavlĤ, Skopalová, JuĜínková, Malušová, Buþková
a Matýsková, ale také domácí koláþe, které pĜipravili pĜíznivci
KDU-ýSL. Mnoho pochval jsme slyšeli na domácí uzenáĜství z Opavy, které návštČvníkĤm hodĤ pĜipravilo bramborové
placky, langoše, steaky aj. Kdo mČl zájem, mohl si zakoupit
další z jejich specialit. PotČšil nás také vČtší zájem stánkaĜĤ,
kteĜí ve svých stáncích prodávali perníková srdce, cukrovinky,

proutČné výrobky, hraþky, rĤzné šperky z kamínkĤ aj.
Každý rok usilujeme o to, aby se návštČvníci na hodech cítili
dobĜe, strávili pro nČ pĜíjemné odpoledne plné dobrých kulturních poĜadĤ a zábavy. Bohužel i zde musíme brát na zĜetel
¿nanþní možnosti. Pro pĜíští rok máme tedy dvČ „pĜedsevzetí“ - zajistit párty stany, které by pĜi sluneþném poþasí udČlaly
pĜíjemný stín, a zároveĖ bychom rádi pozvali známého baviþe
þi jinou známou tváĜ.
Mnozí obþané se ptají, proþ neudČláme hody na námČstí. Bohužel zde nemáme pĜístup k vodČ, elektrice, WC, bČhem poledne zde není absolutnČ žádný stín a je mnohem tČžší celé zázemí (stoly, židle, lavice, stánky, el. zaĜízení atd.) pĜestČhovat
v pĜípadČ deštČ zase zpČt do budovy kulturního domu. Proto
radČji volíme pĜíjemnČjší domácké zázemí u KD a fary.
ChtČli bychom tímto srdeþnČ podČkovat všem spolupoĜadatelĤm – zejména pak Farnímu úĜadu a MO KDU-ýSL –
za pomoc pĜi poĜádání akce. Velké podČkování patĜí všem
„našim ženám“, bez jejichž pomoci bychom nemohli hody
poĜádat a které s námi spolupracují již desítky let. Dík
patĜí všem pracovníkĤm stĜediska, že opČt pĜiložili ruku
k dílu. NejvČtší podČkování ale patĜí všem návštČvníkĤm,
kteĜí akci navštívili a drobné nedostatky pĜehlédli.
Marie Talíková, DiS.

Budišovský kemp opďt úspďšný!
Již po þtvrté za sebou se budišovský autokemp zaĜadil mezi
TOP 25 nejlepších kempĤ v þeské a slovenské republice.
Hlasování probíhalo od 1. 6. do 31. 8. na portálech Dokempu.
cz a Rekreacni-strediska.cz. Anketa byla doprovázena masivní
propagaþní kampaní. O respektování ankety svČdþí mj. fakt,
že kompletní loĖský žebĜíþek otiskla napĜ. MF Dnes, která
TOP 10
Camping Vranovská Pláž
Autocamp Sedmihorky
TOP camping GORALSKÝ DVOR
Autocamp OASA StaĖkov
Kemp Branná, Vltava Ĝ.Km 298
Autokemp Frenštát pod RadhoštČm
CAMP DOLCE
Autokemp Merkur Pasohlávky
ATC KOMORNÍK STRMILOV
Camp Bítov – Vranovská pĜehrada

navíc hodnotila kvalitu umístČných TOP 50 kempĤ. Do letošní
ankety se aktivnČ pĜihlásilo 112 zaĜízení, celkem však mohlo
být hodnoceno všech 1 584 þeských a slovenských rekreaþních
areálĤ registrovaných na stránkách Dokempu.cz a Rekreacnistrediska.cz. AlespoĖ jeden hlas získalo 458 kempĤ a rekreaþních
stĜedisek.
Marie Schrammová, provozovatelka
TOP 25
Nižné Kamence
Autokemp Budišov nad Budišovkou
Autocamping Pod ýerným lesem Žamberk
Kemp Western ŠIKLģV MLÝN
Eurocamp Holiday Park Lišþí Farma
Camping Villa Betula
Lodín
KoupalištČ a kemp Pecka
Autokempink Hejnice
Autokemp Sykovec
Autocamp KokoĜín
Autokemp Hamr na JezeĜe
Autocamp Osek
Autocaming Výr
Autocamping Rozkoš

ObĀanské sdružení „Za Budišov!“
Obþanské sdružení „Za Budišov!“ je skupina podobnČ smýšlejících lidí, kterým není lhostejné, co se v jejich rodném mČstČ
a jeho blízkém okolí dČje. Obþanské sdružení bylo zaregistrováno v þervenci 2012 u Ministerstva vnitra ýR pod Iý 22606246.
Základními cíli sdružení jsou (výĖatek z þl. 3 stanov
sdružení):

a) ochrana pĜírody a krajiny, což je jedním z hlavních poslání
sdružení,

vþetnČ ochrany krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
 tvorby prostĜedí bezpeþného z hlediska dopravy,
pĜedevším pČší a cyklistické,
 ochrany zelenČ v obci a jejím okolí;
b) ochrana životního prostĜedí,
vþetnČ ochrany veĜejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech,
péþe o území,
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poskytování obecnČ prospČšné služby v oblasti ochrany
životního prostĜedí;
c) ochrana kulturních památek a podpora kulturního dČdictví
oblasti,
d) rozvoj cestovního ruchu vþetnČ turistické propagace lokality,
e) podpora a rozvoj spoleþenského života obyvatel.
Jinými slovy Ĝeþeno: naší snahou je chránit prĤmyslem
dosud nepoznamenanou (krásnou) pĜírodu v okolí našeho
mČsta, chránit kulturní bohatství, které nám bylo zanecháno
pĜedchozími generacemi, a v neposlední ĜadČ zlepšit vzájemné
vztahy mezi obþany mČsta.
V rámci naší þinnosti plánujeme organizovat rĤzné spoleþenské
a vzdČlávací akce všeho druhu, organizovat informaþní
kampanČ a pĜípadnČ petiþní akce a rovnČž spolupracovat

s jinými sdruženími, mající podobné cíle. V dohledné dobČ
budou také spuštČny webové stránky, kde budou k nalezení
všechny informace o þinnostech sdružení.
Jedním z prvních konkrétnČ vytýþených úkolĤ sdružení je
bojovat proti zámČru výstavby biolektrárny v pĜedkládané
podobČ a dále pokraþovat v tradici divadelního souboru
“Klíþ”, který v loĖském roce v pĜedveþer ŠtČdrého dne vystoupil s pĜedstavením “Budišovský Betlém” pĜed kostelem.
Pokud se ztotožĖujete s výše uvedenými cíli, není Vám lhostejno, co se kolem Vás dČje, a máte zájem aktivnČ se podílet na
dČní ve mČstČ, neváhejte a kontaktujte nás prostĜednictvím emailové adresy zabudisov@seznam.cz
@
.
ýlenové obþanského sdružení “Za Budišov!”

Oslava státního svátku tak trochu jiným zpĪsobem…
28. záĜí 2012 zavítala v tento den státního svátku do našeho
mČsta zajímavá delegace. Na pozvání budišovského starosty
se dostavili starosta mČsta Markt Indersdorf, Josef Kreitmeir,
Anna Andlauer, autorka knihy „Zurück ins Leben“ a další tĜi
obþané tohoto mČsta, aby vidČli místo, kde se narodila Greta
Fischer.
NávštČva byla pĜijata v dopoledních hodinách na radnici mČsta,
po uvítání následovala prohlídka mČsta. Hosté z NČmecka mČli
pĜednostnČ zájem vidČt rodný dĤm Grety Fischer – dnes tedy
Modrou lagunu. V tomto domČ se Greta narodila, zde žila až do
svých 29 let, než emigrovala, zde žili její rodiþe, zde se odvíjel bohatý rodinný život židovské rodiny Fischer s šesti dČtmi
a následnČ celou Ĝadou vnouþat, která si dodnes na rodný dĤm
živČ pamatují.
NČkteĜí obþané si snad pamatují, že v tomto domČ byla jatka.
Není to zcela náhoda – pan Leopold Fischer, otec Grety Fischer,
byl totiž zvČrolékaĜem a mj. provádČl právČ zde porážku zvíĜat
dle židovských pravidel.
Hosté následnČ zamíĜili do Muzea bĜidlice. Nadšeni zdejší expozicí uvítali návrh, že by v dolní þásti muzea mohla být þást
vČnována významným osobnostem v BudišovČ, mezi nimiž by
právČ Greta Fischer mohla mít své významné místo vzhledem
k faktu, jakého ocenČní se jí dostalo bČhem života po celém
svČtČ. MČsto Budišov by tak mohlo adekvátním zpĤsobem uctít
její památku v rodném mČstČ.
Po obČdČ se konala v 15 hodin „pietní“ akce u Cesty þesko-nČmeckého porozumČní na ýervené hoĜe. Po slovech prone-
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sených panem Kreitmeirem, ing. Kynclem a ing. Vrchoveckým
získala tato druhá þást vzpomínky na Gretu Fischer obzvláštČ
slavnostní podobu díky zpČvu modliteb kantora Židovské obce
v OstravČ, Mgr. Michala Foršta.
NáslednČ se všichni odebrali do prostor restaurace Myslivna,
kde od 18 hodin probíhala pĜednáška Anny Andlauer ke knize „Zurück ins Leben“. Za úþasti Ĝady budišovských obþanĤ,
þlenĤ Židovské obce v Olomouci a pĜedstavitelĤ obou mČst autorka promítala fotogra¿e a nČkolik ¿lmových zábČrĤ s Gretou
Fischer. PĜednáška byla v þeském jazyce a rádi bychom Vám
následujícím shrnutím zprostĜedkovali její obsah:
V životČ Grety Fischer mČla rozhodující vliv její práce coby
sociální pracovnice v klášteĜe Indersdorf (okres Dachau, NČmecko) v pováleþných letech 1945-1946. Zde, v místČ, které
donedávna bylo správní budovou SS, tým UNRRA 182 (dnes je
tato organizace Spojených národĤ známá jako ÚĜad vysokého
komisaĜe OSN pro uprchlíky) vytvoĜil zázemí DČtské centrum
pro tzv. vykoĜenČné osoby - v angliþtinČ se používá o¿ciálního
výrazu D.P. = displaced person, šlo o dČti a mladistvé, kteĜí pĜežili hrĤzy blízkého koncentraþního tábora Dachau, nebo uprchli
z tzv. pochodĤ smrti z jiných koncentraþních táborĤ. Dále se
jednalo o mladé lidi, nejþastČji chlapce, kteĜí byli do NČmecka
„uneseni“ a deportováni na nucené práce. V posledním pĜípadČ pak šlo o dČti mladší 3 let, které se narodily dČlnicím na
nucených pracích a rĤznČ pĜežívaly v polorozpadlých barácích
v okolí centra. Jejich matky buć zahynuly, nebo po skonþení
války své dČti prostČ opustily, protože si nedovedly pĜedstavit,
že by pĜišly domĤ s nemanželským potomkem. Tyto dČti byly
do kláštera hned v þervenci 1945 pĜinášeny místním obyvatelstvem.
Tým Grety Fischer byl povČĜen ujímat se tČchto dČtí, poskytoval jim nejnutnČjší vČci k pĜežití stejnČ jako pomoc pĜi hledání
jejich nejbližších pĜíbuzných.
Klášter disponoval zaĜízením vhodným pro zĜízení centra, þlenové týmu byli odborníky ve svém oboru (lékaĜi, zdravotní
sestry, mechanici, sociální pracovnice). NČmecké obyvatelstvo
bylo do kláštera najímáno pouze pro fyzické práce (péþe o zahradu, dobytek, práce v kuchyni), protože – vzhledem k minulosti – bylo naprosto nepĜípustné, aby se staraly napĜ. jen
o malé dČti.
Na 30 þlenĤ týmu pĜipadalo necelých 300 svČĜencĤ centra,
z toho byla tĜetina dČtí mladší 3 let. Vzhledem k této fyzické
zátČži byly do péþe o dČti povolány také Ĝádové sestry, které
se do kláštera vrátily a které klášter spravovaly do r. 1938, než
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odsud byly vyhnány nacisty.
Tým pĜijímal dČti, které pĜišly samy nebo byly dovezeny. Prošly
pĜijímací procedurou, byly obeznámeny s pravidly centra, s jeho
úþelem a možnostmi. Byly þasto ve zbídaþeném stavu, zejména
malá batolata nebo vČzni koncentraþních táborĤ. Malé dČti byly
pĜinášeny mnohdy bez jakýchkoliv dokladĤ, nikdo neznal jejich
pĜíjmení, národnost þi vČk. PĜi pĜíchodu bylo tedy nutné vše peþlivČ zaznamenat a popsat, aby – pro pĜípad, že by tyto dČti nČkdo
poznal podle vČcí, které s sebou mČly – mohly být eventuelnČ
vráceny svým matkám þi alespoĖ svým pĜíbuzným.
Život v Centru mČl svá pevná pravidla a Ĝád, který dČtem a mladistvým umožĖoval vrátit se po onČch neskuteþných hrĤzách
zpČt do reality bČžného života. Po tČlesném zotavení (tedy zejména po nabrání potĜebných kilogramĤ, vyléþení rĤzných chorob a obtíží) muselo pĜijít také zotavení a rehabilitace psychická. Ta byla – jak je zĜejmé – velmi nároþná. Mladí lidé, kteĜí
v minulých letech zažili þi na vlastní oþi vidČli smrt svých nejbližších, degradaci lidského života na zvíĜecí úroveĖ, muþení
a týrání, museli najít cestu, jak se vrátit zpČt k bČžnému životu.
V onČch dnech pro nČ bylo velmi dĤležité, že jim nČkdo naslouchal. Vše, co vypovídali, bylo zaznamenáváno. DČtem se
tak daĜilo ulevit si a zrekapitulovat, co vlastnČ prožily, þím si
prošly a postupem þasu zaþaly chápat, že tým Spojených národĤ je zde pro jejich pomoc, aby uvČĜily, že už jim nikdo nebude
ubližovat, že už nebudou hladovČt a trpČt. Než tuto skuteþnost
pochopily, ubČhlo mnoho a mnoho mČsícĤ. BČžné jevy jako
pravidelná strava, þisté ložní prádlo, padnoucí a þisté obleþení
a obuv, pravidelný rytmus dne – to vše pĜispívalo k jejich fyzické i duševní pohodČ do té míry, že mohly být pozdČji pĜijaty
v rĤzných rodinách po celém svČtČ, pokud se jim nepodaĜilo

najít jejich vlastní rodiny, nebo pokud všichni þlenové rodiny
byli zavraždČni nacisty.
Greta Fischer bČhem této práce s dČtmi pĜišla ještČ na jeden velmi pozoruhodný poznatek: na vlastní oþi vidČla, že pokud dČti
pĜed internací v táboĜe zažily ještČ jakýsi „normální“ rodinný
život s jeho radostmi i strastmi, pokud mČly hezké vzpomínky
na dČtství ve svých rodinách, bylo pro nČ kupodivu mnohem
snazší najít zpĤsob, jak se vrátit do bČžného života. Z tohoto dĤvodu Greta Fischer vyvodila, že pro lidský život mají obrovský
a nesmazatelný vliv první roky v životČ þlovČka. Rané dČtství
je fází, které þlovČka následnČ vybavuje silou pro pĜekonávání
pĜekážek dalších období.
Malé dČti samozĜejmČ toužily po lidské pĜítomnosti, pozornosti, nČžnostech. Bylo na nich evidentní citové strádání a touha po
mateĜské lásce, které se jim nedostalo v té míĜe, na kterou mČly
bezesporu nárok. Proto byly napĜ. v centru vytvoĜeny skupiny,
které mČly simulovat „rodinné“ prostĜedí. 8-10 svČĜencĤ bylo
soustĜedČno kolem jednoho vychovatele, který „nahrazoval“
rodiþe, starší osoby se staraly o ty mladší, þímž také vznikala nová pouta a vztahy, kterými si napĜ. ti starší vynahrazovali
ztrátu sourozencĤ apod.
NČkteré dČti však odmítaly v centru zĤstat. Byly tedy vybaveny
doklady a nejnutnČjšími papíry, které jim umožĖovaly prĤchod
rĤznými pováleþnými zónami. Podplácely hraniþní stráže a zavČšeny na vagónech putovaly na vlastní pČst do svých vlastí,
aby se tak znovu shledaly s þleny své rodiny.
PĤsobení Grety Fischer konþí v roce 1946, kdy po pĜestČhování
Centra do Prien am Chiemsee vypovČdČla smlouvu s UNRRA
a dál se vČnovala „svým“ dČtem, které doprovázela na jejich
plavbČ do Kanady.
Až v 70. letech pak Greta Fischer v Izraeli rekapituluje své vzpomínky na toto složité, tČžké a pracovnČ neskuteþnČ nároþné období. Zpracovává zprávu z DČtského centra, která se stává podkladem knihy Anny Andlauer a potvrzuje sama sobČ to, naþ v tČchto letech pĜišla:
„UdČláme-li dobré vČci pro dČti, které si protrpČly holocaust,
pak mĤžeme vČĜit dokonce i v zázrak.“
Na závČr nutno dodat, že pĜednáška samotná udČlala na spoustu pĜítomných velký dojem. Když þlovČk vidČl dobové zábČry,
kterak si malá batolata hrají v sirotþinci, když vidČl tolik mladých lidí, kteĜí museli projít místy, jako byla Dachau, OsvČtim,
Mauthausen aj. – bylo to pro mnohé k nepochopení… UrþitČ
je tedy dobré mít stále na pamČti tyto otĜesné skuteþnosti, abychom vþas dokázali zabránit nČþemu podobnému i v dobách
budoucích.
Natálie Jaššová

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKĩ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 – 2013
RybáĜský
Získání a prohlubování rybáĜských znalostí a dovedností
PondČlí 16,00 hodin, D, od 7 let, cena: 150,-/pololetí
Chovatelský
Péþe a chov zvíĜat v „Domeþku“ ( kĜeþci, morþata, králík,
akvarijní zvíĜata, ptáci)
StĜeda 15,00 hodin, D, cena: 150,-/pololetí
Myslivecký
Získávání mysliveckých znalostí, vycházky do lesa, vztah
k pĜírodČ. Pátek 16,00 hodin, D, les, cena: 150,-/pololetí
Malý kuchtík

Základy vaĜení, peþení, vytváĜení dobrĤtek, stolování.
Úterý 14,00 hodin, D, 1.-5. tĜída, cena: 200,-/pololetí
Šachy
„Královská hra“, pravidla, strategie, taktika, úþast na soutČžích. ýtvrtek 17,00 hodin, KD, cena 50,-/pololetí
Keramika I.
Hrajeme si s hlínou, výrobky si odneseme domĤ
Termín bude upĜesnČn, Š, 1.-5. tĜída, cena: 150,-/pololetí
Keramika II.
Výrobky z hlíny, glazování, výrobky si odneseme domĤ
ýtvrtek 16,00 hodin, D, 6.-9. tĜída, cena: 250,-/pololetí
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Korálky
Výrobky z korálkĤ, šperky, hraþky, pĜívČsky, výrobky si dČti
nosí domĤ. StĜeda 14,30 hodin, D, cena 250,-/pololetí
TvoĜílek
StĜíhání, lepení, malování, skládaþky (dĜevo, papír, textil…)
PondČlí 15,00 hodin, D, 1.-5. tĜída, cena: 200,-/pololetí
Art club
Pedig, koláže, ubrousková technika, základy malby a kresby
Termín bude upĜesnČn, D, cena: 200,-/pololetí
Fotogra¿cký
ěekni „sýr“, základy focení, kompozice, svČtlo, zpracování
v PC, výstavy
Pátek 15,00 hodin, D, 5.-9. tĜída, cena: 250,-/pololetí
Mladý turista
Poznávání okolí, práce s mapou, táboĜení, hry v pĜírodČ
Pátek 15,00 hodin, D, 1.-5. tĜída, cena: 100,-/pololetí
Divadélko
Hrané, loutkové, maĖáskové, nebo ještČ jinak?
Uvidíme. A pak pĜedvedeme.
ýtvrtek 16,00 hodin, KD, cena: 250,-/pololetí
ModeláĜský
Stavba modelĤ letadel, lodí, aut, práce s RC modely
ýtvrtek 15,00 hodin, D, cena: 250,-/pololetí
Line Dance
Taneþní skupina, nácvik rĤzných stylĤ, taneþních prvkĤ

Úterý 17,00 hodin, D, od 6. tĜídy, cena: 200,-/pololetí
Mladý hasiþ
Požární sport, soutČže, zdravovČda, topogra¿e, uzly…
Úterý 16,00 hodin, HZ, cena: 150,-/pololetí
Little Zumba
Zumba pro holky od 1. do 6. tĜídy
StĜeda 15,00 hodin, D, cena: 150,-/pololetí
Pinec
Kroužek stolního tenisu, výhodou vlastní pálka, soutČže, turnaje. PondČlí 15,00 hodin, D, cena: 150,-/pololetí
Tenis
Základy hry, pravidla, trénink, soutČže
Pátek 16,00 hodin, H, 3.- 9. tĜída, cena: 300,-/pololetí
Klub 89
PoĜadatelská a instruktorská þinnost, pĜíprava akcí. Termíny
dle domluvy, od 8. tĜídy až do 20 let, cena: 100,-/pololetí
Music club
Hrajete na hudební nástroj? Chcete založit kapelu? Zkusíme
pomoct. Termín i cena dle domluvy.
VysvČtlivky:
D – „Domeþek“ (bývalý Juventus)
KD – kulturní dĤm, Š – škola
HZ – hasiþská zbrojnice, H – hĜištČ
PĜihlášky v „Domeþku“
nebo na www.svcbudisov.cz

Už jste vyzkoušeli PICKLES ?
Rok se neuvČĜitelnČ rychle pĜekulil do svého posledního þtvrtého
období a mnozí budišovští zahrádkáĜi zaþali sklízet a rĤznými
zpĤsoby konzervovat svou podzimní úrodu. Spíže se zaþínají
plnit nepĜeberným množstvím a druhy zavaĜenin z ovoce
a zeleniny. Mnozí se chystají na pĜípravu kysaného zelí, které
doma pĜipravené má svou jedineþnou chuĢ a v zimních mČsících
je nezanedbatelným zdrojem vitamínĤ. Jejich podstatnČ vČtším
zdrojem je právČ PICKLES – kvašená zelenina. Je mnoho druhĤ
zeleniny, které mĤžete spolu kombinovat. Chci Vás seznámit
s tím nejjednodušším a nejdostupnČjším.
Co o kvašené zeleninČ Ĝíká odborná literatura?
„Užívání kvašené zeleniny má tisíciletou tradici. Mléþné
kvašení je zpĤsob konzervace, který všichni známe v podobČ
nakládaného zelí. Pokud chcete žít v souladu s pĜírodou
a nekupovat si celý rok zeleninu a z ní vyrábČné saláty dovážené
ze všech koutĤ zemČkoule, mĤžete tímto ideálním zpĤsobem
uchovat zeleninu na zimu. Díky mléþnému kvašení vám takto
uchovaná zelenina dodá vysoký obsah vitamínĤ. Podporuje
trávení, udržuje zdravou stĜevní mikroÀóru, posiluje krev
a imunitu. Do tČla totiž pĜináší mnoho enzymĤ, které regenerují
buĖky. Pickles je vhodná jako pĜíloha k jídlu þi jako souþást
salátu. Nikdy ji tepelnČ neupravujte. Je vhodná a velmi dĤležitá
pro lidi, kteĜí mají problémy s játry a s oþima.“ (zdroj ZahrádkáĜ
2009)
A nyní k samotné pĜípravČ:
1 kg zeleniny (základ tvoĜí hlávkové zelí, mrkev, cibule, rĤzné
druhy Ĝedkve a kedlubny)
15 – 20 g moĜské soli (koupíte i v našem mČstČ)
Kmín, pĜidala jsem i trochu kĜenu a jednu malou pálivou
feferonku – tu nemusíte.
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K nakládání se dají koupit i keramické tzv. pickles soudky,
ale já použila sklenČnou þtyĜlitrovou zavaĜovací sklenici.
Pokud se rozhodnete pro sklenici, budete potĜebovat lékaĜské
špachtle (koupíte v lékárnČ) a jednu 1,5 litrovou pet láhev. Já
použila jednu stĜednČ velkou hlávku zelí, asi ½ kg mrkve, stejné
množství cibule, Ĝedkviþky a kedlubny, mĤžete použít i þernou
Ĝedkev. Celkem jsem mČla ke zpracování oproti receptu asi 3 kg
zeleniny. Co jsem však dodržela, bylo uvedené množství moĜské
soli – tu jsem nezvyšovala.
Zelí nakrájejte na jemné proužky, cibuli na tenþí pĤlmČsíþky,
mrkev a ostatní zeleninu na hrubém struhadle. Promíchejte
se solí, kmínem a popĜípadČ drobnČ nakrájenou feferonkou.
SmČs nechejte asi na pĤl dne odstát. Zelenina pustí trochu
šĢávy a „povolí“. Pak ji napČchujte do sklenice, špachtle na
jedné stranČ seĜíznČte o zaoblení a hvČzdicovitČ rozložte na
upČchovanou zeleninu. Pet láhev asi v polovinČ rozĜíznČte, svou
šíĜkou se pĜesnČ vejde do hrdla sklenice a pro zatížení ji naplĖte
vodou. Zelenina musí být, až pustí ještČ více šĢávy, neustále
dostateþnČ zatížená. Sklenici s natlaþenou zeleninou nestavte na
topení, nebo na slunce. Nechejte ji týden stát napĜ. na kuchyĖské
lince tak, aby po uvedenou dobu mČla stabilní teplotu. Podložte
ji vhodnou miskou, mĤže se stát, že šĢáva pĜeteþe. Po uplynutí
kvasné doby mĤžete zvolit dva zpĤsoby uchování. Zeleninu
pĜendáte do menších zavaĜovacích sklenic a uskladníte je
v lednici (vydrží i nČkolik mČsícĤ), nebo mĤžete jako já použít
zavaĜovací sklenice 0,7 l a nechat víþka na krátkou dobu jen
„chytnout“ v zavaĜovacím hrnci.
JeštČ poslední rada – pĜebyteþnou šĢávu, která zĤstane po naplnČní
menších zavaĜovacích sklenic, jsem do nich rovnomČrnČ rozlila.
Pro ty, co ještČ PICKLES nevyzkoušeli - budete pĜekvapeni
výbornou chutí kvašené zeleniny.
Dobrou chuĢ pĜeje Helena Malušová

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

Šachový koutek
Zadání úlohy:
y
ýerný na tahu vyhraje
Malá nápovČda:
p
úloha není omezena poþtem tahĤ, nicménČ na úvod musí þerný
provést drtivou kombinaci složenou ze
tĜí tahĤ, po které dosáhne jasnČ vyhraného postavení.

ě
ěešení
úlohy
y z minulého þísla BZ:
Cimrmanova antiúloha je urþitČ velmi
vtipná, nicménČ rozluštit ji pĜíliš obtížné
není, takže vČĜím, že þtenáĜ šachem poznamenaný nemČl s Ĝešením potíže. Jediným tahem, který není jednotahovým
matem, je 1. Vc6+. ýerný král je sice v
šachu, ale bílá vČž si stoupla tak šikovnČ,
že rozvázala þernou vČž na b7 a ta mĤže
vzít šachujícího stĜelce 1...Vxh7.
Úloha ppro toto þíslo:
Na diagramu je zobrazena pozice, která
vypadá pro þerného velmi špatnČ. Kdyby
byl na tahu bílý, tak partii snadno vyhraje (cestu k výhĜe urþitČ snadno najdete
sami).
NicménČ v pozici na diagramu je na tahu
þerný a ten má pro bílého pĜipraveno nemilé pĜekvapení. PĜijdete na nČj?

Start šachové sezonyy 2012/2013:
Nová šachová sezona je již za humny.
Náš oddíl (konkrétnČ „A“ družstvo)
þeká premiérová sezona v Krajské soutČži skupiny C, která je již rozlosována
(viz. tabulka). Domácí utkání odehrajeme v Restauraci U Huberta v salonku

v 1. patĜe. Na tato utkání jsou všichni
naši fanoušci a šachoví pĜíznivci srdeþnČ
zváni. VČĜíme, že se v silné konkurenci
neztratíme a budeme pro všechny soupeĜe nepĜíjemným protivníkem.
Naše „B“ družstvo doplnČné rovnČž o nadČjné šachisty z Ĝad mládeže bude stejnČ
jako v minulé sezonČ hrát okresní soutČž, která bude pro tuto sezonu þítat 11
družstev, což je jev pro nejnižší soutČže
v naší zemi málo vídaný, což mimo jiné
svČdþí o velké konkurenci v okrese Opava. Rozlosování okresní soutČže do doby
uzávČrky tohoto þísla BZ nebylo známo,
pozdČji bude k nalezení na našich webových stránkách www.pogobudisov.wz.cz
p g
.

Rozlosování Krajské
j
soutČže „„C“ – 2012/2013
Kolo

Datum

Utkání

1.

14.10.2012

TJ Sokol Háj ve Slezsku – Pogo Budišov „A“

2.

18.11.2012

Pogo Budišov „A“- TJ Lokomotiva Krnov

3.

2.12.2012

TJ SK KravaĜe „A“ – Pogo Budišov „A“

4.

6.1.2013

Orel Opava „B“ – Pogo Budišov „A“

5.

20.1.2013

Pogo Budišov „A“ - TJ Sokol Vrbno pod PradČdem

6.

3.2.2013

ŠK Bruntál „B“ – Pogo Budišov „A“

7.

17.2.2013

Pogo Budišov „A“ - Orel Opava „A“

8.

3.3.2013

ŠKTP HrabynČ „A“ – Pogo Budišov „A“

9.

24.3.2013

Pogo Budišov „A“ - ŠK TJ MSA Dolní Benešov „B“
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

ZAJÍMAVOSTI ZE SOUþASNOSTI I HISTORIE

Státní svátky v záĢí a Ģíjnu
Už v záĜí jsme si mohli díky státnímu svátku užít prodloužený víkend, což
jistČ všichni uvítali. V Ĝíjnu slavíme další státní svátek, tentokráte poslední
Ĝíjnovou nedČli. Krátce si tedy pĜipomeĖme významné historické události,
které ovlivnily a utváĜely vývoj naší zemČ.
26. záĜí – Zlatá bula sicilská
V tento den tomu bylo pĜesnČ 800 let, co byla vydána Zlatá bula
sicilská, celek tĜí významných listin. „Fridrich, z Boží milosti vyvolený císaĜ Ĝímský, vždy rozmnožitel Ĝíše, král sicilský.“
TČmito slovy zaþíná listina, která tehdejšímu þeskému vládci,
PĜemyslu Otakaru I., potvrzovala dČdiþný královský titul,
itul,
územní celistvost þeského státu a další privilegia. Všee
sstvrzeno malou peþetí, kterrá Bule dala jméno. Celá
zze zlata ovšem není. Je ze
sslitiny zlata a stĜíbra, které
sse v antice Ĝíkalo elektro.
Z jedné strany peþeti je pannovník majestátu a jméno a ti--

tul vydavatele listiny Fridricha z druhé strany jakoby hrad, který
symbolizuje království obojí Sicílie a dále popis ‚Kristus zvítČzí,
Kristus kraluje, Kristus vládne‘. Protože Fridrich II. v té dobČ
ještČ nebyl korunován Ĝímským císaĜem, zdobí listinu „jen“ jeho
peþeĢ sicilského krále. I po tČch osmi stech letech pĤsobí dojjmem,, že byla vyražená vþera.
Zlaatá bula sicilská garantovala vnitĜní nezávislo
ost þeského státu a nabízela þeským králĤm
nové možnosti aktivní zahraniþní politiky.
PĜispČla tak ke zvýšení prestiže þeského království ve stĜední EvropČ i k upevnČní pozic
jjeho panovníkĤ jak mezi evropskými vládci,
taak na domácím poli. Originál listiny je uložen
ve Státním ústĜedním archivu v Praze.
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Osm století starý originál Zlaté buly sicilské byl vystaven v Národním archivu na Chodovci za pĜísných bezpeþnostních opatĜení. Naposledy mČli lidé možnost vidČt listinu pĜed jedenácti lety,
když se nová budova archivu na Chodovci otevírala.

28. záĜí – Den þeské státnosti,
výroþí úmrtí svatého Václava
V tento významný den jsme si již dvanáctým rokem pĜipomnČli
dvČ významné události þeských dČjin. Smrt jednoho z prvních
PĜemyslovcĤ, devátého þeského knížete Václava I. roku 935
a vyvraždČní SlavníkovcĤ v roce 995, jímž došlo k de¿nitivnímu
politickému sjednocení þeského státu.
Kníže Václav, nazývaný také Svatý, byl nejstarším synem knížete Vratislava a jeho ženy Drahomíry. Vychováván byl svou babiþkou Ludmilou, která mu vštČpovala kĜesĢanské hodnoty a nauþila ho þíst a psát. Dle historikĤ byl Václav velmi vzdČlaný, byl
vzorem kĜesĢanského panovníka, který významnČ pĜispČl k rozššíĜení víry v raném þeském státu. Podle
ddobových svČdectví byl Václav osvČttový, morální a zásadový vládce, který
ppĜesto, že mČl mírumilovnou povahu,
ddokázal být i rázný a nekompromisní.
ýasto mu bylo vyþítáno, že se podroý
bbil císaĜi Svaté Ĝíše Ĝímské a podepsal
mírovou smlouvu, což znamenalo pom
vvinnost platit roþní tribut pacis, daĖ za
mír, která þinila pČt set hĜiven stĜíbra
m
a sto dvacet volĤ. Na druhou stranu
aale Václavovi uzavĜené „spojenecttví“ umožnilo pĜevézt ostatky svatého
Víta, pro nČž nechal postavit na PražV
sském hradČ rotundu, která se pozdČji
rozrostla v chrám sv.
sv Vít
Víta a stala se neodmyslitelným symbolem þeské metropole. Toto podrobení se ovšem velmi kritizoval
jeho mladší bratr Boleslav I. Ukrutný. Nesouhlasil se smíĜlivou
politikou Václava a pĜál si pevnČ ovládnout celé ýechy, zbavit
ostatní knížata vlády a dosadit na jejich území své správce, kteĜí
by od zdejších obyvatel vybírali danČ. Za tyto prostĜedky chtČl
vybudovat vojsko a zbavit se poplatné závislosti. Aby se dostal
k moci, potĜeboval se Václava zbavit. Pozval ho na kĜtiny svého
syna do Staré Boleslavi a pĜi cestČ na mši byl na jeho pĜíkaz Václav osmadvacátého záĜí roku 935 (starší prameny uvádČjí 929)
pĜed dveĜmi kostela ubodán. PĜevzetí moci Boleslavem provázelo i vyvraždČní celých rodin Václavových pĜíznivcĤ, vþetnČ
nemluvĖat. K postavČ svatého Václava se vztahuje spousta povČstí - podle jedné z nich spí Václav ve stĜedoþeské hoĜe Blaník
se svými rytíĜi a þeské zemi vyjede na pomoc, až jí bude nejhĤĜ.
Krev v „zájmu státu“ nechal prolít i VáclavĤv synovec Boleslav
II. Pobožný. Rozsáhlou þást území ve východních ýechách obýval rod SlavníkovcĤ, který pĜemyslovským knížatĤm mocensky
konkuroval. Osmadvacátého záĜí roku 995 pĜemyslovská vojska
dobyla slavníkovské centrum v Libici nad Cidlinou a celý rod,
vþetnČ žen a dČtí, na pĜíkaz Boleslava vyvraždila.
Tento státní svátek patĜí k našim nejmladším státním svátkĤm.
Na základČ usnesení výboru pro vČdu, vzdČlání, kulturu, mládež
a tČlovýchovu Poslanecké snČmovny ýeské republiky byl 24.
bĜezna 2000 navržen nejprve jako Den þeské státnosti – Svatý
Václav, ale po pĜipomínkách a diskuzích poslancĤ nese název
Den þeské státnosti. Svatý Václav se stal symbolem þeské zemČ.
Ve dvacátých letech dvacátého století byl postaven jeho pomník
na Václavském námČstí a svatý Václav je tak u všeho závažného, co národ prožívá. Pod jeho sochou se konají oslavy státních
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svátkĤ, sportovních úspČchĤ i rĤzné demonstrace. Svatý Václav
na koni je vyobrazen i na dvacetikorunové minci.

28. Ĝíjen – Den vzniku
samostatného ýeskoslovenska
Tento rok si pĜipomínáme již 94. výroþí ode dne, kdy byla na
Václavském námČstí o¿ciálnČ vyhlášena samostatnost a pro náš
národ se zaþínají psát novČ dČjiny.
Rakousko-Uherský stát nebyl vČtšinou þeské spoleþnosti nikdy
pĜijat za svĤj, ale vyhlášením první svČtové války v roce 1914
ustoupily národnostní otázky do pozadí. Snahy þeských politikĤ o prosazení samostatnosti byly potlaþeny a þeská politika se
odmlþela. Aktivní proti mocnostem byl pouze þeský exil v þele
s T. G. Masarykem a úzký kroužek pĜíznivcĤ, kteĜí pod vedením
Edvarda Beneše vytvoĜili tajnou organizaci Ma¿e. Zapojili se
i herci, novináĜi i spisovatelé, ale
cenzura byla velmi rozsáhlá. BČhem roku 1916 byla T. G. Masarykem, E. Benešem a M. R. Štefánikem sestavena ýeskoslovenská
národní rada. Tento hlavní orgán
protirakouského odboje mČl silnou podporu v þeskoslovenských
zahraniþních legiích, které pomáhaly vybojovat samostatnost.
SvČtové mocnosti uznávaly, že se ýechoslováci vojensky zasloužili o porážku NČmecka a Rakouska-Uherska. Postarali se
o to legionáĜi, což byli jednak dobrovolnČ rukující vojáci, ale
pĜedevším pĜíslušníci rakouskouherské armády, kteĜí bČhem
války dezertovali nebo padli do zajetí a pak se stali partnery
y armád budoucích vítČzných velmocí. PĜes sto tisíc þeských vojákĤ
bojovalo za ýeskoslovensko hlavnČ na frontách ve Francii, Itálii
a v Rusku. Hrdinství vojáci prokázali v bitvČ u ruského Zborova,
na italské PiavČ nebo u Verdunu.
Domácí spisovatelé zaþínají kritizovat pasivitu þeských poslancĤ a v roce 1917 je básníkem, dramaturgem Národního divadla
a þlenem Ma¿e, Jaroslavem Kvapilem sepsán Manifest þeských
spisovatelĤ, což velmi ovlivní radikalizaci þeského veĜejného
mínČní. Politici se pĜidali až pĜi TĜíkrálové deklaraci (deklarace požadovala autonomii pro ýechy a Slováky a jejich spojení
v jeden státní celek v rámci Rakouska-Uherska) v lednu 1918
a tehdy byl také zahájen spoleþný postup za osamostatnČní doma
i v zahraniþí. Masaryk v polovinČ roku 1918 dosáhl pĜíslibu uznání nezávislosti od mocností Dohodyy (spojenectví Francie, Ruska
a Velké Británie). Mezitím se domácí politické strany dohodly na
vytvoĜení Národního výboru, který mČl pĜipravit pĜevzetí moci.
V záĜí je v PaĜíži ustanovena prozatímní þeskoslovenská vláda.
14. Ĝíjna byl v Písku rozšíĜen leták vyhlašující vznik republiky.
Byly strhány symboly mocnáĜství a objevily se trikolóry, ale
ještČ ten den bylo vyhlášení republiky odloženo a monarchie se
udržela ještČ þtyĜi dny. Až 28. Ĝíjna uznalo Rakousko-Uhersko
podmínky míru a veþer byl Národním výborem vydán první zákon o zĜízení samostatného státu. Desetitisíce PražanĤ se shromáždily na Václavském i StaromČstském námČstí a provolávaly
slávu samostatnému státu ýechĤ a SlovákĤ. ýeský národ se tak
vymanil ze soustátí Rakouska-Uherska a z podĜízenosti na Vídni
a vzniká tzv. První republika, která zahrnovala ýechy, Moravu,
ýeské Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Prvním prezidentem se stává Tomáš Garrigue Masaryk, premiérem Karel KramáĜ, ministrem ¿nancí Alois Rašín, ministrem zahraniþí Edvard
Beneš a ministrem vojenství Milan Rastislav Štefánik.
Z informací dostupných na www.tema-novinky.cz
y z,
www.cs.wikipedia.org
p
g www.radio.cz,
g,
z, www.denik.cz,
z,
zpracovala Ivana Tomandlová
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Anna Andlauer a její cesta ke Gretď Fischer
ChtČla bych tímto þlánkem pĜiblížit þtenáĜĤm osobnost Anny
Andlauer, dobrosrdeþné a vzdČlané ženy, která se – svČtČ div
se! – zabývala prací Grety Fischer. KaždopádnČ cesta k této
ženČ nebyla vĤbec jednoznaþná.
Anna Andlauer, bývalá gymnaziální profesorka žijící v okrese
Dachau, nČkolik let pracovala také v Památníku obČtem holocaustu v Dachau. Zde se setkala s Ĝadou pĜeživších, kteĜí prošli
tímto hrozným místem a kteĜí sem pĜicházeli jako návštČvníci.
NicménČ celou Ĝadu let nemČla ani ponČtí o tom, že v klášteĜe
Indersdorf bylo zĜízeno centrum pro dČti a mladistvé pĜeživší
hrĤzy holocaustu nebo dovleþené jako otroþtí dČlníci na nucené práce. Teprve v roce 2006 se o tomto dozvČdČla z jednoho

zcela
l náhodného
áh d éh vyprávČní.
á Č í Tí
Tím zaþalo
þ l jjejí
jí bádá
bádání.
í
V americkém Muzeu obČtem holocaustu ve Washingtonu pak
objevila zprávu Grety Fischer z kláštera Indersdorf a její kopii
získala prostĜednictvím souþasného Ĝeditele reálného gymnázia v klášteĜe Indersdorf. Díky této obšírné a podrobné zprávČ
zaþala pátrat a zkoumat události, které nastaly tČsnČ po konci
války v tomto místČ.
Po odchodu do dĤchodu v r. 2007 se této práci zaþala vČnovat
naplno a šla tak daleko, že pátrala po dČtech, o kterých se psalo
ve zprávČ Grety Fischer, po celém svČtČ.
Na zaþátku mČla pouze seznam jmen dČtí, o kterých Greta Fischer psala. Rozeslala 100 pohlednic, pĜiþemž odpovČdi se jí
dostalo jen na jednu z nich. Konzultovala jména ve „White-

-Pages“ (americké „Zlaté stránky“), inzerovala v novinách
v Anglii, KanadČ, Izraeli se svým zámČrem, koho že to vlastnČ
hledá. V roce 2009 byla pozvána do Izraele na vzpomínkovou
akci o GretČ Fischer a opČt se snažila vyhledávat osoby, o které
se Greta Fischer v letech 1945-1946 starala. Díky skvČlé medializaci mČsta Indersdorf, které rozeslalo dobové fotogra¿e
s obrázky dČtí a jejich jmény na tabulkách, se jí podaĜilo neskuteþné (pozn.: pokud si na Facebooku zadáte jméno Anny
Andlauer a otevĜete složku s jejími fotogra¿emi, naleznete obrázky 36 osob, které Anna stále hledá…).
Tyto stĜípky daly dohromady fantastickou mozaiku skládající
se z osob, které se ozvaly a které jsou svČdky lásky a péþe Grety Fischer, protože pĜišly do kláštera Indersdorf v dobČ tČsnČ
po válce. Bohužel se jí dodnes neozval žádný ze svČĜencĤ, který byl repatriován do tehdejšího ýeskoslovenska.
Kniha Anny Andlauer se však neomezuje pouze na popisy
hrĤz, které dČti svČĜovaly vychovatelĤm, když se potĜebovaly vypovídat o svých bolestech. Naopak, všechny osoby zde
uvedené jsou chápány jako osobnosti z celkového pohledu, je
zde vykreslen jejich pĜíbČh i s následnou péþí, repatriací do
vlastní rodiny þi zemČ nebo do rodin, které byly ochotny tyto
dČti pĜijmout.
Anna Andlauer je dodnes v kontaktu s mnoha bývalými vČzni KZ Dachau, setkávají se každoroþnČ v Markt Indersdorf,
v roce 2009 vznikl dokumentární ¿lm s touto tematikou, který
zrealizovala nČmecká stanice ZDF s názvem „Aus der Hölle
ins Leben“ (Z pekla do života). V roce 2011 odstartovalo americké Muzeum obČtem holocaustu projekt „Remember Me:
Displaced Children of the Holocaust“ – kampaĖ za úþelem
identi¿kace dČtí, k jejichž dosud bezejmenným fotogra¿ím má
být „dopsán“ jejich životní pĜíbČh.
Autorka knihy vČĜí a doufá, že – byĢ už od konce války uplynulo tolik let – ještČ nČkdo z bývalých svČĜencĤ sirotþince v Indersdorfu vyslyší její volání a ozve se, že se rozšíĜí poþet tČch,
jejichž fotogra¿e z let 45/46 jsou ve zprávČ Grety Fischer.
Kniha „Zurück ins Leben“ vyšla i v anglickém pĜekladu pod
názvem „Rage to live“. V souþasné dobČ se uvažuje také o pĜekladu této knihy do þeského jazyka. Autorkou pĜekladu by
mČla být prof. Lucy TopoĐská. Stane-li se tak, þtenáĜi zpravodaje se o tomto urþitČ vþas dozví.
Natálie Jaššová

Zastávky v životď Grety Fischer
(PĢeklad kapitoly „Greta Fischer - Stationen ihres Lebens“
z knihy Anny Andlauer „Zurück ins Leben“)
Greta Fischer se narodila jako šesté a nejmladší dítČ zvČrolékaĜe Leopolda Fischera a jeho ženy Idy Fischerové, roz. Mayer,
v BudišovČ nad Budišovkou. O 78 let pozdČji utrpČla na rušném autobusovém nádraží v JeruzalémČ smrtelný srdeþní infarkt
a byla pochována v kibucu Magen, v bezprostĜední blízkosti
pásma Gaza. Skromný náhrobek s nápisem „Greta Fischer, 19.
1. 1910-28. 9. 1988“ pĜipomíná tuto mimoĜádnou ženu.
NČmecká rodina Grety Fischer žila mezi nČmeckým obyvatelstvem na MoravČ, jejich mateĜským jazykem byla nČmþina
a dále mluvili þesky, protože to byl úĜední jazyk. Ve svém venkovském okolí se Greta již jako mladé dČvþe ráda starala o dČti
a nejprve se stala vychovatelkou v mateĜské škole. „Miluji dČti.
Už tehdy ve mnČ dĜímala sociální pracovnice (…). Není to špat-

ný zpĤsob, jak o toto v životČ usilovat“, prohlásila tĜi roky pĜed
smrtí. Její synovci a neteĜe potvrzují, že byla brzo nezávislou,
sebevČdomou, charakterní ženou, emancipovanou, disciplinovanou, kreativní a dobrosrdeþnou. V mnoha svých myšlenkách byla již ve své dobČ daleko napĜed. Její neteĜ Ruth Lemco
vzpomíná: „Byla mladá a pružná, celý svĤj život toužila nČco se
nauþit a dozvČdČt. ýasto pouþovala, ale se zvláštním smyslem
pro humor.“ V sotva 20 letech opustila rodný dĤm a pracovala
jako uþitelka jezdectví v jednom renomovaném dívþím internátu
ve Švýcarsku. Jako chĤva se v PaĜíži a haliþském StanislavovČ
(do r. 1939 Polsko, dnes se toto místo jmenuje Ivano-Frankivsk
a patĜí k UkrajinČ, pozn. pĜekladatele) nauþila v letech 19361938 francouzsky a polsky, pozdČji se nauþila ještČ anglicky
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a hebrejsky. „Greta byla ve své práci dobrá. DČti ji velmi milovaly a opČtovnČ ji navštČvovaly i v pozdČjších letech“, uvádí
její neteĜ.
V kvČtnu 1939 vycestovala Greta a její tĜi starší sourozenci se
svými rodinami do Londýna; jeden bratr a jedna sestra odešli do
Palestiny. Tak ještČ vþas unikli invazi nČmeckých vojsk, která
obsadila její moravskou domovinu. Rodiþe zĤstali v ýeskoslovensku a roku 1943 byli zavraždČni nacisty.
V LondýnČ Greta nejprve pomáhala v kožešnické ¿rmČ svého
bratra, šila kožešinové þepice a rukavice pro britskou armádu.
„OsobnČ jsem mČla štČstí“, popisuje pozdČji Greta Fischer své
váleþné roky v LondýnČ. Pracovala nejprve jako chĤva, pozdČji
jako vychovatelka v mateĜské školce v Opatrovacích zaĜízeních
pro válkou traumatizované dČti ve Foundling Site a Hocrato
Road Day Nursery (mateĜská škola). V sousedním Hampsteadu ve War Nursery (mateĜská škola pro dČti zasažené válkou)
rozvíjela Anna Freud, dcera zakladatele psychoanalýzy, základy
traumaterapie pro dČti. „Kontakt s Annou (…) na mne udČlal
hluboký dojem a pomohl mi lépe pochopit chování dČtí, které byly odlouþeny od svých rodin“, shrnuje Greta. „Odlouþení
od rodiny bylo pro všechny zúþastnČné bolestná zkušenost; ve
mnČ však zásadním zpĤsobem zapĜíþinila touhu pomáhat.“ Greta Fischer byla þasto v kontaktu s Annou Freud a pĜejala od ní
nČkteré z jejích pĜedstav a zpĤsobĤ práce. V dobČ, kdy se ještČ nevČdČlo o vazbČ mezi malým dítČtem a matkou, rodiþem þi
stálou blízkou osobou, podporovala již Anna Freud individuální
vztah dČtí ke svým peþovatelĤm a léþebným zpĤsobem pĤsobila
pomocí skupin, které se snažily simulovat rodinné prostĜedí. Její
poznatky z oboru psychologie se odrazily v pozdČjší práci Grety
Fischer s dČtmi pĜeživšími holocaust v klášteĜe Indersdorf.
Koncem války se jako dobrovolnice pĜihlásila k UNRRA, aby
pomáhala tváĜí v tváĜ tomu, „co jsem slyšela z NČmecka“,
a s ohledem na „zpustošení pĜi znovuvybudování Evropy“.
V „International D.P. Children´s Center Kloster Indersdorf
(Mezinárodní centrum pro dČti žijící ve vyhnanství kláštera
Indersdorf, okres Dachau) se spolu se svým týmem UNRRA
zasazovala o to, aby holocaustem a válkou vykoĜenČní, osiĜelí
a traumatizovaní mladí lidé byli zaopatĜeni tím nejnutnČjším.
PĜesvČdþena o léþebném úþinku lidského kontaktu nabádala své
spolupracovníky k tomu, aby se snažili individuálnČ vcítit do
malých dČtí a mladistvých se všemi jejich tČlesnými, psychickými a duševními potĜebami. PozornČ naslouchala pĜeživším,
když tito opakovanČ hovoĜili o svých údČsných zkušenostech,
a podporovala vše, co by mohlo posloužit jejich návratu do života. „Jsou-li uþinČny dobré vČci na dČtech osiĜelých kvĤli holocaustu, pak se mĤže stát i zázrak“, bylo krédo Grety Fischer.
V létČ roku 1946 pĜesídlilo dČtské centrum z Indersdorfu do Prien am Chiemsee. Nyní se jako vedoucí Mezinárodního dČtského
centra Hotel Kronprinz Prien a spoleþnČ se 40 spolupracovnicemi pocházejícími zejména ze stĜední a východní Evropy dále
snažila rehabilitovat traumatizované dČti. Na pĜíkaz UNRRA
pracovala pĜíležitostnČ také v židovském dČtské ozdravovnČ ve
Strüthu u Ansbachu a v Bad Reichenhall.
V Ĝíjnu 1947 vypovČdČla „z osobních dĤvodĤ“ smlouvu
s UNRRA, aby mohla být nadále zde k dispozici „svým dČtem“.
V létČ 1948 jela Greta Fischer se stovkou pĜeživších holocaust
do Kanady, aby jim pomáhala s jejich zaþlenČním do kanadské
spoleþnosti. Z plavby na lodi Rudnikk se dochovala následující,
Gretu Fischer charakterizující anekdota: Protože na lodi nebyl
k dispozici žádný lékaĜský personál, pomohla pĜi narození dítČte a pĜimČla následnČ své spolucestující, kteĜí pĜežili holocaust,
aby upletli obleþky pro toto novorozenČ.
Po pĜíjezdu do Toronta byli mladí lidé pĜidČleni židovským ro-
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dinám po celé KanadČ, zatímco Greta Fischer musela cestovat
dále do Montrealu, aby zde pracovala pro „Jewish Family and
Child Welfare“ (Židovská rodina a blaho dítČte). Pro obČ strany
toto rozdČlení znamenalo šok a také Greta musela své nové zamČstnavatele nejprve pĜesvČdþit o své kvali¿kaci coby sociální
pracovnice. Nejprve vedla tĜi a pĤl roku domov, ve kterém hledali doþasné útoþištČ vedle mladých pĜeživších z Evropy také
mladí Kanaćané. Jakmile zaþal klesat poþet uprchlíkĤ z Evropy,
zasazovala se ještČ asi dva roky o to, aby našla rodiny, které pĜijaly tyto mladistvé jako pČstouni nebo do adopce. „Bylo velmi
obohacující smČt pomáhat tČmto mladým lidem pĜi jejich nalezení sebe sama a na zaþátku jejich nového života, ale také jsem
pochopila, že pro tuto práci není zapotĜebí pouze touha pomáhat,
ale také speciální znalosti a formální vzdČlání“, tak zdĤvodnila
Greta Fischer, proþ vedle svého praktického osvČdþení coby sociální pracovnice složila ještČ magisterskou zkoušku ze sociální
pedagogiky.
BČhem svého dvouletého studia sociální pedagogiky na McGill
University vybudovala zároveĖ v DČtské nemocnici v Montrealu péþi pro pĜedškolní dČti s psychickými problémy. Tento
pilotní projekt se rozvinul v psychoterapeutické pracovištČ pro
dČti s tČžkými emocionálními poruchami. Po své magisterské
zkoušce v roce 1955 vedla toto pracovištČ, zaškolovala personál a mČla obzvlášĢ úspČch pĜi léþbČ dČtí trpících autismem.
PĜi hledání nových zkušeností pĤsobila dva roky 1958-1960
v organizaci JOINT v Casablance (Maroko). Zde zodpovídala
za vzdČlávání sociálních pracovnic a vychovatelek, které v denních zaĜízeních peþovali o dČti a mladistvé, nebo které školily
matky v péþi o dítČ a v dČtské výživČ. „Tato zemČ, odlišná kultura a zvyky, stejnČ jako potĜeby lidí toho po mnČ chtČly mnoho.
Bylo nutné dát vše, co jsem se kdy nauþila o sociální práci, a zároveĖ se potvrdila správnost zásad sociální práce.“
Organizace JOINT pĜevedla Gretu Fischer na tĜi roky do Izraele,
kde posuzovala ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví soukromá zaĜízení pro postižené a pomáhala je zlepšovat, dále školila spolupracovníky a spolupĤsobila pĜi zakládání „pracovních
osad“ pro kognitivnČ postižené. Navíc byla poradkyní pĜi bezplatných iniciativách a státních pomocných projektech zejména
pĜi péþi o dČti s postižením, ale také pĜi domácí péþi o seniory
nebo pĜi integraci pĜistČhovalcĤ z Iráku, Maroka þi Egypta.
Roku 1963 se vrátila do Kanady a na dva roky se stala vedoucí
oddČlení pro sociální práci v Nemocnici sv. Justýny v Montrealu. Zde vybudovala mnohaoborový tým sociálních pracovníkĤ a terapeutĤ, vyvinula speciální programy pro dČti narozené
s vrozenou vadou kvĤli léku Contergan a jejich rodiny (Contergan – sedativum pĜedepisované v 50. a 60. letech tČhotným
ženám: jejich dČti se poté þasto rodily tČlesnČ postižené – s chybČjícími konþetinami nebo ušima, celkem se tak narodilo asi
12.000 postižených dČtí, nás se tento lék nikdy na trhu neobjevil
- pozn. pĜekladatele).
V þervenci roku 1965 Greta Fischer de¿nitivnČ pĜesídlila do Izraele, kde v jeruzalémské nemocnici Hadassah, nejvČtší a pĜední
nemocnici v zemi, pĜevzala vybudování oddČlení pro sociální
práci, které vedla až do svého odchodu do penze v roce 1980.
Jako docentka Paul Baerwald School of Social Work (Škola Paula Belwarda pro sociální práci) zároveĖ pĜipravovala studenty na
jejich pozdČjší þinnost. Greta Fischer byla ženou þinu: Postarala
se o to, aby pacienti, kteĜí byli propuštČni do domácí péþe, byli
také nadále ve svém domáckém prostĜedí ošetĜováni. ZĜídila
telefonní linku bezpeþí pro nemocné rakovinou, založila organizaci „Melabev“ – v dnešní dobČ pĜední izraelskou organizaci
na pomoc nemocným demencí a jejich rodinným pĜíslušníkĤm,
iniciovala krátkodobá peþovatelská zaĜízení a kluby pro senio-
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ry. Všude inspirovala lidi k tomu, aby jiným s velkou dávkou
citu pomáhali. Skuteþnost, že sociální práce má v izraelských
nemocnicích dodnes zvláštní postavení, je také její zásluhou.
Když ve svých 70 letech odešla v Jeruzalému do penze, našla koneþnČ þas, aby se vypoĜádala se svými zkušenostmi v pováleþném NČmecku, aby prošla své zprávy z Indersdorfu, pĜemýšlela
o nich a shrnula je koneþnČ do textové podoby. Zážitky, které
prožila s mladými, osiĜelými a vykoĜenČnými dČtmi, dodateþnČ
pociĢovala jako drastické: „Pracovní zátČž a emocionální vypČtí
byly obrovské a v dané dobČ jsem nevČdČla, jaký dopad na mne
tato zkušenost mČla. Dnes již ale vím, že zapĤsobila trvale. Myslím si, že respekt, síla a zpĤsob, jakým se lidé vypoĜádávali se
svou tČžkou situací, byli tím, co mne nejvíce ovlivnilo a co mi
uštČdĜilo nezapomenutelnou lekci.“ Celý svĤj život obdivovala
onu „nesmírnou“ vĤli pĜežít a onu houževnatost osob, o které se
starala, všem strašným zážitkĤm navzdory.
Greta Fischer nebyla nikdy vdaná a nemČla dČti, celé roky ale
doprovázela dČti svých kamarádek bČhem jejich dospívání,
byla jejich spĜíznČnou duší a autoritativní osobou, která jim se
srdeþností, vtipem, pĤvabem a množstvím nápadĤ hravČ zprostĜedkovala radost z konání. Po celý svĤj život udržovala kontakt s celou Ĝadou „svých dČtí“ z kláštera Indersdorf, jako napĜ.
s Kurtem Klappholzem nebo Jakobem (Jackem) Hechtem. Roku
1985 hovoĜila na „Canadian Gathering of Jewish Holocaust Survivor and their Children“ (Kanadské shromáždČní pĜeživších
holocaust a jejich dČti) v OtavČ a byla oslavována za své zásluhy
a jejich rehabilitaci. „PĜíbČh Grety Fischer jenom ukazuje, že
žila, aby se obČtovala jiným. Byla to odvážná žena, která þasto
musela bojovat s ignorací, ale mČla úspČch ve své touze pomoci
jiným, aby tito následnČ mohli pomoci sami sobČ“, tak shrnula
život své tety její neteĜ Ruth Lemco.
Ve všech institucích, které byly v Izraeli Gretou Fischer založeny,
se dodnes angažují þetní dobrovolníci. I 20 let po její smrti mnozí Izraelci s úctou vzpomínají na Gretu Fischer a její oddanost
lidem rĤzného náboženství þi národnosti. V lednu 2010, k jejím
100. narozeninám, uspoĜádala skupina cirka 70 jejích pĜítelkyĖ

v JeruzalémČ jednodenní konferenci na její poþest. PĜednášející
byli reprezentanty rĤzných, Gretou Fischer iniciovaných a inspirovaných sociálních zaĜízení. VČtšina ze skoro 160 úþastníkĤ
konference si osobnČ pamatovala na osobní vliv a pĤsobení Grety
Fischer. Pro mnohé byla spojenkyní dČtí a všem, kteĜí potĜebovali
pomoci, se stala autoritativní osobou, která zanícenČ a nebojácnČ
bojuje za jejich cíle. „Greta Fischer byla dobrá v tom, jak nalézt
to, co þlovČka uzdraví“, Ĝíká její dnešní nástupkynČ, Rita Abramov (vedoucí oddČlení pro sociální práci v nemocnici Hadassah,
Jeruzalém – pozn. pĜekladatele). „Pro nemocnici Hadassah pĜedstavovala kulturní šok, reprezentovala Evropu z její nejlepší stránky.“ Její bývalé spolupracovnice cítily z její strany uznání a ocenČní, motivovala je k nejlepším výkonĤm a v obtížných situacích
je bez výhrady podporovala. Otázka „Co by dČlala Greta Fischer
v této situaci?“ je pro mnohé z jejich pĜítelkyĖ ještČ desetiletí po
její smrti pomocníkem v dĤležitých situacích, jak rozhodnout.
Kanadská autorka Fraidie Martz, která spolu s Gretou Fischer
studovala v Montrealu sociální pedagogiku, vysvČtluje její úspČchy následovnČ: „Samotná Greta disponovala obdivuhodnou životní energií. Byla skálopevnČ pĜesvČdþena o tom, že každé dítČ,
byĢ i tČžce zranČné, mĤže znovu získat sílu žít - ta je jen skrytá nebo potlaþená životními tČžkostmi. Aby se však toto stalo,
musí pĜedevším zakusit, že je milováno.“ Tento její názor nebyl
v extrémních situacích minulého století otĜesen, nýbrž naopak
posílen. Zanícená sociální pracovnice Greta Fischer tento názor
ztČlesĖovala a žila jím.
Když roku 2011 Speciální pedagogické centrum Dachau (Sonderpädagogische Förderzentrum Dachau) obdrželo jméno po
GretČ Fischer „Greta-Fischer-Schule“, tak tomu bylo z toho dĤvodu, že se Greta Fischer má stát vzorem mladé generaci, uþitelĤm a žákĤm. „Používala moderní a léþebné pedagogické metody. VidČla dítČ jako celek.“, zdĤvodĖuje vedoucí školy Gabriele
Oswald-Kramerer rozhodnutí své organizace. „DČti se zvláštními potĜebami potĜebují pozornost, jinak se vĤbec nic nemĤže
podaĜit.“
pĜeklad: Natálie Jaššová
jazyková korektura: Elvira Hanslik

SPOLEþENSKÁ RUBRIKA

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

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

Vzpomínka na Josefa Šuranského
Jménem MO KDU ýSL v BudišovČ nad Budišovkou a také
jménem budišovské farnosti se mi dostalo cti, abych vzpomenul
muže, který pĜed dvaceti lety zemĜel. Abych vzpomenul našeho
bratra Jožku Šuranského, za kterého byla sloužena dne 19. 8.
2012, v den budišovské pouti, slavnostní bohoslužba. Dovolte,
abych se s Vámi podČlil o nČkolik svých vzpomínek, které se mi
bezdČþnČ vryly do pamČti.
Moje první vzpomínka na Josefa je z doby, kdy jsem se pĜed
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mnoha lety nastČhoval do Budišova. Vánoce v roce 1978, které
jsem tehdy jako první trávil v BudišovČ, byly bílé jako ze známých obrazĤ malíĜe Lady. Malebné a mnČ doposud nepoznané
mČsteþko pokrývala tlustá, nadýchaná, þistČ bílá snČhová peĜina. Prachovému peĜí podobné lehké snČhové vloþky tiše padaly
z nebe ve svČtlech pouliþních lamp a kroky teplých zimních bot
vrzaly v tuhém mrazu, jak jsem ztichlým mČstem šel na pĤlnoþní mši svatou. Všude vládlo posvátné ticho. Za znaþného úsilí se
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mi podaĜilo otevĜít pĜimrzlé tČžké kostelní dveĜe a vstoupil jsem
poprvé v životČ o ŠtČdrém veþeru do mohutné, spoĜe osvČtlené,
ale nádhernČ vyzdobené lodi budišovského kostela. Do zaþátku
pĤlnoþní mše svaté zbývalo ještČ více jak pĤl hodiny. V kostele vonČlo jehliþí z nazdobených vánoþních stromkĤ a jesliþek.
Z kĤru nad hlavním kostelním vchodem se linuly nádherné tóny
vánoþních koled. Dodnes mi v uších zní známý nápČv „Jak jsi
krásné Jezulátko“…. Jakýsi mužský hlas þistČ zpíval tuto obecnČ známou vánoþní píseĖ a pĜi tom mu sekundovaly dva dČtské
hlásky. Majestátné tóny varhan doplĖovaly švitoĜivé a neposedné tóny zobcových Àétniþek. Byla to nádhera, která se mi
navždy vryla do duše! Po mši svaté jsem se zeptal kteréhosi
z pĜítomných vedle mne stojících farníkĤ: „Kdože vlastnČ na ty
varhany tak krásnČ hraje a tak hezky þistČ zpívá?“ Dostalo se mi
odpovČdi, že je to pan varhaník Josef Šuranský.
Vzpomínám si také, že pĜi jakési rodinné pĜíležitosti jsem se setkal s jistým þlovČkem, který byl profesionálním muzikantem.
Hrál na saxofon a klarinet v ostravském rozhlasovém orchestru.
PĜi zjištČní, že jsem z Budišova, mi položil otázku, zda neznám
nČjakého Josefa Šuranského. Na moji kladnou odpovČć mi odvČtil: „Víš, studovali jsme spoleþnČ hudební konzervatoĜ. Byl to
moc dobrý muzikant a veliký talent!“
Jožka Šuranský mČl zĜejmČ hudbu v krvi od Pána Boha a pĜinesl
ji k nám do Budišova z rodných Nedachlebic na UherskohradišĢsku. Všichni jsme jej znali coby primáše známé budišovské
cimbálové muziky, bez které se tehdy neobešla žádná místní
kulturní akce. Mistrnou hrou na housle rozdával lidem dobrou
náladu, kterou umČl rozdávat s láskou a osobitým humorem.
Pod jeho vedením dokázalo zvládnout základy hry na housle
a klarinet také mnoho budišovských dČtí, neboĢ kromČ své profese byl rovnČž uþitelem na místní hudební škole.
Moje další vzpomínka na Jožku Šuranského je vzpomínkou na
odvážného a þestného muže. Po sametové revoluci v roce 1989
se otevĜela lidem svoboda. Lidé však mnohdy nevČdČli, jak s ní
naložit. V prvních svobodných volbách v našem mČstČ tehdy
získala velmi významné zastoupení v mČstském zastupitelstvu
Místní organizace ýeskoslovenské strany lidové, jejíž zakládajícím þlenem byl právČ Josef Šuranský. Poprvé po svobodných
volbách mČl být zastupiteli zvolen nový starosta mČsta. Sál kulturního domu byl tehdy naplnČn k prasknutí do posledního místeþka. Všichni pĜítomní byli plni oþekávání, kdo se tím starostou
vlastnČ stane, protože ještČ pĜed zaþátkem zasedání nikdo ze

zastupitelĤ nemČl odvahu se postavit k této výzvČ þelem. Nikdo
nemČl odvahu vzdát se svého zamČstnání a povolání. Nikdo nemČl odvahu vykroþit na doposud neznámou cestu transformace
spoleþnosti, na nelehkou cestu služby svým bližním. Nakonec
jako nejvíce odvážný se ukázal právČ pan Josef Šuranský. Vzal
na sebe tuto odpovČdnost a stal se prvním novodobým budišovským starostou! Pán BĤh mu však udČlil pĜíliš krátký þas, než
aby svoje plány mohl uskuteþnit. Vím, že se tehdy s vervou pustil do boje s všudypĜítomným zimním smogem, který dusil obþany mČsta, a zahájil pĜípravné práce na plyno¿kaci našeho mČsta.
Moje poslední vzpomínka na Jožku je z 21. srpna roku 1992,
kdy jsem potkal mého pĜítele Františka Škrobánka. Ten mi tehdy s lítostí sdČlil, že milý Jožka náhle zemĜel. Tento okamžik
si dobĜe pamatuji hlavnČ proto, neboĢ mi tehdy František Ĝekl:
„Ale ty ten štafetový kolík musíš pĜevzít po nČm! Víš, Jožka si
to pĜál!“ I mnČ tento okamžik zmČnil další život.
Pan Josef Šuranský byl spolu se svými kamarády rovnČž iniciátorem vzniku nebo spíše obnovení tradice budišovských hodĤ,
jak se Ĝíká na Slovácku, nebo pouti, jak se Ĝíká tady u nás na
severu Moravy.
Pán BĤh dal Jožkovi pĜíliš málo þasu, než aby mohl všechna svoje pĜání, tužby a pĜedsevzetí realizovat. VždyĢ 47 let je
opravdu velmi þasnČ pro odchod na vČþnost.
Aþ odešel velmi brzy, zapsal se navždy do pamČti lidí a historie našeho mČsta. I dnes po dvaceti letech je jeho památka živá
a jeho jméno je doposud všeobecnČ známo. Z pamČtí a vzpomínek rodiny, jeho blízkých i kamarádĤ ale nezmizí nikdy!
PĜedstavuji si, že Jožka jistČ hraje na svoje housle mezi primáši
v nČjaké velmi dobré nebeské cimbálové muzice a dívá se na nás
z hĤry s úsmČvem na tváĜi. S úsmČvem, který mu vytvoĜil dobrý
pocit, že tradice obnovené budišovské pouti, kterou inicioval,
trvá již témČĜ þtvrt století! Tato tradice bude trvalá za podmínky, že bude vycházet z nitra potĜeb obyvatel našeho mČsta držet
a být pospolu. Držet, být pospolu a vČĜit v dobrou vČc, stejnČ
jako jí vČĜil on!
Vím, že kdyby mohl, urþitČ by nám i dnes zahrál na svoje housle, ba i od srdce zazpíval. Zahrál a zazpíval tak krásnČ, jak to
umČl jen on!
DČkujeme Ti Josefe!
Ze svých vzpomínek na Josefa Šuranského
napsal Ing. František Vrchovecký, bývalý starosta mČsta
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NÁZORY OBþANĤ

Elektrárna na biomasu – reakce na „Glosu kogeneraĀní“
V tomto þlánku bych se rád zastavil pĜedevším nad nČkterými výroky,
které byly uvedeny v þlánku Glosa kogeneraþníí v minulém zpravodaji.
Velmi mne totiž zarazilo sdČlení pana místostarosty, že s þleny redakþní
rady uvažovali o nevytištČní þlánkĤ týkajících se kogeneraþní jednotky.
Rád bych tedy panu místostarostovi pĜipomenul, že BZ není soukromým þasopisem, avšak patĜí nám všem a je placen mj. z našich daní.
Svoboda projevu je základním ústavním právem a tím spíše, že tématem þlánku je prezentace informací o plánované výstavbČ elektrárny.
Onen zmiĖovaný dĤvod o „zavádČjících údajích“ je totiž pĜinejmenším diskutabilní, pokud pĜihlédneme k faktu, že samotný þlánek vznikl
jen proto, aby opravil nČkterá zavádČjící fakta uvedená v pĜedchozím
þlánku pana starosty. Vzhledem k tomu, že vydávání zpravodaje se Ĝídí
pevnČ stanovenými pravidly, která nebyla nijak porušena, nevidím jediný dĤvod, proþ by tyto, anebo jim podobné þlánky mČly podléhat
„cenzuĜe“. RovnČž mne velmi mrzí, že obþané mČsta jsou v diskuzi
nazýváni oponenty, osobnČ se za oponenta nepovažuji a velmi si vážím
práce, kterou zastupitelé mČsta v þele s panem starostou a místostarostou vykonávají.
Mým hlavním cílem pĜi psaní tČchto þlánkĤ totiž nebylo „kritizovat“,
ale pĜedevším pravdivČ informovatt obþany našeho mČsta a rozvést
diskuzi, což se myslím povedlo. To, že jsme si s kolegy dovolili poukázat na nČkteré nedostatky týkající se informovanosti a zároveĖ uvedli
nČkterá fakta na správnou míru, by nemČlo znamenat, že jsme hned
oponenty proti vedení mČsta. Pan místostarosta ve svém þlánku vlastnČ
obhajuje zájmy ¿rmy TCN, avšak mČl by mít na vČdomí, že byl zvolen
pĜedevším proto, aby zastupoval nás, obþany mČsta, a rovnČž názor, že
„pan Jílek si hájí jen své zájmy“ není zcela správný. Od prvního þlánku mČ kontaktovalo relativnČ mnoho lidí nesouhlasících s výstavbou
elektrárny, takže již nehájím jen sebe a svou rodinu, ale i další nemalý
poþet obþanĤ mČsta.
Ve výše uvedeném þlánku mČ zaráží nČkterá uvedená þísla, konkrétnČ
jsou uvedeny zcela jistČ neúplné údaje ohlednČ výkupní ceny elektrické energie - uvedená cena 3530 Kþ/MWh je totiž jen jednou možností prodeje energie, a to tou ménČ výhodnou. Existuje totiž ještČ druhá
možnost prodeje, a to pomocí tzv. zeleného bonusu, který þiní 2480
Kþ/MWh pro biomasu kategorie O2 a 3530 Kþ/MWh pro kategorii
O1. Tento zelený bonus je vyplácen ke každé prodané MWh, tzn., že
výrobce si najde svého odbČratele, tomu prodá za tržní cenu elektĜinu
a k tomu navíc inkasuje zelený bonus. Celková výkupní cena je pak
souþtem tČchto dvou hodnot a celková ekonomická bilance zámČru
poté rozhodnČ nevychází v þervených þíslech. OstatnČ oba pĜedcházející zámČry ¿rmy TCN hovoĜí za vše - ani v jednom není s využitím
zbytkového tepla konkrétním zpĤsobem poþítáno a nepĜedpokládám,
že by investor v tČchto pĜípadech hodlal realizovat projekt, který je již
na papíĜe prodČleþný.
Dalším zavádČjícím údajem v podání pana místostarosty je
údaj o množství popílku vypouštČného z bČžného rodinného domu. Nevím, kde pĜišel k hodnotám 400 kg potažmo 200
kg popílku za rok, nicménČ doporuþuji k prostudování o¿ciální zprávy z projektu Ministerstva životního prostĜedí „J. HORÁK,
F. Hopan: Emise POP a tČžkých kovĤ z malých zdrojĤ a jejich emisní
faktory“, které dokladují až o Ĝád nižší hodnoty. I když se jedná o nezáživná þísla, tak si je pĜesto dovolím vypsat: pro modelový dĤm se
spotĜebou 100GJ - pĜi spalování hnČdého uhlí je stanoven emisní faktor
prĤmČrnČ 1200 g/GJ (což znamená maximálnČ 120 kg/rok), pĜi spalování þerného uhlí pak pouze 249g/GJ (maximálnČ tedy 25kg/rok) a koneþnČ pĜi spalování dĜeva je prĤmČrný emisní faktor 87,9 g/GJ (a tedy
pouhých 8,8 kg/ rok).
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Jelikož pĜesnČ neznáme pomČrné zastoupení jednotlivých typĤ paliv
v našem mČstČ, je tČžké spoþítat pĜesnou hodnotu, ale pokud vezmeme
v potaz, že pomČrnČ velká þást domĤ topí dĜevem, bude tato hodnota
podstatnČ nižší, než udává pan místostarosta a nižší než emise vyprodukované samotnou elektrárnou. NehledČ na fakt, že vyprodukované
zplodiny z elektrárny by se pĜipoþetly ke stávajícím emisím, a znaþným zpĤsobem jej tak zhoršily. Také nezapomínejme, že elektrárna je
v provozu po celý rok, kdežto rodinné domy produkují emise pĜevážnČ
v zimČ, kdy se oproti létu lidé pĜíliš nezdržují venku, nepČstuje se zelenina a ovoce a mnohem ménČ se vČtrá. RovnČž uvádČná prĤmČrná hodnota energetické spotĜeby 100 GJ zahrnuje i celoroþní ohĜev teplé vody,
který je pĜes léto ve vČtšinČ domĤ s kotli na tuhá paliva realizován pomocí elektrické energie, takže výsledné emise budou i o tuto þást menší.
Dalším zkresleným argumentem jsou uvádČné poþty novČ postavených
domĤ. Ano, není jich mnoho, ale mČli bychom brát v potaz také to,
kolik mladých rodin si zde zakoupilo a zrekonstruovalo starší rodinné
domy, a jsem si jistý, že se bude jednat o desítky za posledních nČkolik
let. Dovolím si pochybovat o tom, že pĜípadná výstavba elektrárny zásadním zpĤsobem zvýší populaci þi výstavbu domĤ v BudišovČ - obávám se, že tomu bude spíše naopak.
Nerozumím zcela argumentaci ohlednČ þástky za pronájem parcel
v celkové výši 3% rozpoþtu, protože je jedno, jestli budou tyto peníze
utraceny za splácení dluhĤ nebo na další nové investice, stále se jedná
o pouhá 3% (po novČ navýšeném rozpoþtovém urþení daní již pouhá
2,6%), kterými bude stavba elektrárny pĜispívat ke zlepšení života ve
mČstČ. Já nepopírám, že to je pĜilepšení do mČstské pokladny, avšak je
zde ten podstatný fakt, že za tuhle relativnČ malou þástku mČstského
rozpoþtu zaplatíme podstatnČ zhoršeným ovzduším, zvýšením dopravní zátČže v ulicích mČsta a také zvýšenou hluþnosti zpĤsobenou provozem elektrárny a kamionovou dopravou. NemluvČ o vzniku nepĜíliš
vzhledné dominanty.
Pan místostarosta Schramm ve svém þlánku napadá paní zastupitelku
Jaššovou ohlednČ požadavku na referendum a pĜitom zcela jistČ ví, že já
osobnČ jsem tento návrh dvakrát vznesl na zastupitelstvu a pokaždé byl
odmítnut s tím, že ta možnost zde sice je, ale zatím se o ní neuvažuje.
StejnČ tak nerozumím neustálým pĜipomínkám, že to þi ono se za „minulého vedení“ dČlalo þi nedČlalo. Pokud se nemýlím, vČtšina nynČjších zastupitelĤ byla i v minulém volebním období þleny zastupitelstva,
a tedy hlavní souþástí vedení mČsta. Místo nesmyslného osoþování by
naopak vedení mČsta mČlo komunikovat s obþany a vysvČtlit napĜ. to,
proþ byla s ¿rmou TCN uzavĜena – dle mého soudu – pro ni pomČrnČ výhodná nájemní smlouva. Nejen pro mne bylo nemilé pĜekvapení,
když velká þást zastupitelĤ nemČla po pĤl roce od podpisu ani ponČtí,
co je obsahem této smlouvy. Dle mého názoru by zastupitelstvo jakožto
nejvyšší orgán mČsta mČlo pĜi povČĜování starosty podpisem takovéto
smlouvy mít plné znČní smlouvy k dispozici, což se ale nestalo.
Jsem stále pĜesvČdþen, že jde o pĜedimenzovanou, pro naše mČsto zcela
zbyteþnou stavbu a myslím si, že lepší varianta je ubírat se cestou menších projektĤ, jako je napĜ. nyní budovaná kotelna na biomasu pro vytápČní školy a kulturního domu. Jak jsem již nČkolikrát Ĝekl na zastupitelstvu, pokud by se jednalo o projekt pĜimČĜených parametrĤ k našemu
mČstu, tĜeba o pČtinovém výkonu, pokud možno se spoluúþastí mČsta,
nemČla by pravdČpodobnČ vČtšina obyvatel s jeho výstavbou problém.
VČĜím, že si obþané po pĜeþtení udČlají vlastní názor na celou vČc a tĜeba se i zapojí do diskuze, neboĢ bychom si mČli všichni uvČdomit, že
pĜípadná výstavba ovlivní nejen nás, ale i následující generace.
Ing. Pavel Jílek
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POZDRAVENÍ…
Dva mČsíce prázdnin ubČhly jako voda
a opČt je tu nový školní rok. V místní základní škole již nejsem þlenem pedagogického sboru, ale v mé mysli zde se všemi
zĤstávám. Škola, její vedení, zamČstnanci
a zejména dČti mají v mém srdci velké místo. Strávila jsem mezi nimi nČkolik let, na
které ráda vzpomínám. „Svým dČtem“ pĜeji v novém školním roce hodnČ píle, pČkné
známky, spoustu zážitkĤ, jejich rodiþĤm,
aby byli nadále jejich oporou a naslouchali
dobrým radám uþitelĤ.
Všem kolegĤm a kolegyním hodnČ úsmČvĤ a trpČlivosti. A mysleme na to, co Ĝekl
Seneca: „Tím, že uþíme jiné, uþíme sebe.“
Velké pozdravení všem a tĜeba za rok na
shledanou!
D. Wetterová

Ceník inzerce
Cena
ZveĜejnČní kulturních, spoleþenských
a sportovních akcí v rozsahu: název akce,
termín, místo, þas, poĜadatel, kontakt na
poĜadatele (nevztahuje se na akce konané
v rámci pĜedvolebních kampaní)

Zdarma

Cena

Inzerce – reklamní plocha:
1/4 strany A4
1/3 strany A4
1/2 strany A4
celá strana A4

250,- Kþ
250,- Kþ
500,- Kþ
1000,- Kþ

Akce poĜádané nebo spolupoĜádané MČstem Budišov nad Budišovkou jsou od této platby osvobozeny.
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Domov Letokruhy, Budišov nad Budišovko
Budišovkou
11. – 12.. 10. 2012 od 13,00- 17,00 hod.

„JAK JSME KDYSI ŽILI“

PODZIMNÍ VÝSTAVA
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