Traktoršou 2011

Zubní ordinace od listopadu v provozu

Akce domova Letokruhy
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- soutěž MO STP
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oslavila 120 let své existence

Mladá fotbalistka
„válí“ za Baník Ostrava
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Školka před...

... po úpravách

Kynologický klub slaví úspěchy

Country ozvěny na Huťově ranči

V Budišově se po 14 letech biřmovalo

Mladí motokrosoví jezdci bodují

Budišovské hody

Dětem začal školní rok
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INFORMACE Z ÚŘADU

Ekonomika města, stav majetku, finanční zdraví, hospodaření
Většinu z nás asi neminou informace o hospodaření státu, vnímáme snahu ministra financí Kalouska o stabilizaci rozpočtu. Na
druhou stranu nechápeme jak je potom možné, že naší občané
jezdí nakupovat do Německa, aby ušetřili, proč máme nejdražší
dálnice, jak pan Hušák dokáže dovést Sazku do konkurzu a jak
na vyšší spotřební dani na naftu jsme vlastně prodělali všichni. Možná jste viděli 1000 starostů v Praze, kteří hájili zájmy
6 241 obcí a měst za spravedlivější rozdělení výnosů sdílených
daní. Narovnání známé „U“ křivky, kdy obce a města do 150
tis obyvatel dostávají podstatně méně na jednoho obyvatele než
statutární města Praha, Plzeň, Brno a Ostrava. Tito demonstrující
starostové hájili v Praze i zájmy našeho města. Nám z těchto daní
přispívá stát na jednoho obyvatele ročně zhruba 7 tisíci korunami,
zatímco v Praze to je 31,7 tis, v Plzni 19,4 tis……. Hájili zájmy
8,5 milionů obyvatel relativně chudších regionů, kteří tímto rozdělováním daňových výnosů prakticky přispívají těm bohatším.
Vláda se pak diví nad vytvářením sociálně slabých regionů, nad
vylidňováním vesnic a malých měst a začínajícími sociálními
problémy v těchto oblastech. Vysokou nezaměstnanost, nízkou
kupní sílu obyvatel či krizi trhu nemovitostí v těchto oblastech
pak koridory policejních těžkooděnců asi jen těžko vyřeší. Pro
vysvětlení - přijetím novely rozpočtového určení daní, od roku
2013 tak jen částečným narovnáním těchto rozdílů, by znamenalo pro Budišov nad Budišovkou navíc v rozpočtu 7 mil korun.
Tyhle peníze bychom každý rok mohli vložit do investic, oprav,
mládeže, kultury, sportu. Do toho všeho pan ministr Kalousek
přebírá podruhé ocenění za nejlepšího ministra financí postkomunistických států ……….takže gratulujeme, pane ministře!
Vážení spoluobčané, záměrně jsem svůj ekonomický příspěvek
začal politikou státu. Přesto, že máme tržní ekonomiku, veškeré
zásahy státu, systémy dotací či daňové zákony velice ovlivňují
a někdy i pokřivují systém. Příkladem mohou být pole solárních
panelů, které můžeme vidět po celé naší zemi nebo síť super
a hypermarketů, která je snad nejrozšířenější v celé Evropě. Někdy až moc u nás vše začíná a končí u peněz. Ekonomické řízení města v tomto není výjimkou. Rozhodují schopnosti lidí, ale
nejen těch, na nichž ta zodpovědnost leží. Starosta, rada města
i zastupitelstvo musí být schopno přijímat i nepopulární kroky.
Město vedle svých sociálních funkcí musí fungovat i na principu
firmy, má své omezené finance, zdroje a na druhé straně potřeby
a závazky. Trend současné doby je takový, že se stát zbavuje
svých povinností a závazků a postupně se je snaží převádět do
správy měst. Dotknu se několika příkladů, které se týkají našeho
města.
V pátek 23. 9. proběhlo na Libavé jednání vedení našeho města
s panem ministrem obrany Vondrou (ODS) a hejtmanem moravskoslezského kraje panem Palasem (ČSSD). Armáda chce do
roku 2016 opustit zhruba 25 - 30 % vojenského újezdu. V současném návrhu, který se přímo dotýká zájmu města Budišova
nad Budišovkou, se jedná o kousek katastru Nových Oldřůvek
a území v katastru Podlesí ohraničený cestou do Města Libavá,
Norberčan až k Červenému kopci. Město Libavá a její obyvatelé
se budou muset rozhodnout, jestli se stanou samostatnou obcí
nebo se přičlení k Norberčanům nebo Budišovu nad Budišovkou. Připravuje se novela zákona, která by měla umožnit získat
pro město Budišov zpět jeho historický majetek v tomto vojenském újezdě.

Na svém jednání dne 31. 8. zastupitelstvo města přijalo rozhodnutí převzetí zřizovatelských práv Střediska volného času
„Juventus“. S účinností od 1. 1. 2012 zřídí příspěvkovou organizaci řízenou městem a převezme veškeré funkce tohoto zařízení. Krajský úřad ústy paní náměstkyně hejtmana Mgr. Pálkové
(ČSSD) nám nabídl tento objekt k převzetí nebo uzavření objektu s nabídkou k veřejnému prodeji.
Dalším bodem tohoto veřejného jednání členů zastupitelstva,
které se konalo koncem srpna ve Starých Oldřůvkách, bylo projednání budoucnosti příspěvkové organizace Letokruhy, jehož
zřizovatelem je sice kraj, ale budova patří městu Budišov. Situace je taková, že kraj již nechce investovat do objektu, který mu
nepatří. Náměstek hejtmana pan Recman (KSČM) tedy požaduje jasné vyjádření – buďto bude příspěvková organizace převedena na město nebo naopak bude převeden vlastní objekt (ten
je historickým majetkem města) na kraj. Nebude to jednoduché
rozhodnutí. Pokud město převezme správu Letokruhů, už teď
je zřejmé, že nebude mít potřebné finance na nutné investice.
Pokud převedeme budovu kraji, ztratíme možnost ovlivnit činnosti této organizace na území našeho města. Podrobné informace o hospodaření této příspěvkové organizace, o stavu zařízení
a nutných investicích (které jsou okolo 40 mil k zajištění statutu)
zastupitelům prezentovala ve své zprávě nová ředitelka Domova
Letokruhy Bc. Kamila Molková.
Úmyslně jsem za jednotlivými jmény poslanců uváděl jejich
politickou příslušnost, ne pro kritiku, ale jen pro názornost, že
se žádná politická strana přes různé předvolební programy nemůže vyhnout nepopulárním krokům. Vedle převodu Novojíčínské „Vítkovské“ nemocnice na soukromou firmu Agel, jsou
to všechno citlivé kroky, které ovlivní situaci ve městě hlavně
v sociální oblasti a následně pak i ekonomickou stabilitu městského rozpočtu.
Zastupitelstvo města muselo rozhodnout o projektu rekonstrukce kotelny v KD, která je v havarijním stavu. Původní projekt,
který byl součástí schválené 6 milionové dotace, zahrnoval
opravu kotelny, výměnu oken a zateplení KD a školní jídelny. Celkový rozpočet na tuto akci byl plánován v listopadu roku
2010 okolo 10,5 mil. Po vypsání výběrového řízení jsme museli
pro velké nedostatky v projektové dokumentaci celý projekt dočasně zastavit. Bylo nutné nechat projekt znovu kompletně přepracovat a spočítat nový rozpočet. Původní projekt s přiznanou
dotací vůbec neřešil připojení na kanalizaci, havarijní stav statiky objektu KD a kotelny, opravu střechy (do které v KD zatéká) a celé vnitřní rozvody topení, které jsou v části objektu ještě
parní. Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí této dotace, i když
vlastní náklady, které budeme muset najít z vlastních zdrojů,
budou kolem 8 mil korun (celkem tedy s dotací kolem 14 mil).
Jedním z rozhodujících ekonomických ukazatelů pro posuzování stability městského rozpočtu je dluhová služba. Pro neekonomy přiblížím tento pojem - je to ukazatel toho co město musí splácet na starých úvěrech a závazcích k poměru co
je schopno splácet z vlastního rozpočtu po odečtu nutných
provozních výdajů zajišťujících chod města. Z dřívější doby
splácíme úvěry na čističku odpadních vod, opravy panelového
domu na autobusovém nádraží, výměnu oken a částečné zateplení v bytových domech na náměstí a nově úvěr na vodovod ve
Starých Oldřůvkách.
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Město nutně potřebuje schopné ekonomické řízení.
Zastupitelé si musí být vědomi své zodpovědnosti a určit si
své priority. Stál jsem na terase KD a měl před sebou školu, školku, nově přijaté zařízení bývalého pionýrského domu.
Město nemá ani po 20 letech projektů a různých žádostí tělocvičnu. V havarijním stavu je i objekt školní družiny, investice
potřebuje i dům s pečovatelskou službou na Pivovarské ulici
a zhruba 150 bytů spravovaných městem. Zodpovědně říkám,
že město není schopno ani při velice optimistickém pohledu
na získávání dotací starat se řádně o veškerý svěřený majetek.
Proto budu prosazovat v radě i zastupitelstvu z mého pohledu
nutné, ale možná nepopulární opatření.
Především to bude příprava zásad plnění a čerpání fondu rozvoje bydlení a převod bytových domů do vlastnictví současných nájemníků. Tyto byty by mohly být převáděny za zvýhodněné ceny dlouhodobým nájemníkům buď za hotovost,
nebo určité splátkové režimy s nízkou úrokovou sazbou (se
zajištěním předkupního práva a směnečného ručení). Částí
takto získaných peněz by se mohl naplňovat fond rozvoje bydlení, který by zpětně sloužil k půjčkám poskytovaným občanům. Není to žádná revoluční myšlenka, stejný fond dvakrát
ročně poskytuje půjčky občanům sousedního Vítkova.
Dalším krokem bude hledání soukromých investorů, kteří by
se formou tzv. PPP projektů (Partnerství veřejného a soukromého sektoru, zkratka je převzatá z anglického termínu Public
Private Partnerships) mohli společně podílet na financování
a rozvoji města. Příkladem by mohl být investor na lyžařském
vleku v Guntramovicích, v parku apod.
Financování energeticky úsporných projektů se zdá být nej-

jednodušší cestou. Příkladem může být rekonstrukce veřejného osvětlení, kdy jednáme s několika soukromými investory
o investicích do světel a jejich financování z ušetřených peněz
na údržbě a energii (ročně nás stojí údržba a platba energie
asi 900 tis).
Rada už schválila hmotnou zainteresovanost zaměstnanců
města, zřizovaných příspěvkových organizací a všech občanů
města na získávání peněz z různých dotačních programů (viz
usnesení Rady města). Na základě výsledků auditu hospodaření městských lesů Rada města rozhodla o vypsání výběrového řízení na funkci ředitele této příspěvkové organizace. Na
mou žádost proběhla i v mateřské školce kontrola hospodaření se svěřenými finančními prostředky za rok 2010, kterou
provedl odbor kontroly krajského úřadu. Na základě jejích
výsledků proběhne ještě kontrola finančních prostředků, které
školce poskytuje město a Rada do konce roku tyto výsledky
vyhodnotí.
Z toho, co jsem zde uvedl, je více než zřejmé, že naše město má podlomené finanční zdraví. K jeho uzdravení nás čeká
dlouhá cesta, ale jsem přesvědčen, že je v našich silách tyto
problémy zvládnout a chci Vás ubezpečit, že pro to udělám
vše, co je v mých silách. Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval na jednání zastupitelstva, která jsou veřejná a kde se můžete dovědět, s jakými problémy se město potýká, co se daří
a jaké záležitosti jsou aktuálně řešeny. Také bych rád popřál
všem prvňáčkům a ostatním žákům, kteří po prázdninách opět
usedli do školních lavic, hodně úspěchů a nám všem ostatním
načerpání energie z prosluněného babího léta a příjemné prožití podzimních dnů.
Ing. Kyncl Rostislav, starosta města

Třiďme odpad
Dá se říci, že se v posledních číslech Budišovského zpravodaje objevuje alespoň jeden článek nebo informace týkající se
odpadů v našem městě. Možná se to zdá být až divné, proč je
této problematice přikládáno tolik pozornosti, zvlášť když je
mezi námi spousta těch, kteří věří, že všechen odpad skončí na
jedné hromadě, celou záležitost ohledně třídění chápou jako
výstřelek módy a odpad ve svých domácnostech nerozlišují,
natož aby s ním správně nakládali.
Přitom ti, kteří poctivě třídí, vědí, že se po roztřídění jednotlivé odpady nikdy nemíchají, že třídit odpad není nic módního,
pouze se jedná o jakousi společenskou odpovědnost, kterou si
uvědomuje podle posledních průzkumů 2/3 našich spoluobčanů (www.ekokom.cz).
Tříděním odpadů totiž přispíváme k ochraně životního prostředí, k trvale udržitelnému rozvoji, především díky recyklaci
a následné výrobě druhotných surovin. Pro ty, které ekologická stránka věci moc nebere, existuje také dobrý důvod proč
s tříděním začít, jelikož obcím, které uzavřely smlouvu se společností Ekokom se za vytříděné množství obalového odpadu
vyplácejí finanční odměny.
Z výsledků společnosti Ekokom za rok 2010 vyplývá, že se Moravskoslezský kraj s výtěžností 30,72 kg/ob/rok umístil ze všech
Krajů až na posledním místě. Ke zlepšení celkového výsledku
Kraje nepřispělo ani naše Město, kde se za loňský rok vytřídilo
19 kg/ob. Jen pro srovnání v Praze, Plzeňském a Olomouckém
kraji přesáhlo množství separovaného odpadu hranici 40 kg/
ob/rok.
Přitom třídit může každý z nás, je nutné začít v domácnostech,
již zde totiž můžeme rozhodnout o osudu použitého obalového
odpadu. Dále je důležité vědět, kam jednotlivé odpady patří.

4

Na nejčastěji produkované odpady slouží barevně odlišené
kontejnery, rozmístěné po městě. Na těchto kontejnerech jsou
umístěné nálepky, znázorňující, co do daného kontejneru patří
a co nikoliv. Ve městě jsou kontejnery žluté, modré a zelené.
Do žlutých kromě plastových obalů patří nově také kartony, do
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modrých papír a zelených sklo. Těm občanům, majícím zájem
třídit poslouží následující tabulka a kdo by měl zájem, může si
vyzkoušet virtuální třídění na http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/virtualni-trideni.
Děkujeme tímto občanům, kteří poctivě třídí a přispívají tím

k ochraně životního prostředí. Zároveň se obracíme k těm občanům, kteří tak nečiní, aby nevhazovali do barevných kontejnerů
odpad, který zde nepatří, a neznehodnocovali tím význam třídění.
Ing. Jana Dovrtělová,
Odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP

TŘÍDÍME NÁPOJOVÝ KARTON!!!
Od září 2011 bude sbírán nápojový karton spolu s plastovými
obaly. Vyzýváme občany města, aby vhazovali sešlápnuté krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod. do žlutých kontejnerů rozmístěných po městě nebo také do žlutých pytlů.
 kartonové obaly
od omáček, smetany
 kartonové obaly od džusů
 kartonové obaly od mléka
 kartonové obaly od vín
Prosíme občany, aby nevhazovali do kontejnerů znečištěné
kartonové obaly.

Zpětný odběr elektrozařízení
Za druhý kvartál roku 2011 bylo předáno společnosti Elektrowin 29 ks chlazení, 30 ks velkých spotřebičů a 30 ks spotřebičů malých. Celkem tedy 2,704 t. Společnost Asekol si odvezla 35 ks TV a 14 ks PC. Za zpětný odběr 2. Čtvrtletí byla
Městu již vyplacena odměna 8 925,- Kč společností Elektrowin
a Asekol. Díky slušné výtěžnosti zpětně odebraných velkých
a malých spotřebičů můžeme čerpat z motivačního programu
pro obce zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení
skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN
a.s., odměnu do výše 20 000,- Kč.
Děkujeme tímto všem občanům, kteří se do zpětného odběru
zapojili a přispěli tím ke zmíněným výsledkům.

Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za odvoz.
Celkem typický inzerát, ze kterého je jasně patrná dnešní tržní
hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát přitom už často
nezabere.
České chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs
podobným způsobem, nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů. Letité
spotřebiče mají navíc proti těm současným několikanásobně větší
spotřebu energie, takže i mnozí chataři si raději pořídili nové.
Nezbývá tedy, než se i takových, zatím stále „použitelných“
domácích pomocníků, zbavit stejně jako těch, co už definitivně
přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice možná
dodnes používá sekačku s motorem z pračky nebo kompresor
demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku ekologický
zločin. Olej a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen
tak nepromlčí. Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan
odevzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale jen v případě, že
jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku
nenacpete ani do velkého kontejneru na komunální odpad, takový
fén ano. Velikost spotřebiče ale není důležitá: do směsného odpadu
nepatří žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost
zajistit
ekologickou
likvidaci
„vysloužilců“. K jejímu financování
slouží takzvané recyklační příspěvky,
které jsou součástí ceny nových
výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje,
které mají města a obce s likvidací
směsného odpadu: hradí je beztak
z vašich peněz. Za spotřebič hozený
do popelnice nebo postavený vedle ní
můžete navíc dostat pokutu až 20 000
korun!
Rada třetí: Najděte správné místo!
K legálnímu odkládání starých

elektrozařízení slouží takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí
je města a obce, prodejci elektro nebo třeba servisy ve spolupráci
s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž prostřednictvím
výrobci plní své zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo
vašemu bydlišti najdete na internetu (na stránkách největšího
kolektivního systému ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný
odběr elektrospotřebičů v celé České republice – www.
elektrowin.cz). Poradí vám také na vašem obecním či městském
úřadě. Samozřejmostí už dnes je, že váš starý spotřebič odveze
prodejce, který k vám domů dopraví nový.
Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz! Pokud to máte
k nejbližšímu sběrnému místu daleko, počkejte, až vaše obec či
město příště zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon stanoví, že
je třeba to udělat minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN
například nabízí svazkům obcí a mikroregionům zdarma
Putující kontejner, který je možné pro obec zajistit i nad rámec
mobilních svozů. Stovky prodejen také vybavil speciálními
sběrnými koši. Stejné koše mají k dispozici i školy, které se
zapojily do ekologického projektu, Ukliďme si svět!.
Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče
odkládáte jen do míst zpětného odběru, máte důvod k hrdosti.
Přispíváte totiž významně k ochraně životního prostředí. Nejenže
nnevypouštíte do země olej a do
vvzduchu freony, ale také například
ššetříte elektrickou energii. Ze starých
sspotřebičů se totiž dá získat přes 80
% materiálů vhodných k dalšímu
vvyužití, většinou kovů. Jejich použití
v hutích podle průzkumu, který
nnedávno zveřejnil ELEKTROWIN,
zzatím ušetřilo množství elektřiny,
kkterá
by
stačila
obyvatelům
ttřicetitisícového města na rok. Díky
ttomu se také podstatně snižují emise
sskleníkových plynů.
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Střípky z radnice
 V měsíci srpnu se uskutečnila oprava silnice II/443 Budišov
nad Budišovkou – průtah. Opravu silnice od sběrných surovin
na ulici Nábřeží po železniční přejezd směr na Podlesí prováděla firma Silnice Morava s. r. o. z Krnova. Investorem akce
byla Správa silnic Moravskoslezského kraje p. o., přičemž
město přispívalo částkou cca 420 000,- Kč.
 Materiál vznikající frézováním vozovky v Budišově, tzv. recyklát, byl použit na opravu cesty v Guntramovicích u manželů
Hamerkových a v Podlesí k Huťům. Tyto cesty byly vybrány,
protože jejich stav mnohdy nedovoloval jízdu na invalidních
vozících. Každoročně se tyto cesty „opravovaly“ dosypáváním štěrkem, což vyřeší problém jen krátkodobě. Opravu cest
pomocí recyklátu nelze použít všude, podloží nesmí být např.
starý asfalt, ale štěrk či makadam. Opravu výše zmíněných cest
realizovala firma Silnice Morava, kdy recyklát byl položen finišerem a dostatečně zhutněn vibračním válcem. Teplé počasí
a slunce následně způsobí, že recyklát se částečně spojí. Tyto
cesty se dělaly na zkoušku, a pokud se tato metoda osvědčí,
můžeme příští rok pokračovat takto dále. Samozřejmě kvalita
tohoto povrchu se nedá srovnávat s novým asfaltovým kobercem, cena je 10x nižší, ale výsledek je určitě lepší než předchozí stav.
 V měsíci říjnu tohoto roku proběhne oprava cesty v Guntramovicích u bývalého obchodu. Oprava ve výši cca 3 milióny
korun českých bude realizovaná v rámci pozemkových úprav.
 Zaměstnanci Správy lesů a technických služeb během prázdnin zrekonstruovali v Guntramovicích dva mosty. U pana
Vlčka byly vyměněny kompletně všechny desky a u pana
Hřebíčka bylo nutné navíc vystavět i nové opěrné zídky mostu
a opravit stavidlo. Momentálně pokračují v opravě zborcených

břehů řeky Budišovky u Domu s pečovatelskou službou na ulici Pivovarské.
 V srpnu jsme vyměnili střešní krytinu na budově městského
úřadu na ulici Partyzánské. Neustále zatékalo hlavně do nebytových prostor v této budově, krytinu již nešlo opravovat
a lepit a proto jsme přistoupili k výměně.
 Díky místním rybářům, kterým se podařilo vyčistit stavidlo rybníka u Linasetu, už bychom neměli mít letošní zimu
problém s namrzající vodou na komunikaci u rybníka. Ucpání
stavidla způsobily vhozené PET láhve a jiný odpad, které vloni
nedokázal odstranit ani tlakový vůz. Je otázkou, proč to tam
někdo úmyslně háže?
 Do budovy městského úřadu na Partyzánské ulici byly nainstalovány dvě bezpečnostní kamery s IR přísvitem a se záznamem obrazu. Důvodem k instalaci kamer je ochrana majetku
a zvýšení bezpečnosti zaměstnanců MÚ.
 Rada města stanovila na svém zasedání 19. 9. 2011 závazné ukazatele hospodářského výsledku a hmotné zainteresovanosti zaměstnanců MěÚ, příspěvkových organizací a občanů
města.
Pokud budou získány finanční prostředky z dotačních titulů
fondů EU či národních programů, činí odměna pro zaměstnance města nebo p. o. řízených městem 4% ze získané dotace,
odměna pro ostatní občany 6% ze získané dotace. Při prokazatelném šetření provozních nákladů z rozpočtu města a p. o.
řízených městem činí odměna 8% z ušetřených nákladů. O přiznání a rozdělení odměn rozhoduje Rada města. Tímto krokem
chce město finančně motivovat nejen zaměstnance MÚ a příspěvkových organizací, ale i občany města.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU ZUBNÍ ORDINACE
Od listopadu zahajujeme provoz nové zubní ordinace v budově zdravotního střediska,
Partyzánská 229, Budišov nad Budišovkou (ordinace po MUDr. Kaňové a MUDr. Šestořádovi).
Přijímáme i nové pacienty. Objednat se lze již nyní na tel. 723 163 035.
MDDr. Olga Völflová
Vážení občané,
po delší době se v Budišově bude opět provozovat zubní
ordinace. Začátkem letošního roku jsme se dohodli
s představiteli obce na obnovení ordinace v budově
zdravotního střediska na ulici Partyzánská 229 (po MUDr.
Kaňové a MUDr. Šestořádovi). Realizace tohoto záměru nás
všechny stála nemalé úsilí.
Naše zubní ordinace se nachází v opravených prostorách a je
vybavena zcela novou moderní technikou – stomatologickou
soupravou
Planmeca,
dále
rentgenem
Planmeca
s radioviziografií, který umožňuje pořídit kvalitní snímek
s minimální zátěží pro pacienta a zobrazit jej na obrazovce
počítače, přístrojem pro strojové opracování kořenových
kanálků a apexlokátorem, který umožňuje měření délky
kořenových kanálků s přesností na desetiny milimetru (oba
zajišťují kvalitní ošetření kořenových kanálků, což zamezuje
bolesti a ztrátě zubu) a dalšími moderními přístroji.

6

Protože nepocházím z Budišova nad Budišovkou, pokládám
za nutné se Vám jako lékařka obnovené ordinace představit.
Jmenuji se Olga Völflová a bydlím v malé obci poblíž
Olomouce. Po úspěšném složení maturitní zkoušky na
gymnáziu jsem byla přijata ke studiu zubního lékařství na
Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zde
jsem získala titul doktorka zubního lékařství. Po ukončení
studia jsem pracovala jako praktická zubní lékařka na
soukromé klinice. Pravidelně se zúčastňuji vzdělávacích
akcí a seminářů akreditovaných Českou stomatologickou
komorou a rovněž Pražských dentálních dnů. Moje práce je
mým koníčkem a neustále sleduji nové trendy ve svém oboru,
velký důraz kladu na bezbolestné ošetření a citlivý přístup
k pacientům.
Začínáme ordinovat od listopadu. Objednat se můžete již nyní
na telefonním čísle 723 163 035. Těšíme se na Vaši návštěvu.
MDDr. Olga Völflová

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Usnesení z jednání Rady města
Dne 13. července 2011
 schvaluje 7. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů
rozpočtu města pro rok 2011 takto - přesun
 z neinvestičních výdajů skupiny 6409 5901 –
Rezervy neinvestičních výdajů –
- 60 000,- Kč
 na neinvestiční výdaje skupiny 6171 5169 – Místní
správa
+60 000,- Kč
 schvaluje 8. úpravu rozpočtu města pro rok 2011 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 200 000,- Kč
 V příjmové části rozpočtu
- 4116 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
200 000,- Kč
 Ve výdajové části rozpočtu
3322 6121 310 – Kulturní památky
114 000,- Kč
3322 5223 310 – Kulturní památky
86 000,- Kč
 schvaluje 9. úpravu rozpočtu města pro rok 2011v příjmové
a výdajové části rozpočtu o částku 126 000,- Kč
V příjmové části rozpočtu
- 3639 3111 - příjmy z prodeje pozemků
+126 000,- Kč
 Ve výdajové části rozpočtu
- 5311 6122 – městská policie
+126 000,- Kč
 schvaluje rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů
rozpočtu města pro rok 2011 takto:
 Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 6409 5901rezervy neinvestičních výdajů
-68 000,- Kč
 Na neinvestiční výdaje skupiny 5311 6122 – městská policie
+68 000,- Kč
 schvaluje 10. úpravu rozpočtu města pro rok 2011 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 193 000,- Kč
 V příjmové části rozpočtu
- 3392 2111
+142 000,- Kč
- 3399 2111
+31 000,- Kč
- 3399 2321
+20 000,- Kč
 Ve výdajové části rozpočtu
- 3392 5169
+193 000,- Kč
 schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
 doporučuje Zastupitelstvu města Budišov nad Budišovkou
schválit přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Budišov nad
Budišovkou – odkanalizování objektů města“ ve výši
330 000,- Kč
 bere na vědomíí zvýšení úhrady za předškolní vzdělávání
v MŠ Budišov nad Budišovkou a to na částku 250,- Kč/1
měsíc od 1. 9. 2011
 schvaluje Dohodu o dočasném užívání částí pozemků
ppč. 1503/1, ppč. 424/1 a ppč. 3566/2, k.ú. Budišov nad
Budišovkou, za podmínek stanovených v Dohodě
 schvaluje použití finančních prostředků investičního fondu
ZŠ Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace na nákup konvektomatu do školní jídelny.

Dne 1. srpna 2011
 schvaluje 11. úpravu rozpočtu města pro rok 2011 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 300 000,- Kč
 V příjmové části rozpočtu
- 6171 2122 – odvody příspěvkových organizací
300 000,- Kč
 Ve výdajové části rozpočtu
- 2169 6130 – stavebnictví
140 000,- Kč
- 6409 5901 rezervy neinvestičních výdajů
160 000,- Kč
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemku:
 Katastrální území Podlesí nad Odrou
ppč. 2268/29 ostatní plocha – část o výměře cca 600 m2
 schvaluje zveřejnění záměru města na odprodej pozemku:
 Katastrální území Guntramovice:
 ppč. 122/1 ostatní plocha - část o výměře cca 320 m2
 ppč. 593 ostatní plocha - část o výměře cca 80 m2
 Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
 ppč. 191/1 zahrada o výměře 177 m2
 ppč. 192 zahrada o výměře 71 m2
 neschvaluje zveřejnění záměru města na odprodej pozemku:
 Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
 ppč. st 401 zastavěná plocha – zbořeniště
 ppč. 93/1 zahrada
 Katastrální území Staré Oldřůvky:
 ppč. 2218/2 ostatní plocha
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov n/B. na pronájem bytu č. 10, na ulici Pivovarská č. p. 317 v Budišově
n/B.,(Dům s pečovatelskou službou I.), nájemní smlouva
bude uzavřena od 1. 9. 2011 na dobu určitou 3 měsíce, dle
Občanského zákoníku.
 schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu se
společností ČEZ Distribuce a.s. přípojka nízkého napětí ul.
Mírová, Budišov n/B. a pověřuje starostu města podpisem
smluv.
Dne 22. srpna 2011
 schvaluje výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí r. 2011
 schvaluje 12. úpravu rozpočtu města pro rok 2011 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 200 000,- Kč
 V příjmové části rozpočtu
- 3639 3111 – příjmy z prodeje pozemků
200 000,- Kč
 Ve výdajové části rozpočtu
- 3612 5171 – bytové hospodářství 200 000,- Kč
 Přesun
- z neinvestičních výdajů skupiny 6409 5901 – rezervy neinvestičních výdajů
-100 000,- Kč
na neinvestiční výdaje skupiny 3612 5171 – bytové hospodářství
+100 000,- Kč
 schvaluje kupní smlouvu na odprodej 2 ks dýchacích přístrojů AUER za dohodnutou cenu 15 000,- Kč/l ks pro
SDH Větřkovice a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
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 doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený ceník
pronájmů prostor kulturního domu
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků:
 Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
 ppč. 173/1 zast. plocha – zbořeniště – část o výměře
cca 200 m2
 Katastrální území Staré Oldřůvky:
 ppč. 186/2 TTP – část o výměře cca 100 m2
 schvaluje pronájem pozemků následně:
 Katastrální území Podlesí nad Odrou:
 ppč. 2268/29 ost. plocha – část o výměře cca 600 m2
panu Vladanu Duškovi za nájemné ve výši 300,-Kč/
rok
 Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
 ppč. 3568/5 ost. plocha - část o výměře cca 52 m2
panu Josefu Chromčákovi za nájemné ve výši 52,Kč/rok
 ppč. 447/3 orná půda – část o výměře cca 1000 m2
Kynologickému klubu Budišov nad Budišovkou
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu na převod nemovitostí v k. ú. Budišov n/B. z majetku
Města do vlastnictví Lesů České republiky, s. p.:
 ppč. 3548/3 ostatní plocha – silnice o výměře
11 643 m2
 ppč. 3570/5 ostatní plocha – silnice o výměře
11 062 m2
 ppč. 2254/9 ostatní plocha - ostatní komunikace
o výměře 1 197 m2 - včetně staveb (vozovek)
a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu
města podpisem smlouvy
 doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej nemovitostí z majetku města následně:
 Katastrální území Guntramovice:
 ppč. 122/1 ostatní plocha - část o výměře cca 320 m2
panu Josefu Halamíčkovi za kupní cenu 21,- á 1 m2
 ppč. 593 ostatní plocha - část o výměře cca 80 m2
panu Rudolfu Grygerčíkovi za kupní cenu 21,á 1 m2
 ppč. 1840 ostatní plocha o výměře 354 m2 firmě
FRANČÁK s.r.o. za kupní cenu 16,- Kč á 1 m2
 Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
 ppč. 191/1 zahrada o výměře 177 m2 a ppč. 192 zahrada o výměře 71 m2, ppč. st 401 zastavěná plocha – zbořeniště a ppč. 93/1 zahrada - části parcel
o výměře cca 80 m2 panu Petru Latkovi za kupní
cenu 42,-- m2
 jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na akci „Odkanalizování
objektů města - Budišově nad Budišovkou“ ve složení:

schvaluje zveřejnění záměru města na odprodej pozemku:
 Katastrální území Guntramovice:
 ppč. 193 zahrada o výměře cca 600 m2
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 schvaluje přidělení bytu č. 10 I. Kategorie o velikosti 1+kk,
ul. Pivovarská č. p. 317 v Budišově n/B., panu Jaroslavu
Halíkovi, s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 9. 2011 na
dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku
 schvaluje zřízení dopravní komise ve složení:
 Gabriela Roháčová, DiS – pověřená vedením odboru
 Milan Baroň – vedoucí strážník MP
Ing. Patrik Schramm – místostarosta
Jindřich Bláha – SLTS Budišov n/B.
 Miroslava Zatloukalová – pozemkový referent
 doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu o vzájemné příhraniční spolupráci mezi městem Budišov nad
Budišovkou a Powiatem Glubczyckim
 doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o činnosti
kontrolního výboru za rok 2010
 schvaluje udělení výjimky v počtu dětí v nově zřízené
třídě mateřské školy podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004
Sb. a to o 4 děti na celkový počet 14 dětí ve třídě. Výjimka
se povoluje na dobu určitou do konce r. 2015
 schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků mezi Městem
Budišov n/B. a TCN nová energie, s.r.o., IČ 288 83 471,
Krajní 233, Poděbrady – Kluk a to těchto pozemků:
ppč. 478/1 ostatní plocha o výměře 9683 m2,
 ppč. 478/2 ostatní plocha o výměře 1144 m2,
 ppč. 478/3 ostatní plocha o výměře 102 m2,
ppč. 478/4 ostatní plocha o výměře 99 m2 a
 ppč. st. 949 se stavbou - stavba bez č. p. o výměře
436 m2
dne 19. září 2011
 bere na vědomíí výsledek kontroly v MŠ Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace, provedené odborem kontroly a interního auditu Krajského úřadu
Ostrava, schvaluje ustanovení komise k prošetření hospodaření s finančními prostředky v mateřské škole Budišov
nad Budišovkou, p.o. a ukládá starostovi města předložit
do dalšího jednání rady města složení této komise
 schvaluje podání výpovědi Nájemní smlouvy uzavřeném dne
3. 1. 2006 s nájemcem RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o., se sídlem Opava – Vávrovice, Vávrovická 267/91
na pronájem parcel č.: st. 435 zast. pl. o výměře 808 m2 a st.
436 zast. pl. o výměře 180 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou.
Výpověď bude podána písemně nejpozději do 30. 9. 2011.
 schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ZŠ p.o. Budišov
n/B. ve výši 2.500,- Kč na autobusovou přepravu žáků ŽŠ
Budišov n/B. návštěvu ZŠ v Jedovnici.
 schvaluje rozpočtové opatření č. 14 vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2011 takto: přesun
o z neinvestičních výdajů skupiny 3722 5169 – Sběr
a svoz komunální odpadu
-30 000,-Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 3632 5169 –
Pohřebnictví
+30 000,-Kč
 schvaluje rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů
rozpočtu města pro rok 2011 takto: - přesun
o z neinvestičních výdajů skupiny 2143 5138
– Cestovní ruch
-50 000,-Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 3392 5139
– MěKIS
+20 000,-Kč
3392 5171 – MěKIS
+30 000,-Kč
o z neinvestičních výdajů skupiny 3399 5169
– SPOZ
-8 000,-Kč
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o na neinvestiční výdaje skupiny 3392 5171
– MěKIS
+8 000,-Kč
schvaluje Dohodu o společném postupu při řešení převodu
části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Krajské středisko volného času Juventus Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, v místech poskytování zájmového vzdělávání ČSA 325, 747 87, Budišov nad Budišovkou,
doporučuje zastupitelstvu města zřídit novou příspěvkovou
organizaci Středisko volného času Budišov nad Budišovkou,
ukládá finančnímu správnímu odbor a starostovi města vypracovat Zřizovací listinu Střediska volného času Budišov
nad Budišovkou a ukládá předložit tuto zřizovací listiny ke
schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.
ukládá starostovi města vypsat výběrové řízení na ředitele nově zřízené příspěvkové organizace Střediska volného
času Budišov nad Budišovkou s nástupem 1. 1. 2012
schvaluje Stanovení závazných ukazatelů hospodářského
výsledku a hmotné zainteresovanosti zaměstnanců MěÚ,
příspěvkových organizací a občanů města na rok 2011 dle
předloženého materiálu.
rušíí své usnesení č:132/11 z 10. jednání rady města ze dne
11. 4. 2011 o uspořádání veřejné sbírky na vybavení ordinace zubního lékaře
schvaluje poskytnutím příspěvku ve výši 15 000,-Kč manželům Janu a Evě Janderovým na nově zřízený zdroj pitné
vody v místní části Guntramovice č.p. 26 a pověřuje starostu města podpisem „Dohody o poskytnutí příspěvku na
zajištění pitné vody“.

 schvaluje zřízení kuchyňky v restauraci ve Starých
Oldřůvkách na základě žádosti občanů ze Starých Oldřůvek
a pověřuje místostarostu města jednáním se správcem budovy SLTS, nájemcem paní Kroutilovou a občany.
 schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce a.s. ve věci zřízení nové přípojky elektrického vedení k RD p. Kovačíkové a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.
 schvaluje vypsání výběrového řízení na obsazení funkce
nového ředitele SLTS Budišov n/B. s nástupem k termínu
1. 11. 2011 a ukládá starostovi města zajistit realizaci výběrového řízení.
 schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na část pozemku ppč.
447/11 o výměře 5 050 m2, k. ú. Budišov n/B., pro nájemce
- Tělovýchovná jednota Spartak, se sídlem Dukelská 726,
Budišov n/B. Výše nájemného 100,-Kč/rok.
 doporučuje zastupitelstvu města schválit závazek spolupráce s TJ Spartak Budišov n/B., spočívající v zajištění
spolufinancování projektu „Víceúčelové hřiště na parcele
447/11“. Celkové rozpočtové náklady jsou 8 394 368,-Kč
s DPH a město se zavazuje poskytnout z vlastních zdrojů
finanční spoluúčast ve výši 23% a b)doporučuje zastupitelstvu města schválit závazek, že se v případě zániku Smlouvy
o pronájmu s TJ Spartak Budišov n/B. na sportoviště, které je předmětem dotace, finančně vypořádá se státním rozpočtem ČR- tzn. vrátí rozdíl ve výši získané dotace na výstavbu daného sportoviště dle pravidel dotačního programu
č. 133510, sub. 133512 MŠMT.

Zastupitelstvo města
dne 31. srpna 2011
 schvaluje zprávu o činnosti pečovatelské služby v roce 2010
 schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2010
 schvaluje Darovací smlouvu na převod nemovitostí z majetku města do vlastnictví Lesů České republiky, s. p.:
o ppč. 3548/3 ostatní plocha – silnice o výměře 11643 m2
o ppč. 3570/5 ostatní plocha – silnice o výměře 11062 m2
o ppč. 2254/9 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 1197 m2
včetně staveb (vozovek) k.ú. Budišov n/B.
a ukládá odboru FaS doplnit Darovací smlouvu v bodě
V. o text v případě převodu nemovitostí – „prodeje budou
tyto nemovitosti přednostně nabídnuty městu Budišov
n/B.“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schvaluje odprodej nemovitostí - pozemku pro stavbu rodinného domu (dle geometrického plánu č. 409-41/2010 )
z majetku města následně:
o Katastrální území Guntramovice:
- ppč. 324 o výměře cca 1 027 m2, za kupní cenu
52,-Kč á 1 m2
53 404,-Kč
- ppč. 320 o výměře 995 m2
- ppč. 323 o výměře 939 m2 celkem 2 730 m2 za
kupní cenu 21,-Kč á 1 m2
57 330,-Kč
- ppč. 322 o výměře 796 m2
manželům MVDr. Hynku a Emílii Vaňkovým
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schvaluje odprodej nemovitostí z majetku města následně:
o Katastrální území Guntramovice:
- ppč. 122/1 ostatní plocha - část o výměře cca 320
m2, panu Josefu Halamíčkovi za kupní cenu 21,Kč á 1 m2










- ppč. 593 ostatní plocha - část o výměře cca 80
m2, panu Rudolfu Grygerčíkovi za kupní cenu
21,-Kč á 1 m2
- ppč. 1 840 ostatní plocha o výměře 354 m2, firmě
FRANČÁK s.r.o. za kupní cenu 21,-Kč á 1 m2
o Katastrální území Budišov n/B.:
- ppč. st 401 zastavěná plocha – zbořeniště a ppč.
93/1 zahrada - části parcel o výměře cca 80 m2
panu Petru Latkovi za kupní cenu 42,-Kč m2
a pověřuje starostu města podpisem smluv
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Budišov nad
Budišovkou – odkanalizování objektu města“ ve výši
330 000,-Kč
schvaluje úpravu projektové dokumentace a navýšení rozpočtu investiční akce – projektu „Zdroj tepla – kotelna na
biomasu, zateplení objektu v Budišově nad Budišovkou“,
a pokračování realizace projektu v rámci dotačního programu OPŽP
schvaluje dohodu o vzájemné příhraniční spolupráci mezi
městem Budišov n/B a Powiatem Glubczyckim
schvaluje záměr města na převod části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Krajské středisko
volného času Juventus Karviná, příspěvková organizace, IČ
00847925, v místech poskytování zájmového vzdělávání
ČSA 325, Budišov n/B. na město Budišov nad Budišovkou
a ukládá Radě města schválit „Dohodu o společném postupu“ mezi Moravskoslezským krajem a městem Budišov nad
Budišovkou
bere na vědomí informaci o převodu zřizovatelských práv
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Domova Letokruhy, Budišov nad Budišovkou, příspěvková
organizace. O převodu činností rozhodne na dalším jednání
zastupitelstva města.
 schvaluje cenu vodného ve Starých Oldřůvkách pro rok
2011 a 2012 ve výši 14,- Kč bez DPH, cena s DPH je 15,40
Kč/m3
 schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Budišov n/B. a fa
LEXUS CENTRUM s.r.o. o provozování vodního díla
„Vodovod Staré Oldřůvky“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy
 ruší své usnesení ze 7. jednání zastupitelstva města ze dne
22. 6. 2011 bod, ve kterém schválilo odprodej nemovitostí
z majetku města:

o Stavba bez č.p. – jiná stavba – bývalá kotelna Kina
postavená na ppč. st. 59/2 a ppč. 59/2 zastavěná plocha o výměře 55 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou
Kupující: manželé Jan a Soňa Toporcerovi, bytem
Budišov nad Budišovkou, Halaškovo nám. 32, kupní cena 50 000,-Kč
a neschvaluje odprodej nemovitostí:
o Stavba bez č. p. – jiná stavba – bývalá kotelna Kina
postavená na ppč. st. 59/2 a ppč. 59/2 zastavěná plocha o výměře 55 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou.
 ukládá Radě města znovu projednat poskytnutí finančního
příspěvku na zajištění zdroje pitné vody pro žadatele Olgu
Tkáčovou a Petra Kešeláka

Redakční rada - Otázka zastupitelům
Dotazy na naše zastupitele
Redakční rada se obrátila na budišovské zastupitele s žádostí o zodpovězení dvou otázek. Chtěli bychom tak představit
v Budišovském zpravodaji všechny zvolené zastupitele, kteří ve svých odpovědích mohou občanům přiblížit nejen svou

představu o dalším vývoji našeho města, ale také své vlastní
plány, jak ji uskutečnit. Vzhledem k tomu, že odpovědi mohou být obsáhlejší, budeme příspěvky uveřejňovat postupně.
V tomto čísle Vás seznámíme s odpovědí další zastupitelky.

1. Jaký je podle Vás nejdůležitější úkol zastupitelstva v tomto volebním období?
2. Jaké téma je pro Vás jako zastupitele prioritou?
Mgr. Naděžda Vondroušová
1. V současné době je nutné zastupitelstvo sjednotit, povznést
se nad politické hašteření a začít rozumně uvažovat. Po volbách často narážím na negativně naladěné zastupitele. Ve městě je tolik závažných problémů, které je nutné řešit a je velmi
nerozumné vybíjet energii na malichernostech.
Zkusme tvořit a snažit se vyhrabat z nejdůležitějších problémů, kterých opravdu
není málo.
Držme se pragmatismus – PRAGMA –
SKUTEK. Tento filozofický směr tvrdí,
že testem pravdivosti všech věcí je praktický výsledek
výsledek. Nezá
Nezáleží na tom, co říkáte, co píšete a co si
myslíte. Počítá se to, co děláte a jak to dopadne.
Skončil čas projektů, kdy bylo mnohem jednodušší dostat se
k financím. Doba začala být opět složitá, ale…
Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
2. Chtěla bych, aby Budišov byl městem, kde se nám bude
dobře žít, kde budou spokojení lidé. Aby zde nebylo místo pro
nepřizpůsobivé občany, kteří městu přináší jen samé problémy
a kriminalitu. Aby skončilo skupování domů, kde se ubytovávají lidé, kteří městu jen berou a nic nepřináší. Myslím si, že
není důležité, jak člověk vypadá, ale co udělá pro společnost.

Když jsem se před 32lety přistěhovala do Budišova, městečko
„žilo“. S dětmi jsme v zimě chodili bruslit na kluziště, lyžovat na Černou louku, v létě trávili celé dny na koupališti, kde
byly lodičky a stánek s občerstvením. V parku byly houpačky,
prolézačky, promítalo se noční kino, do restaurace na terasu se
chodilo za muzikou o Letnicích ani nemluvě. Sokolovna byla
také stále v provozu. Po revoluci, kdy se všude kolem začalo
stavět, budovat a zkrášlovat, se u nás nějak zastavil čas. Budišov začal šednout a to nejen budovy. Dříve jsme se parta lidí
sebrali, posbírali děti ze sídliště, vzali batohy se špekáčkama
na záda a na celý den s nimi vyrazili do přírody. Povídalo se
a „blblo“ a bylo moc dobře.
Všichni potřebujeme společnost, jakousi spřízněnost kolem
sebe. Lépe se pak žije, tvoří. Teď, když potkáte někoho na ulici,
jste rádi, že vám odpoví na pozdrav. A těch, co nezdraví vůbec,
je také čím dál tím více. Nemáme si přece co závidět, všichni
máme svých starostí víc než dost. Přestali jsme městu dávat
a začali jsme se zabývat jen sami sebou. A to je špatně, moc
špatně. Každý občan má mít ve městě přece své místo, které je
pro město nepostradatelné. Má být zodpovědný za svou práci,
ale zároveň očekávat zodpovědnost i u všech ostatních. Pevně
věřím, jinak bych práci radní nemohla vykonávat, že se nám
podaří vše zvládnout tak, aby se i našim dětem v Budišově žilo
v budoucnu dobře.

Zpráva o činnosti pečovatelské služby za rok 2010
V našem městě je pečovatelská služba zajišťována prostřednictvím organizace Charita Odry a to od 1. ledna 2004. Tato služba
je poskytována nejen těžce zdravotně postiženým občanům, ale
i seniorům. Možnost ubytování je pro potřebné občany zajištěna
ve dvou domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS), jejichž
kapacita je v současné době plně využita. První DPS I s kapacitou 15 bytů se nachází na Pivovarské ulici, ve druhém domě
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DPS II na ulici Mlýnská strouha využívají občané 4 byty, které
jsou navíc bezbariérové. K nejběžnějším úkonům, které pečovatelská služba zajišťuje, patří dovážka obědů (pouze v pracovní
dny), pomoc při osobní hygieně, péče o vlastní osobu, drobné
i velké nákupy, úklid domácnosti, praní a žehlení prádla, mytí
oken, vyřizování úředních záležitostí, doprovod k lékaři apod.
Činnost pečovatelské služby nepokrývá pouze obyvatele těchto
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domů, ale je zaměřená i na ostatní potřebné občany.
Oproti roku 2009 vzrostl v roce 2010 počet uživatelů pečovatelské služby o 17 příjemců a počet úkonů se zvýšil o 3 090.
Z pečovatelských úkonů se v loňském roce zvýšil zájem o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně, ale zejména o dovoz obědů, které jsou odebírány z kuchyně Mateřské školy ve Svatoňovicích. Této služby využilo v loňském roce 66 občanů, což je oproti minulým
letům opravdu velký nárůst.
V domech s pečovatelskou službou všichni uživatelé pravidelně využívají pečovatelský úkon - úklid společných prostor. V jiných úkonech je služba využívána individuálně, tzn.
jednorázově, nebo i opakovaně během roku. Od 1. září 2010
vykonává pečovatelskou službu paní Bronislava Kešeláková.
Charita Odry umožňuje potřebným občanům Budišova také
zapůjčení nejrůznějších kompenzačních pomůcek. Největší
zájem je o zapůjčení elektrické polohovací postele, invalidního vozíku, pokojového WC a chodítka. Charita Odry zajišťuje
prostřednictvím externí pracovnice v případě zájmu i pedikúru
přímo v domácnostech uživatelů.
Pečovatelská služba je velmi prospěšná činnost, která je
v našem městě potřebná. Je vykonávána řádně a svědomi-

tě, a to díky dobré spolupráci s Charitou Odry, zastoupenou p. ředitelem Petrem Kučerkou a zdejší pečovatelkou
p. Bronislavou Kešelákovou.
Jana Skalková, referent sociálních věcí

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

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
Máme za sebou letní prázdniny. V průběhu letních měsíců dochází k většímu pohybu osob, do Budišova přijíždějí turisté,
chataři a chalupáři. To vše se pak projevuje na veřejném pořádku. Lidé se chtějí bavit, více se pohybují venku, chodí do
restaurací, grilují na svých zahradách. Je na vzájemné toleranci
a pochopení občanů města a zejména sousedů, jak se v takových případech zachovají. Vždycky se dá určitě dohodnout,
zajít za sousedem a požádat ho, aby jeden večer toleroval nějaké to pozpěvování u táboráku, protože příští víkend se může
stát, že právě on bude mít také návštěvu. Ta určitě nebude chtít
také sedět v domě, když je venku teplo. Mnohdy to ale vypadá
úplně jinak. Sousedé na sebe navzájem volají strážníky, obviňují se z rušení nočního klidu, schválností apod. Bohužel my
jsme pak v roli těch, kteří musí zakročit, jelikož nám to ukládá
zákon. Za to jsme mnohdy zbytečně nařčeni, že občanům bráníme v zábavě a bezdůvodně je šikanujeme.
Toto se ale samozřejmě netýká těch, kteří neustále svým jednáním obtěžují slušné občany. Hovořím teď o skupinách osob
posedávajících různě ve středu města, zejména pak na náměstí,
u Nákupního střediska, před kinem apod. S těmito se strážníci
potýkají neustále. Pokud popíjejí alkohol na místě, kde je to
zakázáno, lze to řešit jako přestupek. Pokud tam ale pouze sedí
a nedopouštějí se ničeho protiprávního, nelze je ani zákonným
způsobem vykázat. Městská policie se v tomto směru snaží využívat kamerový systém, působí na těchto místech preventivně, ale ani to situaci nevyřeší. Navíc strážníci plní i jiné úkoly
a nemohou trávit směnu pouze na Náměstí republiky a v jeho
okolí. Léto končí, venku se o večerech podstatně ochladilo,
takže doufáme, že aspoň na čas se tato situace uklidní.
Několik důležitých událostí řešených strážníky:
 4. 7. 2011 v 17. 00 hod. řešila hlídka MP úmyslné poškození
skleněné výplně dveří na domě 375 (budova nádraží ČD),
oznamovatel uvedl i osobu, která měla být z činu podezřelá
 27. 7. 2011 v 18.45 hod. přijala hlídka žádost PČR OO
Vítkov o prověření černého odběru elektřiny na objektu
v místní části Podlesí. Objekt byl zkontrolován a poznatky
předány Policii ČR

 29. 7. 2011 v 23.00 hod. na základě informace občana hlídka Městské policie zadržela pachatele vloupání do živnostenské provozovny na Náměstí Republiky. Věc byla předána Policii ČR
 31. 7. 2011 ve 20.00 hod. hlídka MP přijala oznámení o rozebírání části plechové střechy budovy v Lesním parku. Pachatelům se podařilo uniknout do blízkého lesa. Materiál byl
zajištěn ve spoluprácí s pracovníkem SML Budišov n/Bud.
 1. 8. 2011 ve 23.00 hod. bylo oznámeno fyzické napadení
ženy, která v té době vycházela z restaurace u Huberta. Pachatel byl na místě zjištěn. Událost navíc zaznamenal Městský kamerový systém. Věc si převzala PČR pro podezření
z trestného činu.
 6. 8. 2011 v 19.00 hod. došlo k fyzickému napadení mezi
dvěma osobami v prostoru parčíku vedle veterinární ordinace v Budišově n/Bud. Věc byla postoupena Komisi pro
projednávání přestupků.
 21. 8. 2011 v 00.30 hod. přijala hlídka Městské policie žádost PČR o součinnost, kdy mělo dojít k násilnému vniknutí
do bytu a fyzickému napadení občana na sídlišti v Budišově
Čtyři podezřelé osoby, které se na činu měly podílet, hlídka
MP posléze zadržela na ulici Dukelské. Věc si poté převzala
hlídka PČR OO Vítkov pro podezření z trestného činu.
 30. 8. 2011 ve 14.30 hod. došlo k dopravní nehodě na křižovatce u budovy České pošty v Budišově n/Bud. Hlídka
zajistila místo události do doby uvolnění komunikace.
 3. 9. 2011 ve 22.30 hod. hlídka MP nalezla seniorku bezvládně ležící v prostoru veřejné zeleně u škvárového hřiště
na ul. Dukelské. Osobě byla poskytnuta první pomoc. Na
místo byla přivolána RZS, která ji převezla do Slezské nemocnice v Opavě.
 3. 9. 2011 v 00.20 hod. přijala hlídka žádost PČR OO Vítkov o spolupráci v souvislosti s vloupáním do objektu na
ul. Křivé. Hlídka MP posléze zadržela dvě osoby podezřelé
z vloupání nedaleko zmíněného objektu. Tyto odpovídaly
popisu pachatelů. Osoby byly předány hlídce PČR OO Vítkov.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP
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ŠKOLSTVÍ

Začal nový školní rok 2011/2012
Jako každoročně jsme 1. září slavnostně zahájili nový školní
rok – před budovou městského úřadu a za přítomnosti nejen
dětí, ale i mnoha rodičů a prarodičů. A aby ten začátek byl pro
nás všechny trošku příjemnější, už před prázdninami jsme naplánovali zajímavou akci. Naše partnerská škola v Jedovnicích
u Brna nás pozvala na Napoleonskou bitvu, kterou pro žáky
základních a mateřských škol blanenského okresu uspořádalo
pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje regionální sdružení ZŠ CIRSIUM. A tak jsme 9. září v 7 hod ráno
vyrazili. Autobus byl plný dětí od 4. až po 9. třídu. Kdo pojede,
se vybíralo různě. V některých třídách se losovalo, v jiných si
mezi sebou vybíraly samy děti spravedlivě podle zásluh.
Samotná bitva začínala na obrovské louce u koupaliště Sloup
přesně v 10 hodin. Začátek nemohl nikdo přeslechnout, ohlašoval ho totiž výstřel z děla rakouských vojáků a pak už následovala přímo kanonáda z děl francouzských a ruských protivníků. Bitva to byla náramná a se vším všudy. Viděli jsme boj
muže proti muži i střelbu z dálky, útok i ústup, mrtvé i raněné,
ohně i dým. Celá akce trvala asi půl hodiny, ale po skončení
bojů jsme si mohli vše pořádně prohlédnout, prozkoumat děla,
vyzpovídat vojáky, dokonce si někteří zastříleli z muškety a na
závěr jsme se s vojáky i vyfotili.
Na oběd jsme byli pozváni do školní jídelny v jedovnické škole, kterou jsme si trošku mohli prohlédnout, a po obědě jsme
ještě navštívili Sloupsko – šošůvské jeskyně. Prohlídka byla
zajímavá, a tak jsme vydrželi přes hodinu a půl pozorně poslouchat, i když nás ke konci už docela bolely nohy. Celý výlet
byl moc fajn a po šesté hodině večer už jsme byli doma. Vedení
školy tímto zájezdem chtělo hlavně poděkovat těm dětem, které se v loňském školním roce zapojily do akcí školy a kterým
její dobrá pověst není lhostejná.
Hana Hladišová, zástupkyně ředitele ZŠ

EU peníze školám
Od 1. září 2011 začal v budišovské základní škole běžet projekt
vyhlášený MŠMT a nazvaný EU peníze školám. Připravovali
jsme ho ale už během jarních měsíců, tak aby se skutečně od
začátku nového školního roku spustil. Pokud nevíte, o co jde,
tady jsou základní údaje. Každá mimopražská škola, která se
do projektu přihlásí, získá podle počtu žáků peníze z Evropské
unie na předem dané a stanovené aktivity, tzv. šablony, které
si pro svou školu vybere. Jako záruku správně vynaložených
peněz pak škola musí ve stanoveném termínu splnit určité podmínky a také předložit určité množství vytvořených digitálních
výukových materiálů, tzv. DUMů.
Naše škola získala podle počtu žáků v loňském školním
roce přibližně 1 400 000,- Kč. První část těchto financí – asi
800 000,- Kč – již máme na účtu, zbytek dostaneme po 14 měsících od započetí projektu. A jaké aktivity jsme pro školu vybrali? Zaměřili jsme se především na další rozvoj vybavenosti
výpočetní technikou, takže do konce kalendářního roku vybudujeme ve škole další, úplně novou počítačovou učebnu s 25
místy, protože původní počítačová učebna provozu celé školy
nestačí. Přibude také další interaktivní tabule, v pořadí už třetí,
ale zdaleka ne poslední. Není to ale tak úplně zadarmo. Pro
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všechny učitele to znamená práci navíc, protože do skončení
projektu musí každý z nich vypracovat velké množství digitálních učebních materiálů, které se musí ve škole vyzkoušet
a také uložit ke kontrole a samozřejmě k dalšímu užívání ve
výuce do digitálního centrálního úložiště.
Další část získaných peněz použijeme na šablonu, která se
nazývá Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků. Už
několik let zaznamenáváme ve škole, že děti stále méně čtou,
a přitom je nám naprosto jasné, že bez čtenářských dovedností
a návyků je i orientace a uplatnění dětí v běžném životě mnohem těžší a problematičtější. Takže jsme využili této možnosti
a celkem ve čtyřech ročnících (3., 4., 6. a 7.) už od začátku
září dělíme jednu hodinu týdně a s polovičním počtem žáků
čteme, debatujeme o knížkách, vedeme děti k tomu, aby uměly s textem a informacemi pracovat, a tím se v nich snažíme
probudit a dále rozvíjet chuť ke čtení. Bez získaných peněz by
toto ovšem možné nebylo, protože mzdový rozpočet školy tyto
aktivity, které jsou jakoby navíc, neumožňuje.
A tak doufáme, že se nám vše, co jsme si naplánovali, zdárně
podaří a podmínky v naší škole budou zase o něco kvalitnější.
Hana Hladišová
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Školka v novém kabátku
Každý by si jistě přál, aby jeho dítě chodilo do mateřské školy, která je moderně zařízená a esteticky upravená. To si přejeme i my,
zaměstnanci naší školky. Proto jsme se o prázdninách, v rámci
našich možností snažili dětem prostředí mateřské školy trochu
vylepšit. Nechali jsme vymalovat krásnou žlutou barvou šatnu,
prostory schodiště a chodbu v 1. patře a zeleně část třídy Čertíků.
Malování provedla firma Alda - Tým pana Petra Haferníka.
Nově vymalovanou šatnu jsme dětem chtěli ještě více vylepšit, proto jsme nechali staré šatní skříňky zrekonstruovat.
Nátěry a olepení dvířek provedl pan Zdeněk Siažík a paní
Alena Siažíková. Vymalováním a rekonstrukcí skříněk došlo
k celkovému rozjasnění a rozveselení mateřské školy jako takové, což zcela určitě pozitivně ovlivní děti chodící do naší
školky. Tímto bychom chtěli panu Haferníkovi a manželům
Siažíkovým velmi poděkovat za jejich kvalitně odvedenou
práci.
Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ

Spokojená bříška našich dětí
Výživa je základní potřeba – správně či špatně naplněný žaludek ovlivní mnohé. Výživa totiž není jen zdrojem živin potřebných k růstu a správného fungování těla. Vždyť tolik věcí, co
v našem životě děláme, je spojeno s konzumací stravy. Proto ve
věci stravování dětí v mateřské škole velmi úzce spolupracujeme se školní jídelnou v Budišově. Komunikujeme společně
na téma pestré, vyvážené a plnohodnotné stravy, odpovídající
potřebám vyvíjejícího se dětského organismu. Kromě standardní každodenní stravy mají děti velký přísun ovoce a zeleniny,

která je jim podávána formou nabídkových mís při pobytu venku. Ovoce mají vyloupané, nakrájené a každé dítě si má možnost vzít dle své chuti. Školní jídelna dětem také zajišťuje tolik
důležitý pitný režim, děti mají možnost pít v průběhu celého
dne. Chtěli bychom panu Pončíkovi, vedoucímu školní jídelny,
velmi poděkovat za jeho vstřícný přístup, týkající se stravování
našich dětí. Budeme se i nadále těšit na nová a chutná jídla,
která pro spokojenost našich bříšek jídelna připravuje.
Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ

Dětský domov plný fotbalu
V sobotu 24. září 2011 se v našem dětském domově sjeli
účastníci dalšího, v pořadí již pátého ročníku soutěže v malé
kopané mezi dětskými domovy Moravskoslezského kraje - BUDIŠEK CUP, pořádaného každý rok naším dětským domovem.
Družstva z Radkova-Dubové, Ostravy, Velkých Heraltic, Příbora, Vrbna p Pr., Karviné
a místní z Budišova společně bojovala o pohárová umístění. Počasí nám přálo, takže celé

dopoledne se neslo ve znamení pohody, sluníčka a sportovní nálady. Kluci i holky brali zápasy opravdu zodpovědně,
všechny sportovní výkony se ale nesly v duchu fair play a dobré nálady.
Krátce po poledni došlo na vyhlášení výsledků, kde 1. místo obsadili (téměř už tradičně)
Budišovští, druhé místo Karviná, a třetí Velké
Heraltice. Už teď se těšíme na příští, už 6. ročník Budišek Cupu. Sportu zdar!
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Prázdniny v Holandsku
Během jedné z mnoha přenášek a besed na vítkovském
gymnáziu zazněla i nabídka, díky které bylo možné vycestovat na měsíc do Nizozemska. Slovo dalo slovo, proběhla
výměna kontaktů, podpis několika smluv a organizace Naše
Kamenka vyslala do Ommenu tři české dobrovolníky. Moji
spolužačku, jednu dívku z Brna a mě. Úvodem bych rád řekl,
že jsme cestovali v rámci Evropské dobrovolné služby. To
je jeden z mnoha projektů Evropské unie, který umožňuje
mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách
do dobrovolnických projektů konaných v unijních zemích.
Projekty v délce 1 až 12 měsíců bývají zaměřeny na kulturu,
děti a mládež, sport, sociální péči, umění či ekologii. Cílem
Evropské dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance
mezi mladými, navazování mezinárodních kontaktů a případné získání YouthPassu.
Po několika měsících příprav nastal očekávaný odlet. Vzdálenost z Prahy do Amsterdamu zabrala Airbusu 319, jímž jsme
letěli, jen něco málo přes hodinu. Z letiště Schiphol jsme cestovali vlakem do města Ommen. Tam jsme trávili měsíc naší

Gymnázium Vítkov
nabízí
opět možnost zahájit od 1.9.2012

čtyřleté večerní studium při zaměstnání
Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří si chtějí doplnit středoškolské vzdělání s maturitou, příp. pro ty, kteří
středoškolské vzdělávání předčasně ukončili. Studium probíhá třikrát týdně (P,Út,Čt) v rozsahu cca 16 – 18 hodin,
zpravidla v odpoledních a večerních hodinách. Učební
plán obsahuje všechny základní předměty, cizím jazykem
je angličtina. Rámcový učební plán je zveřejněn na našich
webových stránkách - www.gvitkov.cz
g
.
Budeme rádi, když nám svůj seriózní zájem sdělíte co nejdříve, abychom mohli zahájit kroky k otevření 1. ročníku.
Podrobnější informace vám rádi poskytneme osobně, příp.
na tel. čísle 556 300 455, e-mail: gvitkov@gvitkov.cz.
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dobrodužné cesty. Z každé země přicestovali tři dobrovolníci
a náš počet vzrostl na třicet. Kromě Turků, Rumunů, Maďarů
a Ukrajinců jsme zde navazovali nová přátelství i s dobrovolníky z Litvy, Lotyššska, Chorvatska a Slovenska či Řecka.
Po rozdělení do pěti skupin, kdy každou z nich vedl jeden
mentor, jsme začali s adaptací na nové prostředí. Hlavní náplň naší práce představovala dobrovolnická činnost. Někteří z nás pomáhali v centru pro autistické děti, jiní pomáhali
v psím a kočičím hotelu či u koní a další se starali o dům,
v němž jsme žili.
Vzhledem k národnostní rozmanitosti jsme během celého
měsíce vstřebávali nové zvyky, ochutnávali nejrůznější cizí
kuchyně, učili se komunikovat se zdravotně postiženými, naučili se některé z prvků znakové řeči. Zábava byla samozřejmostí. Dalším, pro mne osobně velice důležitým cílem, bylo
denní používání angličtiny a běžná komunikace s holandskou
komunitou. Možností, jak se zabavit, je v Nizozemsku nespočetně. Od cestování, projížděk na kole, což je v Holandsku
stále velmi populární, jsme nejednou zavítali i do tamějšího
termálního koupaliště. V průběhu pobytu jsme pracovali na
vytvoření a sepsání již zmíněného Pasu evropské mládeže.
Ten je oficiálním dokumentem, který se může v budoucnu hodit nejen při studiích, ale je velice cennou přílohou například
k životopisu. Poslední dny, které jsme v Nizozemí strávili,
vybízely díky krásnému počasí k cestování.
Z mnoha míst, která jsme v například v Amsterdamu navštívili, bych jednoznačně jmenoval dům židovské dívky Anny
Frankové, jejíž osud netřeba přibližovat… Měsíc se s měsícem sešel, nastalo loučení. Nebylo vůbec snadné opustit
prostředí a především lidi, kteří se nám během „pouhých“
třiceti dní stali víc než jen dobrými přáteli. Jednou větou ale
dodávám, že díky dnešní cestovatelské době není problém
zorganizovat setkání, kde bychom se znovu přivítali. Už teď
s Karolínou a Hankou, které cestovaly se mnou, víme, že plán
na podzimní prázdniny je jasný – výlet za maďarskými přáteli do Budapešti.
Ondřej Žídek, Gymnázium, Vítkov

Schola odstartuje v říjnu
Pro všechny zájemce o zpívání v kostele během mše je zde
následující informace:
Schola Budišov, která sdružuje zejména žáky základní školy
a mladé lidi, kteří zpívají při bohoslužbách, ale také na jiných
akcích (Vánoční jarmark aj.), obnoví své aktivity, tzn. nácvik
zpívání, opět v říjnu. Schůzky jsou pro letošní rok plánovány na neděli v 10.30 v hudební učebně základní školy vždy
co 14 dní. Přesnější datum a informace ohledně začátku scholy se dozvíte u pana učitele Vladimíra Vlka, případně budou informace zveřejněny na stránkách budišovské farnosti
(www.farnostbudisov.webnode.cz).
V podzimním období se samozřejmě můžete těšit na nácvik
zpívání na vánoční mši a vánoční školní jarmark.
Rádi bychom mezi sebou uvítali také ty, kteří se třeba stydí
zpívat, ale byli by ochotni doprovázet zpěv hrou na nějaký jimi
ovládaný hudební nástroj. Naše pozvání se taktéž neomezuje
pouze na žáky základní školy a mladší generaci, zváni jsou
všichni, kteří rádi zpívají a nebojí se toho !
Mgr. Natálie Jaššová
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ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT, KULTURA

Úspěchy dětí našeho města – Alča fotbalistka
Na hřišti Minerva v Opavě se v pátek 26. srpna a v sobotu 27.
srpna 2011 uskutečnil mezinárodní turnaj SLAVIA OPAVA
CUP mladších žáků ve fotbale, kterého se zúčastnilo 17 týmů např. Fotbal Třinec, F. C. Vsetín, SK Sigma Olomouc, Aritma
Praha ad., ze zahraničí Polsko a Slovensko.
Na uvedeném turnaji reprezentovala klub FC Baník Ostrava
(dříve působila v DFC Hlučín) – v týmu dívek roč. narození

1999 – budišovská dvanáctiletá Alena Šuranská, o které již budišovští příznivci fotbalu vědí, že trénuje a hraje fotbal nyní za
starší žáky v Budišově n. B. Alči se oba dva dny gólově dařilo.
Na turnaji se stala oporou týmu, což potvrzují i slova jejího trenéra Davida Steffka: „Díky ní vybojovaly holky stříbro, neboť
za ty dva dny nastřílela neuvěřitelných 12 branek a získala
tím také cenu nejlepšího střelce turnaje“.
Za zmínku stojí, že z 11ti zápasů holky prohrály až ten poslední ve finále a jejich přemožitelem se stal Slovan Bratislava.
Takový turnaj, jaký se odehrál v Opavě, je jedinou možností,
kdy si Alča může zahrát s ostatními spoluhráčkami. Díky tomu,
že bydlí daleko, nemůže pravidelně nastupovat za Ostravu.
Pokud by to bylo jen trochu možné, rád by ji trenér nasazoval
i na další soutěžní zápasy. Cení si jejího velkého nadšení a především talentu pro fotbal.
Alča považuje fotbal za týmovou hru, kde nejde o úspěch
jednotlivce, ale všech hráček, neboť všechny se podílí na hře
a jedna bez druhé by nic nedokázaly. Dívčí tým FC Baník byl
na turnaji jediným ženským týmem a opačnému pohlaví
ukázal, že fotbal umí hrát i holky.
Jana Skalková

Historie Klubu důchodců
Klub důchodců vznikl v našem městě v roce 1978 z iniciativy pracovníků kulturního střediska - p. Okálkové Marie
a Malušové Heleny a v kulturním domě měl také svou klubovnu. Jeho první vedoucí byla paní Opletalová Božena, které
bylo vedení klubu nabídnuto jako dlouholeté a spolehlivé spolupracovnici při pořádání deseti ročníků Mírových letnic, kdy
byla jednou z hlavních pokladních.
Pracovnice kulturního střediska zajišťovaly klubu zájmovou
náplň a byly jim nápomocny také při pořádání jejich dalších
aktivit. V kulturním domě měly členky klubu své zázemí více
jak tři roky a po dostavění Domu soustředěné pečovatelské
služby I. jim byly vedením města nabídnuty takzvané společenské prostory právě zde. Fotografie zachycuje vůbec první
- poznávací zájezd, který pro jeho členy pořádalo kulturní stře-

disko – návštěva Arboreta Nový Dvůr u Opavy.
Nerada bych, aby se na obětavou práci paní Boženy Opletalové
zapomnělo, neboť to byla právě ona, která iniciovala členky,
a díky ní vytvářel klub na svých pravidelných setkáních krásné
ruční práce, které byly součástí mnoha výstav kulturního střediska a obdržely mnoho obdivů.
Paní Boženka také dlouhá léta pracovala jako externí pracovnice tehdejšího DDM, kde vedla kroužek ručních prací a dívky, které jej navštěvovaly, se pod jejím vedením naučily šít, vyšívat a plést. Několik let také působila jako předsedkyně Sboru
pro občanské záležitosti města. Ve svém profesním životě jsem
se setkala s mnoha lidmi a paní Božena Opletalová patří mezi
ty nezištně obětavé, na které by společnost neměla zapomínat.
Děkuji za zveřejnění tohoto příspěvku, Helena Malušová
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Střípky ze života v Domově Letokruhy
Člověk je tvor společenský. Také pro naše uživatele je velmi
důležité být ve spojení se svým okolím, příbuznými a známými.
Proto v našem domově už tradičně připravujeme letní zahradní
slavnost. Letos jsme ji připravili na 3. září. Při přátelském letním posezení nás pobavili sólisté opery ND Ostrava a Slezského
divadla v Opavě se svým programem „Nestárnoucí melodie“.
K poslechu i tanci hrála skupina Allegro manželů Hessových
z Jívové. Tuto zdařilou akci si pochvalovali nejen naši usměvaví
uživatelé, ale i rodinní příslušníci a zaměstnanci. Naše paní ku-

chařky připravili výborné sladké občerstvení. Všem zaměstnancům domova patří dík za pěkně připravenou akci.
Mezi další zdařilé akce, kde se účastnili zástupci našich uživatelů patřila i Jezerní slavnost v Hlučíně. Zaměstnanci Domova
u Jezera pro uživatele i doprovod připravili soutěžní odpoledne, na kterém se všichni dobře bavili. U disciplín „Rybolov,
Ochutnávka jezerní vody, Kapr ztratil šupiny, Vodníkovo brčko
a Čochtanův slalom“ jsme s úsměvem a dobrou náladou využili i sportovního ducha v nás. Zaměstnanci domova Hlučín pro
soutěžící připravili bohaté občerstvení a z příjemně prožitého
slunného odpoledne se nám ani nechtělo domů.
Naši uživatelé se nejen rádi baví, ale zajímají se i o dění kolem nás. Na jejich podnět jsme připravili v měsíci září výlet na
úpatí Červené Hory v Guntramovicích. Uživatelé si prohlédli
nově postavenou Kapli cesty česko-německého porozumění
a zavzpomínali si u jednotlivých kamenů Cesty česko-německého porozumění. Akce se účastnili nejen rodáci a obyvatelé
města Budišov nad Budišovkou.
Senior je člověk jako každý druhý, potřebuje setkávání s blízkými, zábavu i odpočinek. Rádi připravujeme nové programy
a zábavu v domově, neboť je naši uživatelé kladně hodnotí
a spokojenost všech zúčastněných je pro nás velkou motivací
k uspořádání dalších akcí.
Bc. Svobodníková Vl. DiS., sociální pracovnice

Víte, jak chutná pštrosí sádlo?
Do 8. září to také nevěděli členové místní organizace svazu
tělesně postižených. V tento den se totiž vydali na každoroční
poznávací zájezd, kde prvním zastavením byla rodinná farma
Ing. Romana Koupého z Doubravic nad Svitavou, která se již
několik let věnuje chovu pštrosů. Součástí rozlehlého areálu
je také prodejna, kde si můžete zakoupit různé produkty právě
z pštrosího masa, které neobsahuje téměř žádný cholesterol,
a tím se řadí mezi nejdietnější maso z živočišné říše. Klobásy,
párky i steaky mohli hned na místě ochutnat všichni ze zúčastněných. A ono pštrosí sádlo? Dostanete jej koupit ve stejných
obalech jako sádlo vepřové, ale pouze s tím rozdílem, že toto
sádlo je podstatně chutnější a zdravější. Svou konzistencí připomíná tak trochu sádlo husí. Po prohlídce a zajímavém výkladu na farmě došlo i na procházku po zahradnickém areálu,
který také patří Kubíčkovým a samozřejmě i na nákupy v něm.
Další zastávkou na trase zájezdu byl zámek v Letovicích, který
vlastní boskovický podnikatel pan Bohumil Vavříček. Ten za
podpory dotací z EU „oblékl“ tuto chátrající dominantu města
do původní krásy a jeho aktivity pokračují stále dál. Již dnes poskytuje část zrenovovaného vnitřního zařízení např. novomanželům, z bývalé jízdárny je dnes překrásná restaurace a výstavní
galerie. Zámek byl v roce 2008 oceněn jako nejlépe opravená
kulturní památka ČR z prostředků EU. Jako pozornost obdržel
každý ke vstupence od majitele zámku lahev nealko nápoje.
V Letovicích se zúčastnění ještě chvíli zdrželi. Navštívili
unikátní barokní lékárnu v Klášteře Milosrdných bratří.
Průvodkyni z místního informačního centra doplňoval i sám
převor tohoto řádu. Zajímavostí byla i prohlídka klášterní
krypty, kde jsou pochovaní významní představitelé tohoto řádu
a členové rodů, kteří Letovice v minulosti vlastnili.
Posledním zastavením bylo Agrocentrum Ohrada Vísky
u Letovic, jehož úplný název je – agroturistické centrum pro re-
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kreační a rehabilitační pobyty. Toto velké zařízení nabízí širokou
možnost rekreace. Najdete v něm příjemné ubytování, restauraci
a mnoho volnočasových aktivit – krytý bazén, parní lázeň, saunu, whirpool, léčebné koupele, masáže, fitness centrum a krytou jízdárnu. Pro zdatnější pak projížďky na koních buď přímo
v areálu, nebo v okolí. V areálu je také v jedné jeho části chován
dlouhosrstý highland, což je skotský náhorní skot. Zde na nás
čekal chutný oběd a občerstvení. Několik zájemců využilo možnosti projížďky na koni v kryté hale. Po celém zařízení nás provedl jeho vedoucí Jan Stránský, který pochází z našeho města.
I když se během tohoto dne ukázal sem tam nějaký mráček
a spadlo na nás několik kapek deště, prožili jsme všichni příjemný den a poznali další část střední Moravy. Poděkování patří i Městskému úřadu našeho města, díky jemuž mohou naši
invalidní spoluobčané již několik let podnikat zajímavé výlety
po České republice.
Miloš Pírek, předseda MO STP

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Přiložili ruce k dílu
O svěcení Kaple sv. Jana Nepomuckého jste již STP si dokonce vzala úklid a jednou do roka úprapsali v minulém čísle Budišovského zpravodaje. vu cesty pod patronát.
Této malé slavnosti, která byla součástí 17. prodlužování Cesty česko-německého porozumění, se
zúčastnilo mnoho hostů a obyvatel našeho města,
které přivítal starosta města Ing. Kyncl. Fotografie
dokumentují brigádu dokončovacích a úklidových
prací, kterou uspořádal Svaz tělesně postižených
MO Budišov n.B. spolu se členy KDU-ČSL a klienty místního Chráněného bydlení. Všichni zúčastnění se snažili o to, aby hosté, kteří na prodlužování Cesty přijedou, našli okolí této nové dominanty
na úpatí Červené hory upravené. Místní organizace

Ohlédnutí za 20. Budišovskými hody
Letos se konaly již tradiční 20. Budišovské hody pořádané při
příležitosti církevního svátku Nanebevzetí Panny Marie, kterému je zasvěcen budišovský kostel. Letošní datum hodů vyšlo
na 14. srpna.

Díky hlavním pořadatelům, mezi kterými byli Farní úřad Budišov n. B., místní organizace KDU-ČSL a samozřejmě Městské kulturní a informační středisko Budišov, se občané mohli
účastnit hezkého programu, který byl ten den připraven.
Protože se jedná o akci spojenou s církevní slavností, tak je
samozřejmě hlavním bodem programu mše svatá. Ta se letos
– také mimo jiné díky zpěvu Jitky Jakubíkové, dipl. um. – obzvláště vydařila, což by určitě potvrdili návštěvníci bohoslužby, kterých bylo „požehnaně“.
Hudební program, o jehož zajištění se postaral MKIS Budišov,
příjemně zpestřil nedělní dopoledne. Občané i návštěvníci tak
mohli posedět a popovídat si u dechové hudby z Moravského
Berouna a následně skupiny Allegro. Vše se odehrávalo v prostorách před kulturním domem, jehož pracovníkům tímto děkujeme za poskytnutí hygienického zázemí v KD a zapůjčení stolů,
lavic a stánků. Stánkařům, kteří přispěli k příjemné atmosféře,
patří také náš velký dík.
Natálie Jaššová za MO KDU-ČSL

Svaz tělesně postižených MO Budišov nad Budišovkou
Dne 3. září 2011 se v Opavě konala soutěž „Něco pro zdraví“. Naši organizaci reprezentovala dvě družstva. Družstvo ve
složení paní Juřínková, Skopalová, Matýsková a Kotzianová
obsadilo 6. až 7. místo. Druhé družstvo ve složení manželé Pírkovi, paní Wíchová a pan Zabloudil obsadilo 8. místo.
Celkem soutěžilo 28 mužstev. V soutěži jednotlivců mezi 130
účastníky obsadila paní Pírková 4. až 5. místo, paní Kotzianová
9. místo, paní Matýsková 16. místo a pan Zabloudil 18. místo.
Další se umístili uprostřed soutěžního pole.
*
V sobotu 17. září 2011 se v autokempu konalo sportovní odpoledne za účasti 41 soutěžících. Přišel mezi nás i starosta města pan Ing. Rostislav Kyncl, který se zapojil do soutěží a vybojoval si „zlatý střed“. Naše pozvání přijala také delegace
z Krnova. V soutěži zvítězila paní Pírková, o 2. a 3. místo se
podělili paní Matýsková a pan Bečica. Prvních patnáct soutěžících bylo odměněno věcnými cenami. Poděkování patří paní
Marii Schrammové, která nám darovala věcné ceny pro nejlepší soutěžící.

*
20. září. 2011 se pak naše organizace zúčastnila soutěže v bowlingu v Krnově, kde v soutěži žen získala paní Kotzianová
krásné druhé místo.
Miloš Pírek, předseda organizace
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Zumba
V letošním roce probíhalo v kulturním domě mnoho zajímavých kurzů – rehabilitační cvičení, výtvarné kurzy, kurz německého jazyka, od září i kurz anglického jazyka, šachový
kroužek…., za nejúspěšnější můžeme považovat dvanáctihodinový kurz ZUMBY. O kurz byl tak velký zájem, že jsme
nakonec museli otevřít kurzy dva (jeden v lednu a druhý v únoru), aby se na všechny účastnice „dostalo“. Kurzy byly pestřejší o to více, že každý vedla jiná lektorka (Jana Štefanová
– taneční škola ŠTEFI a Jana Gojová) s jiným cvičebním a tanečním stylem.
Jsme rádi, že je o kurz a celkově o cvičení zájem. Rozhodli
jsme se proto na podzim otevřít další kurzy nyní již pro pokročilé a částečně pro začátečníky. A co je to vlastně ZUMBA?
ZUMBA je fitness program v rytmu latinsko-americké hudby,
který kombinuje prvky aerobiku a tance. Ve španělském slangu slovo „zumbare“ znamená „rychle se hýbat, bavit se…...

A jak moc to jednotlivým účastnicím sluší,
sluší dokládá fotografi
fotografiee.

Nepočítá se, kolik ještě kterého cviku musíte udělat a dokonce si můžete přidávat i své vlastní prvky, tančí se zcela podle
rytmu hudby. Jedná se o velmi účinné cvičení a spaluje se při
něm spousta kalorií. V hodinách Zumby se kombinují rychlé
a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu tvarování postavy. Zapojíte celý svalový korpus, především pak záda, nohy,
břicho a hýždě. Začíná se jednoduchými kroky a postupem
času se přidávají náročnější kombinace.
Často jsem od některých žen slyšela, že „ZUMBA není pro
mne, protože nejsem taneční typ, nemám kondici a neucvičím
to jako lektorka“. U zumby rozhodně nemusíte být žádný tanečník, u nás nikdo nikoho nehodnotí a cvičení není na známky.
Jde o to strávit alespoň hodinu týdně aktivním cvičením, navyknout si na pravidelný pohyb a především by každá účastnice
kurzu měla mít dobrý pocit ze cvičení, a že také něco dělá pro
své tělo a svoje zdraví. Je pravdou, že ZUMBA se stává časem
náročnější, ale o to víc zaměstnáváte svoje tělo a ne hlavu.
Během prázdninových měsíců v Budišově neprobíhá žádný cvičební kurz, a proto se lektorka Jana Tvrdá rozhodla ve spolupráci s námi uspořádat prázdninové „Hejbejte se s Janou“. V období prázdnin je složitější pořádat jakoukoliv akci, proto jsem
nevěřila, že by se kurz naplnil. O to větší bylo moje překvapení,
že kurz začalo navštěvovat více jak 30 účastnic a cvičení se stalo
nakonec tak úspěšné, že jsme se rozhodli pokračovat v dalším
cyklu 12ti lekcí i na podzim. Lekce nejsou zaměřeny pouze na
Zumbu, ale celé cvičení je obohaceno i o prvky country, orientu,
street dancu aj. Kurz je natolik oblíbený, že žádná pravidelná
účastnice nakonec neodolala a každá z nás si na sekvenci orientu pořídila orientální šátky….Většina lektorek se shodne, že
nejtěžší je začít, ale pak už to jde samo 
Marie Talíková

Nové webové stránky budišovské farnosti
Farní úřad Budišov n. B. tímto oznamuje, že od 17. 8. 2011
jsou zprovozněny nové webové stránky farnosti, které mají
tuto adresu:
www.farnostbudisov.webnode.cz
Stránky byly zřízeny za účelem informovanosti návštěvníků
naší obce a farníků. Zájemci se zde dozví informace týkající se
nejen obecných záležitostí budišovské farnosti (jako např. které kostely či památky pod správu budišovské farnosti spadají),

ale zejména jsou zde prezentovány aktuální informace, které se
týkají života a dění ve farnosti (pořad bohoslužeb, informace
o významnějších akcích apod.).
V neposlední řadě jsou zde uvedeny zejména kontakty na duchovního správce farnosti, p. Petra Fichnu, a na další kontaktní
osoby pro některé místní části.
Pokud budete chtít na webových stránkách zveřejnit či doplnit
cokoliv, co Vám zde chybí, pište na uvedený kontakt.

Biřmování
V neděli 18. Října se v našem krásném budišovském chrámě
opět po 14 letech biřmovalo. Z Ostravy, sídla našeho biskupa, k nám přijel Mons. František Václav Lobkowicz, OPream.
,
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aby jedenáct připravených dospělých lidí biřmoval. Pro katolické věřící je svaté biřmování jedna ze sedmi svátostí, jež
navazuje na sv. křest a je charakteristická hlavně tím, že věřícího obdarovává Duchem Svatým a plně ho uvádí do dospělého
křesťanského života. Původně měla být tato svátost udělena
15 lidem, kteří se pro tento krok před rokem rozhodovali, nakonec však nedozráli všichni k jejímu přijetí. Přesto v našem
chrámu zazněla slova díků a odhodlání, vyplývající z nové
etapy křesťanského života těchto biřmovaných. Dík patří také
Mons. Františkovi V. Lobkowiczovi za jeho povzbudivá slova,
kmotrům a rodinám biřmovaných za jejich podporu, těm, kteří
vyzdobili kostel a připravovali organizaci naší slavnosti, a nakonec Vám všem, kteří jste přišli. Ještě jednou srdečně děkuji.
P. Mgr. Petr Fichna, duchovní správce farnosti
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Svatojakubská pouť
v Guntramovicích

Oddíl lyžování Budišov nad
Budišovkou

V neděli 24. 7. 2011 proběhla
v Guntramovicích tradiční Svatojakubská pouť. Na rozdíl od
minulých let, jsme letošní slavnost pojali v „klidnějším duchu“,
jelikož se nekonala tradiční večerní zábava. Tento fakt, bohužel, mnohé návštěvníky odradil.
Pouť byla zahájena slavnostní
mší svatou, které, které se zúčastnili věřící nejen z místní farnosti, ale přijeli návštěvníci jak
ze sousedních, tak i vzdálenějších obcí
obcí. Po skončení mše
svaté bylo pro všechny připraveno občerstvení v budově
bývalé školy a k poslechu i tanci zahrála dechová kapela
z Moravského Berouna.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří přišli
a tento sváteční den oslavili s námi. Zvláštní poděkování
patří těm, kteří, i po ukončení vystoupení dechovky, zůstali a při harmonice si s námi zazpívali do pozdních večerních hodin.
Farníci z Guntramovic

V
průběhu
prázdnin oddíl
lyžování Budišov nad Budišovkou nezahálel. Členové
provedli údržbu
prostorů na vleku v Horních
Guntramovicích. V srpn
srpnu pak uspořádali
spořádali okr
okružní
žní jí
jízdu
d na
kolech ukončenou opékáním. Celý svah je posečen a vlek
je připraven na zimní sezónu. Snad bude dostatek sněhu a příznivé počasí. Všichni si přejeme pořádnou zimu.
Připravuje se také úprava běžeckých tras /dva okruhy/ za
podpory MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vše bude
také záležet na ukázněnosti běžkařů. Ti snad nebudou jezdit mimo vyznačené trasy, které vedou po soukromých pozemcích. Chceme, aby nám jejich majitelé nadále umožnili průjezdnost, a proto musíme respektovat vytyčené značení. Na hodně sněhu se těší všichni lyžaři. SKOL
Švidra Milan

Traktoršou 2011
V sobotu 13. srpna 2011 proběhl v Guntramovicích již 7. ročník
Traktoršou. Tuto akci pořádá každoročně Sdružení dobrovolných hasičů Guntramovice. V letošním roce se představilo 42
závodníků, z toho 5 zástupkyň něžného pohlaví. Nyní několik
„nej“ letošního ročníku: nejstarší závodník měl 63 let, nejmladší 13 let a nejvzdálenější závodník dorazil až z Vranovic nad
Svratkou.
Klání traktorů proběhlo ve čtyřech kategoriích:
 malotraktory s vlekem - 1. místo obsadil Ladislav Hruška-Budišov n. Bud., 2. Pavel Motl - Svatoňovice, 3. Karel Moravec – Větřkovice
 sériové traktory s 2-kolovým vlekem - 1. místo obsadil
Martin Fojtík., 2. Herbert Vlček, 3. Ondřej Vystrčil – všichni
Guntramovice
 sériové traktory s 4-kolovým vlekem - 1. místo obsadil Zdeněk Jurka – Dvorce, 2. Jan Košarišťan – Guntramovice,3. Jan
Barki – Dvorce

 ženy bez vleku - 1.místo obsadila Gabriela Holá – Budišov n.
Bud.,2. Lenka Hrochová - Olomouc, 3. Hana Košarišťanová
– Budišov n. Bud.
V kategorii „malotraktory“ měly početné zastoupení doma postavené stroje, které je potvrzovaly rčení, že Češi mají zlaté ruce“.
Jak všichni víme, toto léto nebylo na srážky skoupé a i v průběhu
závodů se přehnaly dvě bouřky, které udělaly z trati a okolí „bahenní lázně“. Pro některé závodníky byly záludnosti trati nad síly
jejich čtyřkolových miláčků a museli závod předčasně ukončit.
Nicméně, všichni účastníci dorazili do cíle v pořádku a v dobré náladě. I přes menší nepřízeň počasí navštívilo letošní ročník
velké množství lidí, kteří se výborně bavili. Po skončení soutěže
následovala zábava, pří které zahrála místní skupina Pekárna.
Chtěl bych, jménem pořadatelů, poděkovat všem účastníkům soutěže a hlavně návštěvníkům, kteří vytvořili skvělou
kulisu. Věřím, že se zase za rok všichni ve zdraví setkáme již
u 8. ročníku Traktoršou. Za SDH Guntramovice Alois Bečica
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Akce na střelnici AVZO 80063 v Budišově nad Budišovkou- srpen 2011
1.1.2011 Ligová soutěž „Malá odstřelovačka“, tato soutěž se střílí letos poprvé. Střílí se z malorážní
pušky na vzdálenost 50m, střílí se v sedě s oporou za použití puškohledu na různé terče, nejmenší z nich je jen 5mm.
1.1.2011 Veřejná soutěž o „Putovní pohár Perkusní puška“. Soutěže se zúčastnilo 12 střelců v těchto
disciplínách:
 Perkusní puška civilní, střelba na 50m ve
stoje bez opory
1. místo Alois Jochim Ostrava 89 bodů
2. místo Petr Bartošek Budišov/n. B. 88
bodů
3. místo Miroslav Halabrín Ostrava 87 bodů
 Perkusní puška vojenská střelba 50m ve stoje bez opory
1. místo Alois Jochim Ostrava 93 bodů
2. místo Radim Hladký Ostrava 86 bodů

 Perkusní pistole a revolvery střelba 25m ve
stoje bez opory
1. místo Miroslav Halabrín Ostrava 93 bodů
2. místo Radim Hladký Ostrava 91 bodů
3. místo Milan Chalcař Ostrava 87 bodů
14.8.2011 Ligová soutěž „Sportovní pistole 30 + 30
ran. Střílí se na 25m ve stoje a to 30 ran na
pevné terče a 30 ran na terče otočné. Tato
soutěž je hodně oblíbená a zúčastňuje se jí
přes 20 střelců.
1.1.2011 Ligová soutěž „3Z“, tato soutěž se také letos
střílí poprvé. Střílí se z pistolí malá ráže, velké ráže a z pušky. Střílí se postupně z pistolí
a pušky na kratší vzdálenost do různých terčů. I tato soutěž je dosti oblíbená, střílí kolem 12 střelců.
28.8.2011 Ligová soutěž „Malorážní puška 60 ran +
Malorážní puška 3x20 ran“. Hodně náročná
soutěž se střílí na 50m 60 ran vleže.3x20 se
střílí také na 50m a to tak že 20 ran vleže, 20
ran ve stoje bez opory a 20 ran v kleče. Tuto
soutěž střílí nejméně střelců.
Případní zájemci o členství ve střeleckém klubu se mohou informovat na adrese bape@razdva.cz.
Na podrobné tabulky ze všech soutěží je možno se podívat na www.avzo-budisov.cz a nebo na www- stránkách
města Budišov nad Budišovkou.
Za AVZO Budišov nad Budišovkou, Petr Bartošek

Motokrosová sezóna AMK Budišov nad Budišovkou
se přehoupla do druhé poloviny roku 2011
V letních měsících se členové AMK soustředili na práci s mládeží. Naši nejlepší se zúčastnili mnoha závodů nejen v České
republice, ale i v zahraničí. Ve dvou závodech poháru TOP AMATÉR CUP v Polsku obsadil Erik Švidra
v kategorii MX 65 1. a 2. místo.
Na závodech v České republice se Erik Švidra a Aleš
Pražák umísťují na předních pozicích. V enduru
reprezentoval AMK Budišov n. Bud. Víťa Pražák
mladší. Obsadil 1. místo v Zašové a na ENDUROSPTINTU
v Leskovci získal opět zlato. Jako zkušený jezdec radí při trénincích a závodech Erikovi a Alešovi, jak se mají vypořádat
s tímto tvrdým sportem. Oba absolvují seriál 10 závodů SILESIAN CUPU, kde jsou dva závody před koncem na 3. a 6.
místě. Erik také jede mistrovství Moravy juniorů.
K těmto hezkým výsledkům se připojili i veteráni, pan A. Karásek a V. Pražák starší na historických motocyklech, kteří se
na závodech s mezinárodní účastí umístili na 4. a 5. místě ve
svých kategoriích.
V srpnu již započala příprava na další závod v Budišově nad
Budišovkou, a to 8. závod SILESIAN CUPU a 7. ročník Memoriálu Josefa Kozáka. Bylo potřeba upravit celou trať pomocí techniky, vyhrabat kamení a vysekat trávu. Přišlo se také na
několik nepříjemných věcí, a to, že někteří nenechavci ukradli
věci uskladněné na trati. Přesto bylo vše připraveno a závod

20

byl odstartován 17. září 2011. Budišovští jezdci opět nezklamali a obsadili pohárová místa. Erik Švidra po bezchybné první jízdě, kterou vyhrál, ve druhé prvenství neudržel
a skončil celkově 4. Aleš Pražák se po pěkném výkonu umístil na 7. místě a Ondra Blažek bez velké
přípravy na 11. místě. Zdenek Foltýn nedojel pro
poruchu stroje a Tonda Horník obsadil 3. místo. Děkujeme za poháry zakoupené AMK a za hezké ceny,
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které věnovala pro tento závod firma BONVER GROUP.
Tady se patří hlavně poděkovat panu Pražákovi V. mladšímu za
perfektní přípravu a organizaci, dále pak všem, kteří se na bezchybném průběhu závodu podíleli. Také místní hasiči pomohli
při kropení tratě, aby byla bezpečná a pro diváky zajímavá.
Městské lesy zapůjčily techniku, bez které se nedá trať připravit. Členové AMK se také zapojili do vydařené akce léta 2011
Budišovské letnice. Zajistili parkování a předvedení historických motocyklů s okružní jízdou. Také jsme soustředili mladé
a talentované jezdce do nového týmu. Pod vedením profesio-

nálního trenéra mají uzavřenou motokrosovou trať ve Velkých
Heralticích, na které každou středu trénují. Náročné technické
zázemí zajišťují hlavně rodiče, sponzoři, ale také firma MBM
MOTO /DIRTBIKES/ pod vedením pana Lukáše Burdy, který
rychlé dodání náhradních dílů, převážně ze zahraničí, dokáže
vždy zajistit včas. Kvalitní ochrana a oblečení zajišťuje jezdcům jejich bezpečí. Také firma INSPORTLINE /WORKER/
nám vychází vstříc. Chceme, aby se mládež věnovala sportu.
Je to jedna z možných cest, jak reprezentovat Budišov nad Budišovkou.
AMK Budišov nad Bud.

KYNOLOGICKÝ KLUB
„Psí sezóna“ je v plném proudu, a proto ani my nezahálíme.
Během podzimu chceme dokončit úpravu cvičáku – rozšířenou
o část školního pozemku. Bohužel neustále bojujeme s vandaly, které nikdo nenaučil úctě k majetku a práci druhých a ti
pak kradou a ničí, naposledy vzala „zasvé“ lavička. Někdo ji
rozbil jen tak…
Ale zpátky k pejskům: zúčastnili jsme se závodů v Uničově,
agility ve Větřkovicích a 3.9. byl asi šťastný den. Ve Zlatých
Horách vyhrála Jana s Jane svou kategorii ZVV1 speciál
a u Kutné Hory slavil vítězství Nestor s Lenkou v kategorii
B Kozinova poháru, což je závod převážně pro chodské psy.
V říjnu se chystáme na stopařský do Šternberka, snad nás štěstí
neopustí…
Lenka Galová

Šachový koutek
Řešení úlohy z minulého čísla BZ:
1. Vxd8+ černý musí zbránit šachu tahem Kxd8, následuje překvapivý tah bílého, kterým dává všanc svou dámu: 2. Dd1+!
opět šach, kterému je nutno nějak zabránit, po tahu černého
Dxd1 je bílý pat (bílý není v šachu a nemůže táhnout žádnou
ze svých figur – remíza). V případě, že by černý zabránil šachu
jakýmkoli jiným tahem přišel by o dámu a partii by ještě prohrál.
Nová úloha:
Další úloha je trochu náročnější, protože se jedná o třítahový
mat. Tuto úlohu složil známý český šachista a úlohář Karel
Traxler (je po něm dokonce pojmenována jedna varianta zahájení partie).
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Turnaj mládeže:
Dne 3.9.2011 se při příležitosti začátku nového školního roku
konal v Centru volného času ve Vítkově další turnaj mládeže v šachu. Turnaje se opět účastnili tři naši mladí nadějní
šachisté. Mirek Foltýn splnil úlohu favorita a turnaj bez porážky vyhrál, Jarek Mikeš obsadil pěkné 3. místo (škoda,
že v přímém souboji o 2. místo pokazil vyhranou pozici),
a i Kája Demel zabojoval a dokonce se mu podařilo sebrat
půl bodu nakonec druhému Wetterovi. Turnaj byl pěkný, škoda jen, že účastníků turnaje nebylo trochu více (krásné počasí
zřejmě bylo proti).
Konečné pořadí: 1. Foltýn 4,5b., 2. Wetter 4b., 3. Mikeš 3b.,
4. Novák 2b., 5. Demel 1,5b., 6. Velička 0b.
Soutěže družstev:
V měsíci říjnu se naplno rozběhne nový ročník soutěží šachových družstev. V nadcházející sezoně náš oddíl ŠK POGO
Budišov budou premiérově reprezentovat 2 družstva: „A“
družstvo v Okresním přeboru Opava a „B“ družstvo v Okresní soutěži Opava.
Cíle „A“ týmu jsou po medailovém umístění v minulé sezoně
nemalé: chtěli bychom opět atakovat nejvyšší příčky. V „B“
týmu budou hrát rovněž naši začínající šachisté, cíle Béčka
jsou tak podstatně skromnější - hlavně si dobře zahrát!
Kompletní rozpis utkání v sezoně bude k vidění na webu
města a samozřejmě i na našem webu www.pogobudisov.
wz.cz. Jako kapitán oddílu přeji všem našim hráčům bystrou mysl a pevnou ruku a zejména našim začátečníkům
přeji, aby je šachy především bavily a aby sami u této hry
vydrželi.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo
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KSVČ JUVENTUS KARVINÁ, středisko
Dům dětí a mládeže Budišov n/B, tel: 556 305 462, 605 187 795
Nabídka kroužků na školní rok 2011-2012:
Kroužky budou v činnosti od 1. 10. 2011 do 21. 12. 2011 celkem 12 lekcí
 Pondělí - od 16 hodin Rybářský
pro děti od 8 let
cena 180,-Kč
Získání a prohlubování znalostí dovedností z rybářství. Testy
k získání povolenky.
 Středa - od 15 hodin
Korálky
pro děti od 6 let
cena 250,-Kč
Jednoduchá výroba z korálků, získání dovedností, výrobky si
nosí děti domů.
 Středa - od 15,30 hodin
Chovatelský
pro děti od 7 let
cena 180,-Kč
Péče a chov zvířat v DDM (křečci, morčata, rybičky, králík, akvarijní zvířata, ptáci).
 Středa - od 16 hodin
Klub 89
pro děti 14 - 19 let
cena 100,-Kč
Plánování, příprava a pomoc při akcích DDM. Vhodné i pro
studenty.
 Čtvrtek
k - od 16 hodin Keramický
pro děti od 6 let
cena 250,-Kč
Výroba z keramické hlíny, glazování. Výrobky si děti odnáší
domů.
 Pátek - od 15 hodin
Fotografický
pro děti 8 - 18 let
cena 250,-Kč
Zvládnout práci s fotoaparátem, pózovat při focení, focení
v přírodě a ateliéru. Výhodou vlastní
digitální fotoaparát.
 Pátek
k - od 15 hodin
Turistický
pro děti 6 - 10 let
cena 180,-Kč
Za pěkného počasí cyklo nebo pěší vycházky do okolí.
Práce s mapou, KPZ atd.

*

Každé pondělí od 10. 10. 2011
v době od 15 do 16,30
, h Vás zveme
na KURZ KORÁLKOVÁNÍ
Kurz je určen pro všechny zájemce všech věkových kategorií.
Kurzovné se odvíjí od zvoleného výrobku dle materiálu a je od
30 do 60,-Kč. Výhodou jsou vlastní ketlovací kleště. Na místě
možno nakoupit nebo objednat korálky a další potřeby. Na prv-

ním kurzu se bude vyrábět náhrdelník. Lektorka: Hana Prokšová

KURZ LINE DANCE

Line Dance je vhodný pro všechny. Nepotřebujete partnera.
Zatančíte si waltz, polku, funky, irsko, country…., zkrátka vše,
co Vás bude bavit. Pravidelnou výuku Line Dance vedou členové tanečního klubu Crazy Line Opava. Těšíme se na Vás
každé úterý od 11. 10. 2011 v době od 17 do 19 hodin v zrcadlovém sále Domu dětíí a mládeže na ulici ČSA 325 v Budišově n/B.
Cena kurzu (10 dvouhodinových lekcí + 1 workschop) je 800,Kč.
Kontakt: 605 521 907, 605 187 795
Email: malcova.hance@seznam.cz

*

BABY KLUB
aneb MATEŘSKÉ CENTRUM
Milé maminky a ratolesti, každou středu od 9 do 11,30 hodin můžete navštívit hernu DDM. Přinese Vám to změnu do
denního života. Děti si zvykají na jiné prostředí a nové děti
a dospělé, pohrají a zasportují si. Maminky mohou posedět
s občerstvením, získat nové nápady, typy a informace. S sebou
vezměte přezutí sobě i dítěti, hrací oblečení a pití, svačinku.
Vylepšená herna se na Vás těší. Cena za návštěvu je 30,-Kč

*

Podzimní burza dětského oblečení
a sportovních potřeb
Do prodeje bereme dětské oblečení, brusle, lyže a lyžařské potřeby, hračky a další kojenecké potřeby. Vše čisté a funkční.
Manipulační poplatek 1,-Kč za kus.
Příjem věcí :
Pondělí 10. 10. 11 a úterý 11. 10. 11
9 - 12 h, 13 – 16 h
Středa 12. 10. 11
9 - 12 h, 13 – 17 h
Prodej věcí:
Čtvrtek 13. 10. 11 a pátek 14. 10. 11
9 – 12 h, 13 - 16 h

*

Ve dnech 25. 10. – 27. 10 2011 )
připravujeme v DDM
Podzimní prázdniny
Pobyt se stravou i přenocováním v DDM. Další informace průběhu října na letácích nebo faceboku DDM.

Country ozvěny
V sobotu 13. 8. 2011 proběhl na Huťově ranči v Podlesí country
festiválek s názvem „Country ozvěny“. Co se skrývá pod tímto
názvem?? Jde o pravidelnou srpnovou přehlídku country kapel
především z našeho kraje, které si přijedou zahrát a zazpívat
do malebného prostředí mezi stromy a do skvělé atmosféry
milovníků country hudby a životního stylu na Huťově ranči.
Jelikož se jednalo již o 10. ročník, dá se hovořit o tomto
bohulibém počinu jako již o akci tradiční. A podle získaných
zkušeností z minulých let také vypadala i letošní organizace
přehlídky.
Pro všechny hosty byla připravena místa k sezení pod střechou,
což se ukázalo jako velice prozíravé, protože v průběhu
přehlídky se spustil déšť, o němž se nedá říci, že by to byl jen
„májový deštík“, ale strhnul se pořádný „slejvák“. Na dobré
náladě však půlhodinový déšť účinkujícím ani posluchačům

22

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

nic neubral, v bezpečí přístřešků a krytého pódia se totiž mohli
nerušeně věnovat obě tyto skupiny svým činnostem – tedy jedni
hraní a zpěvu, druzí pak poslechu a nezřídka také pomáhali
účinkujícím se zpěvem. Huťovci nenechali opravdu nic náhodě
a připravili - také již tradičně – pro všechny bohaté občerstvení
v podobě pravé domácí zelňačky, hovězího guláše, na ohni
opékané kýty, jehněčího masa a klobásek. To vše se přirozeně
dalo zapít dobrým pivem, bohatým výběrem rozličných nápojů
z kategorie nealkoholických i alkoholických. Dobrá kávička
s nějakou laskominkou k ní se také stala již dávno standardem.
Během programu se postupně střídají kapely a všichni
přítomní zapomínají na déšť, který zanechal svou stopu
již jen v podobě mírně rozmáčeného terénu před pódiem.
Tento terén však velmi brzy vezme za své i bez předchozího

deště, protože se již z některých posluchačů stali tanečníci
a tančí v rytmu country až do pozdních nočních hodin, kdy
přehlídka graduje a poté zvolna končí. Návštěvníci se pak
pomalu začínají rozcházet obohaceni strávením dnešního
smysluplného odpoledne a večera o pěkný zážitek spojený
s dobrou písní a hudbou v oblíbeném country stylu. Již teď
se těší na příští ročník, který načne druhou dvacítku tohoto
milého seriálu na pokračování....
Nezbývá, než lidem kolem rodiny pana Huti, pořádajícím
tuto akci (a tato akce není během celého roku zdaleka jediná,
kterou tito lidé připravují), poděkovat za píli, za do nejmenšího
detailu propracovanou bezchybnou organizaci, za obětavost,
a za ochotu a schopnost něco pro lidi z okolí podniknout.
Miroslav a Ludmila Ondrovi

Country koncert
Další zajímavý koncert folkové a country hudby se zajímavými
a nikoli neznámými účinkujícími se uskutečnil v Country
klubu v Podlesí 17. září 2011.
Úkolu zahřát posluchače na provozní teplotu a naladit je na
tu správnou strunu se ujal nejprve Květoš Huťa s Honzou
Fričem. Jejich kytaru a baskytaru zná každý, kdo někdy zavítal
do Country klubu a tato dvojice právě “zkoušela“ souzvuk své
kytary a baskytary nebo hrála jen tak pro pobavení hostů klubu
především vlastní písně z dílny Květoše Huti. Také zde zazněly
Květošovy autorské skladby.
Po menší pauze, využité mimo jiné také k opravám a úpravám
ozvučení, kterou se však dalo docela dobře vyplnit i příjemným
občerstvením v již tradičně dobře zásobeném baru klubu,
nastoupili na pódium hlavní hosté večera – Slávek Janoušek
a Luboš Vondrák. Tito písničkáři a vypravěči – mimochodem
účastníci a vítězové takových festivalů jako je Porta, Slávek
Janoušek je pak autorem několika vyšlých alb, z nichž album
Kdo to zavinil spatřilo světlo světa ještě za totality – zpívali
své písně a vyprávěli „ do roztrhání těla“. Tito matadoři
folkové hudby, kteří mimo jiné spolupracovali či spolupracují
s Vlastou Redlem, Jaroslavem Samsonem Lenkem, Bobem
Frídlem, zaujali svým vystoupením celý, avšak bohužel ne
zcela zaplněný, sál klubu.
Po vystoupení této dvojice pokračoval – a v jistém smyslu
také gradoval – večer příchodem souboru Ostrá tráva. Ti, kteří
se někdy zúčastnili třeba Country ozvěn na Huťově ranči,
velmi dobře tuto oblíbenou ostravskou skupinu znají. Jejich
interpretace především irských písní, v typicky irských – tedy
„ďábelských“ rytmech, nenechala některé návštěvníky sedět

klidně na svých místech, ale přinutila je svá těla v těchto rytmech
na tanečním parketu řádně protáhnout. Ti, kteří seděli na
svých židlích, však také nezůstali pouze u samotného prostého
poslechu, pomáhali totiž vydatně hlasitým vytleskáváním
těchto strhujících rytmů nebo vyjadřovali s těmito rytmy svou
sounáležitost alespoň pohupováním se do rytmu. Když s námi
byla Ostrá tráva „hotová“, ještě dlouho pak všem v uších zněla
jejich nakažlivá hudba.
Pozdě večer se pomalu začali návštěvníci koncertu ubírat do
klidů svých domovů a jistě nejednomu z nich v hlavách svítá
naděje na uskutečnění další z těchto akcí, pořádaných partou
nadšenců kolem rodiny Huťovců z Podlesí.
Ludmila a Miroslav Ondrovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Důležitá informace občanům
Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů uvádí v §7 odst. 4,
že údaje v matričních knihách jsou neveřejné. Výdej
osobních údajů z evidence obyvatel upravuje §8 zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
Z tohoto důvodu budou příspěvky do Společenské
rubriky zveřejňovány pouze na základě žádosti. Pokud
tedy budete mít zájem podělit se o své významné životní

jubileum či životní událost svých nejbližších (blahopřání
k narozeninám, narození dítěte, sňatek atd.), zašlete svou
žádost na e-mail Redakční rady rr-bnb@seznam.cz, nebo
poštou na adresu Ing. Patrik Schramm, Halaškovo námětí
2, 747 87 Budišov n/B., případně kontaktujte místostarostu
Ing. Patrika Schramma osobně v kanceláři MěÚ na ulici
Patryzánské.
Tato událost bude uveřejněna vždy v nejbližším čísle BZ
a to v rubrice „Společenská rubrika“. Příspěvek bude
uveřejněn bez poplatku.
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ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI I HISTORIE

Úspěch budišovského autokempu
Místní autokemp se již potřetí za sebou umístil v TOP25
nejlepších rekreačních areálů v ČR. Od června do konce srpna mohli návštěvníci kempu hodnotit jeho kvalitu.
Hlasování probíhalo na portálech iDNES.cz a DOKEMPU.
cz. Alespoň jeden hlas získalo 470 kempů a 121 rekreačních
středisek z celkového počtu 1.585 zařízení, které jsou na
stránkách Dokempu.cz a Rekreacni-strediska.cz registrovány. V celkovém hodnocení se z moravskoslezského kraje
umístili v TOP25 pouze náš kemp a autokemp ve Frenštátě.
Výsledné pořadí kempů v anketě Kemp Roku 2011:
1. Autocamp Sedmihorky – Liberecký kraj
2. ATC KOMORNÍK STRMILOV – Jihočeský kraj
3. Autocamp OASA Staňkov – Jihočeský kraj
4. Autokemp Merkur Pasohlávky – Jihomoravský kraj
5. CAMP DOLCE – Královéhradecký kraj
6. Autocamping Rozkoš – Královéhradecký kraj

7. Nižné Kamence – Slovensko
8. Camping Vranovská pláž – Jihomoravský kraj
9. Autocamp Kokořín – Středočeský kraj
10. Eurocamp Holiday Park Liščí Farma – Královéhradecký kraj
11. Kemp Branná, Vltava ř.Km 298 – Jihočeský kraj
12. Autokemp Frenštát p.R – Moravskoslezský kraj
13. Autokemp Budišov nad Budišovkou –
Moravskoslezský kraj
14. Autokemp Kamencové jezero – Ústecký kraj
15. Autokemp Sykovec – Vysočina
Naši hosté nás nejlépe hodnotili v kategorii poměr cena/
nabízené služby. Autokemp neslouží jen rekreantům, ale
i místním občanům, kterým děkujeme za přízeň v tomto
roce a těšíme se na vás v další sezóně.
Marie Schrammová

Jízda historického parního vlaku
Zdá se to neuvěřitelné, ale už uběhlo celých 120 let od železničního spojení našeho města a Suchdolu nad Odrou. Souprava
vlaku byla složena z valašskomeziříčské parní lokomotivy
„Matěj“ a pětice historických osobních vozů „Rybáků“. Navíc
mezi některými pravidelnými spoji mezi Suchdolem n. O.
a Fulnekem jezdil motoráček „Hurvínek“. Parní vláček vyrazil
brzo ráno ze Suchdolu nad Odrou a postupně se zastavoval
ve všech městech a obcích okolo trati. Každá obec si připravila speciální program jen pro tuto událost. I naše město se
připojilo, a tak cestující v „železném oři“ a všechny návštěvníky vítal chrabrý pán z Vildštejna se svoji družinou, hudba
Country Kolegium, kteří vystřídali dělnice z tabákové továrny,
které vlak vítaly při 110. výročí. V čekárně nádraží byla připravena malá výstava zaměřena na historii trati a připomínku
oslav 110. výročí. Pro ty, kteří se rozhodli vyrazit do města,
bylo Městské muzeum břidlice otevřeno až do 14 hod. – zde se
návštěvníci mohli seznámit nejen s historií těžby a zpracování břidlice, ale také si sami vlastnoručně „vyštípat“ břidlicové
srdíčko jako upomínku svoji návštěvy. A jak se celá akce povedla, zachycují fotografie pana Petra Bricha.
Marie Taliková, MKIS

NÁZORY OBČANŮ

Budišov v nás zanechal dobrý dojem
Je to již rok, co jsem se odstěhovala z Budišova do Ostravy.
I když se téměř rodné městečko těžko opouštělo, bylo toto
rozhodnutí pro mne zásadní, neboť jsem v něm zůstala sama
a neduhů stáří přibývalo. A mám zde blíže ke svým dětem
a vnukům.
V Ostravě mám však spoustu známých a bývalých kolegů,
se kterými jsme vytvořili 12ti člennou partu turistů a často
vyjíždíme po památkách a různých zajímavostech Moravy.

24

Chtěla jsem jim také ukázat naše město a tak jsme se 16. září
vypravili do Budišova. Nejprve jsme si prohlédli Muzeum
břidlice, kapli u Cesty česko - německého porozumění,
budišovský kostel a hřbitov. Celý výlet jsme ukončili
v příjemné restauraci U Albrechta, kde nás čekal výborný
oběd a občerstvení. Všichni mí hosté byli velmi spokojeni
a navštívené pamětihodnosti na ně udělaly veliký dojem,
protože takové zajímavosti prý v končinách „kde lišky dávají

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

dobrou noc“ neočekávali.
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat za zprostředkování
a zajištění našeho výletu Marii Talíkové, Heleně Malušové,
Janě Pavlů, panu faráři Fichnovi a Františku Janalíkovi. Díky
jim jsme měli zajištěný odvoz na Cestu, zasvěcené vyprávění
o Cestě a nově postavené kapli, vyslechli jsme si zajímavou
historii budišovského chrámu a poutavé povídání o historii
těžby břidlice. Velmi všechny zaujal místní hřbitov svou
upraveností a především „háj“ zrenovovaných litinových
křížů.
I my jsme mezi sebou vybrali finanční částku, kterou jsem
zaslala složenkou na konto kaple. Tak letité vzpomínky na
město, na dobrou partu při MKIS a mnoho přátel se nikdy
nezapomenou. Budišov měl a má štěstí na obětavé a spolehlivé
lidi. Ještě jednou za vše děkuji.
Dagmar Sysalová

SOUTĚŽ

Kvíz
Soutěžní kvíz se skládá z 10ti otázek, na které když správně odpovíte a budete vylosování, obdržíte originální kalendář města pro
r. 2012. Kvíz se správně zakroužkovanými odpověďmi prosím vhazujte do poštovní schránky umístěné ve vestibulu kulturního
domu. Kvíz bude ukončen 31. října a správné odpovědi budou uveřejněny na web. stránkách města 1. listopadu. Další info na tel.
čísle 556 312 040.
Hodně štěstí přeje MKIS Budišov n. B.

Městské kulturní a informační středisko Budišov nad Budišovkou

Soutěžní kvíz na měsíc říjen
Podmínky soutěže: Vyplněný kvíz vhoďte pprosím s vašim jjménem a adresou do schránky
y ve vestibulu kulturního domu. Ze
správně vyplněných kvízů vylosujeme jednoho, který bude oceněn originálním kalendářem Města Budišov nad Budišovkou
pro rok 2012. V měsíci listopadu budou na web. stránkách města uveřejněny správné odpovědi.

Co víš o svém městě?
1. Za panování kterého českého krále se objevila v písemnostech první zmínka o našem městě?
a) Přemysl Otakar I.
b) Přemysl Otakar II.
c) Václav II.
2. 12. června uplynulo kolik roků od vysvěcení Chrámu Nanebevzetí Panny Marie?
a) 254 let
b) 255 let
c) 256 let
3. Jaké je oficiální datum, kdy se poprvé v listinách jmenuje
obec Guntramovice?
a) 1455
b) 1456
c) 1457
4. Jak se jmenovali kanovníci olomoucké kapituly, kteří od
roku 1305 spravovali Budišov?
a) Walter a Johan z Fulštejna a Widštejna
b) Prokop a Mikuláš z Fulštejna a Wildštejna
c) Dětřich a Jindřich z Fulštejna a Wildštejna
5. V roce 1389 udělil biskup Mikuláš Budišovu velice důležité privilegium, které podstatně změnilo život poddaných na
budišovském statku. Jaké privilegium to bylo?
a) Pořádat výroční trhy
b) Odúmrtí
c) Volný přechod poddaných přes zemskou hranici na
Opavsko
6. V 16. století se začali řemeslníci na území města sdružo-

vat do cechů. Který cechovní pořádek přijali jako svůj vzor
a podle něj se řídily všechny cechy v Budišově?
a) Cechovní pořádek z Olomouckého biskupství
b) Cechovní pořádek z Hlubčic
c) Cechovní pořádek z Libavé
7. Který biskup povolil městu 20. května 1613 pečetit úřední
listiny červeným voskem?
a) František z Dietrichštejna
b) Stanislav Pavlovský
c) Stanislav Thurzo

Městské kulturní a informační středisko
Budišov nad Budišovkou
1. Ve kterém roce byl udělen městu nový městský znak?
a) 1593
b) 1613
c) 1633
2. Který z cechů v roce 1517 přijal jako první cechovní pořádek?
a) Koželuzi
b) Pekaři
c) Ševci
3. Kterému světci je zasvěcena nově postavená kaple u Cesty
česko-německého porozumění?
a) Sv. Janu Nepomuckému
b) Sv. Jakubu Většímu
c) Sv. Petru a Janu
Autor kvízu: Malušová Helena
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KURZ
LINE DANCE
Line Dance je vhodný pro všechny věkové kategorie.
Zatančíte si waltz, polku, funky, irsko, country ...,
zkrátka vše, co vás bude bavit. Nepotřebujete partnera.
Přijďte udělat něco pro své zdraví,
zatančit si a odreagovat se.
Pravidelnou výuku Line Dance vedou členové
tanečního klubu Crazy Line Opava
každé úterý od 11. 10. 2011 v době od 17 do 19 hodin
v zrcadlovém sále Domu dětí na ulici ČSA
v Budišově nad Budišovkou.
Cena kurzu
(10 dvouhodinových lekcí
+ 1 workshop) je 800,- Kč.
V případě zájmu
můžete přijít rovnou
na první hodinu
nebo nás kontaktujte
a vše Vám vysvětlíme.
K
Kontakt:
602 521 907, 605 187 795
Email: malcova.hance@seznam.cz

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

Zdarma

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

250,- Kč

1/3 strany A4

250,- Kč

1/2 strany A4

500,- Kč

celá strana A4

1000,- Kč

Akce pořádané nebo spolupořádané Městem Budišov
nad Budišovkou jsou od této platby osvobozeny.

Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví na sídlišti
v Budišově nad Budišovkou. Rozloha bytu 39 m²,
nachází se v 2. NP, má nová plastová okna.
Cena dohodou.
V případě zájmu volejte na 602 318 060.
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