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INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letos poprvé se opět setkáváme nad stránkami Budišovského
zpravodaje. Přestože jsem se již k záměru prodeje části městských lesů vyjadřoval v minulém čísle, vzhledem ke stále probíhající petiční akci bych se ale rád pokusil celou záležitost
ještě jednou objasnit, a to i když mám pocit, že každý problém
nebo dokonce i jakýkoli sebemenší sporný bod jednání rady či
zastupitelstva našeho města je jen jakousi záminkou ke znehodnocování práce jejího nového vedení.
Nejdříve bych zde znovu zopakoval skutečnost, že zveřejnění
záměru na prodej majetku města ještě vůbec neznamená, že
se daná věc bude automaticky prodávat. Zveřejnění jakéhokoli prodeje městského majetku je dle zákonu o obcích zcela v kompetenci rady města, avšak jeho případný, či chcete-li
skutečný prodej, je pak spolu s jeho cenou samozřejmě dále
schvalován celým jeho zastupitelstvem. Již na prosincovém
zasedání zastupitelstva jsem zdůraznil, že se jedná jen o jakýsi
průzkum trhu ke zjištění skutečné tržní hodnoty tohoto majetku, u nemovitostí v Budišově nad Budišovkou tak značně rozdílné od ceny účetní či odhadní. Stále slyšíme o lukrativnosti
a vysoké ceně majetku našeho města, zvláště pak pozemků
městských lesů, ale na záměr k prodeji zveřejněný před dvěma
měsíci přesto nikdo z investorů doposud nereagoval.
Jak jsem již psal dříve, město má úvěry na bytové domy u autobusového nádraží a na domy na náměstí Republiky. Dále pak
má úvěr na vodovod ve Starých Oldřůvkách a nově (z loňského roku) také úvěr 5 milionů Kč na rekonstrukci kulturního
domu. A i když zatím nejsou hotovy účetní uzávěrky pro
rok 2012, již dnes je jasné, že město v loňském roce hospodařilo s přebytkem cca 3 milionů Kč, o které bude náš
rozpočet pro rok 2013 navýšen, a slušný hospodářský výsledek bude pak také vykazovat i Správa lesů. Vedle toho
také pevně věřím, že příznivě dopadne i tolik slibované rozpočtové určení daní.

Na druhou stranu nás ale v letošním roce například čeká rekonstrukce mateřské školy, revitalizace parku a chtěli bychom
také alespoň vyměnit okna v hlavní budově školy. Dále také
chystáme přípravu dotačních programů na rekonstrukci domu
s pečovatelskou službou na Pivovarské ulici, rekonstrukci budovy Spartaku a výstavbu sportovní haly v roce 2014. Nutných
investic je ale před námi ještě mnohem více. Právě se například zpracovává zbrusu nová energetická koncepce, protože
v současné době využíváme staré a především nerentabilní

plynové kotelny, jejichž provoz je vzhledem k zateplení domů
předimenzovaný a v současnosti již také neekonomický. Nejen
město, ale i obyvatelé domů, kteří jsou nyní z těchto kotelen
teplem zásobováni, na jejich neekonomický provoz doplácejí.
Zodpovědně zároveň prohlašuji, že by si naše město rozhodně nemělo brát žádný jiný další úvěr, ale naopak se pokusit
vše nadále řešit v rámci svého rozpočtu anebo také v rámci
jiného finančního zdroje – jako například prodejem části svého majetku. Takto získané peníze samozřejmě „neprojíst,“ ale
naopak vhodně investovat nebo zhodnotit jiný majetek. Dalšími možnostmi, které se dotýkají právě energetických projektů,
jsou investice z budoucích úspor energie – jako například již
v předchozím čísle zmiňovaná přenesená správa na městské
osvětlení, kdy do konce března letošního roku dojde k výměně
všech (více než 400) světel a která zároveň bude prvním takto
realizovaným projektem u nás.
Obecně se nyní snažíme hledat rezervy ve výdajích a hlavně
upřednostňujeme projekty, kterými je možné nějaké finanční
prostředky ušetřit. A tak je naším výsledkem například informace o současné spotřebě plynu ve škole, která je nyní díky
nové kotelně a zateplení o třetinu nižší. Ve všech takovýchto
dotačních projektech město zároveň získává významný finanční přínos v dotacích, čímž neustále zhodnocuje a navyšuje svůj
majetek, přičemž však musí pokrýt i svůj vlastní finanční podíl,
bez jehož dofinancování by ani žádné dotace nikdy nedostalo.
Tato skutečnost v praxi například znamená, že pokud budeme chtít dostat 2 milionovou dotaci na opravu mateřské školy,
budeme k ní muset přiložit vlastních 800 tisíc Kč. Pokud tuto
částku mít nebudeme, budeme muset tuto dotaci odmítnout.
Aktuálně nám tak na všechny naše projekty, které bychom
chtěli v brzké budoucnosti realizovat, chybí asi 20 milionů Kč.
Především bych rád zdůraznil i fakt, že město své příjmy nezískává jen z lesů, které vlastní. Město si své příjmy dále získává
také z firem, které v něm fungují, a hlavně ze státního rozpočtu, a to z míry zaměstnanosti jeho obyvatel a také
z celkového počtu jeho
obyvatel. (V současné době
činí příjem ze státního rozpočtu na jednoho obyvatele
zhruba 10 tisíc Kč.) Během
několika posledních let
však počet obyvatel našeho
města klesl o 200 a bohužel
se snižuje i nadále, a tak již
v roce letošním pravděpodobně klesne pod 3 tisíce
obyvatel, což v dnešním
rozpočtovém určení daní bohužel zároveň znamená roční ztrátu 2 milionů Kč pro naše město. Proto si myslím, že by naši
zastupitelé měli více myslet mj. také na to, jak tento nepříznivý
demografický vývoj v našem městě zastavit.
Dle mého názoru tento nepříznivý fakt vylidňování našeho města mnohem úžeji souvisí se zaměstnaností a s tím, jaké životní
podmínky naše město svým obyvatelům v posledních letech
vytváří a ne naopak až v takové míře s tím, kolik hektarů lesa
naše město vlastní. Souvisí tedy spíše s tím, jaké zdravotnické
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služby je jim město schopno zajistit, jaké možnosti základního
vzdělání i dalšího vzdělávání je jim schopno poskytnout, jaké
způsoby kulturního či sportovního vyžití a dalších spotřebních
služeb je jim schopno nabídnout a v neposlední řadě také se
skutečností, jak se dokáže postarat o své starší občany.
I když vím, že nyní možná trochu zlehčuji, chtěl bych tímto
především zdůraznit fakt, že žádnou z věcí v rámci řízení měs-

ta nelze vyzdvihovat, anebo naopak dokonce nechápat v souvislosti s těmi ostatními.
Přestože tento rok vlastně podle některých výkladů mayského
kalendáře ani neměl nastat, jsme naštěstí stále tady, a proto mi
závěrem dovolte, abych Vám všem popřál, aby to byl rok co
nejvydařenější.
Ing. Rostislav Kyncl, starosta města

Střípky z radnice
 Rada města schválila na konci roku změnu organizačního řádu
Městského úřadu v Budišově n. B., kdy k 1.1.2013 přesouvá
úsek sociálního a přestupkového řízení pod Odbor bytového
hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby, územního
plánu a stavební úřad. Pracovnice MÚ paní Jana Skalková má
tedy od 1. ledna kancelář v budově úřadu na ulici Partyzánská.
Odbor bytového hospodářství byl stále více zatěžován řešením otázky dluhů občanů na nájemném a odpadech, proto
jsme přistoupili k tomuto kroku, protože tyto problémy by měl
primárně řešit sociální úsek a měl by působit i preventivně na
občany, aby dostáli svým závazkům vůči městu a nenechávali
dluhy narůstat. Vystavují se tak riziku neprodloužení smlouvy
či nepřidělení bytu, v horším případě soudnímu vystěhování.
 První únorový týden díky přízni počasí zahájili pracovníci firmy ELTOM výměnu sodíkových svítidel veřejného osvětlení
za moderní a úsporná LED svítidla. V Budišově a jeho místních částech budou pracovat osádky dvou plošin. K 1. dubnu
by měla být vyměněna veškerá svítidla a firma si převezme
veřejné osvětlení do správy dle smlouvy. Zachována zůstanou
pouze světla (koule) na náměstí a hřbitově, kde budou vyměněny žárovky a výbojky za úsporné zdroje světla. V úsecích s největším výskytem poruch bude provedena výměna
volného vedení AlFe za AES vedení. Plánujeme také přidání
světelných bodů v místech, kde je potřeba. Pokud to půjde,
budeme přidávat světla na stožáry ČEZu, v ostatních případech budeme instalovat nové sloupy (zde musíme nechat vypracovat projekt). Světelné body plánujeme přidávat v těchto
lokalitách: Budišov - plocha před MŠ na ulici Nábřeží, na výjezdu z Budišova do Guntramovic; Staré Oldřůvky - příjezd
k domům pana Otáhala a Záhumenského, u fary, u kostela,
u domu Zbořilů (zde záleží na domluvě s O2); Podlesí - na
horním konci u statku a Hanslíků; Guntramovice - na příjezdu do Guntramovic u novostaveb a hájenky. Pokud existuje
další lokalita, kde je nezbytně nutné přidat VO, budu rád za
jakýkoliv podnět. Bude-li to technicky možné, provedli bychom to ještě na jaře. V případě problémů s nevhodným svícením nových svítidel se obracejte na kancelář místostarosty,
pracovníci ELTOMu sjednají nápravu (dá se pootočit či naklonit celé svítidlo či nasměrovat čočky). Tel: 556 312 042,
602 106 641, e-mail: p.schramm.mu@budisovnb.cz
 Ačkoliv je ještě zima, příprava na stavební práce, které budeme

realizovat na jaře a v létě, je již v plném proudu. Firma Seller
Moravia z Ostravy připravuje zadávací dokumentaci k výběrovým řízením na stavební akce „Zateplení fasády a výměna oken
v mateřské škole“ a „Revitalizace lesoparku“. Novela zákona
o zadávání veřejných zakázek nám komplikuje práci, neboť
dle vyhlášky 230/2012 se od 1. 9. 2012 musí každé výběrové
řízení na stavební práce zadávat dle projektové dokumentace
pro provádění stavby. Což pro nás znamená, že musíme nechat
vypracovat k dokumentacím pro stavební povolení (pro podání
žádosti o dotaci a vydání stavebního povolení to vždy stačilo)
ještě prováděcí dokumentaci stavby. Je to pro nás jednak časové zdržení a další finanční náklad pro město. Např. prováděcí
dokumentace k úpravám MŠ stála 35 tisíc Kč. Pro nikoho to
není příjemné, ale literu zákona musíme dodržet. Dle harmonogramu by stavební práce na MŠ měly probíhat během prázdnin
a demolice torza letní restaurace, hlediště amfiteátru a odstranění betonových ploch v lesoparku začne v dubnu/květnu.
 Ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) jsme obdrželi
dobrou zprávu, že naše dotační žádost na zateplení fasády,
výměnu oken a zdroje tepla budovy Střediska volného času
prošla všemi kontrolami a byli jsme vyzváni k přípravě výběrového řízení. Vzhledem k blížícímu se konci období čerpání dotací ze SFŽP a množství žádostí se zkracuje doba na
přípravu a ten, kdo nebude včas připraven k realizaci, může
o dotaci přijít, neboť se nebudou prodlužovat termíny. Během
roku 2014 musí být vše ukončeno a vyúčtováno. Nechali
jsme zpracovat prováděcí dokumentaci, budeme očekávat
akceptační dopis ze SFŽP a můžeme se pustit do přípravy
výběrového řízení.
 Z výše uvedených vět je patrné, že s přípravou a realizací stavebních prací toho budeme mít hodně, přesto je nutné chystat
další projekty. Před dokončením je projektová dokumentace zateplení fasády a výměny oken Domu s pečovatelskou
službou na Pivovarské ulici, kde budeme žádat o dotaci na
Zelenou úsporám. Z Ministerstva kultury máme příslib dofinancování opravy fasády na budově základní školy na
Halaškově náměstí. S opravou fasády je ovšem nutné spojit
i výměnu oken, toto plánujeme financovat z rozpočtu města
z přebytku hospodaření za rok 2012. Projekt zpracováváme,
a pokud vše půjde dobře, rádi bychom to zrealizovali během
prázdnin.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta města

Rada města
dne 26. listopadu 2012
(Přítomni: všech 5 členů rady města)
 schvaluje rozpočtové opatření č. 39 vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 6409
5901 – Rezervy neinvestičních výdajů –
-6 715,20 Kč

4

o na neinvestiční výdaje skupiny 6115 5162 –
Volby do ÚSC
+6 715,20 Kč
 schvaluje 40. úpravu rozpočtu města pro rok 2012 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 5 000 000,- Kč takto:
o V příjmové části rozpočtu
8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
5 000 000,- Kč
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o Ve výdajové části rozpočtu
 3392 – Kulturní dům
5 000 000,- Kč
 schvaluje 41. úpravu rozpočtu města pro rok 2012 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 2 810 901,34 Kč
takto:
o V příjmové části rozpočtu
 4213 – investiční transfery ze státních fondů
2 810 901,34 Kč
o Ve výdajové části rozpočtu
 2169 6121 – Stavebnictví 2 810 901,34 Kč
 schvaluje rozpočtové opatření č. 42. vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 1031
5331 – SLTS
-25 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 3723 5138 – Sběr
ost. odpadu
+25 000,- Kč
 schvaluje odpisový plán na rok 2012 pro Středisko volného
času p.o. Budišov nad Budišovkou,
 schvaluje vypracování energetického auditu, který bude
podkladem pro vytvoření nové koncepce tepelného hospodářství v Budišově n/B. - energetický audit vypracuje Ing.
Olga Lorencová,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na
rok 2013 jako přebytkový s tím, že přebytek ve výši 6 045
tis. Kč bude použit ke splácení půjček a úvěrů z předchozích let. Výše rozpočtu v příjmové části činí 47 285 tis. Kč,
ve výdajové části 41 240 tis. Kč.
dne 10. prosince 2012
(Přítomni: všech 5 členů rady města)
 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled na roky 2014 – 2022,
 schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí
Mateřské škole, p. o. Budišov nad Budišovkou, a to na dobu
určitou 5 let a pověřuje starostu města podpisem Dodatku
č. 1 ke smlouvě o výpůjčce,
 schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí
Základní škole, p. o. Budišov nad Budišovkou, a to na dobu
určitou 5 let a pověřuje starostu města podpisem Dodatku
č. 4 ke smlouvě o výpůjčce,
 schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí
Středisku volného času, p. o. Budišov nad Budišovkou, a to
na dobu určitou 5 let a pověřuje starostu města podpisem
Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce,
 schvaluje zveřejnění záměru města na směnu pozemků následně:
o ppč. st. 1030 zast. plocha o výměře 30 m2 - vlastník Město Budišov nad Budišovkou - směna pro
pana Jiřího Krále,
o ppč. st. 1028 zast. plocha o výměře 30 m2 - vlastník pan Jiří Král – směna pro Město Budišov nad
Budišovkou,
 schvaluje zveřejnění záměru města na prodej nemovitostí:
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
- ppč. 3683 ost. plocha – jiná plocha o výměře
123 m2
o k. ú. Staré Oldřůvky:
- ppč. 95 zahrada, 2252/1 ost. plocha, 2255 ost.
plocha, 2162/1 ost. plocha a 2161/1 ost. plocha – části parcel o výměře cca 2000 m2
 neschvaluje zveřejnění záměru města na prodej nemovitostí:
o k. ú. Podlesí nad Odrou:
- ppč. 191/3 TTP o výměře 390 m2

- ppč. 178/3 ost. plocha o výměře 529 m2
- ppč. 191/2 zahrada o výměře 210 m2
 doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej nemovitostí z majetku města:
o k. ú. Podlesí nad odrou:
- ppč. 2265/6 ostatní plocha - část o výměře
cca 120 m2, manželům M. a L. Ausficírovým
za kupní cenu 10,- Kč á 1 m2
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
- ppč. 3568/5 ostatní plocha – část o výměře cca
40 m2, panu J. Pecníkovi a panu A. Pecníkovi
(každý k 1/2) za kupní cenu 42,- Kč á 1m2
- ppč. 560/10 zahrada o výměře 380 m2, paní
B. Žatkové za kupní cenu 20,- Kč á 1 m2
o k. ú. Guntramovice:
- ppč. 678 ostatní plocha a ppč. 646/1 ostatní
plocha - části pozemků o výměře cca 500 m2,
paní B. Škrobánkové za kupní cenu 10,- Kč á
1 m2
 doporučuje zastupitelstvu města schválit výpověď
Smlouvy o nájmu, správě a provozování tepelného zařízení
města Budišov nad Budišovkou včetně dodatků, uzavřenou
mezi pronajímatelem městem Budišov nad Budišovkou
a nájemcem firmou VYTEP Uničov s.r.o. s výpovědní lhůtou 1 rok k 31. 12. 2012
 bere na vědomíí výsledek veřejné zakázky na služby
„Instalace úsporných LED svítidel a přenesená správa veřejného osvětlení města Budišov nad Budišovkou“, doporučuje zastupitelstvu pověřit starostu města podpisem
Smlouvy o nájmu veřejného osvětlení a jeho následném
provozování a správě mezi vlastníkem městem Budišov nad
Budišovkou a správcem ELTOM s.r.o. Orlová-Lutyně,
 schvaluje přidělení bytu č. 11, II. kategorie, o velikosti 20
m2, sestávajícího se z 1 pokoje, náměstí Republiky, č. p. 158
v Budišově nad Budišovkou, panu L. Markovi, s nájemní
smlouvou uzavřenou od 1. 1. 2013 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
 ukládá panu Oldřichu Pražákovi členu rady města - vypracování a předložení dlouhodobé energetické koncepce města Budišova nad Budišovkou, T: 31. 3. 2013,
 ukládá paní Evě Holouškové, člence rady města - vypracování dlouhodobé koncepce bytové politiky města Budišova
nad Budišovkou a fungování Fondu rozvoje bydlení a předložení této koncepce radě města, T: 31. 3. 2013,
 schvaluje změnu Organizačního řádu městského úřadu
Budišov nad Budišovkou, kdy od 1. 1. 2013 přesouvá úsek
sociálního a přestupkového řízení pod odbor bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby, územního
plánu a stavební úřad,
 ukládá paní Mgr. Naděždě Vondroušové – člence rady
města - vypracování pravidel přidělování grantů z rozpočtu města (systém a koncepci za účelem podpory fungování zájmových organizací a společenského života ve městě)
a předložení těchto pravidel radě města, T: 31. 3. 2013.
dne 12. prosince 2012
(Přítomni: 4 členové rady města, omluveni: E. Holoušková,
další přítomní: G. Roháčová, Dis.)
 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo část C „Zdroj
tepla – kotelna na biomasu, zateplení objektů v Budišově
nad Budišovkou“, s firmou VHH THERMONT s.r.o.,
Troubelice a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku,
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 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo část A „Zdroj tepla – kotelna na biomasu, zateplení objektů v Budišově nad
Budišovkou“ ze dne 11. 1. 2012, s firmou Unicont Opava,
s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku,
 schvaluje rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů
rozpočtu města pro rok 2012takto:
o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 1031
5331 – SLTS
-50 000,- Kč
o na investiční výdaje skupiny 2169 6121 –
Stavebnictví
+50 000,- Kč
dne 14. prosince 2012
(Přítomni: všech 5 členů rady města)
 jmenuje ředitelem Správy lesů a technických služeb
Budišov nad Budišovkou, p. o. Ing. Miroslava Duška, a to
na dobu neurčitou
dne 15. ledna 2013
(Přítomni: všech 5 členů rady města)
 schvaluje 44. úpravu rozpočtu města pro rok 2012 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 300 700,- Kč takto:
o V příjmové části rozpočtu - 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
300 700,- Kč
o Ve výdajové části rozpočtu - 2169 6121 –
Stavebnictví
300 700,- Kč
 schvaluje 45. rozpočtové opatření vlastních příjmů rozpočtu města pro rok 2012 takto: položka
o 1112 – Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné
činnosti
-33 000,- Kč
o 1121 – Daň z příjmů právnických osob
-700 000,- Kč
o 1211 – Daň z přidané hodnoty
-717 140,- Kč
-1 450 140,- Kč
o 1111 – Daň z příjmů FO ze ZČ
+10 000,- Kč
o 1113 – Daň z příjmů FO z kap. výnosů
+102 000,- Kč
o 1341 – Poplatek ze psů
+1 962,- Kč
o 1342 – Poplatek za rekreační pobyt +2 745,- Kč
o 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství
+13 480,- Kč
o 1345 – Poplatek z ubytovací kapacity
o
+16 284,- Kč
o 1351 – Odvod loterií
+45 755,- Kč
o 1355 – Odvod z VHP
+358 856,- Kč
o 1361 – Správní poplatky
+25 230,- Kč
o 1511 – Daň z nemovitostí
+140 496,- Kč

o 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí
+42 666,- Kč
ODD § Položka
o 2169 2329 – Ost. správa ve stavebnictví
+5 850,- Kč
o 2229 2324 – Ost. záležitosti v silniční dopravě
+3 400,- Kč
o 2310 2139 – Pitná voda
+8 000,- Kč
o 3613 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nem.+ Vytep
+374 545,- Kč
o 3632 2132 – Pohřebnictví
+15 710,- Kč
o 3639 2119 – Ost. příjmy z vlastní činnosti
+23 661,- Kč
o 3723 2112 – Příjmy z prodeje zboží – sběrna
+126 561,- Kč
o 3723 2324 – Přijaté nekap. příspěvky a náhrady
+1 800,- Kč
o 3724 2324 – Zneškodňování nebezp. Odpadů
+43 560,- Kč
o 3725 2324 – Zneškodňování komun. Odpadů
+64 368,- Kč
o 6171 2111 – Příjmy z poskytování služeb
+2.466,- Kč
o 6171 2324 – Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady
+4 048,- Kč
o 6171 2329 – Ost. nedaňové příjmy + 1 521,- Kč
o 6310 2141 – Příjmy z úroků
+5 151,- Kč
o 6310 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend
+10 025,- Kč
+ 1 450 140,- Kč
 schvaluje 1. úpravu rozpočtu města pro rok 2013 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 135 100,- Kč takto:
o V příjmové části rozpočtu 4111 – Neinvestiční
přijaté transfery ze SR
135 100,- Kč
o Ve výdajové části rozpočtu 6118 – Volba prezidenta republiky
135 100,- Kč
 schvaluje 2. úpravu rozpočtu města pro rok 2013 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 3 349 008,- Kč,
 schvaluje 3. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů
rozpočtu města pro rok 2013 takto:
o Přesun z neinv. výdajů skupiny 6409 5901 –
Rezervy neinv. Výdajů
-300 000,- Kč
o na neinv. výdaje skupiny 3113 5331 – Základní
škola
+300 000,- Kč

Zastupitelstvo města
dne 12. prosince 2012
(přítomni: 16 členů zastupitelstva, omluveni: Ing. Z. Mitická)
 schvaluje rozpočet města na rok 2013 jako přebytkový
s tím, že přebytek ve výši 6 045 tis. Kč bude použit ke
splácení půjček a úvěrů z předchozích let. Výše rozpočtu
v příjmové části činí 47 285 tis. Kč, ve výdajové části 41
240 tis. Kč.
 schvaluje rozpočtový výhled města Budišov nad
Budišovkou na roky 2014 – 2022
 schvaluje přijetí dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na akci „Revitalizace lesoparku
– Budišov nad Budišovkou“ ve výši 3 371 133,15 Kč,
schvaluje Smlouvu o poskytnutí této dotace a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.
 schvaluje rozdělení příspěvkové organizace města Správa
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lesů a technické služby, p. o. Budišov nad Budišovkou
k 1. 4. 2013 na dvě části - Lesy Budišov nad Budišovkou,
s. r. o. - správa lesní části majetku města a Technické
služby Budišov nad Budišovkou jako organizační složku
města, schvaluje zřízení pracovní komise z členů zastupitelstva města ve složení Ing. Rostislav Kyncl, Mgr.
Ivana Tomandlová, Ing. Pavel Brodský, Ing. František
Vrchovecký, Rostislav Němec, Jiří Jakel, která bude spolupracovat s vedením finančního odboru města i vedením
SLTS p.o. na přípravě zakladatelské listiny a stanov vznikající společnosti s ručením omezeným a zřizovací listiny
organizační složky města. Zároveň připraví zastupitelstvu
ke schválení rozdělení majetku. Termín: 31. 1. 2013
 neschvaluje výpověď Smlouvy o nájmu, správě a provozování tepelného zařízení města Budišov nad Budišovkou
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včetně dodatků, uzavřenou mezi pronajímatelem městem
Budišov nad Budišovkou a nájemcem firmou VYTEP
Uničov s.r.o. s výpovědní lhůtou 1 rok k 31. 12. 2012.
 bere na vědomíí výsledek veřejné zakázky na služby
„Instalace úsporných LED svítidel a přenesená správa veřejného osvětlení města Budišov nad Budišovkou“, pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o nájmu veřejného
osvětlení a jeho následném provozování a správě mezi
vlastníkem: město Budišov nad Budišovkou a správcem:
ELTOM s.r.o. Orlová-Lutyně.
 bere na vědomíí zprávu místostarosty o probíhajícím výběrovém řízení na dodávky elektrické energie a informaci
o cenách elektrické energie a předpokládaných úsporách,
 schvaluje odprodej nemovitostí z majetku města:
o k. ú. Podlesí nad Odrou
- ppč. 2265/6 ostatní plocha - část o výměře
cca 120 m2, manželům M. a L. Ausficírovým
za kupní cenu 10,- Kč á 1 m2
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
- ppč. 3568/5 ostatní plocha – část o výměře cca
40 m2, panu J. Pecníkovi a panu A. Pecníkovi
(každý k1/2) za kupní cenu 42,- Kč á 1m2

- ppč. 560/10 zahrada o výměře 380 m2, paní
B. Žatkové za kupní cenu 20,- Kč á 1 m2
o k. ú. Guntramovice:
- ppč. 678 ostatní plocha a ppč. 646/1 ostatní
plocha - části pozemků o výměře cca 500
m2, paní B. Škrobánkové za kupní cenu 10,Kč á 1 m2
o k. ú. Staré Oldřůvky:
- ppč. 80 zahrada, st. 153 zbořeniště, 184
TTP, PK 82, PK st. 70, 2252/1 ost. plocha,
PK 183, PK 2256/2, 2249, ost. plocha, 2250
ost. plocha, 2160 ost. plocha. 2161/1 ost.
plocha – části parcel o výměře cca 4 100 m2,
manželům Ing. M. a P. Bargelovým za kupní
cenu 5,- Kč á 1 m2
- ppč. 2249 ost. plocha, 2250 ost. plocha, st.
81 zbořeniště, 75/2 zahrada, 70/1 zahrada části parcel o výměře cca 2 200 m2, manželům J. a H. Michalíkovým za kupní cenu
5,- Kč á 1 m2
 pověřuje radu města prováděním rozpočtových opatření
ve schváleném rozpočtu města, a to v plném rozsahu.

Glosa z poslední řady
Svůj příspěvek jsem tak nazval proto, jelikož při jednáních zastupitelstva města sedím na posledním místě. Nestěžuji si a podotýkám, že sedět na něm není až tak špatné. Umožňuje mi to
dívat se na věci jaksi z druhé strany, z odstupu, a tudíž velmi realisticky. Tato skutečnost je umocněna rovněž tím, že jsem musel
18 let coby starosta města sedět na první židli určené starostovi
města, tedy na odvráceném konci stolu, a snášet podvědomý tísnivý pocit odpovědnosti za svá rozhodnutí i za postoje a rozhodnutí těch ostatních „židlí“ - zda je vše správně, co bylo rozhodnuto - což nyní nemusím. Tímto myslím skutečnost, aby všichni,
nebo alespoň většina zastupitelů, táhla za jeden konec provazu
a aby svá rozhodnutí směřovala za jediným cílem, čímž není
jejich prospěch, ale výhradně prospěch města a všech jeho občanů. Výhodou bylo, že se zastupitelstvo tehdy nedělilo na koalici
a opozici, na ty naše a ostatní, případně rebelanty a kverulanty,
jak jsou někteří s jiným názorem označováni dnes. Pokud vznikl
nějaký spor, pak to bylo vždy k projednávané věci a nebylo znát,
jaký stranický dres ten který zastupitel obléká. Sousedská atmosféra malého města v zastupitelstvu byla ku prospěchu věci, neboť kastovat se na strany a dělat velkou politiku kdesi na konci
světa je nejen směšné, ale zejména pro město, jehož občané se
musejí spoléhat hlavně sami na sebe, škodlivé. Bylo to v době
hned po tzv. sametové revoluci. Byla to však doba - z hlediska
lidských vztahů - v dobrém slova smyslu diametrálně odlišná od
té dnešní!
Snažím se být velmi zdrženlivý a vyhýbám se jakékoliv kritice
nového vedení, ač mám na mnohé věci odlišný názor. Doposud
jsem odmítal, ačkoliv jsem byl několikrát vyzván, reagovat na
články pana starosty o zadluženém městě a špatné práci nejen
předešlého vedení, ale i zaměstnanců města a jím zřízených organizací. Staré myslivecké přísloví říká: „Každá liška si chválí
svůj ocas!“ Bral jsem to tedy v duchu tohoto přísloví s tím, že
nové vedení si pochválí svoji práci a úspěchy, což je naprosto
přirozené, a věřil jsem, že časem se vše zklidní a při jednáních
zastupitelstva to bude zase jako dříve - tedy diskuze a souboj argumentů k projednávané věci, bez zášti a nenávisti. Věřil jsem,
že se přestaneme dělit na koalici a opozici, že se budeme navzá-

jem respektovat a bude brán zřetel i na hlas menšiny či jednotlivce. Škoda, mýlil jsem se!
V posledním Budišovském zpravodaji pan starosta při hodnocení poloviny volebního období opět použil účelových a nepravdivých argumentů, na které musím zareagovat. Snad mi to občané
nebudou mít za zlé, ale nelze to učinit jen několika slovy. Nechápu, proč to pan starosta dělá. Nikdo na něj neútočí a nikdo jej
nepomlouvá! Pokud chce zviditelnit svoji práci, proč to dělá tak
neférovým způsobem? Na zmiňovaný způsob jeho argumentace
lze použít citát, který jsem kdesi zaslechl: „Ten, kdo pomlouvá
svoje předchůdce, většinou sám nemá co nabídnout!“ Z vlastních zkušeností vím, že dělat v Budišově starostu není jednoduchá a snadná věc. V tom má pan starosta pravdu. Ale snadné
to nebylo nikdy! Proto jsem své předchůdce nikdy nekritizoval
a nepomlouval. Již z toho prostého důvodu, že doba se mění
a okolnosti jsou vždy jiné, stejně jako lidé. Píše o rozpolcenosti
Budišova, ale kdo jiný než právě starosta by měl lidi stmelovat
a ne je rozdělovat. Vždyť je starostou všech a ne pouze strany či
skupiny občanů, kteří jej do funkce volili.
Pokud chce, aby zastupitelé táhli za jeden provaz, tak se
k tomu rozhodně nedobere způsobem, který zvolil: kdy se zastupitelé nikoliv na jednání zastupitelstva, ale ze Zpravodaje
dozví, že se bude někde stavět nová tělocvična, přičemž již
existuje projekt školní tělocvičny zpracovaný podle požadavků vedení základní školy, několikrát schválený zastupitelstvem
města, a dokonce doporučený Krajským úřadem MSK. Navíc
je vydáno stavební povolení a připraveno staveniště za pomocí
dotace z EU, což již stálo nemálo peněz! O zrušení záměru
vybudovat tuto tělocvičnu se na zastupitelstvu nikdy nejednalo. Stejně tak se nejednalo o záměru prodat téměř sto hektarů
městského lesa. Tento záměr byl navíc zveřejněn na úřední
desce bez vědomí městského zastupitelstva. Z Budišovského
zpravodaje se dovídáme, že utržené finance se mají použít
na to či ono, a v zastupitelstvu o tom opět nepadlo ani slovo.
To je podle mého názoru arogance nejen vůči zastupitelům,
nebo alespoň té menšině, která je označena za opozici, ale je to
hlavně a především porušení principů zastupitelské demokra-
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cie. Zákon o obcích, kterým jsou orgány samosprávy včetně
starosty povinny se řídit, jasně stanovuje, jak se projednávají
a schvalují takto zásadní obecní záležitosti.
Pan starosta píše o nutnosti splácet úvěry jakýchsi bohatých
let. Nevím, jaká léta má na mysli, protože stejně jako já i on
dobře ví, že naše město se nikdy nemohlo porovnávat s příjmy
ostatních obcí a měst okresu, a to z přirozených důvodů daných
polohou, počtem a sociální strukturou jeho obyvatel, rozlohou
a izolovaností zapříčiněnou dlouhodobým sousedstvím s Vojenským výcvikovým prostorem Libavá, malým počtem podniků a podnikatelů, kteří platbou svých daní nepřímo dotují
obecní rozpočet. Navíc tato odlehlá část okresu Opava stojí
dlouhá léta na okraji zájmů centrálních orgánů. Tyto skutečnosti žádný starosta nezmění a může - při tomto hendikepu
- pouze znásobit svoje úsilí, aby pro své občany „vybojoval“
maximum možného, co která situace a doba umožňuje. Pokud
píše o roční splátce dvou miliónů korun na čističku odpadních
vod, tak v rámci pravdy také musí napsat, že SmVaK Ostrava
tyto dva miliony do rozpočtu města každoročně posílá, takže město ze svého nedoplácí nic. Výměna oken a části fasády
bytů na náměstí Republiky a Berounské ulici byla nutná a byla
provedena po několikaleté naléhavé urgenci obyvatel těchto
domů, stejně jako vybudování vodovodu ve Starých Oldřůvkách, kdy v suchých letech místní občané dlouhodobě pociťují
nedostatek pitné vody a starý vodovod, vybudovaný bývalým
státním statkem, dosloužil. Vzpomínám si, že když se tato důležitá investice schvalovala, byla ruka nynějšího pana starosty
a ostatních - tak jako v jiných případech - nahoře. V každém
případě to však nebyly vyhozené peníze, ale byly to investice
do majetku města, které se postupně formou nájmů vrátí. Hlavně to ale přineslo zlepšení života dotčených obyvatel města.
Nerozumím jízlivé poznámce o opraveném „zámečku“, tedy
středisku bývalého státního statku, jinak také bývalé Kunzově
vile a nyní sídle Správy lesů a technické služby Budišov n. B.,
p.o. pro toho, kdo neví, o jakou budovu jde. Asi by pan starosta
raději viděl, kdyby se i tato nádherná budova proměnila v trosky, stejně jako mnoho jiných budov a objektů ve městě a jeho
částech po divoké privatizaci státního statku. Jsem rád, že se ji
podařilo zachránit, přestože měla namále! To totiž všichni, kdo
nemají krátkou paměť, dobře vědí! Dnes je to jedna z mála budov ve městě, která připomíná, jaké zde v minulosti byly krásné
domy a jiné stavby. Pro upřesnění vlastně samotná budova nepatří městským lesům, ale - de jure - je majetkem města, navíc
získaným výhodným způsobem.
Úplně nejvíc neférové mi však přišlo tvrzení pana starosty, že někde zmizelo 150 miliónů za prodej dřeva z městských lesů a 12
mil. za prodej městských pozemků. Toto tvrzení je podlé proto,
že není adresné, a jen tak mlhavě a neurčitě někoho očerňuje
a zavdává možnost k různým spekulacím. Dobře ví, že se mu nelze příliš efektivně bránit, protože není možné uvést zde všechny
účetní položky, aby se prokázalo, že toto tvrzení není pravdivé
a peníze nikam nezmizely, ale že byly použity k financování
majetku a potřeb města. Navíc zde byly prováděny povinné každoroční audity hospodaření města, které nikdy neprokázaly jakékoliv zásadní pochybení a špatné hospodaření. Beru to tak, že
se pan starosta inspiroval některými politiky z parlamentu, kdy
účel očernit domnělého soupeře světí prostředky. Pan starosta
dobře ví, že příjem za prodej se automaticky nerovná zisk, se
kterým se po zdanění dá libovolně nakládat, ale že v účetnictví
proti příjmům stojí náklady. Tedy z příjmů za prodej dřeva byly
financovány náklady související s obhospodařováním svěřeného
obecního majetku, ale hlavně bylo financováno faktické vybu-
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dování komunální firmy SLTS, budov, strojů a zařízení nutných
pro její chod, aby se mohla rozvíjet, spravovat svěřený lesní majetek a zajišťovat potřeby občanů města.
Tato příspěvková organizace již dvacet let dává v průměru 25
zaměstnancům práci. Postupně vybudovala a vlastní v současnosti majetek za více než 32 mil. Kč a hospodaří ziskově s ročním obratem přes 20 mil. Kč. Do roku 2010 bylo vloženo 13,3
mil do tzv. fondu pěstební rezervy, který se nedaní a který lze
použít pouze na výsadbu a pěstování lesa. Stát v roce 1992 zákonem vrátil městu zabavený majetek, ale pouze lesní pozemky
s porosty. To, co je dnes samozřejmostí, se muselo od základu
vybudovat. Vzpomínám, jak tehdy nový lesní správce dostal od
města starého trabanta a maličkou kancelář v hasičské zbrojnici,
a to bylo vše, s čím musel začít hospodařit. Dále byly finance
z tržeb za dříví investovány do výsadby nového lesa za přispění dotací na zalesnění zemědělské půdy. Stát vrátil městu v r.
1992 cca 550 ha historických lesních pozemků, ale nyní jich má
město ve vlastnictví 950 ha. Je to tedy o 400 ha více, než mělo
původně. Stalo se tak nejen díky novému zalesnění zemědělské
půdy, ale i výhodnou koupí. Využila se prostě výhodně doba pro
nabytí majetku obce, která se historicky naskytla a která se zřejmě již dlouho opakovat nebude. Navíc jen pouhým převodem
zemědělské půdy na lesní se vytváří několikanásobně větší hodnota, která navíc každoročně narůstá novým přírostem dřevní
hmoty. V každém případě to byly investice do budoucna a s odstupem času hodnotím jako velmi moudré rozhodnutí tehdejšího
zastupitelstva, že neodčerpávalo výnosy lesnímu hospodářství,
ale ponechalo je pro budoucnost na další rozmnožení obecního majetku. Již dnes město sklízí první úrodu z takto nově založených lesních porostů v podobě zpracovaných probírek do
formy dřevní štěpky. Městské lesy rovněž dotovaly po dobu
deseti let městskou zeleň, což činí částku okolo 15 mil. korun,
a po zavedení nového systému účetnictví již deset let odvádí
městu nájem, což činí celkem dalších 10 miliónů. Z prostředků
městských lesů byla opravena hospoda ve Starých Oldřůvkách,
kanalizace a další objekty v autokempu, komunikace ve městě,
byla provedena revitalizace části pozemků a vybudován rybník.
A tak bych ve výčtu mohl dále pokračovat, až bych se úplně
lehce dobral oné částky 150 mil., o které asi pan starosta píše.
O uvažovaném záměru pana starosty prodat část městských lesů
nemá smysl polemizovat, neboť dobrý hospodář nikdy les ani
pole neprodává! Chtěl bych však poukázat na jiné nebezpečí,
které může pro naše občany vzniknout, pokud lesní pozemky
v k.ú. Lesy budou prodány. Přiznávám, že je to pouze spekulace,
ačkoliv v budoucnu - při příznivé konstelaci okolností - nikoliv
nereálná. V současné době pozemky v k.ú. bývalé obce Lesy
vlastní pouze tři osoby. Jedna fyzická, která vlastní drtivou většinu nelesních a část lesních pozemků, dále stát prostřednictvím
LČR, který vlastní většinu lesních pozemků, a město Budišov,
které vlastní cca 100 ha lesních pozemků určených k prodeji
a část nelesních pozemků (polní cesty a tzv. společná zařízení).
Pokud město zde své pozemky prodá, tak se může návštěvníkům tohoto krásného koutu přírody nad Kružberskou přehradou
v budoucnu stát, že při svých toulkách narazí na oborní plot
a budou číst nápis „Vstup zakázán – soukromý majetek“. Že to
není pouhá fikce, dokazuje již dnes skutečnost, že se takto přes
plot na část okolí své obce dívají obyvatelé Guntramovic, nebo
mohu uvést příklad jedinečné cyklostezky podél řeky Moravice,
která zmizela za plotem obory. I takto by mělo uvažovat odpovědné vedení města, neboť u městských pozemků mají občané
jistotu, že je odsud nikdo vykazovat nebude.
Co se týká poznámky pana starosty o spánku minulého vede-
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ní města včetně pracovníků městského úřadu odpovědných za
získávání dotací, tak toto komentovat nehodlám. Pouze uvedu,
že za období let 2006 – 2010 činila celková hodnota investic do
města 54,1 mil a bylo získáno cca 30 mil různých dotací. Zda
jsme zaspali nebo ne, to ať posoudí občané. Jen je potřeba říci,
že většinu projektů, které doposud realizuje současné vedení
města, připravilo, nebo vyřídilo minulé vedení spolu s příslušnými pracovníky městského úřadu, za což jim patří velký dík!
Není na tom nic mimořádného, neboť realizace některých projektů trvá déle než jedno volební období.
Panu starostovi nakonec poradím, aby neprodával městské lesy,

a nepřipravil tak budoucí generace o jejich stálý výnos. Na začátku letošního roku dále schválila Vláda ČR materiál, který
představuje kritéria a cíle pro čerpání finančních prostředků
z fondů EU na léta 2014 až 2020. Jsou podobná těm z minulého
programového období, a tak dotace budou jistě pršet jako mana
z nebe tak jako doposud. Přeji panu starostovi mnoho úspěchů
při jejich získávání, protože to bude určitě velmi snadné. Ve
svém stole možná najde i pár projektů, které mu tam zanechalo
staré vedení. Stačí je jen oprášit, předložit a hlavně nezaspat!
Upřímně mu přeji, ať se mu práce daří a ať hraje fér.
Ing. František Vrchovecký

„Pane starosto, nedá se tady dýchat“
Kvalita ovzduší se v našem městě plynofikací výrazně zlepšila.
Přesto se ale lidé, pravděpodobně z ekonomických důvodů,
nyní opět vrací ke spalování nekvalitních paliv nebo dokonce
i toho, co by v kamnech rozhodně končit nemělo. Specifická
poloha našeho města v údolí řeky Budišovky bohužel jen
přispívá ke vzniku inverzí, se kterými se v tomto ročním období setkáváme téměř každý večer. Nicméně absence průmyslu
i větší dopravy nám zároveň bere alibi, a tak zodpovědnost za
stav ovzduší v našem městě je čistě jen na nás, tedy konkrétně
na tom, čím a jak topíme. Pevně věřím, že většina z nás se
už dávno chová nejen ohleduplně, ale především zodpovědně
vůči svým dětem i tolerantně vůči svému okolí. Přesto mě
však s prohlášením, dle kterého jsem svůj příspěvek nazval,
zastavil jeden z budišovských občanů a já mu danou situaci
dokázal odůvodnit bohužel jen s velikými obtížemi.
Pravomoci města jsou v tomto ohledu velice omezené, dokonce ani policie nemůže vstupovat do soukromých domácností a kontrolovat, čím občané topí. Můžeme se tedy sice
vymlouvat na nedokonalé zákony, pravdou však je, že ani ten
sebedokonalejší zákon by nedokázal nahradit obyčejnou lidskou slušnost, respekt ke svému okolí, či úctu k životnímu
prostředí. Nebudu zde uvádět, jaké nebezpečné látky se do
ovzduší dostávají právě nedokonalým spalováním v domácích
topeništích. Výklad chemických vzorců a rovnic by většinu lidí
odradil jen pohledem, ale rád bych zde přesto připomenul, že
tyto škodliviny se tak dostávají do přírodního koloběhu, a tím
pádem pak samozřejmě i do lidského těla. Této skutečnosti si
je ale jistě každý rozumný člověk sám dobře vědom. Jen mám
někdy pocit, dokud nás příroda pořádně nenakopne, nebo nám
nedá alespoň malý pohlavek, tak jsme jako malé děti, které si
na horká kamna musí samy sáhnout.
V našem městě žije spousta rybářů, myslivců, zemědělců atd.
Tito lidé při své každodenní práci samozřejmě nejlépe vidí,
jak člověk svým nevhodným chováním přírodu kolem sebe
neustále nepříznivě ovlivňuje. Zároveň zde žijí ale i ti, kteří
mají přírodu „zkrátka jen rádi,“ a tak v ní ve svém volném
čase čerpají novou energii. Budou sice samozřejmě radostně
vyprávět nesčetná množství dobrodružství, která při svých procházkách ve svém blízkém okolí anebo jiných svých koníčcích
v přírodě zažili, ale zároveň budou také bohužel mluvit o tom,
jak se nám jako bumerang vrací zpět všechno to, co třeba jen
ze své pohodlnosti nebo lhostejnosti děláme špatně. A tak se
nyní vraťme zpět k úvodnímu prohlášení.
Město ze své pozice bohužel může ovlivňovat spalování
v domácích topeništích prakticky jen nepřímo. Možná jsme
sice nedávno sklidili kritiku kvůli navýšení poplatku za svoz
komunálního odpadu o 100 Kč na osobu, ale rád bych zde
také zdůraznil, že při rozhodování rady byl jedním z hlavních

faktorů právě nepříznivý dopad papíru a plastů končících
v kamnech jednotlivých domácností. Zároveň jsme ale také
chtěli odměnit ty, kteří se chovají zodpovědně, a v neposlední
řadě také přimět ostatní – alespoň k zamyšlení. Za rok 2012
jsme tak vytřídili o 10 kg odpadu na osobu více než v roce
předchozím, což celkově činí 30 tun odpadu za celé město,
a to především plastů, které by jinak skončily na skládce anebo
doma v kamnech. Za tento výsledek bych proto rád poděkoval
všem, kteří se na něm podíleli, ale zároveň upřímně doufám,
že se ještě dokážeme zlepšit v roce letošním. Odměna 5 Kč za
kilogram plastů a 2 Kč za kilogram papíru jsou snad dostatečně
motivující. Je to totiž více, než kolik stojí palivové dřevo,
a tak vlastně ten, kdo pálí plasty i papír, nejenže škodí, ale
i prodělává.
Vedle toho je ovšem také důležité, jaká máme doma kamna
a jestli dokážeme správně topit. Již druhým rokem existuje
dotace Moravskoslezského kraje na výměnu starých kotlů za
nové. Občané Budišova nad Budišovkou této příležitosti doposud dokázali velice operativně využít, a tak jich v přidělování
dotací v prvním kole již využilo 28 domácností, ale naopak
např. ve Vítkově to byl jen 1 kotel. Tím ale samozřejmě nechci
snižovat schopnosti vítkováků a podněcovat rivalitu, v mnohém si z nich můžeme brát příklad. Přestože je v současné
době dotace ve výši 40 tisíc stále otevřená, mám pocit, že už
o ni bohužel takový zájem není. Především domácnosti, které
počítají s výměnou kotle v blízké budoucnosti, by rozhodně
neměly čekat, až doslouží, a tak následnou situaci řešit ze dne
na den. Město by do konce měsíce března mělo mít zpracovánu
koncepci bytové politiky a v rámci ní se doufám podaří obhájit v zastupitelstvu fungování Fondu rozvoje bydlení. Ten
by měl řešit částečně problémy občanů města s přechodným
nedostatkem finančních prostředků při drobných domácích
rekonstrukcích a třeba se i připojit k dotaci kraje a lidem
na nové kotle přispívat. Lidem, kteří mají obavy, že podání
žádosti a další vyřizování s ní spojené na krajském úřadě sami
nezvládnou, město nabízí pomoc. Mohou se obrátit na odbor
životního prostředí městského úřadu (resp. na paní Ing. Janu
Dovrtělovou).
Nakonec bych ale ještě rád zdůraznil skutečnost, že vedle
papíru a plastů nepatří do kamen ani např. dřevo z demolice, ani jakkoli chemicky ošetřené dřevo, starý nábytek,
dřevotříska, dále pak staré koberce a vůbec textil a obuv,
případně polystyren, pryž anebo třeba listí a tráva. Devět
měsíců v roce totiž mohou všichni občané odevzdávat velkoobjemový odpad do kontejnerů v naší sběrně a na sídlišti je
již nyní umístěn kontejner na textil a obuv. Záleží jen a jen na
každém z nás.
Ing. Rostislav Kyncl, starosta města
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Svoz směsného
komunálního odpadu 2013
Budišov nad Budišovkou:
Každé úterý
ý
ulice Berounská č. p. 198, 199, 321, 353, 399, 440, 458,
665, 666, 667, 680, 716,
 Generála Svobody č. p. 95, 98, 101, 102, 104, 106, 107,
110, 662,
Halaškovo náměstí č. p. 1, 166, 176,
 Bedřicha Smetany, Československé armády, Dvořákova,
Havlíčkova, Horská, Komenského, Křivá, Mlýnská,
Mlýnská strouha, Na Úbočí, Nábřeží, náměstí Republiky,
Partyzánská, Pivovarská.

Lepší výsledky v třídění
Městský úřad by chtěl tímto poděkovat občanům Budišova
i místních částí za to, že v loňském roce začali více třídit svůj
odpad. Přestože produkce směsných komunálních odpadů za
poslední tři roky představuje téměř konstantní vývoj (cca 750
t), množství tříděných odpadů v loňském roce výrazně stouplo
(viz tabulka). Na 1 občana připadlo 31,8 kg vytříděného odpadu, což je o 10 kg více než v roce 2011. Množství separovaných odpadů se zvýšilo především v druhé polovině roku, kdy
plasty a sklo začaly svážet technické služby města Budišov,
a to o 4 kg na osobu oproti 1. polovině roku.
Za rok 2012 bylo ve městě a místních částech vytříděno celkem
96,004 t odpadu, což znamená nejlepší výsledek za poslední roky.
Tab. Vývoj tříděného odpadu v letech 2010 - 2012

Každá středa
Berounská č. p. 13, 22, 23, 24, 25, 34, 26, 209, 224, 373,
374, 392, 393, 394, 401, 404, 405, 407, 408, 409, 422, 471,
473, 474, 494, 495, 504, 536, 537, 702, 704,
Generála Svobody č. p. 525,
Halaškovo náměstí č. p. 28, 32, 33, 35,
 Bezručova, Boženy Němcové, Dukelská, Dvorecká,
Hřbitovní, Jiráskova, Lidická, Mírová, Mírových letnic, Na
Sídlišti, Palackého, U Hliniště, ulice 9. května.
Každý
ý čtvrtek
 Guntramovice, Staré Oldřůvky, Podlesí
Popelová nádoba nebude vyvezena, pokud v ní bude obsažen
žhavý popel.
Vývoz bude proveden od 6:30 do 16:30 hodin.

T t výsledek
Tento
ý l d k se projevil
j il ttaké
ké na odměnách
d ě á h odd autorizované
t i
é
společnosti EKO-KOM a.s., která městu vyplatila odměnu ve
výši 285 044 Kč, tedy cca o 150 tis. Kč více než v roce 2011.
Aby produkce separovaných odpadů rostla i nadále, rozhodlo
se město zvýšit motivaci pro občany pomocí nového systému
evidence tříděných odpadů pomocí čárových kódů, na základě
které bude registrovaným občanům odečítána úleva od místního poplatku pro rok následující.

Svoz separovaného odpadu 2013
Plast + tetrapak - lahve, PET
lahve, igelitové tašky, sáčky, fólie,
plastové nádoby, kelímky, krabičky
a výrobky z plastů, krabice od
mléka, džusů, kefírů, kartonové
obaly od omáček, smetany
Papír - lepenka, noviny, časopisy,
karton, krabice, papírové obaly,
sešity, reklamní letáky, obálky
i s okénkem, kancelářský papír
Sklo - skleněné lahve od nápojů,
skleněné nádoby, tabulové sklo
Nebezpečný odpad - syntetické
barvy, laky, ředidla, olejové filtry,
akumulátory s elektrolytem, baterie,
i autobaterie,
t b t i mořidla,
řidl
odpadní kyseliny, louhy, postřiky, vyjeté motorové a převodové
oleje, staré nátěrové hmoty, odpadní dehtová lepenka
Textil + obuv - starý textil, oděvy, bytový textil (potahy, deky,
ubrusy, závěsy), obuv, hračky
Vysloužilá elektrozařízení - ledničky, pračky, mrazničky,
myčky nádobí, sporáky, vysavače, žehličky, počítače, monitory,
mobilní telefony, pily, vrtačky, budíky, hodiny
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Velkoobjemový
ý odpad
d d - starýý nábytek,
áb k koberce,
k b
matrace,
umyvadla, toalety, části vybavení bytu, odpad větších rozměrů,
který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný
komunální odpad





Guntramovice 10. 5. – 13. 5.
Staré Oldřůvky 17. 5. – 20. 5.
Podlesí 24. 5. – 27. 5.
Budišov n/B. březen – listopad – sběrna
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Informace v oblasti odpadového hospodářství
 Od ledna 2013 je směsný komunální odpad svážen prostřednictvím technických služeb města Budišov. Prosíme
tímto občany města o trpělivost s nově zavedeným systémem svozu. V případě nevyvezení popelové nádoby nebo
jiných nedostatků se mohou obrátit na městský úřad – tel.:
556 312 048 nebo přímo na řidiče svozového vozidla – tel.:
606 465 399.
 Harmonogram svozu dle jednotlivých ulic je umístěn na
webu města, místních vývěskách a na úřední desce.
 Nádoby sloužící na sběr plastu a papíru budou občanům
k dispozici v průběhu měsíce března.
 Nádoby na plast jsou již zamluvené, proto je možné si rezervovat pouze nádoby na papír a to nadále u Ing. Jany
Dovrtělové na MěÚ, odbor BHSŽPVÚP, tel. 556312048,
email: j.dovrtelova.mu@budisovnb.cz
j
@
.
 Na městském úřadě stále probíhá registrace osob do evidence tříděných odpadů, přičemž občané obdrží čárové
kódy pro sběr plastu a papíru. Registrace však není mož-

ná pro podnikatelské subjekty!!
 V březnu 2013 bude otevřena sběrna druhotných surovin.
V loňském roce bylo ve sběrně vytříděno 14,489 t papíru,
5,331 t barevných kovů a 114,319 t železa.
 V roce 2012 bylo kolektivními systémy odvezeno 52 ks televizorů a monitorů, 67 ks ledniček, 45 velkých
ý spotřebip
čů (pračky, trouby, sporáky) a 440 kgg malých
ý spotřebičů
p
.
Děkujeme tímto občanům, že své vysloužilé spotřebiče odváží na místa zpětného odběru a nekončí tak v nádobách na
směsný komunální odpad a následně na skládce. Za loňský
rok získalo město odměnu od kolektivních systémů ve výši
7 339 Kč.
 Za loňský rok bylo ve městě vytříděno 1722 kg starého textilu. Kromě plánovaných mobilních svozů pro letošní rok
mohou občané využívat celoročně kontejner na textil umístěný na Sídlišti.
Odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP,
Ing. Jana Dovrtělová

Vymáhání nedoplatků
Od listopadu roku 2012 jsme začali v souladu se zákonem č.
280/2009 Sb., daňový řád, s exekučním vymáháním nedoplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (poplatku za odpady). Exekučnímu vymáhání předchází opakované upomínání neplatičů, zasílání platebních výměrů. Exekuční příkaz je zaslán k plátci mzdy, bankám, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení a ti
všichni jsou ze zákona povinni oznámit čísla účtů (vkladních
knížek) s uvedením všech finančních prostředků dlužníka. Po
nabytí právní moci jsou instituce, u kterých byl zjištěn příjem
či finanční hotovost, oprávněny provádět finanční srážky až do
výše vyčísleného nedoplatku, který je dle zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, navýšen o exekuční náklady, které činí nejméně 500,- Kč. Město navyšuje tuto částku minimálně 500,- Kč.
Takto máme ošetřené dluhy 10 let staré a postupně budeme
dlužníky obesílat. Nikdo z pracovníků městského úřadu nemá
z posílání exekucí radost, ale byli jsme nuceni k tomuto kroku
přistoupit, protože většina na upomínky nereagovala a městu
roste dluh. Povinnost platit za odvoz odpadů je stanovena zákonem. Myslím si, že pokud někdo není opravdu ve finanční
tísni, lze si 50,- Kč měsíčně na zaplacení odpadů odložit a ne-

vystavovat se tak v budoucnu problémům.
Takto budeme pokračovat u dluhů uložených na pokutách přestupkovou komisí, kde máme minimální úspěšnost zaplacení
pokut.
Dluhy na nájemném se kontrolují a řeší každý měsíc. Tak jako
každoročně se nyní potýkáme s nárůstem dluhů, protože byly
Vánoce a na nedoplatky na elektrickou energii a na zaplacení nájmu se jaksi nemyslí. Naštěstí se vše opět časem srovná
k normálu. Sociální úsek je nyní ve stejné budově jako bytový
odbor, nebojte se tedy přijít, pokud máte problém, to může potkat každého. Pracovnice úřadu se snaží vyjít vždy vstříc, když
se na ně obrátíte. Poradí vám, sepíšou s vámi splátkový kalendář. Nejhorší je přestat platit, nekomunikovat, protože dluh
narůstá a zákonitě následuje vystěhování.
Evidujeme nyní společně veškeré dluhy občanů na nájemném,
odpadech a přestupcích. Žadatelé o byt, o umístění v domě
s pečovatelskou službou či o pronájem nebytového prostoru by
tedy neměli být dlužníky města na výše uvedených poplatcích,
jinak nebude jejich žádosti vyhověno. Sociální komise a komise pro hospodaření s byty bude vždy v jednotlivých případech
bezdlužnost posuzovat.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta města

Situace ve středním školství na Vítkovsku
Mnozí z vás se doslechli či si mohli přečíst v médiích, že
ve Vítkově je napjatá situace ohledně školství. Nepíši tento
příspěvek, abych hodnotil rozhodnutí zastupitelů ve Vítkově,
to mi nepřísluší, je to záležitost čistě města Vítkova a jejich
volených zástupců. Prezentuji zde názor většiny starostů
Venkovského mikroregionu Moravice, protože zachování
střední školství na Vítkovsku se bytostně dotýká i členských
obcí mikroregionu, jejich rodičů a dětí.
V prvopočátku přišel Moravskoslezský kraj s návrhem
sloučení Gymnázia ve Vítově a Střední školy ve Vítkově Podhradí. Důvodem k tomuto kroku byl značný pokles žáků
na obou školách, měla vzniknout středně velká škola, kde
by byly zachovány obě alternativy – gymnaziální a odborné

vzdělávání. Zdálo se, že dojde ke sloučení obou středních
škol, ovšem 12. 12. 2012 odhlasovalo zastupitelstvo Vítkova
sloučení obou základních škol a gymnázia. Tento krok mimo
jiné v budoucnu zatíží rozpočet jejich města.
Zástupci střední školy v Podhradí se nyní obávají, že jejich
škola bude časem odsouzena k zániku z ekonomických
důvodů a stále klesajícího počtu žáků. Statutární zástupci
okolních měst byli proto pozváni do střední školy na jednání,
kde jim byla popsána tato situace. Na základě tohoto jednání
svolali zástupci Budišova schůzi mikroregionu, který se měl
k této situaci vyjádřit. V pondělí 21. 1. 2013 se sešli zástupci
mikroregionu ve Vítkově, kde jsme se usnesli na těchto
bodech:
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1. Žádáme vedení Moravskoslezského kraje (MSK) a odbor
školství kraje, aby podniklo všechny kroky na zachování
Střední školy ve Vítkově - Podhradí a Gymnázia Vítkov.
2. Nedoporučujeme zastupitelům města Vítkova přijmout
rozhodnutí o převzetí zřizovatelských funkcí Gymnázia
Vítkov do doby rozhodnutí MSK o středním školství ve
Vítkově.
3. Žádáme vedení MSK o schůzku se členy mikroregionu
Moravice na téma: budoucnost středních škol na Vítkovsku.
Z úst starostů nejčastěji zaznělo, že by mělo být pro nás prioritou
zachování střední školy v Podhradí, neboť ji navštěvuje
mnoho našich dětí. V naší oblasti je také mnoho žáků ze
sociálně slabých rodin či s jiným znevýhodněním a těchto
žáků je více než těch nadaných, kteří jdou na gymnázium.
Dříve na gymnázia odcházeli jen ti nejlepší žáci, dnes již tomu
tak není. Pokud by se zavřela škola v Podhradí, těžko by se
v budoucnu otevřela a děti by musely za učňovským vzděláním
dojíždět. Stále častěji slýcháváme, že firmám chybějí učni,
např. z technických oborů, kteří by našli ihned uplatnění na
pracovním trhu. Pravděpodobně by stálo zato v budoucnu
rozšířit nabídku nabízených oborů v Podhradí, škola by byla
více konkurenceschopná, možná by měla více žáků, ale toto

musí řešit odborníci na školství.
Nicméně usnesení zástupců mikroregionu Moravice nemělo
vliv na rozhodování zastupitelů ve Vítkově, kteří na svém
zasedání 23. 1. potvrdili převzetí Gymnázia a sloučení s oběma
základními školami. Děti ze ZŠ na Opavské ulici tak přejdou
na Komenskou ZŠ a prázdná budova na Opavské ulici by
měla být nabídnuta kraji. Vedoucí krajského odboru školství
pan Lenčo a náměstkyně hejtmana, paní Palková, potvrdili,
že pokud Vítkov převezme Gymnázium, kraj udělá vše pro
udržení Střední školy a přestěhuje ji do budovy na Opavské
ulici. Jaká bude budoucnost střední školy? „Bude záležet na
vedení školy, zda ustojí malý počet žáků a přiláká další.“ To
jsou také slova pana Lenča (převzato z tisku). Obrázek si tak
můžete udělat sami.
Ředitelce střední školy paní Ing. Návratové jsme slíbili
za mikroregion a naše město maximální podporu v boji
za udržení středního školství na Vítkovsku. Do příštího
školního ročníku přijímá škola žáky do následujících
oborů bez přijímacích zkoušek: mechanik opravář
motorových vozidel, kuchař – číšník, karosář, kadeřník.
Snad bude přijímat žáky i v dalších letech.
Ing. Patrik Schramm, místopředseda mikroregionu Moravice

Projekt, který má stmelit cestovní ruch
v Opavském Slezsku
Rada města Budišova se v loňském roce rozhodla vstoupit do
projektu s názvem „Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko a realizace jejích
aktivit“, financovaného z Regionálního operačního programu.
Město Budišov n/B. je partnerem tohoto projektu na základě
Smlouvy o partnerství, uzavřené s městem Opava v lednu 2012
(jedná se o smlouvu bez finančního plnění ze strany města).
Partnerství města Budišova v projektu zajišťuje místostarosta
Patrik Schramm - účastní se všech jednání partnerů projektu,
spolupracuje při plnění aktivit atd.
Město Opava, jako hlavní zástupce turistické oblasti Opavské Slezsko, podalo v loňském roce žádost o dotaci
v rámci Regionálního operačního programu na projekt zpracování Marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko. Jeho
cílem bylo zpracování strategie turistické oblasti a akčního plánu aktivit v
oblasti cestovního ruchu v Opavském
Slezsku. Veškeré aktivity by měly vést
k založení subjektu tzv. destinačního managementu oblasti, který bude
komplexně řídit rozvoj turismu Opavy
a okolí. Turistická oblast Opavské Slezsko
k jje spolu
l s ddalšílší
mi 39 oblastmi jednou ze základních územních jednotek pro
řízení cestovního ruchu v České republice. Jedná se o území téměř celého bývalého okresu Opava. Partneři projektu
z veřejného i soukromého sektoru se na počátku realizace
projektu jednomyslně shodli, že největšími slabinami oblasti
jsou především nedostatečná komunikace mezi veřejným a
soukromým sektorem, nekoordinované řízení jednotlivých
aktivit a nejednotná prezentace vůči turistům. V novém roce
se tedy začne propagovat turistická oblast Opavské Slezsko
pod novým logem, které symbolizuje bohatou přírodní a kul-
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turní nabídku této oblasti a možnost neustálého poznávání.
Dalšími aktivitami bude také spuštění webových stránek, kde
zájemci naleznou ucelené informace z oblasti turismu Opavského Slezska či marketingový výzkum, který bude mimo jiné
zaměřen na návštěvníky této oblasti, zjištění, jak se o ní dozvěděli, co je zde nejvíce zajímá a s čím jsou spokojeni a s čím ne.
Dále se připravují „tipy na výlety“ v 6 jazykových mutacích.
Tvůrci projektu věří, že jednou z nejatraktivnějších novinek
bude akce s názvem Otevírání turistické sezóny v Opavském
Slezsku 2013. Akce proběhne první
dubnový víkend 6. a 7. dubna, kdy se
do nové turistické sezóny otevírá většina památek – například zámky v Hradci nad Moravicí a Raduni. Připraveno
bude mnoho atrakcí na celém území
turistické oblasti. V Hradci nad Moravicí připravují tradiční pěší vycházkové
okruhy a atrakce pro děti na loukách
pod zámkem. Veřejnosti se otevře také
zřícenina hradu Vikštejn, kde bude návštěvníky čekat nejedno překvapení.
V Budišově nad Budišovkou si budete
moci zkusit vlastnoručně opracovat břidlici a v Kružberku nabídne množství
zábavy
áb
pro dě
dětii i rodiče
d
Davidův mlýn. Speciální prohlídky
expozice v Obecním domě vás seznámí s historií města Opavy,
krásy města si pak budete moci vychutnat z ptačí perspektivy z
věže Hlásky a z věže kostela sv. Hedviky. Přírodu si pak budeme moci naplno užít procházkou po naučné stezce Hvozdnice.
Do akce se zapojí také obce Hlučínska a město Vítkov. Chybět
nebude ani jízda historickým vlakem či autobusem. Podrobný
program bude zveřejněn v průběhu měsíce března. Celý projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu částkou 1 798 000 Kč.
Závěrem ještě pár slov, proč jsme se rozhodli být součástí turi-
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stické oblasti (TO) Opavské Slezsko a jaké to pro nás bude mít
výhody. Podle marketingové strategie cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji je oblast Vítkovska a Budišovska součástí
TO Jeseníky. Umístění v této TO však nepřináší Budišovu žádné ovoce. V konkurenci takových lákadel jako je např. Praděd
či Karlova Studánka nemůžeme uspět a ani nás nebudou brát
jako rovnocenného partnera. Rádi jsme tedy využili nabídky
města Opavy, abychom se stali součásti Opavského Slezska.
Vzhledem k tomu, že to bylo bez naší finanční spoluúčasti,
neměli jsme co ztratit. Někdo může namítnout, vždyť Budišov
leží na Moravě a ne ve Slezsku, ale co si pamatuji alespoň já,
měli jsme blíže vždy k Opavě než k Bruntálu. A máme také co
nabídnout - pro nás typickou břidlici, krásnou přírodu v členité
krajině apod. Společně s ředitelem SVČ jsme se aktivně zapojili do projektu Otevírání turistické sezóny, kdy jsme s panem
Kostruhem z Davidova mlýna připravili zajímavý celodenní
program pro turisty z Opavska a Ostravska spojený s návštěvou

Kružberské přehrady. V plánu je vypravení historického
autobusu do Budišova, kde by program začal v muzeu břidlice.
Jaké další plusy plynou pro město z tohoto projektu? Jednotlivá informační centra na Opavsku budou mezi sebou více
spolupracovat, rádi bychom na Opavsko přilákali více turistů,
propagační materiál „tipy na výlety“ poskytne informace o památkách a zajímavých místech na Opavském Slezsku, bude
zde samozřejmě zastoupen i Budišov.
Město Opava společně s partnery připravuje v současné době
předložení nového, navazujícího projektu s názvem „Akční
plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013-2014“, který by
měl být předložen do ROP v termínu do 26. 3. 2013. Alokace
(dotace) pro TO Opavské Slezsko na tento projekt opět činí
1 798 507 Kč, Budišov bude opět součástí tohoto projektu.
Čas ukáže, nakolik je tento projekt životaschopný a přínosný.
Ing. Patrik Schramm,
místostarosta města

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
Jsou za námi Vánoční svátky, oslavy konce roku a s tím související události, které každoročně naši strážníci řeší. Vše se naštěstí pro
nás obešlo bez vážnějších následků, na Silvestra nedošlo k vážným zraněním ani jiným vážným škodám. Zde bych ale chtěl připomenout jednu událost, která rozčílila asi
většinu slušných občanů našeho města.
Dne 11. 12. 2012 večer se na nás obrátila starší paní s dotazem, zda nevíme,
kdo poškodil vánoční osvětlení na stromě v parku u Městského úřadu. My jsme
po bližším ohledání zjistili, že je skutečně nefunkční část osvětlení, přičemž byl
světelný řetěz roztržen těsně nad zemí. Když jsme se později
pokoušeli najít pachatele, zjistili jsme, že k poškození došlo
předešlého dne, přesně v 18:06 hod. Vše bylo zaznamenáno na
kamerovém systému, jenže neznámý vandal měl tolik štěstí, že
jej nebylo možné hodnověrně identifikovat. Jelikož se v Budišově nic neutají, tak i nám se doneslo, kdo se v opilecké „euforii“ pokoušel vylézt dne 10. 12. 2012 večer na uvedený strom.
Všichni bezpečně věděli, o koho se jedná, ale nikdo to nebyl
schopen dosvědčit a informaci měl pouze z druhé ruky. Tak se
také stalo, že se údajný pachatel nepřiznal, skuteční svědci se
nenašli a čin v tomto případě zůstal nepotrestán. Město mezitím investovalo další peníze do opravy osvětlení a vánoční
strom opět fungoval, jak má.
O tom, že na každého jednou dojde, jsem se přesvědčil 25. prosince večer. V té době se tehdy neznámý řidič rozhodl, že si „ zasoupeří“ s hlídkou Městské policie. Neznámý závodník se přiřítil
bílou felicií na křižovatku před služebnu Městské policie. Taky
udělal „hodiny“, aby strážníky vyprovokoval a vyrazil směrem
na Podlesí. Ti se ihned vydali po jeho stopě a posléze řidiče našli
v zahradě rodinného domu poté, co nezvládl vozidlo a prorazil
plot. Hlídka řidiče zadržela a předala Policii ČR. Nemusím zde
asi zdůrazňovat, že šlo právě o pachatele podezřelého s poškození
vánočního stromku na Halaškově náměstí.

Několik událostí z minulých měsíců.
 4. 12. 2012 v 16:00 hod. - hlídka MP nalezla ženu ležící na
komunikaci - ul. Berounská. Žena byla silně podnapilá, nezvládala chůzi. Jelikož tomu nebránily zákonné důvody, byla
převezena do místa bydliště a předána rodině.
 9. 12. 2012 v 15:30 hod. - oznámeno fyzické napadení mezi
osobami. Na místě bylo zjištěno, že se už oba aktéři usmířili
a věc nechtěli řešit.
 11. 12. 2012 v 18:00 hod. - oznámeno poškození vánočního osvětlení na Halaškově náměstí. Pachateli se věc nepodařilo prokázat.
14. 12. 2012 v 16:00 hod. - hlídka MP převzala nalezené jízdní
kolo stříbrné barvy. Jelikož se ke kolu nikdo nepřihlásil, požádala MP o zveřejnění oznámení pracovnici Městské úřadu
prostřednictvím rozhlasu. Později vyšlo najevo, že jízdní kolo
pocházelo z vykradeného sklepa v domě na ul. Komenského
v Budišově. Majitel krádež neoznámil v domnění, že se kolo
již nenajde.
 19. 12. 2012 v 18:00 hod. - nahlášen požár vozidla v Guntramovicích. Pátrání po vozidle. Později bylo poškozené vozidlo
nalezeno v lokalitě Stará dvorecká.
 22. 12. 2012 v 17:00 hod. - přijato oznámení o rozbité vitríně
na náměstí Republiky. K rozbití mělo dojít v průběhu předešlé
noci. Kontrola kamerových záznamů, zjišťování pachatele.
 22. 12. ve 23:20 – 24:00 hod. - opakované rušení nočního klidu ve městě skupinou mladistvých. Vykázání osob z prostoru
Halaškova náměstí. Hlídka později zjistila, že jsou převrácené
kontejnery na odpadky u Hasičské zbrojnice.
 25. 12. 2012 v 22:30 hod. - zjištěn řidič vozidla Škoda Felicia
(kamerový systém) na křižovatce ulic Partyzánská a Nábřeží.
Tento bezohlednou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Pronásledování pachatele služebním vozidlem.
Pachatel byl později zadržen, a předán hlídce Policie ČR.
 28. 12. 2012 v 19:15 hod. - hlídka MP nalezla muže ležícího
v Budišovce. Vyproštění osoby, přivolání RZS.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP
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Charitativní ples pro Jakuba
v Budišově nad Budišovkou
V pátek 25. ledna 2013 se v Budišovském kulturním domě
uskutečnil pátý charitativní ples pro Jakuba Bačkovského
a sdružení Parent Project. Ples zahájily v zaplněném sále mažoretky Insportline Vítkov a po celý večer až do ranních hodin
roztančila návštěvníky hudební skupina Apači z Bystřice pod
Hostýnem. Návštěvníci plesu si mohli během večera zakoupit
losy do bohaté tomboly. Hlavní ceny se losovaly v půlnočním
losování. V přestávce byl předán finanční příspěvek 7 000,Kč pro Parent Project na výzkum a budoucí léčbu svalové
dystrofie. Před půlnocí byl vydražen dres hráče Sparty Prahy
Ondřeje Švejdíka, který hráč daroval z utkání evropské ligy
v Bilbau. Dres byl vydražen na 2 000,- Kč, tato částka bude

použita na zakoupení vitamínu protandim pro Jakuba. Velké
poděkování patří všem sponzorům, návštěvníkům, organizacím a v neposlední řadě všem lidem, kteří si zakoupili lístek
na ples anebo přispěli finanční částkou na konto Jakuba. Poděkování patří hlavním sponzorům Linaset a.s. v Budišově nad
Budišovkou, Insportline Vítkov, kteří se podíleli dary do tomboly a finančními prostředky. Velký dík patří panu Lukáši Gebaurovi – řeznictví a uzenářství z Otic, Mysliveckému sdružení
Svatý Hubert v Budišově nad Budišovkou za dodání a přípravu
bohatého občerstvení. Výtěžek z plesu 22 000,- Kč bude použit
na zakoupení rehabilitačních pomůcek, nákup vitamínů a na
pobyt v lázních.
Pavel Bačkovský

ŠKOLSTVÍ

Novinky ze základní školy
Elektronická žákovská knížka
Tak máme ve škole zase novinku. Vědecko – technický pokrok
prostě nezastavíme, a proč bychom to taky dělali, když přináší
užitečné věci. Internet je dnes pro většinu domácností běžný,
no a tak jsme toho využili a nabídli rodičům tzv. elektronickou
žákovskou knížku.
Zakoupili jsme webovou licenci a na webové stránky školy
(www.skola.budisov.cz) jsme nechali umístit vstup. Každý
učitel za svůj předmět pak dopsal všem žákům již obdržené
známky a nakonec každý rodič obdržel pro své dítě individuální přístupová hesla. Od 1. ledna 2013 jsme žákovskou knížku

spustili. Takže dnes si může každý rodič kdykoli zkontrolovat
známky svého dítěte ve všech důležitých předmětech pěkně
v pohodlí domova, navíc je zde možná i komunikace mezi školou a rodiči a samozřejmě i opačně. Papírová žákovská knížka
však zůstala zachována jako varianta pro ty, kteří přece jen přístup k internetu nemají.
A tak snad jediný, kdo je tady trošku smutný, jsou některé děti.
Zřejmě nenávratně pryč jsou doby, kdy nás před káráním rodičů kvůli špatné známce nebo chování zachránila „zapomenutá“ žákovská knížka.
Hana Hladišová

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka už má v našem městě a v přilehlých obcích
svou tradici a už po několikáté za sebou se naše škola zapojila
do její organizace. A tak jste v lednových dnech mohli potkat ve
městě a také si poslechnout u svých dveří malé koledníky s jejich
pedagogickým doprovodem. Nutno říct, že byli většinou přijati
s radostí a také hojně obdarováni nejen penězi, ale i malými mlsky. Je pro nás všechny velmi příjemné zjištění, že i v dnešní, ne
příliš lehké době velká většina lidí myslí i na ty potřebné mezi
námi a podle svých možností na Tříkrálovou sbírku přispěje.

V letošním roce 2013 se v Tříkrálové sbírce vybralo celkem
37 565,- Kč. Poděkování proto patří nejen pedagogům a dětem základní školy, ale také panu Halamíčkovi a panu faráři
Fichnovi a jejich koledníkům. Peníze byly odeslány na účet
Charity Odry, ale nemalá část se vrátí právě škole a bude opět
použita na nákup volnočasového vybavení. Z těchto peněz už
jsme pro školu v minulých letech zakoupili 5 setů sjezdových
lyží a 4 sety snowboardové. Děti si je mohou ve škole za symbolický poplatek kdykoli zapůjčit.
Hana Hladišová
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Týden na horách
Název organizace:
Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.3.04/12.03305
Název projektu:
„Sport sbližuje“
Ve dnech 12.1. - 19. 1. 2013 se uskutečnil lyžařský a snowboardový výcvik pro 50 dětí v Loučné nad Desnou. Z naší školy
využilo nabídky 25 žáků 7. ročníku, plánovaný počet 30 dětí doplnilo 5 zájemců z 9. ročníku. Z partnerské školy v Kornowacu
přijelo 20 dětí a dva pedagogové. Samotný výcvik probíhal pět
dnů, lyžaři byli rozděleni do tří družstev podle výkonnosti, družstvo snowboardistů tvořili převážně úplní začátečníci.
Zvládnutí základních oblouků potvrdily děti poslední den při
závodech. Bohužel závody probíhaly za dost nepříznivého počasí, trápil nás sníh, mráz i vítr, a tak jsme trochu vymrzli. Po
návratu z odpoledního lyžování se děti bavily hrami, kde dominoval stolní tenis, úspěšné byly pokusy zvládnout jízdu na
pedalu. Rozmanitá byla i náplň večerních programů. Paní doktorka si připravila praktické ukázky poskytnutí první pomoci
a cvičení pilates. Proběhla beseda se členem horské služby,
zašli jsme do kina a bavili se společenskými hrami. Poslední
večer proběhlo zhodnocení kurzu, předání účastnických listů,
obě školy si připravily zábavný program a večer byl zakončen diskotékou. Všem, kteří se podíleli na průběhu kurzu, patří
poděkování, dětem pochvala za přístup k výcviku a za jejich
chování po dobu pobytu na horách.
A jak hodnotí výcvik děti?
 Můj pocit z lyžařského výcviku je super. Zopakovala jsem si

lyžování a příště bych chtěla zkusit snowboard. Jsem strašně ráda, že s námi jela i polská škola, a doufám, že takových
akcí s nimi bude víc.
Tereza Kastlová
 Z lyžáku mám hodně skvělý pocit, protože jsem se naučila na
snowboardu a taky jsem se seznámila s novými lidmi. Mám
je moc ráda a doufám, že se zase setkáme, protože to byla
zábava.
Adriana Olahová
 Na lyžáku se mi líbilo, protože nebyl den, kdy bych se nudila. Seznámila jsem se se skvělými lidmi a zažila s nimi
super zábavu. Naučila jsem se hodně nových věcí jak na
snowboardu, tak celkově. Učitelé i instruktoři byli super.
Byla s nimi sranda.
Vendula Wojnarová
 Na lyžáku se mi fakt líbilo. Skvělá děcka, dobrá atmosféra.
A hory byly dobré a v penziónu dobře vařili. Dobří učitelé,
srandovní pořady atd. Zdokonalil jsem se v carvingu díky
Liborovi Kozákovi.
Jarda Mikeš
 Lyžařský výcvik byl pro mě skvělý zážitek. Naučila jsem
se za ten týden na snowboardu a z toho mám dobrý pocit.
Bavila mě zábava, společné hry, kino. Atmosféra byla super.
Přes všechny malé úrazy mě nejvíc bolel ten poslední den,
kdy jsme se museli loučit s Poláky. A doufám, že se s nimi
znovu setkáme. Byl to skvělý lyžák.
Petra Lupíková
 Na snowboardovém výcviku se mi velmi líbilo. První tři dny
se mi sice moc nedařilo, ale naštěstí se mi potom začalo
dařit a díky tomu jsem v pátek ve slalomu skončil třetí. Ale
jinak bych chtěl poděkovat panu učiteli Šestákovi, že se
mnou měl trpělivost.
Adam Poljak
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj
„Překračujeme hranice“

Kdysi a dnes ...

Historický pohled z náměstí Republiky ke kostelu Nanebevzetí
Panny Marie

Současný pohled z náměstí Republiky ke kostelu Nanebevzetí
Panny Marie
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Návštěva Mikuláše v mateřské škole
Rok utekl jako voda a naši MŠ opět navštívil Mikuláš. Děti
recitovaly, zpívaly a on je za to chválil, ptal se, zda byly celý
rok hodné a jestlipak poslouchaly rodiče a taky paní učitelky.
Samozřejmě měl s sebou pomocníky – dva čertíky, červený
hladil a těšil, černý trošku strašil. Ale jen dokud je Mikuláš
neposlal zpátky do pohádkového pekla, aby se děti příliš nebály. Mikuláš potom rozdal dětem bonbóny a také pro každé
dítě čokoládový adventní kalendář, o které se postaraly maminky z KRPŠ. Společně pak děti zazpívaly Mikulášovi připravené písničky, a když si po jeho odchodu oddechly, nastal
taneční rej.
Za rok prý zase přijdou, ale děti by si přály, aby už s nimi příště
přišel ten vysněný andílek.
J. Jüstelová, učitelka MŠ

Adventní výlet do Guntramovic
Turistický kroužek v MŠ Budišov si letos moc krásného
a teplého podzimního počasí neužil. I když děti stihly pár
podzimních túr, během kterých navštívily např. PSÍ ÚTULEK,
nebo si prohlédly ČISTÍCÍ STANICI, přece jen jejich velký
zájem o přírodu narušila častá absence díky velké nemocnosti.
A byly to především neštovice a nachlazení, jež bránily dalším
výšlapům.

Aby to dětem nebylo moc líto, rozhodli jsme se tedy, že společně
s třídou Broučků navštívíme i teď v zimě adventní výstavu
v Guntramovicích. Dne 3. 12. 2012 jsme si tak udělali malý
autobusový výlet do Guntramovic, kde mohly děti v budově
bývalé školy zhlédnout vánoční výzdobu, adventní věnce
a betlémy. Dětem se výstava moc líbila a radost jim udělalo
také velmi milé přivítání s čajem a vánočním cukrovím.
Během dopolední vycházky měly také možnost poznat život
na vesnici – např. nakrmit ovečky, ale také psy, kočky, slepice
aj. Děti dokonce na vlastní oči spatřily, jak vypadají liščí
nory a během cesty zpět také viděly, kde se nachází a jak
funguje lyžařský vlek. Cestou lesem zase sledovaly a určovaly
stopy lesní zvěře ve sněhu. Na závěr je pan Fojtík pozval do
hasičské zbrojnice, kde si děti s radostí a nadšením vyzkoušely
hasičskou výzbroj a prohlédly si veterána – hasičské auto. Po
obědě, který jim připravily jejich maminky do batůžků, se plné
dojmů a zážitků vrátily autobusem zpět do Budišova.
Všechny děti z turistického kroužku se už těší jaro, kdy budeme
opět moci poznávat krásy živé i neživé přírody našeho města
i okolí.
E. Kostecká, J. Košarišťanová – učitelky MŠ

Vánoce ve školce
S blížícími se vánočními svátky proběhlo ve všech třídách naší
mateřské školy a MŠ Svatoňovice výtvarné vánoční tvoření.
V posledním listopadovém týdnu si rodiče se svými dětmi vy-
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zkoušeli různé výtvarné techniky a vyráběli dekorační předměty vhodné k vánoční výzdobě. Pohodovou atmosféru navozovala hudební kulisa v podobě zimních a vánočních písní a malé
občerstvení /káva, čaj/.
Tvořilo se z papíru, přírodnin, zdobily se perníčky. Rodiče se
ukázali jako velmi kreativní a překvapilo nás také množství
jejich originálních nápadů. I když účast nebyla příliš vysoká,
rodiče se snažili i doma a výrobky potom přinesli do MŠ, kde
jsme je připravili na již tradiční vánoční jarmark, který se konal začátkem prosince v kulturním domě.
Děkujeme tímto všem, kteří se do této akce zapojili, vrátili se
trošku do času dětství a společnými silami se svými dětmi vytvořili mnoho pěkných vánočních ozdob a dekorací.
Věra Kovaříková, učitelka MŠ
*
Nejkrásnější období v roce, na které se jistě všechny děti bez
rozdílů těší nejvíce, jsou vánoční svátky a už několik týdnů
předem se těší na dárečky, které je pod stromečkem čekají. Pro
vytvoření vánoční atmosféry a také zpříjemnění čekání na tento
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důležitý den se děti i letos společně se svými rodiči přičinily na
tvorbě vánočních ozdob, přáníček a dárečků. Výrobky s vánoční tématikou tvořily buďto s rodiči doma, nebo na „Tvořivém
odpoledni“ v naší MŠ. Dne 6. prosince pak byly jejich výtvory
prodány na Vánočním jarmarku v kulturním domě, tradičně za
symbolické ceny. Také letos se výrobky všem líbily a důkazem
toho je skutečnost, že byly všechny brzy rozprodány.
Letošní výtěžek z této prodejní akce jsme se rozhodli věnovat
na charitativní akci organizace UNICEF – a to na nákup terapeutické výživy a očkovacích vakcín pro podvyživené a trpící děti z nejchudších oblastí světa. Děkujeme tímto všem za
finanční příspěvek, který jste formou nákupu našich výrobků
těmto chudým dětem darovali.
E. Kostecká a V. Kovaříková, učitelky MŠ
*
V měsíci prosinci čekala děti z mateřské školy ve Svatoňovicích
spousta překvapení. Jedním z nich bylo vánoční zpívání v kostele, které pro ně připravili místní občané, bratři Uvírovi.
Kostel byl krásně vyzdoben vánočními stromky a Betlémem
s malým Ježíškem. Rozléhala se v něm hra na varhany a zpěv
vánočních písní a koled. Děti si mohly všechno dobře prohlédnout a dokonce si také zahrát na varhany.
Na vánoční zpívání přijeli i hosté – děti ze třídy Čertíků

a Broučků z mateřské školy v Budišově. Koncert byl pro
všechny velký zážitek.
Tímto bych chtěla poděkovat bratrům Uvírovým za to, že nám
věnovali svůj volný čas a připravili pro nás tak pěknou akci.
Alena Siažíková, učitelka MŠ
*
Opět nastal předvánoční čas plný nakupování, uklízení a voňavého pečení. Při poslechu vánočních písní a koled paní
učitelky s dětmi připravily pro rodiče krátké vystoupení na
vánoční besídku. V každém oddělení si děti procvičovaly
a připravily spoustu písniček, básniček a tanečků. Nejmladší
děti z ,,Myšiček“ si zatančily a zazpívaly. Třída ,,Vrabečků“
přednesla pásmo básniček a písniček, které se naučily od začátku školního roku. Nejstarší děti ze třídy ,,Čertíků“ si zazpívaly, také přednesly pásmo básniček a připravily dramatizaci pohádky ,,O koblížkovi“.,,Broučci“ zazpívali různé zimní a vánoční písně. Příjemnou vánoční atmosféru dokreslily
koledy a cukroví, na kterém si všichni pochutnali. Na závěr
děti předaly svým nejmilejším veliké překvapení ,,dárečky“,
které za pomocí paní učitelek vyrobily. Věříme, že společně
strávené odpoledne se všem líbilo a do nového roku 2013 za
kolektiv MŠ přejeme mnoho úspěchů.
Marie Kadrnožková, učitelka MŠ

Vánoční pobyt dětí na horách
V termínu od 20. do 26. prosince 2012 jsme opět trávili Vánoce s dětmi na horách, tentokráte v Ramzové. Tento vánoční
pobyt byl již 22. v pořadí. Společné vánoční posezení se všemi
zaměstnanci a dětmi probíhá v našem dětském domově vždy
před odjezdem na hory, kdy popřejeme pěkné Vánoce dětem,
které mohou odjet na svátky domů. Ty, co tu zůstávají (a je
jich většina), pak odjíždí na hory. Je to taková kompenzace
za to, že o ně nikdo nestojí, nebo nikoho nemají. O Vánocích
na děti všechno doléhá intenzivněji, ale při lyžování, bobování
a v jiném prostředí se na problémy a trápení snáze zapomíná.
A trápení to opravdu není malé.
Sněhu bylo na sportování dost, Ježíšek nás na Štědrý den také
našel, takže spokojení byli všichni.
Domů jsme se vrátili bez úrazu, unavení, ale spokojení.
Mgr. Naděžda Vondorušová

Den otevřených dveří v Dětském domově
Dne 13. prosince 2012 se již podruhé v našem zařízení uskutečnil DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Docela nás překvapil
a hlavně potěšil velký zájem spoluobčanů o náš dětský domov.

Přišla se podívat mateřská školka, někteří učitelé našich dětí,
bývalí zaměstnanci našeho zařízení, zástupci domova důchodců, praktická lékařka se zdravotní sestrou, představitelé města
a někteří občané. Samozřejmě přijeli zástupci i našeho zřizovatele, tedy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, spousta
zástupců z dětských domovů a taky major Ing. Ivan Šesták,
velitel Vojenského zařízení Libavá, s doprovodem. Velmi nás
potěšil zájem sponzorů, pana Jana a Petra Šafránových a pana
Thomase, bez kterých by se spousta akcí v našem dětském domově nemohla uskutečnit. Patří jim velký dík.
Všichni zúčastnění si mohli prohlédnout obě budovy, kde je
provázeli vychovatelé jednotlivých rodinných skupinek. Součástí prohlídky byl i výklad, jak děti žijí, hospodaří a jak je
vychovatelé vedou k samostatnosti. Pro návštěvníky bylo nachystáno bohaté občerstvení, všichni se v předvánočním shonu
na chvíli zastavili, poseděli a jen tak si v příjemné atmosféře
popovídali.
Mgr. Naděžda Vondroušová
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Pěvecký sbor Klíček v MŠ
14. prosince navštívil naši mateřskou školku pěvecký sbor Klíček pod vedením paní učitelky Ivety Panáčkové.
Děti ze základní školy nám zazpívaly pěkné vánoční písně
a lidové koledy. Paní učitelka Panáčková je doprovázela hrou
na kytaru a svým krásným hlasem. I naše malé děti si mohly
vyzkoušet hru na dětské nástroje a naučily se také jednu koledu, kterou jsme si všichni společně zazpívali. Bylo pro nás
i dojemné vidět naše bývalé „žáčky“, jak vyrostli a jsou z nich
moc šikovné děti.
Vánoční zpívání nám přineslo krásnou atmosféru a pohodu do
naší školičky. Děkujeme tímto paní Panáčkové a dětem ze sboru Klíček za jejich pěkné vystoupení a těšíme se zase někdy na
shledanou.
Pavla Hasalová, učitelka MŠ

Poděkování
Přátelé, lidé, jež máte srdce na správném místě. To, že jste pro
nás něco udělali, není úplná samozřejmost. V naší mateřské
škole si velice vážíme toho, že se ještě stále najdou lidé, kteří
rádi a zadarmo dokáží pomoci. Tentokrát bychom velmi rádi
poděkovali panu Haferníkovi, který společně se svým kolegou
panem Hrbáčkem ve svém volném čase a zadarmo vymaloval
a vytapetoval kancelář naší školy. Poděkování patří také panu
Doubkovi a Hanákovi, kteří nám bezplatně položili koberec

v lehárně, panu Slivkovi za montáž nábytku do kanceláře a do
třídy Čertíků. Děkujeme zaměstnancům Lesů, kteří nám zdarma obstarali stromky a větve na vánoční tvoření a zimní výzdobu mateřské školy.
Velké poděkování patří panu Vlkovi, který po nešťastné události s našimi webovými stránkami neváhal a pustil se do velmi
náročné přípravy stránek nových, stejně krásných.
Mockrát všem děkujeme.
Simona Novotná, ředitelka MŠ

Co přinesl Ježíšek?
Vánoce jsou pro děti nejhezčím svátkem v roce. Snad právě
proto, že Ježíšek plní některá jejich přání. A to když si přejí
najít pod stromečkem například auto, panenku nebo kolo.
Kromě dárků, které potěšily především děti, a nebylo jich
málo, dostaly děti ještě jeden dárek, který potěšil také rodiče. Byl to dárek opravdu velký. Obec Svatoňovice nechala pro
mateřskou školu vyrobit krásné nové skříňky do šatny. Ty nahradily již dosluhující, původní skříňky, a zútulnily tak prostor
celé šatny. Děkujeme tedy ještě jednou touto cestou „Ježíškovi“ a přejeme do roku 2013 nejen všem zaměstnancům Obecního úřadu Svatoňovice, ale také všem občanům obce mnoho
úspěchů jak pracovních, tak osobních.
za pracovníky MŠ Svatoňovice Bc. Zdeňka Sventková

Vít Mužík a Cena Nadačního fondu
Jaroslava Heyrovského za rok 2012
Dne 17. prosince 2012 se v posluchárně Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV
ČR v Praze konalo slavnostní předávání Cen
Nadačního fondu J. Heyrovského za rok 2012.
Hlavní náplní tohoto fondu je vyhledávat nadané středoškolské studenty, podporovat jejich
další odborný i osobní růst a vytvářet tvůrčí klima, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí. Tímto způsobem se pak snaží
naplnit vědecký i lidský odkaz profesora Jaroslava Heyrovského, prvního československého
nositele Nobelovy ceny.
Mezi laureáty se letos objevil i žák vítkovského
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gymnázia, Vít Mužík (kvinta), který v závěru
školního roku 2011/2012 zvítězil v celostátním
kole dějepisné olympiády.
Na začátku celé akce byly projevy profesora
Rudolfa Zahradníka, čestného předsedy Akademie věd, Ing. Evy Bartoňové, státní tajemnice
a náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Květy Stejskalové, vědecké
tajemnice ÚFCH JH AV, a dr. Josefa Kubáta,
předsedy Jednoty českých matematiků a fyziků. O profesoru Heyrovském pohovořil jeho
žák a pozdější asistent prof. Vítězslav Kalous,
který se zaměřil především na neznámé aspekty
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života této osobnosti české vědy. Všichni se museli začít smát,
když líčil J. Heyrovského jako „raubíře“, který dělal v mládí
lotroviny, lozil po stromech a dělal pokusy, které ne vždy končily dobře. Uznale pak osazenstvo posluchárny pokyvovalo
hlavami, když se zmiňoval o jeho učitelských schopnostech
a dovednostech.
Ceny laureátům předávala paní Ing. Eva Bartoňová spolu
s Dr. Michaelem Heyrovským, synem Jaroslava Heyrovského.
Všichni, včetně našeho Víta Mužíka, dostali pamětní medaili

Jaroslava Heyrovského, diplom, knihy a v obálce finanční odměny. Pozvání obdrželi i učitelé laureátů a vítězných studentů
ve Středoškolské odborné činnosti, kteří se zasloužili o jejich
úspěch. Ti pak obdrželi pamětní listy, plakát o Jaroslavu Heyrovském a knihu. Za úspěchy Víta Mužíka v dějepisné olympiádě i našeho absolventa Pavla Škrobánka ve Středoškolské
odborné činnosti byl takto oceněn Mgr. Miroslav Bučánek,
vyučující dějepisu a základů společenských věd.
Mgr. Miroslav Bučánek, gymnázium Vítkov

Věda do škol aneb Rozšiřujeme si obzory
Dne 11. ledna 2013 se v prostorách gymnázia ve Vítkově konala přednáška na téma „Má i válka svá pravidla aneb Může se
ve válce všechno?“, jejímž úkolem bylo zprostředkovat nám
mezinárodněprávní pohled na vývoj a především současnost
válek a ozbrojených konfliktů. Přednášejícím byl JUDr. Martin
Faix, Ph.D., MJI, vyučující Katedry ústavního práva a mezinárodního práva veřejného.
Během přednášky jsme se dozvěděli, jak je to s problematikou
legality použití ozbrojené síly v mezinárodních vztazích, jaká
pravidla platí přímo na bitevních polích, jak se různá právní
ustanovení dotýkají nejenom vojáků, ale i civilistů. Diskutovali
jsme o současných konfliktech v Afghánistánu, Iráku, ale probírali jsme také situaci na Balkáně a mnohdy jsme zabíhali
i pro příklady do historie, což mě velice potěšilo. Mnoho informací o právních ustanoveních nám posluchačům bylo zcela
neznámých a vůbec by nás nenapadlo, jak může právo ovlivnit
vývoj mnohých situací, ale díky uvědomělému a poutavému
projevu přednášejícího prokládaném zajímavými videi a diskuzemi, jsme se mohli dostatečně zamyslet nad otázkou války
a práva, a rozšířit si tak obzor našich vědomostí.
Tato přednáška je součástí projektu Univerzity Palackého

v Olomouci, financovanému Evropským sociálním fondem,
jehož cílem je populární formou přiblížit aktuální poznatky
z oblasti vědy a výzkumu mladému publiku a umožnit mu
setkání a diskusi s renomovanými odborníky z vysoké školy.
Myslím si, že pan doktor Faix zcela naplnil poslání tohoto projektu, a doufám, že následná přednáška o „Ekologických problémech starověkých civilizací“ v závěru měsíce ledna bude
stejně zajímavá.
Vít Mužík, kvinta

Ze života Střední školy ve Vítkově-Podhradí
Střední škola ve Vítkově-Podhradí, jejíž areál se rozkládá v překrásném údolí řeky Moravice, má za sebou již několik desítek
let existence. V příštím školním roce oslaví kulaté jubileum.
Uplyne padesát let od chvíle, kdy do budov, jež původně sloužily jako ubikace pro budovatele vodního díla Kružberk, nastoupili první učni - automechanici. Během let prošla škola řadou
změn a jejími branami prošlo několik tisíc úspěšných absolventů. V současné době škola nabízí několik učebních oborů, které
reagují na poptávku zaměstnanců v oblasti řemesel a služeb.
Pro období 2013/14 bude škola podle
p
rozhodnutí krajských
j ý
orgánů
g
otvírat následující
j učební obory
y ukončené závěrečnou zkouškou s výučním
ý
listem:
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
(automechanik)
23-55-H/02
Karosář
65-51-H/01
Kuchař-číšník
69-51-H/01
Kadeřník
Dobrou zprávou pro zájemce o studium je, že přijímací zkoušky
se nekonají. Žáci budou přijímáni dle studijních výsledků v 8.
a 9. třídě ZŠ. Přihlášky ke studiu zasílejte do 15. 3. 2013
Tříleté učební obory mají cyklickou výuku, pravidelně se týdně střídá teoretická výuka s odbornou praxí. Teoretická výuka
probíhá u všech oborů ve školní budově na Podhradí. V několika posledních letech prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí. Žáci
i pedagogové mají pro svou práci nadstandardní podmínky.

V učebnách jsou vyměněna okna, dveře, podlahy, osvětlení, třídy
jsou vybaveny moderním nábytkem. Podle výzdoby a technického vybavení lze na první ohled poznat, jaký obor či předmět
se vyučuje v konkrétní třídě. Ve škole jsou tři učebny výpočetní
techniky, učitelé využívají interaktivní tabule, vizualizér, dataprojektory. Žáci mají k dispozici studovnu vybavenou počítači,
knihovnu, bufet, posilovnu a tělocvičnu, saunu a školní jídelnu.
Žákům z odlehlejších částí regionu slouží k ubytování přímo
v areálu školy Domov mládeže, který je útulně zařízený a nabízí
spoustu možností pro využití volného času (kulečník, ping-pong,
TV, počítače s wi-fi připojením na internet, vodácký kroužek…).
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Tradičním oborem školy zůstává Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 (dříve automechanik) a Karosář.
Tyto obory jsou zaměřeny na silniční motorová vozidla, opravu jejich funkčních celků, provádění funkčních kontrol, používání a obsluhu diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel. Součástí vzdělání absolventa je bezplatné
získání řidičského oprávnění skupiny B a C, u oboru karosář
také bezplatné získání svářečského průkazu. Odborný výcvik
probíhá ve školním autoservise na Podhradí, kde žáci využívají nejmodernější diagnostické přístroje, dodané firmou Robert
Bosch. Je zde také stanice emisní kontroly pro vozidla s neřízeným systémem (karburátor), řízené systémy BOSCH, koncern
WV (Škoda, Seat, Audi WV), Renault, Peugeot, Ford, Opel
a Hyundai – benzínové systémy. Také se žáci naučí provádět revize a emisní prohlídky vozidel se vznětovými motory (diesel)
a vozidel poháněných LPG. V současné době se vybavení školního autoservisu rozrostlo o nové výukové vozidlo Hyundai
i30, které bylo škole darováno v rámci projektu Darování automobilům školám firmou Hyundai Motor Manufacturing Czech
s. r. o., Nošovice. Řada učňů také vykonává praxi na odloučených pracovištích, jejichž výběr je přizpůsoben místu bydliště
žáka. V Opavě a blízkém okolí máme žáky umístěné v autorizovaných servisech, jako například: Auto Heller Opava, Adiv
Opava, Auto Hruška – Peugeot, Renault Opava, Seat Opava,
REPRE car s.r.o. Opava Hyundai, Alma pneu Opava a další.
Zde se setkáváme s vynikajícím hodnocením našich žáků od
pracovníků firem, kteří velmi dobře hodnotí jejich teoretické
znalosti i praktické dovednosti. Naši žáci si tak vytvářejí výhodnou výchozí pozici pro možnost získání zaměstnání v těchto servisech.
Kadeřnice se naučí základní techniky dámského i pánského
střihu, barvení vlasů i péče o vlasy. Pro jejich odborný výcvik
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jim slouží vybavená kadeřnická provozovna v centru Vítkova,
která má dámské i pánské oddělení. Některé žákyně třetího ročníku jsou také na odloučených pracovištích v Ostravě, Karviné,
Havířově. O kvalitní odborné přípravě našich kadeřnic svědčí
vynikající úspěchy na kadeřnických soutěžích – např. v dubnu
2012 to bylo první místo na soutěži Brněnské zrcadlo v Brně,
v prosinci 2012 opět první místo, tentokrát na celostátní soutěži
s mezinárodní účasti Mladý módní tvůrce v Jihlavě.
Žáci oboru kuchař-číšník se naučí připravovat typické pokrmy
české i zahraniční kuchyně i pokrmy studené kuchyně, naučí
se obsluhovat hosty, sestavovat jídelní lístky i kalkulovat ceny.
Odborný výcvik v prvním ročníku probíhá ve cvičné školní kuchyni, později je můžeme potkat ve školní kuchyni a jídelně na
Podhradí nebo také na odloučených pracovištích např. v hotelu
Belaria v Hradci nad Moravicí, v hotelu Koruna v Opavě, v restauracích v Raduni a ve Větřkovicích, či v Domově ve Vítkově.
Pro zkvalitnění výuky je v dnešní době nezbytné, aby se tým
pedagogů neustále vzdělával a modernizoval výuku. Proto se
škola zapojuje i do práce na projektech EU, navazuje na úspěšné
celostátní i mezinárodní projekty, které již proběhly. Příkladem
může být již uzavřený projekt AutoNet, který byl určen pro
žáky automobilových oborů. Nyní připravujeme projekt mezinárodní spolupráce se školami podobného typu na Slovensku,
v Turecku, Polsku a Itálii. Učitelé teoretické výuky také pracují
v projektu EU – peníze školám, kdy připravují moderní učební
materiály a získávají finanční prostředky na modernizaci zařízení a výpočetní techniky.
Střední škola ve Vítkově-Podhradí i přesto, že se počtem žáků
dnes řadí mezi malé školy, vychovala za léta své existence mnoho mladých lidí, kteří jsou úspěšní ve své profesi. Věřme, že počátek další padesátky existence bude pro školu stejně úspěšný.
Ing. Soňa Černínová
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Aktuálně z SVČ…
Tak jsme zdárně přežili konec světa i prezidentské
volby a jedeme dál… Ještě před koncem roku jsme
se mohli potkat na, dle mého mínění, velmi povedených akcích jako bylo i přes nepřízeň počasí představení pohádky O narození Jezulátka, neboli tradičním „betlému“, ve kterém účinkovali děti a občané
Budišova, na Štěpánském turnaji ve stolním tenise
nebo na Mikulášském nadílení v kulturním domě,
které jsme pořádali ve spolupráci s Klubem rodičů. Mikuláš
by nebyl možný bez štědré podpory sponzorů, kteří nám věnovali sladkosti pro „hříšníky“. Chci tedy touto cestou poděkovat prodejně JOŽKA – manželům Kynclovým, panu Jiřímu
Morkesovi z Husquarny, paní Marii Schrammové z autokempu, lékárně - panu Kubesovi, firmě VHH Thermont, manželům
Balajovým a dohlížecímu výboru TUTY.
Je tady rok 2013 a i přes právě probíhající bohatou plesovou
sezonu Středisko volného času nespí zimním spánkem.

Připravujeme řadu akcí na jaro a už 16. února
pořádáme VELKÉ MAŠKARNÍ DOVÁDĚNÍ
pro děti, kde se objeví naprosto nový „klaunský“
program a my doufáme, že dorazí všechny
princezny, skřítkové, Spidermani, Karkulky,
a vůbec celá Říše fantazie.
1. března se vydáme za pátráním po BUDIŠOVSKÉM
TALENTU, a věřím, že ho najdeme. Děti si můžou
vyzkoušet, jaké to asi je na podobných soutěžích, s tím rozdílem,
že drobnou odměnu dostane každý odvážlivec. Přijede k nám
Vojta Michalíček, který se loňského televizního „Talentu“
zúčastnil a dětem o tomto zážitku povypráví.
Na starší generaci ale myslíme taky a všechny srdečně zveme
na tradiční BÁL BABIČEK A DĚDEČKŮ, který se uskuteční
16. března od 14,00 hodin v kulturním domě, a který pořádáme
ve spolupráci s MO Svazu tělesně postižených.
Takže dost řečí, a do práce … Bc. Josef Poljak, ředitel SVČ

Muzeum břidlice v kostce a dál…
Muzeum břidlice, založené v roce 1996, je svým charakterem
na území ČR ojedinělé. Muzeum mapuje bohatou historii města,
ale především se zaměřuje na vznik, zpracování a využití břidlice charakteristické pro oblast Budišovska. Mezi nejzajímavější
sbírkové předměty paří archeologické nálezy nářadí a předmětů
nalezených v lokalitách bývalé těžby břidlice, dobové břidlicové
hodiny, břidlicové školní tabulky a pisátka, fosilie rostlin a zvířat
zkamenělých v břidlici a množství originálních historických fotografií a dokumentů.
Návštěvníci v muzeu mohou zhlédnout bohaté sbírky, objevit zajímavé informace, na interaktivní obrazovce nahlédnout do břidlicových dolů prostřednictvím krátkého dokumentu a ve štípárně
si například vyzkoušet výrobu břidlicové krytiny nebo srdíčka.
Na muzeum navazuje naučná „Břidlicová stezka“ mapující lokality dobývání břidlice v okolí města.
Historie
Městské muzeum v Budišově nad Budišovkou vzniklo v létě
1996. K umístění muzejních sbírek posloužila chátrající budova
bývalého barokního mlýna přebudovaná z prostředků města na
městské muzeum. Od vzniku expozice se hlavním tématem stala
břidlice a břidlicový průmysl. K vybudování první expozice přispěl svým podnětem geolog RNDr. Stanislav Staněk, budišovský
rodák. Sbírky byly, a dodnes z větší části jsou, naplněny z jeho
soukromých nálezů. Expozice od svého založení představuje těžbu břidlic nářadím, vzorky různých druhů nerostů, výrobky z břidlic, historickou dokumentaci a fotografie.
Prvotním cílem vedoucím ke vzniku expozice byla osvěta, podnícení
návštěvníků k obnově břidlicového průmyslu, nebo alespoň k obnově řemeslné výroby z břidlic a zájmu o dané téma. Je nutné velice ocenit zápal, se kterým expozice vznikala takřka na koleně. Byl
využit „všelijaký“ nábytek a police v majetku kulturního střediska.
Pracovníci kultury a RNDr. Staněk na této expozici pracovali i ve
svém volném čase s velkým nasazením.
Nově otevřená expozice byla postupně stále více navštěvována laiky i odborníky a pro město se stala jedinečným turistickým cílem
příchozích. Po dobu deseti let však expozice zůstávala v původní podobě a zub času na ní sehrál patřičnou roli. Některé cenné exponáty

byly odvezeny, skromný počet dokumentů byl vlhkostními poměry
přes zimu poškozován, fotografie se kroutily atd. Někteří návštěvníci
také projevovali pocit z neuspořádanosti sbírkových předmětů a nedostatku informací. Zmíněné nedostatky vedly k myšlence vypracování návrhu na nové uspořádání muzejní sbírky.
Reinstalace expozice 2007/2008
S nápadem obnovy expozice v novém pojetí přišli v roce 2005
Lumír Moučka a Helena Malušová. Inspirací k nové studii expozice se jim stal dokument z roku 1965-1966 zapůjčený z archivu
paní Evy Mikulcové - dopisy Jana Řiháka z Olomouce panu Štýbnarovi na důl Těchanovice−Lhotka s žádostí o dodání různých
vzorků pro připravovanou expozici „Těžba a využití břidlic“, připravovanou společně s vedoucím Jednotného kulturního střediska
v Budišově nad Budišovkou. Součástí dokumentů byl plán členění
expozice na jednotlivá témata a seznamy předmětů, které mají být
sesbírány a vystaveny. Řihák rozdělil expozici na 16 témat a každé z nich přesně popsal a rozpracoval. Je také potřeba zmínit,
že i původní expozice usilovala o uspořádání sbírek, avšak forma
byla nepřehledná a nejasná. Odborné texty byly vytištěny na A4
na inkoustové tiskárně a pověšeny vedle otevřených vitrín a tak je
většina návštěvníků přehlédla.
Na jaře 2006 autor Lumír Moučka poprvé představil návrhy na
přepracování expozice v podobě − návrh nových vitrín, grafické
zpracování, rozčlenění expozice do tematických okruhů. Návrhy
čekaly dva roky na zdroj financí a v prosinci 2007 se započalo
s realizací.
Při výstavbě nové expozice hrál klíčovou roli finanční objem a tomu
bylo nutné podřídit celý projekt. Dle finančních možností se volily
materiály a způsoby provedení. Například namísto původně uvažovaných konstrukcí vitrín z masivu bylo použito lamino s imitací
buku. Volba osvětlení měla také své hranice a byla vybrána jednoduchá zářivková světla. Z technických prvků byl instalován TV panel
s ovládáním pro budoucí možné rozšiřování obsahu informací. Zvolilo se PC se dvěma obrazovkami a ozvučením.
Studie reinstalace kladla velký důraz na níže uvedené body:
 tematický okruh − každé téma výrazně uvést podsvícenou,
obrazově−textovou vitrínou,
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 výtvarná stránka − každé téma označit piktogramem (k vytvoření piktogramů byl osloven výtvarník František Žáček),
 odbornost − zapojit co nejširší počet odborníků (při konzultacích a návrzích textů došlo k oslovení řady významných odborníků z VŠB Ostrava a ÚP Olomouc),
 názornost − obrazovou část doplnit o názorné grafické ukázky,
zpracovat přitažlivě s moderním designem,
 vytvořit prostor makety štoly
y (maketa štoly byla provedena
s přispěním pracovníků Břidlicového dolu Lhotka)
 doplnit celou expozici dobovými dokumenty.
Na odborné stránce expozice se podíleli:
 Helena Malušová − řízení výstavby expozice,
 Lumír Moučka − sestavení tematických okruhů, scénář, návrh
vitrín a tabulí, grafický design, odborné texty − historie dobývání břidlic, fotografie, interaktivní obrazovka s dokumenty
v podobě obrázků a filmových smyček,
 Ing. Jakub Jirásek − geologie Nízkého Jeseníku,
 Ing. Daňek, PhD. − petrografie,
 Mgr. Tomáš Lehocký, PhD. − paleontologie.
Jednou ze zajímavých částí expozice se stala maketa komory
a štoly. Na této maketě spolupracovali pracovníci dolu Lhotka
materiálově, ale i tvůrčí činností. Je potřeba vyzvednout především spolupráci s Karolem Sajdákem a také s důlním Oldřichem
Křížem, který vyrobil postavu horníka.
Muzeum břidlice 2012 − 2015
Stávající část expozice je umístěna v 1NP budovy. V této části se
nachází pokladna, štípárna břidlice, místnost expozice 1, místnost
expozice 2 a WC. Podlaží je propojeno s přízemím schodišťovým
prostorem. V přízemí se nachází další prostory, určené k instalaci
další části expozice.
V roce 2012 převzala správu Muzea břidlice nově zřízená organizace Středisko volného času, příspěvková organizace. Po zahájení
činnosti nového vedení bylo přistoupeno k pokračování směru dalšího vývoje a budování muzea. Ještě v roce 2012 byla provedena
výmalba přízemí a instalovány nové vitríny. Práce a dodávky byly
investovány z rozpočtu SVČ. Nová organizace si vytýčila cíl dokončení Muzea břidlice do roku 2015 v následujících bodech:
 vytápění a odvlhčení − provedení nového vytápění s účelem
snížení nákladů na provoz, snížení vlhkosti v expozicích,
 zahradní expozice − vybudování nového oplocení zahrady, vybudování exteriérové expozice,
 expozice v přízemí − rozšíření expozice o prostor přízemí budovy.
Vytápění a odvlhčení

Vytápění muzea je dnes provedeno pomocí přímotopných elektrických panelů. Vzhledem k neustálému zvyšování cen energií je takové vytápění neekonomické. K udržení únosnosti nákladů se šetří
a v zimním období se temperuje na velmi nízké teploty, což neprospívá sbírkovým předmětům, ani vybavení muzea. V současné době
probíhá příprava projektové dokumentace pro instalaci tepelných
čerpadel. Pomocí nového způsobu vytápění by mohlo dojít k úspoře
60% energií. Při zvýšení teploty v expozicích a zároveň cen energií
bude takto možné udržet současné náklady na otop.
Zahradní expozice
Zahradní expozice vychází částečně z původního projektu Centrum břidlice z roku 2010, avšak její cíl je zjednodušit celé řešení
a minimalizovat náklady budoucího provozu. Výsledkem tak bude
vznik expozice v následující podobě:
 nové oplocení s plochami pro propagaci turistických cílů Budišovska,
 expozice − fauna a flora na břidlicových haldách,
 expozice − štola a důlní doprava,
 aktivní hry pro děti a dospělé,
 venkovní štípárna s přístřeškem,
 osvětlení budovy.
Expozice v přízemí
Jak už bylo zmíněno, v roce 2012 byly instalovány nové vitríny.
Dalšími důležitými investicemi jsou:
 technická část − osvětlení, nábytek depozitáře, nábytek prodejny a IC koutu, instalace počítače a internetu pro turisty, bezpečnostní zařízení,
 informační tabule a popisky, instalace předmětů.
Umístění a témata rozšířené expozice Muzea břidlice:
 dobývání stříbra a olověných rud na Budišovsku, prostor schodiště a chodeb,
 dobývání břidlice na Budišovsku, prostor hlavní expozice přízemí,
 umělecké a řemeslné výrobky z břidlice 1. republiky a současné, břidlicová architektura, prostor hlavní expozice přízemí,
 historie města Budišov nad Budišovkou, prostor klenbové
místnosti za hlavní expozicí.
Snažíme se, aby Muzeum břidlice bylo i nadále pozoruhodnou
atraktivitou našeho města. Aby i host, který už třeba muzeum v minulosti navštívil, objevil zase něco nového a zajímavého. V letošním roce budeme podávat žádosti o podporu z projektů hned na
několik míst. V nich budeme zvažovat i prostředky pro revitalizaci břidlicové stezky. Těžba a zpracování břidlice má v Budišově
nezastupitelnou tradici a historii. O tom se můžete, milí čtenáři
Zpravodaje, v letošním roce přesvědčit - už od prvního čísla budeme vkládat na pokračování specializovanou dvoustránku právě
o historii těžby břidlice jako fenoménu našeho kraje.
Lumír Moučka, Josef Poljak

Domeček a Mikuláš
Nejenom to „velké“ mikulášské nadílení v Budišovském kulturním domě je důležité. Děti najdeme i v „našich“ vesnicích, a tak se
za nimi vydal Mikuláš i tam. Velice nás těší, že se nám daří velmi
dobře spolupracovat s místními organizacemi, spolky a dobrovolníky, kterým záleží na práci s dětmi i „na konci světa“.
Pátek – Mikuláš ve Svatoňovicích
V pátek 7. prosince 2012 naděloval Mikuláš ve velkém v obecním sále ve Svatoňovicích. Nejprve předvedly svůj program děti
z Mateřské školy ve Svatoňovicích. Mikuláš pozorně sledoval celé
vystoupení a děti z MŠ nakonec za pěkné vystoupení odměnil velkými balíčky. Pak přišly na řadu dle věku ostatní děti a pro každého byl nachystán balíček od obce. Jelikož dětem brzo vyhládne
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a mají žízeň, dostali i občerstvení zdarma. Odpoledne děti zakončily společným fotografováním a tancem s Mikulášem a andělem.
Obec Svatoňovice připravila Mikulášskou nadílku i pro dospělé.
Každý občan si mohl přijít na zvěřinový guláš s chlebem a pivo
nebo nealko pití. Odměnou všem byla pěkná akce a prázdné hrnce.
Děkujeme všem, kteří se podíleli - obec Svatoňovice, MŠ Svatoňovice, Myslivecké sdružení.
Sobota – Mikuláš ve Starých Oldřůvkách
V sobotu 8. prosince 2012 od 14 hod. se hlavně děti těšily
do sálu Hospody ve Starých Oldřůvkách. Na úvod Mikulášské nadílky proběhly hry. A soutěžilo se o sladké odměny. Se
setměním přišli čerti, anděl a Mikuláš. Za pěknou básničku,
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písničku nebo říkanku dostaly děti mikulášský balíček. Někteří
byli odebráni do pekla a po výchovné lekci vráceni zpět. Po společném tanci s Mikulášem se opět soutěžilo. Závěr odpoledne
patřil tanci. Domů se dětem moc nechtělo. Tak zase za rok! Dě-

kujeme Klubu vojenské historie a hasičům ze Starých Oldřůvek.
Sobota – Mikuláš v Podlesí
Mikuláš se hned po ukončení nadílky ve Starých Oldřůvkách vydal do Podlesí. V Restauraci u Huťů už na něj netrpělivě čekaly
děti. Dlouhou chvíli si ukrátily zdobením vánočního stromečku,
zpíváním koled a skákáním na trampolíně. Příchod Mikuláše
a čertů je ale překvapil. Některé utekly do náruče rodičům, ale
všechny se nakonec překonaly a dostaly za básničku nebo říkanku pěkný mikulášský balíček. Poděkování patří rodině Huťových
a Kamile Kohoutkové.
Pátek 14. 12. – Mikuláš v Domečku
Děti z romských a sociálně slabších rodin přišly v pátek 14. 12. 2012
do sálu v Domečku na Mikulášskou nadílku. Před nadílením si děti
ukrátily dlouhou chvíli soutěžemi a hrami. Mikuláš nadílel každému
za nějakou říkanku, básničku nebo písničku. Ti, co se chtěli tomuto
úkolu vyhnout, byli bráni do pytle. Nakonec každý vylovil v paměti
nějakou řeč pro Mikuláše a dostal za odměnu balíček sladkostí.

Hýbat se na Štěpána? Pryč od pohádek
a dobrůtek do zimy? Tak to jsou blázni.
Sváteční dopoledne 26. prosince a na náměstí je živo. Početná skupina sportuchtivých nadšenců se sešla v tělocvičně ZŠ ke Štěpánskému turnaji ve stolním tenise. Po rozehrání a registraci se všichni rozdělili do jednotlivých kategorií. A jak tříhodinové klání na
čtyřech stolech dopadlo? Hra všechny tak zaujala, že nakonec hrály děti proti rodičům, vítězové jednotlivých kategorií proti sobě,
a hrálo se a hrálo se ……
A tady je výsledková listina:
Kategorie
Mladší žáci:
Kategorie Starší žáci:
Kategorie Dospělí:
1. Ondra Vrba
1. Adam Poljak
1. Libor Kozák
2. Vendula Poljaková
2. Jan Anděl
2. Dušan Anděl
3. Jakub Vrba
3. Pavel Bačkovský st.
Tak za rok na Štěpána opět sportu zdar!

Ohlédnutí za Vánočním
zpíváním 2012
I když jsou vánoce již nenávratně za námi, rádi bychom vám
prostřednictvím fotografií připomněli atmosféru jednoho
z nejkrásnějších svátků v roce. Ještě jednou bych ráda srdečně
poděkovala všem dobrovolníkům, kteří jakkoliv pomáhali
s přípravou vánočního zpívání. Největší poděkování patří
především všem našim hercům za jejich obrovskou ochotu
a píli, s jakou zpívání nacvičovali - srdečně vám všem děkuji.
Velké poděkování také patří všem, kteří se i přes třeskutou zimu
rozhodli přijít a zazpívat si s námi nejkrásnější koledy - děkujeme
za vaši podporu a zároveň se těšíme na vánoční zpívání 2013.
Marie Talíková, DiS., SVČ
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Mistrovství světa v Line Dance
Ve dnech 1. až 6. ledna 2013 se
konalo v německém Kalkaru pod
patronací World Country Dance Federation (WCDF) mistrovství světa
v Line Dance – World Championships 2013. Na tento šampionát se
kvalifikovaly i dvě členky budišovského tanečního kroužku line dance
Markétka Lacuchová a Hana Malcová. Obě výborně odtančily soutěžní
tance stylů lilt, smooth, waltz, cuban
(chacha), funky a novelty a rozhodně
neudělaly ostudu.
Soutěže se účastnili tanečníci věkových kategorií v rozmezí od 9 do 65
let z celkem 18 států v šesti obtížnostních kategoriích a osmi stylech
tanců sólových a párových. Za Českou republiku soutěžilo 7 tanečníků,
nejméně obsazená výprava přijela
z Andory o počtu 4 tanečníků. Konkurence byla opravdu na světové
úrovni ve všech kategoriích. Markétka ve svéé kkategorii
t
ii T
Teen
Newcomer Female obsadila 10. místo, Hanka v kategorii Silver Newcomer Female získala pohár za 4. místo. Newcomer je
druhá obtížnostní kategorie.
Podle počtu zúčastněných států a počtu soutěžících je vidět, že
line dance je na prudkém vzestupu. Je to ideální využití volného času pro ty, kteří rádi tančí a nemají partnera, bez ohledu na
věk. V line dance každý tančí sám za sebe jednoduché i těžší
choreografie na moderní a country hudbu. Na své si přijdou
příznivci latinských tanců (chacha, rumba, samba) i tanců stan-

dartních (polka, waltz, párový two
step), funky i street dance nebo irských tanců. V Litvě je dokonce line
dance zařazen ve školních osnovách.
Letos plánujeme účast na čtyřech
workshopech v České republice, na
kterých se bude vyučovat technika
různých tanečních stylů a také nové
tance soutěžní. Rádi bychom se zúčastnili také dalších kvalifikačních
soutěží například v Berlíně, ve Vídni. V ČR jedinou soutěží s kvalifikací na MS je Czech Open pořádaná
na podzim v Písku. Všechny soutěže
jsou finančně velmi náročné a nejsou
nijak dotované. Naše letošní výprava
do Kalkaru se mohla uskutečnit jen
díky pomoci sponzorů. Děkujeme
tímto firmě Frančák s.r.o. a Středisku volného času Budišov n. B. za
poskytnutí finančního příspěvku na
pokrytí nákladů spojených s účastí
na W
World
ld Ch
Championships.
i hi
V Budišově se v současné době věnuje tančení line dance
pravidelně 5 lidí, z toho tři děti, dojíždí dvě děvčata z Opavy
a jedna z Vítkova. Ne všichni tancují kvůli účasti na soutěžích.
Důležitá je radost z pohybu, ze setkání s kamarády a při tanci
lze zapomenout na stresy a nepříjemnosti v práci a ve škole,
zkrátka relax! Taneční hodiny (každé úterý od 16.30 do 18.30
hodin) jsou všem kdykoliv přístupné.
Oficiální záznamy z MS jsou uloženy na http://www2.worldp
cdf.com/madia1/2012-06-10-19-03-28
Hana Malcová

Mikulášské nadílení
Snad každé dítě se každý rok těší na Mikuláše, anděly a čerty.
A snad každé dítě se zároveň tak trochu bojí. A bojí se, i když
dobře ví, že to jsou převlečení tátové, strejdové, tety či jiní
známí . Nejinak tomu bylo v soboru
8. prosince, kdy Středisko volného času
ve spolupráci s Klubem rodičů pořádalo pro děti Mikulášské nadílení. Nedočkavé děti s rodiči se sešli ve tři hodiny
a trpělivě a tiše čekali, co že se bude dít.
A že se dělo! Nejprve krásná andělská
hlasatelka Andělské televize všechny
přivítala a všichni se mohli podívat, co
se vlastně děje v pekle. Další televizní
záběr nás zavedl do nebe, kde si Andílci
v klidu zdobili stromeček, když v tom se
ozvaly pekelné rány. V tu ránu bylo po
klidu a z pekla začali vylézat rozpustilí
čerti. To už začalo být i v sále neklidno
a sem tam se ozývalo i dětské pofňukávání. To peklo asi vážně existuje! A čertiska začal dělat neplechu a lezla mezi
návštěvníky. To už ale zasáhli andělé
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a hned čerty posypali andělským prachem, a ti zůstali na zemi
nehybně ležet. Vystrašené děti spolu s andílky volali na pomoc
svatého Mikuláše. Hodný Mikuláš na sebe nenechal dlouho
čekat a čertovskou čeládku usměrnil.
A přišel čas nadělování. To už zase neustále vyrušovali čerti, kteří měli v Knize
hříchů o všech dětech pečlivě poznamenáno, zda je hodné či zlobí a „zlobivce“
hned chtěli děti brát do pekla. Pěkná
básnička či písnička dítěte a slib, že se
opravdu polepší, vše zachránila, takže
čerti odtáhli do pekla s nepořízenou.
Závěrem odpoledne Mikuláš s andílky
i čerty obdarovali všechny přítomné děti
balíčkem sladkostí.
To ale nebyl konec, dále na děti čekaly
soutěže a celé odpoledne zakončila diskotéka, na níž hrál DJ Pepa Dvořák.
Věříme, že se dětem odpoledne líbilo,
a troufáme si říci, že budou celý rok
moc hodné!
Za KRPŠ Ivana Tomandlová
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I v zimě se cvičí…
Kdo si myslí, že v zimě se psi jen krmí a psovodi povalují, je na velkém omylu. Naopak - v chladnějším počasí se psům cvičí lépe než
při letních třicítkách. Snad jen pitbulka Trischa bojkotuje odložení
vleže, ale zato s větší chutí obíhá zástěny. Po výroční schůzi jsme
bohatší o tři nové aktivní členy a jsme rádi, že k nám našla cestu
i dítka školou povinná. Těm je třeba koňská dávka trpělivosti a motivace, protože pokud má výcvik přinést výsledky v podobě zkoušek nebo závodu, je nutné pravidelně pracovat. A to je pro všechny
mladé kámen úrazu. Střídá se úspěch s neúspěchem a nějakou dobu
trvá, než chlupáče přesvědčíte, aby dělal to, co chcete vy. Psi od přírody umí vše, co po nich chceme – stopují, štěkají, hlídají, koušou,
nosí předměty, skáčou přes překážky. Zbývá jen „jedno“ – přesvědčit je, aby to dělali na povel… Snad naši „mladí“ vydrží. Je vítán
každý, koho výcvik zajímá, nemusíte se hned stát členem, přijďte
se třeba jen podívat, vyzkoušet si, poradit jak na to. A s kým se u nás
můžete potkat, vám napíšu příště.
Mgr. Lenka Galová

Hasičský výlet
V sobotu 15. prosince uspořádalo SDH Guntramovice pro členy
a jejich rodinné příslušníky výlet. První zastávka byla v Olšanech u Prostějova, kde jsme si prošli soukromé hasičské muzeum pana Josefa Vláčila, ve kterém jsou k vidění převážně menší
předměty od historie po současnost - uniformy, nářadí, výstroj
apod., z větších exponátů pak koněspřežná kombinovaná stříkačka z roku 1924. Celou expozicí nás provedl majitel, p. Vláčil.
Další zastávka byla v Hanáckém skanzenu, který se nachází
v obci Příkazy na Olomoucku. V době naší návštěvy tady probíhala výstava Hanácké vánoce. Skanzen je rozdělený do obytné
části, ve které je vybavení tradiční kuchyně a světnic, řemeslná
dílnička i staré školní pomůcky, a hospodářské části, kde jsme
viděli zemědělské stroje a nářadí z přelomu 19. a 20. století.
Cesta pokračovala do města Olomouce. Někteří si na náměstí
prošli vánoční trhy, jiní využili volný čas k občerstvení nebo
nákupům. Děti se mohly podívat na pohádku o Héraklovi, se
kterou na náměstí vystoupilo Divadlo Tramtárie. Zmrzlí, unavení, ale spokojení jsme se vrátili domů.
Růžena Košarišťanová, SDH Guntramovice

Výstava Advent a Vánoce v Guntramovicích
V neděli 2. prosince 2012 ve 13 hodin se již potřetí sešli návštěvníci, aby zhlédli výstavu adventních kalendářů a věnců,
ozdobených vánočních stromků, různých výrobků s vánoční
tematikou a 58 Betlémů různých velikostí a z rozličných materiálů. Nechyběl mikulášský koutek, který ukázal rozdíl v dárcích pro hodné a zlobivé děti.
Děti mohly napsat dopis Ježíškovi a vhodit do schránky Ježíškova pošta. Nechyběly ukázky slavnostní vánoční tabule
a staré jizby, tak jak snad mohla před léty vypadat. Manželé
Pončíkovi nabízeli k prodeji výrobky z včelího vosku. Adventní a vánoční atmosféru dokreslovaly zvuky koled a vůně punče
a skořice. O spokojenosti svědčí i pochvalné zápisy v knize
návštěv. V pondělí 3. prosince si výstavu přišly prohlédnout
děti z Mateřské školy v Budišově nad Budišovkou, kterým se
výstava moc líbila, a největší zájem sklidila Ježíškova pošta.
Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnovaný Tříkrálové
sbírce 2013.
Růžena Košarišťanová, SDH Guntramovice
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Kateřinské posezení

Vážení přátele zahrádkáři,

V pátek 23. listopadu v budově bývalé školy v Guntramovicích zazněl již poosmé tón cimbálu, kterým nás na tradičním
Kateřinském posezení přivítala cimbálová muzika Opavští
hudci. Známé i méně známé písničky si přišla nejen poslechnout, ale i zazpívat a k nim zatancovat šedesátka posluchačů.
K příjemné atmosféře přispělo i připravené občerstvení. Děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli se pobavit.
Růžena Košarišťanová, SDH Guntramovice

skončil nám opět další zahrádkářský rok, který byl spojen
s oslavou 50. výročí vzniku naší ZO a 55. výročí jednotné
zahrádkářské organizace. Díky vaší práci a vašemu nasazení
to byla oslava důstojná. Zahrádkaření se stále více dostává do
povědomí našich spoluobčanů, opět se zvyšuje zájem o vlastní
pěstování ovoce, zeleniny a květin. Využijme toho a snažme se
přilákat do našich řad nové, především mladší členy.
Rok 2013 bude určitě patřit k těm velmi náročným. Ekonomické potíže našeho státu se začínají promítat i do činnosti
občanských sdružení a tedy i do ČZS.
V současné době Republiková rada ČZS schválila návrh postupu dalších prací na přípravě návrhu zahrádkářského zákona,
který bude předložen ke schválení Parlamentu České republiky. V tomto zákoně se bude jednat o podpoře zahrádkářské
činnosti a o úpravě některých podmínek jejího provozování
(Zahrádkářský zákon). Účinnost tohoto zákona nabývá platnost prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího
po jeho vyhlášení. S celkovým obsahem tohoto zákona Vás
seznámíme po jeho schválení na výroční schůzi naší ZO.
A nyní co nás čeká v měsíci březnu a dubnu. V pátek 22. března
2013 v 16,00 hod. se uskuteční ve vinárně KD výroční členská
schůze naší ZO, na kterou Vás tímto co nejsrdečněji zveme.
Pozvánky budou roznášeny minimálně týden před zahájením.
Na sobotu 27. dubna 2013 je naplánován ve spolupráci s SVČ
zájezd na jarní Floru v Olomouci. O této akci budete včas informováni.
Váš předseda Indrák Zdenek

AMK Budišov nad Budišovkou ukončil sezónu 2012
na trati v Liščí kotlině
Víťa Pražák starší zorganizoval ukončení starého roku 2012 přímo na motokrosové trati
v Liščí kotlině. Bylo to pěkné a hlavně super
připravené předsilvestrovské odpoledne. Nejen místní, ale i zástupci veteránů z Vítkova
si pochutnali na ugrilované klobáse od Honzy Grygara a svařáku, který připravil Víťa.
Rozdělaný oheň zahříval zvenku a svařáček
zevnitř. Bylo o čem povídat a zavzpomínal
i Pavel Nolden a Honza Schulmaister. Marek Grygar by chtěl absolvovat velký enduro
závod v Rumunsku, Kuba Hudeček se přijel
pochlubit s novou motorkou. Erik Švidra dostal pohár za reprezentaci AMK Budišov nad
Budišovkou v roce 2012. Mirek Panák st. se

těší na výjezdy do okolí a mladý na závody.
Lojza Karásek plánuje s Víťou závody veteránů. Zdenek Foltýn měl obrovskou radost
z nové motorky.
Všichni vzpomínali, ale hlavně se těší na novou sezónu 2013.
Ta už vlastně začala. Zdenek a Erik byli
již několikrát trénovat v mohelnické hale.
Zdenek absolvoval dvoudenní soustředění
vedené Martinem Žeravou. Erik trénoval
s Markem Sukupem a Karlem Abrahámem.
Příprava na novou sezónu je v plném proudu. Přejeme všem pevné zdraví a co nejlepší
výsledky.
Za AMK Milan Švidra

Ski Areál v Horních Guntramovicích
je připraven na sezónu 2013
Zima se již ukázala a provoz Ski areálu
může být zahájen. Vše je připraveno. Snad
nám počasí dovolí užívat si sněhu alespoň
jako minulou zimu. Pod dohledem správce
budov pana Aleše Flesara a za pomoci sponzorů, včetně několika členů oddílu, se včas
stihla dokončit rekonstrukce sociálních zařízení. Nákladem 45 000,- Kč jsou zařízení
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připravena pro veřejnost, včetně teplé vody.
Za 12 000,- Kč byly také postaveny nové
schody od hlavní silnice pro lepší přístup
lyžařů do areálu. Samotný vlek byl seřízen
a opravena převodovka. Tuto zajistili technici vleku pan Pavel Blažek a pan Vašek
Jakubec. Zvolila se oprava navařením ozubení, která stála 9 000,-. Tu zajistil pan Mi-
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rek Panák u firmy Černín, s.r.o. Pro představu - nové ozubení
by stálo 80 000,- Kč. Technika je také připravena. Rolba prošla servisem, včetně výměny olejů a výměny prasklých lišt na
pásech. Tady zapracoval rolbař Pepa Koláček, který se o rolbu
stará. Investice oddílu byla 19 000,- Kč a tato cena je jen díky
sponzorským cenám firmy Amaro od pana Romana Pecníka.
V rámci možností se upravila také dílna pro obsluhu a servis

lyží. Pro běžkaře se budeme snažit upravovat oba okruhy podle
sněhových podmínek. Lesy České republiky, vlastníci a nájemci pozemků nám vyšli vstříc a proto prosíme všechny běžkaře
o dodržování pravidel a pohyb jen po vyznačených trasách. Važme si možnosti využívat soukromých pozemků, na kterých můžeme stopu upravovat. Příjemné lyžování a rychlou stopu Vám
přeje Oddíl lyžování Budišov nad Budišovkou. Milan Švidra

TJ Spartak
18. 1. 2013 proběhl již tradiční Sportovní ples, který uspořádali hráči, funkcionáři a příznivci oddílu kopané TJ Spartak Budišov nad Budišovkou. K tanci hrála hudební skupina „TNT“
z Příboru a nechybělo ani - dá se říci - již tradiční kulturní
vystoupení našich fotbalistů, které opět nezklamalo a pobavilo
hosty plesu. V programu také vystoupil dívčí taneční kroužek
při SVČ Budišov n. B. Součástí plesu bylo i losování bohaté
tomboly, čímž bych chtěl při této příležitosti poděkovat všem
sponzorům, kteří do této tomboly přispěli svými dary. Jedná se
o fa VVM-IPSO Fulnek, manžele Schrammovy, pány Hrčku,
Skácela, Balaje, Hanáka, restauraci „U Obucha“, fa Linaset,
fa Insportline, fa TIG TECH, fa Černin, SVČ Budišov n. B.,
paní Sobolovou, paní Siažíkovou, pana Kaštovského, lyžařský oddíl Budišov n. B., slečnu Karáskovou, paní Prokešovou,
Městské lesy Budišov n. B., fa Zempol, fa Velička-Žatka, pana
Drozda, paní Šustkovou, Občerstvení s večerkou „Na Statku“,
paní Holleschovou, pálenici Budišov n. B., pekárnu Bílčice,
kadeřnictví „ZUZKA“, paní Horákovou, paní Velikou, restauraci „Krušovice“, pana Kubesu, fa IPG a pana Grygara. Jinak
součástí předešlých Sportovních plesů bylo i vyhlášení ankety „Fotbalista roku“, kterou jsme se vzhledem k výsledkům

v loňském roce rozhodli tentokráte neudělovat.
Pro informaci našim příznivcům: v přípravě na jarní část sezóny by mělo sehrát družstvo „A“ mužů sérii přípravných zápasů
s mužstvy Vítkova, Olympie Bruntál, Oder, Moravského Berouna a Pusté Polomi „B“.
Bc. Libor Fluss, předseda TJ Spartak

Výzva
Divadelní soubor při občanském sdružení Za Budišov! hledá
dva odvážné muže, kteří by ztvárnili postavy v připravované
divadelní hře Vlastimila Peška – Vlasta kopla Vlastu, aneb
dívčí válka v Čechách. Tuto komedii se zpěvy napsal Vlastimil Peška na motivy Aloise Jiráska, hudební doprovod a texty

písní složil J. Wykrent.
Zájemci se mohou přihlásit u paní Heleny Malušové na tel. č.
731 868 371.
Zkoušky této hry začnou v únoru. O prvním termínu budete
včas informováni.

Akce: Děti dětem aneb vánoční krabice od bot
V neděli 6. ledna na Tři Krále jsme odpoledne u nás v budišovském kostele
zažili zvláštní radostnou atmosféru.
Přední lavice chrámu se zaplnily dětmi v doprovodu svých rodičů. Byly
to především děti z takových rodin,
které si nemohly dopřát tolik radostí
z vánočních dárků, jak bývá v našich
krajích o těchto svátcích obvyklé. Po
sváteční bohoslužbě jsme spolu s paní
Skalkovou, referentkou sociálních
věcí Města Budišov nad Budišovkou,
rozdávali těmto dětem dárky, které
jim připravily děti z Prahy a ze Středočeského kraje. Původ této myšlenky, aby děti obdarovávaly své vrstevníky dárkem velikostí až krabicí od
bot, se kdysi zrodil v USA. Jak tato
akce ale vznikla u nás v Budišově?

Ve čtvrtek 27. prosince za mnou přišel na faru pan Markus Pape, který
žije v Praze. Zasvětil mě do této akce
a zeptal se mě, zda se najdou v naší
farnosti děti, které bychom mohli aspoň dodatečně potěšit. Na mou kladnou odpověď mně ukázal auto, v jehož kufru se nacházelo asi 35 dárků
obsahující tajemné překvapení. Slíbil
jsem mu, že to zařídím. A tak se stalo. Tímto děkuji paní Skalkové, panu
Markusi Papemu a všem dalším lidičkám, kteří se na této akci podíleli,
a hlavně dětem z Prahy a ze Středočeského kraje, které jako skuteční Tři
Králové obdarovaly chudé děti z našeho města.
P. Petr Fichna
farář v Budišově n/B.

27

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Rok 2012 s Klubem vojenské historie
V loňském roce uskutečnil Klub vojenské historie (dále jen
KVH) dvě akce pro děti. Byl to branný den, který jsme uskutečnili 29. 9. 2012, a zimní táboření, kde jsme se z pátku na
sobotu dne 28. 12. 2012 vydali k řece Odře.
Na branný den připravilo KVH několik disciplín: děti soutěžily v jízdě na lanové dráze, střelbě ze vzduchovky, šplhu na
laně, vyzkoušely si také hod granátem a spoustu dalších zajímavých atrakcí. Tato akce se konala ve Starých Oldřůvkách
„Na Skalce“ a v jejím okolí. Účastnilo se jí 35 dětí různého
věku. O ty nejmenší se postarala paní Tošovská ze Střediska
volného času. Ceny byly nachystány i pro ty nejmenší, kteří se
nemohli zúčastnit disciplín, větší děti se musely o cenu zasloužit v soutěžích. O vydařené akci jsme byli přesvědčeni - svědčily o tom úsměvy na dětských tvářích.
Druhé akce s názvem „Zimní táboření“ se zúčastnilo 9 dětí. Ty
se měly za úkol naučit, jak se o sebe mají postarat v drsných
podmínkách zimy. Klub KVH pro ně nachystal ubytování ve
vojenském stanu ZS1, kde byla i kamínka. Připravená byla
i kuchyně. Vařili jsme teplý čaj, polévku a smažili karbanátky.
Celý den proběhl rychle a bez úrazu. Večer byl úplněk. V noci

klesla teplota na -10°C. Ráno po snídani jsme se vydali na prohlídku Dračí štoly (neboli Čundrácké jeskyně).
Na tento rok si KVH připravuje letní táboření. Už nyní se děti
ptají, kdy vlastně bude.
Případné zájemce budeme informovat pomocí letáčků.
Klub vojenské historie Staré Oldřůvky

Šachový koutek
Řešení úlohy
y z minulého čísla BZ:
Úloha v minulém čísle vypadala složitě, zadání úlohy s matem
4. tahem mohlo leckoho odradit. Při bližším prozkoumání pozice je ale zřejmé, že černý nemá tah, a proto musí bílý obětovat střelce tahem 1. Sh5, aby nebyl pat. Následuje jediné 1…
Kxh5, dalším tahem 2. Kg7 bílý opět donutí černého udělat
jediný možný tah a to 2…h6 a po 3. Kf6 černý opět nemá na
výběr než tah 3…Kh4, po kterém přijde 4. Kg6 mat.
Úloha ppro toto číslo:
Najít v pozici na
diagramu jednotahový mat černému
králi dokáže zřejmě
asi každý, kdo zná
pohyb šachových
ﬁgurek. Nicméně
bílý může matit
více způsoby. Dokážete spočítat, kolik matů může bílý
dát?
Zadání úlohy:
y
Kolik různých jednotahových matů může bílý dát?
Šachová sezona 2012/2013 jje v p
polovině:
Od posledního vydání BZ byly odehrány další 3 kola šachových soutěží, které se tak již přehouply do své druhé poloviny.
A jak si zatím po 5 odehraných kolech vedou družstva našeho
oddílu ŠK Pogo Budišov?
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Naše „A“ družstvo se ve vyšší soutěži adaptovalo velice dobře
a dá se říct, že se úspěšně vezeme na vlně nováčkovského nadšení. V zápase v Kravařích jsme s těžkým soupeřem bojovali
do vyčerpání všech možností a sil a odměnou za urputnost nám
byl cenný bodík do tabulky. V dalším kole jsme po výborném
výkonu jasně rozdrtili B tým Orlu Opava a dali ostatním soupeřům jasný signál, že se s námi v soutěži bude muset počítat.
Ve vítězném tažení jsme pokračovali i proti Vrbnu pod Pradědem a po soustředěném výkonu jsme poměrně překvapivě
zvítězili (překvapen byl zejména soupeř) v poměru 5-3. Po pěti
odehraných kolech máme 10 bodů a držíme skvělou 4. příčku
v tabulce. Záchranářské práce se nás tuto sezonu týkat již nebudou, což je přesně cíl, který jsme si vytýčili!
Co se týče „B“ družstva, tak velký prostor stále dostává naše
mládež a na výsledcích je to samozřejmě trochu znát. Nicméně
žádný učený z nebe nespadl, kluci se perou statečně se zkušenějšími soupeři a mnohdy jim k cennému výsledku schází
jen kousíček štěstí a trocha herních zkušeností. Ale jak známo,
není vítězství bez prohry.
Trochu zmíněných zkušeností odjeli nasbírat kluci z našeho
kroužku Jarek Mikeš ml. a Karel Demel ml. na turnaj mládeže
do Malých Hoštic, který se konal 15. 12. 2012. V tomto turnaji
oba získali 3,5 bodu ze 7 partií a ve své kategorii do 13 let obsadili Jarek 4. místo a Karel 6. místo.
Řešení úlohy:
y V pozici je celkem 43 matů (dáma matí 5x,
jezdci 4x, odtahem věže z e3 jde dát 14 matů, odtahem střelce
13 matů, odtahem krále 6 matů a poslední mat dá pěšec tahem c3).
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo
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ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI I HISTORIE

Jak jsme volili…
Proběhla historicky první přímá volba hlavy našeho státu
a dnes už tedy máme nového prezidenta. Z médií víme, jak se
volilo na republikové úrovni. Ale jak jsme volili u nás?
V pěti volebních okrscích se volby zúčastnilo 1 218 z 2 430
zapsaných voličů, tedy 50,12%, což je hodně pod republikovým
průměrem. Vydáno bylo 1 218 obálek, odevzdáno 1 214 obálek,
v nich pak bylo 1 211 platných hlasů. Nejvyšší volební účast
v prvním kole byla ve volebním okrsku č. 3 (Guntramovice),
kdy ze 130 zapsaných voličů přišlo volit 75 voličů (volební
účast 57,69%). V prvním kole obdržel nejvíce hlasů Miloš
Zeman (341), následoval Jiří Dienstbier (226), Jan Fischer
(220), Karel Schwarzenberg (133), Vladimír Franz (94),
Zuzana Roithová (75), Jana Bobošíková (60), Přemysl Sobotka

(33) a Taťana Fischerová (29). U nás by tedy do druhého kola
postoupil Miloš Zeman a Jiří Dienstbier.
Dle celorepublikových výsledků postoupili do druhého
kola Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Druhého kola se
u nás volby zúčastnilo 1 152 z 2 438 zapsaných voličů, tedy
47,25 %. Vydáno bylo 1 152 obálek, odevzdáno bylo také
1 152 obálek (ale ty obsahovaly jen 1 148 platných hlasů).
Tentokráte byla největší volební účast ve volebním okrsku č.
4 (Podlesí), kdy z 65 zapsaných voličů přišlo volit 46 voličů,
tedy 70,77%. V tomto kole získal Miloš Zeman 863 hlasů
a Karel Schwarzenberg 305 hlasů.
Dostupné na www.volby.cz
y z,
zpracovala Mgr. Ivana Tomandlová

Vzpomínka na „dekrety“
V současné době, kdy probíhal duel o získání úřední židle prezidenta ČR mezi aristokratem, šlechticem Schwarzenbergem,
a „penzistou z Vysočiny“, zaslechl jsem z jejich argumentů
také zcela rozdílné názory na Benešovy dekrety, na základě
kterých byly miliony občanů Československa vyhnány za hranice republiky a následně jim také byly konfiskovány jejich
majetky. „Šlechtic“ tvrdí, že to byla ostuda, a Edvard Beneš se
tím pádem stává in memoriam válečným zločincem a měl by
patřit před soud. V Haagu! K tomu penzista Zeman z Vysočiny
říká, že Pán Schwarzenberg se zcela mýlí a asi se v této problematice poněkud zmátl!
Dnes, ve věku 72 let, jsem tedy sáhl do spisu s mými doklady
z doby tehdejší. V době, kdy se dva občané ČR „dohadují“
o získání místa prezidenta ČR, jsem si tak mohl přečíst „výměr
k vyhození z Republiky československé,“ který moji rodiče
obdrželi dne 31. 10. 1946 v 7 hodin ráno se striktním příkazem, aby do 48 hodin po doručení
tohoto „výměru“ vyklidili svůj rodinný dům, zalepili klíčové dírky
dodanými ústřižky lepicích pásek
a dostavili se do sběrného tábora.
A to byla jen část Benešových dekretů v praxi.
Moje maminka, politicky spolehlivá Němka s árijským původem,
byla totiž kdysi vybrána v rámci
Hitlerova programu k vystudování
některého z jazyků pro Hitlerem
válkou získané země, a tak vystudovala překladatelství: čeština – ruština (částečně polsky). V chvíli, kdy
maminka ještě působila jako direktivně určená překladatelka v budově
Sokolovny v Budišově, kde se prohlížela zavazadla, doklady a odsunovaným Němcům se ještě leccos
dále „úředně“ zabavovalo, já už
jsem byl se svým bratrem ve vagónu na budišovském nádraží. Náhle,
zcela nečekaně a protimyslně, nám,

spolehlivým árijským Němcům, byl „odsun zrušen.“ Odvezli
nám bedny zpět do našeho domu, ze kterého nás pak ale 14.
6. 1947 „expres“ vyhodili, dům zabavili a mně navíc zabavili
i moje křestní jméno Günther a proti vůli rodičů určili jméno
Vintíř. Tedy dokonce s háčkem nad „r,“ což Němci ani neumí
vyslovit.
Toto jméno se pochopitelně v naší rodině nemohlo vůbec užívat, ale muselo být uvedeno na mých dokladech, školních vysvědčeních, atd. Tak toto se také asi trochu váže na Benešovy
dekrety, za které měl být Eduard Beneš, dle nedávného vyřčení
šlechtice Schwarzenberga, pohnán k soudu v Haagu.
Osobně se na celou věc už dnes dívám „z dálky,“ protože se
konečně celá moje záležitost se jménem zcela obrátila. V roce
2007 Státní zastupitelstvo Spolkové republiky Německo v Kolíně nad Rýnem svým „dekretem,“ který jsem četl, dalo příkaz
opavské matrice k okamžitému zrušení jména Vintíř, protože
mi bylo právoplatně opět vráceno
m
mé jméno Günther, včetně přidělení
m
nněmeckých osobních dokladů znějíccích na uvedené jméno a státní přísslušnost k Německu.
Mám tedy dnes obě občanství, ale
M
uuž jenom jedno jméno – Günther.
Mezitím jsem již ale vypátral půM
vvod jména „Vintíř,“ které se jaksi
v českém překladu (verzi) historickky váže na jméno Günther. S tímto
mým německým jménem jsem tedy
m
mohl být odsunut (vyhnán) za hram
nnice Československa, ale protože
k tomu nedošlo, tak došlo alespoň
k tomu, že mi toto jméno, tak jako
nnáš majetek (dům), zkonfiskovali
ppodle českého dekretu.
V pátrání po původu jména Vintíř mi
ppomohla státní Univerzita v Regensbburgu v Německu, Fakulta slavistiky.
Ta mi 15. 10. 2012 písemně sdělila,
T
žže dle jejich znalostí jsem jediným
žžijícím člověkem v České republice,
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o kterém dnes ví, že se jmenuje nebo se jmenoval Vintíř, na rozdíl od osob jménem Günther, kterých je v Německu jako „housek v krámu“ (tak to napsali). V Dobré Vodě na Šumavě a vůbec na Šumavě je ale toto jméno velice uctíváno. Tamní Kostel
svatého Vintíře – s pětitunovým celoskleněným oltářem je totiž
světovou raritou, uměleckým dílem, kterým se dnes naše republika chlubí. V říjnu se zde také pořádají poutě ke svatému Vintíři
za účasti Čechů i Němců. Od pracovníka uvedené univerzity,
pana prof. Güntera Iberle, jsem tak již v předstihu dostal pozvání
k účasti na této letošní pouti, kde se ještě mohu prokázat mým
dřívějším cestovním pasem na jméno Vintíř.
V poválečných letech, kdy mi bylo direktivně přiděleno jméno
Vintíř, moji rodiče neměli vůbec tušení o původu tohoto jména – velice uctívaného svatého Vintíře. Teď se již jen žertovně

ohlížím zpět a nejsem si jistý, jestli jsem si jméno svatého Vintíře opravdu zasloužil.
„Dobrý konec – všechno dobré.“ V mých 72 letech nemám
vůbec ještě čas pomýšlet na penzi, na které je dnes pan Zeman „soutěžící“ o místo prezidenta České republiky, protože
jsem v plném pracovním nasazení při projektování staveb, tedy
v profesi stavebnictví, již 55 let. Přitom je mi dnes už „úplně
jedno,“ co si oba rivalové o Benešových dekretech myslí. Já
jsem si teď už jen vybavil své vzpomínky a dal je na kus papíru
k Vašemu malému rozptýlení při Vaši zodpovědné činnosti pro
vylepšování města Budišova nad Budišovkou, kde jsem také
žil, bydlel a mám k němu velký citový vztah.
V úctě,
Günther Alfred Gala

NÁZORY OBČANŮ

Poděkování za 5. ples pro Jakuba konaný 25. 1. 2013
Rádi bychom touto cestou vyjádřili náš dík a velmi spokojený
pocit, který jsme měli během celého - již pátého - plesu pro
Jakuba, kterým jsme zahájili plesovou sezónu.
Od srdečného přijetí a uvedení hostů, profesionálně zvládnutou
organizaci, skvělý hudební doprovod jedné nejmenované valašské kapely, vhodně časově realizované tomboly, která nikterak

nenarušovala společenskou zábavu, až po samý závěr plesu,
který nemohl končit jinak než společně zpívanými Husličkami
a Galánečkou - za to vše patří těm, kteří se jakoukoli měrou
podíleli na dění tohoto plesu, upřímné uznání a velký dík.
Příští ples pro Jakuba si nenecháme ujít - opravdu se nám moc
líbilo!
Za spokojený stůl č.2 Gordana Mikešová

Prodej městských lesů
Tento článek je reakcí na článek pana Ing. Kyncla „Rada města
zveřejnila záměr na prodej 90 ha městských lesů“ publikovaný
v Budišovském zpravodaji č.6/2012.
V předmětném článku nás pan starosta informuje o záměru
Rady města prodat cca 10% městských lesů. Pan starosta odůvodňuje tento záměr nedostatkem finančních prostředků pro
provedení nezbytných oprav městských budov. Volbu lesních
pozemků potom odůvodňuje velkou rozlohou katastrálního
území města a klesající cenou lesních pozemků.
Prodej lesních pozemků nepovažuji za dobrý krok pro město,
a to z následujících důvodů. Ze Zelené zprávy vydávané každoročně Ministerstvem zemědělství vyplývá, že ceny lesních
pozemků neustále stoupají, tak jako cena vytěženého dřeva.
Tvrzení pana starosty, že cena lesních pozemků ještě klesne, se
tedy dle mého názoru nezakládá na pravdě.
Zastupitelstvo města schválilo na posledním zasedání rozdělení SLTS na společnost s ručením omezeným, která má hospodařit s městskými lesy, a na technické služby, které budou tvořit
odbor Městského úřadu. Město tedy hodlá založit společnost
s ručením omezeným, která má hospodařit s městskými lesy,
ale paradoxně této společnosti cca 10% městských lesů vezme.
Dále město převedlo kulturní dům a školu z plynofikace na vytápění kotelnou na štěpku, kterou si město bude samo vyrábět,
ale zbaví se části lesů a tedy materiálu pro toto vytápění.
Prodejem lesních pozemků získá město určitý finanční obnos,
ale přijde tak o dlouhodobý budoucí výnos lesa. Podle Zelené zprávy Ministerstva zemědělství z roku 2011 činí celkový
průměrný přírůst na jednom hektaru porostní půdy ročně 8,3
kubíků. Při prodeji 90 hektarů přijde město cca o 747 kubíků
dřevní hmoty ročně; při průměrné ceně dřeva za loňský rok
1550 Kč za kubík přijde tedy město o 1 157 000,- Kč za rok.
Lesy jsou cenným historickým majetkem města Budišova,
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kterého by si město mělo vážit. Z lesních pozemků bude městu výnos plynout stále, pokud se o ně město bude starat. Naši
předci nám tyto lesy zanechali, aby byly zdrojem příjmu pro
obyvatele města a nejen pro jednu generaci. Prodejem těchto
pozemků by město jistě získalo finanční prostředky na opravu
několika městských budov, ale již za několik let bychom se
podivovali nad tím, že „tyto peníze prostě někam zmizely a co
víc – ani nestačily“.
Jelikož nesouhlasíme s prodejem městských lesů, založili jsme
petici proti prodeji lesních pozemků, kterou mohou občané
města Budišova nad Budišovkou podepsat na čerpací stanici,
ve Večerce U Čápa a ve Večerce U Studny. Do dnešního dne
petici proti prodeji městských lesů podepsalo přes 400 občanů
města a okolí.
Ing. Martin Bláha

Ceník inzerce
Cena
a sportovních akcí v rozsahu: název akce,
termín, místo, čas, pořadatel, kontakt na
pořadatele (nevztahuje se na akce konané
v rámci předvolebních kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
1/4 strany A4
1/3 strany A4
1/2 strany A4
celá strana A4

Zdarma

250,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
1000,- Kč

Akce pořádané
Ak
řád é nebo
b spolupořádané
l
řád é Městem
Mě t
Budišov nad Budišovkou jsou od této platby osvobozeny.
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