LETNICE jsou zpátky!
Rada města Budišov
nad Budišovkou rozhodla o pořádání Budišovských Letnic. Tím
se po dlouhých 24 letech vrací do města
dvoudenní multikulturní festival s nezastupitelnou
tradicí.
V roce 1987 totiž skončila dlouhá řada třiceti
ročníků, které si jistě
ještě mnozí pamětníci vybavují. Do města proudily v dobách
konání Letnic davy
návštěvníků z celé republiky, a troufám si
říci, že tento festival
patřil u nás ve své době
k nejvyhledávanějším
akcím tohoto typu.
Realizátoři se rozhodli
navázat na tuto tradici
a v letošním roce pokračovat 31. ročníkem. Ve dnech 17. a 18.
června 2011 tedy ožije velmi výrazně areál
místního autokempu,
protože původní prostory v lesoparku jsou
velmi
zdevastované
a nevyhovující. Účast
prozatím potvrdili například Burma Jones,
Abraxas, Petr Bende
a další. Zároveň zde
budou k vidění ukázky
řemesel či řezbářská
soutěž. Všechno doplní doprovodný program a prodejní stánky. Srdečně jsou zváni
tedy nejenom pamětníci „starých“ Letnic, ale
všichni, kteří se budou
mít chuť po dva dny
dobře pobavit.
Josef Poljak,
zastupitel města
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INFORMACE Z ÚŘADU

„100 dnů hájení“
Toto nepsané pravidlo tolerance vůči politickým nováčkům
je za námi. Určitě to nebylo lehké období. Ze dne na den
změnit profesi, obor, to nemůže být pro nikoho jednoduché.
Slyším hlasy našich voličů po radikálnějších změnách a naopak zastánců dřívějšího vedení radnice „na co tam šli, když se
nic nemění“. Těch každodenních problémů je opravdu hodně
a přesto, že se třeba nepodaří všechny vyřešit, nechceme před
žádným zavírat oči a čekat na to, až se nějak vyřeší samy.
Podařilo se nám ustavit nové vedení mateřské školky a k 1.
dubnu byla radou jmenována Mgr. Simona Novotná novou
ředitelkou naší školky. Tímto bych chtěl poděkovat paní
Soni Jiříčkové, která odchází do zaslouženého důchodu, za
její dlouholetou práci pro naše nejmenší. Dík patří také paní
Evženii Kostecké, která byla od nového roku dočasně pověřena vedením školky. Do výběrového řízení na pozici ředitelky/ředitele MŠ se přihlásilo celkem pět uchazeček. Výběrová komise i rada města přistupovala ke svému rozhodnutí
opravdu zodpovědně a doufám, že čas brzy potvrdí správnost
tohoto rozhodnutí. Abychom předešli dodatečným spekulacím a dohadům a nové vedení převzalo školku s čistým stolem, požádal jsem vedení krajského úřadu odboru kontroly
o provedení finančního auditu hospodaření mateřské školky
v uplynulém roce. Kontrola nakládání se svěřenými finančními prostředky za minulé období by měla proběhnout v období následujících dvou měsíců.
Od prosince máme také nové vedení na odboru bytového
hospodářství, služeb a životního prostředí. Jeho vedením
byla pověřena paní Gabriela Roháčová. Vyřizování dotací,
investice, služby, životní prostředí, bytové hospodářství,
stavební odbor, odpadové hospodářství…….to je jen část
úkolů, kterými je tento úsek pověřen a přesto, že po odchodu Bc. Markéty Dobešové nebyl nikdo přijat jako náhrada,
věřím, že všechny úkoly zvládne oddělení pod novým vedením i v oslabené sestavě. Dále bude nutné vyřešit investiční
dozor staveb místo odcházející paní Vančurové, která má za
úkol do června dovést do zdárného konce projekt vodovodu
ve Starých Oldřůvkách. Za vyřešení koncepce odpadového
hospodářství zodpovídá Ing Dovrtělová Jana a jejím úkolem
je najít optimální řešení motivace lidí pro důslednější třídění
odpadu a zvýhodňování těch, kteří se ke svému okolí chovají
ohleduplně. Ročně město produkuje téměř 1000 tun odpadu,
pro představu tj. 5 nákladních vlaků o 20 vagónech, které
každý rok končí na skládkách. Bohužel i takový necháváme
svým dětem odkaz o tom, že jsme tady žili. Třídíme kolem
16 kg z 320 kg odpadů produkovaných na osobu a v tomto
směru patříme k nejhorším městům v kraji.
V základní škole jsme řešili dlouhodobě neutěšenou a stagnující situaci školní jídelny. Na základě výběrového řízení byl
od poloviny března na místo vedoucího školní jídelny jmenován pan Jan Pončík. V současné době se zde vaří necelých
300 obědů, přestože kapacita kuchyně je téměř dvojnásobná.
Doufám, že i v tomto případě měl ředitel školy šťastnou ruku
a naše školní jídelna se brzy stane vyhlášenou v širokém okolí. Vždy a v rozhodující míře záleží jen a jen na lidech, na
jejich schopnostech a především vůli.
Na svém posledním zasedání rada města schválila snížení
počtu pracovníků na úseku kultury o jednoho zaměstnance.
Svým rozhodnutím nechceme likvidovat kulturní dědictví,
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muzeum, knihovnu apod. Vedly nás k němu čistě ekonomické a koncepční důvody. Změnou organizačního řádu došlo
k přesunu zodpovědnosti za činnost úseku kultury na pana
místostarostu. Na rekonstrukci kotelny v kulturním domě,
která je v havarijním stavu, má město přiznanou dotaci
Ministerstva pro životní prostředí. Celý projekt je však spojen s dalším projektem zateplením kulturního domu a budovy
školní jídelny z dotace Zelená úsporám a na rozhodnutí o přiznání této dotace čekáme již od prosince. Rozpracovaných
projektů a podaných žádostí je mnoho a zastupitelstvo města
se bude muset zodpovědně rozhodovat, do kterých projektů
své omezené prostředky vloží.
Dlouhodobě musíme vyřešit energetickou koncepci města.
To pronajímá své kotelny firmě Vytep Uničov. Momentálně probíhá zpracování rozboru nákladovosti našich kotelen.
Jednáme také o možnosti napojení kogeneračních kombinovaných jednotek na výrobu elektřiny a tepla ve spolupráci
s firmou ČEZ, vstupu jiných soukromých firem nebo převzetí
kotelen zpět do správy města. Do hry vstupuje ještě samozřejmě výstavba již dříve zmiňované kogenerační elektrárny v místě dnešní smuteční síně, kde bude velké množství
odpadního tepla. Celá koncepce musí mít dlouhodobý charakter a měla by vést k úsporám na energii a celkových nákladů na výtápění, snížení ceny za GJ energie pro obyvatelstvo
i město. Nechceme k ničemu přistupovat bez důsledného rozboru, zvážení možností a diskuze na zastupitelstvu i s občany města.
V březnu zástupci městské rady navštívili Nový Bydžov
a diskutovali se starostou Ing Loudou o problémech, které
jsou pro naše města společné a stávají se aktuálními ve více
oblastech. Podpořili jsme iniciativu Nového Bydžova i legislativní návrhy poslankyně Řápkové k registraci přestupků a možností zákazu pobytu osob na území města, pokud
dochází z jejich strany k opětovnému porušování zákonů. Na
mimořádném jednání zastupitelstvo města schválilo doplnění
regulativů do územního plánu, kterými se nedovoluje v centrální části města zřizování dalších ubytoven. Zastupitelstvo
města dále přijalo výzvu nulové tolerance k porušování zákonů a pověřilo vedení města k tomu, aby pravidelně jednalo se
všemi zainteresovanými orgány tj. s městskou policií, státní
policií, sociálním odborem MÚ Vítkov, hygienickou správou,
celní správou, pracovním úřadem a společně tak na svých
jednáních hledali možnosti omezení negativních jevů společnosti. Rada města schválila nákup kamerového systému pro
některé části města, který bude v nejbližší době instalován.
Budeme důsledně postupovat vůči vymáhání pohledávek
města, snažit se regulovat počet výherních hracích automatů,
kontrolovat hygienické podmínky bydlení v obecních bytech
i schválených ubytovnách, kontrolovat výběr poplatků za
psy, za odpady, zaměstnávání černých duší. Nechceme zde
zavádět policejní město, ale nedodržování zákonů a předpisů
nemůže vítězit nad slušností.
Zima nás v letošním roce příliš nepotrápila a tak ušetřené
prostředky ze zimní údržby mohou technické služby vložit
do oprav silnic, kácení starých a nemocných stromů, opravy
kamenných zdí břehů Budišovky, rekonstrukce mostů a stavidla rybníka u Linasetu. Všechny tyto práce jsou plánovány
v jarních měsících.
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Městu byla dále přiznána dotace Ministerstva kultury na
dokončení pískovcového krytí našeho nejstaršího mostu.
Bohužel je to jen 112 tis z celkového rozpočtu 430 tis a tak
zbylé prostředky, pokud zastupitelé rozhodnou o přijetí této
dotace, bude muset město najít ve vlastním rozpočtu.
Správa silnic plánuje provést pokládku nového koberce silnice do Podlesí v úseku mezi sběrnou surovin až po železniční přejezd, ovšem požaduje spoluúčast města ve výši 400
tis. Kč.
U Ministerstva zemědělství máme podané žádosti o přiznání

dotace na kanalizační přípojky některých městských objektů,
v květnu chceme prostřednictvím MAS Opavsko (občanské
sdružení - Místní akční skupina Opavsko) požádat o dotaci
na výměnu oken na hlavní budově školy, dále řešíme dotaci
na odpadové hospodářství, kde čekáme na výzvu Ministerstva životního prostředí.
Je to jen část problémů, se kterými se město potýká a kterých
jsem se mohl v mém výčtu dotknout. A doufám, že se nám
jich v tom začínajícím jarním období podaří společně co nejvíce vyřešit.
Ing. Kyncl Rostislav, starosta města

Usnesení z 8. schůze
Rady města konané
dne 14. března 2011
Rada města:
jmenuje na základě konkursního řízení ředitelkou Mateřské školy Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace Simonu Novotnou a to na 1
rok, se zkušební dobou 3 měsíce
schvaluje Odpisový plán na rok 2011 pro SLTS p. o. Budišov nad Bud.
schvaluje Odpisový plán na rok 2011 pro ZŠ p. o. Budišov nad Bud.
doporučuje zastupitelstvu města vykoupit od manželů Aloise a Ivany Žídkových nemovitosti: budovu bývalé MŠ ve Starých Oldřůvkách
s přilehlými pozemky tj.: budovu č. p. 66 na ppč. st. 23/1, ppč. st. 23/1 zas.
plocha o výměře 712 m2, ppč. 64/1 zahrada o výměře 115 m2, ppč. 64/2 zahrada o výměře 115 m2, ppč, 64/3 zahrada o výměře 207 m2 a ppč. 2244/2 ostatní
plocha o výměře 485 m2 a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu
města podpisem kupní smlouvy
doporučuje Zastupitelstvu schválit zadání změny č. 3 územního plánu města
Budišov nad Budišovkou, která je obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Doporučuje také schválit zadání zakázky „Změna č. 1 územního plánu města
Budišov nad Budišovkou“ přímým zadáním firmě JK Ateliér Opava
doporučuje Zastupitelstvu schválit zapracování do Změny č. 3 územního plánu
tyto body:
o Vypustit regulativ ze zóny Zahrádkových osad, který zakazuje podsklepení
staveb
o Doplnit Centrální zónu do části c) nepřípustné – ubytovny
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem
bytu č. 2, na ulici Partyzánská, č. p. 160 v Budišově nad Budišovkou,
jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 5.2011
na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku
schvaluje zprávu – ošetření dluhů z nájmu městských bytů a nebytových prostor v majetku města Budišov nad Budišovkou dle materiálu
schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce a.s. (přípojka venkovního vedení NN na ul. Československé
armády – na pozemku města) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (rekonstrukce vodovodního řadu
na ul. Jiráskova, Budišov nad Budišovkou na pozemcích města) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
bere na vědomí nákup repasovaného UNC z investičního fondu SLTS
schvaluje Zprávu o činnosti Městské policie Budišov nad Budišovkou za rok 2010
schvaluje pravidla pro vydávání Budišovského zpravodaje
schvaluje snížení počtu pracovníků Městského kulturního a informačního
střediska ze 4 osob na 3, přičemž knihovna bude sloučena s MKIS, a dále
úvazek za tvorbu kroniky bude snížen z 0,2 na 0,1

Usnesení
ze 4. jednání
zastupitelstva
města konaného dne 16.
března 2011
Zastupitelstvo města:
schvaluje zadání změny č. 3. územního plánu města Budišov nad Budišovkou, které je obsahem přílohy č.
1 předloženého materiálu. Schvaluje
také zadání zakázky „Změna č. 1.
územního plánu města Budišov nad
Budišovkou“ přímým zadáním firmě
JK Ateliér Opava
schvaluje zapracovat do Změny č. 3
územního plánu tyto body:
1. Vypustit regulativ ze zóny Zahrádkových osad, který zakazuje podsklepení staveb
2. Doplnit Centrální zónu do části c)
nepřípustné - ubytovny
schvaluje projednat vykoupení nemovitostí do majetku města od manželů
Aloise a Ivany Žídkových, oba bytem
Staré Oldřůvky 21 a to: budovu č.
p. 66 na ppč. st. 23/1, ppč. st. 23/1
zas. plocha o výměře 712 m2, ppč.
64/1 zahrada o výměře 115 m2, ppč.
64/2 zahrada o výměře 115 m2, ppč.
64/3 zahrada o výměře 207 m2 a ppč.
2244/2 ostatní plocha o výměře 485
m2, na nejbližším zasedání zastupitelstva města
schvaluje zprávu o činnosti Městské
policie Budišov nad Budišovkou za r.
2010
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Informace Redakční rady
Redakční rada BZ vydala nová pravidla pro vydávání Budišovského zpravodaje, která jsou k nahlédnutí na www stránkách města.
Pravidla řeší především podmínky pro podávání příspěvku, placenou inzerci, reklamaci či nové povinnosti členů Redakční rady.
Nezměněny zůstaly ceny pro konečné odběratelé zpravodaje a za
inzerci. Na prvním pracovním jednání zvolili členové ze svých řad
šéfredaktorku, a to Mgr. Ivanu Tomandlovou. Uzávěrka každého

čísla bude vždy do 20. v lichém měsíci, pokud je tento den pracovní
volno (svátek), je dnem uzávěrky vždy následující pracovní den.
Nová emailová adresa pro podávání příspěvků do BZ je rr-bnb@
seznam.cz. Do této schránky můžete také posílat své podněty a připomínky. V případě placené inzerce se, prosím, obracejte na Městské kulturní a informační středisko, Horská 184, 747 87 Budišov
nad Budišovkou, mail: mkis@budisovnb.cz.
Redakční rada

Střípky z radnice
• Firma MVM Solution s. r. o. Ostrava definitivně odstoupila
od svého záměru vybudovat pracoviště pro finalizaci pekařských polotovarů a těstovin na Náměstí Republiky 159 (dříve prodejna Elzap). Důvodem je chybějící partner a s tím
spojený nedostatek financí na rekonstrukci nebytového prostoru. Rada města rozhodla využít služeb realitní kanceláře M@M reality a jejím prostřednictvím nabídla nebytový
prostor k pronájmu.
• V minulých dnech měli možnost občané podepisovat petiční
archy za zachování nemocnice ve Vítkově. V Budišově nad
Budišovkou a přilehlých obcích podepsalo petici bezmála 750 občanů. Vedení města děkuje občanům za podpisy.
V mikroregionu Moravice podpořilo svým podpisem petici
6 142 občanů. Dne 18. 3. 2011 byla petice předána Krajskému úřadu MSK v Ostravě a adresována byla hejtmanovi,
radním a zastupitelům Moravskoslezského kraje. Zastupitelé MSK schválili na svém jednání dne 23. 3. 2011 záměr,
že bude zřízena příspěvková organizace, která bude řídit
zdravotnické zařízení kraje a převezme jejich dluhy. O osudu vítkovské nemocnice jednalo dne 30. 3. 2011 Zastupitelstvo města Vítkova společně s náměstkem hejtmana panem
Konečným na mimořádném zasedání. V době uzávěrky BZ
doposud nebyl znám výsledek tohoto jednání.
• Nejen mne, zastupitele, ale i občany a návštěvníky města
Budišov nad Budišovkou trápí nynější doslova hrozný stav
areálu v lesoparku. Amfiteátr, kde bývaly koncerty, a promítalo se letní kino, dnes již jen velmi vzdáleně připomíná
bývalé vyhledávané místo. Pomalu se rozpadající budova,

místo laviček už jen trčí ze země jen nevzhledné kusy železa, břeh pomalu zarůstá náletovými dřevinami, taková je
dnešní podoba amfiteátru. Dříve velmi oblíbená letní restaurace s terasou je již také zavřená, na jejím stavu se podepsali
hlavně vandalové. Dali si tu práci a vysekali ze zdí veškerou
elektroinstalaci z mědi, vyrvali ze zdi elektrický rozvaděč
a tak by se dalo pokračovat dále.
Rada města rozhodla nabídnout prostřednictvím firmy M@
M reality areál lesoparku k pronájmu či prodeji. Samozřejmě
za předpokladu, že bude zastupitelstvu předložen návrh na
využití, který bude pro město přijatelný. Tak, aby z toho nebyla např. další ubytovna. Momentálně se hlásí první zájemci
o prohlídku. V dalším čísle BZ vás budu informovat, co je
nového.
• Město se blíží k dohodě se začínající zubařkou z Olomoucka, která by ráda v Budišově otevřela ordinaci a provozovala
zubní praxi. Nejprve je však nutné vybavit ordinaci, čekárnu a potom požádá paní doktorka krajský úřad o registraci
zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovnu o smlouvy.
Pokud se vše podaří, nic nebrání otevření zubní ordinace.
• V poslední době došlo již dvakrát k odcizení měděných okapových svodů z budovy radnice. Špatná zpráva pro milovníky mědi a jiných barevných kovů: stávající okapové svody
na radnici nejsou již měděné, tak nám je prosím neberte.
• Obnovení dopravy mezi Vítkovem a nemocnicí v Novém
Jičíně. Od 1. dubna 2011 dochází k obnovení dopravy mezi
městem Vítkovem a nemocnicí v Novém Jičíně (tzv. Pendolino).
Ing. Patrik Schramm, místostarosta

Kácení mimolesních dřevin v obci
a jejich místních částech
Město Budišov nad Budišovkou v péči o veřejnou zeleň zastupuje dvě funkce současně – jako vlastník pozemků a tedy i dřevin
na nich rostoucích, má povinnost zajistit odpovídající péči o tyto
stromy. Mezi povinnosti vlastníka stromu patří i zajištění jeho
bezpečnosti. Druhou funkcí je výkon státní správy v přenesené
působnosti v oblasti ochrany přírody.
Jinými slovy – město zodpovídá jako majitel za zdravotní stav
a bezpečnost stromů na svých pozemcích. Na druhou stranu je
město jako orgán státní správy povinno přírodu chránit a striktně
se řídit zákony – konkrétně zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou č.395/1992 Sb., a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Dodržování těchto zákonů je samozřejmě kontrolováno nadřízenými správními orgány. Tato dvojí zodpovědnost města má občas
vyloženě protichůdné tendence a není jednoduché vyhovět oběma
podmínkám současně. V žádném případě město nemůže rozhodo-
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vat o kácení stromů lehkovážně a bez opodstatněných důvodů.
V posledních měsících přichází na městský úřad mnoho žádostí
od občanů, případně od samotných zástupců města o kácení dřevin (snad v souvislosti s nedávným neštěstím při pádu stromu ve
Zlíně). Konkrétně v právě uplynulém období vegetačního klidu,
kdy je možné kácet (1. listopadu až 31. března) to bylo 21 žádostí
od občanů a 11 žádostí zástupců města. V případě každé žádosti
o kácení dřevin postupuje městský úřad striktně podle správního
řádu. Každý strom je posuzován individuálně, na místě samém
a to pětičlennou komisí. V případě, kdy je předmětem žádosti
kácení více stromů nebo pokud se jedná o složitější případy na
posouzení zdravotního stavu stromu, městský úřad si vyžádá
stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny. Tento postup
samozřejmě není možné aplikovat na každou jednotlivou žádost,
vzhledem k tomu, že pracovník AOPK pověřený touto problematikou má na starosti celý Moravskoslezský kraj. Nicméně, každé
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rozhodnutí o kácení či o zamítnutí kácení vyvolává silné emoce,
což je pochopitelné. Bohužel ne vždy jde občanům v žádostech
vyhovět. V mnohých případech žádají o kácení zcela zdravých
stromů z obavy o svůj majetek či zdraví. V takovém případě
město obvykle provede pouze ořez suchých větví, čímž riziko
minimalizuje, ale nelze skácet celý strom. Skácením zdravého
stromu už dochází k porušení zákona a zodpovědnost za to nese
město. Pochopitelná je i lítost občanů nad kácením stromů, ke
kterým měli lidé citovou vazbu, byli na ně po mnoho let zvyklí.
Jak už bylo popsáno výše, každé povolení ke kácení má opodstatněný a vážný důvod, neděje se tak z něčího rozmaru. Tohle

byl i nedávný případ skácení staré duté lípy v Podlesí. Vzhledem
k tomu, že zdravotní stav tohoto stromu se zhoršoval a strom měl
již velmi špatnou stabilitu, město jej jako vlastník z bezpečnostních důvodů nechalo skácet. Chtělo tak předejít možné tragédii,
ke které by mohlo při silnějším poryvu větru dojít.
Město se snaží kácení dřevin kompenzovat náhradní výsadbou,
ať už přímo nařízením výsadby na původní místo uvedeném přímo v rozhodnutí o kácení, nebo o dobrovolnou výsadbu.
Gabriela Roháčová, DiS
pověřená vedením odboru BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP

Územní plánování
Proč se mám zajímat o územní plánování? - I.část
V letošním roce končí platnost Územního plánu města Budišov nad Budišovkou. Město spolu s obcí s rozšířenou působností Vítkov zahajuje tvorbu nového územního plánu. Je to dlouhodobý proces, do kterého by se měli zapojit také občané města. Z jakého důvodu a jakým
způsobem je to možné popisujeme v níže uvedeném článku. Vzhledem k tomu, že jde o problematiku rozsáhlejší, rozdělili jsme informace
do tří částí. První část naleznete v tomto Zpravodaji, další dvě části v následujících číslech. Gabriela Roháčová, DiS., referentka investic

Kdy se setkám s územním plánováním. Chci koupit nemovitost. Chci stavět. Chci ovlivňovat své okolí.
Územní plánování řeší využití území a zásady jeho
uspořádání. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny územní plán dbá na hospodárné využívání zastavěného území. Územní plánování usiluje o dosažení souladu
veřejných a soukromých zájmů.
Pod pojmem „využití území“ v územním plánování rozumíme určení, jakým způsobem bude území využito (pro jakou
stavbu, činnost či jinou funkci).
Pod pojmem „uspořádání území“ v územním plánování
rozumíme koncepci využití území, a to v zastavěném území
a zastavitelné ploše zejména: způsob zástavby, výšku zástavby,
intenzitu využití pozemku (jak velká jeho část může být zastavěna). V nezastavěném území jde zejména o způsob využití
pozemků v krajině, vymezení územních systémů ekologické
stability /biocentra, biokoridory), návrh cestní sítě apod.
Mezi nástroje územního plánování patří územně plánovací podklady; politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, která se dále člení na:
- zásady územního rozvoje
- územní plán
- regulační plán
Zásady územního rozvoje (§ 36 až 42 stavebního zákona)
stanoví koncepci rozvoje území kraje, vymezí plochy nebo
koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich
využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné
stavby a veřejně prospěšná opatření. Schválené Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních
plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v územní. Zásady
územního rozvoje jsou pravidelně aktualizovány.
Územní plán (§ 43 až 60 stavebního zákona) stanoví zejména
koncepci rozvoje a ochranu hodnot území obce: je z hlediska
obce a jejich občanů nejdůležitějším nástrojem územního plánování. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy
přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Dále řeší koncepci dopravní
a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod.
Pozornost vydaných územních plánů se ve větší míře věnuje
vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj úze-

mí. Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního
plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména
pro vydávání územních rozhodnutí.
Nejčastěji se občan setkává přímo nebo nepřímo s územním plánem. Proto je třeba územnímu plánu věnovat největší pozornost.
Stavební zákon neukládá obci jednoznačnou povinnost pořizovat
územní plán. Není-li vydán územní plán, může obce pořídit místo územního plánu jen vymezení zastavěného území. Vymezuje-li se zastavěné území samostatným postupem, je třeba uvnitř
zastavěného území vymezit nezastavitelné pozemky podle § 2
odst. 1 písm. e) stavebního zákona. Vymezení zastavěného území je tak nástrojem, který slouží k ochraně nezastavěného území
před jeho neodůvodněnou přeměnou na území zastavěné, k hospodárnému využívání zastavěného území a k ochraně nezastavitelných pozemků uvnitř zastavěného území. Vymezení zastavěného území je podkladem pro plánování urbanistického rozvoje
obce a je jedním z předpokladů rozhodování o území pouhým
územním souhlasem nebo na základě zjednodušeného územního
řízení pro rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území,
o změně stavby a o dělení a scelování pozemků.
Regulační plán (§ 61 až 75 stavebního zákona): Zatímco zásady územního rozvoje řeší území kraje, územní řeší území obce,
pak regulační plán řeší uspořádání jedné nebo více ploch v členění na pozemky. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro
vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné
stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Nenahrazuje územní
rozhodnutí v nezastavěném území, s výjimkou plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav. Regulační plán
může pořizovat krajský úřad, pokud s tím dotčené obce souhlasí,
ale nejčastěji jej bude pořizovat a vydávat obec. Stavební zákon
rozlišuje regulační plán vydaný z podnětu nebo na žádost.
V případě, že záměr žadatele o regulační plán vyžaduje vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné infrastruktury, obec nebo
kraj mohou podmínit vydání regulačního plánu podle § 66 odst.
2 stavebního zákona uzavřením plánovací smlouvy. Ta zakládá
spoluúčast žadatele na realizaci veřejné infrastruktury. Žadatel
o vydání regulačního plánu může podle § §§ odst. 2 stavebního
zákona uzavřít smlouvu s vlastníky pozemků a staveb, které jsou
dotčeny navrhovaným záměrem. Tato smlouva se nazývá dohoda o parcelaci a jejím obsahem musí být souhlas s navrhovaným
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záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených
s realizací záměru.
Podle ustanovení § 188 zákona č.191/2008 Sb., kterým se mění
zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
lze územní plán obce schválený před 1. lednem 2007 do 31.
prosince 2015 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývá platnosti. Územ-

ně plánovací dokumentace města Vítkova byla schválena 27.
dubna 2005. V příštím roce budou zahájeny práce na úpravě
územního plánu a jeho vydání podle zákona č.183/2006 Sb.
Materiál je čerpán z publikace „Občan a územní plánování“
– práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování,
kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního
plánování.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Oldřůvky
Informace o úvodním jednání a zjišťování hranic pozemků na obvodu KPÚ
V obci Staré Oldřůvky byla v lednu 2008 veřejnou vyhláškou
zahájena komplexní pozemková úprava (KPÚ) podle § 6 odst. 3
zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Tato pozemková úprava byla zahájena z důvodu podání žádosti vlastníků pozemků
nadpoloviční výměry zemědělské půdy v tomto katastrálním
území a žádosti Města Budišov nad Budišovkou. V roce 2010
proběhly přípravné a geodetické práce. Zpracovatelskou firmou OLGEO s.r.o., Olomouc byla odevzdána analýza území,
která zkoumá způsob současného užívání pozemků a označení
jejich hranic, dopravní zatížení, vodní a větrnou erozi a dále
řeší nesoulad mezi skutečností v terénu a stavem evidovaným
v katastru nemovitostí. Dále proběhlo zaměření skutečného stavu včetně obnovy a doplnění podrobného polohového bodového
pole a odevzdání této etapy katastrálnímu úřadu. Celková délka
obvodu KPÚ je 24951 m a výměra obvodu KPÚ je v současné době 740 ha. Tímto chceme informovat vlastníky a občany
o další fázi pozemkových úprav, kterou je svolání úvodního jed-

nání. Pozemkový úřad v měsíci květnu svolá úvodní jednání,
na které pozve účastníky řízení tj. vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu KPÚ včetně zástupců obce a zpracovatele
KPÚ. Na úvodním jednání budou zástupci pozemkového úřadu
společně se zpracovatelem informovat účastníky o:
• Účelu a cíli pozemkových úprav
• Obvodu pozemkové úpravy
• Významu pozemkové úpravy a obnovy katastrálního operátu
• Smyslu a významu plánu společných zařízení (PSZ) tzn.
především návrh nové cestní sítě, protierozní a vodohospodářská opatření spolu s návrhem prvků ÚSES (územního
systému ekologické stability)
• Způsobu oceňování pozemků
• Smyslu a poslání sboru zástupců
• Zjišťování průběhu hranic na obvodu KPÚ
Na úvodním jednání proběhne volba sboru zástupců, který může vznášet připomínky v průběhu pozemkové úpravy
a bude schvalovat spolu se zastupitelstvem obce plán společných zařízení. Sbor zástupců také spolupracuje při realizaci
pozemkových úprav. Z úvodního jednání vytvoří zástupce
pozemkového úřadu zápis, který zašle všem dotčeným účastníkům. V následujících dnech po úvodním jednání proběhne zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkové úpravy.
Dotčení vlastníci pozemků na něj budou písemně pozváni.
Za tímto účelem stanoví pozemkový úřad komisi, která se
zjišťování hranic pozemků zúčastní. Na něm se individuálně
setká komise s vlastníkem přímo v terénu. V komisi musí být
zastoupeni také zástupci obce a katastrálního úřadu. O obou
výše zmíněných akcích budou předem všichni dotčení účastníci písemně vyrozuměni Pozemkovým úřadem Opava.
Za Pozemkový úřad Opava, Martina Werichová

Informace o mobilním svozu vysloužilého elektrozařízení
V souvislosti s vytvořením „Místa zpětného odběru skupin elektrozařízení“ ve městě Budišov nad Budišovkou (ulice 9. května
480) bude organizován mobilní svoz vysloužilých elektrozařízení. Svoz bude uskutečněn v sobotu 23. dubna 2011 v níže
uvedeném časovém sledu (tab. 1).
Budišov nad
Budišovkou

Místo

Čas

Autobusová zastávka
u rybníka (Berounská ulice)

09:15 – 09:30

Berounská
(Autoservis p. Horník)

09:35 – 9:50

Sídliště (715)

09:55 – 10:10

Dukelská (pálenice)

10:15 – 10:30

Dukelská
(hasičská zbrojnice)

10:35 – 10:50

Tab. 1 Místa a čas mobilního svozu elektrozařízení v Budišově nad Budišovkou
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Místo
Dukelská
(hospůdka p.Wícha)
ČSA (681,682)
Sokolovna
Partyzánská (MěÚ)
Ulice Generála Svobody
(ČOV)
Parkoviště Generála
Svobody

Čas
10:55 - 11:10
11:15 – 11:30
11:35 – 11:50
11:55 – 12:10
12:15 – 12:30
12:35 – 12:50
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Individuální objednávky občanů města, kteří chtějí vyřadit
zařízení větších rozměrů a nemají ho jak dopravit na místa uvedené v tab. 1, vyřizuje Ing. Jana Dovrtělová (tel.: 556 312 048,
e-mail: j.dovrtelova.mu@budisovnb.cz), alespoň 1 den před
plánovaným svozem.
Občané místních částí Guntramovice, Podlesí a Staré Oldřůvky mohou své nefunkční elektrozařízení umístit na dobře
viditelná místa, ze kterých budou v daném časovém rozmezí
sesbírány (viz tab. 2).
Místo

Čas

Horní Guntramovice

08:00 – 08:30

Dolní Guntramovice

08:30 – 09:00

Staré Oldřůvky

13:05 – 13:50

Podlesí

14:15 – 15:00

Tab. 2 Místa a časové rozmezí mobilního svozu elektrozařízení
v místních částech obce

V uvedených časech a na uvedených místech mohou občané města Budišov nad Budišovkou zdarma odevzdat následující druhyy elektrozařízení:
Velké domácí spotřebiče
p
(ledničky, pračky, mrazničky,
myčky nádobí, sporáky, mikrovlnné trouby, elektrické
radiátory),
Malé domácí spotřebiče
p
(vysavače, čistící stroje na koberce, žehličky, topinkovače, mlýnky, kávovary, elektrické
nože, váhy, budíky, hodiny),
Zařízení informačních technologií,
g , telekomunikační zařízení (počítače, monitory, mobilní telefony, notebooky),
Spotřební
p
elektronika (video technika, hudební nástroje),
Elektrické a elektronické nástroje
j (vrtačky, pily, šicí stroje, zařízení pro soustružení, frézování, broušení, řezání,
nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti),
Hračky,
y, vybavení
y
ppro volný
ý čas a sporty
p y (autíčka, elektrické vláčky),
Lékařské přístroje
p
j (kromě implantátů),
Přístroje
j ppro monitorování a kontrolu (detektory, termostaty),
Výdejní
ý j automaty
y (na peníze, nápoje).

Informace o sběru nebezpečného odpadu
Mobilní sběr nebezpečného
p
odpadu
p
ve městě Budišov nad Budišovkou a místních částech města proběhne v sobotu 14. května
2011 v níže uvedeném časovém sledu (viz tab. 3).

Guntramovice

Staré
Oldřůvky

Podlesí

Místo

Čas

Horní Guntramovice
– autobusová zastávka

08:30 – 08:40

Dolní Guntramovice
– autobusová zastávka

08:45 – 08:55

U Zempolu

12:00 – 12:10

Točna autobusu

12:15 – 12:25

U hospody

12:45 – 13:00

Tab. 3 Místa a časové rozmezí sběru nebezpečného odpadu
V uvedeném čase a na uvedeném místě mohou občané města
Budišov nad Budišovkou zdarma odevzdat následující druhyy
nebezpečných
p ý odpadů
p :
syntetické barvy, laky, ředidla
olejové filtry
akumulátory s elektrolytem
baterie, autobaterie
mořidla

odpadní kyseliny, louhy
postřiky
vyjeté motorové a převodové oleje
staré nátěrové hmoty
odpadní dehtová lepenka

Budišov nad
Budišovkou

Místo

Čas

Autobusová zastávka
u rybníka (Berounská ulice)

09:05 – 09:15

Berounská
(Autoservis p. Horník)

09:20 – 9:30

Sídliště (715)

09:35 – 09:45

Dukelská (pálenice)

09:50 – 10:00

Dukelská
(hasičská zbrojnice)

10:05 – 10:15

Dukelská
(hospůdka p.Wícha)

10:20 - 11:30

ČSA (681,682)

10:35 – 10:45

Sokolovna

10:50 – 11:00

Partyzánská (MěÚ)

11:05 – 11:15

Ulice Generála Svobody
(ČOV)

11:20 – 11:30

Parkoviště Generála
Svobody

11:35 – 11:45

Úřední hodiny Městského úřadu Budišov nad Budišovkou
Pondělí a středa - úřední hodiny 8,00 - 11,30 h. 12,00 - 17,00 hod. (pracovník musí být přítomen)
V neúředních dnech v úterý, čtvrtek 7,30 - 11,30 h., 12,00 - 14,30 a v pátek 7,30 - 11,30 h.,
12,00 -13,30 h. je možné vyřídit všechny záležitosti jako v úředních dnech,
pokud je přítomen příslušný pracovník, nebo ten, který jej zastupuje.
V neúřední dny nemusí být pracovníci přítomni z důvodu školení, vyřizování dotací a úředních záležitostí apod.
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Informace o pobytové sociální službě
Chráněné bydlení v Budišově nad Budišovkou - informace pro občany města
Milí občané města Budišova nad Budišovkou.
Jak jste si jistě všimli, od října 2010 byla otevřena nová sociální služba v budově bývalé školy na ulici Československé
armády. Počet obyvatel vašeho města tak rázem vzrostl o 16
nových spoluobčanů. Objekt chráněného bydlení v Budišově
nad Budišovkou vznikl rekonstrukcí bývalé školy za finanční
podpory Evropské unie.
Touto cestou bychom vás rádi informovali o této nové službě
a jejich uživatelích. Jde o chráněné bydlení, které poskytuje
domov 16 mužům se zdravotním postižením.
Jistě se ptáte: Co to je chráněné bydlení?
Jde o prostor, který je domovem pro lidi, kteří potřebují každodenní pomoc někoho dalšího,
protože nejsou schopni si sami zajistit své životní
potřeby ve svém přirozeném prostředí, tedy doma.
Tato celodenní pobytová služba poskytuje uživatelům ubytování, podporu a péči v oblastech jako
domácnost, starost o svou vlastní osobu, hospodaření s financemi, apod. Jednoduše, pomáháme uživatelům s každodenním
životem a se vším co k němu patří tak, jak ho znáte i vy.
V budově byly vytvořeny tři samostatné domácnosti, které
se velmi podobají běžné domácnosti každého z nás. V každém
bytě mají uživatelé společný obývací pokoj, kuchyň, koupelnu se sociálním zařízením a jednotlivé pokoje. Bezbariérová
budova pak umožňuje i lidem s fyzickým handicapem žít stejně jako kdokoli jiný bez handicapu.

Má tento model obdobu v některých z evropských zemí?
Popsaný model služeb podpory a péče lidem na cestě k osamostatnění odpovídá subsidiárnímu modelu středoevropského
typu poskytování sociálních služeb a je součástí státní sociální
politiky České republiky.
Proč vzniklo CHB?
Z důvodu transformace v rámci celé České republiky přešli
uživatelé našich služeb z pobytové služby domova pro osoby
se zdravotním postižením v Dolních Životicích do pobytové
služby chráněného bydlení. Obě sociální služby jsou součástí příspěvkové organizace Zámek Dolní Životice. Zřizovatelem organizace je MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ,
KRAJSKÝ ÚŘAD v Ostravě. Cílem Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji je
zvýšení kvality života lidí se zdravotním postižením
na podkladě individuálního plánování potřeb člověka. Koncepce podporuje dobrou sociální práci,
založenou na rozvoji a přechodu lidí žijících v ústavech do
plnohodnotného života v přirozeném společenství s možností
využívání běžných zdrojů sloužících všem lidem bez rozdílu.
Jsou vaši muži nebezpeční?
Nejsou. Jsou milí, mají zájem o aktivní účast na dění ve městě, zajímají se o četbu, hudbu, snaží se najít si práci a fungovat
tak jako běžný občan. Chtějí se začlenit mezi ostatní spoluobčany.

Cílem našeho chráněného bydlení je:
o Podpořit soběstačnost 16 dospělým mužům se sníženou
soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení nebo
chronického onemocnění.
o Zajištění aktivizačních činností a podpora v samostatnosti
při péči o domácnost.
o Zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře.
o Podporovat rozvoj nebo alespoň zachovat stávající soběstačnost uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí,
obnovení nebo zachování původního životního stylu.
o Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud
toho mohou být schopni, vést samostatný život.
o Snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem
života uživatelů.
Již skoro půl roku tu naši uživatelé žijí s vámi. Potkáváte
se s nimi na ulici, v obchodě, v autobuse a při nejrůznějších
kulturních akcích ve městě. I oni chtějí vést život jako všichni
ostatní. Chodit do práce, nakupovat a mít běžné každodenní
starosti.
Protože jsme součástí města Budišov nad Budišovkou,
vyvstávají nejrůznější otázky ohledně našeho chráněného bydlení a jeho uživatelů. Tady jsou ty nejčastější, se kterými jsme
se jako pracovníci setkali.

Když nejsou nebezpeční, proč byli v ústavu a nyní jsou
v tomto zařízení?
Vlivem jejich vrozeného postižení nejsou schopni se sami
postarat o sebe a svou domácnost v plném rozsahu. Dříve
chráněná bydlení neexistovala, a proto byli lidé se zdravotním
postižením umístěni do ústavu, často již v dětském věku. Tady
neměli možnost se naučit samostatně se starat sami o sebe, žít
ve své domácnosti a hospodařit s penězi. Nicméně, v současné době na sobě velmi pracují, učí se žít jako všichni ostatní
a přijímat každodenní starosti, ale i radosti života. Věříme, že
mnoho z nich jednou chráněné bydlení opustí. Na nás je, abychom svou podporou jim umožnili žít v bytě, chodit do práce
a radovat se ze samostatného života.

Kdo využívá vašich služeb?
Naše sociální služby chráněného bydlení jsou poskytovány v zrekonstruovaném objektu bývalé školy na ulici ČSA,
kde našlo svůj domov 16 dospělých mužů se zdravotním
postižením.

Věříme, že i vy jste zde našli odpovědi na své otázky a jste
nyní více informováni o službě chráněného bydlení, která
vznikla ve vašem městě.
Za kolektiv pracovníků a uživatelů
Mgr. Elvira Hansliková, Mgr. Michaela Vašková
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Jak se mám chovat, až potkám uživatele z chráněného bydlení?
Jednoduše: úplně normálně. Chování a reakce na vnější podněty jsou srovnatelné s občany města Budišova n Budišovkou.
Ovšem vlivem pravidelného užívání léků mají někteří nekoordinované pohyby a někdy méně srozumitelné vyjadřování.
Proto vás, spoluobčany, žádají o porozumění a vstřícnost např.
v obchodech nebo v autobuse při nákupech a koupi jízdenky.

BUDIŠOV SKÝ ZP R AVODAJ

Informace o cenách dřeva

www.budisov.eu

Z činnosti Městské policie v Budišově nad Budišovkou
Od počátku roku 2011 řešili strážníci zejména události týkající se zcizování či poškozování majetku. Jednalo se o především o drobné krádeže železa případně jiných kovů, krádeže
dříví a ostatního materiálu. Byly zaznamenány rovněž 2 případy vloupání do nemovitostí, které MP neprodleně předala
Policii ČR k dalšímu šetření.
Drzost pachatelů nezná mezí, protože zatímco majitelé těchto
nemovitostí chodí poctivě do práce „ti druzí“ mají čas si pěkně
v klidu všechno projít a později se na místo vrátit v době, kdy
nejsou nikým rušeni. V tomto ohledu nezůstala nepovšimnuta
ani budova Městského úřadu a kostela odkud byly v poslední
době 2 krát po sobě odcizeny měděné okapové svody. Tyto
samozřejmě neposloužily svému původnímu účelu ale skončily znehodnocené v jedné sběrně surovin mimo naše město.
Žádáme proto občany ve městě aby si pohybu těchto „indi-

viduí “ dobře všímali a neváhali jejich přítomnost oznámit
jak strážníkům tak i PČR . Zde musím připomenou a zároveň reagovat na stížnosti některých obyvatel z Budišova.
V našem městě jsou pouze 4 strážníci, kteří v žádném případě nemohou být ve službě 24 hodin denně. Tato nepřetržitá
služba je pro občany zajištěna Policií České republiky, která
má své nejbližší oddělení ve Vítkově. Zde by se proto měl
každý oznamovatel obrátit v době , kdy naše strážníky ve službě nezastihne.Není nic jednoduššího než vzít telefon vytočit
číslo 158 a sdělit na tísňovou linku co Vás trápí.My už si mezi
sebou tuto informaci kdykoli předáme a oznamovatel tak má
jistotu, že se o události někdo dozví.
Zároveň děkujeme těm občanům, kteří nám v minulosti takovýmto oznámením pomohli s vyřešením některých případů.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP

Události řešené MP od počátku roku 2011:
§ 46 odst. 2 zák.200/1990 Sb. obecně závazná vyhláška města (odchyt, pobíhání psů)
§ 47 zák. 200/1990 Sb. - veřejný pořádek (veřejné pohoršení, rušení nočního klidu apod.)
§ 49 zák. 200/1990 Sb. - občanské soužití (fyzická napadení, vyhrožování apod.)
§ 50 zák. 200/1990 Sb. - přestupky proti majetku (drobně krádeže, poškození věci)
Podezření z trestného činu - postupuje se PČR
Zajištění místa dopravní nehody, události v dopravě
Vrakování vozidel ((ohrožení životního pprostředí))
Důležitá telefonní čísla:

Městská policie Budišov nad Budišovkou
Policie České republiky OO Vítkov
tísňová linka

4x
5x
7x
13 x
6x
4x
2x

- 556 305308, mob. 607 830300
- 556 300333
- 158
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ŠKOLSTVÍ

Budišováci na horách
aneb prázdninové lyžování pro děti a rodiče
Letošní počasí nám ve Ski areálu v Guntramovicích bohužel
nepřálo, a proto jsme se rozhodli, že pro děti z Budišova nad
Bud. uspořádáme lyžařský výcvik o prázdninách v Jeseníkách.
Odjezd jsme naplánovali na 27. 2. 2011. S přepravou těžkého materiálu (holí, bot, lyží) nám pomohl pan L. Kozák, který
nám vše ochotně přivezl až na místo, do Loučné nad Desnou,
do penzionu OÁZA.
Majitel penzionu, pan Klaban, si pro nás osobně přijel autobusem. Cestování autobusem nám zpříjemnil pohádkou O Popelce, a ani jsme se nenadáli a už jsme byli před hotýlkem.
Po ubytování jsme hladová bříška naplnili výbornou večeří.
V 19.00 hod. se všechny děti dostavily do společenské místnosti, kde se seznámily s bezpečností a chováním na svahu.
MUDr. I. Přikrylová si připravila pro děti přednášku o první
pomoci i s názornými ukázkami.
V pondělí ráno, po vydatné snídani, jsme vyrazili na svah, rozdělili jsme děti do družstev a začali s výukou.
Už od prvního dne jsme mohli sledovat pokroky u všech lyžařů, hlavně u začátečníků. Výuka probíhala od 9:00 – 11:30 hod.

dopoledne a od 14:00 – 16:30 hod odpoledne. Každý večer
měly děti zpestřený kulturním programem. Středeční odpolední lyžování jsme vyměnili za dvouhodinový program v plaveckém bazénu v Šumperku, kde si děti moc neodpočinuly,
ale řádně se vydováděly. Večer však relaxovaly, neboť jsme se
vypravily do biografu na film. Protože byly děti velmi šikovné,
uspořádali jsme ve čtvrtek závody ve slalomu.

Výsledky jednotlivých družstev
1.družstvo

2.družstvo

3.družstvo

děvčata

chlapci
p

děvčata

chlapci
p

děvčata

chlapci
p

1.B.Perníková
2.Z.Štefková
3.T.Kastlová

1.K.Zbořil
2.T.Matýsek
3.L.Schramm

1.M.Balajová
2.Z.Botková
3.M.Schrammová

1.T Vlček
2.J.Mikeš
3.J.Sventek

1K.Ščurková
2.A.Karásková

1.E.Švidra
2.A.Pecník
3.A.Horník

Zvláštní cena za 1. místo
Zvláštní cenu jsme udělili Ondrovi Balajovi, který nejenže
zvládal perfektně jízdu na snowboardu, ale osvědčil si i jako
instruktor.
Po celý týden nám počasí opravdu přálo, nebe bylo krásně
modré bez mráčků, sluníčko stále svítilo a hřálo, takže jsme
se i opálili.
Prázdninová školička se velmi povedla, všechny děti zvládly
základy lyžování a troufáme si tvrdit, že prázdninové lyžování
ve všech zanechalo pozitivní postoj k tomuto sportu. Na konci
výcviku byly všechny děti odměněny diplomy, drobnými dárky a sladkostmi.
Všem dospělým, kteří se zúčastnili našeho prázdninového lyžo-

vání, bychom chtěli poděkovat za pomoc, kterou nám poskytli
jak při výuce tak i v penzionu - s vybalováním, s oblékáním,
zvláště malých dětí, se zábavou a se vším ostatním co k pobytu
na horách patřilo.
Termín: 27. 2. 2011 – 4. 3. 2011
Místo: Loučná nad Desnou, Penzion OÁZA
Instruktoři:J. Holleschová, L. Kozák, V. Vlk
Lékař: MUDr. I. Přikrylová
PS: Poděkovat bychom také chtěli KRPŠ a Městskému úřadu v Budišově n.Bud., kteří nám poskytli finanční částku na
zakoupení všech odměn a sladkostí pro děti. Děkujeme.
Zpracovala J. Holleschová

10

BUDIŠOV SKÝ ZP R AVODAJ

Z Gymnázia Vítkov
Blahopřejeme všem našim studentům, kteří se zúčastnili
a obsadili přední místa v tradičně již hojně obsazeném okresním kole zeměpisné olympiády. Nejlépe si vedl Jan Brodský
(Budišov n. B.), který obsadil 2. místo v kategorii D a postupuje do krajského kola, skvěle rovněž reprezentovali Tomáš
Staněk (Vítkov), Daniel Opletal (Budišov n. B.) a Lucie Marethová (Vítkov), kteří se ve svých kategoriích umístili v první
desítce.
Dále blahopřejeme Vítkovi Mužíkovi (Vítkov), žáku tercie,
který nás po úspěšném vystoupení v okresním kole dějepisné
olympiády bude reprezentovat v krajském kole této soutěže.

M. Vaškovi blahopřeje politický ředitel MZV Mgr. Pavel
Fischer

18. března proběhlo na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky v Černínském paláci vyhlášení výsledků 10.
ročníku soutěže Frankofonie 2011, kterou spoluorganizuje
Ministerstvo školství ČR a Francouzský institut v Praze.
Několik stovek žáků z celé republiky prokázalo své znalosti
francouzských reálií ve vědomostním kvízu a také při vytváření výtvarných artefaktů na témata navržená mezinárodní
organizací Frankofonie. Mezi nejlepších 16 se dostal taky
náš student Miroslav Vašek (Budišov n. B.), který obsadil
13. místo a převzal z rukou velvyslanců Francie, Švýcarska
a Kanady ceny a posléze se spolu s pedagogickým doprovodem zúčastnil recepce ke Dni Frankofonie, na kterém se
sešli představitelé frankofonních ambasád, pracovníci výše
uvedených ministerstev a vítězové soutěže. Jsme rádi, že
i letos jsme se mohli této slavnostní akce zúčastnit.

Podnětná setkání
Přemýšlím, kolik je to let, kdy jsme poprvé oslovili naše absolventy a nyní již lékaře, inženýry, učitele, žurnalisty, právníky,
informatiky atd. s návrhem, jestli by byli ochotni setkávat se
s našimi současnými studenty a podělit se s nimi o bohaté zkušenosti z období svých studentských let na vysoké škole i o radostech a strastech života profesního. Domnívám se, že to začalo
už v minulém století a tato setkání se vlastně stala milou tradicí.
V letošním školním roce proběhlo pět úspěšných besed.
V čase předvánočním navštívil naši školu Miroslav Škrobánek nynější student 3. ročníku oboru chemie, aby předal
cenné informace žákům 2.-4. ročníku, kteří mají o tuto, příp.
podobné specializace opravdový zájem. V lednu a únoru se
uskutečnily opět velice zajímavé akce, kdy mezi nás přišla
studentka 4. ročníku stomatologie Hana Říčná, absolventka
politologie Soňa Michlíčková, absolventka práv a žurnalistiky Marie Mikulíková, absolventka filosofické fakulty Hana

Szamszeliová a zdravotnické fakulty Hana Hronzová. Všichni hosté se snažili poskytnout maximální množství poznatků, postřehů a zkušeností ze svých studií, objektivně zodpovědět všechny dotazy a zavzpomínat na gymnaziální léta…
Kromě těchto setkání, která jistě pomohou našim žákům v orientaci při volbě dalšího studia po maturitě, zavítala mezi nás
rovněž naše bývalá studentka Kristina Ondřejová, dnes učitelka, která má bohaté zkušenosti z dobrovolnické práce v zahraničí, takže pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v cizím jazyce,
navázat nová přátelství, ale hlavně pomoci těm, kteří to opravdu potřebují, je to ta nejlepší volba. Touto cestou bychom chtěli
všem poděkovat za ochotu přijít mezi nás a těšíme se na příští
setkání. Ještě v tomto školním roce uskutečníme další podobné
debaty dle přání našich žáků.
Mgr. Jana Repková

Pozvání do galerie Gaudeamus
Až do konce dubna můžete zhlédnout fotografickou výstavu Příroda Vítkovska, která atraktivním způsobem odkrývá
klidnou krásu přírody našeho kraje. Podrobněji se můžete
s tímto projektem, který podporuje i naše město, seznámit
ve stejnojmenné publikaci, kterou nabízí vítkovské informační centrum. I druhá fotografická výstava Rodiče našich
dětí fotografují, vznikla z iniciativy města a představuje
tvorbu našich a vrbovských fotografů, kteří pracovali společně v létě 2010 pod vedením významných tvůrců, např.

pana prof. Štreita a výsledkem je nevšední pohled na každodenní život na Vítkovsku. Od května bude u nás výstava
prací žáků ostravské střední školy AVE ART, jak už název
napovídá, školy s uměleckým zaměřením, jejíž studenti
a pedagogové vytvořili během plenéru ve Vítkově originální malířská díla. Souběžně bychom rádi představili fotografický projekt našich studentů, který vznikal ve spolupráci
s Muzeem břidlice v Budišově nad Budišovkou a mapuje
mizející důlní činnost.
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DĚTSKÝ DOMOV – CO JE NOVÉHO
Na Dni otevřených dveří v Dětském domově v Budišově n.B. si
mnozí budišovští občané prohlédli náš domov a byli provedeni
a pohoštěni jak dětmi, tak zaměstnanci DD. Kdo této příležitosti využil, určitě byl příjemně překvapen a pochopil, jak vlastně
dětský domov funguje, žije, mění se, a jak se v něm děti cítí.
Všem za jejich návštěvu a zájem samozřejmě děkujeme.
Od ledna 2011 je náš domov opět tak trochu jiný – po podzimní
realizaci cvičného bytu, o kterém jsme již ve zpravodaji informovali, byla také vytvořena nová rodinná skupinka, do které se
přestěhovaly starší děti, které již studují na SŠ nebo SOU. Většinou se jedná o ty, kteří budou v příštích letech odcházet do
samostatného života a na skupince se budou ještě intenzivněji
učit samostatnosti a vedení domácnosti. Kapacita DD se přitom
zvýšila na současných 32 dětí.
Zapojili jsme se také do několika projektů pořádaných neziskovou organizací EUFORALL a garantem panem Pavlem Srovnalem. Projekt „Bez obav – zvládnu to sám“ je zaměřen na děti
z dětských domovů a jeho cílem je lépe připravit děti z DD na
úskalí, která je provází při vstupu do samostatného života. Pro
realizaci projektů EUFORALLU jsou využívány finance ze
Strukturálních fondů EU a EHP/Norsko.
V rámci projektu vyrazily naše děti na začátku března tohoto
roku na týdenní pobyt do Karlova pod Pradědem, kde se zdokonalovaly v oblasti finanční gramotnosti. Mohly se naučit,
jak v budoucnu hospodařit s rodinným rozpočtem, jak zaopatřit rodinu ve složité finanční situaci apod. Během školení byly
upozorněny na množství problémů a špatných rozhodnutí, které mohou způsobit zadlužení. Výuka byla spojena s prožitkem,
aby si nové dovednosti a znalosti děti lépe osvojily. Po příjezdu
byly rozděleny do skupin = rodin a obdržely určitý obnos fingovaných peněz, se kterým potom hospodařily, vedly si deník
výdajů a příjmů apod. Mohly také peníze v určitých situacích
získávat nebo naopak (v případě nevhodného chování, kouření
apod.) ztrácet. Mimoto se denně zdokonalovaly v lyžování na
blízké sjezdovce, ve večerním zaměstnání se učily plést košíky
z pedigu, vyrábět náušnice, přívěšky a mnoho jiného. Akce se
zúčastnilo celkem 5 dětských domovů, z toho pouze 2 z Moravskoslezského kraje, včetně nás. Finanční negramotnost patří
mezi současné tíživé sociální jevy a v tomto smyslu byl čas dětí
na horách využit skutečně smysluplně.
Na přelom července a srpna je pak plánováno pokračování, kdy
mladí lidé z domovů budou během týdenního prázdninového
putování samostatně hospodařit se skutečnými penězi.
V rámci stejného projektu jsme také celý podzim loňského roku
jezdili na SŠZ v Městě Albrechticích, kde byla zprostředkována
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prezentace oborů pro děti, které brzy vyjdou ze základní školy. V jednotlivých modulech si mohly děti vyzkoušet, co obnášejí jednotlivé učební obory – automechanik, kuchař-číšník,
zahradník apod. a lépe se tak zorientovat ve volbě navazujícího
vzdělání a budoucí životní profese. Jarní část tohoto projektu
se pak přesunula do Ostravy, kde se poslední zimní sobotu (19.
3.) na soukromé střední škole AHOL učili naši šesťáci, sedmáci
a osmáci přípravu míchaných nealkoholických nápojů, barmanskou etiketu a přípravu teplých předkrmů. V dalších modulech
si postupně vyzkouší např. flambování palačinek, vykosťování

a přípravu masa, kuchyně cizích zemí, propagaci v oblasti stravovacích služeb a oživí si znalosti společenské etikety a přípravy společenské tabule. Během soboty panovala příjemná atmosféra, o kterou se zasloužily jak naše děti, tak personál školy.
Ačkoliv letošní zima nepatřila k nejpodařenějším, co se týká
sněhových podmínek, příležitostí k lyžování měly naše děti
více. Během jarních prázdnin vyrazily se strejdou a tetami na
chatu do Václavova u Bruntálu, volný čas tak strávily sportováním a zábavou u nejrůznějších her. Začínající lyžaři si zlepšovali techniku lyžování a ti zdatnější si prostě užívali krásné slunečné dny ve skiareálu Avalanche. Někteří prokázali také svou
ohleduplnost, když přímo na sjezdovce poskytli pomoc cizímu
chlapci se zraněnou rukou. A ještě dříve, během Vánoc, si děti
zalyžovaly na tradičním pobytu na horách v Krkonoších. Jenom
nás mrzí, že se kvůli mírné zimě nepodařilo zorganizovat další
ročník soutěže ve sjezdovém lyžování dětí z dětských domovů
Rychlý tučňák.
I pro naše děti je už v plném proudu příprava výrobků před
budišovským velikonočním jarmarkem, na který Vás tímto i my
srdečně zveme.
Daniel Štencel,
pedagogický pracovník DD

BUDIŠOV SKÝ ZP R AVODAJ

Změny ve školní jídelně
Ve druhé polovině ledna 2011 bylo ve školní jídelně vyhlášeno
výběrové řízení na uvolněné místo vedoucí školní jídelny. Přihlásilo se 8 účastníků, z nich ale někteří nesplňovali všechny
podmínky stanovené vedením školy. Proto do užšího výběru
postoupili pouze 3 zájemci a vedení školy nakonec vybralo
paní Naděždu Hrochovou, dosavadní vedoucí závodního stravování v podniku Linaset. Situace se však velmi zkomplikova-

la nečekanými a závažnými zdravotními problémy paní Hrochové, a proto vedení školy muselo urychleně vzniklou situaci
řešit. Proto jsme ze zbývajících účastníků řízení vybrali dalšího – a od 16. března je novým vedoucím školní jídelny pan
Jan Pončík. Přejeme jemu i nám dobrou vzájemnou spolupráci
a hodně elánu v novém pracovním místě.
Hana Hladišová

Máme nové vedení Mateřské školy
Dne 11. 3.2011 proběhlo druhé jednání konkursní komise na
místo ředitelky Mateřské školy v Budišově nad Budišovkou.
Do výběrového řízení se přihlásilo pět uchazeček, které předložily své návrhy ohledně další činnosti školky. Komise pak
na základě posouzení všech podkladů a výsledků vyhodnocení
kritérií, která jsou potřebná pro výkon funkce ředitelky, určila výsledné pořadí jednotlivých uchazeček. Výsledek jednání

výběrového řízení předložila komise zřizovateli, přičemž pořadí jednotlivých uchazeček mělo pro zřizovatele pouze doporučující charakter. Na svém jednání pak Rada města jmenovala do
funkce ředitelky MŠ paní Mgr. Simonu Novotnou, a to s nástupem od 1. 4. 2011. Nové paní ředitelce blahopřejeme a přejeme
co nejvíce pracovních úspěchů.
Mgr. Naďa Vondroušová,
předsedkyně komise výběrového řízení

Masopust neboli karnevalové období
K dávným lidovým tradicím patří „Masopust“, období od
Tří králů do Popeleční středy. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Současné děti
tuto tradici již neznají. Znovu přiblížit masopustní veselí
nejen dětem, ale také občanům Svatoňovic se rozhodly učitelky místní MŠ.
V průběhu dvou týdnů děti vyráběly masky, vozembouch,
hudební nástroje a jiné, aby se připravily na masopustní veselí.

Na masopustní úterý se průvod vydal vesnicí se zpěvem
a velkým hlaholem. Průvod navštívil místní obchod, některé maminky dětí z MŠ a také paní kuchařky v budově MŠ,
které nejen pro děti usmažily výborné masopustní vdolky.
Odměnou byly dětem sladkosti a zážitek, na který jistě
nezapomenou.
Fotografie z této akce, ale i z jiných, si můžete prohlédnout
na http://www.volny.cz/ou.svatonovice/majetkova.htm.
Sventková Z.

Postní doba a oslava Velikonoc ve farnosti Budišov nad Budišovkou
Vzhledem ke skutečnosti, že spousta návštěvníků míří do
Budišova a obdivuje kostel, a dále vzhledem k faktu, že i spousta
místních obyvatel se rozplývá nad dominantou našeho města,
jsem se rozhodla více přiblížit život v budišovské farnosti.
Domnívám se, že Velikonoce jsou ideální příležitostí pro
pozvánku do našeho kostela, protože pro křesťany (kteréhokoliv
vyznání) jsou tím nejvýznamnějším svátkem v roce. Proč
tomu tak je, se budu snažit vysvětlit na následujících řádcích
a zároveň bych tímto ráda pozvala všechny věřící i nevěřící
do místního chrámu právě v době Velikonoc, kdy k tomu bude
příležitostí více než kdy jindy.

Postní doba
Postní doba začíná Popeleční středou, která v tomto
kalendářním roce připadla na 9. března (je totiž stejně pohyblivá
jako datum Velikonoc), a pro křesťana je dnem přísného půstu
– tedy žádné maso. Zdravý dospělý člověk se samozřejmě
může najíst dosyta, nicméně jen jednou za den. Tento půst se
dodržuje ještě v jeden den, a sice na Velký pátek (tedy pátek
před Velikonocemi).
Vlastní postní doba, která pak trvá až do Bílé soboty (před
Velikonocemi), je časem usebrání, vnitřního rozjímání a ztišení
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se. V této době se nedoporučují bujaré oslavy či další světské
radovánky, omezeny jsou i svatby. Je na každém z věřících, jak
tuto dobu prožije, je to doba, kdy by se křesťané měli smířit
– přijít ke zpovědi a vyznat se z hříchů a napravit svůj život.
Barvou postní doby je fialová – takové je i plátno s velkým
vyobrazením ukřižovaného Krista, který můžete vidět až
do 23. dubna (tedy do Bílé soboty) nad hlavním oltářem
a které zakrývá hlavní obraz kostela. Po postní době se
opět svine a rozvinuto bude až na postní dobu v dalším
kalendářním roce.
Velikonoce
Vlastní doba Velikonoc se bohužel v našem národě
smrskla na oslavy Velikonočního pondělí, kdy probíhá tzv.
pomlázka. V církevním pojetí jde však o dobu mnohem
delší a i obsahově plnější.
Vše začíná již na Květnou neděli (neděle před
Velikonocemi – letos tedy 17.dubna), kdy se
oslavuje slavný příjezd Krista do Jeruzaléma. Je
to neděle, kdy se čtou pašije – čtení o Ježíšově
utrpení, světí se kočičky, které v našich
zeměpisných šířkách nahrazují symbolicky
palmové ratolesti, kterými obyvatelé vítali
Krista, a nastává vrchol postní doby.
Dalším podstatným svátkem daného týdne je
Zelený čtvrtek (21.dubna), který je připomínkou
poslední večeře Páně, připomínkou zrady
a také předzvěstí neblahých událostí, které budou
následovat. Mše začíná až v podvečerních hodinách.
V tento den také „odletí zvony do Říma“ – po Gloria se
rozezní zvony, které následně utichnou a které se ozvou opět
až na Bílou sobotu. Utichnou nejen zvony, ale ustane i hra na
varhany, veškeré zpěvy jsou nyní bez hudebního doprovodu.
V kostele panuje zvláštní ticho, očekává se neradostná událost,
která bude následovat další den.

různé výjevy z poslední cesty Krista na Golgotu. Následují
obřady, které mají zcela odlišný charakter než běžná mše, opět
se čtou pašije a po skončení se lidé v tichosti rozcházejí do
svých domovů.
Vše se ale k dobrému obrátí na Bílou sobotu ☺ (23. dubna).
Slavení těchto obřadů také začíná zpravidla v podvečerních
hodinách a kupodivu se tak děje před kostelem, kde se světí oheň
(rozdělávat jej v budově kostela by bylo značně nepraktické!).
Následuje svěcení světla a kněz spolu s věřícími vstupuje do
kostela, kde se postupně rozsvěcují světla a svíce na oltářích.
Následují obřady svěcení vody, případně i křtu a křesťané
mohou již zpívat slavné „Aleluja!“ jako výraz vítězství Krista
nad smrtí a peklem.
V tento den, plný radosti a zpěvu (který ale přichází opravdu
až ve večerních hodinách), jsou obřady jaksi „nejefektnější“.
Postupné rozsvěcení světel, křest (pokud se tedy křtí), zpěv
kněze i lidu jsou symbolem zrušení moci zla a jsou
skutečným výrazem lidské radosti a naděje.
Vrchol Velikonoc pak představuje Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční (tedy
neděle 24. dubna). Oslavy se nesou již ve zcela
tradičním duchu bohoslužby, ale jsou doplněny
takovými prvky jako je vonné kadidlo, květinová výzdoba (která byla pro dobu postní odstraněna) a samozřejmě radostnými zpěvy. V tento
den také kněz žehná tradiční velikonoční pokrmy, které si lidé mohou vzít do kostela s sebou
(malovaná vajíčka, velikonočního beránka, mazance apod.).
Již zmiňované Pondělí velikonočníí nemá z církevního hlediska
pro křesťany tak zásadní význam. Dominantní v tento den jsou
spíše lidové tradice a folklór.

Velikonoce jsou obdobím, kdy každý den má svou vlastní velkou symboliku, kterou je někdy těžké pochopit a nejlépe se tak
děje, pokud si ji člověk sám prožije. Velikonoce jsou pro křesťaVelký pátek
k je připomenutím Kristova ukřižování (22. dubna), ny ještě radostnějším svátkem než Vánoce, protože to, že Krisdnem přísného půstu (viz výše). Velkopáteční obřady jsou tus přišel na svět, je samozřejmě důvodem k pořádné oslavě,
zároveň jakýmsi druhem smutečních obřadů nejvyššího stupně. nicméně jeho vítězství nad smrtí je důvodem o to větším.
Začínají křížovou cestou, kdy se věřící shromáždí v kostele Ráda bych tedy pozvala věřící i nevěřící na kterýkoliv den
a za doprovodu smutečního zpěvu a modliteb procházejí do našeho kostela, aby se třeba jen pokusili pocítit jinou
kolem jednotlivých obrazů – 14 zastavení, která zobrazují atmosféru Velikonoc než tu, na kterou byli doposud zvyklí
a kterou jim nutí současná doba.
Budišov n. B.
Guntramovice
Svatoňovice
St. Oldřůvky
Příležitostí je k tomu v této době
16.4.
opravdu dost, navíc obřady začís nedělní
nají až v pozdních odpoledních
17.4.
9:30
8:00
11:15
Květná neděle
platností
hodinách.
v 17.00
Na Bílou sobotu a Neděli velikonoční se pak návštěvníci i místní
21.4.
17:00
------Zelený čtvrtek
věřící mohou těšit na vystoupení
22.4.
17:00
18:30
17:00
--Velký pátek
a zpěvy místní dětské scholy, což
23.4.
19:30
------je vždy příjemným zpestřením.
Bílá sobota
Na závěr tedy uvádím přehled
Boží hod
24.4.
9:30
8:00
11:15
--bohoslužeb a časový harmonovelikonoční
gram pro velikonoční období
Pondělí
25.4.
8:00
------a spolu se správcem místní farvelikonoční
nosti, p. Petrem Fichnou, Vás co
Pozn.: Přehled mší může doznat drobných úprav, aktuální údaje budou zveřejněny na webu nejsrdečněji zvu do našeho kostela.
N. Jaššová
města 14 dní před Velikonocemi.
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ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT, KULTURA

Naše představy a přání se nám daří plnit
Když jsme v roce 2008 začali s aktivní prací v KRPŠ, nikdo
jsme si ani ve snu nepředstavovali, že nás tato „práce“ zaujme
natolik, že v ní budeme pokračovat až do dnešních dnů.
Někdy se na nás povinnosti jen valí a najít si čas pro něco jiného než pro svou rodinu, práci a své koníčky je někdy velmi
těžké. Příprava některých akcí totiž zabere více času než akce
samotná. A když potom taková akce skončí, pro pořádající
členy práce pokračuje, což jistě znají všichni, kteří se věnují
organizování podobných aktivit.
O činnosti KRPŠ Vás průběžně informujeme na našich stránkách www.krps.wz.cz. Zde se můžete podívat, co jsme pro
děti a pro dospělé za dobu své činnosti uskutečnili. Můžete
se zde například dočíst o nadšení dětí, když se jim podařilo
dostat svého krásného draka co nejvýš do oblak a jak s nimi
jejich nadšení sdíleli rodiče. O tom, jaké to bylo, když si děti
mohly zatančit na diskotéce a o jejich nedočkavosti při losování tomboly. Nebo jak jsme společně s dětmi po několik dní
připravovali výrobky na Velikonoční jarmak a o jeho průběhu samotném. Snažíme se s Vámi podělit o zážitky z těchto
akcí a to nejen na výše zmiňovaných webových stránkách, ale
i například v Budišovském zpravodaji, nebo také nově na nástěnce KRPŠ, která je umístěna ve výkladní skříni v prodejně
„Jožka“.
Ani po zbytek letošního školního roku nebudeme ve svých
aktivitách polevovat. Na duben připravujeme Velikonoční
jarmark s diskotékou pro děti. Na úspěchu letošního Velikonočního jarmarku se velkou měrou můžete podílet i vy. O krocích, které bude potřeba z vaší strany udělat, Vás budeme
ještě informovat. Na květen máme připraveny hned dvě akce.
Závody dětí na in-line bruslích a pro dospělé taneční zábavu.
Konec školního roku bude ve stejném duchu jako ten minulý. Rozloučení s žáky deváté třídy a pro všechny ostatní pak
uspořádáme zábavné odpoledne. Máme v plánu ještě několik
dalších zajímavých akcí. Doufáme jen, že nám vše vyjde, tak

jak si představujeme. Držte nám palce.
Už teď se těšíme na všechny ty okamžiky, které strávíme společně a doufáme, že budou velkým přínosem jak pro děti, tak
i pro nás dospělé.
Klub rodičů a přátel školy

Úspěch budišovských šachistů
V sobotu 12.3.2011 se v Centru Juventus ve Vítkově konal turnaj mládeže v šachu. Turnaje se zúčastnilo 9 šachistů z blízkého okolí ve věku od 6 do 15 let. Zázemí turnaje bylo velice kvalitní, pro účastníky turnaje a doprovod byly připraveny buchty,
které napekla paní Jančálková a chlebíčky, které udělala paní
Wetterová, všichni účastníci si navíc odnesli malou pozornost.
Turnaj se hrál na 7 kol švýcarským systémem podle pravidel
rapid šachu s hracím tempem 2 x 15 minut na partii. Všechny
partie byly velice bojovné, hrálo se až do matu nebo do holých
králů, a tak to má být!! V turnaji se velmi dařilo našim klukům
ze šachového kroužku: Mirek Foltýn turnaj vyhrál se ziskem
6,5 bodů, Jarek Mikeš se umístil na pěkném 3. místě se ziskem
5 bodů, akorát Kájovi Demelovi se nepodařilo některé nadějně
rozehrané partie dotáhnout do úspěšného konce a získal 2 body.
Celkově byl turnaj velice vydařený, doufejme, že se takových
turnajů podaří v našem okolí v budoucnu zorganizovat co nejvíc a našim klukům se i na dalších turnajích bude dařit jako na
tomto.
Slavomír Jaššo,
vedoucí šachového kroužku

Účastníci turnaje (zleva): Mikeš, Novák, Kundrát, Demel, Foltýn, Vícha, Wetter, Hanuš, Gazdík
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Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Konečné pořadí
Jméno
Klub
Foltýn
ý Miroslav
Budišov
Wetter Fanda
Vítkov
Mikeš Jaroslav
Budišov
Novák Ivan
Vítkov
Hanuš Marek
Vítkov
Kundrát Jan
Vítkov
Vícha Michal
Březová
Demel Karel
Budišov
Gazdík Jan
Vítkov

Bodyy
6˝
5˝
5
4˝
4
3
2˝
2
2

Knihovna informuje
Městská knihovna rozšířila svoje služby a od středy 16. března 2011 je na webových stránkách města v odkaze „Městská
knihovna“ ON-LINE KATALOG KNIH. V tomto katalogu je
možno vyhledat dokument (tzn. knihu, časopis nebo brožuru)
z fondu naší knihovny. Vyhledávat se může podle autora, názvu
nebo klíčového slova. U každého dokumentu lze zjistit, zda je
volný nebo ho má právě někdo půjčený. Půjčený dokument je
možné rezervovat.

Přehled akcí MKIS
na měsíc KVĚTEN
4., 11. května od 17,30 h., 18 h. v KD – ZUMBA II.,
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
10. května v 16,30 h. kino – GNOMEO A JULIE – rodinná
animovaná komedie
14. května v 5,30 h. odjezd z AN – PRAHA – ROBIN
HOOD – zájezd na muzikál
18., 25. května od 18 h. v KD
– REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
21. května v KD – ZUMBATON – pro účastnice kurzu
ZUMBY I., II.
24. května v 16,30 h. kino – MÁMA MEZI MARŤANY
– rodinná animovaná ko-medie
27. května ve 20 h. kino – OBŘAD – horror
28. května v 19,30 h. v KD
– ZÁBAVNÁ SHOW VLADIMÍRA HRONA

IV. PLES ODS
V pátek 11. 3. 2011 proběhl již 4. ples, jehož pořadatelem bylo
místní sdružení ODS. Podařilo se nám vyprodat oba sály místního
kulturního domu a podle ohlasů návštěvníků soudíme, že se nám
ples opět povedl. V průběhu večera předvedla své umění mladá
tanečnice sportovního aerobiku a proběhla světelná UV show.
Hlavním hostem večera bylo duo zpěvaček KAMÉLIE, které
svým vystoupením roztančily sál. Předvedly, že do „starého železa“ rozhodně nepatří. K tanci a poslechu zahrála skvěle skupina
Zdeňka Krásného se zpěvačkami Markétou a Renátou. Celým
večerem nás provázel moderátor Pepa Poljak.
Vyvrcholením večera bylo losování bohaté tomboly, kde hlavními cenami byl LCD televizor s úhl. 82 cm (věnovalo MS ODS
v Budišově nad Bud.), notebook (věnoval pan T. Hrčka - LH
Trans s.r.o.) a satelitní komplet (věnovali manželé Schrammovi). V malé tombole bylo 250 menších cen, které si mohli návštěvníci vyzvednout ihned, a dalších 15 nejhodnotnějších cen se
losovalo na závěr večera.
Děkuji všem sponzorům za dary do tomboly, pořadatelům
a v neposlední řadě těm, kteří přišli na náš ples. Jestli se vám náš
ples líbil, můžete přijít příští rok 9. 3. 2012 znova, rádi se s vámi
opět setkáme.
Výtěžek z plesu bude použit na dětský den, který se uskuteční 28. 5. 2011 v místním autokempu a děti se mají opět na co
těšit.
Předseda MS ODS
Radim Němeček

ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI I HISTORIE
Cykloturistická akce - Bílý kámen - Otevření vojenského prostoru Libavá
Na svých webových stránkách nás organizátoři akce Bílý
kámen informují, že se i v letošním roce bude konat tento
cyklistický a turistický svátek. Mimo jiné nám také sdělují, že
se pravděpodobně v letošním roce uskuteční „Bílé kameny“
dva. První akci plánují organizátoři tradičně na 1. května, ve
stejném rozsahu a na stejných komunikacích jako loni. Druhý
– letní, by proběhl v sobotu 27. srpna 2011. Letos už nebude
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omezena doba ukončení vjezdu na území vojenského prostoru.
Účastníci budou na vstupních stanovištích odbaveni od 7:00
ráno a prostor musí opustit nejpozději v 16:00 hodin odpoledne. Bližší podrobnosti o této akci a další zprávy budou organizátoři průběžně zveřejňovat na stránkách www.akcebilykay
men.cz.
Alena Týnová,
zdroj: www.akcebilykamen.cz
y
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Den Země - 22. duben
Blíží se 22. duben, Den Země, který je v současnosti oslavován
lidmi na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost
jako svátek Země. Naše planeta, nazývána též Modrá planeta, je ve sluneční soustavě jediná, která umožňuje existenci
života. Čisté životní prostředí se však pomalu stává luxusem.
Lidé berou dary přírody jako samozřejmost a svým nezodpovědným jednáním přispívají k devastaci životního prostředí.
Vzduch zamořují vypouštěním životu škodlivých a nebezpečných látek, znečišťují vodu v řekách, mořích a jezerech, ničí
životní prostor mnohým živočichům. Všechny škody, které
naše civilizace páchá vůči přírodě, se v konečném důsledku
obrátí proti ní. Vznikají ozónové díry, dochází ke klimatickým změnám, stále častěji slyšíme o nepříznivých smogových
situacích, vymírá mnoho druhů rostlin a živočichů. Je to krutá
daň nezodpovědného chování člověka k Zemi. Lidé by si měli
životního prostředí vážit a chránit jej, uvědomit si, že pokud si

Neoficiální vlajka Dne Země od Johna McConnella

přírody neváží, ubližují především sami sobě.
Pojďme si stručně připomenout historii tohoto svátku. Dne 22.
4. 1970 se na různých místech Spojených států shromáždilo na
20 milionů lidí, aby demonstrovali za zdravější životní prostředí.
Cílem těchto demonstrací iniciovaných studenty bylo zvýšení
energetické účinnosti, hledání obnovitelných zdrojů energie,
recyklování materiálů a odpadů, vyloučení používání chemikálií
a odpadů, které ničí ozónovou vrstvu Země, omezení zemědělské
techniky, které vedou k erozi půdy a snižování její produktivity.
Touto kampaní se studenti snažili prosadit přijetí nových zákonů
v ochraně životního prostředí, zahájit politickou diskuzi a podpořit veřejný zájem o problematiku životního prostředí. Aktivity studentů inicioval americký senátor Gaylord Nelson a akce
získala podporu i dalších amerických politiků. Kampaň měla
nebývalý ohlas a dala vzniknout tradici oslav Dne Země jako
mezinárodního svátku životního prostředí. V roce se k americké
tradici připojil zbytek světa. Zprávy z celého světa informovaly
o pochodech, soutěžích, koncertech, festivalech, ekotrzích, úklidových akcích a jiných aktivitách na 3 600 místech a ze Dne
Země 1990 se tak stala největší veřejností organizovaná aktivita
v historii. Den Země se stal impulsem pro nastartování recyklačních aktivit po celém světě a od roku 1990 je 22. duben jako
světový svátek životního prostředí slaven i v České republice.
Den Země může být pro každého člověka příležitostí k tomu,
aby se zamyslel nad svým počínáním vůči životnímu prostředí.
A někdy stačí opravdu málo, rozhlédnout se kolem sebe, sebrat
papír z chodníku či třídit odpad. Je důležité povídat si o této
problematice se svými dětmi, přiblížit a vysvětlit jim, jak je pro
nás příroda a čisté životní prostředí důležité a svým chováním
být dětem příkladem.
Informace dostupné na www.denzeme.cz
Ivana Tomandlová

Veteran Arena v Olomouci
Společně se starostou města a paní Vondroušovou jsme dne
24. 2. 2011 přijali pozvání pana Františka Pešáka a jeho synů
Bronislava a Lubomíra k návštěvě Veteran Areny v Olomouci. VETERAN ARENA je největší soukromé muzeum automobilových veteránů v ČR. Muzeem nás provedl pan Ing.
Lubomír Pešák (budišovský rodák), provozovatel muzea

Fota: www.veteranarena.cz

a nadšený sběratel veteránů, který o svém koníčku a exponátech dovede velmi zajímavě a dlouze povídat. Návštěvu
muzea určitě všem doporučujeme, stojí to opravdu za to.
Hlavním lákadlem pro návštěvníky Veteran Areny jsou především historické automobily značky Tatra, Wikov, Praga,
Aero a další zejména československé značky. Dále můžete
shlédnout motocykly Jawa, ČZ a Praga. Kolekci exponátů
doplňují krásné stabilní motory, dobové benzínové stanice,
výdejny olejů a další exponáty související s motorismem.
Plocha muzea je větší než 2200 metrů čtverečních a představuje se zde na 150 unikátních exponátů, často poslední dochované exempláře v bezvadném stavu a s veškerým
příslušenstvím. Největší historickou atrakcí je model Tatra
17 Sport v hodnotě přes pět miliónů dále automobil Jana
Masaryka Praga Grand, aerodynamický vůz Tatra 97 a další. K nejlíbivějším exponátům expozice patří automobil tatra 75 Sport, typ cabrio, který byl vyroben v počtu tří kusů.
Traduje se, že jeho uživatelem byl oblíbený filmový herec
a režisér – Hugo Haas. Dobovou raritou je i vládní speciál – limuzína Tatra 700, která sloužila bývalému ministru
zemědělství Josefu Luxovi.
Cílem muzea je upozornit na technickou vyspělost českých
konstruktérů tehdejší doby a na eleganci prvorepublikových
automobilů. Součástí expozice je i galerie umění, kde v sou-
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častné době probíhá výstava známé olomoucké malířské rodiny
Šnajdrů. V budově muzea je také stylová kavárna s 60 místy,
kde se návštěvníci mohou občerstvit a doplnit síly nebo zakoupit upomínkové předměty. Pro návštěvníky je také vyhrazeno
parkoviště s kapacitou cca 50 míst. Bližší informace najdete na
www.veteranarena.cz.
Generálním partnerem Veteran Areny v Olomouci je firma T.S.
Bohemia a.s., v jejímž areálu se muzeum nachází. Zajímavostí
je, že tento areál získal ve své kategorii ocenění Stavba roku
2010 v Olomouckém kraji. T.S. Bohemii nám představil bratr
Lubomíra Ing. Bronislav Pešák, se kterým jsme měli možnost
prohlédnout si největší IT showroom ve střední Evropě s výpočetní technikou, bílou a černou elektronikou, dále konferenční
místnosti a perfektně fungující logistický sklad. Takže můžete
spojit nákup elektroniky s kulturním zážitkem ve formě prohlídky muzea.
Závěrem bych chtěl poděkovat za pozvání, popřát hodně dalších
úspěchů a podotknout, že město může být na tyto úspěšné budišovské rodáky opravdu hrdé.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Gratulujeme
k životnímu jubileu
Dne 15. března 2011 oslavila paní Marie Kobylková 95.
narozeniny.
Paní Kobylková se narodila před 95ti lety na Valašsku
– Hutisko slolanec. Pochází z 9 dětí. Její 3 sestry ještě
žijí na Valašsku. Žila v Rožnově
pod Radhoštěm, v roce 1947 přišla s manželem a dětmi do našeho
kraje. Krátký čas žili na Libavé
a potom se přestěhovali do Budišova, kde v rodinném domku
žije s dcerou p. Kadrnožkovou
dosud. Vychovala sama 4
děti, neboť manžel tragicky
zahynul. Když ovdověla, byl nejmladšímu dítěti 1 rok
a nejstaršímu 11 let. Má 9 vnoučat a 19 pravnuků. Až do
odchodu do důchodu pracovala jako uklizečka a pradlena
v jeslích. Duševně je velmi čilá, zajímá se o život kolem
sebe. Bohužel již nechodí a je odkázána na celodenní péči
své dcery.
Jubilantku navštívila členka městského sboru pro občanské záležitosti s gratulací, kyticí a dárkovým košem.
Malušová Helena

NÁZORY OBČANŮ

Poděkování
INZERCE
• Pronájem panelového bytu 3+1 69 metrů čtverečních. Budišov
nad Budišovkou Na sídlišti 698.
Nachází se ve 3NP. Cena 7500,- zahrnuje nájemné, poplatky,
záloha na služby a inkaso. Volný od 1. 6. 2011
Kontakt: Jan Fitzek, mob: 607 908 115

Cena
Zveřejnění kulturních, společenských
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 nebo spolupořádané Městem Budišov
nad Budišovkou jsou od této platby osvobozeny.
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Jarní prázdniny jsou pro naše děti vždy vítaným časem
odpočinku a odreagování od povinností vyplývajících
ze školní docházky. Čím víc se děti těšily na blížící se
prázdniny a s nimi spojený čas lenošení a nic nedělání,
tím víc u rodičů narůstala obava, jak jen jim ten čas volna
vyplnit. Ne každý má možnost vzít si v práci dovolenou
a trávit tento čas s dětmi. Někdo může dohled nad dětmi svěřit babičkám a dědům, někdo musí spoléhat jen na
jejich samostatnost a zodpovědnost.
Proto bylo pro nás velmi milé překvapení, když paní učitelka Holleschová přišla s nabídkou týdenního prázdninového lyžařského pobytu na horách v Penzionu OAZA
v Loučné nad Desnou. Kdo měl tu možnost, rád této nabídky využil. Pro děti byl sestaven zajímavý program, který
sliboval jak pohybové, tak společenské vyžití a to vše pod
zkušeným dozorem z řad pedagogů a dobrovolníků. Co
víc bychom si mohli přát. Děti se z pobytu na horách vrátily unavené, ale spokojené. Některé si na svých rodičích
už s předstihem vymáhaly slib, že se mohou příští rok
zúčastnit zas.
Za nápad a úspěšnou realizaci týdenního lyžařského pobytu
na horách bych ráda poděkovala všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli. Za všechny jmenuji alespoň paní
učitelku Jiřinu Holleschovou. Udělali jste pro spokojenost
ostatních maximum. Věnovali jste této akci své osobní volno, své pohodlí a to není vůbec málo. Moc si toho vážíme.
Za spokojené děti a jejich rodiče Týnová Alena

BUDIŠOV SKÝ ZP R AVODAJ
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