JSOU CHVÍLE, KDY SE MUSÍME POCTIVĚ ZAMYSLET
Je prázdninový čas a tak Vám, milí občané, především
přeji, abyste ho trávili příjemně, aby byl pro Vás zdrojem
pro načerpání dalších sil do budoucna. Mnohé dotazy
občanů na nepravdivé nebo spíše účelové pomluvy vůči
městu, které v současnosti zastupuji, a pracovníkům
městského úřadu ve vztahu k soužití s našimi romskými
spoluobčany mě přiměly, abych svoji prázdninovou úvahu zavedl na velice ožehavé, citlivé a nepopulární téma.
Věřím, že drtivá většina mých spoluobčanů včetně romských moje slova pochopí, neboť jsou myšlena opravdově a bez bočních úmyslů.
Každý člověk, který se narodí, vstupuje do života s nepopsaným listem. V tuto chvíli jsme si všichni naprosto
rovni. Tím základním, co nás ovlivňuje v našem dalším
životě je pochopitelně nejprve rodina, nebo spíš prostředí, v němž vyrůstáme. Ve chvíli, kdy začneme navštěvovat mateřskou školu, začínáme se různit. Již tam nás dělí na děti hodné a děti zlobivé. Později jsme žáci či studenti výborní, příkladní a také špatní. A pak to jde již
s různými, původně stejnými občánky, někdy dokonce
hodně nahoru, s dalšími průměrně a s některými také
hodně z kopce.
A od této chvíle již neexistují jednoznačná měřítka. K tomu, abychom třeba později pochopili to, proč ten či onen
je takový a ne jiný, k tomu bychom potřebovali vědět daleko více, než se dozvíme třeba z jejich životopisu.
Převážná většina lidí získává nějakou kvalifikaci, zaujímá nějaký životní post a později se vrací do míst svého
dětství. Tedy tam, odkud vzešli. A tak se vytváří společenství obce. To tvoříme všichni. I ti, kteří mají na místním hřbitově svého pradědečka, jakož i ti, kteří se z nejrůznějších důvodů do obce přistěhovali. Považoval jsem
za nutné napsat těchto několik slov na začátek především
proto, že takto někdy neuvažujeme a mnohé z toho si neuvědomujeme.
Jedním ze samostatných kroků onoho človíčka s nepopsaným rodným listem je to, že se začíná vymezovat.
A tak tomu je již pak neustále. Vymezujeme se mezi sebou svými zájmy, koníčky, svým postavením i svými
touhami, ale také svými nedokonalostmi a nepochopením. To také patří k životu!
A teď si představte, že byste měli něco upřímně a poctivě napsat o soužití v obci. Třeba přímo v té naší. V první, opravdu poctivé verzi, onoho příběhu popíšete otevřeně vše, co si myslíte. Již v této fázi jste si vědomi ošidnosti takové poctivosti. Mohu snad napsat, že Pepík
udělal něco špatného, když je to kamarád, který mi kdysi pomohl? Mohu snad napsat něco kritického
o Josefovi, který mi také kdysi hodně pomohl? A začnete korigovat. Poté dáte váš text k přečtení někomu jinému, aby vše posoudil. A dozvíte se, že tohle a tohle
napsat nemůžete. Těch „protože“ je tam hodně a dlužno
přiznat, že v takovém případě se někdy dozvíte, co jste
nevěděli. A začnete se dívat na věci (a na některé lidi)
trochu jinak, protože vaše poznání je jiné. Představte si,
kdyby všichni občané z našeho města napsali o všech ostatních, co si o nich myslí. A pak by si ty své texty vyměnili. Všichni. No, občanská válka by nenastala, ale
byli bychom jí blízko. Takže tudy cesta nevede. Naštěstí
jsme byli nadáni schopností chápat, tolerovat a také pochopit a odpouštět. K tomu, abychom tohle všechno
mohli využívat, se musíme umět snažit chápat ty druhé.
Už slyším, jak někdo říká, hele, ten Vrchovecký nás nabádá k lásce k bližnímu, ale když mi někdo ukradne peněženku, nemohu ho zahrnout vroucím citem.
Samozřejmě, to nikdo nechce. Ale pochopení a snaha
o soužití v obci, v níž žijeme, není nic, co by bylo zradou našeho vlastního svědomí. Je to nutnost. Naši předchůdci před pár stoletími to měli těžké, ale v něčem jed-

nodušší. Když Budišov rabovala švédská (turecká, pruská či jiná) vojska, drželi všichni při sobě a pomáhali si.
Když několikrát vyhořelo toto, tehdy převážně dřevěné
město, většina těch, kterým domy zůstaly, přijala pod
svou střechu ty, kteří o domov přišli. Dnes takové hromadné katastrofy neprožíváme, takže naše schopnost
vzájemného pochopení není vystavována tak přetěžkým
zkouškám. Dnešními našimi zkouškami je to, jak vypadá naše vzájemné soužití. Když přijdeme do hospody na
pivo, sedáme si ke stolu, u něhož sedí lidé, s nimiž se
nám dobře povídá. Na sobotní piknik na zahradě přijdou
ti, které jsme rádi pozvali. Některé nezveme a nemůže
nám to nikdo nařídit. Na případnou společnou dovolenou jedeme s lidmi, které si velmi pečlivě vybereme. To
jsou všechno případy, kdy záleží výhradně na našich zájmech, názorech a pocitech. Jenže žijeme také v obci.
Tady si již nevybíráme, kdo v ní může bydlet. A dokonce ani představitelé obce, které jsme si zvolili, nemají
zákonnou možnost a vliv na to, kdo se do obce přistěhuje nebo naopak kdo se z ní odstěhuje. Zákon o trvalém pobytu není obecní vyhláškou vydanou obecním
zastupitelstvem! Dokonce ani sousedy ve vedlejším domě si nemůžeme vybrat, protože si ten dům může koupit každý, kdo chce a má na to. A soused, který dům prodává, není povinen se ptát souseda, ani obce o svolení
a názor, komu ten dům prodá. Naše děti si nemohou vybírat, s kým budou ve třídě, neboť to je dáno datem narození a současně platným školským zákonem. Těch případů, kdy si složení komunity nemůžeme vybírat, je daleko více. Jak se v ní budeme chovat, to je věc již naprosto jiná. Kdyby naši občané měli vyjmenovat, co jim
na soužití v komunitě nejvíce vadí, mnozí by poukázali
na některé naše spoluobčany, kteří jsou, nebojím se to
slovo použít, „cikány“. „Cikány“ ne pro barvu jejich
pleti, protože ta je ve velmi mnohých případech bílá, ale
pro způsob života, který vyznávají. Dnes se pro ně obecně používá výraz „nepřizpůsobiví“. Výhrady, které
mají, nepostrádají mnohdy logiku a pravdivé je také jejich vylíčení. Ti soudní mezi námi (a je jich o hodně víc,
než těch méně soudných) vědí dobře, že tento problém
v našem soužití v dnešní svobodné demokratické společnosti nelze řešit šmahem. Dokonce ani tím, že bychom naše „cikánské“ spoluobčany chtěli vyobcovat nebo třeba vystřelit na Mars, jak to mnohdy slyším. Nejde
to, protože jsou plnohodnotnými občany této země i našeho městečka. Mnozí z nich vedou poctivý život.
Drtivá většina z nich má také uvedenou v rodném listě
národnost českou, ne romskou! Nemusíme vždy souhlasit s jejich chováním a s jejich zvyky. Oni ovšem také
nemusí ve všem souhlasit s námi. Co tedy s tím? Jedině
to, s čím jsem začal tento text. Snažit se pochopit a někdy možná i pomoci. Ne volat „těm nikdy!“ a nabádat
pro zkratkovitá a neproveditelná řešení odporující současným zákonům. Toto není ani námět pro pivní diskusi, neboť je to velice vážná záležitost!
Poctivá cesta je velice dlouhá a složitá. To mi je jasné.
Naši předkové nám uložili i do pohádek situace, v nichž
se poutník musí rozhodnout, jakou cestou se vydá na
rozcestí, jehož směrník slibuje různé výhody nebo naopak těžkosti. Je zajímavé, že v oněch pohádkách vždy vítězí poutník, který zvolil tu cestu těžší. Není to proto, že
by si to naši předkové jen tak usmyslili, i v pohádkách je
uložena moudrost. Zkušenost a také tak trochu pokora.
Zkuste se, prosím, na otázky soužití v naší obci podívat
i tímto způsobem. Ta těžší cesta není nikdy ponižující.
Pouze obsahuje překážky v podobě nepochopení, neznalosti a neschopnosti vidět věci v širších souvislostech.
Nedá se ale nic jiného dělat. Do role, být občany tohoto
města, jsme nebyli odsouzeni. Vybrali jsme si své posta-

vení sami. A barva pleti v tom nehrála žádnou roli. Spíš
způsob života, který nám vyhovuje a ctižádost, čeho
chceme v životě docílit. Jak chceme vychovat své děti,
aby se měly lépe než my, aby byly plnohodnotnými členy společnosti, docílily maximálního vzdělání v rámci
svých možností a měly předpoklad uplatnit se v dnešním
globálním světě. Tak to respektujme. Ano, zákony platí
pro všechny bez rozdílu. Ale duch soužití se nedá nařídit
zákonem. Je často výsledkem dlouhé a trpělivé práce.
Jestliže tedy vyjadřuji přesvědčení a názor, že se musíme
umět snažit této práce zhostit, jakkoli je to (a bude) těžké, nechci tím cokoli, co nám na soužití v obci vadí, zametat pod stůl.
Ano, mnozí naši „cikánští“ spoluobčané by měli a musí
udělat rozumný a velký krok vpřed, pokud to myslí se
soužitím v naší obci vážně. Tak jak mi to mnozí z nich,
se kterými hovořím, vždy zdůrazňují. Ale mnozí z nás,
tzv. bílých, by zase mohli udělat nějaký ten vstřícný krůček směrem k pomoci a vzájemnému pochopení. A to je
jediná cesta, o kterou jsem vás jako současný starosta
povinen požádat. Věřte mi, že to není lehké, protože být
starostou obce je být starostou pro všechny a ne jen pro
některé. A to i ve vypjaté emotivní situaci, kdy jste konfrontován s informacemi co se v našem městečku za
právě uplynulý víkend zase ukradlo, poničilo, či kdo
svým chováním narušoval veřejný pořádek a naštval tak
další spoluobčany, kteří si svůj vztek přijdou vybít v prvé řadě ke starostovi na radnici, neboť tam ti přece za
vše můžou!
Také chci a musím odpovědně sdělit a tím popřít pomluvy i nepravdivá tvrzení, že současné vedení města učinilo někdy kroky, které by měly za cíl zhoršení demografické a sociální struktury obyvatel tím, že umožňuje
stěhování Rómů do našeho města. Spíše naopak!
Odmítli jsme požadavek na odprodej domů za zlomkovou cenu se sociálně slabými obyvateli, neboť pak by obec přestala mít jakoukoliv kontrolu, kdo se tam nastěhuje a kdo se tam zdržuje. Situace by byla daleko horší
než je dnes! Pokud někdo prodal někomu svůj soukromý dům, pak to šlo naprosto mimo obec! Faktem je také to, že současně platné zákony v oblasti výplaty sociálních dávek jsou zcela demotivující a již dlouhodobě
vedou ke zhoršení sociální situace nejen v našem městě.
Na to však samospráva obce nemá naprosto žádný vliv,
stejně jako na mnohými z nás kritizované stěhování sociálně slabých občanů. To je v pravomoci Parlamentu,
neboť on tvoří zákony! Na to zástupci samospráv nesčetněkrát upozorňovali představitele ústředních orgánů, avšak vždy marně.
Naše město chce nepříznivou situaci řešit a řeší. Několik
let má již romského asistenta, prostřednictvím kterého
řeší některé konfliktní situace, komunikuje a hledá cesty
také se sociálním odborem pověřené obce Vítkov. V obecních bytech neexistuje, aby se tam nastěhoval někdo
navíc, kdo není přihlášen. Mělo by to za následek okamžité vypovězení nájemní smlouvy. Město nekompromisně a bez rozdílu vymáhá na neplatičích dluhy včetně
exekuce vystěhováním. Závěrem bych chtěl občanům
sdělit, že snahou starosty i dalších pracovníků města je,
aby soužití občanů v našem městě bylo únosné a maximálně v rámci možností bezproblémové. To je však málo! Aby byl výsledek co nejlepší a zavládla všeobecná
spokojenost, je potřeba, aby se zapojili a přidali všichni
občané. Mimochodem: největší dluh zde má ovšem
stát, který nad problémy zavírá oči a bezostyšně je
hází na obce. Tak jako po horkém létě přichází chladný
podzim, je potřeba problém soužití řešit s chladnou hlavou bez předsudků a poctivě!
Ing. František Vrchovecký, starosta
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci červnu oslavila neuvěřitelných 92 let obyvatelka našeho města
paní Ludmila Kohoutková.
Paní Ludmila se s manželem přistěhovala do Budišova po druhé světové
válce při osídlování pohraničí z Lešan
u Prostějova. Oba manželé spolu
vedli v našem městě obchod s potravinami. Později pracovala paní
Kohoutková na Domovní správě našeho města a v Odrách. Již v roce
1958 však ovdověla a zůstala tak na
výchovu svých tří synů sama. Mimo
starost o rodinu byla zapojena do dobrovolné a společensky prospěšné práce v Českém svazu žen.
V současné době žije v rodině syna
Kamila, kde se v denodenní péči
o svou maminku dělí rodiny synů
Kamila a Miroslava. Je babičkou
6 vnoučat a prababičkou 8 pravnoučat.

Vážená paní Kohoutková, všechno
nejlepší k Vašemu vzácnému jubileu,
nechť Vás ještě dlouhá léta provází
láska a péče Vašich nejbližších a milovaných.
K blahopřání se připojuje
i redakce BZ

90. narozeniny paní Boženy Rybářové
V červnu letošního roku oslavila vzácné životní jubileum obyvatelka budišovského Domova Letokruhy paní Božena Rybářová. Narodila se v Ostravě, své dětství
spolu s bratry trávila na „Slezské“, pamatuje si, že nejraději si hrála s míčem a švihadlem. Jak rostla přitahovala ji móda, šaty a odívání. Sama se ráda pěkně oblékala a byla ráda, když jí to slušelo. A tak se vyučila dámskou krejčovou. Při nástupu do svého prvního zaměstnání se na pracovišti setkala se svým budoucím
manželem Jožkou. Ten byl také krejčí, ale pánský. Snad pro společné zaměstnání
a svou radost z šití si spolu tak báječně rozuměli. Později po svatbě se oba rozhodli šít doma na zakázku, a tak si zakoupili dva šicí stroje Singer. Jejich společný život - to bylo jedno velké šití. Kam se člověk u nich doma podíval, tam na něj
dýchla krejčovská „nátura“. Štůčky látek, střihy, sestehované modely, nažehlené
obleky, nitě, knoflíky, křídy, pravítka, nůžky.
Zákazníků a zákaznic bylo tolik, že téměř nebyl čas na nic jiného. Vzájemně si vypomáhali jak to jen šlo. Jen velmi vzácně si s manželem „utrhli“ čas jen pro sebe a
vyšli si zatancovat. Paní Boženka na otázku, čemu se nejraději věnovala kromě šití, odpovídá: „Zbožňovala jsem, když jsem se mohla na pár chvil natáhnout a nic
nedělat.“ Manželé spolu žili šťastně. Jedinou stinnou stránkou jejich manželství bylo to, že neměli děti, které si oba tolik přáli. Po letech manžel zemřel a Boženka zůstala s šitím pro své zákaznice sama. A čas dál plynul nad šitím. S věkem přibyly
nemoci a paní Božena musela jehlu a nitě odložit nadobro. A když už nezvládla postarat se sama o sebe, rozhodla se pro život v našem Domově Letokruhy.
Paní Rybářová se zúčastňuje různých programů, které domov nabízí, letos spolu
s ostatními klienty byla na výletě na Francově Dvoře v Klokočově a jezdila i na
koni! Má ráda lidi, návštěvy a ráda si s druhými popovídá. Nejraději je však sama
se svými vzpomínkami, přemýšlí si o životě.
„Víte, život je dobrý i zlý, ten můj byl starostlivý. Na některé věci v životě nelze
zapomenout, když zavřu oči, dodnes cítím vůni oleje šicího stroje. A co bych si
v životě ještě přála ? V Domově Letokruhy jsem spokojená a mám se dobře, přála bych si jen více zdraví, protože to je opravdu důležité.“
Musíme velmi rádi konstatovat, že když jsme přišli jako zástupci městského úřadu paní Rybářové k jejímu vzácnému výročí poblahopřát, mysleli jsme si, že se
pracovnice Domova Letokruhy, která nás k jubilantce provázela, musela jistě
splést. Dovedla nás k paní, která vypadala jako dobře vypadající sedmdesátnice,
více byste ji určitě nehádali.

Deutsch? - Da muss man ständig lernen.
Aneb o kurzu německého jazyka
Od října 2009 do května 2010 měli
zájemci z řad budišovských občanů
možnost přihlásit se a účastnit kurzu
německého jazyka pro začátečníky,
který se uskutečnil v prostorách
místního kulturního domu. Kurz měl
celkem 30 lekcí, každá lekce trvala
vždy dvě vyučovací hodiny (tedy 90
minut čistého času).
Během kurzu se účastníci naučili
správně číst, vyslovovat a také naslouchat jazyku. Zvládli základy
každodenní komunikace, která spočívá ve znalosti slovní zásoby nutné
pro dorozumění se na cestách, v restauraci, v obchodě; kursisté jsou dále schopni stručně vyprávět o své osobě, zájmech, rodině a bydlení.
Z oblasti gramatické jsme se zaměřili zejména na výstavbu jednoduchých vět, časování sloves, číslovky
a (ne příliš oblíbená) zájmena.
Kurs každou středu navštěvovalo
celkem 9 účastníků, přičemž jsme se

všichni snažili vzájemně si pomáhat
při zdolávání různých úskalí, které
německá gramatika a německý jazyk
obecně bohužel připravují. Zde je
nutno poznamenat, že němčina je opravdu jazykem náročným a nadto
často zavrhovaným díky její „nelibozvučnosti“, nicméně v našich zeměpisných šířkách a délkách poměrně
často užívaným a potřebným.
Já bych tímto především chtěla všem
kursistům ještě jednou poděkovat za
jejich přípravu a ochotu kurz navštěvovat. Také doufám, že na tento jazyk nezanevřou a budou následovat
pokynu v názvu tohoto článku
I pro příští školní rok (září 2010) je
samozřejmě plánováno pokračování
tohoto kurzu, čímž chci pozvat nejen
všechny ty, kteří se již zúčastnili, ale
ráda bych pozvala i další zájemce
o tento „užitečný“ jazyk.
Natálie Jaššová

Quo vadis, lingua Latina?
V tomto školním roce měli žáci vyšších ročníků Gymnázia Vítkov příležitost navštěvovat volitelný předmět
Latina. Přes počáteční „euforii“ a evidentní zájem se počet stabilizoval
na 12 zapálených zájemců o tento
mrtvý jazyk.
Proč vlastně mrtvý? Snad se nemusím sáhodlouze rozepisovat o tom,
že jde o jazyk, kterým se již opravdu
nemluví (snad s výjimkou církevních
kruhů a opravdových „latiníků“). Jde
vlastně o jazyk užívaný ve skutečně
širokém záběru (zejména v oblasti
lékařské, farmaceutické, botanické,
právnické, jazykovědné či již zmíněné církevní terminologie), který a to je skutečně s podivem - nemůže
stále onen světový jazyk „number
one“, tj. angličtina, vytlačit. Snad
pro jeho univerzálnost, jednoznačnost, či snad jen z prostého zvyku.
A tak se tento mrtvý jazyk se svými
pěti deklinacemi, čtyřmi konjugacemi, adjektivy a adverbii, se svým futurem, plusquamperfektem, konjunktivem a dalšími neskutečnými
úskalími stává jakýmsi monumentem, který dnešní tendence k utilitár-

nosti a praktičnosti nemůže jaksi
zdolat.
Snad je to tak dobře, protože zde musím podotknout pár důležitých aspektů: latina se svým dokonalým jazykovým systémem každopádně žákům pomáhá rozvíjet logické myšlení (byť se jedná o jazyk!), dále ti, kteří mají strach z konverzace, mohou
na všechny své obavy zapomenout,
a je nutno podotknout, že téměř
všichni zájemci o vysokoškolské studium - tedy s výjimkou oborů ryze
technických - se minimálně jeden až
čtyři (!) semestry budou s latinou potýkat.
Odpověď na otázku v nadpisu by tedy mohla znít: nikoliv ke svému konci!
Jako vyučující tohoto jazyka pak
musím ještě podotknout, že latina
dala základ veskrze všem živým evropským jazykům - a možná také
z tohoto důvodu je dobré tento jazyk
poznat. Můj dík a obdiv proto patří
všem studentům, kteří ve svém úsilí
o poznání latiny vytrvali.
Natálie Jaššová, vyučující latiny

Kynologický klub
Kynologický klub Budišov uspořádal v neděli 2. 5. 2010 zkoušky podle pravidel
IPO. Nejvíce zájemců se přihlásilo na zkoušku BH (doprovodný pes), ostatní museli předvést stopu, poslušnost a obranu, aby získali některé z obranářských stupňů. Kvůli splnění požadavků na rozměr plochy jsme dění přesunuli do Nových
Lublic, odkud někteří členové pocházejí. Z deseti zúčastněných sedm adeptů
zkoušku úspěšně složilo, což je určitě impulsem do další práce.
L.Galová
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VÝBORNÝMI PROJEKTY MĚNÍME TVÁŘ MĚSTA
Informace o současně realizovaných a připravovaných investičních projektech města
Pravdivá jsou ta rčení o tom, že doba přeje připraveným. V posledních letech se nestalo, aby se objevilo
nějaké grantové řízení, do kterého by se naše město
nemohlo přihlásit. Stalo se to tak především proto,
že plánujeme a uvažujeme do budoucna. Mnoho
projektů jsme měli připravených již v době vyhlášení soutěže o ně, a také jsme je přihlásili. V mnoha
případech jsme tak byli úspěšní, leč dotace nejsou
něco, na co bychom měli nárok. Záleží na kvalitách
projektů a v tomto směru se nám podařilo získat desítky milionů mimo městský rozpočet. Některé naše

plány (i když je máme ve fázi projektů připraveny)
zatím nemůžeme realizovat, protože na ně nebyla
vyhlášena grantová soutěž. Ale připraveni jsme.
Zatím realizujeme či reálně již připravujeme projekty, o nichž jsme si kdysi mohli pouze nechat snít.
Státní či evropské dotace nejsou něčím, na co bychom měli automaticky nárok. Záleží jen na našem
umu a na našich schopnostech. A v tomto směru si
vedeme velice dobře.
Současně realizované projekty:
• Demolice Sokolovny - akce bude zahájena v nejbližších dnech firmou PB SCOM Hranice. Konec realizace této akce je plánován do 31. 8. 2010, Cena po

výběrovém řízení je 1.866.936,- Kč. Z této částky
tvoří dotace ve výši 92,5 % z uznatelných nákladů
poskytnutou Regionální radou Moravskoslezsko
z peněz EU. Jedná se o demolici budovy bývalé
Sokolovny a přípravu staveniště pro výstavbu nové
tělocvičny.
• Regenerace hasičské zbrojnice - v současné době
je podepsána smlouva o dílo s vítěznou firmou po
výběrovém řízení Unicont Opava. Práce budou zahájeny počátkem září a ukončeny nejpozději do
30.11.2010. Cena díla je 1.326.754,- Kč. Dotace
z peněz EU od RR Moravskoslezsko z Programu
rozvoje venkova činí cca 70 % z celkové částky. Zde
se jedná o výměnu oken, výjezdových vrat, opravu
fasády, nátěry věže, úpravu bytu správce, úprava garáží a vybudování nových sociálních zařízení pro hasiče, oplocení objektu a nový chodník.
• Oprava kamenného mostu - již dlouho plánovaná akce bude provedena firmou Lesák Opava v rámci programu Regenerace městské památkové zóny.
Zahájení stavby je plánováno na srpen 2010. Je rozdělena do dvou etap. Cena I. etapy je 400.000,- Kč,
z toho podíl města 50 %.
• Vodovod Staré Oldřůvky - stavba byla zahájená
17.7.2010. Ukončení prací je plánováno do konce
roku 2010. Zkušební provoz a předání vodovodu pak
do 30.3.2011. Celková cena díla je 9,5 mil Kč včetně prováděcího projektu. Z toho dotace od
Ministerstva zemědělství činí cca 3,5 mil., dotace od
Moravskoslezského kraje činí cca 1 mil. Kč a zbytek
jde z rozpočtu města. Bude vybudováno nové čerpací zařízení z vodního zdroje „Na Skalce“, vybudován rezervoár s úpravnou pitné vody a potrubní rozvod vody po obci. Občané Starých Oldřůvek se konečně nebudou muset obávat o dostatek pitné vody
tak jako doposud.
Připravované projekty
ve fázi úspěšného podání žádostí o dotaci:
• Kotelna na biomasu (dřevní štěpku), zateplení
KD a přístavby ZŠ - je podána žádost o dotaci na
SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP (fond
EU). žádost úspěšně podána a momentálně probíhá
kontrola specifické přijatelnosti projektu. V případě
úspěšného získání dotace je realizace projektu roz-

dělena na dvě etapy. První etapa v roce 2011 zahrnuje rekonstrukci kotelny kulturního domu, která je
v současnosti v havarijním stavu a změnu vytápění
na biomasu (dřevní štěpku z městských lesů) a opravu havarijního stavu střechy. Kotelna by byla propojena předizolovaným potrubím s budovou sousední
základní školy s cílem vytápět i tuto budovu. Druhá
etapa by se uskutečnila v roce 2012 a zahrnuje kompletní zateplení fasády a výměnu oken v KD a přístavbě ZŠ. Realizací tohoto projektu by došlo kromě
opravy technického stavu obou budov rovněž ke
značným úsporám na vytápění obou budov v důsledku využití místního energetického zdroje.
• Mateřská škola. V rámci aktuální výzvy
Operačního programu ŽP na zateplování veřejných
budov byl úspěšně podán na Státní fond ŽP projekt
na zateplení fasády budovy mateřské školy, výměnu
oken, dveří atd. Projekt je v současnosti ve schvalovacím řízení a v případě jeho úspěšného přijetí je realizace plánována v roce 2011.
• Rekonstrukce bývalé školy v Guntramovicích.
Město nedávno operativně zareagovalo na aktuální
výzvu Ministerstva pro místní rozvoj - pomoc obcím
s vysokou nezaměstnaností a podalo úspěšně projekt
v hodnotě cca 8,5 mil. Kč na rekonstrukci bývalé
školy v Guntramovicích. Jednalo by se o vybudování turistické ubytovny včetně sociálního zařízení
a zázemí pro turisty a v přízemí o vybudování kluboven a opravu sálu pro místní občany a spolky.
Projekt byl ministerstvem schválen a čeká se na přidělení finančních prostředků.
• Nová tělocvična. V říjnu tohoto roku bude opětovně podána žádost na Regionální radu
Moravskoslezsko v rámci Operačního programu
Rozvoj venkova na stavbu nové tělocvičny v místech
zbourané sokolovny. Město má připraveny veškeré
náležitosti pro zahájení stavby a je potřeba získat
zhruba 30 mil. Kč na její realizaci.
• Chodníky a parkoviště před Linasetem a na ul.
ČSA. Taktéž na tuto akci podá město v říjnu tohoto
roku v rámci stejné výzvy opětovně spolu s obcí
Raduň žádost na RR Moravskoslezsko o poskytnutí
dotace. Cena díla je cca 3.5 mil Kč. Veškeré náležitosti má město rovněž připraveny.
Ing. František Vrchovecký, starosta

JIŽ NYNÍ PŘIPRAVUJEME VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 2010
Obracíme se na vás, všechny občany
tohoto městečka bez rozdílu věku MAMINKY, TATÍNCI, DĚTI, BABIČKY, DĚDEČCI A MLÁDEŽI PROSTĚ VŠICHNI - BUDIŠOVÁCI,
GUNTRAMOVIČTÍ, STAROOLDŘŮVŠTÍ A PODLESŠTÍ
s touto výzvou

vytvořte společně co největší pěvecké
těleso, které by se scházelo 2x měsíčně (od září 2010) na zkouškách a pro
prosincové sváteční dny nacvičilo
3 méně známé koledy, které bychom
na posledních dvou zkouškách secvičili s orchestrem.
Byl by to vlastně pěvecký sbor „na

jedno použití“ (no, ale kdoví, možná,
že to bude zárodek něčeho nového).
Máme již zajištěné: orchestr, koledy,
odborné vedení (p. Wetterová a Panáčková), ALE CHYBÍTE NÁM
PRÁVĚ VY !
Přidejte se k nám - účastnit se mohou
i celé rodiny. Jistě budeme, pokud se
náš záměr podaří především díky vám
zrealizovat, všichni překvapeni výsledkem.
První seznamovací den plánujeme na
sobotu 4. Září 2010 v 17 hod. v Kulturním domě Budišov n.B.
Na spolupráci se těší pracovníci kulturního střediska.
Na podzim tohoto roku bychom chtěli v kulturním domě zorganizovat výstavu týkající se historie a minulosti
našeho města pod názvem OBČANSKÉ KAMÍNKY DO MOZAIKY
HISTORIE MĚSTA. Těmi občanskými kamínky by mohly být zajímavé
dokumenty nebo předměty, které patří
k historii města, jeho budov, památek,

přírodních zvláštností a také lidí. A také staré noviny, tisky, plakáty či fotografie.
Pokud byste byli ochotni ony „kamínky“ na výstavu zapůjčit, byli bychom
rádi. Zaručíme vám, že nedojdou žádné újmy. Můžete tak nápomoci dobré
věci - sami se ohlédneme po naši historii. Možná, že máte doma věci, o nichž se domníváte, že nejsou důležité.
Ale třeba právě ty mohou být kamínkem v mozaice, který schází.
Co tedy udělat ? Stačí budoucí exponáty přinést, nebo nám to oznámit
a my k vám zajdeme. Kontakt :
Helena Malušová, Městské kulturní
a informační středisko, Horská 184,
č.t. 556312040.
Přikládáme další soutěžní fotografii,
která opět připomene dnes již z části
neexistující zástavbu domů.
A jako obvykle, knižní odměnu získává ten, kdo jako první určí místo, ulici
v našem městě. Správnou odpověď
očekáváme na t.č. 556312040.
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MĚSTSKÉ LESY JSOU NÁŠ POKLAD
Ekonomický přínos městských lesů pro město od roku 1994 - 2010
Mnohdy odpovídám na dotazy občanů, kteří se mě ptají,
zda mají městské lesy pro město nějaký význam. Přiznám
se, že informace a názory, které od lidí slýchávám, jsou
mnohdy naprosto zkreslené a na hony vzdálené skutečnosti. Rozumím tomu, že vše nemohou vědět a mnohdy jsou
nepravdivě informováni ze zdroje: „Říká se ...!“ Proto jsem
se rozhodl, že otevřeně uvedu, co vše bylo pro město pořízeno z výnosu městských lesů a jaký ekonomický význam
lesy pro město mají. Zde je nutno zdůraznit, že tato příspěvková organizace, hospodařící s městským lesním majetkem, vše co nabude svojí hospodářskou činností, nabývá
podle zákona pro svého zřizovatele a tím je město. Musí
hospodařit podle lesního zákona, s péčí řádného hospodáře. Mnohdy je však příroda silnější než úmysl lesníka, vycházejícího z lesního hospodářského plánu, a tak se hospodaření v našem obecním lese musí přizpůsobit této skutečnosti. Dále je potřeba říci, že po nabytí účinnosti zákona
172/91 Sb. o navrácení historického majetku obcím, dostalo město nazpět pouze lesní pozemky s porosty bez strojů
a dalších nemovitostí. Vše nutné pro správu tohoto majetku muselo pořídit nově. Nebudu řešit ekonomickou hodnotu lesního majetku města ve smyslu lesních porostů a významu lesa pro město jako celku. Také to, že do rozpočtu
města je každoročně odváděna částka ve formě nájmu ve
výši 1.2 mil Kč. Kromě toho zastupitelstvo města v roce
1993 velmi moudře rozhodlo, že většina přebytku hospodaření z městských lesů nebude odčerpávána a užita v běžném rozpočtu města, ale bude vytvářena tzv. zákonná pěstební rezerva, která je výhradně určena na výsadbu nového
a vytěženého lesa a pěstební zásahy, čili bude investována
zpět ve prospěch lesa. Z tohoto fondu bylo zpět ve prospěch pěstební činnosti v městském lese do dnešního dne
poukázáno více jak 13,3 mil. Kč. Tímto rozhodnutím byly
vytvořeny podmínky v tom smyslu, že lesní majetek bude
spravován s cílem jeho zachování a dalšího rozmnožení ve
prospěch i příštích generací. Tak, jak nám tento majetek vytvořili a odkázali naši předkové, neboť les způsobilý k těžbě roste více jak sto let.
V roce 1994 došlo z rozhodnutí vedení města ke sloučení
Drobných provozoven a Správy městských lesů do jedné
příspěvkové organizace Správa lesů a technické služby
města p.o. (SLTS). Toto sloučení mělo za cíl zefektivnění
hospodaření a organizace práce obou těchto komunálních
organizací.
V roce 1995 byla zřízena lesní školka z bývalého zahradnictví, které městu připadlo zpětně jako jeho historický
majetek. V roce 1998 byla provedena generální oprava
střechy hospodářské budovy v objektu nové lesní školky,
včetně komínu ve výši 220 000 Kč a vybudována pomocná lesní školka o produkční ploše 0,60 ha včetně oplocení a přípravy půdy.
Z vlastních zdrojů byl zakoupen malotraktor v hodnotě
256 790 Kč vč. příslušenství /návěs, nakladač, pluh, rotační kypřič, kombinátor, žací a rotační stroj v hodnotě
202 927 Kč. V roce 1999 bylo zakoupeno zavlažovací zařízení v hodnotě 173 978 Kč a byla provedena oprava fasády a odvodnění zdiva kolem skleníků, oprava podezdívek v hodnotě 86.000 Kč
V roce 1999 z prostředků SLTS byla zakoupena skladovací hala od bývalého ZNZ v částce 370 580 Kč včetně
pozemku v částce 13 637 Kč se záměrem zřídit zde pilnici. Byla proto zakoupena ve stejném roce kmenová pásová pila v hodnotě 331 260 Kč. Bývalá skladovací hala byla přestavěna na pilnici, provedeno odvodnění, terénní úpravy, výřez dřevin, položení panelů, doplnění světel
v hale, elektroinstalace a zabudována UNIMO buňka pro
obsluhující personál. Postupně v následujících letech byla pořízena rozmítací pila /95 573 Kč/, fréza srovnávací
/41 038 Kč/ a protahovačka na dřevo /74 575 Kč/.
V roce 2003 z investičních prostředků byly zakoupeny
skladovací haly v areálu bývalého Státního statku ve výši
1 600 000 Kč. Z jedné haly byla vybudována zámečnická
dílna, kde bylo proinvestováno během 3 let 550 567 Kč.
V další části je vybudován sklad, přípravna a štípárna palivového dřeva. Byly rovněž zakoupeny 2 ks štípaček
v celkové hodnotě 75 000 Kč.
V roce 2003 byla zakoupena bývalá správní budova státního statku (tzv. zámeček) za částku 381 000 Kč s cílem
přenést do jednoho areálu sídlo a všechnu hospodářskou
činnost městských lesů.. Byla provedena kompletní rekonstrukce celé budovy v hodnotě 878 695 Kč /výměna

střešní krytiny, včetně okapů a svodů, výměna starých
dřevěných oken za dřevěná EURO okna, nová elektroinstalace, nové radiátory vč. rozvodů, kompletní nátěr a renovace parket a dveří, vybudování 3 sprchových koutů vč.
WC, položení dlažby v místnostech v přízemí/. Byla provedena kompletní fasáda v původním stylu ve výši
540 000 Kč včetně nového kotle na dřevo v hodnotě
80 tis Kč, venkovních úprav a oplocení v celkové ceně
160 tis. Kč. Rovněž byl vybudován z půdního prostoru
podkrovní byt správce včetně nového topení, el. instalace,
dlažby, vybudování koupelny a WC, zhotovení kychyňské
linky, renovace parket a zabudování nových dveří v celkové hodnotě 459 000 Kč.
Správa lesů a technické služby spravuje pro město
rovněž Autokempink. Zde byla v roce 1999 provedena
výměna střešní krytiny recepce, koliby a ubytovacího
zděného zařízení v hodnotě 220 000 Kč, dále generální oprava střechy v kuchyňce v částce 40 000 Kč, bylo zakoupeno 200 m pletiva na oplocení areálu v hodnotě
16000 Kč.
V roce 2000 byl vybudován venkovní altán včetně krbu
v hodnotě 20 908 Kč a venkovní salaš v částce 27 418 Kč.
V následujícím roce 2003 byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v hodnotě 190 000 Kč
z prostředků SLTS a byla zrekonstruována letní zahrádka
ve výši 65000, v dalších letech bylo zmodernizováno
8 chat BOUBÍN, a to o sprchový kout, umývadlo a WC
v celkové částce 160 000 Kč. Následně byly zakoupeny
do koliby krbová kamna za 25000 Kč, nový barpult včetně skříněk a barových stoliček v hodnotě 54 219 Kč
a zmodernizována recepce v hodnotě 19 860 Kč. Byla zakoupena a zabudována pro návštěvníky zděné ubytovny
minikuchyně v hodnotě 9 000 Kč.
Pro lepší vyžití ubytovaných, zejména dětí, byl zakoupen
bazén AZURO v hodnotě 32 182 Kč a vybudováno dětské
hřiště včetně skluzavky ve výši 40 414 Kč.
V roce 2006 byl z dotačních prostředků Ministerstva pro
místní rozvoj vybudován minigolf v ceně 899 830 Kč
a víceúčelové hřiště v ceně 379 849 Kč. V roce 2008 byly započaty práce na celkovém odkanalizování kempu
a připojení na novou čistírnu odpadních vod s celkovým
nákladem více jak 2 mil. Kč. Kanalizace je v současnosti
téměř dokončena včetně mostu a nové zámkové dlažby.
Ze zisku SLTS v roce 2008 bylo v autokempu proinvestováno 470 000 Kč a v roce 2009 236000 Kč. Parkoviště
a příjezdová cesta bude realizována během letošního roku..
Pěstitelská pálenice - v roce 1998 byla provedena rekonstrukce el. instalace, nátěr oken a dveří, oprava vnitřních
omítek budovy a oprava fasády, výměna dlažby a obkladů za cca 200 000 Kč.
Restaurace Lesní park - v roce 1997 byla provedena výměna vodovodního potrubí v délce 100 m v hodnotě
20 000 Kč. V roce 1998 byla provedena GO el. zařízení
v celém objektu v hodnotě 85 000 Kč. V roce 1999 na základě četných krádeží byl nainstalován alarm včetně 10
čidel v celém objektu za 20 000 Kč. V současné době restaurace v lesním parku nenávratně chátrá pod nájezdy
vandalů a je veliká škoda, že někteří zastupitelé nepodpořili prodej této budovy vážnému zájemci, který do ní chtěl
investovat a zajistit původní provoz.
Autodoprava - v roce 1997 bylo zakoupeno z příspěvku
města 7 kontejnerů + podvozek - pro tříděný odpad
v částce 130 000 Kč, 1998 bylo zakoupeno universální rýpadlo UNC včetně podkopu za 380 000 Kč. V roce 2000
byly zakoupeny 2 vlečky v hodnotě 195 000 Kč.
V roce 2002 byl zakoupen fekální návěs k traktoru ve výši 189 100 Kč a návěs na přepravu kulatiny ve výši
566 214 Kč. V roce 2003 byl zakoupen drtič větví BARAKUDA v hodnotě 132 2888 Kč, stoj na podřezávání
sazenic do lesní školky v hodnotě 75 000 Kč, v roce 2004
fréza na pařezy v hodnotě 98 900 Kč, v roce 2005 vysavač listí a v roce 2006 zametací vůz IFA v hodnotě
137 000 Kč, dále pak v roce 2009 mycí stroj WAP ALTO
ve výši 43 200 Kč.
Stavební a instalatérské práce - v roce 2003 bylo zakoupeno užitkové vozidlo FELICIA PICAP hodnotě
119 900 Kč, v roce 2004 trubkové lešení v hodnotě
207 980 Kč a v roce 2006 vibrační deska WEBER.
Lesní hospodářství - v roce 1994 byl zakoupen užitkový
vůz LAND ROVER za 892 982 Kč, lesní traktor 393 300

Kč. V roce 1997 v rámci dotací ze SFŽP ČR z projektu
Program péče o krajinu byla realizována výsadba dřevin
a protierozní opatření akce Kerhartický kout u Budišova
n/B. v částce 458 310 Kč. V roce 1997 byl zakoupen traktor vč. nástavby v hodnotě 895 238 Kč. V roce 2000 bylo
zakoupeno užitkové vozidlo Mitsubischi v hodnotě
475 409 Kč, v roce 2004 traktor včetně nástavby ve výši
1 041 000 Kč, v roce 2008 byl zakoupen terénní automobil Mitsubishi Pajero ve výši 260 000 korun.
Městská zeleň - na údržbu 7,3 ha městské zeleně bylo zakoupeno od roku 1994 9 křovinořezů za 170 000 Kč. Dále
bubnové sekačky DAKR v hodnotě 28 900 a PANTER
v hodnotě 23 900 Kč, 2 ks motorových nůžek na plot
v hodnotě 20 000 Kč, traktorek vč. sběrného koše ve výši 50 300 Kč. Pro technické služby sněhová fréza ve výši
30 800 na odhrnování chodníků a dvě motorové pily
v hodnotě 36 000 Kč.
Ze zisku městských lesů bylo do majetku města odkoupeno cca 10 ha lesních pozemků od soukromníků za celkovou cenu 290 000 Kč.
V roce 2000 byla provedena oprava asfaltováním účelových komunikací města ve výši 270 000 Kč. Dále provedeny opravy po povodních ul. Mlýnská a Dvorecká ve výši 170 000 Kč. Opravy chodníků a obrubníků po plynofikaci ve výši 664.000 Kč.
V roce 2009 Správa lesů a technické služby pokračovala
v dokončení II. etapy kanalizace v autokempu a to z vlastních zdrojů z rezervního fondu ve výši 236 078 Kč.
Kanalizace byla připojena na čističku. Tato investice byla
realizována se zisku městských lesů a oproti původní projektové ceně 2 mil. Kč ušetřila 50% z celkových nákladů.
Kompletní dokončení bude provedeno na podzim roku
2010.
Z fondu investičního majetku byl zakoupen stroj WAP
NEPTUNE na mytí vozového parku v hodnotě 56 900
Kč, dále kolový traktor NEW HOLLAND v hodnotě
1 150 000 Kč a k němu štěpkovač dřevní hmoty SCHLLIESING v částce 1 506 437 Kč. Tyto investice jsou dlouhodobě v plánu a budou sloužit k zhodnocování dřevní
hmoty (klestu apod.), která se dříve pálila. Dále z prořezávek, klestu po těžbě a k likvidaci větví a odpadního dřeva z veřejné zeleně. Takto vyrobená dendromasa - štěpka
je cennou surovinou pro prodej k energetickým
účelům a v budoucnu bude rovněž sloužit jako palivo do
obecní kotelny v kulturním domě, která bude rovněž zásobovat teplem sousední budovu základní školy. Dále
s pomocí dotace z fondů EU ve výši 50 % byla zakoupena vyvážecí souprava EDP10047S za cenu 2 400 000 Kč
a štípací stroj HAKKI PILKE za cenu 500 000 Kč. Tyto
investice jsou financovány jednak z dotací a z vlastních
prostředků, a to fondu investičního majetku. Dále byla zakoupena sněhová fréza, sekačka PANTER, křovinořez,
pluh na odhrňování sněhu, vyvětvovací pila, svařovací inventor a čerpadlo samonasávací pro pěstitelskou pálenici
a lesní školku v celkové hodnotě cca 200 000 Kč.
V roce 1994 město na základě zákona 172/91 Sb. o navrácení historického majetku obcím získalo nazpět svůj
státem zabavený majetek, který činil ke dni převodu 551,
29 ha. Od té doby zalesnilo novým lesem městské zemědělské pozemky na celkové výměře 120 ha. Na tuto investici město získalo více jak 12 mil. dotací.
V současné době hospodaří Správa lesů a technické služby na zhruba 900 ha lesních pozemků, které má svěřeny
do péče od města.
Průměrný počet zaměstnanců, který v této komunální firmě nalezl práci je 30 včetně 4 techniků, 2 ekonomek
a 8 pracovníků na veřejně prospěšné práce. Správa lesů
a technické služby rovněž zaměstnává osoby vykonávající náhradní nebo-li alternativní výkon trestu prací tzv.
obecně prospěšné práce a zaměstnává rovněž občany, kteří pobírají sociální dávky a musí odpracovat stanovený
počet hodin nutných pro jejich výplatu.
Celkový roční obrat firmy činí cca 20 000 000 Kč. Správa
lesů a technické služby kromě výnosů ze správy lesního
majetku a dalších hospodářských činností, který je popsán
v předchozím textu, má pro město nezastupitelný a významným přínos i při zajišťování technických, kulturních
potřeb a ve správě města. A v neposlední řadě má rovněž
nezanedbatelný význam jako místní zaměstnavatel.
Ing. František Vrchovecký
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DOMOV LETOKRUHY, příspěvková organizace,
dukelská 650, Budišov nad Budišovkou
Ve spolupráci s MKIS Budišov nad Budišovkou
Pořádá dne 21. srpna 2010 od 14 hodin

ZAHRADNÍ SLAVNOST
V HISTORICKÉM STYLU
Vystoupí: Rytíři sv. Grálu, klienti domova
K poslechu a tanci hraje: Alegro
Občerstvení: historická hospoda
Prodej upomínkových předmětů.
Srdečně zvou klienti a zaměstnanci Domova Letokruhy.
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DVĚ HODINY ÚŽASU

HISTORICKÉ MALIČKOSTI

Již v minulém zpravodaji jsme vzpomínali na dětský folklorní soubor Lopenica,
který velmi úspěšně reprezentoval naše město. Snaha dozvědět se o tomto dětském kolektivu co nejvíce, nás dovedla do nedaleké obce Spálov, jehož tanečky
a zpěvy si Lopenica zařadila jako hlavní repertoár. V pátrání po krojích tohoto
souboru jsme se také dostali až do Spálova, kdy v 80. letech budišovský dům
dětí a mládeže část původních krojů Spálovu odprodal. Nedlouho po jednom telefonické rozhovoru s vedoucí Spálováčku, který volně navázal na program
Lopenice, k nám dorazila pozvánka na Den se soubory Spálova, který se konal
v nedaleké obci Luboměř 15. května, neboť Spálov rekonstruoval místní sokolovnu, ve které se odehrávají veškeré jeho společenské akce.
Na večerní výlet jsme vyjeli tři z rady MKIS s dostatečným předstihem, abychom měli dostatek času v Luboměři společenský sál najít. Přijeli jsme mezi
prvními, přivítala nás starostka Luboměře i Spálova. V sále, o něco větší jak
náš malý sál kulturního domu, stála kamna na tuhá paliva, jeviště pouze
s tzv.“pracovním reflektorem“ uprostřed. Rekonstruovaná byla pouze část zázemí pro obsluhu.
Půl hodiny před samým začátkem
praskal sál ve švech. Na malé jeviště
nastoupil smíšený pěvecký soubor dětí a dospělých. Zazněly první tóny
a v tomto okamžiku nám došlo, že nejsme jen tak na „obyčejném“ koncertu
vesnických souborů. Tento pocit nás
neochvějně držel celé dvě hodiny. Kde
se vzala v tak malé obci taková přehršel souborů různých žánrů - pěvecký
sbor smíšený, pěvecký sbor dětský, dixilend, malý komorní orchestr, vystoupení talentované violoncelistiky
(připravuje se na celostátní soutěž violoncelistů), lidový soubor Spálovské
babky, dětský lidový soubor Spálováček, hudební soubor, jehož produkce
nám tak trochu připomínala židovskou hudbu a na závěr zazněl koncertík dechového orchestru Spálovanka. Prostě zjevení. Všechno je v lidech. Ve
Spálově nepotřebují supermoderní vybavení v ozvučení (na kraji jeviště stály
dva malé reproduktory, nad kterými by mnozí z nás ohrnuli nos), ze všech účinkujících přímo sálala zaujatost a láska k tomu, čemu se ve volném čase věnují. Spálove, tiše vám závídíme.

O tom, že poplatky za psy nejsou novodobou záležitostí, ale již v 19. století
magistrát města vybíral poplatky od majitelů psů. Dosvědčují to i tyto nálezy
ze soukromé sbírky- historické psí známky, kdy první pochází z roku 1896
a druhá (vyfocená oboustranně) z roku 1937.

Úřední pečetidlo - soudní okres Libavá
- text Julius Kröner, K. K. Notar
STADT LIBAU MÄHRENa

MATĚJ JAKUBEC
Jméno budoucího reprezentanta a olympionika ČR?
Další úspěch mladého sportovce našeho města. O Matějovi a jeho slibně se
vyvíjející sportovní kariéře jsme již psali v některém z předešlých čísel BZ.
A sám Matěj je také dokladem toho, že i dítě s menším zdravotním handicapem se může zcela vážné věnovat sportu. Zde pouze záleží na vhodně vybraném sportovním odvětví.
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HALAŠKA, SEIDLER, CESTA
V pátek 25. června všechno začalo v Kulturním
domě Budišov nad Budišovkou velice zdařilou
konferencí s názvem EVROPAN FRANTIŠEK
KASSIÁN HALAŠKA - 230. výročí narození.
I když se jednalo o regionální záležitost týkající
se i dávnější minulosti, zazněl z referátu a z diskuze (včetně následných akcí) jeden vzkaz do
celostátní přítomnosti a budoucnosti: mimořádné
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osobnosti, které dnes uznáváme, se zhostily
svých státních i jiných funkcí na výbornou především proto, že se nejprve musely zhostit úkolů
jaksi drobnějších a v nich prokázat své schopnosti.
V referátu o Halaškovi uvedl přednášející mimo jiné tato slova:
František Kassián Halaška se nejprve vzdělával.

Získal doktorát na Vídeňské univerzitě, poté přednášel na Karlo-Ferdinandově univerzitě, později
byl jejím rektorem, poté se stal rektorem univerzity Vídeňské a jeho činnost pedagogická a vědecká byla zakončena tím, že mu byla svěřena
správa všech středních a vysokých škol v monarchii. Mezitím napsal přes 40 významných vědeckých prací, které se jako učebnice používaly ještě

BUDI·OVSK¯ ZPRAVODAJ
dávno po jeho smrti. Rodák z nedalekých Dvorců
Wilhelm Hartel nejprve dlouho přednášel na univerzitě, posléze se stal ředitelem dvorní knihovny.
Mezitím napsal učená pojednání o významných
řeckých filozofech, přepracoval Cursivou řeckou
gramatiku tak, že se z této učebnice učily ještě generace středoškoláků po celou dobu první republiky. Teprve poté byl jmenován ministrem školství.
Kdybychom takto měli v posledních dvaceti letech vybírat ministry (nejen školství) vypadalo by
to se školstvím u nás daleko lépe a ve smyslu to-

hoto měřítka by neobstál ani jeden z těch, kteří
tuto funkci zastávali.
Na zmíněné konferenci byly uděleny první medaile Františka Kassiána Halašky „Za zásluhy o město“, které uděluje zastupitelstvo Budišova nad
Budišovkou. K tomu se vrátíme ještě podrobněji
v příštích číslech. Po konferenci byla odhalena pamětní deska generálu Ing. Ernestu Seidlerovi na
místě jeho rodného domu. Akt byl doprovázen
rovněž zasvěcenými projevy, život tohoto rodáka
Guntramovic přiblížil velice citlivě Ladislav

Zatloukal, znalec místní historie, mezi řečníky byl
i zástupce Ministerstva obrany ČR a další hosté.
Krásný byl i koncert mužského pěveckého sboru
ECHO římskokatolické farnosti z Píště a v sobotu
se konalo XVI. Prodloužení Cesty česko-německého porozumění na úpatí Červené hory a tradiční
již Evropská polní mše sloužená vojenským kaplanem P.Fialou a zástupci farností budišovské a moravsko-berounské. Byly to krásné a hektické dva
dny. Třešínkou na dortu byla i svatba u Zlaté lípy
na vrcholu Červené hory.
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Od zpravodaje ke zpravodaji
duben - červenec v našem městě
Krásný ples ODS

Zájezd na Flóru

Několik fotografií z plesu ODS, který uzavíral letošní plesovou sezonu 2010.
V březnu proběhl již III. reprezentační ples, jehož pořadatelem bylo místní
sdružení ODS. Podle ohlasů návštěvníků se ples opět podařil. Vprůběhu večera se předvedly se svým vystoupením tanečnice ZSISABEL ORIENT
DANCE Opava. Hlavním hostem večera byl STANDA HLOŽEK, který nezklamal a svým vystoupením pobavil a roztančil hosty. K tanci a poslechu hrál
výborně Zdeněk Krásný a zpěvačky Renata a Markéta. Návštěvníky plesu také přivítal senátor Jiří Žák z Bruntálu a poslanec Ing. Libor Nowak. Vyvrcholením večera bylo losováni bohaté tomboly, kde hlavními cenami byl zahraniční zájezd pro 2 osoby v hodnotě 15 000 Kč (věnovalo MS ODS Budišov
nad Bud.), LCD TV (věnovali manželé Hrčkovi - LH Trans s.r.o) a mnoho dalších hodnotných cen. Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly a také
těm, kteří přišli na náš III. ples a dobře se bavili. Výtěžek z plesu BYL použit
na dětský den, který proběhl 5. 6. 2010 v místním autokempu.

Dubnový zájezd na Floru Olomouc provázelo výjimečně krásné počasí v jinak
velmi deštivém období. Výstaviště Flora opět nabízelo nepřeberné množství
lákadel a zboží nejen týkající se zahrádkářství. Tradiční floristická soutěž se tématicky věnovala jednomu z nejkrásnějších dnů v lidském životě - svatbě.
Překrásné svatební kytice a vazby z nejrůznějších druhů květin a doplňků braly dech především ženské části návštěvníků. A také tradičně budišovští odjížděli z Flory patřičně obtěžkáni nákupy. Další zastávkou zájezdu byla prohlídka Přemyslovského paláce olomouckého arcibiskupství. V expozici si mohli
prohlédnout nejstarší historické fragmenty z vykopávek a mnoho krásných církevních exponátů jednoho z nejstarších arcibiskupství na našem území.
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Dětský den 2010
V sobotu 5. 6. 2010 v místním autokempu proběhl Dětský den, který pořádalo místní sdružení ODS v Budišově nad Budišovkou. Slunečné počasí a bohatý program přilákalo
mnoho dětí a rodičů.
Dětský den zahájily svým vystoupením mažoretky Čertice z mateřské
školy.
Děti se mohly vyřádit na skákacím
hradě, skákací skluzavce, vyzkoušet
si boj v kouli, projet se na koni.
Pořadatelé dále připravili pro děti
bohatou tombolu a kolo štěstí. V dětském karaoke si odvážlivci zazpívali
za doprovodu profesionálních hudebníků. Během Dětského dne hráli
a zpívali Zdeněk Krásný + zpěvačky

Renáta a Markéta.
Svou čtyřkolku představil dětem šestinásobný účastník Rallye PařížDakar Oldřich Bražina.
Vyvrcholením Dětského dne bylo
vystoupení Václava Upíra Krejčího,
jenž svým vystoupením nadchl nejen
dětské publikum.Vystoupení Václava
Upíra Krejčího sponzoroval senátor
Jiří Žák z Bruntálu.
Nutno podotknout, že vstup i veškeré atrakce měly děti zdarma.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
sponzorům, pořadatelům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali při pořádání našich akcí.
Radim Němeček,
předseda MS ODS Budišov n. B.

GENERÁL LAUDON PŘIJEL
PODPOŘIT KANDIDATURU ZLATÉ
LÍPY, JEJÍŽ KMEN MU PŘED
STALETÍMI ZACHRÁNIL ŽIVOT
V pondělí odpoledne 12. července
se to na vrcholu Červené hory
u Zlaté Lípy zase hemžilo lidmi.
Ředitel Městských lesů z Budišova
nad Budišovkou Ing. František
Ježek přivezl ve zvláštním povozu
velice krásnou a bujnou klisnu fríského plemene zapůjčenou jejím majitelem panem Stanislavem Stuchlíkem, dále laudonovští vojáci
z Nového Jičína dorazili s generálem Laudonem, který si s koněm
hned od prvních kroků velice rozuměl. Proč to všechno?
Jak jsme vás již dříve informovali,
Zlatá lípa se stala finalistou soutěže
STROM ROKU 2010 a jako jediná
z Moravskoslezského kraje bude
soupeřit s ostatními jedenácti finalisty o nejlepší umístění.
V pondělí přijeli ke Zlaté lípě organizátoři z brněnské Nadace Partnerství, kteří s navrhovateli (Město
Budišov n. B. a občanské sdružení
Vlastenecký poutník) projednali organizační otázky a starosta města
Ing. František Vrchovecký vylosoval pro Zlatou lípu soutěžní číslo
devět. Od prvního srpna začne boj
o podpisy. Zlatou lípu mohou podpořit svými podpisy občané ze
všech možných míst země na evidovaných arších, které se podle pravidel soutěže kupují. Jeden arch s dvaceti kolonkami na podpisy stojí
60,- Kč. Organizátoři spočítali, že

potřebují nejméně 600 archů.
Umístění Zlaté lípy mohou občané
podpořit i posláním DMS- SMS
(30 Kč je určených pro výsadbu nových stromů) ve tvaru STROM9 na
číslo 87 777.
Podpisové archy budou od 1. srpna
k dispozici nejen ve městě
Budišově. Podle pravidel soutěže
mohou STROM ROKU 2010 podpořit všichni, tedy i školáci. A ti,
kdož přejí Zlaté lípě úspěch, mohou
organizátorům přispět na nákup archů (konto u České spořitelny
1846108319/0800, VS datum odeslání).
Před několika dny, jak jsme již informovali, přispěl první tisícikorunou
Josef Melecký z Kravař, který se na
konci června zúčastnil prodlužování
Cesty česko-německého porozumění, která leží pod Zlatou lípou.
Zástupkyně Nadace Partnerství
Adéla
Badáňová
a
Ivana
Rambousková byly velice mile překvapeny tím, že se dostavil i generál
Laudon, kterého podle jedné z pověstí ochránil v červnu 1758 kmen
tehdy mladé lípy před nepřátelskou
kulkou. Byl to dobrý start do soutěže, která potrvá celkem 40 dní - od
1. srpna do 10. října. Obracíme se na
občany Moravskoslezského kraje
i na naše příznivce v jiných krajích ZLATÁ LÍPA MUSÍ ZŮSTAT
ZLATOU.
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DIAMANTOVÁ SVATBA V BUDIŠOVĚ N. B.
Sobota 24. 4. 2010 byla dnem slavnostním pro manžele Annu a Jana
Hanošovi. Před šedesáti lety si řekli
své první ANO, a to hned dvakrát.
První manželský slib 22. 4. 1950 na
městském úřadě v Zábřehu na Moravě
a 29. 4. 1950 v kostele tamtéž.
Vychovali společně dvě dcery Janu
a Evu a jsou babičkou a dědečkem

čtyřem vnoučatům - Kristýně, Michalovi, Filipovi a Martinovi.
V roce 1990 se přestěhovali ze
Zábřehu n. M. do našeho města, tedy
blíže ke své druhé dceři Evě.
Pevné zdraví, a mnoho dalších spokojených let v kruhu svých milovaných
popřál jubilantům i starosta města
Ing. František Vrchovecký.

Ve čtvrtek 22. 4. 2010 jsme společně
s dětmi jako každoročně oslavili Den
Země. Každá třída měla svůj program.
Páťáci si celý týden shromažďovali
materiál týkající se třídění odpadů.
Museli přitom vyhledávat informace
na internetu, v časopisech nebo novinách. Ve škole se potom rozdělili do
čtyř skupin a každá skupina zpracovávala plakát na téma PAPÍR, PLASTY,
SKO a NEBEZPEČNÝ ODPAD. Děti
psaly články, kreslily obrázky, stříhaly, lepily a nakonec se svou prací seznámily ostatní spolužáky.
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Poté následovala beseda s Ing. Janem
Petrem na téma les, lesní ekosystémy
a život v lese. Společně se čtvrťáky
jsme se zaposlouchali do poučného
vyprávění hajného, pro kterého je jeho
práce koníčkem. Prohlédli jsme si
spoustu materiálu a nakonec jej zasypali spoustou otázek. Na závěr tohoto
dopoledne jsme šli již tradičně uklidit
a posbírat zde do okolních ulic odpadky, které zde zanechávají nejen děti,
ale taky dospělí.
(převzato z webových stránek
budišovské školy)
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Beseda s policisty
Zajímavá beseda se uskutečnila
13. května 2010 ve společenském sálku
kulturního domu.
Byla určena především pro seniory,
kteří se ve stále vyšší míře stávají obětmi různých asociálních živlů, kterými
jsou pro svou důvěřivost okrádáni a fyzicky napadáni.
Název besedy PREVENCE KRIMINALITY byl ještě umocněn hosty - odborníky na slovo vzatých, kteří mezi
naše občany přijeli, aby se s nimi podělili se svými zkušenostmi a především
radou, jak se zachovat, abychom se nezařadili mezi dlouhou řadu okradených
a postižených.

S náměty správného chování při možném setkání se s neznámými lidmi,
vzájemné vztahy police - občan, policie
- správa města, se během besedy vystřídali Mgr. Petr Urbančík, ředitel
Územního odboru Policie ČR Opava,
Petr Franěk, vedoucí služby kriminální
policie a vyšetřování ÚO PČR Opava,
René Černohorský, tiskový mluvčí
Územního odboru PČR Opava, Milan
Baroň, vedoucí strážník Městké policie
Budišov. Mezi hosty byl přítomen i starosta města Ing. František Vrchovecký.
V následné diskuzi byla přítomným vysvětlena řada otázek, které se v hojné
míře na hosty „sesypaly“.

PODĚKOVÁNÍ MANŽELŮM KAŇOVÝM

Potkat se s některými z nás jsem vždy
považoval za velkou čest. Mohu za svou
osobu konstatovat, že jsem měl štěstí ve
svém životě potkávat ve větší míře lidi
zodpovědné, pracovité, spolehlivé
a morální. Mezi ně bezesporu patří
manželé Kaňovi, kteří v našem městě
pracovali společně jako zubní lékaři.
MUDr. Richard Kaňa však v roce 2002
zemřel a dívá se na naše mnohdy nesmyslné lidské pachtění z nebeské hůry.
I když jste, paní doktorko Kaňová (promiňte mi mírnou familiárnost v oslovení, ale takto jsme Vás my Budišováci
mezi sebou oslovovali) věnovala našemu městu a jeho obyvatelům celý svůj

profesní život a k němu ještě několik roků navíc, stejně jste mne překvapila
svým rozhodnutím ukončit svou praxi
k 9. 7. 2010. Neměl bych ale být vůbec
překvapen, vždyť těch téměř 40 let lékařské práce pro jedno město a únavné
služby pro jeho obyvatele, je doba nanejvýše úctyhodná a odpočinek si již jistě zasloužíte. Naše společná urputná,
ale doposud marná snaha získat do opuštěné ordinace Vašeho nástupce,
Vám osobně dlouhou dobu nedovolila
zavřít dveře ordinace natrvalo. Je prostě jiná doba a požadavky mladých
jsou úplně někde jinde než nás starších.
V roce 1971 jste se spolu s manželem po
promoci odstěhovali do našeho města
a od stejného roku jste začali vykonávat
lékařskou praxi. V tomto městě jste spolu vychovali dvě děti a našemu městu
jste zůstala věrná doposud. Již několik
let jste si mohla užívat zaslouženého
volna, neboť se Vám těžká a odpovědná
práce zubního lékaře podepsala na
Vašem zdraví. Pro několik generací našich obyvatel jste se stali téměř rodinnými lékaři. Chtěl bych Vám touto cestou
poděkovat za dlouholetou práci, za to,
že jste natrvalo zůstali věrni našemu
městu a nikdy se nenechali zlákat lepšími podmínkami jinde. Při nedostatku
zubních lékařů jste si je mohli klást hodně vysoko! Do mnoha dalších let Vám
přeji osobní pohodu v kruhu svých nejbližších a především pevné zdraví.
Ing. František Vrchovecký, starosta
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Setkání občanů města u příležitosti 65. výročí osvobození města
a konce druhé světové války
Tak jako v mnoha města České republiky, tak si
i občané Budišova připomněli 65. výročí osvobození města sov. armádou a ukončení druhé

světové války. V úterý 4. května se sešli u pomníku na Dukelské ulici, aby zapálením svíčky
uctili památku všech padlých a umučených obě-

tí této nejhorší katastrofy 20. století a vlastně ve
všech válečných pohromách, které lidstvo mezi
sebou rozpoutalo.

Děti budišovské školy za odměnu do přírody
ZŠ Budišov nad Budišovkou se v letošním školním
roce zapojila do projektu „Pilotní ověřování metodik
pro výuku EVVO různých předmětů žáků v přírodním prostředí.“
Cílem tohoto projektu bylo vypracovat metodiku vybraného předmětu, nejlépe přírodopisu nebo přírodovědy, a ověřit ji za spoluúčasti žáků v přírodě.
Na projektu se podílely paní učitelky J.Vrchovecká,
E. Ščurková a S. Patakiová, a tudíž bylo na nich, koho pro toto ověřování vyberou. Zájem ze strany dětí
byl nemalý, jelikož si třídenní pobyt nehradily, ale
veškeré náklady na dopravu, ubytování i stravu byly
hrazeny z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.
Ve dnech 17. - 19. května 2010 vyrazilo čtyřicet dětí
(15 z I. stupně a 25 z II. stupně) zkoumat, poznávat
a do jisté míry se učit chránit přírodu do Karlovic
(u Bruntálu). Pedagogický dozor vykonávaly paní učitelky, které se podílely na projektu, a po zdravotní
stránce na děti dohlížela paní učitelka L.Galová.
Vybrané děti si byly vědomy, že tento pobyt mají jako odměnu za práci a chování ve škole, a o to více se
snažily veškeré úkoly plnit a vypracovávat svědomitě a zodpovědně. Jediné co děti, ale i dospělé mrzelo,
bylo deštivé a velmi větrné počasí. Ale počasí nejde
ovlivnit ani mu poručit a děti to tak braly.
A tak ve volných chvílích hrály stolní tenis a různé
stolní hry.
Poslední den navštívily místní muzeum Kosárna, které bylo vzhledem k tématům pobytu „ Za tajemstvím
lesa“ a „Poselství lesa“ velmi přínosné.
Součástí muzea byla expozice historie lesnictví
Karlovic ( mimochodem jedna pracovní skupina dětí
navštívila v rámci plnění úkolu Lesní správu
v Karlovicích). Několik místností v muzeu vybavených dobovým nábytkem a zařízením napovědělo návštěvníkům, jak lidé v Karlovicích žili na počátku 20.
století.
Děti byly tímto pobytem nadšené, nechtělo se jim domů a žadonily o prodloužení pobytu, ač měly různé
povinnosti spjaté s poznáváním a ochranou životního
prostředí. O to více se těší na další podobné aktivity.
Pro naši školu to byl nemalý přínos, jelikož spolu s ostatními 20 školami zapojenými do projektu obdrží
škola metodiky ostatních zapojených škol a bude mít
možnost obohatit výuku našich dětí vypracovanými
a ověřenými metodami zaměřenými na ochranu tolik
zkoušeného životního prostředí.
Soňa Patakiová, ZŠ Budišov nad Bud.
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