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INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Střípky z radnice
• Stavební akce „Odkanalizování objektů města Budišov nad
Budišovkou“ byla ukončena, nyní probíhá kolaudace. I přes
nedostatky v projektové dokumentaci, kopání ve skalnatém
podloží atd. se podařilo stavbu vyúčtovat bez víceprací. Bylo
to díky dobré spolupráci s firmou LXM GROUP a. s., která
stavbu realizovala a kvalitně odvedenému technickému dozoru provedeným Ing. Chlachulou. Provádění těchto liniových
staveb, obzvláště v centru města, není nikdy jednoduché a vyžaduje to i jistou dávku trpělivosti od občanů. Nutno říci, že
přestože budou nyní občané v nově napojených lokalitách platit stočné, ve výsledku mnohdy zaplatí méně, než když platili
vývoz fekálií. Příkladem je DPS na Pivovarské ulici, kde do
jímky byla svedená i dešťová kanalizace a za vývozy jsme
platili vysoké částky. Vzhledem k tomu, že město neprovozuje ČOV a nemá licenci na provozování kanalizací, vyhlásila
rada města výběrové řízení na pronájem a provozování nově
zřízené kanalizace. Přihlásil se jediný zájemce a to firma SMVaK, která bude po kolaudaci platit městu pronájem za každý
odkanalizovaný m³ odvedený od konečných odběratelů. Takto
se městu alespoň částečně vrátí jeho cca 3,5 mil. investice.
• Před hlavní budovou městského úřadu byly nainstalovány
nové úřední desky. Úřední deska tak bude občanům přístupná
i po zavření budovy městského úřadu a nebudou muset cho-

dit na autobusové nádraží.
nádraží Úřední deska je veřejně přístupná
plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí
a jiných dokumentů správních orgánů a soudů. Veřejně přístupná musí být nepřetržitě, v zásadě je vedená ve dvojí podobě: fyzické a elektronické.
• V sobotu 16. 6. zorganizovalo město společně s firmou TCN
zájezd do Čáslavi, kde byla domluvena exkurze v místní kogenerační jednotce (KGJ) využívající obnovitelné zdroje energie
(dřevní štěpku). Bohužel kromě mne a zástupce firmy TCN,
která má záměr postavit KGJ v Budišově, jeli jen radní měs-

ta pan Pražák, zastupitelka města paní Tomandlová s dcerou
a 3 občané města. Je škoda, že se nepřihlásilo více občanů,
hlavně z řad oponentů. Mohli vidět životaschopný, fungující
projekt první velké KGJ u nás. Ředitel Ing. Procházka nás provedl celou elektrárnou a trpělivě odpovídal na všechny dotazy.
• Rada města pověřila firmu IKIS z Brna provedením otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
s předpokládanou hodnotou 7 mil. Kč bez DPH s názvem „Veřejné osvětlení formou LED svítidel v Budišově nad Budišovkou“. Během měsíce srpna a do poloviny září běží lhůta pro
podávání nabídek, poté bude zasedat výběrová komise. Dle
nového zákona o veřejných zakázkách je provedení tohoto výběrového řízení složitější, než tomu bylo v minulosti. Pokud
nenastanou komplikace, měli bychom v měsíci říjnu vyměnit
kompletně všechna svítidla veřejného osvětlení v Budišově
i místních částech.
• Z operačního programu životní prostředí jsme konečně obdrželi smlouvu o poskytnutí dotace na akci „zdroj tepla
– kotelna na biomasu, zateplení objektů v Budišově n. B.“ ve
výši 4,5 mil Kč. Celkové náklady se vyšplhají k 9 mil. Kč.
Akce je rozdělena na tři části:1. zateplení a výměna oken přístavby základní školy, 2. zateplení a výměna oken kulturního
domu a 3. kotelna na biomasu v KD, která bude vytápět i přístavbu ZŠ. Stavební práce započaly ihned po podpisu smluv.
V tuto chvíli jsou již vyměněná okna na přístavbě ZŠ a probíhá zateplování fasády. Intenzivně se pracuje na kulturním
domě, kdy okna musí být vyměněna do poloviny září a zateplení a fasáda hotova do poloviny října. V tomto termínu by
měla být zprovozněna i kotelna. Ještě před tím musíme ovšem
z vlastních zdrojů zabezpečit staticky zadní trakt KD, opravit špatnou střechu nad malým sálem a vyřešit nové osvětlení
malého sálu, neboť jeho strop se zatepluje zevnitř. V měsíci
srpnu, září a v říjnu bude dle potřeby omezen provoz kulturního domu a knihovny, naplánované akce se budou muset přesunout či zrušit, neboť tato akce je pro město nyní prioritou.
Občané budou včas informováni, za případné komplikace se
omlouváme.
• Ještě pár doplňujících informací k Letnicím. Celkový počet
návštěvníků byl cca 1 400. Jsou v tom zahrnuty i vstupenky
prodejcům, pracovníkům technického zabezpečení (zvuk,
světla, pódium), VIP vstupenky a děti do 140 cm, které měly
vstup zdarma. Vyhodnocení řezbářské soutěže probíhalo tak,
že návštěvníci vhodili minci (libovolný finanční obnos) do
nádoby u jednotlivých soch. Již předem jsme avizovali, že
vybraná částka bude věnována obyvatelům Domu s pečovatelskou službou na Pivovarské ulici. Celkově se vybralo
3 200,- Kč. Tyto peníze byly použity dle přání obyvatel DPS
na obložení pergoly polykarbonátem tak, aby nefoukalo dovnitř.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta města

Rada města
dne 28. května 2012
 schvaluje 9. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů
rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 3722
5169 – SPDO
- 17 000,- Kč

o na neinvestiční výdaje skupiny 3723 5021 – Sběr
a svoz ost. odpadů
+ 17000,- Kč
(jiných než nebezpečných a komunálních)
 schvaluje 10. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
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o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 6409
5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskových
organizací
-20 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 3149 5331
– SVČ
+ 20 000,- Kč
 schvaluje zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace z částky 250,- Kč na 300,- Kč měsíčně, a to
od školního roku 2012/2013
 schvaluje odprodej nepotřebného materiálu – nefunkční sekačka na trávu za cenu 1 000,- Kč z Mateřské školy Budišov
nad Budišovkou, okres Opava
 doporučuje zastupitelstvu města schválit výpověď Smlouvy č. 252 o poskytnutí služeb při nakládání s odpady, uzavřenou s Technickými službami města Vítkova, a to ke dni
31. 12. 2012
 schvaluje 11. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 3722
5169 – SPDO
-100 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 3723 5138 – Sběr
a svoz ost. odpadů
+100 000,- Kč
o Přesun z kapitálových výdajů skupiny 2212 6121
– MK
-150 000,- Kč
o na kapitálové výdaje skupiny 2169 6121 – Stavebnictví
+150 000,- Kč
 schvaluje přijetí finančních darů ve výši 19 223,- Kč od
Charity Odry pro ZŠ, p.o. Budišov n/B., které budou použity na nákup volnočasového a sportovního vybavení pro
žáky školy.
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou se povinný – Město Budišov
nad Budišovkou zavazuje strpět umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku 218/1 TTP,
k. ú. Budišov nad Budišovkou, ve prospěch oprávněného
– ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 1 200,- Kč.
 schvaluje dodatek č. 1 k Darovací smlouvě na movitý majetek darovaný příspěvkové organizaci Středisko volného
času ČSA 325, 747 87 Budišov nad Budišovkou a pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 1 Darovací smlouvy.
 schvaluje 12. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 3722
5169 – SPDO
-100 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 3723 5138 – Sběr
a svoz ost. odpadů
+100 000,- Kč
o Přesun z kapitálových výdajů skupiny 2212 6121
– MK
-150 000,- Kč
o na kapitálové výdaje skupiny 2169 6121 – Stavebnictví
+150 000,- Kč
 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s LXM Group.
a. s., Šenov u Nového Jičína– odkanalizování objektů města
a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s LXM Group, a.s. Šenov u Nového Jičína.
 schvaluje zveřejnění záměru na úplatný převod pozemku
ppč. 2254/1 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha
o výměře 21 515 m2, k. ú. Budišov nad Budišovkou.
 ruší své usnesení č. 406/12 ze dne 9.5.2012 a schvaluje odprodej neupotřebitelného přebytečného majetku - fotbalové
branky na minikopanou za cenu 8 000,- Kč obci Svatoňovice:
dne 18. 6. 2012
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti
finančního výboru za r. 2011
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 schvaluje 13. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 6409 5901
– Rezervy neinvestičních výdajů
-8 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 6171 5229 – Místní správa
+8 000,- Kč
 schvaluje 14. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 6409 5901
– Rezervy neinvestičních výdajů
-60 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 6171 5167 – Místní správa
+60 000,- Kč
 schvaluje 15. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 3392
5011 – MěKIS
-300 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 3149 5331 – SVČ
+300 000,- Kč
 schvaluje převod nepotřebného materiálu- mobilní telefon
NOKIA 2330-02 od Střediska volného času Budišov nad
Budišovkou, příspěvková organizace do majetku města, dle
ustanovení čl. V. odst. 6 Zřizovací listiny SVČ
 schvaluje předfinancování projektu na společný lyžařský
výcvikový zájezd s polským partnerem v rámci příhraniční
spolupráce regionu Silesia do částky 300 000,- Kč pro Základní školu Budišov nad Budišovkou
 ukládá starostovi města jednat s Českým rybářským svazem, místní organizace ve věci případného odprodeje ppč.
90 vodní plocha – umělá vodní nádrž 1 901 m2 a výsledek
jednání předložit radě města na dalším jednání
 schvaluje pronájem nemovitostí:
o k.ú. Podlesí nad Odrou:
- ppč. 162 ost. plocha - část o výměře 1 360 m2 a ppč. 2265/6
ost. plocha – část o výměře 200 m2 paní Boženě Mikové za
nájemné ve výši 156,- Kč/rok
- ppč. 162 ost. plocha - část o výměře 680 m2, ppč. 163/1zahrada o výměře 440 m2, ppč. 2265/6 ost. plocha – část o výměře 50 m2 a ppč. 76 zahrada o výměře 323 m2 paní PhDr.
Daně Bohmové za nájemné ve výši 150,- Kč/rok
- ppč. 136 TTP o výměře 838 m2, ppč. 140/1 ost. plocha
o výměře 180 m2, ppč. 139 ost. plocha o výměře 270 m2,
ppč. 138/6 ost. plocha o výměře 202 m2, ppč. 138/5 ost.
plocha o výměře 2372 m2 a ppč. 2268/29 ost. plocha část
o výměře cca 400 m2 panu Vladanu Duškovi za nájemné
ve výši 426,- Kč/rok
o k.ú. Budišov nad Budišovkou:
- ppč. 472/1 TTP o výměře 2 022 m2 zem. spol. EUREPOL,
spol. s r.o. za nájemné ve výši 43,-Kč/rok
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem nemovitostí v majetku města v k. ú. Podlesí nad Odrou - ppč. 408/2
TTP o výměře 1 514 m2
 doporučuje Zastupitelstvu města schválit toto usnesení ve
věci Optimalizace vojenského újezdu:
Zastupitelstvo města nemá připomínek k materiálu „Optimalizace vojenského újezdu – Návrh opatření k realizaci
změn hranic vojenského újezdu Hradiště, Libavá, Březina
a zrušení vojenského újezdu Brdy včetně nového správního uspořádání uvolněných území“ za podmínky, že bude
uvolněna okrajová část území v severovýchodní části území
dle historického katastrálního členění a dále, že bude obci
Budišov nad Budišovkou vydán, ve vyčleněných částech
vojenského újezdu, prokazatelný historický majetek.
 doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej nemovitostí - pozemků z majetku města:
o k. ú. Guntramovice:
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- ppč. 54 TTP zahrada o výměře 76 m2 a ppč. 122/1 ost. pl.
– část parcely o výměře cca 5 m2 (pod stavbou) a 30 m2
(příjezd k RD) manželům Bedřichu a Anně Kunčickým, za
kupní cenu 82,- Kč á 1 m2 (pod stavbou) a 21,- Kč á 1 m2
– ppč. 122/1 a 10,- Kč á 1 m2 – ppč. 54
- ppč. 538 zahrada o výměře 619 m2 panu Lukáši Hrabinovi
za kupní cenu 10,- Kč á 1 m2
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
- ppč. 3568/5 ost. plocha – ost. kom. – část parcely o výměře
cca 200 m2 panu Jiřímu Rakovi a paní Kateřině Suchánkové
( každý k 1/2 ) za kupní cenu 42,- Kč á 1 m2
- ppč. 2285/8 ost. plocha o výměře cca 82 m2 paní Evě Pastorkové za kupní cenu 42,- Kč á 1 m2
o k. ú. Staré Oldřůvky:
- 2218/2 ost. plocha - část o výměře cca 900 m2 manželům
Radkovi a Petře Kirchnerovým za kupní cenu 10,- Kč á 1 m2
 doporučuje zastupitelstvu města odprodat z majetku města
nemovitosti – ppč. 2254/1 ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 21 515 m2, k. ú. Budišov nad Budišovkou,
panu Janu Tichánkovi za kupní cenu ve výši 350 000,- Kč
 doporučuje zastupitelstvu města vykoupit do majetku města nemovitosti – ppč. 477 ost. plocha - ostatní komunikace
o výměře 469 m2, k. ú. Guntramovice od paní Hildy Vlčkové za kupní cenu ve výši 28 000,- Kč
 schvaluje nákup speciálního nákladního automobilu pro
odvoz tuhých odpadů IVECO za cenu 320 000,- Kč + 20
% DPH od Technických služeb, p.o. Šenov u Nového Jičína
pro Správu lesů a technické služby, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace.
 doporučuje zastupitelstvu města schválit - Správě lesů
a technické služby, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, odkoupení nemovitosti – části ppč 602/32
o výměře cca 1 500 m2 od p. Petra Vimmera za kupní cenu
50,- Kč/1m2
 doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o činnosti
Městské policie Budišov nad Budišovkou za rok 2011
 schvaluje přidělení bytu č. 9, II. kategorie, o velikosti
1+ kk, ul. nám. Republiky, č. p. 158 v Budišově nad Budišovkou, paní Anežce Veselé, s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 7. 2012 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku
 schvaluje přidělení bytu č. 11, I. kategorie, o velikosti 1+kk
ul. Pivovarská č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou, paní
Růženě Grygerčíkové, s nájemní smlouvou uzavřenou od
1. 7. 2012 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 6 se spoluúčastí na opravách, na
ulici Berounská č. p. 665 v Budišově nad Budišovkou. Jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena
od 1. 8. 2012 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku. Nájemné během oprav nebude hrazeno, provedení
všech vyjmenovaných oprav, ke kterým se zájemce zaváže
na vlastní náklady do tří měsíců od podpisu nájemní smlouvy, bude potvrzeno v předávacím protokole.
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 2, na ulici ČSA č. p. 307 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavřena od 1. 8. 2012 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 7, se spoluúčastí na opravách, na
ulici nám. Republiky č. p. 158 v Budišově nad Budišovkou.
Jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena
od 1. 8. 2012 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zá-




















koníku. Nájemné během oprav nebude hrazeno, provedení
všech vyjmenovaných oprav, ke kterým se zájemce zaváže
na vlastní náklady do tří měsíců od podpisu nájemní smlouvy, bude potvrzeno v předávacím protokole.
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem nebytových prostor na ul. Partyzánská
č. p. 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou. V případě jediného žadatele a uplynutí doby na zveřejnění budou výše
uvedené nebytové prostory přiděleny Blaženě Vokřálové,
zubní laborantce. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 8.
2012 na dobu neurčitou.
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem nebytových prostor na ul. Partyzánská
č. p. 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou.(využití na provozovnu kadeřnictví)
schvaluje odměnu pro Mgr. Simonu Novotnou, ředitelku
Mateřské školy Budišov nad Budišovkou dle předloženého
materiálu.
ukládá starostovi města prověřit všechny podklady ve věci
žádosti Oddílu lyžování Budišov nad Budišovkou na poskytnutí části materiálu – dřeva na rekonstrukci soc. zařízení - Ski Areál Horní Guntramovice a předložit tyto informace na dalším jednání rady města.
schvaluje zajišťování pohotovosti jednotky SDH Budišov
nad Budišovkou JPO II městem Budišov nad Budišovkou
v roce 2013 a podání žádosti o finanční dotaci z rozpočtu
MSK na pohotovosti jednotky JPO II.
doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia akce
s názvem „PODANÉ RUCE 2012“.
schvaluje 16. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 6409 5901
– Rezervy neinvestičních výdajů
-40 000,- Kč
o na kapitálové výdaje skupiny 2169 6121 – Stavebnictví
+40 000,- Kč
ukládá starostovi města jednat ve věci pronájmu honitby
„Městský les“ s tím, že do 31. 12. 2012 rozhodne rada města
o pronájmu této honitby a výši nájmu.
doporučuje zastupitelstvu města schválit:
o Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene, kterou zřídí povinný – Město
Budišov nad Budišovkou - ve prospěch oprávněného - Telefónica Czech Republic, a.s. - k částem
pozemků ppč. 2313/1, 3566/16, 3584/1 a 3566/1,
právo odpovídající věcnému břemeni zřízení, provozování, údržby a oprav Nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.
o Smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou umožní povinný - Město Budišov nad Budišovkou
oprávněnému ČEZ Distribuce, a.s. (zastoupená
spol. ReSpol s.r.o.) zřizovat a provozovat stavbu
zařízení distribuční elektrizační podzemní vedení
nízkého napětí do 1kV – název stavby: Budišov nad
Budišovkou, Podlesí, přípojka NN pro RD, Marcel
Horsák a dále přetínat pozemek vodiči a umísťovat v něm vedení. Věcným břemenem bude zatížen
pozemek ppč. 153/4 TTP, k. ú. Podlesí nad Odrou.
schvaluje přijetí finančního daru ve výši 20 000,- Kč od
firmy CERNIN pro Středisko volného času Budišov nad
Budišovkou, příspěvková organizace.
schvaluje navrženou změnu financování veřejné dopravy
v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu.
schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2012 č. 17 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 504 540,- Kč:
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o v příjmové části rozpočtu posílení daňových příjmů - 1122 – Daň z příjmů právnických osob za
obce
504 540,- Kč
o ve výdajové části rozpočtu posílení skupiny - 6399
– Platby daní a poplatků za obce
504 540,- Kč
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o pronájmu k provozování vodního díla Vodovod Staré Oldřůvky

a pověřit starostu podpisem smlouvy.
 schvaluje mandátní smlouvu mezi městem Budišov nad
Budišovkou a firmou Ikis s. r. o., Brno, která zajistí provedení otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné
zakázky na dodávku s názvem „Veřejné osvětlení formou
LED svítidel v Budišově nad Budišovkou“ a pověřuje starostu města podpisem této mandátní smlouvy.

Zastupitelstvo města
dne 28. května 2012
 schvaluje výsledek hospodaření města a závěrečný účet
města za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2011, a to bez výhrad
 schvaluje uzavření „Smlouvy o úvěru“ s poskytnutím peněžních prostředků formou kontokorentního úvěru do výše
úvěrového limitu 1 500 000,- Kč mezi Československou
obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150
57 Praha 5 a Městem Budišov nad Budišovkou, se sídlem
Halaškovo nám. č. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou za
účelem financování přechodného nedostatku peněžních prostředků s tříměsíční výpovědní lhůtou a s pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční
úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 7
- dní a marže (přirážky) v pevné výši 1,0 % p. a. a dále za
podmínek uvedených ve znění návrhu smlouvy, který tvoří
přílohu tohoto usnesení a pověřuje starostu Města Budišov
nad Budišovkou k uzavření „Smlouvy o úvěru“ s poskytnutím peněžních prostředků formou kontokorentního úvěru do
výše úvěrového limitu 1 500 000,- Kč.
 bere na vědomí připomínky k projektové studii k záměru
„TCN bioelektrárna KGJ v Budišově n. Bud.“, schvaluje,
aby veškeré další kroky ve věci přípravy a realizace záměru „TCN bioelektrárna KGJ v Budišově nad Budišovkou“,
včetně smluv nebo dodatků smluv stávajících, byly projednány vždy výhradně zastupitelstvem města, ukládá radě města
informovat na příštím jednání zastupitelstva o průběhu přípravy záměru „TCN bioelektrárna KGJ v Budišově nad Budišovkou“ a ukládá radě města informovat na příštím jednání
zastupitelstva o fázi přípravy výstavby nové smuteční síně.
 schvaluje výpověď Smlouvy č. 252 o poskytnutí služeb
při nakládání s odpady, uzavřenou s Technickými službami
města Vítkova, a to ke dni 31. 12. 2012
 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou se
povinný, město Budišov nad Budišovkou, zavazuje strpět
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku 218/1 TTP, k. ú. Budišov nad Budišovkou,
ve prospěch oprávněného – ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 1 200,- Kč.
 bere na vědomí informace předsedy komise pro optimalizaci vojenských újezdů. Ing. Vladimíra Kazatele ve věci „Optimalizace vojenského újezdu – Návrh opatření k realizaci
změn hranic vojenského újezdu Hradiště, Libavá, Březina
a zrušení vojenského újezdu Brdy včetně nového správního
uspořádání uvolněných území“ s požadavkem o posouzení
přiloženého materiálu a zaslání případných připomínek.
 bere na vědomí studii výstavby sportovní haly, schvaluje zřízení Komise pro výstavbu sportovní haly a jmenuje
členy Komise pro výstavbu sportovní haly ve složení: Ing.
R. Kyncl, R. Němeček, Ing. V. Vlk, L. Fluss, J. Vondrouš,
I. Hasala, pověřuje Komisi pro výstavbu sportovní haly
jednáváním ve věci dalšího postupu realizace projektu
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sportovní haly a ukládá Komisi pro výstavu sportovní haly
předkládat výsledky jednání ve věci postupu výstavby sportovní haly zastupitelstvu města.
 schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny Střediska volného
času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
 schvaluje doplnění usnesení z 14. jednání ZM ze dne 8. 2.
2012 č. 7. a) v tomto znění:
o převod předmětného pozemku bude realizován
v souladu se zák. 219/2000 Sb., ve veřejném zájmu, který je spatřován v tom, že tento pozemek
zabezpečuje veřejnosti dopravní obslužnost příslušného území,
o po dobu 10 let město nepřevede vlastnická práva
k takto nabyté nemovitosti ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu této
nemovitosti do vlastnictví České republiky,
o po stejnou dobu nebude tento majetek přenechán
k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům.
 pověřuje starostu města zasláním dopisu na adresu novináře, který napsal článek v deníku PRÁVO ohledně nepravdivého začlenění našeho města do oblasti Slezska
dne 20. 6. 2012
 schvaluje Zprávu o činnosti finančního výboru za r. 2011.
 schvaluje uzavření „Dohody o vyplňovacím právu směnečném vč. vystavení blankosměnky“ k zajištění závazků
vůči Československé obchodní bance a.s., vyplývající ze
Smlouvy o kontokorentním úvěru a zmocňuje starostu Města Budišov nad Budišovkou k uzavření „Dohody
o vyplňovacím právu směnečném vč. vystavení blankosměnky“ k zajištění závazků vůči Československé obchodní bance a.s., vyplývající ze Smlouvy o kontokorentním úvěru.
 schvaluje vykoupení nemovitosti – ppč. 477 ost. plocha ostatní komunikace o výměře 469 m2, k. ú. Guntramovice
od paní Hildy Vlčkové za kupní cenu ve výši 28 000,- Kč
do majetku města.
 nemá připomínek
k k materiálu „Optimalizace vojenského
újezdu – Návrh opatření k realizaci změn hranic vojenského
újezdu Hradiště, Libavá, Březina a zrušení vojenského újezdu Brdy včetně nového správního uspořádání uvolněných
území“ za podmínky, že bude uvolněna okrajová část území v severovýchodní části území dle historického katastrálního členění a dále, že bude obci Budišov nad Budišovkou
vydán prokazatelný historický majetek,
 schvaluje odprodej nemovitostí - pozemků z majetku města:
o k. ú. Guntramovice:
- ppč. 54 TTP zahrada o výměře 76 m2 a ppč. 122/1 ost. pl.
– část parcely o výměře cca 5 m2 (pod stavbou) a 30 m2
(příjezd k RD) manželům Bedřichu a Anně Kunčickým za
kupní cenu 82,- Kč á 1 m2 (pod stavbou) a 21,- Kč á 1 m2 –
ppč. 122/1 a 10,- Kč á 1 m2 – ppč. 54
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- ppč. 538 zahrada o výměře 619 m2 panu Lukáši Hrabinovi
za kupní cenu 10,- Kč á 1 m2
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
- ppč. 3568/5 ost. plocha – ost. kom. – část parcely o výměře
cca 200 m2 panu Jiřímu Rakovi a paní Kateřině Suchánkové
(každý k 1/2) za kupní cenu 42,- Kč á 1 m2
- ppč. 2285/8 ost. plocha o výměře cca 82 m2 paní Evě Pastorkové za kupní cenu 42,- Kč á 1 m2
o k. ú. Staré Oldřůvky:
- 2218/2 ost. plocha - část o výměře cca 900 m2 manželům
Radkovi a Petře Kirchnerovým za kupní cenu 10,- Kč á 1 m2
 neschvaluje odprodat z majetku města nemovitost – ppč.
2254/1 ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 21 515 m2, k. ú. Budišov nad Budišovkou, panu Janu
Tichánkovi za kupní cenu ve výši 350 000,- Kč a ukládá
radě města zajistit vypracování znaleckého posudku na ppč.
2254/ ost. plocha o výměře 21 515 m2 a tento znalecký posudek předložit zastupitelstvu města
 schvaluje Zprávu o činnosti Městské policie Budišov nad
Budišovkou za rok 2011
 bere na vědomíí nákup speciálního nákladního automobilu
pro odvoz tuhých odpadů IVECO za cenu 320 000,- Kč +
20 % DPH od Technických služeb, p. o. Šenov u Nového
Jičína pro Správu lesů a technické služby, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace.
 schvaluje Správě lesů a technické služby, Budišov nad Bu-

dišovkou, příspěvková organizace odkoupení nemovitosti
– části ppč 602/32 o výměře cca 1 500 m2 od p. Petra Vimmera za kupní cenu 50,- Kč/1m2.
 schvaluje Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Silesia akce s názvem „PODANÉ RUCE
2012“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene, kterou zřídí povinný – Město Budišov
nad Budišovkou - ve prospěch oprávněného - Telefónica Czech Republic, a.s. - k částem pozemků ppč. 2313/1,
3566/16, 3584/1 a 3566/1, právo odpovídající věcnému
břemeni zřízení, provozování, údržby a oprav Nadzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou umožní
povinný - Město Budišov nad Budišovkou oprávněnému
ČEZ Distribuce, a.s. (zastoupená spol. ReSpol s.r.o.) zřizovat a provozovat stavbu zařízení distribuční elektrizační
podzemní vedení nízkého napětí do 1kV – název stavby:
Budišov nad Budišovkou, Podlesí, přípojka NN pro RD,
Marcel Horsák a dále přetínat pozemek vodiči a umísťovat
v něm vedení. Věcným břemenem bude zatížen pozemek
ppč. 153/4 TTP, k.ú. Podlesí nad Odrou.
 schvaluje Smlouvu o pronájmu k provozování vodního
díla Vodovod Staré Oldřůvky mezi firmou LXM GROUP
a.s. a městem Budišov n/B. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

Schůzky s občany v místních částech
Usnesením rady města jsem byl pověřen uspořádáním schůzek
vedení města s občany místních částí Budišova nad Budišovkou: Podlesí, Staré Oldřůvky a Guntramovice.
První schůzka se uskutečnila 13. 6. v restauraci ve Starých
Oldřůvkách. Město zastupoval místostarosta a radní pan Pražák, městský úřad paní Dovrtělová a Roháčová a správu lesů
a technických služeb zastupoval pan Bláha. Přišlo 15 obyvatel
Starých Oldřůvek, které nejvíc trápí: hrozný stav cesty z Budišova do Oldřůvek, nemožnost připojení se na internet, sekání trávy, nedostatečný úklid, oprava chodníku (již postříkán
Roundapem, vyčištěn a v příštím roce bude znovu položena
dlažba), nedodělky po stavbě vodovodu a přípojek (opraveno),
oprava brány na hřbitově (již opraveno), úprava skalky, oprava
mostu u pana Otáhala, nové dětské hřiště, oprava cest v obci,
úklid v obci a další menší problémy. Občany jsem seznámil
s projekty, které se budou týkat i Oldřůvek tzn. výměna LED
osvětlení a změna sytému svozu komunálního a tříděného odpadu. Ekonomická situace města nyní nedovoluje žádné větší
investice na vesnici, ale slíbil jsem, že každý rok určitě něco
opravíme. V letošním roce jsme investovali do vyčištění potoka a okolí rybníka, čistily se příkopy a u pana Müllera byl
opraven propustek a kanál. Správa lesů ještě dodělá během
srpna slibovanou kuchyňku v bývalé místnosti sloužící hasičům v restauraci, která bude sloužit občanům (financováno ze
zisku SLTS 2010). Do podzimu opravíme také most u pana
Otáhala, který je v havarijním stavu. Pan Bláha bude využívat
více veřejnou službu v místních částech. Jsou ale také problémy, které město neumí vyřešit, pokud to není jeho majetek.
Tyto budou řešeny dopisy příslušným institucím (správa silnic
moravskoslezského kraje, O2 atd.).
Druhá schůzky proběhla v restauraci u Huťů 27. 6. v Podlesí.
Až na pana Pražáka jsme byli ve stejném složení jako v Oldřůvkách. V Podlesí přišlo 42 lidí a občané se na nás opravdu

dobře připravili. Pan Dušek ještě před schůzí připravil pro občany Podlesí anketu, kde měli napsat, co je nejvíce trápí. Již
předem jsme dostali na papíře 48 dotazů, ale i přesto, že jsme
se mohli připravit, byla to zajímavá a místy bouřlivá více než
dvouhodinová diskuze. Nejčastější problémy: stav komunikace, její přetěžování zemědělci a vozením dřeva, sečení trávy,
práce SLTS, odvoz odpadu, jízdní řád, nemovitosti pana Milona a firmy NICE FOOD, rozhlas atd. Všechny body jsme
prošli, z jednání je pořízen zápis, problémy postupně řešíme
a o výsledcích budeme informovat. Letošní větší investicí je
vyčištění příkop v horní části a rekonstrukce propustků. Tak
jako v Oldřůvkách, více zapojíme do prací na vesnici veřejnou
službu. Dohodli jsme se i na lepší vzájemné komunikaci, protože záležitosti starší půl roku a více se špatně řeší.
Jeden dotaz zněl: kolik jde vlastně peněz Podlesí ve skutečnosti? Na toto nelze přesně odpovědět, v rozpočtu není kapitola na
místní části. Přepočetl jsem si to tedy poměrně podle počtu obyvatel ve vesnici dle rozpočtového určení daní (RUD). Platíme
zde veřejné osvětlení, sekání trávy, zimní údržbu cest, doplácíme na svoz komunálního odpadu, dopravní obslužnost, příspěvek zájmovým organizacím, ale toto není vše, je potřeba přičíst poměrnou část, co město platí za hasiče, městskou policii,
školu, provoz úřadu, školku, kulturu, sport atd. Při stávajícím
zadlužení města nám zůstává cca 1,5 mil. na investice se vším
všudy. A tomu odpovídá i stav na vesnicích. Budu prosazovat,
aby se část peněz ze zvýšeného RUD dostala i na vesnice.
Po ukončení schůzky se mě paní Roháčová pro odlehčení zeptala: kdy zas budete mít, pane Schramme, další skvělý nápad,
že si pojedeme nechat dobrovolně nadávat? Odpověď byla:
brzy, ještě v Guntramovicích. Tam přijedeme na konci srpna,
neboť do začátku prázdnin nám to časově nevyšlo.
Druhý den po schůzce přišel z Podlesí e-mail tohoto znění:
Chtěl jsem Vám poděkovat za to, že jste se dostavili do Podlesí
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a snažili se řešit body, kterými jsme Vás jako občané Podlesí zasypali. Myslím, že jste udělali na lidi velmi dobrý dojem
a všichni doufají v to, že se vzhled vesnice a hlavně jednání
s lidmi oproti posledním 20 letům zlepší. Lidé jsou si vědomi toho, že ty kostlivce ve skříni tam nechali vaší předchůdci

a doufají, že další nepřibudou.
Z toho je patrno, že tyto schůzky nejsou zbytečné a nemůžeme
myslet jen na Budišov. Za sebe můžu slíbit, že minimálně jednou ročně se společně setkáme.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta města

Pár slov k ochraně vod a ohlašování havárií
V poslední době zaznamenal Odbor životního prostředí
Městského úřadu ve Vítkově – vodoprávní úřad zvýšené
množství stížností na únik závadných látek do vod
povrchových, zejména do vodních toků na Budišovsku. Jak
prokázalo dlouhodobé sledování a četné rozbory povrchových
vod z našeho regionu z posledních let, jakost povrchových
vod „u nás“ je povětšinou klasifikována třídami I. a II.,
tedy voda neznečištěná a mírně znečištěná. Na některých
vodních tocích se dokonce opět objevili raci (Podleský potok
v Podlesí, dolní úsek vodního toku Čermná), kteří jsou velice
citliví na jakékoliv znečištění. Je tedy patrné, že máme co
chránit, a tohoto relativně dobrého stavu našich vod bychom
si měli vážit. V této souvislosti proto nabádáme občany,
aby zodpovědně přistupovali k životnímu prostředí a aby se
vyvarovali ve vztahu k vodám takového jednání, které by
mohlo mít za následek zvýšené ohrožení jak povrchových,
tak podzemních vod. Je zřejmé, že každé takové jednání
(způsobené byť i z nedbalosti) může mít za následek sankce ze
strany příslušných orgánů státní správy.
Ohlašování havárií:
Co se rozumí havárií ve smyslu vodního zákona? Vodní zákon
havárii definuje podle § 40 jako mimořádné závažné zhoršení
nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových
nebo podzemních vod. Pokud se jedná o závažné zhoršení
nebo mimořádné ohrožení jakosti vod ropnými látkami nebo
zvlášť nebezpečnými látkami, nebo pokud dojde ke zhoršení
a ohrožení jakosti vod v ochranných pásmech vodních zdrojů,
pak se jedná vždy o havárii. Vodní zákon mj. stanovuje
povinnost pro toho, kdo způsobí, nebo zjistí havárii, aby ji

neprodleně ohlásil Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo
Policii ČR, příp. správci povodí (u nás Povodí Odry, státní
podnik).
V případě ohlášené havárie tyto složky okamžitě informují
vodoprávní úřad a ten informuje správce toku a další instituce
a zjišťuje, které z institucí už byly informovány a které ještě
ne. Celý systém je provázaný tak, že každé takové ohlášené
události se nakonec vždy účastní vodoprávní úřad, hasiči,
policie, správci vodních toků a další dotčené osoby (např.
rybáři). V případě havárie většího rozsahu je následně oslovena
odborná firma, která následky havárie odstraní. V takovémto
případě jsou náklady na likvidaci havárie účtovány původci
havárie a každý si jistě domyslí, že se nejedná o zrovna levnou
záležitost.
Jistě jste si povšimli, že v definici havárie je kladen důraz na
slovní spojení „mimořádné závažné“ zhoršení nebo ohroženi
jakosti vod. Proto je při ohlašování havárie vždy důležité zvážit,
jestli došlo k ohrožení nebo znečištění vod v takovém rozsahu,
aby bylo nutné každou událost hlásit jako havárii, a povolávat
tak „do akce“ všechny výše uvedené státní složky. Nejednou
se stalo, že se jednalo o zbytečný výjezd, kdy závadná látka
vůbec neunikla do vod, popř. se na vodě nacházel pouze
„neidentifikovatelný flek“, který v době příjezdu složek na
místo již odtekl pryč. Každý takový zbytečný výjezd je pak
v podstatě placen z kapes nás všech.
Věříme, že tento článek alespoň částečně objasnil problematiku
ochrany vod a s haváriemi se všichni budeme setkávat pokud
možno co nejméně.
Ing. Slavomír Jaššo
referent vodoprávního úřadu MěÚ Vítkov

Společně k pracovnímu uplatnění

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.s. realizuje od 1.6.2012 nový projekt s názvem Společně
k pracovnímu uplatnění. Projekt je určen osobám se zdravotním postižením, které jsou nezaměstnány déle než 6 měsíců,
jeho cílem je zvýšit zaměstnatelnost těchto osob a pomoci jim
získat uplatnění na trhu práce.
Účastník projektu nejdříve prochází základním Poradenským
programem, který se zaměřuje na sestavení životopisu a motivačního dopisu, orientaci na portálech nabízejících práci, využívání všech možností při hledání práce, nácvik pracovního
pohovoru, apod. Následně je možné na doporučení sociálního
pracovníka účastnit se dalších aktivit, které projekt nabízí: Rekvalifikační kurzy, Pracovně-bilanční diagnostika, Individuální psychologické poradenství či Podpůrné a motivační aktivity.
Podporu k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením mohou využít rovněž i zaměstnavatelé, a to prostřednic-
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tvím aktivity Podpora uplatnění na trhu práce, kdy můžeme
poskytnout příspěvek na mzdové náklady po dobu 6 měsíců
pro osobu zdravotně postiženou, které zaměstnavatel vytvoří
nové pracovní místo.
Projekt spolufinancován rozpočtem Evropskou unií a státním
rozpočtem ČR, aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma.
Projekt je realizován na celém území Moravskoslezského kraje, bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách
organizace (www.czp-msk.cz), příp. u manažerky projektu
Mgr. Hany Schwarz, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín, tel:
556 709 403.
Za realizační tým projektu
Mgr. Pavla Hennigová,
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
tel: 553 734 109, e-mail: czp.hennigova@czp-msk.cz

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Změna systému svozu
Správa lesů a technické služby města, p. o. zakoupila koncem
dubna 2012 svozové vozidlo IVECO v hodnotě 320 000,- Kč
od technických služeb Šenov u Nového Jičína, sloužící na sběr
tuhého komunálního odpadu. Svozové auto bylo zpočátku
využíváno pouze na sběr trávy z údržby veřejné zeleně a od
července 2012 slouží také na svoz separovaného odpadu
(plastu, papíru a skla). Harmonogram sběru zůstává zachován
dle kalendáře svozu odpadu. Plastové obaly a sklo dále

přebírá a eviduje společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., která bude
městu za převzaté množství obalů hradit úplatu. Společnost
je provozovatelem třídící linky v Třinci, kde bude odpad
upravován a dále nabízen k recyklaci. Papír bude předáván
firmě Ritschny kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. Vzhledem
k tomu, že se jedná o zavedení nového systém sběru tříděného
odpadu, prosíme občany o trpělivost s případnými nedostatky.
Ing. Jana Dovrtělová, tel. 556312048

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.

Požární kontroly na letních dětských táborech
Dětské letní tábory jsou velmi specifickou kategorií provozování činností z hlediska požární ochrany. Jedná se o činnosti
provozované vždy v letních prázdninových měsících, po omezenou dobu trvání (7 až 20 dnů), s rozdílným počtem účastníků
dětského tábora (20 – 70 účastníků). Velmi se liší vybavení
a technické zázemí jednotlivých dětských táborů.
Požární kontroly dětských táborů provedl Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava ve dnech
17. – 18. 7. 2012 v oblasti Vítkova, okres Opava.
Kontrolováno bylo celkem 8 dětských táborů:
 2 dětské tábory - ubytovaní v dřevěných chatkách, zázemí (kuchyně, sociální zařízení a společenské místnosti)
ve zděných nebo celodřevěných objektech,
 1 tábor - ubytovaní v pokojích zděného jednopodlažního
objektu se sociálním zázemím,
 5 dětských táborů – ubytování ve stanech s dřevěnými
podsadami, sociální zařízení mobilní.
Celkem 7 dětských táborů provozovalo své činnosti v pronajatých prostorách.
Tematické požární kontroly byly zaměřeny na vybavení táborů
přenosnými hasicími přístroji v potřebném množství a druhu,
označení rozvodných zařízení elektrické energie, plynu a vody
bezpečnostními značkami ve vztahu k požární ochraně a zajištění volného přístupu k těmto rozvodným zařízením. Další

kontrolovanou oblastí bylo vytváření podmínek pro hašení požáru a záchranné práce, zejména udržovat trvale volné příjezdové komunikace a označení čísel tísňového volání.
Požárními kontrolami bylo zjištěno celkem 24 závad, z toho
18 ve vybavení přenosnými hasicími přístroji, přičemž některé tábory nebyly vůbec těmito přístroji vybaveny a 6 závad
v neoznačení čísel tísňového volání. Zjištěné nedostatky byly
s vedoucími táborů projednány a byly stanoveny termíny k odstranění závad.
Nejvýraznějším poznatkem kontrolní akce byla naprostá neznalost ze strany provozovatelů a hlavních vedoucích jednotlivých
dětských táborů o nutnosti dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně. Při této příležitosti poskytli hasiči
informace a rady, jak postupovat v oblasti požární ochrany.
V průběhu požárních kontrol byly zjištěny i další nedostatky týkající se zajištění požární bezpečnosti staveb - např. nevhodná
elektroinstalace, nevyhovující spalinové cesty, nevyhovující provoz kotelny. Tato zjištění budou řešena s jednotlivými majiteli
objektů, kdy hasiči provedou v těchto stavbách požární kontroly.
Při požárních kontrolách byly na jednom z dětských táborů
zjištěny skutečnosti nevyhovujícího provozu tábora, tyto skutečnosti byly bezodkladně oznámeny na místně příslušný odbor sociálních věcí – odbor sociálně právní ochrany dětí.
nprap. Ing. Petra Magerová, nprap. Jiří Pavlíček

STÁTNÍ LESY A TECHNICKÉ SLUŽBY

Pořízení malotraktoru
Správa lesů a technické služby města, p. o. ve spolupráci s Městským
úřadem požádala o pořízení malotraktoru na SZIF (Státní zemědělský
intervenční fond) z Programu rozvoje venkova. Žádost byla podána v listopadu loňského roku z důvodu nefunkčnosti původního malotraktoru
z roku 1995, ke kterému zůstalo celé
příslušenství užívané v lesích a lesní

školce. V květnu 2012 byla žádost
o dotaci schválena ve výši 232 500
Kč, což představuje 50 % z celkové
pořizovací ceny. Malotraktor tak
bude dále využíván v pěstební činnosti a lesní školce. Touto cestou
bych chtěl poděkovat paní Gabriele
Roháčové, DiS., za spolupráci při vyřizování dotace.
Ing. Miroslav Dušek, ředitel SLTS
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Mgr. SIMONA NOVOTNÁ
O MATEŘSKÉ ŠKOLE BUDIŠOV N. BUD.
Mgr. Simona Novotná nastoupila 1. dubna 2011 do funkce ředitelky mateřské školy v našem městě. Této profesní fázi předcházelo studium na Střední pedagogické škole v Krnově a dále
Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Ostravské univerzitě
v Ostravě (2004). Praxi, získala jako pedagog na 1. stupni základní školy či jako pedagog v mateřské škole např. v Novém
Boru, Cvikově, ve Starých Těchanovicích, nebo Vítkově.
Do Mateřské školy v Budišově nad Budišovkou tedy nastoupila
bez dřívější znalosti poměrů, plná elánu, vizí a nadějí. Již více
než rok pracuje na náročné pozici, která v sobě spojuje manažera, pedagoga a ekonoma, mj. i trochu znalce v oboru různých
právních oblastí.
Na funkci ředitelky MŠ, problémy, které tuto práci provázejí,
a na další směr, kterým se má MŠ vydat – právě na to jsme paní
Novotné zeptali:

 otevřená a vstřícná komunikace se zřizovatelem, rodiči
a veřejností,
 údržba školy, vylepšování interiéru i exteriéru,
 spolupráce s okolními mateřskými školami, se základní
školou,
 zavedení webových stránek školy.
Pokud mohu sama plnění našeho krátkodobého záměru zhodnotit, myslím si, že se nám podařilo zatím alespoň částečně splnit
všechny námi dané cíle. V naplňování koncepce budeme samozřejmě pokračovat.

JAK HODNOTÍTE UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK, KDY JSTE
PŮSOBILA JAKO ŘEDITELKA MŠ BUDIŠOV?
Mám-li být upřímná, uplynulý školní rok byl pro nás pro všechny v mateřské škole velmi náročný. Nesouvisí to pouze s náročností a množstvím naplánovaných aktivit v uplynulém školním
roce, ale zejména s tím, že jsem zde nastoupila jako úplně nový
zaměstnanec s určitou vizí a pracovním cílem, který jsem se snažila splnit, a to možná pro mnohé kolegy znamenalo zvykat si
na něco nového, jiného. Vysoký standard a současně vytvořit
příjemné pracovní a tvůrčí klima pro děti i pracovníky - to jsem
si kladla jako prvořadý úkol, který jsem ve své práci sledovala.
Za velmi důležitou považuji profesionalitu a spolehlivost všech
lidí v mateřské škole, proto mé prvotní cíle vedly k tomu, aby
mateřská škola byla:
 školou, ve které jsou děti spokojené, kde se jim dostane
kvalitního předškolního vzdělání v přátelské atmosféře,
 školou, která poskytuje optimální prostředí pro sociální,
emotivní a somatický vývoj dítěte přirozeným střídáním
hry, odpočinku a učebních situací,
 školou, ve které jsou učitelé (i ostatní zaměstnanci)
aktivní, profesně i lidsky na výši, dobře motivováni a děti
k nim mají důvěru,
 školou, se kterou rodiče dobře spolupracují a které stejně
jako jejich děti důvěřují.
Myslím si, že cíle, které jsem si od počátku své práce kladla, se
v průběhu roku postupně naplňovaly. Nyní je však velmi důležité, abychom všichni v mateřské škole byli důslední. Důslední ve
výchově, vzdělávání, plnění, organizování akcí. Potom se nám
teprve podaří vytvořit z mateřské školy profesionální vzdělávací
organizaci.

JAK SE PO VÍCE NEŽ ROCE PŮSOBENÍ VE FUNKCI ŘEDITELKY MŠ DÍVÁTE NA TUTO PRACOVNÍ POZICI?
Po roce práce v této funkci jsem zjistila, že ředitel není jen pedagog, ale musí být současně ekonom, manažer, který odpovídá za
plynulý chod organizace. Je důležité, aby odváděná práce byla
efektivní, měl by umět předcházet nedostatkům, aby následně nemusel řešit problémy. Je také důležité stanovit si priority, vhodně načasovat a naplánovat postup řešení daných úkolů
a podobně. Kromě toho se musí ředitel umět orientovat v oblasti
legislativy, znát základní právní předpisy, pracovní právo, získat
znalost v oblasti financování školy apod. Díky studiu, které mě
čeká, budu snad jednou tohle všechno dobře ovládat.

KTERÉ Z VAŠICH PLÁNŮ SE VÁM V TOMTO ROCE PODAŘILO ÚSPĚŠNĚ ZREALIZOVAT?
Krátkodobý koncepční záměr mateřské školy zněl takto:
 pokračovat v realizaci ŠVP, postupně vylepšovat a prohlubovat,
 získávat stále nové děti do mateřské školy,
 dle § 34, odst.1 školského zákona č. 561/2004 Sb. nabídnout rodičům možnost zařazení dětí mladších tří let,
 nabídnout pomoc dětem s grafomotorickými obtížemi
a dětem hyperaktivním,
 pečovat o děti talentované,

JAKÉ PLÁNY MÁTE PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK?
Co se týče výchovného procesu, chceme i nadále pokračovat ve
vytváření pozitivního klimatu, stále zvyšovat kvalitu výchovné a pedagogické práce, rozvíjet projektovou výuku, pracovat
s dětmi talentovanými a integrovanými.
V organizační oblasti bychom chtěli udržet (nebo zvýšit) stávající počet dětí, kvalitně tvořit třídní vzdělávací programy, sledovat
kvalitu a efektivnost evaluačního systému.
V oblasti materiální se budeme i nadále snažit o efektivní čerpání prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele, abychom mohli dětem vylepšovat prostředí mateřské školy.
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JAKÉ PROBLÉMY ČI OBTÍŽE SE VYSKYTLY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ VAŠICH PLÁNŮ A ZÁMĚRŮ?
Jediná a stále stejná překážka v plánování jsou finanční prostředky, kterých - jak jistě všichni víte - je všude nedostatek.
Byli bychom moc rádi, kdyby se podařilo uspět při schvalování
zažádaných dotací, aby i ve školce mohlo dojít k větší a tolik
očekávané rekonstrukci.

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Co se týče komunikace s veřejností, budeme se i v následujícím
roce snažit být školou, která se otevírá rodičům a dává jim zřetelně najevo, že je místem, kde jsou vítáni. Jelikož prezentaci
považuji za velmi důležitou v životě mateřské školy, budeme
v ní i nadále pokračovat – nástěnka ve městě, Budišovský zpravodaj, webové stránky.
NAČ SE MOHOU OD ZÁŘÍ TĚŠIT VAŠI ŽÁČCI?
Děti se mohou těšit na velkou spoustu aktivit, které pro ně společně se všemi zaměstnanci chystáme. Patří mezi ně zejména
projektové dny, ekologické aktivity, na které se naše školka zaměřuje, výtvarné soutěže, oslavy svátků pro děti, divadla a besedy, další čísla časopisu Medvídek a jiné. Nechte se, milé děti,
překvapit. Na naše nejmenší děti čeká v září ve školce zbrusu
nová třída a krásná nová umývárna.
VE FUNKCI ŘEDITELKY MŠ BUDETE (DLE PLATNÉHO
„ŠKOLSKÉHO ZÁKONA“) DLE PŘEDPOKLADŮ MINIMÁLNĚ JEŠTĚ DALŠÍCH 6 LET. MÁTE PRO TOTO OBDOBÍ VIZI ČI DLOUHODOBĚJŠÍ PLÁNY, KTERÉ CHCETE DO MŠ PŘINÉST?
Má dlouhodobá vize či koncepce zní takto:
 zvýšit image mateřské školy na veřejnosti,
 vytvořit z mateřské školy profesionální vzdělávací organizaci,
 získat paní učitelku pro studium speciální pedagogiky
– logopedie,
 sledovat demografickou křivku vývoje,
 znovuotevření čtvrtého oddělení mateřské školy,
 společně se zřizovatelem realizovat projekt na zateplení fasády budovy mateřské školy, výměnu oken a dveří, obnovu kanalizace, dovybavení prostor kolem školy,
 pokusit se získat přízeň budišovských i regionálních
sponzorů.
Budu se společně se všemi zaměstnanci mateřské školy snažit,
aby se naše dlouhodobá koncepce postupně a úspěšně naplňovala.

KDO NEBO CO VÁM PŘI VAŠÍ VSKUTKU ZODPOVĚDNÉ
PRÁCI NEJVÍCE POMÁHÁ?
 Zřizovatel MŠ - Městský úřad Budišov n./B., se kterým máme vstřícnou a aktivní spolupráci,
 zaměstnanci MŠ a jejich aktivní přístup k práci,
 kvalitní mezilidské vztahy,
 vstřícná a přátelská atmosféra na pracovišti,
 děti a jejich zvídavost,
 vstřícní a milí rodiče.
RÁDI BYCHOM VAŠI ŠKOLKU PODPOŘILI MALOU REKLAMOU - ŘEKNĚTE NAŠIM ČTENÁŘŮM, PROČ JE MŠ
BUDIŠOV TO PRAVÉ MÍSTO PRO JEJICH DĚTI?
Víte, raději bych tuto otázku rozdělila na dvě části, a sice:
CO NABÍZÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDIŠOV N./B. DĚTEM?
Lásku, pocit důvěry, kamarádství. Dále laskavost, klid, humor
a úsměv, pocit bezpečí, než přijde maminka.
Co nabízí mateřská škola rodičům?
Možnost věnovat se práci a zaměstnání a nemít obavy a strach
o své dítě. Dále pro každého rodiče laskavé slovo, toleranci
a empatii.
A NA ÚPLNÝ ZÁVĚR: MÁTE NĚJAKÉ MOTTO, KTERÉ
VÁS VE VAŠÍ PRÁCI A DALŠÍM KONÁNÍ VEDE?
Mateřskou školu chápeme jako přirozený most pro přechod od
nezávazného zlatého věku dětství k systematickému vzdělávání.
K tomu, aby pro přechod po tomto mostě byl plynulý, potřebuje
dítě určitou vybavenost. Proto rozvíjíme a podněcujeme schopnosti, které jsou neopakovatelné a aktuální v celém období pobytu v MŠ a řídíme se starým čínským příslovím:
„Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne
to udělat a já pochopím.“
Za rozhovor a poskytnuté informace
děkuje Natálie Jaššová
za Redakční radu Budišovského zpravodaje.

ŠKOLSTVÍ

Prázdniny ve škole
Pokud si někdo myslíte, že v červenci a srpnu je škola zavřená
a prázdná a nic se v ní neděje, jste na velkém omylu. Každé
prázdniny ve všech třech budovách probíhá velký, generální
úklid a tam, kde je třeba, také malování. Letos se malovalo
celkem v šesti třídách a ve školní kuchyni. Pak se myjí okna
a dveře, drátkují parkety, leští linolea, prostě všechno, na co
při běžném provozu není čas a prostor. Škola musí být 1. září
zase jako ze škatulky, a tak tomu díky všem našim uklízečkám
a panu školníkovi také vždycky je.
Letos je ale situace o dost komplikovanější. Městskému úřadu
se podařilo získat peníze na zateplení přístavby, což je budova, ve které je umístěna školní kuchyně a jídelna a nad nimi
potom tři odborné učebny, kabinety a školní knihovna, a patří
k ní také spojovací krček mezi touto a starou budovou školy.
A tak se těsně před koncem školního roku musely všechny tyto
prostory vystěhovat a hned od prvních prázdninových dnů se
zde vyměňovaly okna a parapety. Že je to akce velmi náročná, myslím, nemusím zdůrazňovat. Bylo třeba přeorganizovat
generální úklid, skloubit jej s řádnou dovolenou našich správ-

ních zaměstnanců, zajistit fungování školní kuchyně a jídelny během výměny oken, a dále také jejich okamžitý úklid po
malování. A tady bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům
naší kuchyně a jejímu vedoucímu, panu Pončíkovi, kteří byli
ochotni nastoupit do práce i v době svého volna a kuchyni po
výměně a malování okamžitě uklidili, aby se mohlo dál vařit.
Aby toho všeho ještě nebylo dost, rozhodlo se vedení školy
během prázdnin vyměnit v budově školy u městského úřadu
všechny dveře a zároveň natřít jejich zárubně. Ty staré bílé
dveře, často odřené a často neukázněnými žáky pokřivené, vyměnil postupně pan školník za nové hnědé, s bílými klikami.
Takže naši správní zaměstnanci mají v těchto měsících opravdu co dělat a já jim za to ještě jednou všem děkuji.
A tak naše škola přivítá 1. září děti mnoha změnami. Bude
čistá, světlá, o mnoho zářivější a rozjasněnější a také teplejší.
A jen doufáme, že taková vydrží co nejdéle a že si naše děti
budou všech těchto věcí vážit a udržovat je v pořádku.
Hana Hladišová,
zástupkyně ředitele ZŠ
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Závěr školního roku
Školní rok uběhl jako voda a opět jsme se s ním slavnostně loučili před městským úřadem. Je to už tradice, kterou zpestřuje
očekávání, jaké bude letos počasí. Zmokneme? Nezmokneme?
Letos na nás svítilo sluníčko, a tak vše probíhalo v prázdninovém naladění.
Projev pana ředitele, ve kterém zhodnotil uplynulý školní rok.
Veselé zpívání dětského sboru paní učitelky Wetterové. Rozloučení s učiteli, kteří naši školu na čas nebo napořád opouštějí. Učitelský sbor se obměňuje a musíme si zvyknout na to, že
se zřejmě bude obměňovat čím dál tím více. Je to dáno nejen
jeho věkovým složením, ale i neustálým úbytkem dětí a s tím
souvisejícím úbytkem financí, které vede ke spojování tříd.
Takže jsme se kyticí rozloučili s paní učitelkou Míšou Hasalovou, která ovšem odešla na mateřskou dovolenou a která se
zase určitě, a v to doufáme, po jejím skončení vrátí. S paní učitelkou Wetterovou, která změnila bydliště i práci a odstěhovala
se z Vítkova do Prahy. A s paní učitelkou Pavlíčkovou, která si
našla práci blíž svému bydlišti, aby nemusela tak komplikovaně do Budišova dojíždět. Všem jim za práci děkujeme a věřím,
že se jim v jejich novém působišti a působení bude líbit a dařit.

Součástí každoročního loučení je ovšem i poděkování žákům,
a to těm, kteří se nějakým způsobem zasloužili o reprezentaci
školy ve sportu nebo v různých jiných soutěžích, kteří se podíleli na akcích školy, jako je vánoční a velikonoční jarmark nebo
školní akademie. Kteří sbírali pomerančovou kůru, plastové vršky nebo starý papír. Kteří poctivě plnili svou každodenní školní
práci. Ti všichni si malou odměnu, většinou v podobě knížky,
určitě zaslouží. A že jich nebylo málo, toho si určitě ti, jež sledovali toto rozloučení přímo před městským úřadem, všimli.
Letošní rozloučení přineslo jednu milou novinku, a tou bylo
pasování budoucích prvňáčků. Přistupovali k tomu s roztomilou vážností a myslím, že to byla především pro jejich rodiče
dojemná chvíle. Slavnostní a dojemná chvíle ovšem nastala
i pro žáky 9. ročníku, kteří potom přímo v obřadní síni městského úřadu obdrželi z rukou třídní učitelky svá závěrečná vysvědčení. Předcházela tomu slavnostní slova starosty města,
který jim popřál do dalšího života hodně štěstí a úspěchů. Tak
jako on i my všichni ve škole věříme, že se do našeho města
budou vracet, že mu budou dělat dobré jméno a že se jim jejich
životní sny splní.
Hana Hladišová, zástupkyně ředitele ZŠ

Beseda s Policií ČR

Brzy budu školákem

V úterý 5. června 2012 dopoledne se v naší mateřské škole
konala beseda s Policií ČR. Jako zástupci policie k nám přijeli praporčík Zdeněk Jurášek a praporčík Radim Gřešek. Tato
návštěva byla domluvena v rámci primární prevence sociálně
patologických jevů.
Policisté dětem velmi ochotně odpovídali na jejich dotazy
týkající se policejní práce, dodržování předpisů a bezpečného chování na silnici. Velmi ochotně dětem ukázali policejní
pouta, obušek s příčnou rukojetí, alkohol tester, děti si mohly
vyzkoušet neprůstřelnou vestu a v neposlední řadě ukázali malým školáčkům služební vozidlo s majákem a vysílačkou, které
si děti mohly prozkoumat. Ukázka policejní výzbroje a výstroje byla pro malé zvědavce velkým lákadlem.
Beseda s policisty praporčíkem Zdeňkem Juráškem a praporčíkem Radimem Gřeškem byla pro děti velkým ponaučením,
proto bychom jim tímto chtěli velmi poděkovat.
Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ

Pátek 29. června 2012 byl pro předškoláky z naší mateřské školy
„velkým dnem“. Tímto dnem děti ukončily jednu etapu svého
života – etapu nezávazného zlatého věku dětství, bezstarostného
hraní, poznávání okolního světa a experimentování. V září nového školního roku usednou děti do školních lavic, aby získaly
vzdělání potřebné pro svůj budoucí život.
Budoucí prvňáčky jsme chtěli představit vedení základní školy, učitelům, ale také široké veřejnosti. Proto jsme se poslední
školní den společně s žáky základní školy sešli před budovou
Městského úřadu Budišov n. B., kde naši předškoláci byli všem
představeni a slavnostně pasováni na „školáky“. Své pomyslné žezlo v podobě šerpy s nápisem „školák 2012“
“ jim předali
absolventi základní školy.
Tímto jim velmi děkujeme.
Chtěli bychom popřát našim budoucím prvňáčkům
hodně štěstí ve školních
lavicích, ať je jejich dlouhá
cesta za poznáním a vzděláním poseta jen samými
radostnými událostmi, a jak
jsme již dětem před úřadem
popřáli, věříme, že z nich
vyrostou moudří, hodní
a slušní lidé, na které budou
v budoucnu pyšní nejen jejich rodiče, ale také učitelé.
Mgr. Simona Novotná,
ředitelka MŠ

Dětský den v MŠ
Jako každý rok tak i letos se těšily děti z MŠ na oslavy jejich
mezinárodního svátku. Počasí nás ale zradilo, a tak jsme si tu
naši „školkovou“ zábavu posunuli na 7. 6. 2012. A vyšlo nám
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to, od rána svítilo a hřálo sluníčko, a tak „hurá“ slavit.
Název našeho dne zněl „Slavíme se zvířátky“. Nejdříve proběhla trasa podle značení až do „lesní džungle“, kde byl ukryt
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poklad. Každá třída se zvolila oblíbené zvíře jako maskota,
tváře si pomalovaly podle něj a mohlo se vyrazit na cestu značenou barevnými proužky a šipkami. Cestou necestou musely
děti zdolávat přírodní překážky, plnit ukryté úkoly a na konci
se „potrápit“ hledáním sladkého pokladu. Pak následoval návrat zpět na zahradu MŠ, kde po osvěžení nastalo „zápolení
tříd“ – přetahování, experimentování, zajímavé pokusy, závo-

dění. Na závěr dopoledne byly děti i paní učitelky příjemně
unaveny, ale spokojeny s naší oslavou MDD, kterou jsme si
v naší MŠ společně užili.
Všechny děti trasu zvládly, u zápolení zvítězily a jako odměnu
dostaly balíček sladkostí. Pro paní učitelky a zaměstnance MŠ
byl odměnou šťastný výraz „dětských tváří“.
Jana Jüstelová, učitelka MŠ

Sportovní olympiáda v MŠ

Den dětí

Jedno krásné letní dopoledne jsme pro děti v naší mateřské škole připravili sportovní olympiádu. Děti si vyzkoušely běh na
krátkou vzdálenost ve dvojici i přes překážky, skoky v pytlích,
skok do dálky a do výšky, hod míčkem na určenou vzdálenost
a na cíl, prolézání tunelem pro odvážné sportovce. Protože na
olympiádě soutěží i tělesně postižení sportovci, zařadili jsme
také disciplíny, kde si děti musely navzájem pomáhat a spolupracovat – běh ve dvojici se zavázanýma nohama nebo chůze poslepu mezi překážkami s dopomocí kamaráda. Na závěr
zdravého zápolení děti obdržely za své sportovní výkony olympijské medaile a sladkou odměnu. Dětem se sportovní dopoledne velmi líbilo a nás potěšilo, že stále platí: Cvičení, jak každý
ví, pomáhá nám ke zdraví!
Pavla Hasalová, učitelka MŠ

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní
akce. Svátek se slaví v mnoha zemích světa různými způsoby.
V MŠ Svatoňovice oslavily děti svůj svátek „zdravou“, ovocnou svačinkou a dalšími dobrotami, které pro ně připravila
paní kuchařka, p.Wronová, za což jí touto cestou chceme ještě
jednou poděkovat. Děti také dostaly spoustu dárečků nejen ke
hře, ale také k rozvoji matematických představ, jemné i hrubé motoriky a také tvořivosti. Na tyto dárečky uvolnila obec
Svatoňovice finanční částku ze svého rozpočtu. Za což jim
také dodatečně děkujeme. Více na www.mssvatonovice.rajce.
j
idnes.cz.
Zdeňka Sventková, učitelka MŠ

Velký den dětí z MŠ
Rok utekl jako voda a přiblížil se den, který je pro děti i paní
učitelky svátečním završením jejich práce. Svým vystoupením
pro maminky, příbuzné i známé děti předvedly, co všechno již
zvládají.
Úvodního slova se ujala paní ředitelka Novotná a pak se už
představily děti z kroužku flétniček – každý zahrál písničku,
kterou si sám vybral. Následovalo pásmo veselých básniček
a písniček těch nejmenších ze třídy Myšiček a pohybová varia-

ce o ZOO. Pro většinu to byla premiéra, ale svou bezprostředností si zcela získaly publikum.
Žertovnou dramatizací nazvanou Otesánkovy narozeniny
ukázaly své ,,herecké“ schopnosti děti ze třídy Čertíků. Následovalo vystoupení dětí třídy Vrabečků s básněmi, písněmi
a roztomilým cvičením s třásněmi. Čertíci se předvedli ještě
v převleku za mravenečky v Mravenčí ukolébavce a taneční
kreací na píseň Jára Fára. Třída Broučků pojala své vystoupení
jarně – střídaly se písničky a básničky doplněné obrázky. Píseň
Pasák krav byla prezentována zajímavým cvičením s využitím
barevného padáku. Jako poslední se předvedly naše mažoretky
a potom již následovalo závěrečné defilé všech účinkujících
a poděkování paní ředitelky za zájem a účast.
Tímto bychom chtěly poděkovat za pomoc při organizaci našim provozním zaměstnankyním, panu Dvořákovi za hudební
produkci, paní Uvírové a Janouškové z Klubu rodičů za balíčky pro děti a vybírání sponzorských darů. Velký dík patří také
panu Jílkovi za zpracování DVD a krásnou fotodokumentaci.
Jsme rády, že účast na našem vystoupení ze strany veřejnosti
byla velká, a největší odměnou byl pro nás i děti potlesk a pochvalné uznání. DĚKUJEME!
Za kolektiv učitelek MŠ Věra Kovaříková
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Výlet do ZOO
Měsíc červen byl pro děti navštěvující MŠ Budišov nad Budišovkou a MŠ
Svatoňovice plný zážitků. Tak jako se
ve většině mateřských škol pořádají
pro děti různé olympiády, sportovní
dopoledne a opékání s rodiči, tak se
konají také školní výlety. „Předškoláci“ z MŠ Budišov nad Budišovkou
a MŠ Svatoňovice jeli v červnu společně na výlet do ZOO v Ostravě.
Počátky této zoologické zahrady sahají až do roku 1949, kdy k prvním
chovancům patřil jeden srnec, dvě

srny a pět bažantů. K nim brzy přibyli pávi a po dokončení voliéry
i další ptáci. Provoz ZOO byl zahájen
26. října 1951.
Od té doby se mnohé změnilo a také
se neuvěřitelně rozrostl počet zvířat.
Zvířata jsou námětem k pozorování na dlouhé hodiny. Dětem se výlet
do ZOO velice líbil, snad byl pro ně
i poučným, ale pokud budete mít čas,
věřte, že výlet do ZOO je vždy tou
správnou volbou.
Zdeňka Sventková, učitelka MŠ

Dětský domov - Letní tábor Barnov
Jako každý rok vyrazily i letos děti z dětských domovů v Budišově nad Budišovkou a Ostravě Hrabové na společnou rekreaci – letní tábor do vojenského výcvikového prostoru Libavá,
k vodní nádrži Barnov. Náplní čtrnácti dnů v překrásné přírodě
bylo vše, na co se děti celý rok těšily - tradiční hry a soutěže,
sportování, spaní ve stanech, vaření v přírodě, hledání pokladu,
setkání s kamarády z ostravského domova, stezka odvahy…
Tentokráte nás navštívili i naši vojáci a pro větší děti připravili
velmi zajímavou přednášku s videoprojekcí o misi do Afghanistánu. Po přednášce si mohli zájemci vyzkoušet střelbu z pistole
na výcvikovém trenažéru, a tak si zejména kluci přišli na své.
Ale ani na ty nejmenší děti naši sponzoři nezapomněli, a tak nás
po příjezdu čekalo milé překvapení v podobě pískoviště, kde si
mrňousci mohli po celou dobu pobytu dosyta vyhrát.

Počasí nám bohužel letos moc nepřálo, ale i tak jsme si užili
krásné dva týdny v tomto neponičeném prostředí. Takových míst
dnes moc není, a proto bychom rádi poděkovali mjr. Ing. Ivanu
Šestákovi nejen za výbornou spolupráci, sponzorství a možnost
strávit prázdninové dny v nádherné přírodě, ale také za jejich zájem a čas, který nám věnovali. Už nyní se těšíme na příští rok…
Potěšila nás také návštěva klinického psychologa, Mgr. Tomáše
Kyjovského, který v rámci projektu Vím, co chci – Vím, jak na
to, pracuje i s našimi dětmi. Projekt je určen pro dětské domovy Moravskoslezského kraje a je spolufinancován Evropským
sociálním fondem. Mnoho z našich dětí po příchodu z problémových rodin potřebují odbornou pomoc, aby se dokázaly vyrovnat s velmi nepříjemnými zážitky.
Tým pedagogických pracovníků DD

Vynikající úspěchy v národním kole SOČ
Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných témat či problémů v celkem 18
vědních oborech. Tato soutěž, která je podporována mj. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Sdružením na
podporu talentované mládeže či mnoha českými univerzitami,
je velmi prestižní záležitostí, díky níž mají nadaní a kreativní
studenti českých středních škol možnost ukázat, co v nich je.
Ve dnech 15. až 17. června 2012 ve středočeské Kutné Hoře
proběhlo národní kolo 34. ročníku SOČ. Studenti maturitních
ročníků Gymnázia Vítkov, Pavel Škrobánek a Ondřej Žídek,
kteří velmi úspěšně prošli nejdříve školním, okresním a následně krajským kolem této soutěže, se probojovali až do kola
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celostátního.
Pavel Škrobánek
k obsadil s prací „Chytře proti AIDS“ (kategorie: Pedagogika, psychologie, sociologie) 1. místo v národním kole a kromě finanční odměny od České spořitelny získal
i věcné ceny, které poskytl Středočeský kraj, a má možnost
zúčastnit se odborné stáže a letní školy na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy.
Ondřej Žídek
k obsadil se svou prací na téma „Cenová politika
mobilních operátorů vs. český zákazník“ 2. místo v národním
kole (kategorie: Ekonomika a řízení) a byl oceněn též finanční
odměnou, kterou poskytla Česká spořitelna, cenou Středočeského kraje, finanční odměnou – Cenou rektora Vysoké školy
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ekonomické v Praze a Cenou ředitele Moravské vysoké školy
v Olomouci, dále pak zvláštní cenou, kterou je návrh do soutěže o Ceny České hlavičky. Jako jeden ze dvou studentů Gymnázia Vítkov a současně jako laureát Středoškolské odborné
činnosti v tomto roce bych rád uvedl, že během této celé tvůrčí
práce získá každý z autorů cenné zkušenosti, seznámí se s novými a zajímavými lidmi, získá hlubší pohled na danou problematiku a naučí se vystupovat před erudovaným publikem.
Jsme rádi, že tradice Středoškolské odborné činnosti, kterou
na naší škole vybudovala a po dlouhá léta velmi úspěšně pěstovala naše nyní již bývalá paní profesorka RNDr. Alexandra

Mikošková, která si dnes užívá zaslouženého odpočinku, pokračuje. Pomyslnou štafetu převzal pan Mgr. Miroslav Bučánek, kterému se podařilo společně s některými kolegy „dovést“
žáky až do celostátního kola.
Jakožto úspěšný řešitel SOČky všem vřele doporučuji účast
v této léty ověřené soutěži, především pak těm, kteří mají chuť
a energii pustit se do něčeho zajímavého, prospěšného i zatím
neznámého. Byť se jedná o studijní činnost nad rámec osnov
a školních povinností, mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že
nabyté zkušenosti a poznatky za to rozhodně stojí!
Ondřej Žídek, gymnázium Vítkov, maturant 2012

Minimaturita už vstoupila do 12. ročníku
První čtyři roky na vítkovském gymnáziu máme téměř za sebou. Byly to roky, kdy jsme se snažili pracovat tak, jak se po nás
žádalo. Některým se to podařilo lépe, jiným zase o trochu hůř,
ale každý jsme ze sebe vydali všechno, co se v nás skrývalo,
a nutno podotknout, že jsme ty čtyři roky zvládali opravdu dobře! Teď směřujeme výš. Tak jako letošní maturanti, kteří svou
maturitou taktéž postoupili o příčku nahoru, jsme se my, žáci
kvarty, pokusili o „převrat“ v našem životě.
Naše malá maturita nebyla snadná, 8. června v nás byla jen malá
dušička. Čekalo se od nás, že předvedeme to nejlepší. A to jsme
opravdu také předvedli! Naše celoroční projekty zhodnotili
naši profesoři v čele s paní ředitelkou a s naší třídní profesorkou,
která nejdříve rozebrala naši práci za předcházející čtyři roky,
vč. posledních testování, a pak už spolužáci přečetli nejlepší
úryvky ze svých slohových prací z jazyka českého, nad kterými
jsme se koncem května trápili celé čtyři hodiny.
Pak už probíhaly prezentace a obhajoby našich minimaturitních
prací. Za mnohé by se opravdu nemuseli stydět ani opravdoví
maturanti, namátkou poutavý rozbor života včel, problematika
skoliózy, či fóbií. Z dějin zaujala práce o národnostní problematice na Hlučínsku, zazněla řada zajímavých poznatků o Bauerově kostele v Tošovicích, pěkná byla prezentace o Salvadoru
Dalím. Práce o znakovém jazyce nás ponořila do světa neslyšících a na ní navázala precizně přopravená prezentace nebo o ne-

lehkém životě seniorů, včetně ukázek jejich zájmových činností.
Možná byste byli překvapeni, jak atraktivně lze zpracovat na
první pohled téma tak nudné jako je filatelie.
Celému profesorskému sboru tímto děkujeme za čtyřletou přípravu, a doufáme, že s námi vydržíte ještě čtyři roky do té
opravdové maturity, kterou jak doufáme, zvládneme stejně dobře jako tuto malou „napodobeninu“. Nemohu ale opomenout pogratulovat svým spolužákům, kteří se s tímto břemenem poprali
velmi dobře. A také si
myslím, že je namístě poděkovat našim
rodinám, které nás po
celou dobu plně podporovaly. Tímto pro
nás končí jedna cesta, ale začíná další,
a tou, jak doufáme,
projdeme bez větších
problémů, a poradíme si s mnohou překážkou.
Michaela Konečná,
Michaela
h l Molková
M lk á poutavě
t ě vypráví
á í o žiži
kvarta Mi
Gymnázium Vítkov votě našich stárnoucích spoluobčanů

Senioři, přijďte si k nám užívat
Senioři v důchodovém věku, setkávejte
se u nás na akademické půdě s vašimi
vrstevníky. Využijte možnosti se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni systematicky seznamovat s českým jazykem
a literaturou. Univerzita třetího věku
(U3V) je tu právě pro vás.
Ve dvou semestrech v celkové délce 36 hodin se budete co
14 dní (ve čtvrtek) setkávat se svými vrstevníky na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (PdF OU). Po
absolvování získáte certifikát o absolvování kurzu.
Senioři, zpestřete si život a rozšiřte své obzory. Užívejte si celé
dva semestry, tj. jeden akademický rok, na PdF Ostravské univerzity v Ostravě. Přijďte mezi své vrstevníky na přednášky
se zajímavými informacemi. To vše jen za symbolickou cenu
osm set korun. (Posluchačem U3V se může stát každý občan
starší 60 let.)
Neváhejte. Podejte přihlášku na kurz U3V pod názvem „Český
jazyk a literatura v minulosti a dnes“ právě teď. Kurz totiž začí-

ná již v září 2012. Zavolejte nám (597 094 017, 734 355 862)
nebo napište co nejdříve. Naše adresa: Centrum dalšího
vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Náš e-mail: filip.goszler@osu.cz.
Více na:
http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=4298&typczv=5
Podrobněji o kurzu U3V:
Kurz se věnuje místu literatury v dnešním světě, kde jí konkuruje široké spektrum dalších médií. Seznámíte se s velkými
díly minulosti, ale i nejnovějšími tituly české i světové literatury pro dospělé a děti i vztahem literatury a filmu, literatury
a hudby. Výklady doprovodíme četbou úryvků literárních textů, audio i video ukázkami, můžete diskutovat i přijít s vlastními náměty. Zvláštní pozornost budeme např. věnovat spisovné
češtině a jazykové kultuře, výkladu českého pravopisu, kultuře
řeči i různým typům textů (v médiích, reklamě…).
Mgr. Hana Jenčová
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Červen v Domově Letokruhy
Měsíc červen byl pro uživatele a zaměstnance Domova Letokruhy ve znamení velkých akcí, které pojali vskutku neobvykle,
a podle kladných ohlasů si dovoluji tvrdit, že obstáli na výbornou.
8. 6. 2012 se historicky poprvé konala u nás v zahradním altánu
porada ředitelů příspěvkových organizací Moravskoslezského
kraje v oblasti sociálních služeb. Je nepsaným pravidlem, že
porady ředitelů se konají v jednotlivých organizacích. Z prostorových důvodů náš domov nikdy poradu neorganizoval. Po
domluvě s vedením odboru sociálních služeb MSK se termín
porady posunul na letní měsíc a porada se uskutečnila v prostorách naší zahrady, která je jediným prostorem, kde můžeme akce
většího rozsahu uspořádat.
Organizaci porady jsme pojali opravdu v netradičním stylu
a sklidili jsme velký úspěch. Zaměstnanci připravili staročeské
menu v kotlíku a na grilu, celou obsluhu prováděli ve staročeském oblečení. Těší nás, že i malý domov bez materiálního zázemí je schopen uspět a dokázat své kvality.
Vůně a ochutnávka staročeských specialit (jáhlová kaše, houbový kuba, bramboračka z kotlíku, kynuté jidáše) přilákala návštěvníky našeho domova ještě 16. 6. 2012, kdy jsme pro rodinné příslušníky, kamarády a známé našich uživatelů připravili
„Letní posezení ve staročeském stylu“.
Velmi krásný program si připravili uživatelé domova, ve kterém
pod vedením pracovníků v sociálních službách a hudebního doprovodu pana M. Kohoutka zazpívali české a moravské písně

ve staročeských krojích. Pozadu nezůstali ani zaměstnanci, kteří
předvedli názorné ukázky bazální stimulace a nových modelů
ošetřovatelské péče. Celé odpoledne hrála k poslechu a k tanci
hudební skupina Berouňanka. Zaměstnanci domova opět neváhali a oblékli si staročeské kroje, ve kterých celou akci organizovali. A že jim to slušelo!
Zde je na místě poděkovat sboru dobrovolných hasičů v Guntramovicích za zapůjčení krojů. Děkuji také Městskému kulturnímu a informačnímu středisku za zapůjčení vybavení, bez
kterého bychom větší akce nemohli pořádat.
Vydařené akce se uskutečnily díky aktivitě našich zaměstnanců,
kteří přípravám a organizaci věnovali svůj volný čas. Odměnou
pro všechny jsou nejen slova díků rodinných příslušníků našich
uživatelů a pochvalné ocenění zástupců MSK, ale hlavně pohoda a radost uživatelů, kteří se těší na další společné akce.
Připravovaná
p
akce
V rámci dne otevřených dveří si Vás dovolujeme pozvat
11. – 12. 10. 2012 na výstavu „Jak jsme kdysi žili“. Během výstavy starých předmětů bude možná návštěva vzpomínkových
místností.
Pokud by obyvatelé našeho města měli zájem zapůjčit své
předměty, které vypovídají o životě v minulém století, budeme velice rádi. Předměty bychom přijímali 8. – 9. 10. 2012 od
13,00 – 15,00 hodin. Bližší informace poskytneme na tel. čísle
556 305 292 nebo 737 948 708. Předem děkuji a těšíme se na
Vaši návštěvu.
Bc. Kamila Molková, ředitelka

Středisko volného času informuje…
Od 1. května letošního roku došlo ke spojení Střediska volného času (bývalý Juventus) a organizační složky MěKIS a vznikla nová organizace s názvem Středisko volného času Budišov nad Bud.
Náplní naší práce je tedy uskutečňování a organizace zájmových a vzdělávacích činností pro děti
a mládež, jako jsou kroužky, letní tábory, soutěže,
apod., ale i pořádání kulturních akcí pro veřejnost,
provozování kina, kulturního domu, informačního
centra a muzea břidlice.
Prozatím největší kulturní a společenskou akcí letošního roku
byly bezesporu Budišovské Letnice. Počasí nám přálo, návštěvníků oproti loňskému roku značně přibylo, a myslím, že
i kvalita programu byla na velmi vysoké úrovni. K vidění, sly-
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šení i prožití toho bylo opravdu mnoho. Výborný
byl koncert Blue Effectu s Radimem Hladíkem, Vilém Čok i Kamil Střihavka předvedli profesionální
výkon, mladá skupina Homebwoyrasta nám přivezla prosluněnou náladu, ale vlastně vůbec všichni muzikanti byli skvělí. Rovněž řezbáři svá díla
nijak neošidili, výsledky jejich zručné práce jsou
k vidění v autokempu. Poctivý kus práce odvedli
i stánkaři, takže si troufám tvrdit, že kdo na Letnicích byl, odcházel nasycený duševně i fyzicky.
Na tomto místě bych chtěl upřímně a s obdivem poděkovat
všem členům organizačního týmu Letnic, všem těm dobrovolníkům, kteří pomáhali chystat festival mnoho měsíců
dopředu, a bez kterých by to nemohly být (jak určitě byly)
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DVA DNY POHODY.
O prázdninách jsme připravili celkem pět letních táborů a zároveň v „Domečku“ probíhají letní aktivity, typu výtvarných,
sportovních nebo zážitkových odpolední, nocování v Domečku, výlet do aquaparku, apod.
Před koncem školního roku SVČ provedlo malý dotazníkový průzkum ve škole, abychom získali představu o potřebách
a přáních dětí. Z uvedeného přehledu vyplývají pro nás velmi důležité informace, ke kterým musíme přihlédnout v naší
další činnosti. V září pak nabídneme dětem novou, a věřím,
že kvalitní nabídku kroužků pro nadcházející školní rok. Během září by měly fungovat už i nové webové stránky SVČ, kde
bude aktuálně kompletní přehled kulturních akcí, aktivit pro
děti a mládež, kroužků, program kina, apod. Zároveň bychom

chtěli oslovit všechny, kdo mají chuť pracovat ve svém volném
čase s dětmi a troufli by si vést třeba nějaký zájmový kroužek,
aby nás klidně kontaktovali, rádi vás ve svých řadách uvítáme.
Od konce července bude v kulturním domě probíhat rekonstrukce, která bude řešit problémy kotelny, fasádu, okna a statické zajištění objektu. Jsem velmi rád, že k tomuto kroku dojde, protože je nezbytně nutný pro další existenci tohoto zařízení. Bohužel jsou ale s rekonstrukcí spojena některá provozní
omezení, která budeme muset řešit operativně v závislosti na
postupu prací. Prosím tedy občany o shovívavost a pochopení
v případech, kdy budeme muset naplánovaný program přesunout na náhradní místo. Budeme se vás snažit vždy včas informovat, například hlášením v místním rozhlase.
Bc. Josef Poljak, ředitel SVČ

Činnost klubu důchodců
Ať svítí sluníčko, prší, nebo padá sníh, naše nejstarší členka,
paní Květa Kosečková, pílí do svého klubu. A pospícháme také
my ostatní. Každé úterý si jdeme popovídat, probrat nejnovější
události v Budišově i v politice. Ochutnáme dobrotu, kterou
upeče některá kamarádka, samozřejmě získáme nový recept.
Kromě receptů si vyměňujeme mezi sebou sazeničky zeleniny,

květin a kdo má hodně salátu, pažitky, přinese ostatním. Oslavujeme kulaté narozeniny členů, různé svátky v roce trochou
vína a třeba pečeným kuřátkem, které umí nejlépe naše vedoucí, paní Slávka Sommerová.
Líbí se mi v klubu důchodců.
Emílie Štěpánová

Informace z Chráněného bydlení Budišov n/B
Milí spoluobčané,
jsme rádi, že vás můžeme informovat o tom, že se nám na inzerát v minulém čísle Budišovského
zpravodaje přihlásily dvě dobrovolnice. Věnují se uživatelům naši sociální
služby od května a od června, pomáhají jim trávit volný čas smysluplným
způsobem. Činnosti baví jak dobrovolnice, tak uživatele.

Přidejte se proto i Vy, máte-li chuť poznat zajímavé lidi a trávit
svůj čas v pěkném a přátelském prostředí.
Těšíme se opět na Vás.
Za tým pracovníků a uživatelů
Chráněného bydlení Budišov nad Budišovkou
Mgr. Elvira Hansliková
ČSA 413, 747 87 Budišov nad Budišovkou
chbbudisov@seznam.cz
@
Pevná linka: 556 301 861, Mobil: 734 528 718

Výzva pro firmy, podnikatele, veřejné a ostatní instituce
Pracovní uplatnění pro naše obyvatele
Sociální situace lidí se zdravotním ppostižením
Osoby se zdravotním postižením (OZP) žijí často v sociální
izolaci, ať individuálně nebo v menších skupinkách v nějakém
zařízení sociální služby. Tuto izolaci mnohdy prohlubují jejich
finanční možnosti, které jim nedovolují účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován.
Naše výzva
ý
firmám a institucím
OZP mají však stejné základní potřeby jako lidé bez postižení – bavit se se zdravými lidmi, mít bezpečný domov, rodinu
a přátele, svobodně se rozhodnout, být respektováni, mít smysluplnou práci v běžném prostředí mezi lidmi bez postižení...
Proto se tentokrát obracíme přímo na firmy a podnikatele, úřady a jiné veřejné instituce při hledání
pracovního uplatněníí pro
naše uživatele, kteří mají
zájem o pracovní činnost
v rozsahu 1 až 4 hodin
denně, co druhý den nebo
týdně, podle vašich možností s přihlédnutím k jejich doved-

nostem a schopnostem.
Jedná se o tyto
y činnosti:
• úklidové a pomocné práce všeho druhu (bez ŘP)
• výrobu upomínkových předmětů
• recyklace elektroodpadu
• montážní a demontážní práce
• výroba svíček, mýdel a šperků
• ubrousková technika
• práce s keramickou hlínou, papírem, textilem, nábytkem
• práce ve skladu
• práce v recepci
• pochůzkové činnosti
• pomoc na kulturních, společenských a sportovních akcích, na exkurzích, výletech, zájezdech a jiných volnočasových aktivitách a tak pod.
Výstupní
ý p zpráva
p
výzkumu
ý
OZP Managementu
g
hodnotí ppracovní činnost osob se ZP takto:
„Praxe ukázala, že procento pracovní neschopnosti u zaměstnanců se zdravotním postižením je významně nižší, stejně tak
míra fluktuace a současně ukazuje i průměrně o polovinu odpovědnější přístup k plnění pracovních úkolů.“
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Výhody
ý
y pro
p zaměstnavatele vyplývající
yp ý j z pplatné legislativy
g
y
Firma může např. získat významné slevy na dani z příjmů, a to
až 60 000 CZK ročně za OZP 3. stupně (započítává se 3x) anebo má povinnost náhradního plnění.
Citujeme ze stránek pracepostizenych.cz:
“…Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost
zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle
zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Při nesplnění lze:
 odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné
mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává
 čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb
od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se
zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ
 kombinovat odvod státu a náhradní plnění ...“
Zaměstnavatel má navíc možnost čerpat nemalé příspěvky například na vytvoření či úpravu chráněného pracovního místa
a na zapracování postiženého.
Po úpravách legislativy OZP už nemají výhody na otevřeném

trhu práce jako před nedávnem. Platí pro ně stejná odpovědnost vyplývající ze zaměstnaneckého vztahu jako pro ostatní.
A ještě
j
slovo na závěr
Vypočítejte si odvod do státního rozpočtu. Průměrná mzda za
rok 2012 je stanovena na 25.137 CZK. Odvod do státního rozpočtu činí 62.8425 CZK v tomto roce za jednoho zaměstnance,
který chybí ke splnění zákonné povinnosti. Pokud zaměstnáte 100 pracovníků, máte povinnost odvádět za 4 OZP celkem
251.370 CZK do státního rozpočtu.
Na základě zkušeností firem zaměstnávajících OZP si myslíme, že stojí za pokus přizvat si do týmu zdravých pracovníků
i osoby zdravotně postižené. Práce si nesmírně váží. Důležité je pro ně i to, že vykazují činnost, která má jasný smysl
a význam. Zpočátku bude jistě pomoc asistenta zapotřebí, jsou
však schopni se učit novým činnostem poměrně rychle.
Věříme, že jsme probudili váš zájem a společně se nám podaří
umožnit všem lidem, i těm se ZP, aby žili hodnotný a spokojený život.
Za tým pracovníků a uživatelů
Chráněného bydlení Budišov n/B. Mgr. Elvira Hansliková

Aktivity Klubu rodičů a přátel školy v měsíci červnu
Na měsíc červen jsme si připravili hned několik akcí. Některé
z nich byly pro nás premiérou, jiné se už staly vítanou „povinností“. Zmiňovanou novinkou byla účast členů klubu na Budišovských Letnicích. Využili jsme této akce nejen k zábavě, ale
také k získání dalších finančních prostředků pro naší základní
školu a její žáky. Pro návštěvníky Letnic jsme si připravili občerstvení, které dle návštěvnosti stánku, přišlo hostům k chuti.
Prodávali jsme mimo jiné hlavně povidlové vdolečky a bramborové placky, vše připravené pod vedením paní Jany Lenartové. Díky návštěvníkům našeho stánku s občerstvením se nám
pro ZŠ podařilo vydělat bezmála 13 500,- Kč. Pro prodávající
to byly nejen dva dny pohody, ale i velkého „záběru“, ale stálo
to za to. Získané peníze budou použity pro podporu volnočasových aktiv dětí ze ZŠ.
Za KRPŠ Alena Týnová
* * *
Další, již tradiční akcí, bylo slavností rozloučení s „deváťáky“. Rozloučení proběhlo v příjemné atmosféře v obřadní
síni MěÚ. Rozloučit se s absolventy a popřát jim hodně štěstí
a úspěchů v jejich budoucím životě přišli zástupci MěÚ, ZŠ
a Klubu rodičů. Rozloučení bylo velmi dojemné. KRPŠ žákům na památku věnovalo kožené přívěsky na klíče a sladkou
pozornost - překrásný dort, který pro absolventy upekla paní
Halamíčková, za což jí velmi děkujeme!
Za KRPŠ Jiřina Pecníková

* * *
Ještě téhož dne odpoledne jsme se společně s dětmi sešli na hřišti, kde jsme pro ně přichystali sportovně-naučnou akci na téma
„ Bezpečné prázdniny“. S ukázkami a vyprávěním o první pomoci přišla mezi děti paní Flussová. O své znalosti a zkušenosti
z požárního oboru se s námi podělili členové Sdružení dobrovolných hasičů z Budišova nad Budišovkou. A aby toho „učení“
nebylo na poslední školní den mnoho, měly děti možnost zahrát
si například fotbal nebo si nechat namalovat na obličej nejrůznější masky. Pro ty menší byl připraven skákací hrad, který nám
zapůjčila paní Volková z Modré pyramidy. Jak už to na našich
akcích bývá, snažíme se vždy odměnit děti za jejich snahu
a aktivitu nějakou dobrotou. Tentokrát jsme pro ně připravili do
zlatova usmažené hranolky. A po skončení akce už mohly opravdu začít vysněné prázdniny…
Za KRPŠ Andrea Pončíková
Prázdniny se nám pomalu přehouply do své druhé poloviny
a my se už teď těšíme, že se opět brzy budeme společně setkávat na dalších akcích. Doufáme, že i následující školní rok
bude ve znamení stejně dobré spolupráce a vstřícnosti Vás
všech, kteří nám při našich aktivitách jakkoli pomáhali a s jakou jsme se setkávali v uplynulém školním roce. Děkujeme
všem příznivcům!
Členové KRPŠ
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1. svaté přijímání v Budišově
V neděli 10. června jsme prožívali v našem budišovském
chrámě Nanebevzetí P. Marie trojí slavnost. Připomínali
jsme 256 let od posvěcení kostela, zároveň byla v církevním
kalendáři slavnost Těla a Krve Páně (lidově známá jako „Boží
Tělo“), ale nejvíce jsme radovali ze čtyř dětí, které mohly
poprvé přijmout svaté přijímání. Eliška, Máša a oba Dankové
se v tomto školním roce zvlášť na tuto událost těšili. Hezké
šaty, trošku menší tréma a milé úsměvy na tvářích byly až
na konci řetězce jejich náročné přípravy. Mezitím se museli
přiměřeně seznámit s věroukou Katolické církve o svátostech,
s Božím slovem, které tuto svátost provází, a hlavně svědomitě
vnímat zodpovědnost v křesťanském životě. Poslední díl
své přípravy tedy završili svatou zpovědí. Nebyli na to však
sami. Pomáhali jim v tom jejich rodiče, kmotři a nakonec celá
farnost, která na ně myslela hlavně v modlitbách. Děkuji všem,
kteří se na tom podíleli, a našim dětem přeji, aby jim jejich
čistá a upřímná radost z této slavnosti vydržela celý život. My,
dospělí křesťané, víme, že to není jednoduché.
P. Petr Fichna, duchovní správce v Budišově n/B

Z činnosti místní organizace
svazu tělesně postižených
Dne 27. 6. 2012 MO STP organizovala zájezd – Přerov – v Muzeu J. A. Komenského jsme se vrátili do školních let, někteří

účastníci si vzpomněli na říkanky z živé abecedy. Zaujala nás
sbírka motýlů a minerálů. Další zastávkou byl hrad Helfštýn
– na největší zřícenině hradu v ČR jsme se dozvěděli, že mezi
jedním z vlastníků byl i František Dietrichstejn – olomoucký
arcibiskup. K vidění byly vystavené kovářské práce, které se
každoročně na hradním nádvoří kovají.
V lázních Teplice nad Bečvou se někteří z nás osvěžili léčivou
vodou, jiní vyzkoušeli, jak se dobře dýchá při prohlídce aragonitových jeskyň. Účastníci, kterých bylo 41, byli s programem
zájezdu spokojeni a zájezd se jim velmi líbil.
Za zdařilý den patří díky i panu řidiči TQM panu Ladislavu
Motlovi, který byl během dne příjemný a trpělivý k tělesně
postiženým. Ve zdraví a pohodě nás dovezl tam, odkud jsme
vyjeli.
Dle plánu činnosti na rok 2012 má naše organizace uvedenou
spolupráci s občanským sdružením Cesta česko-německého
porozumění, které každoročně zajišťuje její prodlužování.
Členky výboru, v rámci brigády, vyčistily od náletového plevele stávající položené desky a prostor před mohylou upravily.
Pro hosty v den prodlužování pak usmažily domácí koblihy
a uvařily kávu.
Za MO STP členky výboru

Akce střeleckého klubu
AVZO Budišov nad Budišovkou
V současné době probíhá celoroční střelecká soutěž jak z krátkých, tak i dlouhých zbraní. Výsledky těchto soutěží je možno
sledovat na klubovém portálu www.avzo-budisov.cz.
Mimo tuto klubovou ligovou soutěž také probíhá oblastní ligová soutěž z perkusních zbraní. Na měsíc srpen připravujeme
již pátý ročník střelecké soutěže „Putovní pohár perkusní
puška“. Soutěž se uskuteční 5. 8. 2012 od 9 hodin. Případní
zájemci se mohou přijít podívat.

8. září se uskuteční veřejná broková soutěž a 6. října již tradičně nejúspěšnější střelecká soutěž „O starostův dort“, konat se
bude již šestý ročník této soutěže.
Podrobnější informace o těchto soutěžích budou průběžně zveřejněny nejen na našich www stránkách, ale také v místním
rozhlase a na informačních místech.
Za AVZO Budišov n. Bud.
Petr Bartošek
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AMK Budišov nad Budišovkou informuje
DIRTBIKES Racing Team
Erik Švidra reprezentuje AMK Budišov n/B. a jede
za DIRTBIKES Racing Team Opava, který absolvoval další závody doma i v zahraničí.
Rakousko - Schrems - NÖ-Cup - 21. 4. 2012
Jezdci týmu DIRTBIKES tento víkend bojovali o další body v seriálu NÖ-Cup 2012. Závodu
se také zúčastnil šéf týmu Lukáš Burda a trenér
Zdeněk Cekr. Na blátivé trati obsadil Erik Švidra druhé místo
v MX 65. Spokojen byl i manager týmu Lukáš, který předal
před závodem všem nové týmové dresy pro letošní sezónu.
Všichni sponzoři jsou ta těchto dresech poznat a za to jim patří
velký dík. Věříme, že se DIRTBIKEŤÁCI postarají o co nejlepší výsledky. Držíme palce.
Meteor CUP 2012 - Vranov u Brna - 28. 4. 2012
V pátek navečer příjezd do hezkého motokrosového areálu ve
Vranově u Brna. Ještě tam byla cítit bojová atmosféra nedávného mistrovství ČR. Letní večer byl
příjemný a zároveň doplněný grilováním a pivkem.
Ráno prezentace a první tréninky. Po večerním kropení byla trať v některých místech pro malá kola
dosti obtížná. Vše se ale brzy rozjezdilo. Díky sluníčku a silnému větru trať rychle vysychala. Byla
stále rychlejší. Erik bojoval o 3. místo s Pexou, dojel 3 sekundy
za ním na 4. místě. Taktika na druhou rundu byla jasná. Zlepšit umístění alespoň o jedno místo. Po krátké přestávce byly
odstartovány druhé jízdy velkých motorek. Po nepříjemném
pádu a zranění dvou jezdců za lavici při skoku byl závod zastaven a po hodině ukončen. Bylo to celkem rozumné rozhodnutí,
protože vítr stále zesiloval a trať byla rychlá a zároveň prašná.
Tím byly vyhodnoceny jen první jízdy. Jinak pěkný závod na
náročné trati.
Karlín - volný závod - 1. 5. 2012
V předvečer prvního májového dne několik telefonů a rychlé
rozhodnutí absolvovat volný závod v Karlíně. Májový večer
doprovázel krásný žabí koncert. Ráno depo částečně zaplněno
a nakonec celkem hojná účast. Trénink kluci odjeli v pohodě
na špici 9 soupeřů. První runda - Erik 2. místo. Ve druhé jízdě obsadil 3. místo. Trať byla pěkně upravená a celkem dost
rychlá. Kluci si také vyzkoušeli jízdu v prašném prostředí.
V celkovém umístění Erik obsadil 2. místo. Odměnou byly
pěkné a hodnotné ceny.
TOP AMATÉR 2012 - Czerwionka - Polsko - 6. 5. 2012
Po odloženém prvním závodě v Petrovicích se jel druhý závod
Top Amatéru 2012 v polské Czerwionce. Po pátečním dešti
byla trať upravena, a tak už dopolední tréninky naznačily rychlé časy pro odpolední závod. Erik se na tento závod těšil a už
v tréninku bylo vidět, že má letos něco odjeto. Obě jízdy vyhrál
po pěkném boji před Honzou Nováčkem a Matějem Slischou.
Závod sledovalo několik stovek diváků a jako vždy se bylo
na co dívat. Výsledky závodu najdete na www.motocross1.pl
p
INTER MISTROVSTVÍ ČR 2012
- Dubňany - 8. 5. 2012
V úterý se odehrála dlouho očeká-
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vaná premiéra IMČR v Dubňanech. Jedou se čtyři závody tohoto malého mistrovství. Po dlouhé
době také s finančním příspěvkem pro závodníky.
Tento závod jsme již plánovali na začátku sezóny.
Chtěli jsme otestovat výkonnost našich nejmenších v republikové a také mezinárodní konkurenci. Trať byla vzorně připravena. Kluci si ještě večer před závodem celou trať procházeli, aby ráno
věděli, co je čeká. Ranní sluníčko ještě více trať vysušovalo,
a tak se muselo občas pokropit. Po osmé hodině nastoupili na
seznamovací trénink s chutí si pořádně zazávodit. Erik po prvním kole musel do depa. Motorka přestala poslouchat. Prasklá
pružina řazení znamenala konec. Oběhal
jsem všechny v depu,
ale nikdo ji neměl.
Bylo rozhodnuto, balíme a jedeme domů.
Najednou
přišla spásná myšlenka od Jirky
Matějce.
Mám tady motorku na servis a jediná
možnost je rozdělat
ji a použít pružinu do
vaší motorky. Okamžitě začal koncert.
Do měřeného tréninku
zbývala necelá hodina. Najednou člověk
zjistí, co všechno by měl
ěl vozit na závody
závody. Vše se podařilo
stihnout těsně před druhým měřeným tréninkem. Kluci zajeli
celkem slušné časy a vše se soustředilo na odpolední závod.
Byli také chytat rozumy u Podmolů a Krčů, parkovali kousek
od nás. První jízda - Erik 12. místo. 23 jezdců svádělo pěkné
boje až do konce. V 16. hodin byla na programu druhá jízda
MX 65. Erik odstartoval jako druhý, ale dravci jako Šikyňa,
Martinec, Kraus, Matějec se postupně drali dopředu. Nakonec
dojel na 7. pozici za Slovákem Jakubem Leskovským. Celkové 10. místo bylo pěknou odměnou. Byl to tvrdý a bojovný závod, který potvrdil, že se musí jezdit všechny druhy podkladů.
Vyjeté koleje v písku byly někdy dosti nepříjemné a dávaly
zabrat.
Výsledky a video ze závodu najdete na www.gtmotocross.
g
cz nebo na www.motocamc.cz
Přebor Moravy - BRANKY 20. 5. 2012
Přebor Moravy v Brankách byl připraven a odstartován v neděli
20. 5. 2012. Náš tým se ubytoval již v sobotu navečer. Strategie
byla jasná, projít si pořádně trať a ráno v plné palbě bojovat
o nejlepší umístění. V MX 65 kraloval na domácí trati Tomáš
Pala, nedal nikomu šanci. Erik jezdil obě jízdy na 2. místě a tak
také celkově. Druhý závod přeboru
ukázal, že tým umí zabojovat a že
soupeři musí počítat s konkurencí.
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Rakousko - ST. Pölten - NÖ-Cup - 27. 5. 2012
Další díl seriálu NÖ-Cup se jel tentokrát na členité trati nedaleko městečka St. Pölten. Už sobotní prohlídka tratě naznačila,
že trať je obtížná, rychlá a bude taky dost prašná. Kropení až
do tmy nestačilo na celou trať. Ranní trénink to také potvrdil.
Členitá trať dala zabrat také MX 65. Erik bojoval na 3. pozici,
ale domácí jezdec Schütz Gabriel mu nedal šanci na předjetí.
Tak také skončila první jízda. Na druhé jízdy se všichni soustředili a s mírným zpožděním bylo odstartováno. Erik chtěl
potrápit domácího jezdce Gabriela, který opravdu hodně zlobil. Byl několikrát před ním, ale vždy se vrátil na 3. pozici.
Při stíhací jízdě také dojížděli Martina Prokopa, který si první
místo celý závod pohlídal. Druhá runda skončila stejně jako
první. Celkově umístění - Erik 3. místo. Byl to náročný závod
a ukázalo se, že každá trať má svá specifika, a to vyžaduje
opravdu velké soustředění a hlavně dobrou přípravu.
Přebor Moravy - Petrovice u Karviné - 17. 6. 2012
Po propršeném týdnu se jel další díl seriálu přeboru Moravy.
Náš tým se sešel již v sobotu odpoledne v Petrovickém areálu,
aby se připravil na nedělní závod. Trať byla vzorně upravena

a ostré sluníčko přinutilo organizátory k častému kropení. Dopolední tréninkové jízdy naznačily tvrdé boje ve všech třídách.
Jelo se opět na krabičky a to umožňuje okamžitou kontrolu
všech časů včetně výsledků. V MX 65 startovalo 11 závodníků. Erik zajel první jízdu bez větších chyb a skončil na 4. místě. Druhá runda se jela až jako předposlední a to už byla trať
dosti rozbitá od velkých motorek. Erik ve druhém kole dostal
kopanec a šel přes řídítka a jízdu nedojel. Celkově skončil na
7. místě. Celkové výsledky přeboru Moravy najdete na www.
g
gtmotocross.cz
TOP AMATER CUP 2012 - Czerwionka Polsko - 23. 6.
2012
Polská Czerwionka a další závod AMATER CUPU. Trať se
dlouho do noci kropila. Ráno ostré sluníčko a hurá na trénink.
Vedle Erika MX 65 se postavilo dalších 7 závodníků. Oba tréninky zajel bez chyby. Po obědě byly odstartovány první jízdy
za podpory velké účasti diváků. Erik po pěkném boji se Slovákem Kolejákem obsadil celkové druhé místo a udržel si vedení
v seriálu. Výsledky závodu najdete na www.motocross1.pl
p
Za AMK Milan Švidra

Z činnosti Automotoklubu v Budišově
V jarních měsících vyrazili na svých motocyklech naši kluboví jezdci na závody v motokrosu, enduru a veterán klasik.
Veteránisté se zúčastnili trojice závodů ve Skřípově, Podhradí a Prajzské rallye, kde se soutěžící Alois Karásek pravidelně umisťuje na pohárových místech.
V enduru nás reprezentovala trojice Marek Grygar a Aleš
a Víťa Pražákovi. Marek Grygar nás také reprezentoval na
známé enduro rallye Red Bull Rumunsko, která je považovaná za nejtvrdší a nejdrsnější. Ve Dvorcích v enduru zajel

Marek šestou pozici, v Rapotíně dojel třináctý. Aleš Pražák
se svým tátou startovali ve dvojicích ve Dvorcích, kde dojeli na devatenáctém místě.
Motokros v Životicích dojel Víťa Pražák v nejprestižnější
třídě Open na pěkném 5. místě. Výborně nás také reprezentuje Erik Švidra, který vozí poháry z celé ČR, Rakouska
a Polska. Je to veliká naděje našeho motokrosu: Eriku, jen
tak dál.
Automotoklub Budišov

Kynologický klub

Brigáda v Podlesí

Léto je v nejlepším, ale i když jsou teploty vysoké, výcvik se
neodkládá, jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na – závodech.
V květnu jsme se zúčastnili závodu družstev v Kylešovicích,
v červnu proběhlo první setkání tří klubů Albrechtice-Budišov-Otice, druhé se uskutečnilo 8. července u nás a zakončíme 22.
září v Oticích. I když jde o závody klubové, atmosféra je stejná
jako na těch větších. Celorepublikového závodu chodských psů
se 1. července zúčastnil Nestor, loňské vítězství sice ve vražedném vedru neobhájil, ale 4. místo je slušný výsledek. A když
zrovna nikam nejedeme, snažíme se zvelebovat náš areál a tímto
děkuji městu za přidělené dotace, se kterými to jde určitě lépe.
A co chystáme: koncem října dvoje zkoušky, ale už 15. září závod pro děti a psy Budišovskou tlapku. Snad budeme letos
úspěšnější, loni se akcí sešlo více a účast byla chatrná. Takže
kdo má svého pejska rád, dopřejte mu trochu rozptýlení a přijďte!
Mgr. Lenka Galová

V sobotu 14. července proběhla brigáda v Podlesí, kdy pánové Marian Pizur, Vladan Dušek, Ladislav Pavlásek, Jan Jůza
a Květoslav Huťa vyřezali nálety, posekali trávu a uklidili prostor u kříže za hřbitovem v Podlesí. Rád bych jim tímto jménem občanů vesnice poděkoval, že kousek naší vesnice vypadá
lépe.
Petr Huťa

B U D I Š O V S K Á T LA P K A
15. září 2012 ve 14.00 hod
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO PEJSKY
A JEJICH MLADÉ ( i starší ) PÁNÍČKY
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Šachový koutek
b) na 1…Kd8 přijde 2.Sa4, po 2…Ke7
přijde 3.Df6 mat, po 2…Kc8 následuje 3.Dxa8 mat a na jakýkoli jiný
druhý tah černého než králem, např.
2…d1D by přišlo 3.De8 mat
c) na 1…a5 přijde 2.Sg4+ a po ústupu
krále kamkoliv přijdou na řadu podobné matové obrazce jako v předchozích variantách, na které už určitě
přijdete sami

Ř
Řešení
úlohy
y z minulého čísla BZ:
Bílý na tahu zahraje 1.Kg5, po tomto
tahu černý, ať zahraje cokoliv, dostane
dvojtahový mat: např.
a) na 1…Kb8 přijde 2.Sf3 a na jakýkoli
tah černého přijde 3.De8 mat

Úloha ppro toto číslo:
Jak jsem slíbil na začátku roku, opět se
ohlédneme do historie za přínosem Járy
Cimrmana skladebnímu šachu.
Skutečný převrat a počátek úpadku klasické šachové úlohy znamenala poslední
Cimrmanova práce z r. 1932. V návalu
nadšení nad experimentálním potvrzením své dávné hypotézy o existenci

antihmoty Američanem Andersonem
sestavil Cimrman šachovou antiúlohu
s proslulou tzv. Cimrmanovou výzvou:
bílý táhne a nedá černému mat 1. tahem.
Chladné přijetí tohoto skvostu šachového umění a Cimrmanova návrhu na zařazení úlohy do Alba FIDĚ (mezinárodní
sbírky fakt
f
inteligentních děl), uspíšily
smutný konec velkého génia, který se
nedočkal udělení Nobelovy ceny za fyziku (1936, Anderson), ani vydání prvního
Alba FIDE (1958).
Zadání úlohy:
y
Bílý na tahu
V postavení na diagramu to vypadá, že
ať bílý táhne kamkoliv, dává tímto tahem
černému králi mat. Dokážete najít jediný tah bílého, který není jednotahovým
matem?

Šachový kroužek ve školním roce 2012/2013
Tak jako v minulých letech i pro nadcházející školní rok připravuje náš šachový oddíl Pogo Budišov ve spolupráci s SVČ
Budišov šachový kroužek. Naším cílem je, aby kroužek navštěvovali skuteční zájemci o tuto hru, kteří budou mít zájem
zlepšovat své dovednosti a rovněž hrát v soutěžích družstev
a účastnit se četných turnajů mládeže. Po zkušenosti z předchozích kursů, kdy trénink např. po půl roce trvání kroužku
navštívil nový účastník bez jakýchkoli základů (a příště už
nepřišel), ale kterému se vždy jeden z vedoucích musel věnovat na úkor pravidelných návštěvníků, bude od nadcházejícího
školního roku účast v kroužku zpoplatněna částkou 100,- Kč
na školní rok. Vybrané peníze budou použity na zakoupení šachového materiálu, jehož je v kroužku stále nedostatek a který

dosud museli z vlastních zdrojů zajistit vedoucí. Věříme, že
tento krok přispěje ke zlepšení individuálního přístupu, a tím
ke zkvalitnění přípravy jednotlivých účastníků.
Nabídka šachového kroužku je k vidění v inzertní části BZ.
V nadcházející sezoně se šachová mládež může také těšit na reprezentaci našeho oddílu v soutěži družstev v B týmu a v rámci okresu Opava je v plánu také celá řada turnajů mládeže,
přičemž náš oddíl bude pravděpodobně osloven Okresním šachovým svazem k pořádání jednoho turnaje v rámci plánované
Grand prix. Takže šachu zdar a uvidíme se na začátku školního
roku!!
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

Malé ohlédnutí…
Čtvrtou desítku let aktivní sborové činnosti oslavili členové
a členky Smíšeného pěveckého sboru Komenský ve Vítkově
2. června slavnostním pěveckým koncertem.
Obřadní sál Městského úřadu ve Vítkově byl zcela zaplněn
příznivci a posluchači sborového zpěvu nejen z Vítkova, ale
také z širokého okolí.
Mezi početnými gratulanty a účinkujícími nemohl chybět
„chór Adama Mickiewicze“ z polského Rybniku, se kterým
vítkovští zpěváci udržují více jak dvaceti pětiletou spolupráci.
V průběhu večera zazněla mnohá slova chvály a poděkování.
Ocenění z rukou starosty města Vítkova a vedení sboru převzali zakládající členové - dosud aktivní zpěváci a zpěvačky:
J. Antonín, D. Bejdáková, M. Baranovičová, H. Geblová, J.
Dostálová, M. Rausová, R. Vašátková, E. Zimola a J. Prokš.
Nezapomenutelnou postavou historie sboru byl jeho zakladatel
MUDr. Karel Zaoral, životní optimista a nadšenec sborového
zpěvu, který po dvacet čtyři let aktivní činnosti vybraným repertoárem, profesionálním vedením, trpělivostí a láskou dovedl sbor k mnoha významným oceněním. Pod jeho uměleckým
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vedením vystupoval sbor na více než dvou stech koncertech
nejen v České republice, ale také v Polsku, Německu, Švýcarsku i Francii. Byly pořízeny nahrávky pro Český rozhlas
i Českou televizi v Ostravě.
V roce 1996 se uměleckým vedoucím a dirigentem stává
MUDr. Eduard Zimola, člověk s vynikající hudební erudicí,
který posunul repertoár sboru více do oblasti klasické a církevní hudby. Sám je autorem vánoční mše Missa in G-dur, kterou
má sbor ve svém repertoáru. Vánoční koncerty se staly tradicí
sboru. Pod vedením MUDr. Zimoly a Mgr. Bejdákové byly pořízeny nahrávky vánočních mší na CD i DVD nosiče.
V současné době je od září 2009 uměleckým vedoucím a dirigentem Mgr. Tomáš Baleja, u něhož se dosavadní zkušenosti
z vedení a dirigování několika pěveckých sborů snoubí s pedagogickým přístupem. Sbor pod jeho vedením sice početně
zeštíhlel, ale výsledky a hodnocením své práce se může bezesporu pochlubit – např. dvěma bronzovými medailemi získanými na mezinárodní přehlídce pěveckých sborů „Svátky
písní“ v letech 2010 a 2011 v Olomouci.
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Čtyřicet let trvání sboru představuje velkou část jednoho produktivního věku člověka. I když většina členů a členek SPS
Komenský si v osobním životě již užívá zaslouženého odpočinku, nezbývá nám než věřit, že „Komenský“ se do důchodu

ještě nechystá. Podle slov představitelů města i velkého počtu příznivců je pěvecký sbor stále ozdobou kulturního života
města. Všichni si přejeme, aby tomu tak bylo i v budoucnu…
Za SPS Komenský ing. Milan Martínek a Mgr. Marie Čurdová

Oprava autobusové čekárny v Podlesí
Během měsíce června nechali pan Vladan Dušek s panem Marianem Pizůrem, kteří trvale žijí v Podlesí, na své náklady opravit
notně poničenou fasádu a střechu místní autobusové čekárny.
Nejen za toto jim patří dík. Jistě si mnozí z vás všimli, když projížděli Podlesím, že obec v poslední době vypadá lépe. Chátrající budovy a stodolu nad hospodou koupil pan Dušek v dražbě
a po rekonstrukci se zde chystá otevřít menší pobočku své firmy
a zaměstnat pár občanů. O své ostatní nemovitosti a pozemky
se stará vzorně a jde ostatním příkladem, byť původně měl
v obci chalupu a nyní zde trvale žije. O tom, že nemyslí jen na
sebe, ale i na blaho obce, svědčí jeho aktivní zapojení do života
v obci. Je veliká škoda, že se mu nepodařilo koupit v dražbě
ještě budovu bývalé školy v Podlesí. Zmizel by tak zbylý nepořádek z dob podnikání jednoho pána.
Za občany Podlesí a město Ing. Patrik Schramm, místostarosta

ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI I HISTORIE

Kniha Anny Andlauer: Zurück ins Leben (Zpátky do života)
Nyní také anglicky jako e-Book
V čísle 1/2012 Budišovského zpravodaje připomíná Anna Andlauer,
historička z německého Indersdorfu, v dopise adresovaném vedení
města jméno paní Grety Fischer, bývalé rodačky z Budišova, narozené
roku 1910, která byla jednou z 6 dětí místního židovského veterináře.
Gretě Fischer se roku 1939 podařilo emigrovat se svými sourozenci
do Londýna, její matka však zahynula v jednom z koncentračních táborů, otec zemřel ještě před válkou r. 1938.
Významná činnost Grety Fischer, které je věnována kniha „Zurück
ins Leben“, začíná kupodivu právě v nenáviděném Německu těsně
po válce v roce 1945. Zde paní Greta Fischer, členka týmu 182 při
UNRRA, pomáhá založit v bývalém klášteře centrum pomoci pro
židovské i nežidovské sirotky, kteří přežili hrůzy holocaustu. Recenze této knihy je k přečtení na stránkách města Budišov pod odkazem
„Budišovský objektiv“ a následně „Příběh Anny Andlauer z cyklu Zapomenuté osudy“.
Kniha popisuje osudy dětí přeživších nejkrutější hrůzy války, Anna
Andlauer se snaží zůstávat se spoustou z těchto osob doposud v kontaktu, popisuje problémy, které těsně po válce nastaly s ohledem na
příděl potravin, oblečení, obuvi či lůžkovin aj.

Kniha byla doposud vydána pouze v němčině, nyní je pro zájemce
znalé angličtiny k dostání také jako e-Book na www.amazon.com
(www.amazon.com/dp/B008F5DRCU) pod názvem „The Rage To
Live“.
Paní Anna Andlauer iniciovala zájem radních města Indersdorf o položení pamětní desky na Cestě česko-německého porozumění, ke
kterému došlo 23. června tohoto roku. Byla zde umístěna dvojdeska s německým a českým textem („Za její láskyplné působení mezi
přeživšími holocaustu v Klášteře Indersdorf 1945-1946“). Mj. je ve
městě Indersdorf pojmenována také jednaa
-Schule“.
Anna Andlauer plánuje na podzim tohoto roku (září) přijet do Budišova prezentovat knihu o paní Gretě Fischer, velké osobnosti našeho
malého města. Během prezentace budou mít občané města možnost
vidět na fotografiích nejen paní Gretu Fischer, ale zejména její práci
a činnost. Prezentace knihy bude tlumočena a spojena s diskuzí. Věříme také, že návštěvy se zúčastní i radní města Indersdorf, kteří tak
budou mít možnost spatřit město, kde tato skutečně významná žena
prožila své dětství a mládí.
Mgr. Natálie Jaššová

NÁZORY OBČANŮ

Poděkování
Za všechny rodinné příslušníky a známé bych chtěla touto cestou poděkovat zaměstnancům Domova Letokruhy za krásnou
akci, kterou pro nás a naše rodiče připravili na zahradě domova.
Již tradičně se všichni na akci těšíme, jsou příjemné a zábavné.
Je dobré vědět, že jsou mezi námi lidé, kterým na starší generaci záleží a dělají pro ně maximum.
Helena Jurečková

Rád bych Vám poděkoval za výborné Budišovské letnice a za
parádně strávený víkend. Měli jste to skvěle připravené, nádherná atmosféra a hlavně máte můj obdiv za veškerou snahu.
Pokud se Vám to příští rok opět podaří zorganizovat, tak určitě
zase přijedu a doporučím co nejvíce známým. Ještě jednou díky
a přeji do dalšího roku hodně zdaru.
Marek Blatecký
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Poděkování paní Heleně Malušové
Mnoha lidem bylo v Budišovském zpravodaji poděkováno za práci (i krátkodobou) pro město. Pouze jméno paní Heleny Malušové scházelo.
Heleno,
v kultuře jsi pracovala neuvěřitelných 35 let. Práci jsi obětovala rodinu,
zdraví i veškerý svůj volný čas pro aktivity s dětmi, dospělými i seniory.
Přicházela jsi s novými nápady, aktivně jsi vedla během své kariéry několik zájmových souborů, uspořádala jsi stovky různorodých akcí, dokonce
jsi vedla téměř 10 let městskou kroniku. S historií města, která byla pro
tebe velkým koníčkem a láskou, jsi seznamovala občany a mnohé jsi také
pro historii této oblasti nadchla. Stála jsi u zrodu dnes vyhlášeného Muzea
břidlice, jehož expozice se za Tvého vedení MKIS vypracovala do dnešní
podoby. Tvým zrealizovaným nápadem byla i Naučná břidlicová stezka. Pomohla jsi s vybudováním, dnes velmi známé nejen u nás, ale i v zahraničí,
Cesty česko-německého porozumění.
Ano, všechno se podle tvých představ nezdařilo tak, jak sis vysnila. Převažovala však podstatná část aktivit, kdy lidé odcházeli z akcí spokojeni,
s úsměvem a poděkováním. To byla pro Tebe a nás všechny z dobrovolné
rady MKIS největší odměna.
Chtěli bychom Ti srdečně poděkovat za báječné chvíle, které jsme mohli
díky tobě prožít a na které budeme dlouho vzpomínat.
Protože doposud z vedení města na Tvoji adresu nikdo poděkování nenapsal, činíme tak my, bývalí členové dobrovolné rady MKIS.
Heleno, děkujeme.
Za všechny přátele Zdenka Juřínková a Jana Pavlů

Potřebujeme v Budišově elektrárnu na biomasu? II. díl
Rádi bychom tímto článkem reagovali na článek pana starosty,
Ing. Rostislava Kyncla, z minulého zpravodaje a také uvedli
některá nová fakta, která se za uplynulé dva měsíce objevila.
Dne 20.6.2012 byl totiž na úřední desce Krajského úřadu MSK
zveřejněn nový, upravený záměr na výstavbu této elektrárny,
o kterém opět nejsou ze strany vedení města zveřejněny bližší informace. Vedení města sice má snahu informovat občany
o záměru, např. byl zorganizován zájezd do Čáslavi, kde stojí
podobná elektrárna, nicméně tato aktivita občany příliš neoslovila. Informovanost občanů o tomto pro Budišov významném
projektu je stále na nízké úrovni a veškeré informace spojené
s touto stavbou jsou prezentovány příliš jednostranně, a sice ve
prospěch realizace elektrárny (viz článek pana starosty v minulém čísle BZ). Dovolili bychom si tedy připomenout a aktualizovat pouze nejdůležitější body:
 poloha elektrárny na místě stávající smuteční síně,
 půdorys elektrárny je zhruba 25 x 28 m, výška cca 23 m,
komín
í o průměru 1,3 m a výšce 45 m,
 celkový elektrický výkon 5,5 MW, jmenovitý tepelný
výkon 17,7 MW (pro představu sídliště má spotřebu cca
1MW),
 základní surovinou biomasy by měla být dřevní štěpka
(70%) a sláma (30%), spotřeba paliva 9,1 tuny za hodinu,
tj. roční spotřeba 72800 tun,
 denně bude nutné dopravit štěpku pomoci 10-15 těžkotonážních kamionů, tj. celkem až 30 průjezdů denně (tam
a zpátky), doprava bude probíhat po ulicích 9. května a Dukelská,
 každou hodinu vznikne v kotli a odlučovači komína 225 kg
popela, ročně pak bude nutné odvézt 3630 tun popela,
 co se emisíí týká, do ovzduší se dostane celkem:
o 7,1 tun TZL (tuhých znečišťujících látek) – popílku/
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rok (0,9 kg/hod)
o 36,0 tun oxidu siřičitého SO2 ročně (4,5 kg/hod)
o 160,6 tun oxidu dusíku NOx ročně (20,1 kg/hod)
o 107,0 tun oxidu uhelnatého CO ročně (13,4 kg/hod)
 vytvoření cca 6-8 pracovních míst
 výnos 1,5 mil. Kč ročně z pronájmu pozemků (pozn.:
(
smlouva s firmou TCN je uzavřena na 25 let)
(podrobněji viz kompletní znění na: http://portal.cenia.cz/eiap p
sea/detail/EIA_MSK1672, kde je k nahlédnutí oznámení záměru včetně veškeré související dokumentace).
Oproti původnímu záměru tedy došlo k několika změnám,
především pak k zvednutí výšky komína na 45 m, posunu celého záměru o 22 m severněji a jeho zapuštění do svahu Svatoňovického kopce. Také se poněkud změnily hodnoty emisí
(některé k lepšímu, některé ale k horšímu) a dále došlo ke
změně použité technologie z finské Wärtsilä na EKOL. Rádi
bychom v několika dalších odstavcích stručně rozebrali jednotlivé body a poukázali na některé významné aspekty, které
z nich plynou.
UMÍSTĚNÍ ELEKTRÁRNY
Samotné umístění elektrárny se jeví jako jeden z nejspornějších bodů celého projektu: v těsné blízkosti se nacházejí
zahrádkářská kolonie, sportovní areál a také sídliště, které je
nejhustěji obydlenou zástavbou města. Rovněž umístění na
severovýchodní straně města s ohledem na časté SV proudění vzduchu a poloze města v údolí bude znesnadňovat rozptyl
škodlivin do okolí. Není to tak dávno, co byly velké uhelné
kotelny v Budišově nahrazeny plynovými za účelem zlepšení časté smogové situace. Tvrzení pana starosty v jeho článku, že skutečné hodnoty emisí škodlivin jsou podstatně nižší
(0,5 kg/h popílku oproti 0,9 kg/h uváděných v projektu) nepo-
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važujeme za „podstatně“ nižší, nehledě na fakt, že záměr vůbec nebere při výpočtech emisí v potaz spalování slámy, která
oproti dřevní štěpce obsahuje cca 10x více síry. Byli bychom
neradi, kdyby došlo k zlehčování údajů o emisích, stále se totiž jedná o desítky, resp. stovky tun škodlivin vypuštěných do
ovzduší za rok. Dalším z diskutovaných bodů je zajisté i samotný dopad výstavby na vzhled města, protože budovu o výšce
24 m s přiléhajícím 45 m vysokým komínem navíc umístěnou
na úpatí kopce bude možno vidět z většiny vyvýšených míst,
a vytvoří výraznou a přitom nevzhlednou dominantu města.
(NE)VYUŽITÍ VÝKONU
Neméně důležitým bodem k zamyšlení je samotný výkon elektrárny a její účinnost - dle informací zveřejněných v aktualizovaném záměru bude vzhledem k zavedené plynofikaci ve
městě a vysokým nákladům na výstavbu teplovodní přípojky
veškeré přebytečné teplo (cca 10 MW) vypouštěno do vzduchu!!! Je to až neuvěřitelné, že se podobný projekt může nazývat ekologickým, když jeho účinnost bude dosahovat pouhých
17-30% v závislosti na kvalitě použité štěpky. To znamená, že
70-80% energie uložené ve štěpce bude přicházet nazmar, což
je v dnešní době zateplování a všemožných úspor tepla nehorázné plýtvání. A i kdyby někdy v budoucnu bylo třeba připojeno sídliště, tak to znamená odběr pouhých 10% tepla (1 MW)
a to jen po dobu topné sezóny. Diskutabilní je i podstatné zlevnění tepelné energie uváděné panem starostou - jelikož cena
štěpky a poptávka po ní neustále roste, je velmi pravděpodobné, že do budoucna budou i ceny za teplo z biomasy výrazně
vyšší a srovnají se tak s cenami za plyn, nemluvě o nákladech
na změnu stávající technologie. Podobný problém s přebytečným teplem má ostatně i zmiňovaná elektrárna v Čáslavi, kde
je momentálně využíváno pouze 40% tepla a zbytek je také
vypouštěn do vzduchu. Tato zařízení jsou totiž obvykle stavěna v tzv. „brownfields“, kde nahrazují zastaralé kotelny na tuhá
nebo kapalná paliva, což však zcela jistě není případ našeho
města.
DOPRAVA SUROVINY A VLIV NA ZAMĚSTNANOST
Pan starosta ve svém článku rovněž uvádí, že příjezdová cesta
může být vedena mimo město vrchem ze Svatoňovického kopce nad zahrádkářskou kolonií - v záměru je však stále uvedena pouze původní varianta s příjezdem okolo sídliště ulicí 9.
května resp. Dukelská. Obě tyto komunikace jsou velmi úzké,
z velké části bez chodníků, z části obklopené těsně přilehlými
rodinnými domy a již v dnešní době i při podstatně nižší dopravní zátěži je zde problém s vyhýbáním protijedoucích velkých nákladních vozidel. Navíc záměr vůbec nepočítá s možností příjezdu z jiného směru než od Vítkova, např. od Podlesí,
St. Oldřůvek nebo od Mor. Berouna, kdy bude přeprava probíhat přes podstatně větší část města. Varianta přepravy po železnici již není v záměru vůbec zmiňována. Také srovnání pana
starosty v minulém článku s výrobními závody jako Linaset
resp. Žimrovické papírny je s ohledem na zatížení dopravou
a emisemi nepatřičné a přinejmenším úsměvné, pokud vezmeme v potaz kolika lidem dávají tyto závody práci (Linaset
cca 350 zaměstnanců nebo Žimrovice cca 180 zaměstnanců).
Ing. Pavel Jílek se zúčastnil exkurze v Čáslavi a jaké bylo překvapení, když v celé elektrárně byl v dané době pouze jeden
pracovník (je ale nutno podotknout, že exkurze probíhala v sobotu). Jedná se totiž o plně automatizovaný provoz, kde je nutný pouze odborný technický dohled (1 člověk na 12hodinovou
směnu, 3-4 celkově), dále řidič nakladače (prac. úvazek pouze

4 hod.), 1 osoba zajišťující ekonomickou stránku provozu a 1
osoba pro přebírku a určování kvality štěpky, tj. dohromady
6-7 pracovních míst, což vzhledem k potřebě odborných technických profesí nijak neřeší zdejší vyšší nezaměstnanost. Co
se týká zvýšení zaměstnanosti při výrobě štěpky v Městských
lesích a případně ve Vojenském prostoru Libavá, tak v tomto
směru je možno štěpku produkovat ve vyšší míře i bez elektrárny v Budišově.
FINANČNÍ PŘÍNOS
Rádi bychom zmínili i finanční přínos do městské pokladny.
Opravdu nám 1,5 mil. Kč stojí za to nechat si zde postavit
tento velký zdroj znečištění ovzduší? Tato suma představuje
přilepšení městského rozpočtu o pouhá 3%, ale je nutné položit si otázku, o kolik procent se zhorší životní úroveň díky
nadměrné přepravě, hlučnosti a škodlivinám v ovzduší? Bude
tato částka vůbec stačit na opravy mostů a cest na příjezdových
trasách? Argument pana starosty o potřebě této částky pro splácení dluhů je navíc již irelevantní, protože před několika dny
byla schválena vládní novela o rozpočtovém určení daní, kde
se příjmy našeho města zvednou od příštího roku o více než
6 mil. Kč.
Ano, pan starosta má pravdu v tom, že představa, že se Budišov
uživí z turistického ruchu a cyklostezek, je opravdu mylná, ale
stejně tak je mylná i představa o tom, že tato elektrárna nastartuje novou etapu rozvoje či snad pozvedne ekonomickou nebo
životní úroveň obyvatel města. Naopak, výstavbou elektrárny
se naše město s relativně čistým ovzduším a nízkou dopravní zátěží stane jedním z největších znečišťovatelů ovzduší pro
nejbližší okolí, podstatně se zhorší životní úroveň mnoha lidí
a zároveň přestane být atraktivní i jako rekreační oblast. Lidé
se dnes často stěhují z velkých znečištěných a hlučných měst
na klidnější a zdravější místa a za prací pak dojíždějí. Ostatně
podobným způsobem žije i řada místních občanů. Pan starosta
ve svém článku také uvádí příklad severských států, kde jsou
tyto kogenerační jednotky běžné, nicméně jsou dimenzovány
na skutečně odebíraný výkon, jsou obvykle majetkem nebo
pod správou obce a naprostá většina obyvatel z nich odebírá
teplo a elektřinu.
Domníváme se, že tato elektrárna je čistě soukromou investicí, která je budována bez jakéhokoliv podílnictví města a to
jen a pouze za účelem zisku z prodeje tzv. „zelené“ energie za
státem výhodné dotované a garantované výkupní ceny elektřiny. V důsledku jde o velmi draze zaplacenou energii pro nás
pro všechny, což nepřímo vyplývá i z připravovaného zákona
o podpoře výroby elektřiny z OZE, kde od roku 2014 bude
státem tato dotační politika vcelku razantním způsobem omezena. Velmi podobná situace byla v ČR před nedávnem s fotovoltaickými elektrárnami. Zároveň je smutnou ironií, že my si
zde necháme vystavět pro město nijak nepotřebnou elektrárnu,
budeme žít v horším prostředí a ještě si za to vlastně budeme
platit zvýšenou cenou elektřiny v podobě příplatků za garantovaný výkup energie z obnovitelných zdrojů.
Z těchto výše uvedených aspektů se tedy tento záměr jeví jako
zcela zbytečný a pro naše město nepotřebný, svými parametry
předimenzovaný a přinášející podstatně více negativních vlivů
než pozitivních přínosů. Z pohledu všech obyvatel Budišova
se jedná o natolik zásadní a významnou stavbu, že by vedení
města mělo občanům poskytnout možnost vyjádřit svůj názor
v referendu.
Ing. Pavel Jílek, Ing. Slavomír Jaššo, Mgr. Natálie Jaššová
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NECHTĚJME V BUDIŠOVĚ ELEKTRÁRNU NA BIOMASU!
V minulém čísle Budišovského zpravodaje vyšel článek pana
Pavla Jílka o záměru firmy TCN nová energie, s.r.o. vybudovat
na místě stávající smuteční síně a přilehlých pozemcích elektrárnu spalující biomasu štěpka/sláma (dále jen elektrárna).
Tento pprojekt
j
jje jjiž ve fázi schvalovacího řízení na Krajském
j
úřadu Moravskoslezského kraje
j , tedy nejde pouze o jakousi
myšlenku výstavby. Město Budišov s firmou TCN nová energie, s.r.o. jjiž sepsalo
p
smlouvu o ppronájmu
j
těchto ppozemků na
25 lett s možností prodloužení o dalších 25 let.
Pan Jílek ve svém článku zmiňuje především fakta tj. technické
parametry elektrárny včetně množství vypouštěného znečištění prachových částic, oxidů dusíku, síry, oxidu uhelnatého CO
a jiného znečištění, které se zakládají na údajích z projektové
dokumentace včetně nevhodného umístění apod.
Ve zpravodaji byl také článek pana starosty, který reaguje na
článek pana Jílka, ale nepřináší žádné konkrétní informace
o záměru, pouze obecně hodnotí současnou situaci. Chci reagovat na některé z výroků pana starosty, protože s nimi nesouhlasím. Pan starosta píše, že dochází k odlivu lidí do měst, ale
tento trend je již minulostí. Vzhledem k zhoršujícím se životním podmínkám ve městech se lidé spíše uchylují do klidného,
čistého prostředí, které tady zatím máme. Tato lokalita blízko
přehrad Slezská Harta a Kružberská přehrada je jak finančně,
tak i dopravně dostupné místo pro lidi z oblastí zatížených znečištěným ovzduším z průmyslových zón Ostravy a jejího okolí,
probíhají zde v rekreačním středisku Zálesí pobyty dětí z těchto aglomerací. Je to místo ideální pro pěší turistiku a cykloturistiku. Lidé se naopak vrací, kupují zde nemovitosti, investují
do nich a zhodnocují je i ve prospěch obce.
V případě výstavby elektrárny však dojde ke snížení hodnoty
nemovitostí a jejich prodejnosti (kdo si bude chtít koupit dům
v blízkosti elektrárny). Výstavba elektrárny je spojena s mnoha negativními vlivy: prachové emise do ovzduší při nepřetržitém provozu elektrárny, která spálí 73 tisíc tun paliva ročně,
budou cca 9 tun za rok (něco ppřes 1 kilogram
g
pprachových
ý čás-
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tic každou hodinu)), které se vypustí do ovzduší, dále emise
z nákladní dopravy související s provozem elektrárny: doprava
biomasy - 15 kamiónů denně tam a zpět nepřetržitě po celý
rok ((pozn.: výpary z nafty, včetně vdechování výfukových plynů
ze vznětových agregátů, byly Světovou zdravotnickou organizací WHO zařazeny do karcinogenů skupiny 1.), dále emise
spojené s odvozem odpadu (dalších cca 300 jízd ročně), emise z nepřetržitého provozu nakladačů, dřevní prach vznikající
při manipulaci se štěpkou, popeloviny při nakládání odpadu
nebo emise při ukládání popela na skládku, nebo v uvažovaném případě aplikace popela na zemědělskou půdu v okolí jako
hnojiva. V souvislosti s dopravou se nejedná pouze o zatížení
emisemi, ale i o zatížení komunikací ve městě, které nejsou
uzpůsobeny pro kamionovou dopravu.
Zde je znázorněna zamýšlená trasa kamiónů:
- odbočení z prudkého svahu k benzínové pumpě, kamióny si
budou muset najíždět z levé poloviny vozovky tak, aby vyjely
do mírného svahu, což zpomalí jízdu a může vést ke střetu vozidla jedoucího z města v nepřehledné zatáčce
- v zimním období na kluzké vozovce problém s prudkým
(předpokládám, že řidiči kamiónů nebudou používat ul.Dukelskou, ale pojedou přímou cestou na ul. 9.května tam i zpět
kolem sídlišť a mezi rodinnými domky)
- jde o úzké cesty nepřizpůsobené nákladní dopravě v obydlené části, k samotné elektrárně ppodél koryta
y vodoteče směrem
do ochranného hygienického pásma 2.stupně Kružberské přehrady jako zdroje pitné vody
- výjezd kamiónů z vedlejší komunikace na hlavní cestu do
svahu – opět problém v zimním období, hluk, emise, prašnost
Pan starosta píše, že v jeho rodných Žimrovicích si nestěžují na zatížení dopravou při provozu papíren, jelikož papírny
živí tamní obyvatele, přestože je její vliv na životní prostředí
obrovský (jak uvádí v článku). V souvislosti s tím uvádí, že
projekt elektrárny v Budišově přinese pracovní příležitosti až
pro 12 lidí. Pak já musím uvést toto srovnání: Žimrovice mají
750 obyvatel a z toho 180 je zaměstnáno v papírnách, Budišov
má cca 3200 obyvatel a elektrárna má zaměstnat 12 lidí.
Dalším neméně důležitým aspektem je neestetičnost umístění
bioelektrárny
y do krajiny
j y - z obrázku níže je přibližná vizualizace záměru, kde je patrné, jak nevhodné je umístění stavby
v této lokalitě.
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Nakonec pár čísel:
výdaje za palivo (73 tisíc tun/rok), z toho:
51 tisíc tun štěpka

náklady na palivo 70% štěpka 3000 Kč/t

153 000 000,00

22 tisíc tun sláma

náklady na palivo 30% sláma 1300 Kč/t

28 600 000,00

náklady na dopravu (11000 jízd po 5000 Kč)*

55 000 000,00

celkem odpad struska a popel 1800 tun/rok

náklady na likvidaci odpadu 800 Kč/t

celkem výdaje TCN, s.r.o.

1 440 000,00
-238 040 000,00

celkem výnos firmy TCN, s.r.o. z prodeje vyrobené
elektrické energie do sítě ČEZ

40 100 MWh/rok za 12 890 Kč/MWh
(12,89 za kWh)

čistý zisk firmy TCN nová energie, s.r.o.
čísla uvedená v tabulce se zakládají na aktuálně dostupných
informacích z různých zdrojů a jsou dostatečně přesná pro
představu, v jakých částkách se pohybujeme
*předpokládám, že výdaje na dopravu budou nižší, protože zde
máme zemědělce, kteří jsou jistě schopni zásobovat elektrárnu
slámou a vydělat si tak nemalé peníze, které jak se vyjádřil pan
starosta „zůstanou v Budišově“ ...? a tím se sníží náklady na
dopravu paliva.
Ještě jsem zapomněla do výdajů firmy TCN nová energie, s.r.o.
zahrnout těch 1,5
, miliónu korun za p
pronájem
j
p
pozemků
v Budišově, které půjdou do městské kasy a které nám pomůžou uhradit opravy cest, dokončení napojení domácností na
městskou kanalizaci a spoustu dalších potřebných záležitostí.

516 889 000,00
278 849 000,00

Navíc je celý projekt podmíněn napojením domácností v Budišově na odpadní teplo produkované bioelektrárnou, pro
které ale nejsou vybudovány rozvody. Podmínkou Odboru
životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje ve Stanovisku a sdělení k záměru TCN bioelektrárny
v Budišově, z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů z 10.2.2012,
je cituji: „Maximální využití vyrobeného tepla, které bude
následně rozváděno jako náhrada za stávající zdroje tepla
(spalující především tuhá a kapalná paliva) v dané lokalitě tak, aby nedošlo k navýšení emisí znečišťujících látek
a zhoršení imisní situace v dané lokalitě.“
Ing. Monika Sváčková

Glosa kogenerační
Dovolil jsem si svůj příspěvek zařadit až na úplný závěr, abych
občanům objasnil postoj vedení města k této problematice, a také
uvedl na pravou míru některé zavádějící údaje v předchozích dvou
článcích. Nyní se již nedivím, když se mne ptají občané, co to chceme
postavit za spalovnu apod.
Na redakční radě jsme řešili, jestli předchozí dva články týkající se
KGJ otiskneme, právě z důvodu zavádějících údajů, ale to by bylo ještě
horší a oponenti na toto čekají. Je demokracie, každý má právo napsat
co chce. Ovšem marně pátrám v paměti, zda byly někdy v minulosti
otištěny ve zpravodaji negativní příspěvky vůči tehdejšímu vedení.
Nicméně starosta se již nechce do dalšího zastupitelstva, které
bude 5. 9. 2012, pouštět do vyměňování názorů přes Budišovský
zpravodaj s panem Ing. Jílkem a jeho kolegy. Na toto zastupitelstvo
budou pozváni zástupci investora TCN nová energie, kde si budou
vše obhajovat sami. My tady nejsme od toho, abychom obhajovali
„neschopnost“ firmy TCN a nekvalitu jejich podaného záměru na
Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, to musí oni sami.
Jak tedy k záměru postavit kogenerační jednotku došlo jsme řešili i na
zastupitelstvu i v BZ, ale v krátkosti shrnu fakta:
1. Ještě rada v minulém volebním období 16. 8. 2010 usn.
878/10 poskytla souhlas firmě TCN k podání žádosti na ČEZ
k investičnímu záměru postavit KGJ na pozemcích města (v místě
stávající smuteční síně).
2. Na přelomu roku 2010 a 2011 nás navštívili zástupci firmy TCN
nová energie s.r.o., předložili nám svůj záměr postavit KGJ,
o kterém jsme do té doby nic netušili.
3. Vedení města poté navštívilo funkční kogenerační jednotku
v Čáslavi, kde jsme po prohlídce a odborném výkladu nabyli
přesvědčení, že by tato KGJ klidně mohla stát i Budišově, že je
to pro město velká příležitost do budoucna a nemalý příjem do
pokladny.

4. Na 3. jednání zastupitelstva konaného 10. 2. 2011 v KD
prezentovala firma TCN svůj záměr a zastupitelstvo jednohlasně
svým usnesením 1.a) bere na vědomí prezentaci…, 1.b)
pověřuje radu města jednat o podmínkách nájemní smlouvy s fa
TCN a starostu pověřuje podpisem smlouvy, 1.d) pověřuje radu
města přípravou projektové dokumentace nové smuteční síně.
5. Rada města 22. 8. 2011 usn. 220/11 schvaluje smlouvu
o nájmu pozemků 478/1, 478/2, 478/3, 478/4 s firmou TCN,
firma následně začal připravovat projektovou dokumentaci pro
územní řízení.
6. 30. 1. 2012 schvaluje rada novou nájemní smlouvu, kde je
stanoven nájem 1, 5 mil Kč od kolaudačního rozhodnutí, dále je
stanovena podmínka, že musí investor vypracovat projektovou
dokumentaci nové smuteční síně a poté bude smlouvou stanoven
termín a způsob výstavby.
7. Na 14. jednání zastupitelstva 8. 2. 2012 ve vinárně byli přítomni
opět zástupci TCN a usnesením č. 3 zastupitelstvo opět bere na
vědomí zprávu o postupu a přípravě výstavby KGJ.
Do této doby hlasovali všichni zastupitelé pro a ani od občanů
nebyly vzneseny námitkyy (pan Ing. Jílek ještě na zastupitelstvu
do té doby nikdy nebyl). Nemyslím si, že by to bylo malou
informovaností, protože zastupitelstva jsou veřejná, ve zpravodaji
pravidelně uveřejňujeme usnesení rady a zastupitelstva města
(toto se dříve nedělo).
Poté v dubnu podala TCN 1. záměr na posouzení vlivu na životní
prostředí na Krajský úřad v Ostravě, který stáhla, následně podala
2. záměr, který 25. 8. byl z jejich podnětu stažen, dle telefonické
informace řeší ještě vytápění domů odpadním teplem.
V tuto chvíli jsou jasné dvě věci, pokud v tuto chvíli firma TCN
nezíská souhlas krajského úřadu, tak tady nic nepostaví. V případě,
že souhlas získá, město se bude mít možnost následně vyjádřit
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jako účastník případného stavebního řízení. Nedovedu si ovšem
představit, že bychom v tuto chvíli nájemní smlouvu vypověděli,
protože do přípravy projektu firma vložila nemalé finanční
prostředky a bylo by to na soudní spor a nemalou náhradu škody.
Ještě jednou připomínám, že všichni zastupitelé pověřili radu
podpisem nájemní smlouvy, takže to není nyní jen odpovědnost
starosty, ale nás všech zastupitelů, toto je potřeba také vzít v úvahu.
V poslední větě píšete o referendu, určitě tady pro to prostor je,
ale pro příště bude lépe, paní zastupitelko Mgr. Jaššová, když
toto budete navrhovat v zastupitelstvu a nebudete to řešit přes
zpravodaj. Ovšem referendum a jeho platnost má určitá pravidla,
je potřebný určitý počet hlasujících, což jistě víte. Zájem či spíše
nezájem občanů o toto téma ukázala exkurze do kogenerační
jednotky v Čáslavi (viz střípky z radnice). Budiž ku cti panu Ing.
Jílkovi, že jako jediný z oponentů se jel do Čáslavi s námi podívat.
Jeho se to týká nejvíce, protože bydlí nejblíže plánovanému místu
výstavby. V Čáslavi jsou rodinné domky ještě blíže a byli schopni
se domluvit.
Nyní přejděme k vašim číslům v tabulce. Cena za tunu štěpky
není 3 000,- Kč, ale je méně než poloviční (stačilo zavolat panu
Bláhovi na správu lesů). Ovšem výnos firmy TCN za prodej
elektrické energie, tak to je holý nesmysl a na tom trvám. Uvádíte
výkupní cenu 12 890 Kč/MWh. Vážení, existuje instituce
nazvaná Energetický regulační úřad (ERÚ), který vydal cenové
rozhodnutí Enregetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne
23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby
elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů, podle kterého
je platná výkupní cena energie je 3 530 Kč/MWh. Z toho také
vyplývá, že pokud není prodáváno odpadní teplo na vytápění,
vychází ekonomická bilance této investice v červených číslech.
Toto jsem ještě ověřoval na ERÚ a konzultovali jsme toto společně
s odborníkem na energetiku s dlouholetou praxí (projektování
a výstavby elektráren, od jaderných, tepelných po kogenerační).
Dle zprávy v tisku by měl stát od roku 2013 podporovat teplo
vyrobené z biomasy a předané do sítě 50 Kč/GJ.
Zmiňujete také, jak se mladí lidé do Budišova vrací apod. Naopak,
mladí odcházejí, nemají tu práci, cena bytů a nemovitostí neustále
klesá, je jich také plno v nabídce k prodeji. Na prstech jedné ruky
spočtete, kolik rodin si během posledních 15 let postavilo nový
dům. Nyní se staví 3 domky, ale v Guntramovicích. Jistěže, máme
tu nové občany, ale v ubytovnách. Tomuto „realitnímu byznysu“ se
tady dobře daří díky štědrému sociálnímu systému.
Píšete o špatném umístění. Město v tuto chvíli nemá jinou
podnikatelskou zónu a i v budoucnu budeme mít vždy jako jednu
z priorit podporu zaměstnanosti a firem. V pozemkových úpravách
chceme prosazovat cestu kolem zahrádkářské kolonie ke smuteční
síni. A pokud záměr TCN nevyjde a v budoucnu přijde jiný investor,
bude mu toto místo nabídnuto.
Jsme si vědomi i zvýšené dopravní zátěže, ale stále si myslím,
že pozitiva tohoto projektu převyšují jeho negativa. K pozitivům
řadím vytvoření pracovních míst nejen v elektrárně, ale i v ostatních
firmách (doprava, správa lesů, zemědělství), nájem, prodej tepla na
sídliště za nižší cenu než doposud, výstavba nové smuteční síně,
jako přidanou hodnotu také vidím i možnost dalších navazujících
projektů.
Nyní pár slov k tepelnému hospodářství v Budišově. Samozřejmě,
že nebudeme budovat teplovody, když ještě nestojí kogenerační
jednotka. Jistě, Budišov se plynofikoval, ale kolik rodinných domků
se vrátilo k topení pevnými palivy díky vysoké a stále stoupající
ceně zemního plynu? Cena zemního plynu se nebude vzhledem
vývoji ve světě nikdy snižovat, v budoucnu pomalu poroste.
V republice je silná plynařská lobby, kde firma RWE má vysoké
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zisky. S cenou plynu se samozřejmě zvyšuje i cena dodávaného
tepla za GJ. Kotelny v Budišově momentálně provozuje firma
Vytep, kotle jsou 12 let staré a pracují s průměrnou účinností
cca 80%. V letošním roce z důvodu vysokých cen tepla staví
svoji vlastní kotelnu OSBD Opava v bytovém domě na náměstí
Republiky a vlastníci dvou bytových domů na Partyzánské ulici,
tímto klesne celkový odběr tepla ještě více a tím dojde ke zvýšení
jeho ceny. Město by k tomu nemuselo dát souhlas, ale nechceme
lidem v tomto bránit.
Stojíme před rozhodnutím, co dál. Odpadní teplo z elektrárny,
by nám jistě vytáhlo trn z paty, troufnu si tvrdit, že toto teplo by
bylo výrazně levnější, než jsou stávající ceny. Byla by ovšem
nutná investice do teplovodů, výměníků, akumulačních nádrží
atd., ale tak jako tak, rekonstrukce kotelen nás čeká, hlavně těch
velkých na sídlištích. Důvodem je stáří kotlů, jejich nízká účinnost,
technologický pokrok v technologii vytápěním, zateplení budov,
instalace regulační techniky. Oproti roku 1999 je 37% rozdíl
v množství odebraného tepla. Firma Vytep nám předložila návrh
technologických změn do budoucna na kotelnách v objemu cca 3
mil. korun bez DPH. Do konce roku předložím novou koncepci
vytápění na další roky s různými variantami. Plánovaná cena
tepla na tento rok je výrazně levnější než v loňském roce. Je to
tím, protože jsme se na začátku roku s firmou Vytep dohodli, že
nebudeme pro letošek účtovat nájem za kotelny. Důvodem bylo
zvýšení DPH a nechtěli jsme tak ještě více finančně zatěžovat
domácnosti. Dle finančního auditu ovšem nemůže být nájem
nulový, proto rada města v červenci stanovila poloviční nájem než
v loňském roce, 300 tisíc korun. Paradoxní ovšem je, že město
z této částky odvede DPH plus nájem se projeví v ceně tepla pro
městské kotelny a zůstane nám tak polovina vybrané částky, což
nám na tomto vadí.
Informace týkající se emisního znečistění nechceme v žádném
případě zlehčovat. Já nejsem odborník přes ekologii, ale pokud
jsou stanovené normou nějaké emisní limity, které budou z pohledu
životního prostředí splněny, tak jsme nuceni toto akceptovat. Nikde
nezmiňujete, že pokud budeme dodávat teplo na sídliště, tak emise
z plynových kotelen naopak ubudou. Samozřejmě, když řeknete
běžnému občanovi, že si každou hodinu vysypeme na sebe 1
kilogram popílku, tak se zhrozí. Zkusme se na to podívat z druhé
strany. Jeden rodinný domek potřebuje k vytápění cca 100 GJ tepla,
což odpovídá šesti tunám hnědého uhlí. Z hnědého uhlí můžeme mít
až 30% popela, samozřejmě dle jeho kvality. A z tohoto množství
nám jeden rodinný domek vypustí do ovzduší cca 400 kg popílku
ročně. V Budišově je celkem 550 bytových jednotek, neznám
přesné statistické číslo, kolik domků topí tuhými palivy, proto budu
počítat s 200 jednotkami. Množství popílku ponížíme na 200 kg,
vzhledem k tomu, že se topí i dřevem a černým uhlím. Z toho nám
vychází hrubý odhad, že 200 rodinných domů zatíží Budišov 40
tunami popílku ročně. Kogenerační jednotka vypustí 7 tun popílku
(v Čáslavi je to dle skutečného měření polovina). A takto by se dalo
pokračovat i u ostatních emisí. V tomto porovnání se poté jeví čísla
emisí z elektrárny v úplně jiném světle.
Proč nám stojí 1,5 mil. korun za to? Na to je jednoduchá odpověď,
kdyby nám to za to nestálo, tak se s firmou TCN ani nebavíme
a pošleme je jinam. 1,5 mil korun jsou sice pouhá 3% z celkového
rozpočtu města. Ale podívejte se na stránky města, kde je ke
stažení rozpočet města výdaje na rok 2012 a bude vám vše jasné.
Používáte, pane Jílku, společně s kolegy své argumenty a naše
jsou samozřejmě odlišné, ale my oproti vám máme zodpovědnost
za celé město, nehájíme jen svůj zájem na rozdíl od vás. Město
jsme převzali s 15 mil. dluhů a jsme rádi, za případné investory. Po
odečtení všech provozních výdajů nám zbude jen minimální částka
na investice, je srovnatelná s navrhovaným nájemným firmou
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TCN. Je to 1,5 až 1,8 mil korun. V tomto pohledu činí nájem
cca 80 % volných prostředků na investice. Jen pro představu,
v letošním rozpočtu byla vyčleněna původní částka na stavebnictví
860 tis. korun, což není nic v porovnání velikosti města a jeho
místních částí. Tuto kapitolu jsme navýšili již na 2 mil korun a je
z ní hrazena rekonstrukce topení v KD, částečně kanalizace, dále
všechny projektové dokumentace, studie, stavební dozor, výběrová
řízení atd. Z toho vidíte, že na skutečné investice moc nezůstane.
Uvedu další největší výdaje v rozpočtu: místní komunikace 2,6
mil., MŠ 1 mil., ZŠ 3 mil., SVČ i s kulturou cca 3,5 mil., bytové
hospodářství 6,7 mil., odpady 2,5 mil., veřejné osvětlení 0,8 mil.,
veřejná zeleň 2 mil., městská policie 1,7, mil., hasiči 1,1 mil.,
zastupitelstvo a místní správa 9,5 mil.
V letošním roce má město velké investice. Kanalizace stojí cca 3,5
mil. korun, zastupitelé všemi hlasy souhlasili s přijetím dotace na
zateplení KD a přístavby školy ve výši 4,5 mil. korun, ovšem tzn.
spolupodíl města ve stejné výši. Statické zabezpečení KD bude
stát 500 tis. korun, zjistili jsme, že střecha nad malým sálem je
ve špatném stavu, což jsou další vícenáklady, se kterými rozpočet
nepočítal. Ta částka, kterou bychom měli příští rok obdržet
z navýšeného rozpočtového určení daní (RUD), je prakticky již
nyní utracená. A to nebavím o výstavbě tělocvičny, zateplování MŠ
a SVČ, opravě fasády ZŠ atd.
Věřím, že tyto informace jsou dostačující a občané si tak mohou
udělat obrázek a porovnat pro a proti.
Předpokládám, že se v hojném počtu dostavíte na zastupitelstvo,
kde budou i zástupci investora. Do začátku září budeme jistě znát
nové informace ohledně posouzení vlivu na životní prostředí.
Přeji všem občanům hezkou dovolenou a zbytek prázdnin.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta města

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Gratulace

D 22.7.2012
Dne
7 2012 oslavil
l il náš
áš přítel
řít l a dlouholetý
dl h l tý včelař,
č l ř pan Antonín
A t í
Kozlík,své 80. narozeniny. Přátelé včelaři mu přejí do dalších
společných let hodně zdraví, štěstí a osobní pohody a také
zdravé včelky.
Za včelaře Král Jiří

Našim jubilantům
Automotoklub prostřednictvím Budišovského zpravodaje blahopřeje k životnímu jubileu našim dvěma dlouholetým motoristickým nadšencům, organizátorům, vedoucím pracovníkům
s prací mládeže v oblasti motorismu, cyklistiky, dopravní výchovy. Panu Milanu Švidrovi, který v červnu oslavil šedesátiny, a v měsíci srpnu slaví své kulaté jubileum paní Mgr. Jiřka
Holleschová. Přejeme oběma našim přátelům hodně zdraví,
elánu a nadšení pro motorismus a děkujeme za dlouholetou
příkladnou práci v AMK.
Kolektiv členů AMK

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám byt 3+1 v os.vlast. Na sídlišti 710 v Budišově nad
Budišovkou. Cena dohodou - při rychlém jednání sleva.
V případě zájmu volejte: 732 862 963
* * *
PRODEJ GARÁŽE
Prodám garáž (pod školou) s elektřinou. Cena dohodou na
kontaktu: 737101360. Případně možnost pronájmu.

Ceník inzerce
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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