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4. roþník Velké jarní ráže
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1. pouĢ ke kapli sv
1
sv. Jana Nepomuckého

DIRTBIKER Racing Team

MŠ navštívila hasiþskou zbrojnici

PĜeshraniþní spolupráce ZŠ

KRPŠ pĜeje žákĤm ke Dni dČtí

ýarodČjnický rej KRPŠ

Malé þarodČjniþky ...
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INFORMACE Z ÚĜADU OBþANĤM

Slovo starosty...
Vážení spoluobþané,
s pĜicházejícím létem se pomalu blíží i dlouho oþekáváné období prázdnin a dovolené. Žáci základních škol teprve doufají, že
bude jejich celoroþní snažení ocenČno co nejlépe, ale mnozí studenti stĜedních škol studium již úspČšnČ ukonþili a pĜevzali svá
maturitní vysvČdþení. PĜeji všem žákĤm, uþĖĤm a studentĤm co
nejlepší výsledky a hezké vysvČdþení, ale pokud by se jim pĜece
jen všechno nepovedlo tak, jak doufali, mají možnost vše napravit v pĜíštím školním roce. Pro mnoho žákĤ a studentĤ je tento
školní rok zvlášĢ významný, protože se jim otevírá nová životní

etapa. Rád bych tedy popĜál i všem absolventĤm nejen základních, ale i stĜedních a vysokých škol hodnČ úspČchĤ a šĢastný
start pĜi dalším studiu þi práci. Všem pedagogĤm pak dČkuji za
jejich nároþnou práci s dČtmi a vČĜím, že si o prázdninách odpoþinou a naberou dostatek síly a elánu do dalšího školního roku.
Nám ostatním, kteĜí již máme školní lavice za sebou, pak pĜeji
pĜíjemnČ prožité letní dny volna, aĢ už je budeme trávit formou
aktivního odpoþinku þi „jen“ lenošením s knížkou u vody, ale
pĜedevším co nejménČ stresu, spoustu krásných zážitkĤ a šĢastných návratĤ domĤ.
Ing. Kyncl Rostislav, starosta mČsta

StĢípky z radnice
x Na základČ usnesení zastupitelstva mČsta byla slouþena
k 1. 5. 2012 nová pĜíspČvková organizace mČsta – StĜedisko
volného þasu Budišov nad Budišovkou p. o. s organizaþní
složkou mČsta MČstským kulturním a informaþním stĜediskem. Tato pĜíspČvková organizace jako školské zaĜízení
bude zajišĢovat vzdČlávací, zájmovou a sportovní þinnost
dČtí v dobČ mimo vyuþování, tak i þinnost kulturní tzn. provoz kina, muzea bĜidlice, mČstské knihovny, pĜípravu kulturních akcí, propagaci a cestovní ruch, vedení kroniky mČsta
atd. ProbČhlo také Ĝádné výbČrové Ĝízení na Ĝeditele p. o.,
do kterého se pĜihlásili 3 uchazeþi, z nichž jeden v prĤbČhu
v. Ĝ. odstoupil. Z výbČrového Ĝízení vyšel vítČznČ pan Bc. Josef Poljak, kterého rada mČsta následnČ jmenovala Ĝeditelem
této organizace. Pan Poljak se poté vzdal mandátu zastupitele mČsta a na jeho místo nastoupila Mgr. Ivana Tomandlová. Panu Poljakovi bych chtČl podČkovat za pČtiletou práci
v zastupitelstvu mČsta a popĜát mu hodnČ štČstí a úspČchĤ
v nové funkci.
x Na pĜání rodiþĤ dČtí, kteĜí používají invalidní vozík, zakoupil MČstský úĜad teleskopickou rampu, která bude umístČna na mČstském úĜadČ na Partyzánské ulici a bude sloužit
vozíþkáĜĤm. Bude tak bez problémĤ umožnČn bezbariérový
pĜístup do ordinace dČtské lékaĜky.

x Na konci ledna jsme podávali žádost do Nadace ýEZ v dotaþním titulu Oranžová hĜištČ. Bohužel, vzhledem k množství zájemcĤ, se na nás opČt nedostalo. Do Nadace OKD
jsme podávali dvČ žádosti ve fondu Pro budoucnost. Jedna
žádost byla na vybudování hĜištČ pro všechny generace tzn.
dČtské hĜištČ s venkovními outdoor ¿tness prvky pro seniory.
Druhá žádost byla na vybavení StĜediska volného þasu. ObČ
žádosti byly formálnČ v poĜádku, ale vzhledem k nedostatku
¿nancí byly upĜednostnČny jiné projekty.
x Žádost nazvaná PODANÉ RUCE 2012 ve fondu mikroprojektĤ v Euroregionu Silesia již byla úspČšná. Je to první podpoĜený projekt týkající se þesko-polské spolupráce našeho
mČsta a powiatu Glubczycze. Výše dotace je cca 3 000 EUR.
Akce je naplánovaná na 27. 10. 2012 kdy do Budišova pĜijede autobus z Polska se zástupci powiatu, gmin a zájmových
sdružení. PĜedstavíme jim mČsto a jeho památky a odpoledne probČhne v kulturním domČ setkání se zástupci mČsta,
škol, jednotlivých zájmových organizací apod. z Budišova.
Zde by se mČly jednotlivé organizace seznámit a pĜípadnČ
domluvit další pĜíhraniþní spolupráci. Pro pĜíští rok plánujeme další þr–pl projekty: spoleþné letní soustĜedČní mládežnických fotbalových družstev a 33. budišovské þesko-polské
Letnice 2013.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta

Kdysi a dnes ...

Kostel a fara, Budišov nad Budišovkou
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Rada mďsta
dne 26. bĜezna 2012
x schvaluje 2. úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2012 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku 165 000,- Kþ:
o v pĜíjmové þásti rozpoþtu 4222 – investiþní pĜijaté
transfery od krajĤ 165 000,- Kþ
o ve výdajové þásti rozpoþtu 2321 – odkanalizování
objektĤ mČsta 165 000,- Kþ
x schvaluje odpisový plán na rok 2012 pro MČstský úĜad Budišov n/B.
x schvaluje odpisový plán na rok 2012 pro Základní školu,
p.o. Budišov n/B.
x schvaluje odpisový plán na rok 2012 pro Správu lesĤ, technické služby, p.o. Budišov n/B.
x bere na vČdomíí ceník služeb Správy lesĤ, technické služby,
p.o. Budišov n/B. platný od 1. 3. 2012 a ukládá starostovi
mČsta pĜizvat na další jednání RM Ĝeditele SLTS
x schvaluje zĜízení Komise sociálních vČcí rady mČsta ke dni
1. 4. 2012 a schvaluje složení Komise sociálních vČcí takto:
o pĜedseda - Eva Holoušková
o tajemník – Jana Skalková
o þlen – Mgr. NadČžda Vondroušová
o þlen – Ing. Miluše Veþerková
x schvaluje Smlouvu o uzavĜení smlouvy budoucí o zĜízení
vČcného bĜemene a schvaluje uzavĜení smlouvy o právu
provést stavbu s ¿rmou ýEZ Distribuce a povČĜuje starostu
podpisem tČchto smluv
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit výši dotací na
obnovu exteriéru památkovČ významných staveb na území
mČsta Budišov nad Budišovkou pro rok 2012:
o paní Kamila Botková, Mlýnská strouha 118 –
žádost o pĜíspČvek na obnovu stĜešního pláštČ
40 000,- Kþ
o manželé Pavlíþkovi, Mlýnská strouha 128 – žádost o pĜíspČvek na obnovu stĜešního pláštČ, osazení štítového okna 40 000,- Kþ
o paní Daniela Kufová, Na Sídlišti 67 – žádost
o pĜíspČvek na výmČnu oken 20 000,- Kþ
o pan JiĜí Rak, Halaškovo námČstí 176 – žádost
o pĜíspČvek na výmČnu krovu a celé stĜechy
80 000,- Kþ
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit pĜijetí neinvestiþní úþelové dotace z rozpoþtu Moravskoslezského kraje
pro rok 2012 na zabezpeþení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasiþĤ kategorie II. mČsta Budišov n/B. v celkové výši 100 000,- Kþ
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit pĜijetí neinvestiþní úþelové dotace z rozpoþtu Moravskoslezského kraje
pro rok 2012 na zabezpeþení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasiþĤ kategorie II. mČsta Budišov n/B. v celkové výši 50 000,- Kþ
x schvaluje termín zápisu dČtí do MateĜské školy Budišov
n/B., okres Opava, pĜíspČvková organizace pro školní rok
2012/2013 na 25. 4. 2012
x schvaluje uzavĜení MateĜské školy Budišov n/B., okres
Opava, pĜíspČvková organizace v dobČ školních prázdnin,
a to od 23. 7. 2012 do17. 8. 2012
x schvaluje cenu nájemného hrobových míst na hĜbitovech
Budišov n/B., Guntramovice, Staré OldĜĤvky a Podlesí pro
rok 2012 ve výši 7,- Kþ/m2 dle vČstníku MF þ. 01/2010
a schvaluje cenu za služby spojené s nájmem na hĜbitovech
Budišov n/B., Guntramovice, Staré OldĜĤvky a Podlesí pro
rok 2012 ve výši 13,- Kþ/m2
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x schvaluje návrh smlouvy o nájmu hrobového místa na hĜbitovech Budišov n/B., Guntramovice, Staré OldĜĤvky a Podlesí
x schvaluje Smlouvu o uzavĜení smlouvy budoucí o zĜízení
vČcného bĜemene a schvaluje uzavĜení smlouvy o právu
provést stavbu s ¿rmou ýEZ Distribuce a povČĜuje starostu
podpisem tČchto smluv
x schvaluje rozpoþtové opatĜení þ. 3 vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu mČsta pro rok 2012 takto:
o PĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny 6409 5901
– Rezervy neinvestiþních výdajĤ – 332 000,- Kþ
o na investiþní výdaje skupiny 2169 6121 – Stavebnictví + 332 000,- Kþ
x odvolává þlena konkursní komise pro výbČrové Ĝízení na
funkci Ĝeditele/ky StĜediska volného þasu Budišov n/B.,
pĜíspČvková organizace Mgr. N. Vondroušovou a jmenuje
Marii Tošovskou þlenem komise konkurzního Ĝízení na Ĝeditele /lku SVý v BudišovČ nad Budišovkou
x neschvaluje vyhlášení konkurzního Ĝízení na Ĝeditele/lku
Základní školy v BudišovČ nad Budišovkou, pĜíspČvková
organizace a schvaluje potvrzení ve funkci Ĝeditele Základní školy BudišovČ nad Budišovkou, pĜíspČvková organizace
Jana Vondrouše na dalších 6 let
x schvaluje Smlouvu o nájmu a provozování vodního díla
s fa Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
a mČstem Budišov n/B. a povČĜuje starostu mČsta podpisem
této Smlouvy o nájmu a provozování vodního díla
x povČĜuje místostarostu mČsta pĜípravou informativních
schĤzek s obþany v místních þástech Podlesí, Staré OldĜĤvky a Guntramovice
x ukládá kontrolnímu výboru provedení kontroly týkající se
oprávnČnosti požadavku fa BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto
za úpravu projektu na tČlocviþnu. - nezaevidovaná faktura
þ. 24009 z 16. 12. 2009
x schvaluje vyhlášení výbČrového Ĝízení na nabídku pĜenesené správy veĜejného LED osvČtlení v BudišovČ nad Budišovkou a povČĜuje místostarostu mČsta pĜípravou výbČrového Ĝízení
x ukládá Ĝediteli ZŠ Budišov n/B. provedení mimoĜádné
inventury stavu zásob potravin ve školní jídelnČ se zamČĜením na množství, skladbu a dobu trvanlivosti skladovaných
potravin a jmenuje þleny inventarizaþní komise:
o Eva Holoušková – radní, vedoucí inventarizaþní
komise
o Jan Ponþík – vedoucí školní jídelny
o Hana Hladišová – zástupce Ĝeditele
o Rostislav Kyncl - starosta
dne 10. dubna 2012
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit ¿nanþní pĜíspČvek z rozpoþtu mČsta ve výši 220 000,- Kþ pro TJ Spartak
Budišov n/B.
x schvaluje pĜíspČvek Mikroregionu Moravice ve výši 8 000,Kþ na poĜízení stanu 6 x 12 m a pivních setĤ, který bude
sloužit všem þlenĤm mikroregionu
x schvaluje zprávu o þinnosti MČstského a informaþního stĜediska Budišov n/B. za rok 2011
x schvaluje zprávu o MČstské knihovnČ za rok 2011
x schvaluje rozpoþtové opatĜení þ. 4 vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu mČsta pro rok 2012 takto:
o PĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny 6409 5901
– Rezervy neinvestiþních výdajĤ – 794 000,- Kþ
na investiþní výdaje skupiny 2169 6121
– Stavebnictví stavby +744 000,- Kþ
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 na investiþní výdaje skupiny 2169 6130
– Stavebnictví pozemky + 50 000,- Kþ
schvaluje pronájem nemovitosti – ppþ. 2434/2 TTP o výmČĜe 340 m2 paní Ludmile Hrþkové za nájemné ve výši
120,-Kþ/rok
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit darovací smlouvu
na pĜevod nemovitosti ppþ. 2230 ostatní plocha o výmČĜe
2416 m2, k.ú. Staré OldĜĤvky
o Dárce: Moravskoslezský kraj, se sídlem v OstravČ, 28. Ĝíjna 117, Ostrava
o Obdarovaný: MČsto Budišov nad Budišovkou se
sídlem Halaškovo nám. 2, Budišov nad Budišovkou
a doporuþuje zastupitelstvu mČsta povČĜit starostu mČsta
podpisem této darovací smlouvy
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit odprodej nemovitostí - pozemkĤ z majetku mČsta:
o k.ú. Podlesí nad Odrou:
ppþ. 191/5 zahrada o výmČĜe 448 m2 manželĤm Ing. JiĜímu
a Radce Plichtovým za kupní cenu ve výši 10,-Kþ á 1 m2
o k.ú. Budišov n/B.:
ppþ. 371/8 zahrada o výmČĜe 180 m2 manželĤm Janovi
a Elišce Kiliánovým za kupní cenu 42,- Kþ á 1 m2
ppþ. 3568/1 ostatní plocha – þást parcely o výmČĜe cca
10 m2 panu Václavu Jakubcovi za kupní cenu 82,- Kþ á 1 m2
ppþ. 423/5 zahrada a 423/6 zahrada – þásti parcel o výmČĜe
cca 5 m2 manželĤm Josefovi a Anežce Jílkovým za kupní
cenu - 42,- Kþ á 1 m2
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pronájem nemovitostí v majetku mČsta k.ú. Podlesí
o ppþ. 76 zahrada
o ppþ. 163/1 zahrada
o ppþ. 162 ost. plocha
o ppþ. 2265/6 ost. plocha
neschvaluje zve,ĜejnČní zámČru mČsta na pronájem nemovitostí v majetku mČsta k.ú. Guntramovice
o ppþ. 1482 ost. plocha
o ppþ. 1201 ost. komunikace
o ppþ. 1725 ost. komunikace
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit smlouvu o umístČní veĜejné komunikaþní sítČ, na základČ které bude:
o na budovČ þ.p. 90 (bývalá škola), k.ú. Guntramovice, umístČno pĜípojné vedení veĜejné komunikaþní sítČ
o na pozemku ppþ. 286 zahrada, k.ú. Guntramovice, umístČno nadzemní a podzemní komunikaþní
vedení (metalický kabel) a rozvadČþ veĜejné komunikaþní sítČ - InCa 7/8 1200P
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na odprodej nemovitostí z majetku mČsta:
o k.ú. Guntramovice:
ppþ. 54 TTP zahrada o výmČĜe 76 m2
ppþ. 122/1 ost. pl. – þást parcely o výmČĜe cca 5 m2
ppþ. 538 zahrada o výmČĜe 619 m2
o k.ú. Budišov n/B.
ppþ. 3568/5 ost. plocha – ost. kom. – þást parcely o výmČĜe
cca 200 m2
o k.ú. Staré OldĜĤvky
2218/2 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 900 m2
rušíí své usnesení 231/11 ze dne 19. 9. 2011 z 18. jednání
Rady mČsta - Stanovení závazných ukazatelĤ hospodáĜského výsledku a hmotné zainteresovanosti zamČstnancĤ MČÚ,
pĜíspČvkových organizací a obþanĤ mČsta na rok 2011
rušíí výbČrové Ĝízení v režimu zakázky malého rozsahu na
Nákup svozového vozidla v rámci projektu „Zvýšení sepa-

race komunálních odpadĤ a nakládání s bioodpadem - Budišov nad Budišovkou“
x schvaluje vyhlášení nového výbČrového Ĝízení v režimu
zjednodušeného podlimitního Ĝízení a složení výbČrové komise na Nákup svozového vozidla v rámci projektu „Zvýšení separace komunálních odpadĤ a nakládání s bioodpadem
- Budišov nad Budišovkou“ a jmenuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení:
o ýlen
Náhradník
Ing. Rostislav Kyncl
Miroslava Zatloukalová
Gabriela Roháþová, DiS. Ing. Jana DovrtČlová
Stanislav Rak
Pavel Malec
MUDr. VČra Mikulíková Radim NČmeþek
Ing. Patrik Schramm
Ing. Marta Lindnerová
x jmenuje na základČ výsledku konkursního Ĝízení Ĝeditelem
StĜediska volného þasu Budišov n/B., pĜíspČvková organizace, Bc. Josefa Poljaka na dobu 1 rok
dne 30. dubna 2012
x schvaluje 5. úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2012 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku 480 000,- Kþ
o V pĜíjmové þásti rozpoþtu 3613 2132 – PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Vytep 480 000,- Kþ
o Ve výdajové þásti rozpoþtu 6171 5362 – Místní
správa 400 000,- Kþ
o Ve výdajové þásti rozpoþtu 6409 5901 – Rezervy
neinvestiþních výdajĤ 80 000,- Kþ
x schvaluje 6. úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2012 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku 1 455 449,15 Kþ
o V pĜíjmové þásti rozpoþtu 4113 – Neinvestiþní
pĜijaté transfery ze státních fondĤ 291 089,83 Kþ
o V pĜíjmové þásti rozpoþtu 4153 – Neinvestiþní pĜijaté transfery od Evropské unie 1 164 359,32 Kþ
o Ve výdajové þásti rozpoþtu 1031
– SLTS 1 455 449,15 Kþ
x schvaluje 7. rozpoþtové opatĜení vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ
rozpoþtu mČsta pro rok 2012 takto:
o PĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny 3392 5169
– MČKIS – 300 000,- Kþ
o na neinvestiþní výdaje skupiny 3149 5331 – SVý
+ 300 000,- Kþ
dne 9. kvČtna 2012
x schvaluje výsledek hospodaĜení mČsta a pĜíspČvkových organizací za I. þtvrtletí r. 2012
x schvaluje odpis nedobytných pohledávek v celkové výši
3 630,- Kþ u ZŠ p.o. Budišov n/B.
x schvaluje vyhodnocení plnČní závazných ukazatelĤ a hmotné zainteresovanosti pĜíspČvkových organizací SLTS, ZŠ,
MŠ za rok 2011
x schvaluje závazné ukazatele pĜíspČvkovým organizacím na
rok 2012 dle materiálu
x schvaluje Dodatek þ. 1 ke smlouvČ o výpĤjþce nemovitostí
SVý p.o. Budišov n/B. a povČĜuje starostu mČsta podpisem
Dodatku þ. 1 ke smlouvČ o výpĤjþce
x bere na vČdomíí výsledek provedené inventarizace ve Školní jídelnČ, touto mimoĜádnou inventurou nebyly zjištČny
žádné závady
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit výsledek hospodaĜení mČsta a závČreþný úþet mČsta za rok 2011 vþetnČ
zprávy o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení mČsta za rok
2011 a to bez výhrad.
x schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pronájem nemovitostí v majetku mČsta:
o k.ú. Podlesí nad Odrou
- ppþ. 136 TTP o výmČĜe 838 m2
- ppþ. 140/1 ost. plocha o výmČĜe 180 m2
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x

x

x

x

x

ppþ. 139 ost. plocha o výmČĜe 270 m2
ppþ. 138/6 ost. plocha o výmČĜe 202 m2
ppþ. 138/5 ost. plocha o výmČĜe 2372 m2
ppþ. 2268/29 ost. plocha þást o výmČĜe cca 400 m2
o k.ú. Budišov n/B.
ppþ.472/1 TTP o výmČĜe 2022 m2
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na odprodej nemovitostí z majetku mČsta v
o k.ú. Budišov n/B.
ppþ. 2285/8 ost. plocha o výmČĜe cca 82 m2
o k.ú. Staré OldĜĤvky
ppþ. 2249 ost. plocha
ppþ. 184 trvalý travní porost
ppþ. 2250 ostatní plocha
ppþ. 80 zahrada
ppþ. 81 zahrada
ppþ. 2252/1 ostatní plocha
ppþ. 2161/1 ostatní plocha
ppþ. 2160 ostatní plocha
ppþ. PK 82
ppþ. PK 70
ppþ. PK 183
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov n/B. na pronájem
bytu þ. 11 na ulici Pivovarská þ. p. 317 (DĤm s peþovatelskou
službou) v BudišovČ n/B., nájemní smlouva bude uzavĜena od
1. 6. 2012 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského zákoníku.
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov n/B. na pronájem bytu þ. 9 na ulici nám. Republiky þ. p. 158 v BudišovČ nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavĜena od 1. 6. 2012 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského zákoníku
bere na vČdomíí výsledek výbČrové Ĝízení na nákup separaþních nádob a kontejnerĤ v rámci projektu „Zvýšení separace komunálních odpadĤ a nakládání s bioodpadem – Budišov nad Budišovkou“ a povČĜuje starostu mČsta podpisem
Smlouvy o dílo s dodavatelem zboží, ¿rmou SSI Schafer
s.r.o., Tovární 325, 753 01 Hranice
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pronájem a provozo-

vání vodního díla - vodovod ve Starých OldĜĤvkách
x schvaluje poskytnutí ¿nanþních prostĜedkĤ z rozpoþtu mČsta v roce 2012
o Klub dĤchodcĤ Budišov n/B.
5 000,- Kþ
o ýeský svaz vþelaĜĤ Budišov n/B.
5 000,- Kþ
o ýeský zahrádkáĜský svaz Budišov n/B. 5 000,- Kþ
o OS StarooldĜĤvané
10 000,- Kþ
o Svaz tČlesnČ postižených Budišov n/B. 20 000,- Kþ
o SDH Guntramovice
15 000,- Kþ
o Kynologický svaz Budišov n/B.
10 000,- Kþ
o OS Klub rodiþĤ a pĜátel školy
Budišov n/B.
15 000,- Kþ
o Klub vojenské historie St. OldĜĤvky 10 000,- Kþ
o Základní škola Budišov n/B.
7 000,- Kþ
o Automotoklub Budišov n/B.
20 000,- Kþ
o OS HuĢĤv ranþ Podlesí
15 000,- Kþ
o Junior Motocross club Budišov n/B. 8 000,- Kþ
o AVZO Budišov n/B.
10 000,- Kþ
Celkem:
155 000,- Kþ
ýástka 20 000,- Kþ bude pĜevedena do rozpoþtu
StĜediska volného þasu Budišov n/B., p.o. na podporu akcí konaných neziskovými organizacemi ve
spolupráci s SVý
x schvaluje dodatek þ. 1 ke smlouvČ o umístČní doprovodné
infrastruktury þ. 00315/2011/RRC a povČĜuje starostu mČsta podpisem tohoto dodatku
x schvaluje platový výmČr Ĝediteli StĜediska volného þasu
Budišov n/B., pĜíspČvková organizace Bc. Josefu Poljakovi
dle materiálu
x schvaluje odprodej neupotĜebitelného pĜebyteþného majetku - fotbalové branky na minikopanou za cenu 11 000,- Kþ
obci SvatoĖovice
x ukládá MČstské policii Budišov n/B. pravidelnČ kontrolovat hernu s videoterminály v BudišovČ n. B, zda se v ní
nezdržují nebo nehrají na automatech osoby mladší 18 let
a ukládá MČstské policii spolupracovat s referentkou
MÚ J. Skalkovou pĜípadnČ s odborem sociálnČ právní
ochrany dČtí MÚ ve VítkovČ a úĜadem práce

Zastupitelstvo mďsta
dne 18. dubna 2012
x bere na vČdomí, že þlenem zastupitelstva mČsta po uvolnČném mandátu se stává Mgr. Ivana Tomandlová
x bere na vČdomíí zprávu o þinnosti Komise pro projednávání
pĜestupkĤ za rok 2011
x schvaluje zprávu o þinnosti MČstského kulturního stĜediska
za rok 2011
x schvaluje zprávu o þinnosti MČstské knihovny za rok 2011
x schvaluje odprodej nemovitostí - pozemkĤ z majetku mČsta:
o k.ú. Podlesí nad Odrou
- ppþ. 191/5 zahrada o výmČĜe 448 m2 manželĤm Ing. JiĜímu
a Radce Plichtovým za kupní cenu ve výši 10,- Kþ á 1 m2
o k.ú. Budišov n/B.
- ppþ. 371/8 zahrada o výmČĜe 180 m2 manželĤm Janovi
a Elišce Kiliánovým za kupní cenu 42,- Kþ á 1 m2
- ppþ. 3568/1 ostatní plocha – þást parcely o výmČĜe cca 10 m2
panu Václavu Jakubcovi za kupní cenu 82,- Kþ á 1 m2
- ppþ. 423/5 zahrada a 423/6 zahrada – þásti parcel o výmČĜe
cca 5 m2 manželĤm Josefovi a Anežce Jílkovým za kupní
cenu 42,- Kþ á 1 m2
x schvaluje smlouvu o umístČní veĜejné komunikaþní sítČ, na
základČ které bude:

6

o na budovČ þ.p. 90 (bývalá škola), k.ú. Guntramovice,
umístČno pĜípojné vedení veĜejné komunikaþní sítČ
o na pozemku ppþ. 286 zahrada, k.ú. Guntramovice, umístČno nadzemní a podzemní komunikaþní
vedení (metalický kabel) a rozvadČþ veĜejné komunikaþní sítČ - InCa 7/8 1200P
x schvaluje darovací smlouvu na pĜevod nemovitosti ppþ.
2230 ostatní plocha o výmČĜe 2 416 m2, k.ú. Staré OldĜĤvky
o Dárce: Moravskoslezský kraj, se sídlem v OstravČ, 28. Ĝíjna 117, Ostrava
o Obdarovaný: MČsto Budišov nad Budišovkou se
sídlem Halaškovo nám. 2, Budišov nad Budišovkou
a povČĜuje starostu mČsta podpisem této darovací smlouvy
x neschvaluje vyslovení souhlasu s Ĝešením a následným projednáním zmČny þásti katastrální hranice a souþasnČ zmČny
hranice obce – lokalita v jihovýchodní þásti k.ú. Budišov
nad Budišovkou, která je zahrnuta do pozemkové úpravy,
navržené MZ Pozemkový úĜad Opava
x schvaluje pĜijetí neinvestiþní dotace urþené na úhradu výdajĤ jednotky SDH mČsta Budišov nad Budišovkou v roce 2012
od Moravskoslezského kraje v celkové výši 100 000,- Kþ
a povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy o poskytnutí
této dotace
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x schvaluje pĜijetí neinvestiþní dotace urþené na úhradu výdajĤ jednotky SDH mČsta Budišov nad Budišovkou v roce
2011 od Moravskoslezského kraje v celkové výši 50 000,- Kþ
a povČĜuje starostu mČsta podpisem této smlouvy o poskytnutí dotace
x schvaluje poskytnutí dotací na obnovu exteriéru památkovČ
významných staveb na území mČsta Budišov nad Budišovkou pro rok 2012 takto:
o paní Kamila Botková, Mlýnská strouha 118 – žádost o pĜíspČvek na obnovu stĜešního pláštČ
40 000,- Kþ
o manželé Pavlíþkovi, Mlýnská strouha 128 – žádost o pĜíspČvek na obnovu stĜešního pláštČ, osazení štítového okna 40 000,- Kþ
o paní Daniela Kufová, Na Sídlišti 67 – žádost
o pĜíspČvek na výmČnu oken 20 000,- Kþ
o pan JiĜí Rak, Halaškovo námČstí 176 – žádost

o pĜíspČvek na výmČnu krovu a celé stĜechy
100 000,- Kþ
x rušíí své usnesení þ. 9 ze 14. jednání zastupitelstva mČsta
ze dne 8. 2. 2012 a schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro
rok 2012 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku
1 288 937,- Kþ
x schvaluje poskytnutí úþelové dotace TJ Spartak Budišov
nad Budišovkou ve výši 220 000,- Kþ, schvaluje Smlouvu
o poskytnutí úþelové dotace TJ Spartak Budišov nad Budišovkou ve výši 220 000,- Kþ a povČĜuje starostu mČsta
podpisem smlouvy
x schvaluje ZávČreþný úþet hospodaĜení Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2011 vþetnČ Zápisu kontrolní
komise ze dne 28. 3. 2012 bez výhrad a bere na vČdomí
Zprávu o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení dobrovolného svazku obcí Venkovský mikroregion Moravice za
rok 2011

Sbďrna druhotných surovin
Dne 4. 5. 2012 byla znovu otevĜena sbČrna druhotných surovin, jejímž provozovatelem se stalo mČsto Budišov n/B., pĜedevším z dĤvodu zajištČní vČtšího pĜehledu nad vykoupeným
zbožím. Objekt sbČrny je stĜežen kamerovým systémem.
Adresa provozovny - ul. NábĜeží
Provozní doba:
- Pátek 14:00 – 17:00
- Sobota 9:00 – 12:00
Výkup:
- výkup železa
- výkup barevných kovĤ (Al, Cu, mosaz, Zn, Pb, Sn)
- výkup papíru, kartónu
Výkupþí: Tomáš Bernfeld, tel.: 603726184
Další služby:
- bezplatný
p ý ppĜíjem
j
velkoobjemového
j
odpadu
p
od obþanĤ
mČsta bČhem celého roku
- pĜíjem stavebního odpadu (cihly, beton, keramické výrobky, tašky) za poplatek = 450 Kþ/t
Bližší informace: Ing. Jana DovrtČlová, 556312048,
email: j.dovrtelova.mu@budisovnb.cz)

ZmČna zpĤsobu sbČru
velkoobjemového odpadu
V letošním roce došlo ke zmČnČ systému svozu objemných
odpadĤ, pĜiþemž mobilní svoz byl zajištČn pouze v Guntramovicích, Starých OldĜĤvkách a Podlesí. V BudišovČ kontejnery pĜistaveny nebudou, obþané tak mají možnost celoroþního
bezplatného odevzdání objemných odpadĤ do sbČrny – provozní doba (pátek 14.00 – 17:00, sobota 9:00 – 12:00). ZmČna
nastala vzhledem k tomu, že se do kontejnerĤ ukládali odpady
nebezpeþné, stavební, vyĜazené elektrospotĜebiþe, pneumatiky a další nevhodné odpady a také díky nepoĜádku, který byl
zpĤsoben pĜehrabáváním kontejnerĤ. Ve sbČrnČ bude pĜevzat
pouze odpad dle níže uvedené speci¿kace.
Do objemného odpadu patĜí:
- koberce
- linolea
- starý nábytek
- matrace
- þásti vybavení bytu
- odpad vČtších rozmČrĤ, který nelze uložit do bČžnČ
používaných nádob na smČsný komunální odpad

Do objemného odpadu nepatĜí:
- stavební suĢ
- výkopová zemina
- autovraky
- nebezpeþné odpady (autobaterie, oleje, barvy, pneumatiky)
- vyĜazené spotĜebiþe (podléhají zpČtnému odbČru)
V pĜípadČ
p p
jakýchkoliv
j ý
dotazĤ volejte
j na MÚ,, tel.: 556312048

PodČkování obþanĤm
MČstský úĜad dČkuje tímto obþanĤm mČsta, kteĜí se zapojili do mobilního svozu vyĜazených elektrozaĜízení, který se
uskuteþnil dne 28. 4. 2012, kdy bylo svezeno 16 ks velkých
spotĜebiþĤ (praþky, trouby, sporáky), 18 ks chlazení (ledniþky,
mrazniþky), 45 ks televizorĤ, 8 ks PC monitorĤ a další drobné
spotĜebiþe.
Vysloužilé spotĜebiþe mohou obþané odevzdávat zdarma po
celý rok do míst zpČtného odbČru, která k tomuto úþelu byla
vytvoĜena. Je však nutné, aby byly spotĜebiþe kompletní, tedy
nerozebrané (napĜ. bez kompresorĤ, topných tČles, bubnĤ, motorĤ apod.), pokud tomu tak není, jsou považovány za odpad
a náklady spojené s jejich odstranČním ¿nancuje mČsto, promítají se tedy do poplatku, který hradíme my všichni.
Vysloužilé spotĜebiþe z Vašich domácností mĤžete zdarma
odevzdávat na tČchto místech:
- Místo zpČtného odbČru – zámeþek (SLTS)
- Na sídlišti (U Jednoty, þ. p. 690)
- Dukelská þ. p. 454
- MČÚ (Halaškovo námČstí, Partyzánská)
- Guntramovice (autobusová zastávka)
Ing. Jana DovrtČlová, odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP

Jarní výsadba ve mČstČ
Vegetace je neoddČlitelnou souþástí mČst, kde plní sociální,
ekologickou, pĜírodní a urbanistickou funkci. Plochy zelenČ
v našem mČstČ pĜedstavují krajinný prvek s významným rekreaþním potenciálem. ZvláštČ stromy zde potom plní hned nČkolik funkcí – ovlivĖují mikroklimatické ukazatele, zachycují
prach a škodliviny, slouží jako vČtrolamy, poskytují útoþištČ
rostlinám a živoþichĤm, zvyšují hodnotu bydlení, tlumí hluk
apod.
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V posledních letech však dochází k jejich úhynu, jak z dĤvodu fyziologického stáĜí, tak také díky neuváženému kácení.
K pĜedcházení úbytku zelenČ ve mČstČ byla v jarních mČsících
provedena náhradní výsadba.
Vysazeno bylo 27 ks okrasných javorĤ (Acer), 6 smuteþních
vrb (Salix), 2 ks lípy (Tilia), 3 ks akátĤ (Robinia), 10 ks tĜešní
sakura (Prunus serrulata ´Kanzan´), 3 ks kaštanĤ (Castanea sativa) a 2 ks LiquidambarĤ (Liquidambar styraciÀua).
Za výsadbu mČsto zaplatilo þástku - 49 020 Kþ, pĜiþemž osazení rybníka v BudišovČ bylo ¿nancováno ze zisku Správy lesĤ

a technických služeb. Výsadba byla dále provedena na ul. Komenského, Mírových letnic, NámČstí Republiky, Bezruþova,
Dukelská, hĜišti Budišov, ve Starých OldĜĤvkách a v DomovČ
Letokruhy.
S náhradní výsadbou se poþítá i do budoucna, jednak bude
nadále ukládána jako kompenzace ekologické újmy vzniklé
pokácením povolených dĜevin, dále bude þásteþnČ hrazena
z rozpoþtu mČsta.
Ing. Jana DovrtČlová,
odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP

ÚĢední hodiny Mďstského úĢadu Budišov nad Budišovkou
PondČlí a stĜeda - úĜední hodiny 8,00 - 11,30 h. 12,00 - 17,00 hod. (pracovník musí být pĜítomen)
V neúĜedních dnech v úterý, þtvrtek 7,30 - 11,30 h., 12,00 - 14,30 a v pátek 7,30 - 11,30 h., 12,00 -13,30 h.
je možné vyĜídit všechny záležitosti jako v úĜedních dnech, pokud je pĜítomen pĜíslušný pracovník, nebo ten, který jej zastupuje.
V neúĜední dny nemusí být pracovníci pĜítomni z dĤvodu školení, vyĜizování dotací a úĜedních záležitostí apod.

Zmďny jízdního Ģádu
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Lesní požáry
Lesní požár je oheĖ, který vypukne a šíĜí se v lese a na jiných
lesních pozemcích nebo vypukne na jiných pozemcích a šíĜí se
do lesa a na jiné lesní pozemky. PĜíþinou lesního požáru mĤže
být pĜírodní jev (blesk), ale v naprosté vČtšinČ se jedná o lidskou nedbalost. V takovém pĜípadČ jde nejþastČji o odhozený nedopalek cigarety nebo nerespektování zákazu zakládání
ohĖĤ v lese þi následnČ jejich nedostateþné uhašení. PĜíþinou
požáru se mĤže stát i pohozené sklo, které za sluneþného poþasí funguje jako lupa. Lesní požáry se hasiþĤm obtížnČ likvidují,
protože k nim zpravidla dojde v tČžce pĜístupném terénu, kde
nelze plnČ využít hasiþskou techniku a jsou velmi nebezpeþné
kvĤli své schopnosti šíĜit se velkou rychlostí. Navíc chování
ohnČ v lese je mnohdy nevyzpytatelné a požár se mĤže šíĜit
napĜíklad i pod zemí a je pak velmi obtížné odhadnout, kde se
znovu vynoĜí. Zásahy na lesních požárech jsou proto þasovČ
velmi nároþné a vyžádají si povolání vČtšího množství jednotek požární ochrany. Likvidace lesních požárĤ si vyžaduje rovnČž znaþné množství vody, kterou je tĜeba þasto velice komplikovanČ k místu požáru dostat. Náklady na likvidaci lesních
požárĤ jsou tedy znaþnČ vysoké. Z tČchto dĤvodĤ je v lese více
než kde jinde potĜeba dodržovat základní preventivní zásady
chování. V lesích je zakázáno kouĜit, rozdČlávat nebo udržovat
otevĜené ohnČ mimo vyhrazená místa a to až do vzdálenosti
50 m od okraje lesa. V lesích je také zakázáno odhazovat hoĜící
nebo doutnající pĜedmČty.
I když zákon þ. 133/1985 Sb. o požární ochranČ, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, pĜímo zakazuje vypalování trávy a po-

rostĤ, stále se najde dost tČch, kteĜí zákaz poruší. Pak staþí jen silnČjší vítr, který zanese jiskry až do prostoru lesa.
Za silného vČtru nebo v období extrémního sucha je obecnČ
zcela nevhodné rozdČlávat oheĖ v pĜírodČ. Hazardem je také
rozdČlávání ohnČ pod vČtvemi nebo na koĜenech stromĤ, na
suchém listí, jehliþí nebo rašelinČ. PĜi rozdČlávání ohnČ mČjte
vždy pĜipravenu dostateþnou zásobu vody, pokud by se oheĖ
vymykal kontrole. Je dobré vybírat pro ohništČ místo v blízkosti vodního zdroje. MČjte na pamČti, že pĤda v jehliþnatém
lese je z hlediska možného vzniku a šíĜení požáru riziková,
protože hrabanka tvoĜená zetlelým jehliþím mĤže prohoĜet
až do znaþné hloubky a oheĖ se mĤže nepozorovanČ šíĜit do
stran i mimo ohništČ. RozdČlený oheĖ nikdy nenechávejte
bez dozoru a ohništČ a jeho okolí opusĢte až poté, kdy se pĜesvČdþíte, že je vše skuteþnČ dĤkladnČ uhašeno. Pamatujte, že
i ve zdánlivČ zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé
oharky a poryv vČtru je mĤže znovu rozdmýchat a oheĖ roznese do okolí. Pamatujte také na to, že dČti by nemČly nikdy
u ohništČ zĤstat bez dozoru dospČlé osoby! V dobČ zvýšeného
nebezpeþí vzniku požárĤ, napĜ. sucha, mĤže obec z dĤvodu
ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpeþnosti obþanĤ vydat
svým naĜízením zákaz vstupu do lesa. V pĜípadČ, že jste zjistili požár v lese a nejste si jisti, že jej zvládnete, je lepší utéci
do dostateþné vzdálenosti od ohnČ a neprodlenČ požár ohlásit
hasiþĤm na linku 150 nebo 112.
nprap. Ing.Petra Magerová,
vrchní inspektor, oddČlení prevence HZS MSK ÚO Opava

Prázdniny na dohled ...
Blíží se prázdniny, a i když chceme dny volna využít hlavnČ
k odpoþinku a rĤzným radovánkám na suchu i ve vodČ, nemĤžeme bohužel zapomínat na to, že i o prázdninách musíme
vČnovat pozornost našim dČtem a tomu, jak tráví svĤj volný
þas. Ne vždy se podaĜí pro dČti vytvoĜit dostateþnou náplĖ
pro volné dny a tak se zde objevuje prostor pro jejich fantazii
a uskuteþĖování rĤzných „hrdinských“ þinĤ. Proto v pĜípadČ,
že ponecháváme dČti úplnČ nebo þásteþnČ bez dozoru mČli bychom myslet na to, abychom v jejich dosahu nenechávali zápalky, zapalovaþe, zábavnou pyrotechniku, svíþky nebo rĤzné
chemické pĜípravky, které by se mohly lehce stát pĜedmČtem
experimentĤ a pokusĤ, které þasto konþí požáry, úrazy nebo
v nejhorších pĜípadech i smrtí. DĤraznČ upozornit dČti na to,
že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotĜebiþe nejsou urþeny ke hraní. Aby si pĜi odchodu z domu ovČĜily, zda
jsou všechny elektrické a plynové spotĜebiþe vypnuty, zda jsou
uzavĜeny vodovodní kohoutky, zda jsou uzavĜena okna a jestli
pĜi vycházení z bytu mají v ruce klíþe.
Tato základní pravidla, která by samozĜejmČ mČla platit nejen
pro dČti, ale i dospČlé, mohou alespoĖ þásteþnČ zamezit nebezpeþí vzniku požáru a pĜípadnému zranČní nebo usmrcení osob
a ke škodám na majetku.
Všichni bychom dále mČli mít v pamČti zásady pro rozdČlávání
ohnČ nejen na vyhrazeném táboĜišti:
x oheĖ rozdČlávat vždy za pĜítomnosti dospČlé osoby,
x nikdy nezapalovat oheĖ v blízkosti lesa (50 m),
x nikdy nerozdČlávat oheĖ za extrémního poþasí, napĜ. za
silného vČtru nebo extrémního sucha,
x nikdy neponechávat oheĖ bez dozoru,

x mít k dispozici dostateþné množství vlastní vody k uhašení ohnČ pro pĜípad, že je oheĖ rozdČlán v místČ, kde
není žádný vodní zdroj,
x nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli
nebo sedČli v blízkosti ohnČ (nebezpeþí vznícení šatstva),
x do ohnČ niky neházet jakékoliv výbušné pĜedmČty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejĤ apod.),
x oheĖ neroznášet po okolí (napĜ. na zapálené vČtvi),
x oheĖ vždy peþlivČ uhasit dostateþným množstvím vody
a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoĜení.
SamozĜejmČ, že zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpeþí,
která na dČti o prázdninách þekají, ale jako rodiþe bychom se
mČli pokusit své dČti na možné nástrahy upozornit a varovat je
pĜed nimi. A co my dospČlí? Nezapomínejme, že ponechání dítČte nebo zvíĜete ve vozidle v horkých letních dnech je doslova
hazard s jejich zdravím nebo dokonce životem a že plynový
zapalovaþ položený volnČ za oknem vozidla je následkem pĜehĜátí þastou pĜíþinou požáru vozidla. Na bezpeþnost v letních
mČsících bychom mČli myslet pĜi každé þinnosti spojené napĜíklad s opékáním a grilováním a dále rovnČž pĜi manipulaci
s hoĜlavými kapalinami pĜi natírání, lakování apod., kdy vlivem teplého poþasí dochází k odpaĜování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace. A v pĜípadČ, že se stanete pĜímými
úþastníky nebo svČdky požáru nebo jiné mimoĜádné události,
volejte hasiþe na linku 150 nebo 112.
Spokojené, radostné a hlavnČ bezpeþné léto pĜejí hasiþi HZS
MSK, územního odboru Opava.
nprap.Ing.Petra Magerová,
vrchní inspektor, oddČlení prevence HZS MSK ÚO Opava
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Zpráva o Āinnosti Komise pro projednávání pĢestupkĪ
mďsta Budišov nad Budišovkou za rok 2011
Komise pro projednávání pĜestupkĤ mČsta Budišov nad Bud.
je zvláštním orgánem mČsta, který zĜizuje starosta mČsta pro
výkon státní správy pĜenesený na obec. Je povČĜena k projednávání pĜestupkĤ dle zákona þ. 200/1990 Sb., o pĜestupcích,
v platném znČní, a to: proti obþanskému soužitíí (tzn. drobné
ublížení na zdraví, urážka na cti, schválnosti a jiné hrubé jednání), proti majetku (krádež, zpronevČra, podvod, pĜisvojení
cizí vČci – jedná se o majetek do 5000,- Kþ), proti veĜejnému
poĜádku (neuposlechnutí výzvy veĜejného þinitele pĜi výkonu jeho pravomoci, rušení noþního klidu, veĜejné pohoršení,
zneþištČní veĜejného prostranství) a ostatních pĜestupkĤ
proti poĜádku ve státní správČ a pĜestupkĤ proti poĜádku
v územní samosprávČ (porušení ObecnČ závazných vyhlášek
mČsta). Za pĜestupek je odpovČdná osoba, která v dobČ jeho
spáchání dovršila patnáctý rok svého vČku. Pokud se dopustí
pĜestupku nezl. dítČ, je vČc dle pĜestup. zákona odložena a pĜestupek Ĝeší sociánČ-právní ochrana dČtí.
V roce 2011 došlo 88 oznámení pĜestupkĤ k projednání a dalších 19 jich zĤstalo k vyĜízení z roku 2010.
PĜestupky jsou správnímu orgánu oznamovány Policií ýR,
OO, Vítkov, MČstskou policií Budišov nad Budišovkou, pĜímo obþany na podatelnČ MČÚ a nČkteré postoupením jiným
správním orgánem.
ObvinČní byli v pĜestupkovém Ĝízení uznáni vinnými za tyto
pĜestupky:
narušování obþanského soužití: celkem 28 pĜestupkĤ
 proti majetku: celkem 13 pĜestupkĤ
 pĜestupky proti veĜejnému poĜádku: celkem 1
 proti poĜádku v územní samosprávČ (tj. porušení OZV
mČsta): celkem 6
Ve zbylých pĜípadech bylo Ĝízení zastaveno (16), dále byly
pĜestupky odloženy (44) a nČkteré z nich postoupeny jinému
správnímu orgánu – vČcnČ nebo místnČ pĜíslušnému (5).
V blokovém Ĝízení bylo vyĜízeno 11 pĜípadĤ a vybráno tak
1.800,- Kþ na blokových pokutách.

Dále bylo na pokutách za projednané pĜestupky uloženo
23.700,- Kþ -vþetnČ nákladĤ Ĝízení (tj. 1000,- Kþ) dle vyhlášky
þ. 340/2003 Sb., v platném znČní. PĜestupkové Ĝízení je vedeno
v souladu se zákonem o pĜestupcích a správním Ĝádem.
SamostatnČ jsou sledovány pĜestupky spáchané mezi osobami
blízkými nebo osobami žijícími ve spoleþné domácnosti, které
mohou vykazovat znaky jevu domácího násilí. Jde pĜevážnČ
o narušování obþanského soužití slovním nebo fyzickým napadením, schválnostmi a jiným hrubým jednáním. V roce 2011
komise zaznamenala 18 takovýchto pĜípadĤ. V roce 2010 bylo
evidováno 13 pĜípadĤ.
Bylo podáno pouze jedno odvolání (odpor) proti rozhodnutí ve
vČci v pĜíkazním Ĝízení, které bylo zasláno na Krajský úĜad MS
kraje Ostrava, odbor vnitra a krajský živnostenský úĜad. Krajský úĜad jako správní orgán nadĜízený našemu správnímu orgánu se k napadenému pĜíkazu vyjádĜil tak, že tento byl naším
správním orgánem I. stupnČ vydán v souladu s právními pĜedpisy a nebyl shledán dĤvod pro zahájení pĜezkumného Ĝízení.
PĜi þinnosti komise se také stává, že obþané, kteĜí jsou pĜedvoláni k ústnímu jednání, maĜí výkon komise tím, že se na
pĜedvolání úmyslnČ a úþelovČ nedostavují. Komise je oprávnČna ukládat poĜádkové pokuty za bezdĤvodné nedostavení
se a také je kompetentní naĜídit strážníkĤm MČstské policii
Budišov nad Bud. pĜedvedení úþastníka Ĝízení, nebo svČdka
k ústnímu jednání. TČchto pravomocí komise využívá. Komise
se pĜi svém Ĝízení dĤslednČ zabývá hodnocením všech dĤkazĤ
v jejich vzájemných souvislostech, aby byla dostateþnČ a spolehlivČ prokázána vina obvinČného. V opaþném pĜípadČ Ĝízení
zastaví. RovnČž pĜi stanovení sankce zvažuje závažnost protiprávního jednání obvinČného. V nČkterých pĜípadech komise
zhodnotí protiprávní jednání uvedené v oznámení o pĜestupku
coby trestný þin, a to podle vykazujících znakĤ a zašle toto
oznámení na Okresní státní zastupitelství v OpavČ k provČĜení,
zda se skuteþnČ jedná o trestný þin.
Jana Skalková, pĜedsedkynČ KPPP mČsta Budišov n/B.

Vítání našich nejmenších obĀánkĪ...
První letošní vítání novČ narozených dČtí probČhlo v sobotu
26. kvČtna 2012 v obĜadní síni MČstského úĜadu v BudišovČ

nad Budišovkou formou malé slavnosti vítání obþánkĤ. ýtyĜi
nové budišovské obþánky, jejich rodiþe a ostatní hosty uvítaly zástupkynČ mČsta v þele s Mgr. NadČždou Vondroušovou,
povČĜenou þlenkou zastupitelstva mČsta. S krátkým programem pod vedením paní uþitelky VČry KovaĜíkové a paní Ĝeditelky Mgr. Simony Novotné, vystoupily dČti z místní mateĜské školy, které pĜítomným zarecitovaly, zahrály na Àétniþky
a zazpívaly.
Na závČr dostali noví obþánci na památku drobné dárky, jejich
maminky jako podČkování kytiþku a poté se rodiþe dČtí podepsali do Knihy cti mČsta Budišova nad Budišovkou.
Vítání obþánkĤ se uskuteþnilo po mnohaleté odmlce, a i když
ne všichni rodiþe pozvání na slavnost pĜijali, vČĜíme, že tato
krásná tradice bude v našem mČstČ s úspČchem obnovena.
Malý
ý dovČtek závČrem: velké podČkování patĜí vedení a uþitelkám zdejší mateĜské školy, pĜedevším paní Ĝeditelce SimonČ Novotné, za spolupráci pĜi „obrodČ“ tradice vítání obþánkĤ
v našem mČstČ.
Ing. Miluše Veþerková, matrikáĜka
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ZPRÁVY MČSTSKÉ POLICIE
V uplynulém období se hlídky MP zamČĜily zejména na veĜejný poĜádek, který
je neustále narušován ze strany nČkolika
jednotlivcĤ. Jedná se hlavnČ o požívání
alkoholických nápojĤ na místech, kde je to
vyhláškou MČsta Budišova n/Bud. zakázáno, rušení noþního klidu, pĜípadnČ dalších
þinností, které obtČžují ostatní obyvatele
mČsta. V souvislosti s tím byly provádČny
opakované kontroly vytipovaných míst,
vþetnČ zaznamenávání tohoto protiprávního
jednání s použitím MČstského kamerového
systému. Toto hlídky provádČly pro pĜípad,
že by pĜestupci odmítali vČc Ĝešit na místČ a popírali, že by se nČþeho dopouštČli. V tČchto pĜípadech
jsou záznamy využity jako dĤkazní materiál pro správní Ĝízení
vedené u Komise pro projednávání pĜestupkĤ, pĜípadnČ pĜedávány PýR k dalšímu šetĜení. Na základČ stížností obþanĤ
byly rovnČž provádČny intenzivní kontroly místní herny, kde
se údajnČ mČly pohybovat osoby mladší 18 let.
NČkolik událostí Ĝešeným MČstskou policií:
x 1. 4. 2012 ve 20.30 hod. hlídka MP pĜijala oznámení ženy,
která uvádČla, že byla fyzicky napadena svým druhem.
Oznamovatelka hlídce MP po jejím pĜíchodu na místo
uvedla, že se již její druh uklidnil a že vČc Ĝešit nechce.
x 2. 4. 2012 v 16.00 hod. bylo pĜijato oznámení pracovníka
fy Eurepol o nepovoleném kácení náletových dĜevin v blízkosti komunikace ve smČru na Malou hráz Kružberské
pĜehrady. Na místČ byly zjištČny dvČ osoby, které uvádČly,
že nepáchají žádnou škodu a dle jejich názoru pouze uklízejí okolí komunikace. Osoby byly z místa vykázány. Poté
strážníci lokalitu opakovanČ zkontrolovali, zda osoby ve
své þinnosti nepokraþují.
x 3. 4. 2012 ve 14.30 hod. hlídka MP pĜi kontrole mČsta zjistila skupinu osob, které popíjely alkohol na HalaškovČ námČstí. Osoby byly vyzvány, aby svého protiprávního jednání zanechaly. VČc byla vyĜešena na místČ domluvou.
x 3. 4. 2012 v 15.00 hod. se na služebnu dostavil zamČstnanec
fy TQM a oznámil poškození autobusu, ke kterému došlo
v prĤbČhu pĜedešlé noci. MP se zamČĜí na kontrolu zaparkovaných vozidel v prostoru AN v dobČ výkonu služby.
x 5. 4. 2012 v 8.30 hod. bylo pĜijato oznámení o požáru kontejneru na komunální odpad v místní þásti Podlesí. Po pĜíjezdu na místo bylo zjištČno, že požár již pĜed pĜíjezdem
hlídky MP nČkdo uhasil naházeným snČhem. V souvislosti
s vysokou teplotou došlo k poškození ochranného nátČru
kontejneru a shoĜení gumových tČsnČní víka. ProvČĜením
události bylo vylouþeno úmyslné zavinČní. Ke vznícení došlo patrnČ po vysypání žhavého popela do kontejneru.
x 5. 4. 2012 v 11.00 hod. hlídka MP nalezla pĜi pravidelné
kontrole místní þásti Staré OldĜĤvky vnitĜnosti, které pocházely patrnČ z vyvržené zvČĜiny. ProvČĜením události vyšlo
najevo, že nešlo o pytláctví a zvíĜe bylo odloveno místním
Mysliveckým sdružením.
x 11. 4. 2012 v 19.45 hod. byla zjištČna potyþka pĜímo pĜed
služebnou MP na ul. Partyzánské, kde se uprostĜed silnice
fyzicky napadali dva muži. Hlídka oba útoþníky oddČlila od
sebe a pĜi ovČĜování totožnosti jednoho z pachatelĤ vyšlo
najevo, že se jedná o osobu hledanou policií. Tato byla posléze pĜedána hlídce PýR OO Vítkov.

x

x
x

x

x

• 12. 4. 2012 v 11.30 hod. obþan oznámil,
že mu neznámý pachatel vytČžil dĜevinu na
pozemku, který má v pronájmu. ŠetĜením
události bylo zjištČno, že náletovou dĜevinu
odstranili pracovnici fy ýEZ pĜi pravidelné
údržbČ silového vedení provádČné se souhlasem vlastníka pozemku.
• 15. 4. 2012 v 21.20 hod. žena oznámila
hlídce MP, že byla fyzicky napadena svým
partnerem. Hlídka po pĜíjezdu na místo
zjistila, že se jedna o dlouhodobé spory, kdy
oznamovatelka poté, co událost oznámí, ji
následujícího dne odmítne Ĝešit.
• 19. 4. – 21. 4. 2012 opakované Ĝešení protiprávního jednání v souvislosti s požíváním alkoholu na
veĜejných prostranstvích. PĜestupky Ĝešeny ukládáním blokových pokud na místČ, pĜípadČ oznámením pĜíslušnému
orgánu.
21. 4. 2012 v 17.30 – 23.00 hod. probČhlo provádČní kontrol
v místní hernČ na pĜítomnost osob mladších 18 let. Vykázání tČchto osob z prostor stavebnČ vymezených pro umístČní
hracích automatĤ.
5. 5. – 7. 5. 2012 - opakované Ĝešení popíjení alkoholu na
místech kde je to vyhláškou mČsta zakázáno. Události byly
Ĝešeny v blokovém Ĝízení.
9. 5. 2012 v 18.15 hod. hlídka MP pĜijala oznámení o pokousání dítČte psem. Po pĜíjezdu na místo se ukázalo, že pes
patĜí jednomu z pĜíbuzných. Osoby byly na místČ pouþeny o dalším postupu, vþetnČ veterinárního vyšetĜení zvíĜete
a pĜedložení pĜíslušných dokladĤ (oþkování proti vzteklinČ). DítČ bylo již pĜed pĜíjezdem hlídky MP pĜevezeno k lékaĜskému ošetĜení.
10. 5. 2012 v 13.30 hod. hlídka MP Ĝešila popíjení alkoholu
na HalaškovČ nám. Jelikož se jednalo o „známé ¿rmy“ které
opakovanČ tento zákaz porušují, byl tČmto osobám alkohol
hlídkou MP odebrán na místČ jako vČc užitá k páchání pĜestupku. Osoby poté z místa odešly.
10. 5. 2012 ve 22.30 – 23.30 hod. - pĜijato oznámení o podezĜení z kapesní krádeže u Nákupního stĜediska. ZjišĢování okolností, pĜedání poznatkĤ PýR OO Vítkov.
BaroĖ Milan, vedoucí strážník MP
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STÁTNÍ LESY A TECHNICKÉ SLUŽBY

Zmizí z lesĪ na Budišovsku smrk?
Vítkovská vrchovina je oblast ležící mezi Opavou, Novým Jiþínem a Bruntálem na ploše cca 80 000 ha. Je to náhorní plošina
rozbrázdČna hluboce zaĜezanými koryty potokĤ a Ĝek Moravice,
Odry a Budišovky. NadmoĜská výška se pohybuje v rozmezí
240 až 750 m n.m. Toto území je asi z jedné þtvrtiny pokryto lesem, kde silnČ dominují jehliþnany. Základní dĜevinou je smrk,
který na konci minulého století pokrýval 63% plochy porostĤ.
Bylo tomu tak vždy? Z historických podkladĤ víme, že nikoliv. NapĜíklad v „Lesní fassi Jose¿nského katastru“ z roku 1787
se mĤžeme doþíst, že v lesích v okolí obce SkĜípov rostlo pĜes
80 % jedle a necelých 20% buku. V roce 1842 pak lesník Pfeifer
o tČchto lesích píše, že jsou tvoĜeny „ušlechtilou jedlí vynikajícího vzrĤstu a jen v jednotlivých porostech jest více þi ménČ pĜimísen buk“. V mladých 20 - 30letých lesích je hojnČji zastoupen
kultivovaný smrk.
Proþ se pak naší pĜedkové rozhodli pČstovat tolik smrku?
Smrk je dĜevina s vysokou produkcí dĜeva a pomČrnČ snadným
zpĤsobem pČstování. PravidelnČ plodí, takže je vždy dostatek
osiva pro vypČstování sazenic. Mladé smrky rychle odrĤstají
konkurenci buĜenČ (trávy, ostružiník atd.) a nejsou poškozovány
okusem zvČĜe jako jiné dĜeviny. DĜevo smrku je snadno opracovatelné. Hlavním dĤvodem jeho plošného rozšíĜení v této oblasti
byl však rozvoj tČžby uhlí na Ostravsku a s ním spojená potĜeba
dĜíví na výdĜevu v hlubinných dolech. Proto byly pĤvodní jedlové buþiny postupnČ nahrazeny smrkovými monokulturami.
Je smrk opravdu tou nejlepší dĜevinou? Smrk s povrchovým
koĜenovým systémem je vhodnou dĜevinou ve vyšších nadmoĜských výškách a severních chladnČjších a vlhþích lokalitách.
V nadmoĜských výškách do 600 m n.m. a na teplých a suchých
jižních expozicích není urþitČ pĤvodní dĜevinou a byl zde vysazen umČle teprve v minulém a pĜedminulém století. Tyto
nepĤvodní smrkové porosty pak trpí rozsáhlými kalamitami
vyvolanými jak abiotickými (vítr, sníh, námraza) tak i biotickými (hmyzí škĤdci, dĜevokazné houby) þiniteli. V devadesátých
letech minulého století pak v oblasti Ostravska, Opavska a Vítkovska došlo k velkoplošnému „chĜadnutí“ smrku, které trvá dodnes. Tento nedobrý stav se bČhem dvaceti let projevil i v jiných
þástech republiky a v sousedních státech – Polsku a Slovenské
republice.
Co zpĤsobuje chĜadnutí smrku? Podle studie nČmeckého
„Helmholtzova centra pro výzkum životního prostĜedí“, ve které
hodnotí vliv zmČny klimatu na vývoj 845 druhĤ rostlin, je smrk
jedním z nejohroženČjších rostlinných druhĤ v EvropČ. Tento
stav zpĤsobuje soubor nČkolika škodlivých þinitelĤ:
- NepĤvodní výskyt smrku na lokalitách pro jeho rĤst zcela
nevhodných
- ZmČna prĤbČhu poþasí v posledních letech, zejména stoupající výskyt suchých a teplých období (tzv. pĜísuškĤ) ve
vegetaþním období (duben až Ĝíjen)
- Nízký obsah dostupných živin zpĤsobený dlouhodobou
imisní zátČží, která je pĜíþinou zvýšené kyselosti pĤd
- Snížená obranná schopnost smrku proti biotickým škodlivým þinitelĤm (dĜevokazné houby a podkorní hmyz)
Jak se chĜadnutí smrku projevuje? PrĤvodními znaky chĜadnoucích smrkových porostĤ jsou výrazné barevné zmČny, žloutnutí až hnČdnutí jehliþí. Dalším projevem je zvýšený opad starších roþníkĤ jehlic, tzv. defoliace. ChĜadnoucí smrky mají zmen-

12

šený koĜenový systém. Na takto oslabených stromech je možno
pozorovat zvýšený výskyt biotických škĤdcĤ, zejména václavky
smrkové a kĤrovcĤ.
Václavka smrková: Z pohledu houbaĜe je václavka oblíbenou
jedlou houbou. Její plodnice vyrĤstají koncem záĜí na koĜenech
a paĜezech nejþastČji jehliþnatých dĜevin. Pro lesní hospodáĜe
však pĜedstavuje nebezpeþnou dĜevokaznou houbu, která zpĤsobuje vážné onemocnČní stromĤ. Toto onemocnČní konþí pĜi
akutním prĤbČhu jejich odumĜením – uschnutím. PĜítomnost
václavky poznáme podle výronu pryskyĜice v místČ napadení,
lahvicovitého zduĜení báze (paty) kmene, bílých povlakĤ podhoubí (syrrocia) pod kĤrou a hnilobou koĜenĤ a kmenĤ stromĤ.
PĜímá obrana proti václavce neexistuje.
KĤrovci: Jsou to drobní brouci (1 až 5 mm), jejichž vývoj probíhá vČtšinou pod kĤrou stromĤ. Po páĜení vyhlodává samiþka
v kĤĜe chodbu, do které klade vajíþka. Vylíhlé larvy se živí lýkem. PĜi masivním obsazení stromu kĤrovci dochází k pĜerušení
tČchto vodivých pletiv a k zastavení pĜísunu vody a živin z koĜenĤ do koruny. Stromy hynou. NejškodlivČjším kĤrovcem na smrku u nás je lýkožrout smrkový a v posledních letech i lýkožrout
severský, který byl pĤvodnČ rozšíĜen v oblasti severské tajgy.
Obrana proti nČmu je obtížnČjší než proti lýkožroutu smrkovému. KĤrovci napadají odumírající stromy, vývraty, zlomy a pokácené dĜíví. Zdravý a vitální strom se brání zaléváním broukĤ
pryskyĜicí. PĜi pĜemnožení v oslabeném nebo pokáceném dĜíví
napadají další generace kĤrovcĤ zdravé stromy a zpĤsobují tak
rozsáhlé kalamity. V tom spoþívá nebezpeþí tohoto „druhotného“ škĤdce a snaha lesních hospodáĜĤ v tlumení jeho gradace.
Co pĜináší chĜadnutí smrku lesním hospodáĜĤm? Lesní zákon pĜikazuje vlastníkĤm lesa provádČt taková opatĜení, aby se
pĜedcházelo a zabránilo pĤsobení škodlivých þinitelĤ na les. Co
to znamená v praxi? Je zĜejmé, že nejsme schopni ovlivnit výši
teplot a srážek. Neznáme ani pĜímou obranu proti dĜevokazným
houbám. Jsou však dvČ þinnosti, kterými mĤže lesní hospodáĜ
ovlivnit tento nepĜíznivý stav. První z nich je boj s kĤrovci.
Vþasným vytČžením dĜíví vhodného pro rozvoj tČchto škĤdcĤ (vývraty, zlomy, václavkou napadené a usychající stromy)
a jeho urychleným odvozem z lesa bráníme škĤdcĤm v jejich
pĜemnožení. DĜíví napadené kĤrovci urychlenČ vyhledáváme,
tČžíme a úþinnČ asanujeme (usmrcujeme kĤrovce), a to odkornČním, chemicky postĜikem insekticidy nebo odvozem ke zpracování. Velmi dĤležitá je i instalace obranných opatĜení – lapaþĤ
s feromonovou návnadou a stromových pokácených lapákĤ – do
kterých lákáme kĤrovce.
VšimnČte si prosím, že všechny tyto obranné postupy jsou založeny na zvýšené a urychlené tČžbČ. Proto se na silnicích pohybuje tolik kamionĤ se dĜevem, proto se v lesích objevují nové
holiny. Není to zpĤsobeno snahou o maximální tržby z lesa, ale
nutností zmírnit tuto „ekologickou katastrofu“. Tak to stanoví
i zmínČný lesní zákon. VČĜte, že nikoho netrápí tento stav tolik,
jako vlastníky lesĤ a lesní hospodáĜe. Druhou þinností je pak
obnova lesa spojená s radikální zmČnou dĜevinné skladby v neprospČch smrku. To znamená, že pĜi výsadbČ vzniklých holin je
tĜeba smrk používat pouze v malém množství jako „výplĖovou
dĜevinu“. Protože mĤžeme pouze tČžko odhadovat budoucí prĤbČh poþasí, musíme vytváĜet v novČ zakládaných porostech co
nejvČtší druhovou pestrost. Pouze smíšené a rĤznovČté lesy pĜe-

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

þkají extrémní výkyvy poþasí a kalamity s nimi spojené. Smrkové monokultury tuto schopnost nemají.
Co uvedených poznatkĤ vyplývá? Pokud chceme našim potomkĤm zanechat kvalitní a stabilní lesní porosty, musíme se
vrátit k dĜevinné skladbČ, která zde byla pĜed nČkolika stovkami
let. Neznamená to však, že smrk zmizí z našich lesĤ úplnČ. Je
spousta vlhkých a stinných lokalit, kde se smrku daĜilo a bude se
snad daĜit i v budoucnu. VýraznČ se však zredukuje jeho plošné
zastoupení.
Ing. Miroslav Dušek
Správa lesĤ a technické služby p.o.

ŠKOLSTVÍ

První setkání
Ve þtvrtek 17. kvČtna se uskuteþnilo první opravdové setkání
dČtí a pedagogĤ ze Základní školy v BudišovČ n/B. a z polského Gymnázia Jana Pavla II. z Kornowacu. Akce byla plánovaná dlouho dopĜedu v rámci projektu podaného polskou stranou
sdružení Euroregion Silesia a ¿nancovaná z Evropského fondu regionálního rozvoje, takže dČti celodenní výlet nic nestál.
Program byl domluven obČma stranami a zorganizován naší
školou, protože se odehrával na naší stranČ hranice. Polský

autobus s dČtmi dorazil do Budišova kolem pĤl deváté ráno
a pĜed školou nabral také dČti z naší školy a jejich pedagogický doprovod. Jeho další cesta smČĜovala na Kružberskou
pĜehradu, kterou si dČti prohlédly, a pak se prošly kolem bĜehu
Ĝeky Moravice až do Davidova mlýna v Kružberku, kde do
autobusu znovu nastoupily. Pak jsme pokraþovali do arboreta
v Novém DvoĜe u Opavy. Nejprve jsme se ale posilnili v restauraci U Arboreta, kde jsme mČli objednán pro všechny velmi dobrý obČd. Odpolední program v arboretu byl už v plné
režii našich polských pĜátel. Jejich znamenitý prĤvodce nás
provedl celým nádherným parkem, vČdČl spoustu zajímavostí
témČĜ o každém stromČ nebo keĜi. Trošku nás také prozkoušel z našich vČdomostí o rostlinách, taky jsme si vyzkoušeli
pár kvízĤ a her. DČti byly pĜi všech þinnostech rozdČleny do
mezinárodních družstev, a tady teprve zaþala ta pravá zábava
a legrace. A dČtem se to moc líbilo. Opravdu se ukázalo, že
jazyková bariéra znamená v kamarádství jen málo. A tak se teć
už jen mĤžeme tČšit na pĜíští setkání. Bude brzy – na podzim
po prázdninách nás þeká setkání druhé, sportovní. Uskuteþní
se tentokrát v krásné sportovní hale kornowackého gymnázia
a budeme soupeĜit v mnoha sportech - uvidíme, co si na nás
naši noví polští pĜátelé vymyslí.
Hana Hladišová
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EU peníze školám II
Možná vás bude zajímat, jak pokraþuje ve škole projekt EU
peníze školám. V jednom z minulých þísel jste se dozvČdČli, že škola plánuje za evropské peníze vybudovat novou poþítaþovou uþebnu a také zlepšovat vČdomosti a znalosti dČtí
v takzvané þtenáĜské gramotnosti. Projekt bČží ve škole od záĜí
2011, a protože konec školního roku se blíží, tady máte další
jeho pokraþování.
x Nová poþítaþová uþebna je hotová. Obsahuje 25 žákovských PC míst, využili jsme novou techniku, tzv. tenkého
klienta. Znamená to, že v uþebnČ je jeden server a na nČj
pĜipojeno 25 žákovských monitorĤ a jeden uþitelský notebook. Uþebna je využívána pĜedevším pro práci s výukovými programy, kterých má škola dnes už velmi mnoho.
x Výuka þtenáĜské a informaþní gramotnosti bČží od 1. zá-Ĝí ve 3., 4., 6. a 7. roþníku. V tČchto tĜídách jsou žáci
na jednu hodinu týdnČ rozdČleni napĤl, v tČchto malých
skupinách pak þtou vlastní knížky, uþí se lépe porozumČt
textu a najít potĜebné informace. Taky plní rĤzné zajímavé úkoly a o knížkách si povídají.
x Škola doplnila žákovskou knihovnu pro nižší i vyšší

stupeĖĖ mnoha
h novými
ý i kknihami,
ih i aby
b sii dČ
dČtii mohly
hl žh
žhavéé
novinky ve škole pĤjþovat a þetba je opravdu bavila. No,
a aby se dČtem þetlo opravdu dobĜe a aby se na þtení
tČšily, vybudovali jsme ve škole (už z vlastních zdrojĤ)
novou þtenáĜskou uþebnu. Nechybí v ní mČkký koberec,
barevné polštáĜe a malá keramická tabule. DČti se pohodlnČ natáhnou na zem a þtou…..
A protože máme ve škole moc šikovného pana školníka,
budou tady i nové lavice ve tvaru velkého šestiúhelníku. Ty pan školník vyrobil ze starých kateder a jen jsme
nechali udČlat nové desky. UšetĜilo se tím plno penČz,
protože lavice takového tvaru jsou opravdu velmi drahé.
Tento projekt bude pokraþovat i v pĜíštím školním roce. Výuka
þtenáĜské gramotnosti se bude vyuþovat v následujících roþnících ještČ jeden rok, za zbylé peníze dále dovybavíme školu
pĜedevším v oblasti výpoþetní techniky.
Jsme tedy opravdu rádi, že peníze poskytované formou tohoto
projektu Evropskou unií se nám daĜí využívat smysluplnČ, ve
prospČch našich dČtí a k neustálému zlepšování uþebních podmínek v naší škole. Hana Hladišová, zástupkynČ Ĝeditele ZŠ

Den Zemď ve škole - duben 2011
Den ZemČ si dČti z naší školy jako každoroþnČ opravdu užily. Vždycky je to pro nČ nejen užiteþná práce pro mČsto, ale
i spousta zábavy a pouþení. Tady máte nČkteré pĜíklady: napĜíklad dČti z 1. a 2. tĜíd letos navštívily pracovnice MČÚ - paní
G. Roháþová a paní J. DovrtČlová a mČly pro nČ pĜipravený
pouþný a také velmi zábavný program. RozdČlily dČti do tĜí
skupin - voda, vzduch a zemČ. DČti tĜídily obrázky na zdravou
a zniþenou krajinu, snažily se zjistit, co ji zniþilo a jak by se
to dalo napravit. Také poznávaly stromy, kvČtiny a živoþichy,
tĜídily plastová víþka a sestavovaly z nich obrázky. Skupiny
získávaly body a nejúspČšnČjší z nich – zemČ - byla ocenČna
diplomem. Po této aktivitČ ve tĜídČ si dČti nasadily pracovní
rukavice, vzaly tašky a vydaly se na jarní vycházku spojenou
se sbíráním odpadkĤ. DČti ze 4. tĜídy zase sázely v lese stromky. Tahle opravdu tČžká a namáhavá práce je docela uchvátila.
VždyĢ není nad to mít v lese svĤj vlastní stromeþek.
Den zemČ samozĜejmČ probíhal i na stupni vyšším, jen jsme si
ho posunuli o týden pozdČji, abychom využili pČkného poþasí.
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NáplĖ dne byla rĤzná, ale urþitČ zajímavá. Posućte sami: šesĢáci zaþali den besedou s ing. Duškem, Ĝeditelem mČstských
lesĤ, a byla to beseda velmi zajímavá. O stromech a zvíĜatech
našeho regionu, o tom, co lesníky trápí a jak bychom jim mohli
þasto pomoci. Pak vyrazili do okolí Budišova, konkrétnČ zamíĜili do starého bĜidlicového dolu smČrem na Staré OldĜĤvky
po levé stranČ Budišovky a vyþistili tuto cestu od odpadkĤ,
které se tu bČhem zimy objevily. Sedmáci totéž provedli podél
cesty na malou hráz a kolem Huberta. ýást osmákĤ pracovala
na školním pozemku a provedli dĤkladnČ veškeré jarní práce.
Druhá þást se pak pĜidala k deváĢákĤm a v první hodinČ sledovali ve tĜídČ poĜad o tĜídČní odpadkĤ a pak také vyrazili ven.
Po domluvČ s mČstskými lesy zase uklízeli kolem bĜidlicové
stezky po pravé stranČ až na pionýrskou louku.
Všichni bez výjimky dČlali práci užiteþnou a musím Ĝíct, že
všichni sklidili od svých uþitelĤ jen pochvalu. Hana Hladišová

PĢes vďdu, sport a turistiku k pĢátelství
- mezinárodní mikroprojekt
V letošním školním roce naše škola navázala pĜátelské a družební styky s Gymnáziem Jana Pavla II. v malém polském
mČsteþku nedaleko hranic – v Kornowacu. Povedlo se jí to ve
spolupráci se sdružením Euroregion Silesia, které podporuje tzv.
pĜeshraniþní spolupráci a právČ takovéto akce pomáhá sjednávat
a také ¿nancovat, a to z Evropského fondu regionálního rozvoje.
Na podzim probČhlo nČkolik vzájemných návštČv – nejprve
vedení polské školy u nás, pak zase my v Polsku – a tady jsme
se pĜedevším domlouvali na zpĤsobu spolupráce a na možných
akcích. V zimČ návštČvy na obou stranách pokraþovaly a už
nebyly jen pracovní. PĜi jedné z nich nás polští pĜátelé pozvali
na školní akademii, ve které nám studenti pĜedvedli své hudební a pČvecké schopnosti. PĜi jarním setkání zde v BudišovČ
jsme zase my pozvali polské dČti do muzea bĜidlice a obdarovali je krásnými bĜidlicovými šperky. Výsledkem všech jednání bylo podání 1. projektu z polské strany, který je realizován
v prĤbČhu celého roku 2012 a jehož souþástí jsou celkem tĜi
spoleþné akce pro dČti obou škol. Do konce þervna pak naše
škola podá 2. projekt, jeho nejdĤležitČjší spoleþná akce bude
týdenní pobyt a zároveĖ lyžaĜský výcvik žákĤ obou škol v Jeseníkách. O dalších menších doprovodných akcích ještČ pĜemýšlíme. Tento projekt bude realizován v prĤbČhu roku 2013
a opČt ¿nancován z penČz EU.
A proþ to všechno? Nejde samozĜejmČ jen o možnost získat
peníze na mnohé tyto akce. ZároveĖ je urþitČ dĤležité, že se

vzájemnČ setkají dČti ze dvou sousedních zemí, poznají svĤj
jazyk, zvyky, zpĤsob života, uvidí rozdíly i shody a snad nČkteĜí navážou i kamarádství a pĜátelství.
Hana Hladišová

Školní jídelna
VČþné téma diskuzí a vzpomínek. Kdo by si nČkdy nevzpomnČl, aĢ už v dobrém nebo špatném. Už je to déle než rok, co
jsem nastoupil do pozice vedoucího školní jídelny v našem
mČstČ. Za ten rok jsem zjistil, že je to práce vdČþná i nevdČþná. Kdo pracoval ve stravování, jistČ mi dá za pravdu.
TČžko se dá totiž uvaĜit nČco, co by chutnalo úplnČ všem.
NČkdo má radČji jídla ta, která zase nemusí druhý. Velký
rozdíl je také mezi dČtmi a dospČlými, aĢ už jde o chuĢ jídel nebo skladbu jídelníþku. PotĜeba je si také uvČdomit, že
školní jídelna je limitována nejen penČzi na nákup potravin,
ale také vyhláškami o školním stravování. To znamená, že
musíme dodržovat nejen ¿nanþní limity – cenu obČda pro

žáky ZŠ a MŠ, které jsou u nás na spodní hranici, ale také
takzvaný „spotĜební koš“, který nám urþuje kolik a jakých
potravin musí být v kalendáĜním mČsíci použito k pĜípravČ
jídel. Musím ale Ĝíct, že se v jídelnČ snažíme dČlat vše pro
to, aby strávníci byly spokojeni a dostali za své peníze to
nejlepší. AĢ už jde o pestrost jídel, tak také o kvalitu surovin.
Strávníci mají navíc možnost vybrat si ze dvou jídel. Školní
jídelna nevaĜí pouze pro žáky a zamČstnance základní školy
a pro školku, ale také pro strávníky cizí. Touto cestou bych
chtČl vzkázat všem, kteĜí se chtČjí nČkde stravovat a rodiþĤm
dČtí, které do školní jídelny nechodí, aĢ to u nás zkusí.
Jan Ponþík, vedoucí ŠJ
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ÿarodďjnický rej v MŠ
Konec mČsíce dubna znamená, že se blíží „Svátek þarodČjnic“.
Maminky z Klubu rodiþĤ a pĜátel naší MŠ si proto pĜipravily
pro dČti „ýarodČjnický rej“, který naplánovaly na úterý
24. 4. 2012 ve 14:30 hod. Malé „þarodČjnice“ a „þarodČjové“
se zaþali scházet na školní zahradČ MŠ, kde už je þekaly
maminky z KRPŠ MŠ s pĜipraveným programem. NČkteré
rodiþe odradilo „aprílové poþasí“, kdy chvílemi svítilo
sluníþko, chvílemi i zapršelo. Všichni zúþastnČní se pustili
do soutČží a zápolení, po kterém je þekala sladká odmČna,
diplom a osvČžení „þarodČjným nápojem“. NČkteĜí si zatanþili
„þarodČjnický tanec“, nČkteĜí si na školní zahradČ užívali
s rodiþi klouzání, houpání a všelijakého dovádČní. Na závČr
byly ocenČny nejkrásnČjší pĜevleky. Poþasí nám sice moc
nepĜálo, ale „ýarodČjnický rej“ se pĜesto povedl.
ZúþastnČným rodiþĤm a dČtem se líbil, a to vše zásluhou
obČtavých maminek z Klubu rodiþĤ a pĜátel školy MŠ, které si
Jana Jüstelová, uþitelka MŠ
za to zaslouží podČkování.

Cena ĉ 2012
„Cena Ć“ je projektem v ýR, který se jako jediný snaží komplexnČ mapovat a oceĖovat aktivity mecenášĤ, sponzorĤ a dob-

rodincĤ na podporu kultury a charity v ýR. Cenu nedostávají
jen ¿rmy, ale i „obyþejní lidé“. A tČm je tĜeba podČkovat.
V letošním, již XII. roþníku udílení cen Ć (dík), dČkování sponzorĤm a dobrodincĤm, kteĜí nezištnČ pomáhají našemu dČtskému domovu, jsme se rozhodli nominovat VZ Libava. Vojáci
nám již 13 let umožĖují se zdarma rekreovat v prostoru Barnov.
V nádherném prostĜedí sportujeme, hrajeme rĤzné hry, plaveme,
jezdíme na lodích a odpoþíváme, 14 dní spoleþnČ s dČtským domovem Ostrava-Hrabová. PĜedání ceny Ć v Moravskoslezském
kraji probČhlo 16. 5. 2012 na Zámku v KunínČ. Naši vojáci postoupili do užšího ¿nálového výbČru. Tento ceremoniál se uskuteþní na posvátné pĤdČ Národního divadla 21. 6. 2012.
ChtČla bych touto cestou ještČ jednou našim vojákĤm podČkovat.
Za SOVZ mjr. Ing. Ivanu Šestákovi a veliteli plukovníkovi gšt. Ing.
Rudolfu Honzákovi ve VyškovČ. Naše dČti si po tom všem co už
museli za tak krátký život prožít, odpoþinek v tak nádherné pĜírodČ
urþitČ zaslouží.
Mgr. NadČžda Vondroušová, Ĝeditelka DD

Za každým úspďchem najdete Ālovďka
Základem úspČchu je vybrat si pravý þas, jedineþné téma, na
nČmž budeme pracovat, a následnČ dílo uskuteþnit. Za každým
úspČchem je však konkrétní þlovČk se svými zájmy, potĜebami,
touhami, problémy i sny. 12. dubna tohoto roku naši studenti
sbírali plody své dlouhodobé práce. Vít Mužík
k z kvarty se zúþastnil krajského kola dČjepisné olympiády a pĜivezl si první
místo s postupem do celostátního kola v TáboĜe. Ve stejný den
se v OpavČ konalo okresní kolo StĜedoškolské odborné þinnosti (SOý). Tohoto veĜejného zápolení se úþastnilo devČt našich
studentĤ. První místo získali Pavel Škrobánek
k s prací „ChytĜe
proti AIDS“ (obor Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného þasu), Tereza ŠkaĜupová s prací „Islám
a právo šaría“ (obor Filozo¿e, politologie a ostatní humanitní a spoleþenskovČdní obory) a OndĜej Žídek
k s prací „Cenová politika mobilních operátorĤ vs. þeský zákazník“ (obor
Ekonomika a Ĝízení). Druhá místa obsadili Karolína Grodová
s prací „Diabetes mellitus“ (obor Zdravotnictví) a Jan Brodský
s prací „Železniþní traĢ Suchdol nad Odrou - Budišov nad
Budišovkou“. Všichni tito žáci postupují do krajského kola.
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TĜetí místo pak vybojovali Alexandra Šenková s prací „Anomálie krevního tlaku a jeho prevence“ (obor Zdravotnictví),
Klára Prusková s prací „Pováleþný odsun NČmcĤ z Vítkova“
(obor Historie) a Michaela SolaĜová s prací „Internetový marketing“ (obor Ekonomika a Ĝízení). A naši radost dovršil kvartán
Dominik Skalka, který si po úspČšném vystoupení v okresním
kole chemické olympiády vybojoval v krajském kole 3. místo.
Všem studentĤm blahopĜejeme a tČm, kteĜí postupují do celostátního, þi krajského kola držíme palce a pĜejeme jim další
úspČchy.
Mgr. Miroslav Buþánek

BlahopĜání
BlahopĜejeme Janu Brodskému, studentu oktávy vítkovského
gymnázia, který obsadil v okresním kole zemČpisné olympiády 3. místo a v okresním kole StĜedoškolské odborné þinnosti 2. místo s postupem do krajského kola. PĜejeme mu hodnČ
štČstí a dČkujeme za dlouholetou úspČšnou reprezentaci školy.
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DĎTSKÝ DEN V BUDIŠOVĎ
V sobotu 2. 6. uspoĜádalo místní sdružení ODS již popáté dČtský den, tentokrát ve spolupráci se StĜediskem volného þasu.
Hezké poþasí pĜilákalo mnoho návštČvníkĤ, odhadem 450 dČtí
a jejich rodiþĤ. DČti mČly veškeré atrakce zdarma. Mohly dovádČt na skákací skluzavce a skákacím hradu, pochutnaly si
na cukrové vatČ, pan Stuchlík vozil dČti na bryþce, spoleþnost
EKOKOM pĜipravila pro dČti výstavu „Tonda obal na cestách“, která byla zamČĜená na tĜídČní odpadu. Dále jsme pro
dČti pĜipravili kolo štČstí, malování na obliþej, modelování ba-

lónkĤ, dČtské karaoke a soutČže. Díky sponzorĤm byla pro dČti
pĜipravena bohatá tombola. Náš dČtský den navštívil také senátor Václav Vlþek a pĜedseda poslaneckého klubu ZbynČk Stanjura, který pĜislíbil mČstu maximální pomoc v jeho projektech
a zámČrech.
ZávČrem bych chtČl podČkovat poĜadatelĤm, dobrovolníkĤm
a sponzorĤm - INSPORT LINE Vítkov, Roman Šþurek, Jarmila Siažíková, Marie Schrammová, restaurace U obucha, Rostislav Kyncl.
Radim NČmeþek, pĜedseda MS ODS
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Návštďva prezidenta republiky
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DĎTSKÝ DEN V BUDIŠOVĎ

Jízda historického vlaku
V sobotu 2. þervna jsme si po 121 letech opČt pĜipomnČli
vybudování železniþního spojení našeho mČsta a Suchdolu nad
Odrou. Vláþek svoji cestu zapoþal tradiþnČ v Suchdolu nad
Odrou a postupnČ se zastavoval ve všech mČstech a obcích okolo
trati. Obce si stejnČ jako loni pĜipravili speciální program pro tuto
pĜíležitost. Na koneþné stanici se vláþek v našem mČstČ zastavil
na celou hodinu.
PĜi pĜíjezdu cestující vítal budišovský fojt a jeho choĢ jako
historické postavy. Cestující dokonce uvítal i samotný císaĜ Josef
II. Poté následoval krátký historický pĜíbČh o pĜepadení konvoje
prušákĤ generálem Laudonem za sedmileté války u Guntramovic
v podání hercĤ historického šermu ARCUS Vítkov. Pro dČti
byly pĜipravené hry jako stĜelba na divokého kance, obĜí
puzzle, hádanky… Manželé HuĢovi zajistili hudební doprovod
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a obþerstvení. DČkuji srdeþnČ všem poĜadatelĤm a pĜedevším
návštČvníkĤm a zároveĖ se tČším na pĜíštČ. Marie Talíková DiS.
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Den Zemď na ZŠ Budišov
Den ZemČ si dČti z 2. tĜíd letos opravdu užily. V pátek
20. dubna jsme pozvaly do školy paní G. Roháþovou a J. DovrtČlovou z mČstského úĜadu, které mČly pro dČti pĜipravený
pouþný a zábavný program.
Nejprve seznámily dČti s tím, proþ se slaví Den ZemČ a proþ je
ochrana pĜírody tak dĤležitá. Poté rozdČlily dČti do tĜí skupin voda, vzduch a zemČ. DČti tĜídily obrázky na pČknou a zniþenou
krajinu, poznávaly, co krajinu zniþilo a jak by se to dalo napravit. Poznávaly stromy, kvČtiny a živoþichy, tĜídily plastová víþka
a sestavovaly z nich obrázky. TĜídily odpad a vše si vysvČtlovaly. Skupiny získávaly body a nejúspČšnČjší skupina – zemČ

– byla ocenČna diplomem. Po aktivitČ ve tĜídČ si dČti nasadily
pracovní rukavice, vzaly tašky a všichni jsme se vydali na jarní
vycházku spojenou se sbíráním odpadkĤ. Cestou jsme poznávali
jarní rostliny a všímali si prostĜedí, které nás obklopuje. Nasbíraný odpad jsme uložili u školní družiny, odkud ho pracovníci
technických služeb odvezou. Musím podotknout, že odpadu se
po mČstČ povaluje ménČ než v minulých letech.
Chci tímto podČkovat pracovnicím MÚ za pĜipravený program
a také dČtem, které se aktivnČ zapojily jak pĜi práci ve tĜídČ, tak
pĜi úklidu mČsta, a pĜeji nám všem pČkné a þisté mČsto.
Mgr. M. Šþurková

Malí turisté

SluníĀko, sluníĀko...

S pĜíchodem jara zaþaly dČti z turistického kroužku mateĜské
školy opČt poznávat krásy živé i neživé pĜírody. Pozorují, jak se
vše kolem probouzí ze zimního spánku, jak se mČní barvy v pĜírodČ, naslouchají zpČvu ptákĤ a pokud mají štČstí, zahlédnou
i lesní zvČĜ. OpČt navštívily psí útulek, ve kterém jsou þtyĜi pejsci, kteĜí þekají na své nové pány. SamozĜejmČ nezapomnČly donést svým þtyĜnohým kamarádĤm rĤzné dobroty. DČti poznávají
na svých turistických vycházkách také okolní vesnice. V Guntramovicích pĜi návštČvČ jedné paní uþitelky ze školky pozorovaly stádo oveþek. Poznaly, þím se živí a jaké je jejich obydlí.
Podívaly se také, kde pĜespávají slepice, a našly spoustu snesených vajíþek. Byl to pro nČ velký zážitek. Na každé vycházce
najdeme nČco, co do pĜírody nepatĜí (napĜ. plastové láhve, rĤzné
fólie, kola z aut...). Doufáme, že svým pĤsobením alespoĖ trochu
pĜispČjeme k tomu, že si budou dČti pĜírody vážit a brát si z ní jen
hezké prožitky. Alena Siažíková, Evženie Kostecká, uþitelky MŠ

Sluníþko, sluníþko popošlo maliþko a 10. kvČtna 2012 navštívilo naši MateĜskou školu. DČti byly na jeho návštČvu nachystané, a tak ho jaksepatĜí pĜivítaly! Každá tĜída mu namalovala
žlutého kamaráda, kterého vyzdobili na téma ,,Co sluníþko vidČlo“, z domu si donesly ovoce a zeleninu žluté barvy, ze kterého si pak udČlaly chutný salát. Mnohé dČti pĜišly i se svým
žlutým kamarádem a také nemohlo chybČt žluté obleþení, pak
už si jen nasadily masky a v tu chvíli se školka zaplnila sluníþkovými vílami a sluneþními skĜítky. Kouzelné bytosti se pak
vydaly na zahradu mateĜské školy. Tam už je þekaly nároþné
disciplíny jako poznávání jarních kvČtin, sázení malých rostlinek afrikánĤ do kvČtináþĤ, obtížná stĜelba pampeliškou do
dálky, sbČr obrázkĤ kvČtin na þas a nechybČla diskotéka, která
byla podČkováním sluníþku za to, že nám celý den tak krásnČ
svítilo! Doufáme, že se sluníþku u nás líbilo a že už u nás zĤstane!
Jana KošarišĢanová, uþitelka MŠ

VelikonoĀní tvoĢení
KaždoroþnČ se dČti naší mateĜské školy tČšily na velikonoþní
svátky a všechny tĜídy se tedy zapojily do tvoĜení výrobkĤ na
velikonoþní jarmark, který se konal 28. 3. 2012 v kulturním
domČ. Tentokrát však výrobky nevyrábČly jen dČti se svými
uþitelkami, ale zapojili se i jejich rodiþe. Každá tĜída mČla své
„TvoĜivé odpoledne“, bČhem kterého se dČti spolu s rodiþi snažili vytvoĜit nČjaký výrobek k oþekávanému svátku jara. Rozpaky rodiþĤ pĜi tvoĜení velikonoþních ozdob brzy vymizely díky
nadšení a radosti dČtí ze spoleþné práce. Je nutno zdĤraznit, že
nČkteré velikonoþní výrobky byly opravdu velmi zdaĜilé, ale
ocenČní patĜí všem, kteĜí se s dČtmi této jarní akce zúþastnili.
Snaha i nadšení všech byly opravdu velké. A ti rodiþe, kteĜí se
akce z jakéhokoliv dĤvodu nemohli zúþastnit, poslali výrobky,
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které s dČtmi vyrábČli doma, do MŠ pozdČji. I jim samozĜejmČ moc dČkujeme.BČhem prodeje na jarmarku, kde za naši MŠ
prodával i „MOTÝLEK“ Vojta ýelka, se naše výrobky prodaly
hned mezi prvními. Ceny výrobkĤ byly samozĜejmČ jen symbolické, tj. aby pokryly materiál, þas a práci rodiþĤ a dČtí. Zkrát-

ka Ĝeþeno, celý tento jarmark, který organizoval KRPŠ, byl po
všech stránkách velmi zdaĜilý a zpestĜení prĤvodního programu
mu navíc dodalo pĜíjemnou jarní atmosféru.
DČti, rodiþe i celý kolektiv MŠ se tČší na další spolupráci!
Evženie Kostecká, uþitelka MŠ

Návštďva hasiĀské zbrojnice
PĜi slovČ “DUBEN“ si každý z nás pĜedstaví velikonoþní svátky,
Den ZemČ, pálení þarodČjnic, ale málokdo ví, že je to také mČsíc
bezpeþnosti. DČti z naší MŠ nezapomnČly a dne 23. dubna 2012
navštívila tĜída ýertíkĤ a BrouþkĤ místní hasiþskou zbrojnici.

Pan ýelka a pan Uher provedli dČti místní zbrojnicí a podrobnČ je seznámili s þinnostmi našich hasiþĤ. DČti se napĜíklad dozvČdČly, co a jak rychle mají hasiþi dČlat, když se mají úþastnit
výjezdu, jaká mají auta, jak se o nČ starají atd. Byla jim rovnČž
pĜedvedena výstroj, do které se oblékají, dýchací pĜístroje a rĤzné druhy helem a to i s ukázkou, jak se nasazují. DČti zaujalo
praní a vysoušení použitých hadic, ale ze všeho nejvíce se jim
samozĜejmČ líbila hasiþská auta! Do tČch si mohly nasednout
a pan ýelka je dokonce na dvorku a hĜišti povozil. Když naše
dČti zjistily, že je v BudišovČ oddíl malých hasiþĤ, okamžitČ by
všechny chtČly být hasiþi. Uvidíme, kolika dČtem toto nadšení
vydrží. Hasiþi se s dČtmi rozlouþili malou sladkostí, za kterou
jim touto cestou moc dČkujeme. Velký dík však patĜí samotnému
p. ýelkovi a p. Uhrovi za plnohodnotný výklad a krásné dopoledne. PĜejeme všem budišovským hasiþĤm co nejménČ výjezdĤ!
Evženie Kostecká, uþitelka MŠ

„Naše Zemď“

Den Zemď v MŠ

Den ZemČ se každoroþnČ koná 22. dubna. Je to svátek naší planety, která umožĖuje život lidem, živoþichĤm i rostlinám. Dává
nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo které jíme,
atd. My lidé jsme si dlouhou dobu mysleli, že toto bohatství je nevyþerpatelné. Ale ono tomu tak není. Na naší matiþce Zemi žije
i pĜemnoho dalších živých tvorĤ a rostlin, kteĜí Zemi ke svému
životu potĜebují stejnČ tak nutnČ jako þlovČk. Proto jsme se spoleþnČ s dČtmi rozhodli, že „naší“ Zemi k jejímu svátku dáme dárek,
který jí jistČ udČlá velkou radost. Tomuto dni pĜedcházel týdenní
projekt „Naše ZemČ“, kde se dČti dozvČdČly, co a kdo Zemi škodí
a co jí naopak prospívá a þím jí mĤžeme pomoci. DČti v okolí MŠ
nasbíraly opravdu velký pytel odpadkĤ a tím jistČ udČlaly „naší“
Zemi velkou radost. ZdeĖka Sventková, uþitelka MŠ SvatoĖovice

22. duben - Den ZemČ - je celosvČtová ekologická akce snažící
se lidem všech vČkových skupin ukázat cestu k pĜírodČ, propagovat pozitivní pĜístup k životnímu prostĜedí. I dČti z naší MŠ
se do této akce zapojily, a to nenásilnou a zábavnou formou.
Využívali jsme vycházek k pozorování pĜírody – urþování názvĤ stromĤ, kvČtin, hmyzu. DČti upozorĖovaly i na negativní
jevy /odpadky rĤzného druhu pohozené v pĜírodČ, vodních tocích apod./. UpevĖovaly své znalosti o tĜídČní odpadu, ochranČ
životního prostĜedí v rámci svých možností. Vše vyvrcholilo
akcí na školní zahradČ. Na pĜipravených stanovištích dČti urþovaly podle obrázkĤ rostliny, zvíĜata, ptáky, tĜídily odpad,
þistily ,,studánky“, do kterých ,,veverky“ naházely oĜechové
skoĜápky, lepily na papírovou zemČkouli vystĜihnuté obrázky
lidí, zvíĜat, ptákĤ, rostlin….
Za svoji aktivitu bylo každé dítČ odmČnČno medailí a drobnou sladkostí. Díky pozitivnímu pĜístupu všech zúþastnČných
a krásnému sluneþnému poþasí se den vskutku vydaĜil.
VČra KovaĜíková a Alena Siažíková, uþitelky MŠ
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STġEDNÍ ŠKOLA ODRY,
pĢíspďvková organizace
Sokolovská 1, 742 35 Odry
Potâebujete si doplnit stâedoškolské vzd³lání
o maturitní zkoušku?
Jste vyu«eni v tâíletém oboru a máte výu«ní list?
Pracujete a máte možnost studovat pouze odpoledne?
Pak práv³ pro Vás je ur«en obor nástavbového studia
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Jste absolventky základní školy?
Nebyly jste pâijaty na vybranou stâední školu?
Holdujete pé«i o t³lo a hodláte
se oboru v³novat na profesionální úrovni?
aeditelka Stâední školy, Odry, p.o.
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ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT, KULTURA

ObĀanské sdružení STAROOLDġĩVANÉ
Obþanské sdružení StarooldĜĤvané má v souþasné dobČ 43 þlenĤ. V našem sdružení jsou zastoupeni jak obþané Starých OldĜĤvek, tak i poþetná skupina tČch, kteĜí zde sice trvale nebydlí,
ale mají vztah k naší obci. VČĜíme, že se naše sdružení bude
i nadále rozrĤstat o nové þleny. Do budoucna pĜipravujeme
þlenské výhody (pĜednostní þi zvýhodnČné vstupy na naše
akce, pĜipojení na internet apod.).
První valná hromada Obþanského sdružení STAROOLDěģVANÉ se uskuteþnila dne 7. 4. 2012 v 16:00 hodin v sále Hostince ve Starých OldĜĤvkách, kde mj. probČhla diskuze, která
se zabývala aktuálními problémy v naší obci, budoucími plány
a prioritami na rok 2012. NáslednČ probČhla volba orgánĤ našeho sdružení.
Vzhledem k tomu, že se nám nepodaĜilo vþas vyĜídit veškeré zákonné náležitosti k provedení veĜejné sbírky, rozhodli
jsme se, že osobnČ požádáme spoluobþany o pĜíspČvky –
dary na znovuzprovoznČní kostelních hodin. Z uvedeného
dĤvodu dne 8. 4. 2012 þlenové našeho sdružení obešli všechny obþany Starých OldĜĤvek s žádostí o pĜíspČvek – dar na
opravu kostelních hodin. Na základČ naší výzvy zastižení
obþané pĜispČli rĤznými þástkami od desítek až po tisíce korun. Obþané na uvedenou opravu pĜispČli celkem 27 738,- Kþ,
pĜiþemž nČkteré obþany se nám nepodaĜilo zastihnout doma,
jiní pĜislíbili zaslat dar na bankovní úþet, který ještČ v uvedené dobČ nebyl zĜízen. Významnou þástkou pĜispČli i obþa-

né, kteĜí ve Starých OldĜĤvkách trvale nebydlí.
Dne 30. 4. 2012 jsme zĜídili bankovní úþet u Fio banky pod
þíslem: 2900254881/2010, kde lze pĜispČt na znovuzprovoznČní kostelních hodin. PĜípadný dárce nechĢ uvede do zprávy
pro pĜíjemce: „Dar na kostelní hodiny“. Všem dárcĤm, kteĜí
pĜispČli jakoukoli þástkou, tímto dČkujeme a vČĜíme, že se nám
plánovaná oprava podaĜí uskuteþnit v brzké dobČ. Konkrétní
þástku zjišĢujeme u více subjektĤ, pĜiþemž pĜedbČžný odhad
þiní 150 – 200 tis. Kþ.
DČkujeme všem, kteĜí nám aĢ už jako þlenové obþanského
sdružení þi jako jednotlivci, pomáhají mČnit naši obec.

StarooldĜĤvské
St
ldĜĤ ké vzpomínání,
í á í r. 2011
Foto: www.stareoldruvky.budisov.cz
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Aktivity místní organizace Svazu tďlesnď postižených
Skoro dva mČsíce uplynuly od konání Bálu babiþek a dČdeþkĤ,
který organizace svazu tČlesnČ postižených poĜádala ve spolupráci s mČstským kulturním a informaþním stĜediskem. HostĤm tohoto již tradiþního zábavného odpoledne se pĜedstavily
malé mažoretky z naší mateĜské školy a þtyĜi dívky z osmé tĜídy ZŠ pĜedvedly dnes velmi populární temperamentní cviþení
s taneþními prvky - Zumbu. Jako již tradiþnČ k tanci i poslechu
hrála hudba Allegro manželĤ Hesových z Jívové, kteĜí s sebou
pĜivezli plný autobus þlenĤ novČ vzniklého jívovského klubu
dĤchodcĤ, kterým se atmosféra této tradiþní akce velmi líbila.
Díky sponzorĤm byla i letošní tombola bohatá, za což patĜí
podČkování místním podnikatelĤm a živnostníkĤm.
***
ýlenové našeho výboru si do svého roþního plánu pĜipravili návrh spolupráce s vedením a obyvateli Domu chránČného bydlení. Dne 24. 4. 2012 navštívili naši zástupci toto zaĜízení a spolu
s vedením a jeho obyvateli strávili celé odpoledne v pĜíjemné
atmosféĜe. Mezi hosty byla i paní Koseþková, dlouholetá Ĝeditelka zvláštní školy, která pĤsobila nČkolik desetiletí právČ v této
budovČ. Velmi pĜíjemnČ ji pĜekvapily novČ upravené vnitĜním
i venkovní prostory. Ocenila skuteþnost, že budova, která byla
po nČkolik let z dĤvodu ukonþení provozu zvláštní školy opuštČná, opČt dýchá životem a že se z ní nestala chátrající stavba.
Noví obyvatelé spolu se svým vedením a personálem se tak

dozvČdČli mnoho o bývalém využití budovy a naopak my jsme
se dozvČdČli o plánech a budoucnosti provozu tohoto zaĜízení. MČli jsme také možnost nahlédnout do soukromí obyvatel
– jejich pokojĤ i sociálních prostor. Sami obyvatelé se pochlubili se svou þinností, jakou je vaĜení, pĜíprava celodenní stravy,
úklidem pokojĤ i spoleþných prostor a pĜilehlé zahrady.
Náš výbor STP pak všem obyvatelĤm nabídl možnost jejich
úþasti na svých výletech, zájezdech, spoluúþast na pĜipravovaných brigádách, ale i pĜi organizování spoleþných akcí napĜ. na
jejich zahradČ. Vedení Domu pak pĜivítalo naši nabídku pomoci pĜi výzdobČ vnitĜních prostor.
***
Ve stejný den, tj. 24. 4., navštívilo naše mČsto 60 þlenĤ STP
a SPCCH z Dolního Benešova. Plán návštČvy byl dohodnutý
s naší organizací pĜedem. Hosté si nejprve prohlédli budišovský
Chrám Nanebevzetí Panny Marie. Interiér kostela se úþastníkĤm velmi líbil, pĜispČli i penČžním darem a na rozlouþenou si
v nČm spoleþnČ zazpívali nábožnou píseĖ. Program návštČvy
pak pokraþoval prohlídkou muzea, dále pak zajeli na Cestu þesko-nČmeckého porozumČní v Horních Guntramovicích. ZasvČceným výkladem provázela hosty na všech jmenovaných zastaveních paní Jana PavlĤ. Výlet dolnobenešovských byl ukonþen
obþerstvením v místním autokempu. Hosté se o návštČvČ v našem mČstČ vyjádĜili velmi pochvalnČ a moc se jim u nás líbilo.
***
Naše organizace poĜádá pro své þleny nejen zábavné, ale
i sportovní akce, na které využívají dotace mČsta. Mezi velmi
oblíbené patĜí soutČže v bowlingu ve VítkovČ. Jedna z nich se
uskuteþnila 10. 5. A zúþastnilo se jí 13 soutČžících. Výsledky
z každého takového utkání se sledují, a tato soutČž byla výjimeþná tím, že pan Skácel pĜekonal s 306 body dosavadní rekord v historii tČchto soutČžních klání.
Na 27. 6. 2012 pĜipravujeme poznávací zájezd do PĜerova
– Muzeum J. A. Komenského, na hrad Helfštýn a prohlídku
lázní v Teplicích nad Beþvou. Výbor STP potČší zájem ze strany þlenĤ i ostatních obþanĤ našeho mČsta. Bližší informace
budou zveĜejnČny ve vývČsní skĜíĖce na námČstí.
Výbor MO STP Budišov nad Budišovkou

ÿarodďjnický rej
Lidová tradice pálení þarodČjnic byla námČtem další akce, kterou Klub rodiþĤ pro dČti a dospČlé pĜipravil. Sraz všech þarodČjnic a þarodČjĤ byl v nedČli 29. dubna 2012 na námČstí
Republiky a odtud se prĤvod spoleþnČ vydal na škvárové hĜištČ, kde další þarodČjnické rejdČní pokraþovalo. Akci zahájily
malé mažoretky, tedy vlastnČ „þarodČjniþky“ z mateĜské školy,
pod vedením paní uþitelky Hasalové a Kadrnožkové. Svým
vystoupením si jako vždy získaly obdiv všech pĜítomných. Ani
þlenové klubu se ale nenechali zahanbit. Taneþní þíslo, které
„staré þarodČjnice“ spoleþnČ nacviþily, bylo pĜinejmenším zajímavé a pohybovČ velmi odvážné-. Po nevšedním zahájení
pokraþovalo rejdČní v duchu sportovního zápolení. Pro dČti
byly pĜipraveny þarodČjnické soutČže, ve kterých nebylo nutné
dosahovat nejlepších výsledkĤ, ale hlavnČ si je užít. Po zdolání
všech disciplín jsme dČti odmČnili tentokrát opeþeným párkem
a Honzíkovou buchtou. Buchty nám vČnovala jako sponzorský
dar Bílþická pekárna, za což jí velice dČkujeme. Vyvrcholením
nedČlního odpoledne bylo upálení þarodČjnice na pĜipravené
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vatĜe. Na tento okamžik se tČšily snad všechny dČti. Protože
jsme poþítali s velkým ohnČm a nechtČli jsme nic riskovat, požádali jsme o pomoc náš sbor dobrovolných hasiþĤ. Ti nám
velmi ochotnČ vyšli vstĜíc. U pĜíležitosti své asistence u zapá-
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lení vatry umožnili také všem pĜítomným prohlídku technického vybavení hasiþského auta. A jak to tak už bývá, když je
dobrá zábava, þas ubíhá velmi rychle. Po krásném nedČlním
odpoledni se nezadržitelnČ blížil podveþer. Hasiþi se postarali
o zbytek dohoĜívající vatry a my zase o úklid. Akce sice skonþila, ale dobrý pocit z ní v nás zĤstal ještČ dlouho poté. Jsme
moc rádi, že ne jen dČti, ale i dospČlí si dokážou tento druh
zábavy užít, a to je na tom to krásné. Už teć se tČšíme na další
setkání. VždyĢ kdo si hraje, nezlobí.
PodČkování patĜí všem, kteĜí pĜispČli ke zdaru této akce. SponzoĜi - Pekárna Bílþice (sponzorský dar), TJ Spartak pan Fluss
(zapĤjþení prostorĤ), SLTS pan Dušek (dĜevo na vatru), JSDH
(zajištČní bezpeþnosti pĜi akci), Pavla Hasalová (nácvik þarodČjnického tance s þleny KRPŠ a vystoupení mažoretek), paní
Brodská (sponzorský dar), Pavlína a Pavel Dostálovi (pomoc
všeho druhu), JiĜina Holleschová se svými dČvþaty (moderování akce), Lenka Wojnarová (výroba úþastnických lístkĤ),
ZdeĖka Sventková (prodej bramborových placek, výroba

þarodČjnice na upálení), Jana Lenartová (pĜíprava a smažení
bramborových placek), JiĜí Lenart (výroba vatry), Lada Škrobánková (dohled u soutČží), rodinní pĜíslušníci þlenĤ KRPŠ (za
pomoc a podporu pĜi konání akcí KRPŠ).
*
Pozvání na ukonþení školního roku – téma
„Bezpeþné prázdniny“
Máme pĜed sebou prázdniny, þas dovolených, táborĤ a hlavnČ spousty volného þasu, který budou dČti trávit také bez nás,
dospČlých. Proto jsme pro tuto pĜíležitost pĜipravili pro dČti
letošní rozlouþení se školním rokem na téma Bezpeþné prázdniny. Akce bude probíhat zábavnou formou opČt v prostorách
TJ Spartaku, tentokrát ale na travnatém hĜišti. PĜijedou si
k nám popovídat a pĜedvést svou práci pĜíslušníci Policie ýR,
hasiþi a také si zopakujeme nČco ze zdravovČdy. Obþerstvení
pro malé i velké bude zajištČno. Konkrétní informace budou
ještČ upĜesnČny. Na vaši návštČvu se tČší þlenové KRPŠ.
Alena Týnová, KRPŠ

DIRTBIKER Racing Team
Motokros se rozjel na plné obrátky
PěEBOR MORAVY 2012
Mrazivé aprílové ráno, nedČle 1. 4. 2012 - vzornČ pĜipravená motokrosová traĢ ve Šternberku
- první závod pĜeboru Moravy. 95 závodníkĤ
za chladného poþasí postupnČ absolvovalo dopolední tréninky pĜesnČ podle nastaveného þasového harmonogramu. Na nČkterých jezdcích
byla vidČt dokonalá zimní pĜíprava a to bylo
znamení, že odpolední hlavní závod bude tvrdý a zajímavý. Za obþasného snČžení byly po
obČdČ odstartovány první rozjížćky. Na všech byla
la vidČt
idČt velká
elká
chuĢ do závodu. V kategorii MX 65 obsadil Erik Švidra celkovČ po dvou vyrovnaných jízdách pČkné 6. místo. Tým sice
nevezl domĤ žádnou medaili, ale první závod sezóny naznaþil,
že na pĜední umístČní v silné konkurenci kluci mají.
*
Rakousko - Spitzerberg - NÖ-Cup - 7. 4. 2012
Pátek odpoledne odjezd na první letošní mezinárodní závod do
Rakouska. Po dálnici do Brna, dále pak do Bratislavy a smČr
VídeĖ. Po cestČ doplnČní zásob a kolem 19 hod. jsme na místČ.
Zvedl se silný vítr a to bylo špatné znamení. NaštČstí se nepotvrdilo a celkem klidná noc ráno obnažila pČkný sportovní areál. 8.30 hod. trénink a seznámení s tratí. V 11 hod. start první

r
rundy.
Erik obsadil 2. místo. Podle pĜedpovČdi
mČlo zaþít pršet kolem 14. hodiny, a tak start
m
22. jízdy byl ve 13 hodin pro nás pĜíjemný. Erik
ddosáhl na body za 3. místo, a to také bylo pro
nnČho místo celkové. PĜi vyhlašování výsledkĤ
zzaþalo pršet, ale to už bylo sbaleno a vše pĜippraveno na cestu zpČt domĤ.
*
Mezinárodní Mistrovství ýR juniorĤ
PĜerov 15. 4. 2012
Již v pátek veþer
eþer bylo depo v PĜerovČ témČĜ zaplnČno. 141 jezdcĤ bojovalo celou sobotu v závodČ MMýR juniorĤ o první letošní body a také pod dohledem pĜedních þeských motokrosových es. PerfektnČ pĜipravená traĢ byla nároþná a hlavnČ
rychlá. To naznaþily již volné 20minutové tréninky. Kvali¿kaþní trénink byl ještČ rychlejší. Erik zajel 12. þas, startovalo
22 jezdcĤ. Po slavnostním zahájení se rozjel kolotoþ rozjíždČk.
Vše se jelo podle varianty B, a tak se þasto kropilo. ZavádČcí
kola pĜed každou jízdou byly velkým pĜínosem. Závod konþil
dost pozdČ, a tak byl celý den opravdu nároþný. Erik obsadil
celkovČ 15. místo. UmístČní napovídá, že je potĜeba zajíždČt
i na takové velké závody. Tady se mĤže porovnat opravdová
forma a výkonnost každého jezdce ve velké konkurenci.
Kompletní výsledky a informace o MMýR juniorĤ najdete na
www.juniormx.cz
j
.
*
Rakousko - Pulkau - NÖ-Cup - 16. 4. 2012
V sobotu z PĜerova odjezd v 18 hod. smČr Rakousko – Pulkau,
druhý závod NÖ-Cup. Ve 22 hodin jsme byli na místČ. Stihli jsme zaparkovat za velkého rachotu krásného ohĖostroje.
Jedno pivko a na kutČ. Ráno pod mrakem, ale déšĢ nehrozil.
8.45 trénink, 10 jezdcĤ v kubatuĜe slibovalo zajímavé boje.
Opravdu rychlá, ale bezpeþná traĢ slibovala velké a zajímavé
boje. To se také potvrdilo hned v první rozjížćce. Erik dojel na
3. místČ. Druhá jízda byla ještČ razantnČjší. Opravdu boj kolo
na kolo. Byla to jízda opravdu i pro diváky, kteĜí dosti hlasitČ povzbuzovali domácí Rakouské jezdce. Erik dojel druhý.
Tak také skonþil i celkovČ. PĜi pĜedávání cen si však zasloužili
všichni velký potlesk.
Milan Švidra
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Z Āinnosti klubu AMK - Jarní
Enduro
Automotoklub uspoĜádal o velikonoþních svátcích dvoudenní
mezinárodní závody CROSS COUNTRY AZ PNEU v Enduru.
PoĜadatelé pĜipravili první závod seriálu „EndurorošĢáci“ na
nároþné motokrosové trati „Lišþí kotlina“. V sobotu se jel závod jednotlivcĤ. V jednotlivých tĜídách se odehrávaly souboje
po celou dobu dvouhodinového závodu, kde nám jezdci zvuþných jmen pĜedvádČli svá umČní a mistrovství. PĜijeli takoví
borci jako mistr ýR v motokrosu za rok 2011 Josef Kulhavý,
který na zbrusu novém stroji Husquarna, s nímž pojede mistrovství NČmecka v Enduru, pomČĜil své síly s ostatními a svou
tĜídu 20-30 let suverénnČ vyhrál. Z dalších slavných jsme pĜivítali mistra svČta Romana Michalíka, který opČt všem ukázal,
že to stále umí, a vyhrál tĜídu 30-40 let. Ve veteránech se objevil mistr Evropy Dušan Kotrla, který zajel nejrychlejší kolo
z veteránĤ. PĜijeli též soutČžící z Polska a Slovenska a všichni
si pochvalovali organizaci a traĢ, která byla hodnČ nároþná, kde
si mnozí soutČžící sáhli na dno sil, a šĢastní projíždČli cílovou
rovinou. Z budišovských jezdcĤ nás zastupovali M. Grygar,
A. Pavlíþek, M. Panák. PodČkování patĜí také Ĝeznictví Grygar,
které pro sportovce pĜipravilo dobrý guláš.
V nedČlním závodČ družstev se sjelo 42 dvojic, kterým se traĢ
plná výmolĤ, úskalí a nástrah pro svou nároþnost opČt zalíbila.
Závod se jel tĜi hodiny v opaþném smČru jako v sobotu. Na nČkterrých úsecích se pohybovvaly velké skupiny divvákĤ, kteĜí nadšenČ povvzbuzovali své známé
zzávodníky a s výkony
jjezdcĤ byli spokojeni.
Touto cestou bychom
T
cchtČli také podČkovat
vvšem, co se pĜiþinili
a pĜispČli svou prací
k organizaci závodu
a ukázali, že to umí,
pproto se k nám jezdci
Foto: jara-moto-fan.
jara moto fan
rrádi vracejí.
*
Na mistrovství ýR v OFF maratonu, který se uskuteþnil v nedalekém Šternberku, se ze 129 motocyklĤ umístil VítČzslav Pražák
na desátém místČ a ve své tĜídČ skonþil dokonce šestý.
Naše nadČje motokrosu, Erik Švidra, nás reprezentoval v Rakousku, kde se blýskl tĜetím místem ve tĜídČ 65.
VíĢa Pražák, AMK

Velká jarní ráže
Dne 28. 4. 2012 probČhl na stĜelnici AVZO 80063 v BudišovČ
nad Budišovkou již þtvrtý roþník stĜelecké soutČže 30+30 ran
velkorážní pistole. SoutČže se zúþastnilo celkem 20 stĜelcĤ. Celkovým vítČzem se stal pan Karel Kubík ýSS Patriot Ostrava nástĜelem 565 bodĤ. Druhé místo obsadil pan Antonín Kopeþný
ýSS Hranice na MoravČ nástĜelem 563 bodĤ. TĜetí místo pan JiĜí
Popek SSK Orlová nástĜel 560 bodĤ. ýlenové místní organizace
obsadili 12., 14., 16., 18. a 20. místo. Kompletní výsledky níže
v tabulce. Za AVZO Budišov nad Budišovkou Petr Bartošek

TJ SPARTAK - Pochvala a podďkování
Ve stĜedu 9. kvČtna sehráli naši starší žáci ¿nálový zápas Poháru
Fotbalové asociace ýR – okresního kola „O pohár mČsta Opavy“. Ve ¿nále se stĜetli s favorizovaným týmem SFC Opava hrajícím nejvyšší žákovskou soutČž na MoravČ a ve Slezsku. Toto
¿nálové utkání prohráli až po penaltovém rozstĜelu 4:2, když
v normální hrací dobČ utkání skonþilo výsledkem 2:2. Oba naše
góly vstĜelil hráþ ýonka L. Naše družstvo pod vedením trenérĤ
R. Pražáka a R. Fleischera nastoupilo v této sestavČ: P. Holík,
P. Metelka, D. Siažík, O. Martynek, A. Pecník, A. Šuranská,
F. Pražák, P. VanČrka, P. Kalivoda, N. Siažík, L. ýonka. Náhradníci: M. Manigati, L. Pravda, T. Vlþek, R. Olbrecht. PĜedání cen
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probČhlo pĜímo na stadiónu SFC Opava v poloþasové pĜestávce
mistrovského utkání II. ligy mužĤ SFC Opava – TĜinec.
Za úspČšnou reprezentaci našeho mČsteþka tak patĜí zcela zaslouženČ tomuto týmu slova pochvaly a podČkování.
*
Pozvánka
7. þervence od 8 hod. probČhne na fotbalovém hĜišti TJ Spartak
turnaj v malé kopané. Jsou zváni všichni pĜíznivci této hry, aĢ
registrovaní þi neregistrovaní. Bohaté obþerstvení bude zajištČno. Bližší informace mají zájemci možnost získat na þísle:
602 557 767.
Bc. Libor Fluss, pĜedseda TJ Spartak
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Šachový koutek
Úloha ppro toto þíslo:

ÚspČch
p
Káji
j Demela:

Úlohu složil známý þeský šachista
OldĜich Duras (1882-1957), který jako první þeský hráþ dosáhl titulu mezinárodní velmistr (udČlen
v r. 1950). PatĜil k pĜedním svČtovým
šachistĤm z doby pĜed 1. svČtovou
válkou. KromČ aktivní hry se zabýval i kompoziþním šachem: složil
pĜes 40 studií a 50 úloh, témČĜ výluþnČ trojtažek.
ě
ěešení
úlohy
y z minulého þísla BZ:
Úloha byla minule lehká, vČĜím, že
všichni Ĝešení našli: v matu þerný
král stojí na e3, v patu na h1 a mat
jedním tahem dostane na a8.

Jednu z nich Vám pĜinášíme k vyĜešení:
Bílý je na tahu a dá mat tĜetím tahem

14. dubna se v OpavČ konal okresní
pĜebor žákĤ Opavska v šachu. Turnaje se z šachového kroužku zúþastnil jen Kája Demel (velké podČkování patĜí jeho otci, který jej podpoĜil a na turnaj ho vzal), ale o to uhrál
solidnČjší výsledek. Ve spoleþném
turnaji v kategorii do 10 a 12 let se
ze 14 úþastníkĤ umístil na pČkném
6. místČ se ziskem 4 bodĤ ze 7 kol
(pĜed ním se umístili pouze talentovaní hráþi z Opavy a Benešova)
a ve své vČkové kategorii do 12 let
získal dokonce bronzovou medaili
za 3. místo! Gratulujeme!
Slavomír Jaššo

Šachový klub Pogo vítďzem okresního pĢeboru!
Na apríla jsme vítČzstvím proti Slezanu Opava „D“ v pomČru
6-2 stvrdili 1. místo v Okresním pĜeboru Opava a zároveĖ jsme
si zajistili historický postup do Krajské soutČže! Okresní pĜebor jsme vyhráli s celkovou bilancí 9 výher, 1 remíza a 1 prohra. Celou sezonu jsme se prezentovali bojovností a týmovou hrou a zejména v þásti sezony v roce 2012 jsme pĜedvedli spanilou jízdu, kdy jsme vyhráli všech šest zápasĤ. ZávČr soutČže byl i tak velice dramatický, protože 3 kola pĜed

koncem jsme na první místo ztráceli 5 bodĤ na oddíl z Velké
Polomi, který nás jako jediný porazil. Náš hlavní konkurent
ale v závČru soutČže neunesl tíhu oþekávání a uhrál již jen
dva body, þehož jsme dokonale využili, a historickou šanci si
nenechali uniknout.
PevnČ vČĜíme, že v pĜíští sezonČ ve vyšší soutČži obstojíme
se ctí a hlavnČ si dobĜe zahrajeme šachy s kvalitními soupeĜi!
Za ŠK Pogo Budišov, Slavomír Jaššo

Koneþná tabulka OP Opava
p
2011/2012
PoĜadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou „A“
TJ Velká Polom
ŠK TJ MSA Dolní Benešov „D“
ŠK „U Freda“ Darkoviþky
TJ LudgeĜovice
ŠO TJ Hradec nad Moravicí
ŠKTP HrabynČ „B“
TJ Sokol ŠtČpánkovice
Slezan Opava „D“
ŠK U Lípy Malé Hoštice
ŠK Gobe PíšĢ „A“
ŠK 1935 Bolatice

Zápasy
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
9
8
7
6
6
4
4
4
3
2
1
1

=
1
2
2
2
2
3
2
1
3
3
1
0

1
1
2
3
3
4
5
6
5
6
9
10

Body
28
26
23
20
20
15
14
13
12
9
4
3

Skóre
57
52½
48½
53½
48½
44½
42
40½
42
38
33½
27½

Partie
39
39
28
44
34
27
25
18
19
20
12
11

Pogo
g Budišov „A“
„ v sezonČ reprezentovali
p
((dle šachovnic vþetnČ individuálních výsledkĤ):
ý
)
Šach.
1
2
3
4
5
6
7
8

Jméno
Bergloviec
g
Jan
Vlþek Antonín
Jaššo Slavomír
Bartošek Martin
Müller Leo
Rak Tomáš
Milián Milan
Janþálek Jan
Skotnica Petr
Varga
g Jan
Jaššová Natálie

Body
7
4
6½
5½
6½
8½
6
2½
5½
4
1

Partie
11
9
11
9
10
11
8
3
9
6
1

%
63,6
44,4
59,1
61,1
65,0
77,3
75,0
83,3
61,1
66,7
100,0
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PouĨ ke kapli sv. Jana Nepomuckého na ÿervené hoĢe
V roce 2011 byla u Cesty þesko-nČmeckého porozumČní vybudována kaple sv. Jana Nepomuckého, patrona ýechĤ a NČmcĤ,
jako další ze symbolĤ smíĜení tČchto národĤ.
Vzhledem k významu této sakrální stavby se naše farnost rozhodla založit tradici poutí ke kapli spojené s památkou tohoto
svČtce – jeho památka pĜipadá na 16. kvČtna.
V sobotu 19. kvČtna 2012 se vydal prĤvod z Guntramovic
smČrem ke kapli, kde probČhla pobožnost a od 17.00 následnČ mše svatá. PoutČ se zúþastnilo témČĜ 90 poutníkĤ – hojnou
úþast jistili zejména Guntramoviþtí, ale pĜišli i poutníci z ProstČjova, Ostravy, Vítkova, Budišova þi Moravského Berouna.
Díky MO KDU-ýSL se poutníci také mohli lehce obþerstvit
v místním stánku, nČkteĜí pouĢ spojili mj. s výšlapem ke Zlaté
lípČ þi meteorologické stanici.
Všem úþastníkĤm dČkujeme za zahájení této – doufejme
– krásné tradice a tČšíme se znovu na shledanou v pĜíštím roce.

Jubilejní výšlap do KlokoĀĪvku
28. dubna 2012 se uskuteþnil již tradiþní a navíc jubilejní (20.!!!)
pochod k PannČ Marii ve skále u KlokoþĤvku organizovaný
místní organizací KDU-ýSL. Letos výletníkĤm opravdu poþasí
pĜálo, spousta turistĤ þi cyklistĤ si témČĜ uhnala úžeh díky ostrému sluníþku, ale do cíle dorazili všichni, kteĜí se zaregistrovali.
Nádherné poþasí vyhnalo do sedel þi pohorek celkem 119 úþastníkĤ!!! Ti nejmenší se ještČ vezli vlakem, nebo cestu proklimbali
na zádech svých obČtavých rodiþĤ, ti starší se stateþnČ dotrmáceli pČšky þi kolmo.
Nejstarším úþastníkem byl pan Jan Firlej z Budišova a mezi
nejvzdálenČjší úþastníky pochodu patĜila rodina Kitzbergova
z Hranic na MoravČ.
V cíli cesty bylo možno obþerstvit se jak fyzicky (ve výborné
hospĤdce), tak i duševnČ díky mariánské pobožnosti, kterou
vedl budišovský knČz Petr Fichna.
Všem dČkujeme za tak hojnou úþast a vČĜíme, že se po roce zase
shledáme!

Kvďtnový Zumbaton

Muzeum bĢidlice

Kulturní stĜedisko Budišov n/B. poĜádá již druhým rokem dvanáctihodinové kurzy ZUMBY ve spolupráci
s TANEýNÍ ŠKOLOU ŠTEFI z Ostravy pod vedením sl.
Jany Štefanové. O zumbČ jsme se zmiĖovali již v minulých þíslech zpravodaje. Pouze pro pĜipomenutí: ZUMBA je ¿tness program v rytmu latinsko-americké hudby,
který kombinuje prvky aerobiku a tance. Ve španČlském
slangu slovo „zumbare“ znamená „rychle se hýbat, bavit se… Nepoþítá se, kolik ještČ kterého cviku musíte
udČlat, a dokonce si mĤžete pĜidávat i své vlastní prvky,
tanþí se zcela podle rytmu hudby. StejnČ jako loni, tak
i letos pro nás upoĜádala naše lektorka Jana Štefanová celodenní ZUMBA DAY pro ženy. Letos Zumbaton
obohatila i o para¿nové zábaly na ruce, koktejl bar, malou výstavu ruþních šperkĤ a prací, a také o vystoupení
svých svČĜencĤ z taneþní školy. VČĜím, že se všem kurz
i závČreþné ukonþení líbilo, a naše lektorka Jana se na
nás tČší zase na podzim s novým kurzem obohaceným
o posilovací prvky.
Marie Talíková, DiS.

Muzeum bĜidlice bylo založeno v roce 1996, tj. funguje již celých
16 let. Za tuto dobu trvání navštívilo muzeum kolem 20 000 turistĤ
nejen z ýR, ale také z mnoha zemí Evropy – NČmecka, Holandska,
Rakouska, Polska, Slovenska. Velmi nás tČší, že pĜed o¿ciálním zahájením letošní sezóny si muzeum prohlédlo již 357 turistĤ. Letos do
muzea zavítali turisté až z daleké Austrálie, ale mČli jsme také možnost pĜivítat vzácnou návštČvu – paní Marii ěíhákovou – manželku
synovce pana Jana ěíháka – velkého odborníka na tČžbu bĜidlice
a majitelé dolĤ v naší oblasti.
Velkou radost nám dČlají zápisy v poĜadí již ve þtvrté návštČvní knize. Pro prĤvodce je velkou poctou, když se návštČvníci po prohlídce
pĜiznají: „Já toho teć o Budišovu vím více, než o vlastním rodišti.“
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Pro obyvatele našeho mČsta a nejen pro nČ jsme se rozhodli uspoĜádat v sobotu 8. záĜí DEN OTEVěENÝCH DVEěÍ (jelikož
9. záĜí je Dnem horníkĤ), kdy si návštČvníci budou moci zdarma prohlédnout zajímavou expozici muzea bĜidlice a zároveĖ se
také dozvČdČt mnoho nového o svém mČstČ. TČšíme se na Vaši
návštČvu.
Mgr. Jana PavlĤ, prĤvodkynČ
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Zájezd na jarní Floru Olomouc
– kvďtinová zahrada v pohybu
StejnČ jako v minulých letech, tak i letos uspoĜádalo MČstské kulturní a informaþní stĜedisko zájezd na kvČtinovou výstavu Flora
Olomouc. Jsme rádi, že se do organizace zájezdu zapojil také Svaz
zahrádkáĜĤ z našeho mČsta. I když nám sobotní poþasí nevČstilo
nic dobrého, nakonec se pĜece jenom na nás sluníþko bČhem dne
alespoĖ trochu usmálo a žádný z úþastníkĤ nezmokl. Olomoucká
Flora patĜí mezi nejvČtší vystavovatele v celé ýR. Tomu také odpovídá návštČvnost akce. Proto je vždy potĜeba se obrnit trpČlivostí
a dostatkem þasu. Flora nabízí nepĜeberné množství rĤzných druhĤ trvalek, jednoletek, dĜevin, potĜeb pro zahrádkáĜe… Zajímavé
jsou také jednotlivé pavilony se speciálními výstavami zamČĜenými na urþité téma. Pokud touží návštČvník alespoĖ trochu uniknout
shonu výstavy, doporuþuje se návštČva tropického i subtropického
skleníku. Myslím si, že zájezd byl pro všechny úþastníky pČknČ
stráveným sobotním odpolednem. Všem 40 úþastníkĤm a zahrádkáĜĤm dČkuji za úþast a tČším se na pĜíštČ. Marie Talíková, DiS.

Zpráva mladých hasiĀĪ
V kolektivu mladých hasiþĤ, které vedou pan Tomáš Indrák, Miroslav Uher a sleþna Iveta Bernfeldová, je 10 dČvþat starší kategorie
a 1 chlapec mladší kategorie. Dne 25. 2. 2012 jsme se zúþastnili
soutČže v uzlování ve VítkovČ, kde jsme obhajovali první místo
z loĖského roþníku. A výsledky? SoutČž družstev - opČt krásné 1. místo, v soutČži jednotlivcĤ jsme získali ve starší kategorii
1., 2., i 3. místo, takže ostatní týmy proti nám nemČly žádnou šanci, protože naše dČvþata byla nepĜekonatelná! V mladší kategorii
jednotlivcĤ jsme pak obsadili velmi pČkné 2. místo. Ve dvojboji ve
starší kategorii máme skvČlé 1. a 3. místo a v mladší kategorii jsme
získali 1. místo! V soutČži mladších žákĤ jsme mČli pouze jednoho závodníka, který ale i pĜes velkou konkurenci mile pĜekvapil
a skvČle reprezentoval náš tým mladých hasiþĤ.
Dne 5. kvČtna 2012 se konalo jarní kolo hry Plamen, kde naše dČvþata obhájila 2. místo z podzimu, kdy jim prvenství uteklo pouze
o dva body. A v sobotu 2. 6. 2012 jsme opČt pozváni na ukázku
našich dovedností na DČtský den v ýermné ve Slezsku.
redakþnČ upraveno

Sbor dobrovolných hasiĀĪ informuje…
Zásahová jednotka mČsta Budišov nad Budišovkou se skládá
z 12 þlenĤ a 3 náhradníkĤ. ýlenové se pravidelnČ úþastní Ĝady školení jak v ústĜední hasiþské škole v Janských koupelích, tak i na
stanici HZS ve VítkovČ dle stanoveného roþního plánu. Výjezdy
zásahové jednotka v roce 2011:
- 21. 1. - požár komínu – Guntramovice - 1 hodina
- 1. 2. - požár stohu Klokoþov - 1 hodina
- 6. 3. - požár sýpky ve VítkovČ - 8 hodin
- 9. 3. - požár automobilu Vítkov - 1 hodina
- 9. 3. - požár trávy u vysílaþe Budišov - 1 hodina
- 13. 3. - požár trávy u teletníku Budišov - 2 hodiny
- 3. 4. - požár trávy - Nové Lublice - 1 hodina
- 9. 4. - požár bytu - Vítkov - planý poplach
- 23. 4. - požár dĜevČného pĜístĜešku - Mikluš – Budišov - 2 hodiny
- 7. 5. - požár Rodinného domu - Moravice - 6 hodin
- 31. 5. - taktické cviþení - požár poþítaþové uþebny a vyhledání
2 pohĜešovaných žákĤ na základní škole v BudišovČ
- 1. 6. - požár udírny Vítkov - 3,5 hodin
- 16. 6. - požár automobilu - Budišov - 2 hodiny
- 4. 7. - požár seníku – Bohdanovice - 3,5 hodin
- 7. 7. -požár lesa - Klokoþov - planý poplach
- 10. 7. - odklizení spadlého stromu - Budišov - 1 hodina
- 25. 11. - odklízení spadlého stromu - Guntramovice - 1 hodina
- 25. 11. - odklízení spadlého stromu - Guntramovice - 1 hodina
- 30. 11. - požár komínu
Budišov - 3 hodiny
- 6. 12. - provČĜovací cviþení - požár ve výrobní
hale ve ¿rmČ Linaset
Budišov
- 20. 12. - požár komínu
Budišov - 2 hodiny
Rok 2011 byl posledním
R
rrokem ve výjezdové jednnotce pro pány Tomáše
Badinku ,Jana OspalíB

ka a Aloise Nováka. Po dlouhých letech strávených ve výjezdové
jednotce se rozhodli ukonþit þinnost a užít si v poklidu zasloužený
dĤchod. Za všechny bych chtČl ještČ jednou podČkovat za jejich oddanost a popĜát jim hodnČ zdraví a klidných chvilek v rodinném
kruhu.
Z kulturních a sportovních akcí bych chtČl pĜipomenout pomoc hasiþĤ pĜi akcích:
x prodloužení Cesty þeskonČmeckého porozumČní na ýerveném
Kopci
x asistenci pĜi závodech Motokrosu v BudišovČ
x dvoudenní asistenci pĜi poĜádání Budišovských letnic
x dvoudenní asistenci Na Hadince, kde se konala technopárty
x naše pomoc pĜišla také vhod pĜi pochodu „Za dešĢovým panáþkem“ na meteorologickou stanici ýervený Kopec, odkud jsme unavené výletníky odváželi domĤ
x 23. þervence jsme pĜijali pozvání našich hasiþských sousedĤ
z Polska a to SDH Dzierzyslawiu na jejich noþní hasiþskou soutČž
x poslední þervencovou sobotu jsme pro rodinné pĜíslušníky uspoĜádali tradiþní letní akci s posezením v areálu stĜelnice Mysliveckého Spolku Sv. Hubert. Podívat se na nás pĜišel i starosta mČsta pan
Rostislav Kyncl a z Polska na oplátku pĜijali pozváni naši spĜátelení
hasiþi. I když nám poþasí nepĜálo, akce se nakonec vydaĜila a už se
tČšíme na letošní posezení.
Akce v roce 2012:
x 21. - 24. 4 - úþast našich velitelĤ na pravidelném školení v Jánských koupelích
x 31. 3. - v prostorách naší hasiþárny probČhlo školení pro strojníky JPO II. a III.
x 25. 4. - exkurze na hasiþárnČ pro mateĜskou školku
x 27. 4. - 29. 4. - na žádost mČsta jsme asistovali na technopárty
na Hadince
x 29. 4. - asistence na kulturní akci KRPŠ – ýarodČjnický rej, kde
jsme dČlali dozor nad hoĜící fatrou, kterou jsme na závČr zlikvidovali formou požárního útoku
x 19. 5. - jsme byli na okrskové soutČži v Nových Lublicích, kde
bČh na sto metrĤ s pĜekážkami s pĜehledem vyhrál náš závodník
pan Miroslav Indrák ml. V soutČži družstev – požární útok -jsme
obsadili celkovou druhou pozici.
RedakþnČ upraveno dle dodaných materiálĤ
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ZAJÍMAVOSTI ZE SOUþASNOSTI I HISTORIE

DĪležitá informace obĀanĪm
Vážení obþané, chtČli bychom Vás informovat, že zákon
þ. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pĜíjmení a o zmČnČ
nČkterých souvisejících zákonĤ uvádí v §7 odst. 4, že údaje
v matriþních knihách jsou neveĜejné. Výdej osobních údajĤ
z evidence obyvatel upravuje §8 zákona þ. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných þíslech a o zmČnČ nČkterých zákonĤ
(zákon o evidenci obyvatel). Z tohoto dĤvodu budou pĜíspČvky
do Spoleþenské rubriky zveĜejĖovány pouze na základČ žádosti. Pokud tedy budete mít zájem podČlit se o své významné ži-

votní jubileum þi životní událost svých nejbližších (blahopĜání
k narozeninám, narození dítČte, sĖatek atd.), zašlete svou žádost na e-mail Redakþní rady rr-bnb@
@seznam.cz, nebo poštou
na adresu Ing. Patrik Schramm, Halaškovo námČtí 2, 747 87
Budišov n/B., pĜípadnČ kontaktujte místostarostu Ing. Patrika
Schramma osobnČ v kanceláĜi MČÚ na ulici Patryzánské.
Tato událost bude uveĜejnČna vždy v nejbližším þísle BZ a to
v rubrice „Spoleþenská rubrika“. PĜíspČvek bude uveĜejnČn
bez poplatku.

NÁZORY OBþANĤ

Co vy na to?
Je to Ĝeþnická otázka, kterou navrhujeme, aby si každý z Vás
položil sám sobČ. V deníku Právo dne 27. 4. 2012 v þlánku
„Na prezidenta se pĜišla podívat i Natálka“ uvádí novináĜ Aleš
Honus mČsto Budišov nad Budišovkou jako slezské mČsteþko.
Už na prvním stupni základní školy se dČti uþí ve vlastivČdČ, že
naše mČsto je na MoravČ. Ptáme se – pane novináĜi, nemusíte
mít všechny vČdomosti, ale chcete-li o nČþem psát, mĤžete si

to vždy ovČĜit tĜeba na internetu. Šlo pĜece o návštČvu prezidenta ýeské republiky!
Tato stejná nepravdivá informace probČhla 26. 4. 2012 také na
internetu – novinky.cz. Na závČr ještČ jedná otázka – také pro
každého: co by se s tím dalo dČlat?
Manželé Hedvika a Pavel Opletalovi
Berounská 704, Budišov nad Budišovkou

PotĢebujeme v Budišovď elektrárnu na biomasu?
Dne 12. 4. 2012 byl zveĜejnČn zámČr spoleþnosti TCN nová
energie, s.r.o. na stavbu „TCN bioelektrárny KGJ v BudišovČ
nad Budišovkou”. Rád bych tedy tímto pĜíspČvkem informoval
obþany našeho mČsta, protože k tomuto projektu bylo ze strany
mČsta i investora doposud zveĜejnČno velmi málo konkrétních
informací, a pĜitom se jedná o významnou stavbu, která ovlivní
život celého mČsta.
Výstavba elektrárny na biomasu je plánována na místČ stávající smuteþní sínČ, na ploše o rozloze cca 11 300m2, na které
bude umístČna samotná budova elektrárny, kondenzátor, komín a skládky biomasy. Výstavba bude provedena zapuštČním
do svahu pomocí tzv. milánských
stČn, s þímž souvisí odvoz velkého
množství zeminy a také vykácení
stávajícího borového a bĜezového
hájku. Samotná budova elektrárny
bude Ĝešena jako skeletová betonová konstrukce opláštČná betonovými
a PUR panely, þást bude prosklená. PĤdorys budovy je zhruba 25m
x 28m, výška budovy cca 22m (pro
pĜedstavu výška kostela po Ĝímsu je
cca 20m) a k ní bude pĜiléhat komín
o prĤmČru 1,3m a výšce 30m. Jedná se tedy o výraznou stavbu, která
zcela jistČ zmČní ráz mČsta a stane
se jednou z jeho dominant (viz obrázek elektrárny stejných parametrĤ
v ýáslavi).
PrimárnČ bude stavba sloužit pro vý-
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robu elektĜiny spalováním biomasy a do budoucna se poþítá
i s využitím tepelné energie. Nyní nČkolik technických údajĤ:
celkový elektrický výkon je 5,5MW, jmenovitý tepelný výkon
17,7MW (pro pĜedstavu kotelna pro sídlištČ má tepelný výkon
cca 2MW),
x základní surovinou biomasy by mČla být dĜevní štČpka
(70%) a sláma (30%), spotĜeba paliva 9,1 tuny za hodinu,
tj. roþní spotĜeba 72 800 tun,
x dennČ bude nutné dopravit 10-15 tČžkotonážních kamionĤ štČpky, tj. celkem až 30 prĤjezdĤ dennČ (tam a zpátky),
doprava bude probíhat po ulicích
9. kvČtna a Dukelská, do budoucna
je však plánován dovoz štČpky i po
železnici, poté bude doprava probí
hat pĜes celé mČsto,
x každou hodinu vznikne v kotli
a odluþovaþi komína 225 kg popela, roþnČ pak bude nutné odvézt
3 630 tun popela,
x co se emisí týká, do ovzduší se dostane celkem:
o 9,3 tun popílku za rok
o 109,2 tun oxidu siĜiþitého SO2
roþnČ
o 51,0 tun oxidu dusíku NOx roþnČ
o 72,8 tun oxidu uhelnatého CO
roþnČ
o 64,8 tun organických látek (TOC)
roþnČ,
x vypoþtené maximální hodinové
imisní koncentrace u oxidu dusi-

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

þitého dosahují 86,20% imisního limitu, u oxidu siĜiþitého
71,17% imisního limitu (max. denní koncentrace oxidu siĜiþitého pak 99,45% imisního limitu), osmihodinové koncentrace u oxidu uhelnatého 2,21% limitu a maximální denní
koncentrace prašných þástic 88,86% imisního limitu.
Pozitivním pĜínosem pro mČsto je zisk 1,5 mil. Kþ roþnČ z pronájmu pozemkĤ a rovnČž vytvoĜení cca 12 pracovních míst. Jelikož se jedná þistČ o investici soukromé ¿rmy, mČsto se nijak
nebude podílet na zisku z prodané elektrické energie, do budoucna by potom údajnČ mČla být rovnČž využita cenovČ zvýhodnČná tepelná energie pro vytápČní nČkterých objektĤ mČsta.

Je však otázkou do diskuze, jestli tato pozitiva pĜeváží
všechna negativa související s výrazným zhoršením kvality
ovzduší, zvýšením prašnosti, hluþnosti a množstvím tČžké nákladní dopravy v našem mČstČ. Také s ohledem na
zvolenou lokalitu nacházející se v blízkosti obytné zóny,
zahrádkáĜské kolonie a sportovního areálu se tedy ptám opravdu potĜebujeme v BudišovČ elektrárnu takových
parametrĤ?
(Veškeré uvedené informace byly þerpány ze zveĜejnČného zámČru, který je volnČ dostupný na webové stránce: http://portal.
p p
cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1655.)
Ing. Pavel Jílek

PotĢebujeme v Budišovď elektrárnu na biomasu?
Vážení spoluobþané, tentokráte se spolu setkáváme také v rubrice Názory obþanĤ, protože bych rád upĜesnil okolnosti zámČru vybudovat v našem mČstČ kogeneraþní jednotku. Myslím,
že otázka je položena docela špatnČ. MČla by znít: Jaký chceme mít Budišov nad Budišovkou za 20 – 30 let a jakou cestou
k tomu dojdeme?
V posledních 20 letech sledujeme na þeském venkovČ negativní trendy- vysídlování, pĜesun vČtšiny obyvatel do aglomerací
a úpadek všech hospodáĜských aktivit v malých obcích. Regionální rozdíly mezi mČsty a venkovem se tak spíše prohlubují,
než snižují a þeský venkov se tak stává ohroženým druhem.
Naše mČsto v tom není výjimkou. Schopní mladí lidé z Budišova odcházejí za prací do mČst a domy po rodiþích a prarodiþích vČtšinou zĤstávají prázdné nebo se prodávají pod cenou,
v tom lepším pĜípadČ, v tom horším na ubytování sociálnČ slabých spoluobþanĤ a vytváĜení sociálních ubytoven se zde stává
byznysem nahrazujícím „podnikání“.
Mluvil jsem o tom už pĜi setkání s panem prezidentem. Z jižní strany je vojenský prostor Libavá, ze severní Kružberská
pĜehrada a z východojižní strany se dlouhodobČ uvažuje o výstavbČ Spálovské pĜehrady (stavební uzávČra již dnes) jako zajištČní vody pro Ostravu a možnou jadernou elektrárnu v Blahutovicích u Nového Jiþína. Když jsem se na jednom jednání
ohlednČ výstavby Spálovské pĜehrady zastal obþanĤ Budišova
a zeptal se, co bude s tímto mČstem uprostĜed tĜí pĜehrad na
hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje, bylo mi odpovČzeno: „pĜeci byste nechtČl, aby Ostrava byla bez vody“
- jen to dokresluje fakt, že vČtšinu tČch, kteĜí rozhodují o strategických plánech, nČjaký Budišov vĤbec nezajímá.
JistČ mnoho z nás pohoršil názor redaktorky Regionu, která pĜi
návštČvČ pana prezidenta psala o „nuzném“ Budišovu. Žijeme
zde a možná nČkdy trochu s klapkami na oþích nevidíme, že
se tak trochu u nás zastavil þas. Fungovala zde pĜed 20 lety
spousta podnikĤ - Pozemní stavby, Romovka, DĜevaĜské závody, Státní statky. Již jsme však zapomnČli, že vedle pracovní pĜíležitosti samozĜejmČ vytváĜely tyto podniky i negativní
stránky vyplývající z výroby. Zatížení dopravou, emisemi,
prašností apod. Není to tak dlouho, co mČly Lisovny zámČr
postavit v BudišovČ novou halu a zamČstnat dalších 200 lidí.
Ze zámČru nakonec sešlo. Nebudu pátrat proþ, je zbyteþné to
rozebírat, dĤležitý je výsledek. Hala zde nestojí a já si opravdu
nedokážu pĜedstavit situaci, kdy by se mČly Lisovny v BudišovČ zavĜít a co by tady z mČsta nakonec zĤstalo. Ta pĜedstava,
že Budišov uživí v budoucnu turistický ruch a cyklostezky je
spíš naivní než reálná a kdyby mČli dnes obyvatelé rozhodovat
o výstavbČ Lisoven, asi by se nikdy závod na zpracování plastĤ
u nás nepostavil.

Ten zámČr výstavby kogeneraþní jednotky je staršího data. Poprvé o nČm jednala rada 16. 8. 2010 a svým usnesením 878/10
v podstatČ potvrdila souhlas s investiþním zámČrem. Nové zastupitelstvo a rada projednávala celou záležitost nČkolikrát na
svých jednáních v lednu, v srpnu 2011 a v lednu 2012. Dvakrát
mČli možnost seznámit se s pĜedstaviteli ¿rmy TCN obþané
i zastupitelé pĜímo na zastupitelstvu a diskutovat o celé výstavbČ. Zástupci vedení mČsta se byli podívat i v ýáslavi, kde
stejná kogeneraþní jednotka stojí a již nČkolik let funguje. Celou vlnu emocí vyvolala až neprofesionálnČ zpracovaná studie
vlivu na životní prostĜedí, z které vychází i pan ing Jílek.
Kogeneraþní elektrárna je technologické zaĜízení, které spaluje
biomasu v parním kotli. Ten vypouští páru do turbíny, kterou
tímto pohání. Turbína pak jednoduše generuje elektĜinu. Stejný systém se využívá v elektrárnách na fosilní paliva, jenže
zde vznikají zplodiny, které obtČžují okolí, zvláštČ oxidy síry.
Tepelnou energii ze spalování je možné využít pro vytápČní
domĤ a bytĤ, þímž se sníží produkce kouĜových plynĤ z lokálních zdrojĤ a zlepší se kvalita ovzduší. Samotná elektrárna je
konstruována v souladu s pĜedpisy na ochranu ovzduší a musí
splnit požadavky kraje na emisní limity a jiná omezení, která
jsou deklarována v krajském plánu snižování emisí. SplnČní
tČchto limitĤ se deklaruje již v územním Ĝízení, kde musejí být
splnČny veškeré požadavky orgánĤ ochrany životního prostĜedí, což je následnČ potvrzeno odsouhlasením a povolením stavby elektrárny.
Kogeneraþní elektrárny na biomasu mají mnoholetou tradici
v zahraniþí, zvláštČ v severských státech, kde jsou budovány
v centrálních þástech mČst. Tyto zdroje využívají biomasu, která je tvoĜena pouze dĜevní štČpkou, která je vyrábČna seštČpkováním tČžebních zbytkĤ pĜi tČžbČ dĜíví, pĜípadnČ peletami
z pilin nebo slámy. PĜi spalování tČchto surovin nevznikají
oxidy síry a navíc tyto zdroje mají úþinný systém þištČní spalin, takže z komína se uvolĖuje jen minimum škodlivin, které
jsou z vysokého komína snadno rozptýleny do vyšších vrstev
atmosféry. To je také jeden z dĤvodĤ, proþ mají seveĜané þisté
ovzduší ve svých velkých mČstech.
Samotný provoz elektrárny potĜebuje pracovníky, kteĜí budou
kontrolovat správný prĤbČh spalování, budou pĜejímat biomasu a provádČt manipulaci s biomasou pomocí þelního nakladaþe. Z tohoto pohledu se jedná o budoucího zamČstnavatele,
který bude pro svĤj provoz potĜebovat pĜibližnČ 12 lidí v celodenním provozu. Dále lze pĜedpokládat zapojení místních
¿rem pĜi stavebních pracích a využití místních zdrojĤ biomasy,
zvláštČ slámy, pĜípadnČ i sena.
VČtšina lidí ví, že nejsem rodák z Budišova, i když zde žiji
témČĜ 30 let. Pocházím z malé vesnice Žimrovice (750 oby-
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vatel), dnes þást Hradce nad Moravicí. Kdo trochu zná Žimrovice, jako první se mu vybaví papírny, továrna na zpracování a výrobu lepenky ze starého papíru. DennČ se naveze ke
zpracování asi 200 tun starého papíru (to je pĜesnČ množství
73 000 tun roþnČ odpovídající štČpce naší kogeneraþní jednotky) a stejné množství novČ vyrobeného papíru a lepenky se
vyváží auty ven. Nepamatuji se, že by si kdo nČkdy z obyvatel Žimrovic stČžoval na zatížení dopravou. Ne proto, že by to
snad obyvatele nezatČžovalo, ale továrna místní obyvatele živí
a tak to prostČ k tomu patĜí. Ten vliv na životní prostĜedí, které
je v Žimrovicích urþitČ srovnatelné s pĜírodou v BudišovČ, byl
obrovský, zvláštČ do doby než se pod vesnicí postavila þistírna
odpadních vod.
Odpovím panu Jílkovi na jeho otázku. Naše mČsto se do dnešního dne bez kogeneraþky obešlo a jistČ bez ní bude fungovat
i dál. MČli bychom si ale Ĝíct, co nahradí ty pracovní pĜíležitosti zavĜených dĜevaĜských závodĤ, státních statkĤ apod., jinak
budou skuteþnČ mladí lidé z Budišova odcházet a dĜív nebo
pozdČji se naše mČsto stane mČstem starých a sociálnČ slabých
obþanĤ. Víte, ono vĤbec nejde o 1,5 mil nájmu za pozemky
mČsta, které by mČly roþnČ jít do rozpoþtu mČsta nebo 12 pracovních míst, které by mohly vzniknout v novém provozu. Je to
pĜíležitost pro nastartování nové etapy rozvoje, pĜedevším pro
ty, kteĜí budou v BudišovČ žít a pracovat po nás. Ty problémy
ve výstavbČ nové kogeneraþní jednotky jsou nČkde jinde, než
uvádí pan Jílek. V souþasné dobČ probíhají pozemkové úpravy
a v rámci toho je možné naprojektovat a poþítat s pĜíjezdovou
cestou ke kogeneraþce pĜímo ze SvatoĖovského kopce vrchem
nad zahrádkáĜskou kolonií. Pokud by se doprava zajišĢovala
vlakem, je možné dát do podmínek vykládání vagónĤ již ve
SvatoĖovicích, takže by se štČpka nevozila prakticky vĤbec
pĜes Budišov. Ten problém není ani v emisích. SkuteþnČ vykázané hodnoty þáslavské kogeneraþky jsou podstatnČ nižší,
než uvádí pan Jílek. TĜeba u TZL (tuhé zneþišĢující látky) jsou
hodinovČ asi 0,5 kg.
Ten hlavní problém je v úþinnosti celého zaĜízení. Ekonomika
celého provozu se nedá postavit jen na výrobČ elektĜiny, ale na

využití „odpadního“ tepla. To nám potvrdil i Ĝeditel ýáslavské
kogeneraþní jednotky ing. Procházka, kde využívají teplo k sušení dĜeva. Vzhledem k možnostem odbČru tepla je zvolená
lokalita opravdu ménČ vhodná. Ekonomický provoz by potĜeboval odbČr min. 100 tis. GJ roþnČ. Pro srovnání - mČstské
kotelny roþnČ spotĜebují asi 20 tis. GJ. Za teplo takto vyrobené
z plynu odchází z mČsta roþnČ 12 mil. korun. Kdyby se nám
podaĜilo napojit mČstské kotelny na toto odpadní teplo kogeneraþní jednotky, jistČ by se lidem topení hlavnČ na sídlišti podstatnČ zlevnilo.
Dalším aspektem je výroba štČpky. SamozĜejmČ, že mČstské lesy by k výrobČ nestaþily, ale nabízí se 33 tis. kilometrĤ
þtvereþních vojenského prostoru, pČstování rychle rostoucích
dĜevin a využití odpadní biomasy od okolních zemČdČlských
podnikĤ. Kdyby jen 20% potĜeby kogeneraþní jednotky, tedy
14 tis. tun, pocházelo z okolí, pĜi prĤmČrné cenČ 1 300,- Kþ za
tunu je to víc jak 18 miliónĤ korun, které by zĤstávaly roþnČ
v BudišovČ. PĜepokládám samozĜejmČ, že by došlo k rozvoji
i dalších odvČtví, které by mohly využívat odpadní teplo, tĜeba
výroba úsuškĤ, sušení dĜeva apod. Díval jsem se na možnosti využití popela, o kterém píše pan Jílek jako o odpadu. Ten
popel jsme vidČli v ýáslavi, celý se vlhþí, aby se neprášil, a je
ho zhruba jedna traktorová vleþka každý den. To je tČch 3,5 tis
tun roþnČ. Dá se pĜimíchávat do kompostĤ (Vítkov na skládce
v Starých TČchanovicích má schválenou novou kompostárnu),
použít na výrobu stavebních materiálĤ apod.
Neobhajuji zde zájmy ¿rmy TCN energie, ale zastupitelé mČsta by vedle své obrovské pravomoci v rozhodování o rĤzných
záležitostech mČsta mČli nést i odpovČdnost za to, jak hlasují.
MČsto má v souþasné dobČ 13 mil. starých úvČrĤ a není pĜíliš dobré se dalšími úvČry zavazovat. Z rozpoþtu mČsta jsme
schopni roþnČ splácet zhruba 2 mil. korun. To znamená, že
máme volné prostĜedky zablokovány v podstatČ na 6 let dopĜedu, pokud se výraznČ nezmČní RUD (rozpoþtové urþení daní).
Taková je souþasnost našeho mČsta a vČĜte, že nejsem jen starosta, ale pĜedevším obþan Budišova, kterému není budoucnost
mČsta lhostejná.
Ing. Kyncl Rostislav, starosta mČsta

Ceník inzerce

V sobotu 16. þervna organizuje mČsto exkurzi
do ýáslavi - návštČvu kogeneraþní jednotky
obdobného typu, jaký je uveden
v zámČru ¿rmy TCN energie. Doprava zdarma,
odjezd je v 7 hodin ráno z autobusového nádraží.
Na zpáteþní cestČ návštČva Mohelnických
pivních slavností. Zájemci se mohou hlásit
v KD u p. Talíkové, tel.: 556 312 040.

Cena
ZveĜejnČní kulturních, spoleþenských
a sportovních akcí v rozsahu: název akce,
termín, místo, þas, poĜadatel, kontakt na

Zdarma

poĜadatele (nevztahuje se na akce konané

Kam s pĜebyteþným textilem

v rámci pĜedvolebních kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
1/4 strany A4

250,- Kþ

1/3 strany A4

250,- Kþ

1/2 strany A4

500,- Kþ

celá strana A4

1000,- Kþ

Akce poĜádané nebo spolupoĜádané MČstem Budišov
nad Budišovkou jsou od této platby osvobozeny.
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UpozorĖujeme obþany mČsta na možnost bezplatného
odevzdání veškerého bavlnČného materiálu - napĜ. trika,
mikiny, košile, tepláky, froté ruþníky, osušky, utČrky, povleþení, prostČradla (kromČ riÀoviny, bund a sak s podšívkou a tČžkého bytového textilu).
Obþané mohou nepotĜebný textil odevzdávat zabalený v igelitových pytlích do míst sbČrny druhotných surovin (ul. NábĜeží).
Cílem této možnosti je druhoĜadé zpracování odpadu
a podpora sociálnČ slabší vrstvy obyvatel ve spolupráci
s Charitou Opava.

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J
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