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ZPRÁVY Z OBCE
V uplynulých měsících byly v obci provedeny tyto práce. Na místní základní a mateřské škole byla natřena okna a zárubně. V tělocvičně bylo
opraveno a nalakováno cvičební nářadí. Dále byla vymalována jídelna s kuchyní, přípravnou a chodbou. Na školní zahradě se opravuje
pískoviště a byly natřeny hrací prvky. Velký kus práce udělal pan Jiří Nádvorník a za to mu patří velké poděkování. V obci jsme opravili některé
cesty pomocí drtě a frézingu. Přívalový déšť, který přišel v pondělí 5. 9., nám tyto cesty opět poničil. Víme, že takto opravené cesty nejsou to
pravé. Jsou zpracovány projekty na tyto cesty a budeme na ně žádat dotační peníze z programu PRV. U obecního úřadu byly stavební firmou
pana Jaroslava Melši položeny betonové stříšky a opraveny schody do obecní knihovny a k lékaři. V měsíci září bude provedena oprava
chodníku od horní zastávky směrem ke škole.
Šplíchal Luboš.

VESNICE ROKU
Ve středu 17. srpna se v sousední obci Poříčí konala velká sláva. Starosta obce František
Bartoš převzal zlatou stuhu za nejhezčí obec Pardubického kraje. Bílou stuhu za činnost
mládeže získal Janov, zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí dostaly
Jaroměřice, modrou stuhu za společenský život obec Lukavice a oranžovou stuhu za
spolupráci obce se zemědělci obec Úhřetice. Obci Poříčí k tomuto úspěchu gratulujeme.
Naše obec byla oceněna Krajskou komisí soutěže za podpory Pardubického kraje
diplomem za příkladnou spolupráci s hasiči.

ZMĚNA ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ (RUD)
Ve středu 21.září se starostové obcí a měst sešli v Praze na náměstí
Jana Palacha, kde se zaregistrovali a podepsali velký transparent, který
zanesli před Úřad vlády panu premiérovi. Zde mu tlumočili svůj nesouhlas
s rozdělováním daní v tomto státě. V současné době je poměr mezi
Prahou a nejmenšími obcemi čtyř a půl násobný. Před 4 roky to byl
dokonce 6,5x méně v přepočtu na občana. S konstatováním faktu, že
40% výdajů mají obce i města bez ohledu na velikost prakticky shodné.
Připomínám, že v Praze, Ostravě, Brnu a Plzni žije 20% obyvatel ČR, ale
dostávají 48% sdílených daní. Je snad spravedlivé, že pouze 3%
sdílených daní se dělí rovným dílem? Je snad spravedlivé delegovat čtyři
města na pilíře rozvoje a o proti tomu 6241měst a obcí, zařadit pouze
mezi bezvýznamné? Je snad spravedlivé, aby menší obce ze svého
rozpočtu v rámci přidělených prostředků pokryly pouze financování svých
základních potřeb bez možnosti dalšího rozvoje? Je snad spravedlivé,
aby obce, pokud chtějí provést větší opravy svých komunikací, či postavit
dětské hřiště, opravit školu a podobně, byly odkázány pouze na milost a
nemilost byrokratických institucí při vyřizování žádostí o finanční
prostředky z různých dotačních titulů? V současné době činí příjmy na
občana Prahy 31,7tis. Kč a na občana obce 6,8tis.Kč. Po změně RUD by
občan Prahy dostával 27,8tis. a občan naší obce 9tis.Kč. Názor pana
premiéra Nečase a ODS se však liší. Jejich návrh je podporovat obce až
od 1tis.obyvatel a nás by nechali vyhladovět, abychom se sloučili ve větší
obce. To snad nemusíme ani komentovat. Pevně věřím, že si starostové
prosadí tuto změnu a do naší pokladny tak přibudou nemalé finance.
Jedná se o 880tis.Kč. Za tyto peníze by se nechalo udělat spousta práce.
Starosta obce Šplíchal Luboš

ZPRÁVY Z OBCE
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 12.7.2011
Usnesení obecního zastupitelstva.
40/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření obce Budislav č.3: příjem dotace na automatizaci Obecní knihovny – rozšíření výpůjčního
systému Clavius a jeho využití, dotační prostředky na výdaje mezd a pojištění veřejně prospěšných pracovníků za období 5-6/2011 a
jejich využití a další drobné změny v příjmech a výdajích obce dle předloženého rozpočtového opatření , které nastaly v průběhu roku,
příjmy se tímto opatřením navyšují o 71,17tis. Kč a výdaje o 80,4 tis.Kč rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt z rezerv ve schválením
rozpočtu pro rok 2011
41/11 ZO schvaluje zakoupení dopravního značení a provedení montáží firmou Jast s.r.o. se sídlem Rudé armády 45, Doudleby nad
Orlicí.
42/11 ZO schvaluje změnu dodavatele komunikačních služeb z Telefónky O2 ,a.s. na služby UNET CZ.
43/11 ZO zamítá žádost Farnosti Mladočov na poskytnutí finančního příspěvku.
44/11 ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2011 číslo 6/2011 Financování akce „Úprava veřejných prostranství
regionu Desinka“
45/11 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v KD Krčma místní občance
46/11 ZO schvaluje pokračování záměru o plánované směně pozemků mezi Obcí Budislav a Městem Litomyšl. Jedná se o pozemky
p.č. 478/1 druh orná půda , 478/6 ostatní plocha ,478/5 druh trvalý travní porost a 502/1 druh ostatní plocha , které jsou ve vlastnictví
Města Litomyšl a měly by být bezúplatně převedeny obci Budislav za část pozemku p.č. 671/1 druh lesní plocha ve vlastnictví obce
Budislav , která by měla být bezúplatně převedena Městu Litomyšl.

OZ bere na vědomí:
Nabídku fy. APOLO CZ s.r.o.na zpracování zastavovací studie na pozemcích nad Nový rybníkem
Návrh na opravu a prodloužení vodovodního řádu k lokalitě č.p.263,261 a 243.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 24.8.2011

Usnesení obecního zastupitelstva.
47/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření obce Budislav č.5: dotační prostředky na výdaje mezd a pojištění veřejně prospěšných
pracovníků za období 7/2011, změny příjmů v oblasti výběru místních poplatků, příjmů a nákladů na provoz rekreačních
zařízení,knihovny, místního rozhlasu,nebytových prostor, v oblasti komunální politiky a třídění odpadů, ve veřejné zeleni a
vyřešení škodné události na kostel Boží Lásky. Vše je uvedeno v podrobné rozpisu rozpočtového opatření,příjmy a výdaje se
tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 302,8 Kč.
48/11 ZO zamítá žádost o zrušení stavební uzávěry na pozemcích p.č. st. 18, pozemek p.č. 132/1 a p.č. 132/2 v KÚ Budislav u
Litomyšle
49/11 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v kulturním domě Krčma pro místního občana
50/11 ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1134/1 dle předloženého nákresu, který je nedílnou součástí záměru.
51/11 ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1084 o výměře 55m2, dle přiloženého nákresu, který je součástí záměru.
52/11 ZO schvaluje výpověď pojistné smlouvy uzavřené s Českou pojišťovnou , a.s. pojistná smlouva č. 52185458-14 a následné
uzavření nové smlouvy dle předložené nejlepší nabídky pojistného krytí náhrad za škody vzhledem k ceně pojistného hrazeného
obcí.
53/11 ZO schvaluje zadání rekonstrukce chodníku při hlavní komunikaci firmě Vladimír Mucha, Specializované stavební činnosti.
54/11 ZO schvaluje podání žádosti na úpravu veřejných prostranství v okolí kostela Boží Lásky prostřednictvím Mikroregionu
Litomyšlsko-Desinka.
55/11 ZO schvaluje uzavření Mandátní smlouvy o zajištění úkolů zaměstnavatele a požární ochrany v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci se společností GUARD7, v.o.s. a to buď prostřednictví sdružení Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka , nebo
přímo prostřednictvím obce.
56/11 ZO schvaluje plán inventur pro rok 2011
57/11 ZO schvaluje úhradu startovného za účast Budislavských občanů v turnaji v malé kopané ve Vidlaté Seči.

OZ bere na vědomí:
Odsunuje prodej části pozemku p.č. 1861 do doby upřesnění a zakreslení vodovodu vedoucího po tomto pozemku, smlouva bude
řešena zároveň s vložením věcného břemena zajišťujícího přístup pro případné opravy vodovodního potrubí a přípojek
k nemovitostem.
Návrh na jízdní řády zpracovaný firmou OREDO, s.r.o . a připomínky občanů k tomuto návrhu a pověřuje v dalším jednání na
úpravách jízdního řádu dle připomínek občanů s uvedeno firmou.
Pověřuje starostu obce ve věci řešení odvodnění komunikace při nemovitosti č.p.207.

AKTUALNĚ ZE ŠKOLY

A začal nám nový školní rok.
Ve čtvrtek 1. září 2011 přivítala naše škola nové prvňáčky – Petrušku Říhovou, Laděnku Zindulkovou a Honzíka Nádvorníka. Budoucí žáčci se
sešli v 7,45 hodin se svými rodiči ve třídě, plni radosti a v očekávání nových zážitků.
Paní učitelka všechny uvítala a po připraveném programu děti převzaly od školy dárkové balíčky. Významného dne v životě dětí se zúčastnil také
starosta obce pan Luboš Šplíchal, místostarosta pan Miloš Rejman a předsedkyně pro občanské záležitosti paní Marie Melšová.
První školní den se nám vydařil, žáčci odcházeli usměvaví a šťastní. A tak jim tedy přejeme, aby se jim v naší škole líbilo a ať zde zažijí spoustu
úspěchů. Držíme Vám palce!

Petruška Říhová

Ostatní žáci naší ZŠ Budislav

Laděnka Zinduklová

Honzík Nádvorník

Školní rok 2011/2012 – ZŠ Budislav
1. pololetí:

2. pololetí:

Prázdniny:

Začátek

1.9.2011

Konec

31.1.2012

Začátek

1.2.2012

Konec

29.6.2012

Podzimní

26. a 27.10. 2011

Vánoční

23. 12. 2011 až 2.1. 2012

Pololetní

3.2.2012

Jarní

12. 3. až 18.3. 2012

Velikonoční

5. a 6. 4. 2012

Hlavní

Schůzky rodičů s učiteli školy:

30.6. až 2. 9. 2012

Listopad 2011
Duben 2012

18.11.2011,
21. až 22. 12. 2011
30.4.2012
Mimořádné volno ředitele školy:

7.5.2012

Přijímací zkoušky na střední školy

od 22.4. do 7.5.2012
(termíny stanoví ředitelé SŠ)

Zápis do 1. ročníku škol. roku 2012/2013

středa 18.1. 2012

2012/2013
Plavecký výcvik ZŠ v Litomyšli

duben, květen, červen 2012

DIAMANTOVÁ SVATBA

V sobotu 27.8.oslavili manželé Anna a Jan Peťurovi diamantovou svatbu. Své,, ano“ si
řekli 25.srpna před šedesáti lety. Výročí slavili s rodinou v kostele Boží Lásky. Manželé
přijeli na obřad v kočáře s koňmi. Obřad vedla paní Melšová a paní Vejrychová.
Přítomen byl také starosta obce, který předal dárek. Přišly zazpívat a zarecitovat dívky z
místní základní a mateřské školy. Jako překvapení bylo pro manželé připraveno
vystoupení pěveckého sboru Jitro z Hradce Králové, které zajistil pan Jan Košňar. Když
vycházeli manželé Peťurovi z kostela, houkala hasičská siréna. Aby ne, když Jan
Peťura je od osmnácti let hasičem. Zástupci hasičů předali dárek a poté se s manželi
Peťurovými vyfotili na památku do kroniky. Manželům Peťurovým přejeme pevné zdraví
a mnoho pěkných chvil strávených v kruhu rodinném.

TRAMPSKÝ PODVEČER

V sobotu 6. srpna se konal v přírodním amfiteátru pod Hradiskem již 17.
trampský podvečer. Vystoupily kapely: Poutníci Brno, Kamarádi Choceň,
Ahasver Semanín a Karamba Česká Třebová. V letošním uplakaném létě se
na nás usmálo štěstí a počasí nám přálo. Kapely předvedly své umění a tak si
myslíme, že lidé odcházeli spokojeni a to je to hlavní. Všem, co se na této akci
podíleli, patří velký dík.
Starosta SDH Šplíchal Luboš.

POZVÁNKA

6. TRAMPSKÉ DOZVUKY V BUDISLAVI
22. října 2011 je ten den, kdy bude rozloučení s babím létem od 20:00 hodin
hraje kapela NÁHODA
Ženy opět přijdou s překvapením večera, dobrou a chutnou kuchyní, v KD KRČMA
Občerstvení nebude chybět, tak přijďte jenom tak pobýt
Těšíme se na Vás Klub žen

KNIHOVNA INFORMUJE
DRAKIÁDA
V sobotu 17.září 2011 proběhl druhý ročník DRAKIÁDY, který se konal od 14 hodin pod Hradiskem. Děti i dospělí vyráběli pěkné dráčky, to
vše s pomocí pana Ivana Šouty. I když nefoukal silný vítr, přece se létalo. Poté následovala poznávací soutěž stromů a keřů. Po páté hodině
začala malá módní přehlídka ve stylu „Retro“. Myslím, že u diváků měla velký úspěch. Modelky i kostýmy byly skvělé. Převážnou většinu
kostýmů navrhla Kateřina Kašparová. Za přehlídku jí moc děkujeme.

AKCE TÝDEN KNIHOVEN 2011

V pátek 7. října od 16 hodin přijede do naší knihovny milá návštěva z

Ekocentra Paleta.

Ekocentrum PALETA je občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. Od roku
2004 je Krajským koordinátorem Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje. Nabízí spoustu výukových programů
ekologické výchovy, je to blok speciálních aktivit využívajících prvků dramatické, výtvarné a interpersonální výchovy, kterých se děti aktivně
účastní. Pro naši knihovnu jsem vybrala výukový program "PAPÍR". Dozvíme se něco víc o recyklování starého papíru a všichni si vyzkoušíme
recyklovaný papír vyrobit ze starých novin. Papír si můžete odnest domů, nebo ho použít na Den poezie, který se bude konat 11. listopadu
2011.
Pro děti, které navštěvují knihovnu vstup zdarma, ostatní 40,-Kč.

PODZIMNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA

Od 27.10. - 31.10. 2011 všechny srdečně zveme na Podzimní prodejní výstavu.
Výstavu můžete navštívit vždy od 14 -16 hodin v budově OÚ Budislav v zasedací místnosti vedle obecní knihovny.
Najdete zde široký sortiment dušičkové výzdoby na hroby, zajímavé podzimní i předvánoční dekorace, šité hračky,
polštářky, medovinu, překrásné šperky, sušené ovoce, obrázky, knihy, keramiku, košíky a spoustu další inspirace pro vás.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

29.listopadu 2011 u nás v knihovně vystoupí známý ilustrátor dětských knížek

Adolf Dudek s programem - “MALOVÁNÍ PRO DĚTI”
Je to zábavná, interaktivní show, při které se pobaví i dospělí.

Děti se vtipnou formou seznámí se skutečným ilustrátorem a jeho prací. Od počáteční inspirace až po vznik celé knihy.
Vyzkoušejí si, jak snadno mohou cokoli nakreslit a kromě spousty legrace si odnášejí informace o vzniku moderních dětských knih
a malířských technikách.
Součástí vystoupení jsou soutěže, při nichž děti za všechny správné odpovědi dostávají obrázky ilustrátora.
Nechybí spousta dalších atrakcí a hlavně humor! Vystoupení je zakončeno autogramiádou.

Vstup je pro všechny děti zdarma.
Vše důležité k těmto akcím se dozvíte na www.budislavknihovna.cz

PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH TERÉZY NOVÁKOVÉ A VAVŘINCE TOULOVCE

V srpnu jsme podnikli s dětmi dvě výpravy za poznáním okolí Budislavi, šli jsme po
stopách Terézy Novákové na tzv. Hůra. Tyto temné lesy, divoké chladné potůčky,
prudké kopce, divotvorné skalní útvary inspirovaly spisovatelku k napsání
Moderních pohádek o Matce Přírodě, vílách, skřítcích, ale i jak počaly růst v našich
lesích brusinky. Také jsme si vyprávěli pověst o pokladu, který zde ukryl kdysi dávno
rytíř Toulovec. Po cestě jsme sbírali bylinky a určovali názvy a zda jsou léčivé.
Provázela nás paní Magda Bulvová.
Druhá výprava nás vedla po stopách rytíře Vavřince Toulovce k Voletínské
studánce a do Vranic. Povídali jsme si o loupežných výpravách Toulovce i to, že dal
postavit „špitálek“ pro chudé v Litomyšli. Cestou jsme sbírali houby a podle atlasu
určovali zda jsou jedlé. Po náročné tůře přišlo vhod malé občerstvení v hospůdce ve
Vranicích. V putování budeme určitě pokračovat i příští rok.
Alena Bartošová

KLUB ŽEN

Jeden, druhý a třetí lístek letí k zemi, čtvrtý, pátý a i ten šestý poslední. Společně s ním letí i má slza, v ní obsaženy jsou všechny vzpomínky,
vzpomínky na časy skvělé, ještě nedávné. Zážitky z prázdnin, slunce a teplo, to vše se najednou všeho zřeklo, před rychlostí času to uteklo.
Má první vzpomínka patří datu z prázdnin HBK a to bylo přesně 16. července 2011 pro družstvo Budislav ve složení Václav Kulhavý ml., Josef
Jílek ml., Marie Kopecká, Věra Lopourová a zraněný Tomáš Kopecký zastoupený Lucií Jílkovou. Účast zaručena v Kunčicích na 39. hrách jsme
získali čestné uznání za 25. místo z 27 družstev. Poděkování patří obci za nová trička a za finanční podporu. Velký dík i těm, kteří obětují svůj
volný čas a jezdí se účastnit samotného klání a tak reprezentovat naši obec Budislav.
Druhou vzpomínkou je konec prázdnin a to sobota 27. srpna 2011. Výroční posvícenský fotbal v sukních. Počasí opět nezklamalo, ještě že to
bylo až na večer a po velkém utkání, z hřiště díky velkým teplotním změnám a hrozné zimě všichni utekli do tepla svých domovů. Velké utkání:
ŽENATÍ - SVOBODNÍ skončilo bez vážnějších zranění a bez penaltových rozstřelů v normální hrací době za stavu 4:2. Zaslouženě vyhráli
ženatí. Naše velké poděkování patří všem zúčastněným hráčům, rozhodčím, ženám, divákům no prostě všem, kteří s naším fotbalem
sympatizují ať je makový či onaký. Co říci závěrem? Za rok, na dalším ročníku posvícenského fotbalu v sukních.

BUDISLAVSKÝ YETTI INFORMUJE
Dne 5. července byla v Budislavi před Obecním úřadem slavnostně
otevřena naučná stezka. Jejím účelem je umožnit občanům i
návštěvníkům poznat historii a krásy naší obce. Akci zahájil pan Michal
Kortyš, starosta města Litomyšle, který ochotně přijal moje osobní
pozvání. Dále promluvil starosta obce Budislav, pan Luboš Šplíchal. Jako
poslední pohovořil a prohlásil stezku za otevřenou sám budislavský Yetti.
Dále byli přítomni starostové okolních obcí a zástupce Pardubického kraje
a mnoho návštěvníků. Při otevření bylo zdarma podáváno občerstvení,
které obětavě zajistil pan Miloš Rejman, za což mu velice děkujeme.
Otevření proběhlo v nově vybudovaném areálu před Obecním úřadem,
který nyní poskytuje přístřeší pro příchozí a zde se nacházejí i informační
tabule. Vše vzniklo za velmi dobré spolupráce občanského sdružení a
obce.
Po stezce jsou umístěny informační tabule, vztahující se ke konkrétnímu
místu, na kterých jsou fotografie s texty.
Nápad vybudovat stezku vznikl na podzim loňského roku, kdy se podařilo
zajistit nějaké finance. Jednalo se hlavně o to, že drtivá většina
návštěvníků se vydala do Toulovcových maštalí a obcí pouze projela, aniž
by zastavila a vydala se po obci. Vznikla skupinka nadšenců, kteří se dali
do usilovné práce. Sháněly se fotografie, textové materiály a nakonec se vše začalo realizovat. Akce, jak je na tabulích konstatováno, byla
vybudována bez přispění EU. Byla a je financována pouze z darů sponzorů. Všem sponzorům velice děkujeme. Ještě bych rád osobně
poděkoval všem členům o.s. za jejich práci a trpělivost. Bez nich by nápad zůstal nápadem. Je milé vidět, jak je areál využívaný, že naše úsilí
nebylo marné. Samosebou, že tímto nekončíme. Máme do budoucna vymyšlené další aktivity, které bychom rádi zrealizovali. Ale nebudeme ani
naznačovat.
Za o.s. Budislavský Yetti
Ivan Šouta

MAS LITOMYŠLSKO

MAS Litomyšlsko pro rozvoj života na venkově. Do regionu bylo rozděleno přes 7 mil. Kč!
Místní akční skupina Litomyšlsko (MAS Litomyšlsko o.p.s.) je nezisková organizace, která působí na území 38 obcí a dvou měst v okresech
Svitavy a Chrudim. Cílem působení MAS Litomyšlsko je podpora rozvoje území a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech. MAS
Litomyšlsko zprostředkovává dotace z Programu rozvoje venkova (jeden z fondů Evropské unie) na menší investiční projekty měst, obcí, svazků
obcí, zemědělců, podnikatelů, neziskových organizací nebo církevních organizací. MAS Litomyšlsko také poskytuje poradenství pro všechny
subjekty v území v oblasti využívání dalších existujících dotačních titulů (strukturální fondy EU, národní programy a dotace, krajské dotace,
nadace apod.) a sama realizuje rozvojové projekty, které zvyšují kvalitu života obyvatel v obcích a městech na území působnosti MAS
Litomyšlsko.
Od roku 2009 byly vyhlášeny v rámci Programu rozvoje venkova 4 výzvy k příjmu žádostí o dotaci na projekty měst, obcí, svazků obcí,
zemědělců, podnikatelů, neziskových organizací nebo církevních organizací. V těchto výzvách bylo přijato 54 žádostí o dotaci, 32 bylo navrženo
k finanční podpoře, 22 jich je zrealizováno a 10 jich nyní čeká na schválení nadřízeným orgánem – Státním zemědělským intervenčním fondem
– SZIF. Na realizace projektů v území prostřednictvím MAS Litomyšlsko bylo dosud získáno přes 7 mil. Kč a použití těchto finančních
prostředků je již v území viditelné v podobě realizovaných projektů. Další 3,4 mil. Kč jsou již vyčleněny na projekty ze 4. výzvy.
MAS Litomyšlsko také realizuje další projekty na podporu života ve venkovských oblastech, pravidelně každý měsíc vydává plakát informující o
společenském životě v regionu, uveřejnění informací je pro zájemce bezplatné. K prezentaci aktivit jsou otevřené i webové stránky MAS, kde
můžeme na žádost organizátorů zveřejnit plánované akce aktivity. MAS Litomyšlsko aktivně vyhledává oblasti, kde může být nápomocna při
rozvoji života na venkově. V našem okolí byly podpořeny například tyto projekty:
Římskokatolická farnost Proseč u Skutče (Multifunkční sál – místo setkávání pro všechny), Zdravotní středisko Moravice(Oprava zdravotnického
střediska v Morašicích, 2. etapa), SDH Sedliště (Pořízení požární stříkačky PS 1,8 SPORT), ZO ČSOP 44/03 (Naučně-ekovýchovná stezka
Pasíčka). V naší obci to byla v nedávné době realizovaná rekonstrukce topení v KD Krčma.
Příklady dalších zrealizovaných projektů naleznete na www.mas-lit.cz/fotogalerie
V průběhu listopadu 2011 bude vyhlášena 5. výzva k příjmu žádosti o dotaci. Již nyní můžete kontaktovat kancelář MAS a konzultovat Vaše
záměry a projekty. Rádi pomůžeme s realizací žádosti o dotaci, protože ŽIVOT NA VENKOVĚ NÁS BAVÍ!

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
V neděli dne 21.8.2011 vyjela naše jednotka na výzvu krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) v 7:06 k dopravní nehodě
do obce Perálec. Jednotka na místo nehody přijela jako první. Ihned po příjezdu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno osobní
vozidlo ležící na boku, zaklíněné mezi stromy a rodinným domem s řidičem nacházejícím se stále uvnitř vozu. Členové jednotky provedli
zajištění vozidla proti pohybu a protipožární opatření. Řidiči byl nasazen krční límec, který fixuje hlavu ve vhodné poloze (při dopravních
nehodách je poranění krční páteře velice časté). V tuto chvíli se na místo dostavila také profesionální jednotka hasičů ze stanice Hlinsko a
rychlá lékařská pomoc(RLP) z Chrudimi. Po společné poradě bylo přistoupeno k vyproštění řidiče přes boční okno. Řidič byl nehodou
otřesen a viditelně v šoku, ale vážně nezraněn. Po vyproštění byl předán lékaři. Vyproštění vozidla ze zahrady provedla HZS Hlinsko a
naše jednotka se vrátila na základnu.

Koncem srpna přišel na obecní úřad panu starostovi dopis od
náměstka hejtmana pardubického kraje pana Romana Línka. Pan
náměstek se v tomto dopise vrací k rozsáhlému požáru pneumatik
v Boru u Skutče a mimo jiné píše:
„Jednotka sboru dobrovolných hasičů, kterou zřizuje obec Budislav,
odvedla kus poctivé práce, proto se rada kraje rozhodla vyčlenit
z rozpočtu dar ve výši 15.000 Kč na pořízení věcných prostředků
požární ochrany. Vážený pane starosto, předejte, prosím, poděkování
členům jednotky za dobře provedený zásah.“
Toto poděkování nás samozřejmě moc potěšilo a vážíme si ho. Za
finanční dar bylo rozhodnuto pořídit čtyři kusy zásahových bot. Toto
ovšem nebyl jediný dar, který se nám v letošním roce podařilo získat.
V měsíci květnu jsme svépomocí provedli modernizaci osvětlení
v hasičské zbrojnici. Na tuto rekonstrukci nám darovala firma APIN
Praha deset kusů prachotěsných zářivek v hodnotě 10.000 Kč. Práci
na modernizaci provedla osvědčená firma Kovář&syn (Kovář Jan a
Kovář Martin), kterým tímto děkujeme. Dále se nám podařilo získat od
sponzorů celkem 36.000Kč. Pan Ivan Šouta daroval zdravotnické
záchranářské vybavení (páteřovou vyprošťovací desku, páteřový
stabilizátor a sadu vakuových dlah) v hodnotě cca.21.000Kč. Hostinec
Na Skalách manželů Hegerových částku 3000,-, firma DAMAR Trans
částku 5000,- , pan Milan Kotlár částku 2000,- a pan Pavel Boštík
částku 5000,-. Všem tímto velice děkujeme. Za tyto sponzorské peníze
budeme dále nakupovat vybavení nebo pracovní ochranné prostředky.
Členové jednotky se ovšem nevěnují pouze zásahům nebo shánění
peněz, jak by se mohlo zdát, ale i výcvikům a pravidelné údržbě
techniky.
Například 23.8 2011 se uskutečnil před hasičskou zbrojnicí školení o
poskytování první pomoci a 20.9. 2011 proběhl na Pasekách
pravidelný výcvik nositelů dýchací techniky.

Za JSDH obce Budislav
Martin Heger a Marek Bulva
Další info na www.hasicibudislav.estranky.cz
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