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NOVINY OBCE BUDISLAV

ČÍSLO 3/2012

ZPRÁVY Z OBCE
V uplynulých měsících byly v kempu za Širůčkem natřeny chatky. Na Kamenných Sedlištích jsme vyčistili příkop, který byl poté
z části sveden do trubek, a z části byly položeny betonové žlaby. Kolem nové zástavby u Honzálků byl prodloužen vodovod.
V prostoru za Prostředním rybníkem byla vyřezána náletová dřevina. Tato náletová dřevina je po obci vyřezávána postupně. Začala
výstavba nové opěrné zdi, která spadla po přívalovém dešti, který zasáhl naši obec 20. června v odpoledních hodinách. Opravu
provádí firma DS Delta s.r.o. z Lubné.
V podzimních měsících budou realizovány dvě akce za podpory MAS Litomyšlsko o.p.s. se sídlem v Proseči. První akcí bude
výsadba borovic okolo amfiteátru pod Hradiskem. Kolem křížku na Kamenných Sedlištích bude vysazena nová zeleň
s odpočinkovou zónou. Práce provede firma Jan Vavřín-ARS. Druhou akcí bude vybudování nového osvětlení v prostorách za
Prostředním rybníkem. Tuto akci bude zprostředkovávat firma Elektromont s.r.o.
Starosta obce Šplíchal Luboš

UPOZORNĚNÍ NA VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSY
Žádám majitele volně se potulujících psů, aby si je lépe hlídali a zabezpečili proti volnému pohybu. Narůstají stížnosti a je třeba tuto
situaci začít řešit, než dojde k neštěstí. Pokud se tato situace nezlepší, vydá obec vyhlášku a začne majitelé těchto psů pokutovat.
Pokud si pořídíte psa, musíte se také o něho starat.
Starosta obce Luboš Šplíchal.

RADAR
Na přelomu měsíce července a srpna byl do naší obce zapůjčen radar, abychom zjistili, kolik aut a jakou rychlostí vjíždí do naší
obce. Radar byl nainstalován 25. 7. a odstraněn 12. 8. 2012. Přikládám tabulku, kde je zaznamenán datum, průměrná rychlost,
maximální rychlost a hodina kdy byly tyto rychlosti naměřeny. U těchto dvou sloupků uvádím vždy tři nejvýše naměřené rychlosti a
časy. Další sloupek je počet aut, která projela daný den. Další dva sloupky uvádí, v kterou hodinu projelo nejvíce aut a jakou
rychlostí. V posledním sloupku je uveden den. Byla měřena pouze auta přijíždějící od Poříčí. Tabulka je neúplná z důvodu špatné
baterie na radaru. Zastupitelstvo obce vyhodnotí výsledky měření a poté se rozhodne, zda bude radar do obce zakoupen a kde bude
umístěn.

Datum
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.
1. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.

P.rychlos
47
50
49
51
51
46
53
54
49
50
56
50
49

M. rychlo
95km/h
90
96.94.92
97.92.89
98.96.88
94.90.90.
98.98.96.
96.91.91
98.97.95
98.97.92
98.98.97.
97.93.90.
95.94.89

Hodina
P.aut
19:00 hod
1126
8.11.17:00
1633
7.16.13
1755
17.16.13.
1520
15.10.16.
1034
17.13.21.
1715
7. 13.12
1627
7. 12. 20.
861
21.16.4.
1705
16.21.7.
1468
15. 19. 17.
1785
21. 16. 15.
1281
12. 17. 11.
1265

N. aut
17:00
15:00
13:00
11:00
18:00
14:00
16:00
11:00
18:00
12:00
17:00
10:00
16:00

P.aut
163
154
141
168
123
156
132
134
161
125
157
118
129

Den
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 9.7.2012
43/12
ZO schvaluje zadání zakázky na akci Rekonstrukce chodníku při hlavní komunikaci silnici II. Tř. 359 a oprava opěrné zdi, na základě
provedeného hodnocení podaných nabídek firmě DS DELTA s.r.o. Lubná.
44/12 ZO schvaluje podání objednávky firmě Allowance s.r.o. na zajištění výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV
Budislav k územnímu řízení a po té projektové dokumentace pro stavební povolení.
OZ bere na vědomí:
 Postup v jednání s majiteli pozemku p.č.723/1 , kteří odmítli podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pro oprávněného VČP Net, s.r.o.
zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. ve věci uloženého plynárenského zařízení – vedení plynovodu.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 18.7.2012
45/12 ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Městské knihovny Litomyšle na výměnný knižní fond v roce 2013 ve výši 3,- Kč na obyvatele.
46/12 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v kulturním domě Krčma pro místní občany xxxxxxxxxxxxxx
47/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4, které řeší poskytnutí a využití dotací poskytnutých na mzdové náklady veřejně prospěšných pracovníků
za období 6/2012, na náklady spojené s akcí knihovny Rok 2012 na vlnách TSN a průtokovou dotaci pro ZŠ a MŠ Budislav z evropských fondů, navýšení
příjmů knihovny, nájemného za kostel, z věcného břemene, za zprostř.likvidace odpadů, prodej zboží veř.zeleň a využití navýšených příjmů a drobné změny
výdajových položek dle potřeby. Rozpočet obce se tak navyšuje v příjmové i výdajové části o 195,70 tis. Kč
48/12 ZO schvaluje přidání obrubníků ke komunikaci u nové zástavby Pod Budky z důvodu zatékání vody do nemovitosti č.p.252 při přívalových deštích
49/12
ZO schvaluje zhotovení nového pasportu místních komunikací a přidělení zakázky fy Ing.Jaroslav Flegl,Poradenská a konzultační činnost,
zpracování odborných studií a posudků
50/12 ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku 670/4 druh les při nemovitosti č.p.146 ovýměře cca 200m2, za cenu 50,- Kč za m2, náklady
na zhotovení geometrického plánu a zavkladování kupní smlouvy ponese kupující.
51/12 ZO schvaluje záměr prodeje části obecních pozemků p.č. 219/1 druh trvalý travní porost a 211 vedený ve zjednodušené evidenci o výměře cca
1000m2, za cenu 50,- Kč za m2, náklady na zhotovení geometrického plánu a zavkladování kupní smlouvy ponese kupující.
52/12 ZO zamítá zatrubnění příkopu při místní komunikaci vedoucí z kamenných Sedlišť směrem na Vejpucek
53/12 ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manželi xxxxxxxxxxxxxx na část pozemku p.č. 892 při místní komunikaci na pozemku 9.č.1128 o výměře
63 m2, na dobu deseti let s ročním nájemným 100,- Kč.
54/12 ZO schvaluje zakoupení práv užívání právního informačního systému KODEXIS.
55/12 ZO schvaluje uzavření smlouvy č.22/2012/POV mezi Mikroregionem Litomyšlsko a Obcí Budislav na realizaci projektu Obnova veřejných
prostranství Mikroregionu Litomyšlsko a to dílčí akce Budislav – obnova veřejného prostranství v obci a poskytnutí mimořádného příspěvku Mikroregionu
Litomyšlsko na tuto akci
OZ bere na vědomí:
Žádosti ZO českého svazu ochránců přírody RYBÁK a občanského sdružení Budislavský Yetti o přizvání k jednání ve věcech řízení týkající se zásahů
do krajiny – konkrétně kácení dřevin a náhradní výsadby.
Nutnost provedení některých oprav místních komunikací

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 20.8.2012
56/12 ZO projednalo zadání územního plánu Budislav
ZO schvaluje zadání územního plánu obce v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení.
57/12
ZO obce zamítá připomínku k ÚPO podanou po termínu pro uplatnění připomínek k pozemkům p.č. 1320, 1321, 1147 a 990 v KÚ
Budislav u Litomyšle a tyto připomínky zamítá.
58/12 ZO schvaluje zadání realizace akce Revitalizace obce Budislav fy Jan Vavřín ARS, Smetanovo nám 95, Litomyšl za nabídkovou cenu 280.478,80
Kč ( s DPH) a realizaci akce fy ELEKTROMONT LTS s.r.o.,Sokolovská 113, Litomyšl za nabídková cenu 248.849,28 Kč (s DPH).
59/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.5, které řeší poskytnutí a využití dotací poskytnutých na mzdové náklady veřejně prospěšných pracovníků
za období 7/2012 a změny ve výdajích a příjmech dle potřeb obce a skutečně dosažených příjmů. Příjmy se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 52,9
tis.Kč a výdaje o 65,10 tis.Kč.
60/12 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v KD Krčma pro místní občany xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
61/12 ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2012 č. 6/2012 Financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka“ , mezi SO
Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka a Obcí Budislav. Dle této smlouvy dojde k úpravě veřejného prostranství u kostela Boží Lásky a v celkové hodnotě
22.310,- Kč, dotace ve výši 15.385,- Kč podíl obce Budislav 6.925,- Kč.
62/12 ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku odděleného geometrickým plánem 619-70/2012 od pozemku p.č. 237/1, konkrétně pozemku
pč. 237/7 o výměře 113 m2 , druh ostatní plocha v KÚ Budislav u Litomyšle ve vlastnictví obce Budislav za cenu 50,- Kč za m2. Náklady na zavkladování
kupní smlouvy ponese kupující.
OZ bere na vědomí:
·
Návrh pasportu místních komunikací a dopravního značení , s připomínkami k řešení dopravního značení
·
Rozdělení finančních prostředků, které získalo SO Toulovcovy Maštale v rámci POV na jednotlivé akce v obcích.
·
Možnost získání dotací na lesy v roce 2013 ze SZIF, konkrétně na zakoupení techniky na údržbu lesů.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 19.9.2012
63/12 ZO projednalo zadání územního plánu Budislav
ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1051/6 o výměře 93 m2 vytvořený geometrickým plánem č. 610-101/2012 za cenu 50 Kč za m2
a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu smlouvy na tento pozemek, která bude uzavřena po nabytí právní moci záměru prodeje.
64/12 ZO obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č.237/27 v KÚ Budislav u Litomyšle o výměře 113 m2 za cenu 50,- Kč za m2 do vlastnictví
paní xxxxxx, náklady na zavkladování kupní smlouvy ponese kupující.
65/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6, kterým se navyšuje rozpočet ve výdajové a příjmové části o 175,6 tis.Kč.
66/12 ZO schvaluje kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 670/12 druh lesní pozemek o výměře 374 m2, který byl geometrickým plánem č. 624-81/2012
oddělen od původního pozemku p.č. 670/4. pozemek se touto smlouvou prodává do podílového vlastnictví xxxxx a xxxxx za cenu 50,- Kč
za m2.Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření této smlouvy.Náklady na zavkladování smlouvy ponese kupující.
67/12 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v KD Krčma pro místního občana xxxxxx.
OZ bere na vědomí:
 Plán inventur na rok 2012
 Návrhy investičních akcí pro rok 2013

AKTUALNĚ ZE ŠKOLY
HURÁ ZPÁTKY DO ŠKOLY!
Prázdniny utekly jako voda a už bude za námi první měsíc školy. Letošní školní rok jsme zahájili v pondělí 3. září v tělocvičně školy. Na úvod
žáky přivítala paní ředitelka a pan starosta. Společně popřáli prvňáčkům, ale nejen jim, mnoho úspěchů ve školní práci.
Pak už se ke slovu dostal Jiří Krejčí s představením „Školička kouzel“, ve kterém nás naučil několik zajímavých triků.
Teď už nám nezbývá než se pustit do učení, abychom dostávali jen samé hezké známky.

KROUŽEK „ANGLIČTINA HROU“ V MŠ
V našem kroužku angličtiny nabízíme dětem pestrou škálu pohybových, výtvarných, dramatických, rytmických a smyslových her, při kterých
se učí hrou bez jakéhokoli stresu.
Pro děti je motivující, pokud mohou učení prožívat jako hru plnou dobrodružství, překvapení a legrace. Zábavnou formou se tak naučí
mnoho slovíček. Proniknou do zákonitostí základní gramatiky, to vše přirozeně a s radostí.
Angličtina hrou je určena pro předškoláky, prvňáky a druháky. Naše setkání se konají každý čtvrtek od 12.30 do 13.00 po celý školní rok.
Škola nabízí také další kroužky:
HUDEBNÍ KROUŽEK - FLÉTNA - 1. – 5. třída – středa v 13.00 – 13.45
TANEČNÍ KROUŽEK – 1. – 5. třída, předškoláci – úterý v 13.00 – 14.15
VÝTVARNÝ KROUŽEK – 1. – 5. třída – pondělí v 14.00 – 15.3
KROUŽEK DOUČOVÁNÍ Z ČJ a MA – středa v 13.00 – 13.45
NÁBOŽENSTVÍ
„HRA JE RADOST. UČENÍ PŘI HŘE JE RADOSTNÉ UČENÍ“ J.A.Komenský
Úspěšný vstup do školního roku 2012-13
Lucie Hurtová, učitelka MŠ

DVOUDENNÍ TÁBOŘENÍ K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU
Ve dnech 4. -5. 9. proběhlo v budislavském táboru Vesmír táboření dětí naší základní školy. Počasí bylo krásné po celé dva dny, takže se celý
program mohl uskutečnit venku (areál tábora, les).
Připravenou bojovou hru“ Cesta za pokladem“ děti hrály s chutí a nadšením. Disciplíny na postřeh, rychlost a vytrvalost podpořily v dětech
zdravou soutěživost a radost z pohybu. Pro většinu dětí se stalo nocování v chatkách u lesa dostatečným dobrodružstvím, takže se noční hra
odložila. Večerní táborák s opékáním, zpěvem a tancem byl tak hezkým zakončením pobytu.
Kristýna Boštíková, vychovatelka ŠD

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
1. pololetí:

Začátek

3.9.2012

Konec
2. pololetí:

31.1.2013

Začátek

4.2.2013

Konec
Prázdniny:

28.6.2013

podzimní

25. a 26.10.2012

vánoční

22.12.2012 až 2.1.2013

pololetní

1.2.2013

jarní

4.2. až 10.2.2013

velikonoční

28. a 29.3.2013

hlavní

Přijímací zkoušky na střední školy (1.
kolo):
Mimořádné volno ředitele školy:

29.6. až 1.9.2013

od 22.4. do 30.4.2013 (termíny stanoví
ředitelé SŠ)
21.12.2012,3.1.2013,4.1.2013, dle
provozní situace

Zápis do 1. ročníku škol. roku
2013/2014

Plavecký výcvik 3. a 4. ročníku

středa 16.1.2013

duben, květen, červen

KNIHOVNA INFORMUJE
VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY A ROK 2012 NA VLNÁCH TNS
Dne 6.července 2012 proběhly od 11 hodin v areálu pod Hradiskem Vesnické
sportovní hry. Her se zúčastnilo celkem šest týmů – Telecí, Sádek, Březiny,
Korouhev, Mix a Budislav. Soutěžilo se v těchto disciplínách: BROUKOŽROUT,
TOČENÁ, KOLÍKOVÉ HRÁTKY, ČÍLKOVANÁ ANEB PUSA ZA BŮRA, ŠMOULÍ
PROVÁZKOVANÁ, MOKRO V KLÍNĚ ANEB CO DOVEZEŠ SI SEČTEŠ.
Vítězem se stalo družstvo obce Sádek, naše družstvo skončilo na místě šestém,
tedy posledním. Nevadí ! Další hry se budou konat na Březinách.

Při těchto hrách byl připraven program i pro děti - Rok 2012 na vlnách TSN malování podle básniček J.V.Sládka, malování portrétu
T. Novákové s paní učitelkou Kristýnkou Boštíkovou, která nám předvedla, jak na to. Na závěr nám přečetl pan Soušek pár vět o Tereze
Novákové a odhalili jsme její sochu, kterou zhotovil řezbář, pan Ivan Šmíd. Připomněli jsme si, že právě před sto lety tato spisovatelka navždy
odešla do literárního nebe.
Sponzorem této akce byly firmy: DamarTrans-autodoprava Marek Bárta a cestovní kancelář Naďa Novohradská CKL L i t o m y š l, děkujeme.

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
HLEDÁNÍ " KEŠEK V BUDISLAVI A OKOLÍ"
Tak, jak v některých knihovnách se o prázdninách pozastaví provoz a život vůbec, tak tedy u nás v knihovně to opravdu „žilo“. Celé prázdniny
jsme měli s dětmi co dělat.
Během prázdnin jsme se s dětmi začali zajímat o GEOCACHING a našli několik kešek v Budislavi a okolí, například na Hradisku, u kostela, u
Panského stolu, na Toulovcově rozhledně a na rozhledně Terezka v Proseči.

KNIHOVNA NA TRAMPSKÉM PODVEČERU
Dne 4.srpna na Trampský podvečer jsme pokračovali v plutí na vlnách T S N (Trnka, Sládek, Nováková) Děvčata na jedničku prezentovala naši
knihovnu u knihovnického týpí, ve kterém byly vystaveny všechny namalované obrázky věnované Jiřímu Trnkovi, Tereze Novákové a Josefu
Václavu Sládkovi. Vyprávěla o životě T. Novákové v Budislavi a o jejich knihách, které psala o Budislavi a okolí. Také prodávala šperky, které
jsme vyráběli v knihovně.

VÝLET DO SLATIŇAN
Vydělané penízky z prodeje šperků posloužily také na výlet do
Slatiňan a okolí, který se konal 30.8.2012. Výlet se opravdu
podařil. Ve Skutči jsme navštívili výstavu Chladné zbraně, kde si
děti mohly vyzkoušet na vlastní kůži jak těžké je brnění, meče a
jiné zbraně té dávné doby středověké. Vlakem jsme dojeli do
Slatiňan, kde jsme navštívili zámecký park s koníky, Kočičí hrádek
a rozhlednu Báru. Zde nás mrzelo, že jsme našli jen prázdnou a
znehodnocenou kešku.

MALOVÁNÍ KAMENŮ
18.srpna 2012 od 14 hodin proběhlo pod Hradiskem odpolední malování a výroba kvetoucích kamenů. Ty jsou vystaveny v našem
knihovnickém týpí. Kolemjdoucí se mohou podívat, jak se podařilo dětem přenést verše na kámen a tak je rozpovídat.

PODZIMNÍ PROGRAM KNIHOVNY
Podzimní výstava – se uskuteční ve dnech 28.10.- 1.11.2012. Tradičně v zasedací místnosti vedle knihovny.
Beseda se spisovatelkou Eliškou Polaneckou – se uskuteční 2.listopadu 2012 od 16 hodin v knihovně. Povídání o její nové knize
Životem jak na houpačce.

Halloweenský rej v maskách s kapelou APER – se uskuteční 3.listopadu 2012 v KD Krčma od 20:00h. Součástí programu je
divadelní představení Jednooký Vilník

Den a noc poezie 2012 - 16.listopadu od 15:30 h. přijal pozvání do naší knihovny spisovatel Marek Šolmes Srazil. Marek Šolmes Srazil
(1973) pracuje jako učitel v mateřské škole. Také učí děti na kytaru, vede dětské hudebně pohybové kroužky, je skladatel, hlavní vedoucí
dětského turistického oddílu Vlčata a také vede tři hudební kapely – The Ignu, The Ignu Underground a The Ignu Pianissimo. Píše pohádky pro
děti, ale i povídky pro dospělé, básně a krátké prózy. Autorské čtení je určeno především pro předškoláky a první stupeň. Autor nám představí
knihu „Pohádky do postýlky“. Více o autorovi na www.ignu.cz
Všichni jste srdečně zváni.

VESELÁ POHÁDKA KOZEL

V pátek 3.srpna zavítalo do obce kočovní divadlo z Trusnova a zahrálo veselou pohádku s názvem Kozel.

KLUB ŽEN INFORMUJE
FOTBAL V SUKNÍCH
Fotbal v sukních, opět se setkáváme prostřednictvím zpravodaje s vámi se všemi. Co se v klubu žen dělo v uplynulém čtvrt roce, tak především máme za sebou posvícenský
fotbal v sukních a pro ty, kteří nebyli přímo v dění pár základních informací. V tomto roce se turnaje zúčastnilo 5 družstev. Mezi sebou se utkali hasiči, zdravá výživa, potěr,
sedlišťáci a ženy. Zajisté, že vás nejvíce zajímá vítěz, po penaltovém roztřelu mezi hasiči a zdravou výživou, turnaj vyhrála zdravá výživa. Na druhém místě byli hašiči, třetí
příčka patřila potěru a bramborovou medaili získali sedlišťáci. Kdo přišel a svou přítomností nám držel palce, přes tu touhu, sílu, bojovnost a srdce, týmový duch, tak to
jsou věci které do zápasu jsme dali a o každý gól se prali, přes to jsme si žádný nedali a na 5 místě zůstali. Počasí vydrželo, i když ráno, dopoledne pršelo.
Děkujeme všem hráčům, hráčkám, družstvům, rozhodčím, zdravotníkům, divákům, sponzorům za ceny a i těm kteří nepřišli. S večerem pěkně unaveni jsme se rozešli a za
rok touto dobou se zase sejdeme. Posvícenský fotbal tu bude zas, my budeme připraveni porazit vás. Sportu zdar a fotbalu v sukních zvlášť.
ČSŽ Budislavský ženský klub Věra Lopourová

TRAMPSKÉ DOZVUKY

Budislavské ženy oznamují, další ročník trampských dozvuků pro vás chystají.
Přijměte touto cestou pozvání 6.10.2012.
Dozvuky budou parádní, ženy přijdou s překvapením, dobrá kuchyně a nálada nebudou chybět, od 20:00
hodin v KD Krčma.
Kapela Náhoda hráti nám opět bude, zase až do rána.
Zdravíme všechny naše příznivce a ahoj na trampském večeru klub žen.

HRY BEZ KATASTRU
Jak se již stalo tradicí, vždy vám nabízím opět spoustu zajímavého čtení o HBK, kde a jak jsme strávili letošní letní hry s kým a jak to všechno
dopadlo atd. Po těch mnoha letech co jezdíme na Hry Bez Katastru se usneslo, že vyrazíme o den dříve a na noc. Ostatní členové družstva
dorazí za námi v sobotu do startu her. Byla to příjemná zkušenost a pohled do kuchyně příprav, bláznění před samotným, určitě organizačně
náročným výkendem.41.Hry Bez Katastru - léto 2012 se konaly v areálu "NA ŠEJVĚ" v Dolní Dobrouči 14. července 2012. Naši obec
reprezentovali 3 dívky + 2 chlapci, bylo jiné složení než umožňují pravidla, ale jak se říká," neber úplatky nebo se z toho zblázníš", úplatek
prošel a my bez penalizace taky, na úvod by to bylo nemilé. Budu se asi opakovat už o tom bylo určitě dříve psáno, na tyto hry si jezdíme
zasoutěžit, potkat staré, nové známé, přátele, kamarády, vyblbnout se a ne za každou cenu vyhrát. V jednotlivých soutěžích se nám trochu
dařilo, bylo i krušno, ale ustálo se to a na konec finále nás minulo a poslední příčka také. Organizační výbor nám udělil diplom za 24. místo. V
tuto sobotu bylo hezky, hry se opět povedly a vydařily, my odjížděli spokojeni. Veliké poděkování patří nejen obci Budislav, ale také bývalým
starostům, současnému starostovi za velikou podporu účastnit se těchto Her Bez Katastru. Nyní o zmiňovaném zajímavém čtení v úvodu, tyto
hry mají své kouzlo, staly se tradicí a jsou podle mého názoru na dost vysoké úrovni, mají svůj HBKaleidoskop (časopis, noviny) kde se dozvíte
mnoho zajímavého. Například ve stálé rubrice Nej HBK nám připomínají úplně všechna družstva, která se ve dvacetileté historii objevila na
těchto hrách - je nás úctyhodných 108. Jenom pro představu vám nabízím kdo měl nejvíce startů : 40 startů Dolní Dobrouč, 36 startů
Starostové, 32 startů Březiny, 31 startů Jarošov, Nedošín, Petrovice, 28 startů Budislav, Litomyšl, ostatní jsou až po nás, vidíte sami, že o
Budislavi se ví a věřte, že vědět bude, nemáme a není se za co stydět.
Lopourová Věra

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
TREMPSKÝ PODVEČER
Letošní Trempský podvečer byl již osmnáctý a hlavním tahákem bylo vystoupení Honzy Vančury se skupinou Plavci. Počasí nám přálo a tak se
sešlo velké množství posluchačů této muziky.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Dne 1.července se nad Budislaví přehnala silná bouřka, která vyvrátila velkou lípu na Kamenných Sedlištích v části zvané “Vejpucek“. Lípa při
pádu strhla hlavní přívod elektřiny do blízkého domku. K této události jsme vyjížděli v 22:55. Hned druhý den 2.7. byla naše jednotka v 8:58
vyslána odstranit spadlé stromy přes silnici na Jarošov. Stromy jsme pořezaly motorovou pilou a silnici zprůjezdnili. Dne 14.7. byla naše
jednotka v 6.40 vyslána k poskytnutí technické pomoci na Posekanec. Průzkumem byla zjištěna plynová karma po výbuchu. Jednotka provedla
evakuaci přítomných osob a zamezila úniku plynu. Dne 14.8. jsme vyjeli v 3:33 na výzvu KOPISu k požáru nízké budovy v naší obci v lokalitě
nad přehradou Kamenné Sedliště. Jednalo se o požár dřevěné chaty. Po příjezdu na místo byly již osoby mimo objekt. Na místě byly dále
jednotky ze stanice HZS Litomyšl, JSDH Proseč a JSDH Dolní Újezd. V 4:50 byl požár lokalizován a na základnu jsme se vrátili až v 9:30.
Dne 4.září jsme vyjížděli v 11:33 k ohlášenému požáru digestoře v RD v obci Budislav. Po příjezdu provedla jednotka odvětrání objektu,
vynesla digestoř a dále zkontrolovala zařízení. Včasným zásahem jsme zabránili rozšíření požáru na další vybavení kuchyně. V 12:30 jsme se
vrátili na základnu. Dne 28.září jsme vyjížděli v 2:45 k dopravní nehodě, která se stala v naší obci. Navijákem jsme osobní vozidlo vyprostili a
vrátili se zpět na základnu. Tento poslední zásah je již 18. v tomto roce. V naší letošní statistice jednoznačně vedou požáry, což je dost
znepokojující zjištění. S nadcházející topnou sezónou proto apelujeme na všechny majitele nemovitostí, aby pečlivě dodržovali všechny
bezpečnostní zásady.

Stromy přes silnici na Jarošov vyvrácené po bouřce

Chata nad přehradou těsně po našem příjezdu

Dne 28.7 jsme se s ukázkou vyprošťování při dopravní nehodě navštívili oslavy 125. let od založení SDH Raná u Hlinska. Podobné akce jsme
se s naší technikou zúčastnili i 25.8. Tentokrát se jednalo o sjezd rodáků a o oslavu 75. let od založení SDH Desná.
Asi nejdůležitější událostí uplynulého období bylo předání nového dopravního automobilu Mitsubishi Pajero. O našem záměru jsme informovali
v minulém čísle zpravodaje. Slavnostní předání klíčků se uskutečnilo 12. září v odpoledních hodinách v hasičské zbrojnici. Pan starosta Luboš
Šplíchal předal klíčky veliteli naší jednotky Martinu Hegerovi a popřál nám hlavně šťastné návraty od zásahů. Typ vozidla byl zvolen s ohledem
na složité zimní zásahy v minulosti, předurčenost jednotky pro zásahy u dopravních nehod a blízkost přírodní rezervace Maštale.
Touto cestou bychom ještě jednou rádi poděkovali všem, kteří nám finančně přispěli. V první řadě patří poděkování Pardubickému kraji, který
přispěl největší částkou. Dále poděkování patří obci Budislav, firmě DaMar Trans, firmě AMI Morava, Patriku Krpčiarovi, manželům Kotlárovým,
panu Kroulíkovi z Desné a manželům Hegerovým.

Za JSDH Budislav
Marek Bulva a Martin Heger
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