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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr bude otevřený od soboty 5. dubna s provozní dobou od 8:00 – 10:00hod. Do sběrného dvora lze odkládat i v pracovní dny, ale
vždy po domluvě se zaměstnanci obce nebo na OÚ. Žádám spoluobčany, chataře a chalupáře, aby řádně třídili odpad. Po obci máme dostatek
kontejnerů na plast, papír a sklo. Takto tříděný odpad šetří životní prostředí i náklady na komunální odpad.

Kontejner na oděvy
Do obce byl pořízen kontejner na oděvy, do kterého lze ukládat veškeré oděvy, boty, hračky (měkké i tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla,
přikrývky, povlečení atd. Do kontejneru nepatří nic mokrého, plesnivého, znečištěného zeminou a ropnými látkami ani průmyslové ústřižky látek.
Věci, které chcete do kontejneru vložit, řádně zabalte do igelitových pytlů.

Kompostéry
Mikroregion Litomyšlsko – Desinka připravil žádost o dotaci v rámci SFŽP na domácí kompostéry. V rámci této dotace budou nakoupeny
kompostéry do domácností. Dotace počítá se spoluúčastí obyvatel cca platbou 300 – 500 Kč, příčemž cena kvalitního kompostéru se pohybuje
cca 2500 Kč. Kompostéry budou o objemu 1100 litrů.
Vyzýváme proto zájemce, kteří mají zájem o získání kompostéru, aby svůj zájem nahlásili na obecním úřadě.
Možnosti nahlášení jsou tyto:
1) Osobní na OÚ
2) Emailem na: info@obecbudislav.cz
3) Tel: 461638115
4) Písemně na adresu Obec Budislav, Budislav 64, 569 65

Prosba
Milí spoluobčané, s blížícím se dnem uskutečnění IV. Setkání rodáků – v sobotu 23. 8. 2014, se na vás obracíme s prosbou o pomoc při
shromažďování a aktualizaci adres pro zaslání pozvánek bývalým občanům Budislavi. Uvítáme sdělení platných a nových adres i případná
úmrtí.
Možnosti nahlášení jsou tyto:
1) Osobní na OÚ
2) Emailem na: info@obecbudislav.cz
3) Tel: 461638115
4) Písemně na adresu Obec Budislav, Budislav 64, 569 65
a to nejpozději do 30. 4. 2014.
Starosta obce Luboš Šplíchal

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 19.12.2013
Usnesení obecního zastupitelstva.
97/13 ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva dle předloženého
návrhu
98/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce pro rok 2013 od poskytovatele Pardubického kraje, IČ.70892822
v celkové výši 26.522,-Kč
99/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.10 dle předloženého návrhu,
příjmy obce se tímto opatřením navyšují o 224,2 tis. Kč a výdaje o 44,8
tis. Kč , rozdíl mezi příjmy a výdaji bude zahrnut do rozpočtu pro rok 2014
100/13 ZO schvaluje rozpočet obce Budislav pro rok 2014 : příjmy obce
5.166,7 tis. Kč , výdaje 5.254,7 tis. Kč
101/13 ZO schvaluje poskytnutí členských příspěvku DSO v roce 2014 :
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale : 40,- Kč na obyvatele
Mikroregion Litomyšlsko : 25,- Kč na obyvatele
Mikroregion Litomyšlsko-Desinka: 20,- Kč na obyvatele
102/13 ZO schvaluje uzavření Dodatku č.2 mandátní smlouvy ze dne
16.12.2011 uzavřené mezi fy EKOPLAN, s.r.o., se sídlem Vondroušková
1210,163 00 Praha 6, IČO: 645765 a obcí Budislav, kterým se smlouva
prodlužuje 31.12.2014.
103/13 ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.1079/1 , druh
zahrada o výměře 31 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle
z vlastnictví obce Budislav do vlastnictví Pardubického kraje .

104/13 ZO schvaluje záměr směny pozemků v KÚ Budislav u Litomyšle
a to pozemek p.č. 1075 o výměře
40 m2 druh
zahrada
ve vlastnictví obce Budislav za pozemky ve vlastnictví manželů
Jurčových a to pozemek p.č. 1890/1 o
výměře 3 m2 druh ostatní
plocha a pozemku p. č. 1890/3 o výměře 54 m2 v dohodnuté ceně 50,Kč za m2 ,
rozdíl v ceně ve výši 850,- Kč bude uhrazen manželům
Jurčovým při podpisu smlouvy.
105/13 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2012
o místním
poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
využívání a
odstraňování komunálních odpadů .
106/13 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi panem XX a Obcí
Budislav na pozemek p.č. 1890/8 druh ostatní plocha o výměře
45 m2 , který přechází
uzavřením této smlouvy z vlastnictví pana XX
do
vlastnictví Obce Budislav . Dohodnutá kupní cena činí 2.250,- Kč.
107/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy umístění reklamní tabule firmy
COMA s.r.o.
108/13 ZO schvaluje snížení nájemného za prostory v obecní nemovitosti
č.p.240, konkrétně soubor
místností –prodejna, sklad, WC a místnost
na úklidové prostředky, pronajaté panu Miloši Rejmanovi
na provozování obchodu se smíšeným zbožím na částku 500,- Kč
měsíčně s platnosti k 1.1.2014.
ZO diskutovalo o drobných sakrálních stavbách obce Budislav, o jejich
plánované údržbě, vlastnictví apod.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 22.1.2014
Usnesení obecního zastupitelstva.
01/14 ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva dle předloženého
návrhu, včetně doplnění o bod týkající se záměru pronájmu prostor v KD
Krčma
02/14 ZO schvaluje poskytnutí měsíční odměny za výkon neuvolněné
členky zastupitelstva obce Budislav paní Ivoně Svobodové ve výši 200,03/14 ZO schvaluje poskytnutí daru páteru Josefu Preislerovi, SDB
k výročí 80.narozenin , předmětem daru je dřevěná socha Madony
v hodnotě 8.000,- Kč.O poskytnutí daru bude sepsána darovací smlouva.
04/14 ZO schvaluje Uzavření kupní smlouvy na zakoupení nemovitých
věcí: Pozemku p.č. 1749/2 o výměře 64 m2 , druh travní porost a pozemku
p.č. 1749/3 o výměře 21 m2, druh travní porost , oddělených od pozemku
p.č. 1749 druh travní porost v KÚ Budislav u Litomyšle geometrickým
plánem č. 687-10/2014, vypracovaným fy Geodézie Polička s.r.o.
z vlastnictví paní XX do vlastnictví obce Budislav za cenu 50,- Kč za m2
pozemku.
05/14 ZO schvaluje na základě žádosti starosty obce Luboše Šplíchala
proplacení nevyčerpané řádné dovolené v roce 2013

06/14 ZO schvaluje zahájení výběrového řízení na zhotovitele akce
Zateplení a výměnu otvorových prvků budovy ZŠ a MŠ Budislav
07/14 ZO schvaluje záměr pronájmu prostor v KD Krčma v přízemí
objektu za podmínek, že zájemce o pronájem ponese náklady na nutné
stavební úpravy k provozování hospodské činnosti, za jejímž účelem si
přeje nájem zřídit. Tyto náklady se budou započítávat do nájemného, které
se stanovuje na 10,- Kč za m2 měsíčně.

ZO Ivona Svobodová složila slib člena zastupitelstva obce
ZO nepřijímá usnesení o připojení se k akci Vlajka pro Tibet
Diskuze:
Do diskuze se přihlásil místní občan Marek Bárta s připomínkami
k investicím k zateplení budovy ZŠ a MŠ. Dále pak paní Hegerová Marie
s připomínkami k rozvoji cestovního ruchu v obci a nabídkami svého
zařízení Hostince Na Skalách.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem jubilantům, kteří v dubnu, květnu a červnu oslaví své
narozeniny, srdečně blahopřejeme
60let – Horák Milan, Melšová Marie, Horáková Věra
70 let – Melša Jaroslav
80 let – Melša Jan
82 let – Dočkalová Marie, Tmej František
83 let – Kuchtová Ludmila

86 let – Cejpek Jan
87 let – Dočkal Miloslav
90 let – Kulhavá Anna
V měsíci lednu nás opustil
Kusý Jaroslav

ŠKOLA INFORMUJE
CO JE ZA NÁMI
ZÁPIS
V úterý 21. ledna 2014 proběhl na naší škole zápis do první třídy. Děti nám pěkně zazpívaly, kreslily a počítaly, skládaly, cvičily a dokonce si
vyzkoušely i práci na interaktivní tabuli. Všechny děti byly velmi šikovné a za svoji snahu si odnesly odměnu. Těšíme se na vás v září :-).

VYHRÁLI JSME
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže Pardubického kraje na téma ZDRAVÁ A NEZDRAVÁ PŘÍRODA. V konkurenci 2000 obrázků
se Jitka Tomášková umístila ve své kategorii v první desítce. Ve středu 8. ledna jí byla v prostorách Krajského úřadu v Pardubicích předána
cena. Doprovodily ji i spolužačky ze třídy. Společně pak navštívily zámek, kde je nejvíce zaujali nádherní pávi.
KOUZELNÍK
Navštívil nás kouzelník Waldiny. Během vystoupení si děti mohly samy vyzkoušet některá kouzla, naučily se začarovat kuličku, prstýnek
a králíky. Pak nám pan kouzelník vyčaroval opravdovou holubičku a z krabičky vytáhl živého bílého králíčka. Dětem i dospělým se vystoupení
moc líbilo.
KARNEVAL
V neděli 26. ledna se již tradičně konal náš školní karneval. Zúčastnilo se jej velké
množství dětí. Všichni měli nádherné masky, pěkně tančili a soutěžili, jejich snažení bylo
na závěr odměněno sladkou tečkou v podobě čokoládové fontány.
ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM
Naše škola je zapojena do evropského projektu: Angličtina s rodilým mluvčím. V rámci
projektu navštíví školu několikrát za školní rok rodilý mluvčí. Ten má pro žáky
připravenou zábavnou hodinu angličtiny, během které na ně nepromluví ani slovo česky.
Žáci se musí snažit rozumět, aby zadané úkoly splnili.
PŘEDNÁŠKA
V úterý 18. února se žákyně 4. a 5. třídy zúčastnily přednášky na téma "KYBERSVĚT“.
Seznámily se se správným chováním na internetu, jak bezpečně sdílet informace a jaké
informace nemají o sobě na internetu psát. Také se seznámily s pojmem KYBERŠIKANA
a jejím rozpoznáním.
DIVADLO
Již
podruhé
nás
navštívilo
divadlo
JOJO,
tentokrát
s POHÁDKOU
O HÁDANKÁCH. Myslivec Jíra se vypravil zachránit rozmarnou princeznu Filoménku,
kterou unesl zlý drak tříhlavák. S pomocí vodníka, zvířátek a hlavně malých diváků, Jíra
princeznu zachránil. Dětem se pohádka velmi líbila, aktivně se zapojovaly
do děje, radily a zpívaly.

PEČENÍ
V posledním únorovém týdnu se ve škole peklo. V pondělí si dívky ze 4. a 5.
třídy upekly záhadnou buchtu. I přesto, že si některé suroviny zapomněly
přinést, se jim vše nakonec povedlo a buchta byla výborná. Ani žáčci z
2. a 3. třídy se nedali zahanbit a hned ve středu upekli vynikající perník.
Úplně sami umíchali perníkové těsto a školou se během pečení linula
náramná vůně. Perník si děti spravedlivě rozdělily a nezapomněly ani
nabídnout kamarádům a zaměstnancům školy.
ŽIVÝ DOTEK PŘÍRODY
V pátek 14. března přijel do školy pan Neuman s exotickými zvířaty. Tento
chovatel vyprávěl dětem o způsobu života různých zvířat, o možnostech
jejich chování v zajetí a svých zkušenostech s nimi. Na závěr se děti mohly
vyfotit s tím zvířátkem, které se jim nejvíce líbilo.

CO NÁS ČEKÁ
PLAVECKÝ VÝCVIK
Od druhého dubna se děti 4. a 5. ročníku zúčastní plaveckého
výcviku. Výcvik jim opětovně uhradí SRPŠ a škola.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Proběhne dne 30. dubna 2014 , od 15:00 - 16:30 hod.
S SEBOU: rodný list dítěte, vyplněná přihláška včetně vyjádření
dětského lékaře.
Přihlášku si prosím vyzvedněte u paní učitelky MŠ nebo u ředitelky
školy.
VYSTOUPENÍ KE DNI MATEK
Srdečně zveme všechny maminky a babičky na vystoupení, které pro
ně nacvičí žáci naší školky a školy. Představení proběhne v úterý 6.
května v 16:00 v I.třídě naší školy. Těšíme se na vás.

ŠKOLNÍ VÝLET
Na výlet se letos vypravíme na hrad Bouzov, kde na děti čeká
pohádka o loupežnících a zábavný program v historickém areálu
hradu.
Dopravu autobusem dětem uhradí SRPŠ.
SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ
V úterý 3. června proběhne v areálu pod Hradiskem slavnostní
pasování předškoláků na školáky a prvňáčků na čtenáře se zábavným
programem.
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
Již počtvrté si pro vás členové tanečního kroužku při ZŠ a MŠ
Budislav připravili závěrečné vystoupení, ve kterém předvedou, co se
za celý rok naučili. Letos se děti motivovaly známou pohádkou a
vystoupení nazvaly O IVÁNKOVI A NASTĚNCE. Budeme se na vás
těšit v KD Krčma 22.června v 15:00.
Mgr. Monika Ehrenbergerová

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Tento rok se školka řídí tematickým plánem zaměřeným na zvířátka a
nese název: "Máme rádi zvířata". Do školky je v tomto školním roce
zapsáno 24 dětí, průměrně se jich denně schází 16 - 20. Děti byly
rozděleny dle věku do dvou skupin na Tygříky a Lvíčata. Díky tomu se
věnujeme odlišným činnostem a program můžeme více přizpůsobit
individuálním potřebám dětí.
Školka otvírá v 6.30 hod., děti se scházejí do 8.00 hod. Při
pravidelných dopoledních činnostech a vycházce je přítomna další
paní učitelka.

Při odpoledních činnostech mají starší děti možnost učit se zacházet s
počítačem, kterým je školka nově vybavena a pracovat na výukových
programech určených mateřinkám.
S příchodem jara objevujeme krásy jarní přírody a získáváme nové
poznatky. A protože se nám blíží Velikonoce, budeme ve školce
pořádat Velikonoční dílny, při kterých si budou moci děti i rodiče
vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Už teď se moc těšíme, co
společně vytvoříme.
Lucie Hurtová

KLUB ŽEN INFORMUJE
Masopustní průvod.
Ačkoliv tomu nikdo nevěřil, uskutečnil se v Budislavi první masopustní
průvod. Sešli jsme se 2. března v 15 hodin před obecním
úřadem.Nejdříve bylo málo masek, ale pod vedením malíře Mazala, se
nám jich povedlo dát dohromady mnoho a pěkných. Za doprovodu
kytar prošel průvod téměř celou Budislaví. Objevovali se zvědaví
spoluobčané i milí spoluobčané s pohoštěním. Za to jim patří
poděkování. Průvod byl ukončen losováním o krásné masky. Všem,
kdo se zúčastnili, děkujeme za podporu. Prožili jsme krásné a
slunečné odpoledne. V takových setkáních bychom měli pokračovat.
Petra Pešatová, Jarmila Soušková

Pozvánka na Šikulky.
Milé děti, vážení rodiče, vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás
pozvat na Den pro šikulky. Sejdeme se 12. dubna odpoledne ve 14
hodin v kulturním domě Krčma. Společně budeme tvořit jarní a
velikonoční věcičky. Program doplníme sportovními hrami. Na závěr je
pro děti připravené občerstvení a překvapení.
Těší se na Vás Ženský klub.

ŽÁDOST OBECNÍHO ÚŘADU
V souvislosti s pořádáním IV. Setkání rodáků plánujeme vydat kalendář s tématikou naší obce. Prosíme tímto
všechny, kteří mají vhodné fotografie, aby kontaktovali obecní úřad. Děkujeme.

KNIHOVNA INFORMUJE
Lednové BROUČKOVÁNÍ

Odchod domů 5.dubna 2014 do 9:00.

V lednu, před 85 lety, zemřel spisovatel a evangelický kněz Jan
Karafiát. Celý leden jsme tedy věnovali tomuto spisovateli a jeho
postavičkám z nejznámější knihy BROUČCI. Zcela jsme se oddali
broučkování – malování svítících broučků a berušek. Na rozkvetlý
zlatý déšť děti vyrobily krásné berušky na kolíčku. Starší školáci
hledali názvy pohádkových postaviček v zapeklitých větách.

Literární kvízy

Únor jsme věnovali spisovatelům panu Františku Nepilovi a
bajkaři A.I.Krylovovi
Pro děti byly připravené zajímavé luštěnky a hry ,věnované těmto
spisovatelům.
Od pana Františka Nepila jsme si s dětmi z mateřinky četli pohádku "
Já Baryk a můj kamarád šnek" .Děti poté malovaly pejsky a
modelovaly šnečky.
Pro školáky byla připravena křížovka o panu Fr. Nepilovi a skládanky
o spisovatelích a jejich knihách.

Od začátku školního roku probíhá v knihovně literární soutěž o krásné
Monster High panenky ,deníky a jiné ceny. Každý měsíc mohou dětští
návštěvníci knihovny vyplnit literární testy – i za pomocí rodičů- a
získat tak cenné body do soutěže.
Kvízy byly věnovány například těmto spisovatelům a ilustrátorům
Heleně Zmatlíkové, Jiřímu Dědečkovi, Jiřímu Wolkerovi,Janu
Karafiátovi, Františku Nepilovi, I.A.Krylovovi, J.A.Komenskému i
Bedřichu Smetanovi.
Všechny testy jsou uloženy na www.budislavknihovna.cz

Jaro ťuká na dveře
Březen jsme v knihovně věnovali jaru a k jaru patří jarní kytičky bledulky ,narcisy a sněženky ,které děti dobře poznaly. A kde jsou
květiny,nechybí včeličky a o dvou velice známých včelkách bylo naše
hravé čtvrteční dopoledne. Vyráběli jsme létající včelku Máju a
Vilíka.Četli jsme si básničky o jaru,o měsíci březnu,o sedmikráskách a
také o včelkách.
Na první jarní den budeme s dětmi odemykat jaro, vyrobíme klíče
k jaru s básničkami.
4.dubna 2014 plánujeme opět Noc s Andersenem s názvem „ Za
pokladem bratří Čapků“
V obecní knihovně Budislav od 16 hodin
Program: Výroba chrastícího pásu na noční cestu „Za pokladem bratří
Čapků“
Návštěva Domu spisovatelů ( chata pisovatelů)
Večeře (přinést 60,-Kč na večeři – smažený sýr nebo palačinky )
Vířivka a sauna v Hostinci na Skalách
Luštění úkolů pomocí rébusů , morseovky a buzoly
Noční dobrodružství“ Cesta za pokladem bratří Čapků“
Dokončení čtení příběhů v knihovně
Co si vzít s sebou :
spacák,polštářek,karimatku,baterku,hyg.potřeby,plavky,ručník,pití,
Předem děkuji maminkám za buchty na snídani 
Vstupenkou je – napsat krátký napínavý příběh o čemkoli,co má
spojitost s Budislaví. Nebo najít informace o Karlu a Josefu
Čapkových. Stačí krátké informace.

Lovci perel
Musím pochválit naše dětské čtenáře, že se velice úspěšně zapojili
do lovení „perlorodek“. Za každou přečtenou knihu ,označenou
obrázkovou perlou děti obdrží krásné barevné perly. Přesněji ,děti
musí odpovědět na tři až čtyři otázky z dané knihy a poté jsou
odměněny perlou. Přeji i nadále hodně štěstí v lovu  .
Děti a divadlo
Od března opět dětští divadelníci nacvičují novou komickou
pohádkovou hru
„ O pravdomluvné rybě“ . Premiéra naší pohádky bude 5.července
2014 na Divadelním dnu pod Hradiskem.

BUDISLAVSKÝ YETTI
V roce 2013 jsme obnovili informační tabule před obecním úřadem.
Obnova byla provedena hlavně díky příspěvku Obce Budislav, za což
představitelům obce velmi děkujeme.
Krom této činnosti se zúčastňujeme ze zákona i řízení v záležitostech,
týkajících se životního prostředí. Vytváříme tím protiváhu
nerealistickým požadavkům různých zájmových skupin, které nemají
ani potuchy o potřebách obyvatel obce. Například (ne my) zachráníme
strom, který je již za zenitem a je nám jedno, že padající větve mohou
někoho zmrzačit, zabít či způsobit škodu na majetku. Případně po
zásahu tzv. "ochranářů" vznikne otřesný 15ti metrový pahýl, obrostlý
jmelím, který do daleka hyzdí krajinu.
Chraňme přírodu, ale v první řadě mějme na zřeteli oprávněné
požadavky občanů naší obce.
V roce 2014 budeme pokračovat v naší činnosti včetně prezentace v
celostátním turistickém tisku tak, aby naše činnost byla v souladu se
změnami v obci (zvelebení hostince Na Skalách manželi Hegerovými

a pod.). Rádi budeme spolupracovat s ostatními obecními spolky i s
budislavskou školou.
Hodláme zprovoznit jednu pumpu, kterých bylo po celé Budislavi
mnoho. U těchto pump probíhal v dobách, kdy ještě chodil po obci
bubeník, čilý ruch. Lidé se scházeli v určitou dobu a probrali vše
potřebné. Nebyl obecní rozhlas, TV, mobily a přece jen to šlo. Bude to
připomínka starých zašlých časů. Pokud byjste našli doma nějaké
fotky starých pump, prosíme o jejich zapůjčení k oskenování. Vytvořili
bychom v rámci Stezky další informační tabuli, kde by tyto fotky byly
prezentovány.
Děkujeme všem za jejich přízeň v loňském roce a věříme, že i v roce
2014 bude naše činnost pro obec přínosem.
Ing. Ivan Šouta, předseda o.s. Budislavský Yetti
Ivan - zlý yetti budislavský

HC BUDISLAV INFORMUJE
HC Budislav – Bramborová je taky dobrá
Letošní ročník hokejové ligy neregistrovaných ve Skutči jsme
zakončili 8. března prohrou v utkání o třetí místo s HC Hostovice (s
týmem, který jsme v loňském ročníku porazili ve finále). Po prvním
kole, odehraných dvanácti zápasech, jsme skončili na třetím místě. V
nadstavbové části jsme měli již jistotu účasti v play off. Ve zbývajících
čtyřech zápasech šlo o pořadí na prvním až pátém místě. Ve čtyřech
zápasech jsme dvakrát vyhráli, jednou prohráli na nájezdy a jednou
prohráli. Do play off jsme šli ze třetího místa a naším soupeřem byl HC
Otradov.
První zápas jsme prohrávali až do šestnácté minuty poslední
třetiny. Po vyrovnání jsme se dostali čtyři minuty před koncem zápasu
do vedení. To jsme udrželi až do konce. Se ziskem dvou bodů a
fotbalovým skóre 2:1 jsme zahájili druhý zápas. Ten byl opět velmi
vyrovnaný a po remíze 5:5 jsme postoupili do semifinále. První
semifinále s HC Skulls Hlinsko mělo pro nás infarktový závěr. Tři
minuty před koncem zápasu jsme prohrávali 2:1 a měli jsme
vyloučené hráče. Soupeř šel následně také na trestnou lavici. Odvolali
jsme brankáře a po neustálém obléhání soupeřovy brány jsme v

poslední vteřině zápasu vyrovnali na 2:2. Po remíze byly šance v
odvetě vyrovnané. My jsme nastoupili s oslabeným kádrem (zranění
hráčú), ale s velkým odhodláním. Zápas začal oboustranně ve
vysokém tempu. Bohužel jsme dostali v první třetině tři smolné góly.
Nevzdávali jsme se, ale vždy, když jsme snížili, dostali jsme vzápětí
další gól. Za stavu 6:5 jsme se nadechovali k závěrečnému náporu,
ale opět jsme inkasovali. Stav 7:5 v náš neprospěch zůstal až do
závěrečného hvizdu. V zápase o třetí místo nám opět nevyšla první
třetina, kdy jsme prohrávali 3:0. Utkání jsme již nedokázali otočit. Po
boji jsme odešli poraženi 8:4. Po mnoha letech umístění na bedně na
nás zbyla neoblíbená bramborová medaile. No bramborová taky
dobrá.
Realizační tým děkuje všem hráčům za předvedené výkony, za
snahu, bojovnost a pobavení diváků. Veliký dík náleží všem fandům,
kteří nás při zápasech intenzivně povzbuzovali a podporovali nás
celou sezónu.
Jaroslav Soušek

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠEHO OKOLÍ - NAUČNÁ STEZKA "KOLEM ŠTIMBERKA"

Naučná stezka prochází katastrem obce Poříčí u Litomyšle, zejména kolem vyvýšeného
místa s názvem „Štimberk“, odtud také pochází název naučné stezky.
Trasa – okruh, procházející přírodním prostředím, začíná a končí v centru obce u
kulturního domu. Na trase je 10 informačních panelů, které jednotlivá místa popisují z
hlediska historického, geologického, archeologického, nachází se zde také popis místní
fauny a flóry. Na trase je umístěna vyhlídka, ze které je za jasného počasí k vidění široké
okolí.
Informační panely na trase tematické stezky jsou doplněny o QR kódy, které skrývají
zkrácený text informačních panelů a také zkrácený text přeložený do anglického jazyka.
Návštěvník si tak může tento text přečíst ve svém smartphonu nebo jiném obdobném
zařízení, které toto umožňuje. K dispozici je také propagační materiál v IC Poříčí u
Litomyšle, kde je také možné požádat o zaslání informací o naučné stezce e-mailem.
Naučná stezka využívá potenciál přírodního prostředí této lokality, je přístupna občanům
všech věkových kategorií, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí a příjemnou procházku přírodou.
Převzato z internetových stránek obce Poříčí.

REKLAMA

PODĚKOVÁNÍ JEDNOTCE DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom tímto poděkovat jednotce našich hasičů, která nám
obětavě pomohla zvládnout velmi obtížnou situaci způsobenou náledím
dne 2.2.2014. Jednalo se o odtah nepojízdného auta ze silnice a naši
následnou dopravu domů.
Manželé Bulvovi a Vančurovi.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
- 2.2.2014 v 22.08hod. vyjela jednotka na technickou pomoc mezi
obce Budislav a Jarošov, kde se nacházelo os. vozidlo, které
důsledkem velmi silného náledí sjelo částečně mimo komunikaci.
Hasiči vozidlo vyprostili, odtáhli na odstavnou plochu a posádku
vozidla odvezli do jejich bydliště. V 23.53 hod.se jednotka vrátila zpět
na základnu.

- 3.2.2014 v 06.45 hod. byla jednotka vyslána na tech.pomoc mezi
obce Budislav a Poříčí. Už při cestě k zásahu se hasiči potýkali s velmi
silným náledím, které komplikovalo jízdu zásahové techniky. Celý "
budislavský kopec" museli hasiči z důvodu nesjízdnosti uzavřít,
odstranit vozidla, která blokovala komunikaci, a na místo povolat
silničáře se sypači. Asi do 45 min. byla komunikace opět
zprůjezdněna.
- 3.2.2014 v 7.42 hod. vyjížděli hasiči do obce Poříčí k dopravní
nehodě autobusu a os.vozidla. Nehoda se obešla bez zranění,
jednotka provedla protipožárni opatření a v místě nehody řídila
kyvadlově dopravu. Po vyšetření nehody dopravní policii vytáhli hasiči
autobus zpět na komunikaci a v 8.45 hod. se vrátili na základnu.
- 3.2.2014 v 20.17 hod. byli hasiči vysláni na tech.pomoc mezi obce
Budislav a Proseč, kam spadl statný smrk přes celou šířku
komunikace. Jednotka místo osvětlila pomocí el.centrály, strom
pořezala mot. pilou a silnici zametla od zbytků větví. Komunikace byla
znovu plně zprůjezdněna kolem 20.45 hod.

- 20.2.2014 v 20.25 hod. byli místní hasiči vysláni operačním
střediskem k vážné dopravní nehodě do obce Zderaz. Po příjezdu na
místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o nehodu os.vozidla,
které narazilo čelně do vzrostleho stromu. Řidič byl zaklíněn a těžce
zraněn ve zdemolovaném vozidle. Hasiči poskytovali řidiči do příjezdu
rychlé lékařské služby první pomoc, nehodu nasvítlili osvětlovacím

stožárem, zajistili vozidlo proti požáru a úniku provozních kapalin. Po
příjezdu lékaře na místo nehody, byly zraněnému řidiči aplikovány
tišící léky a poté byl pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení
vyproštěn ven z vozidla a naložen do přistavené sanitky. Po dezinfekci
a uložení použiteho materiálu se jednotka v 21.50 hod. vrátila na svou
základnu.
- 21.3.2014 v 15.50 hod. vyjela jednotka na požár kompostu na poli, v
katastru obce Lubná. Hlavní práce naší jednotky byla kyvadlová
doprava vody na požářiště.
- 24.3.2014 v 9.10 hod. jednotka vyjela na technickou pomoc v obci
Budislav. Jednalo se o otevření domu, uvnitř se nacházela zraněná
starší majitelka. Místní hasiči byly na místě jako první, provedli násilné
vniknutí do objektu a ženě poskytli první předlékařskou pomoc. Po
příjezdu sanitky byla pacientka předána do péče zdravotníků a
jednotka se vrátila zpět na základnu.

Od začátku tohoto roku se místní hasiči zúčastnili celkem čtyř školení, z čehož dvě byla zaměřena na poskytování první předlékařské pomoci.
Hasiči byli proškoleni zdravotníkem hasičského záchranného sboru ČR.
V měsíci únoru jsme obdrželi věcný sponzorský dar v hodnotě cca. 13.000 Kč.od p.Marka Bárty fy. Damartrans, jedná se o tlakovou láhev s
medicialním kyslíkem a redukčním ventilem, dále transportní brašnu a pulzní oxymetr. Toto zdravotnické vybavení má pro jednotku velký
význam pro zkvalitnění poskytované první pomoci nejen u dopravních nehod, ale i u neúrazových stavů (infarkty, cévní mozkové příhody, tonutí,
resuscitace, atd.). Tímto bych chtěl jménem celé jednotky p. Marku Bártovi poděkovat.

Závěrem bych chtěl pozvat všechny spoluobčany na již tradiční pálení čarodějnic které
se koná v podvečer 30.4.2014 u Hradiska. Akci pořádá naše hasičská jednotka společně
s budislavskou knihovnou.
Velitel Jednotky hasičů Budislav
Martin Heger
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