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ZPRÁVY Z OBCE
V letních měsících se v obci dokončila výměna střešní krytiny, nové
oplechování a svody na místní ZŠ, kterou provedla firma Milana
Boštíka z Chotěnova. Zaměstnanci obce uklidili z větší části půdu
školy. Do MŠ byl zakoupen nový nábytek a deset nových postýlek.
Z kotelny školy byl odstraněn starý kotel a kotelna byla vyspravena
a obílena. Na školu je vypracován tepelný audit, projektová
dokumentace na výměnu oken, zateplení půdních prostor, zdiva
školy a školky. Byla podána žádost o poskytnutí podpory v rámci
OPŽP - prioritní osy 3, podoblast podpory 3.2.1 - Realizace úspor
energie.
V Dolci byla opravena komunikace a vybudována nová kanalizace,
kterou provedla firma DS – Delta z Lubné. Amfiteátr pod Hradiskem
byl očištěn od mechu a poté celý natřen. Byl dorovnán prostor pod
amfiteátrem, dosázeny borovice kleče a dosypána mulčovací kůra.
Okolí dětského hřiště bylo upraveno a dosázeno okrasnými keři.
Zaměstnanci obce provedli po stížnosti TS Hlinsko na neprůjezdnost
komunikací prořezávku stromů a keřů. Tímto žádám spoluobčany,
chataře a chalupáře, aby stromy a keře, které zasahují do cest,
ořezali. Blíží se zimní období a tyto větve a keře také brání zimní
údržbě komunikací. Dále připomínám, že do velkých popelnic v obci
patří jen odpad vyprodukovaný v domácnosti. Nepatří sem koberce,
lino, ošacení, matrace, elektrozboží, plasty, papír, železo, tráva,
větve a jiné. Po obci je dostatečné množství kontejnerů na plast,
papír i sklo. V obci též funguje sběrný dvůr, který je otevřen každou
sobotu od 8:00 – 10:00hod. V jiných obcích tuto možnost nemají a
tento velkobjemový odpad se vyváží dvakrát do roka. Je na každém

z nás, jak je kdo pohodlný a tento skladový dvůr využívá a je
ochoten třídit odpad. V současné době se zpracovává projektová
dokumentace na opravu chodníku od Kulhavých směrem k hasičské
zbrojnici.
Od prvého srpna nastoupila na místo ředitelky Mgr. Eva
Ostruszková, která dojíždí z České Třebové. Nové paní ředitelce
přeji, aby se jí v naší škole líbilo a dobře pracovalo.

DEN PČR, AČR A HZS
V pátek 16. srpna se v prostorách amfiteátru konal Den Policie ČR,
Armády ČR a Hasičského záchranného systému. Měli jsme
jedinečnou příležitost shlédnout výstroj, výzbroj a profesionální
umění policistů, vojáků a hasičů při jejich práci. Byly k vidění
dynamické a statické ukázky pořádkové jednotky služby kriminální
policie a vyšetřování dopravní policie, kynologické služby,
pyrotechnické služby a preventivní služby.
Profesionální hasiči ze Svitav předvedli ukázku vyproštění zraněné
osoby z havarovaného vozidla a záchranu zraněné osoby ze
skalního útvaru.
K vidění byla kolová a pásová technika i polní nemocnice. Dětem
byly umožněny jízdy vojenskou technikou, pro všechny byl připraven
pravý vojenský guláš.
Akce byla pořádána pod záštitou vedoucího tábora a starosty obce.
Luboš Šplíchal, starosta obce

Luboš Šplíchal, starosta obce

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 19.6.2013
Usnesení obecního zastupitelstva.
48/13
ZO zamítá uzavření smlouvy s obecně prospěšnou společností
Energie pod kontrolou.
49/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 , kterým se příjmy a výdaje
rozpočtu obce se tímto opatřením navyšují 75,- tis.Kč, včetně ostatních
úprav uvedených v podrobném rozpisu k opatření.
50/13 ZO schvaluje povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní školy
a Mateřské školy Budislav, okres Svitavy v souladu se školským zákonem a
provádějícím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
51/13
ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene č. IV-12-2011431/VB04 k pozemku p.č.p.č.10001 za
účelem zřízení distribuční soustavy k č.e. 23 v katastrálním zemí Budislav u
Litomyšle pro oprávněného ČEZ Distribuce,a.s., věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu 1.000,- Kč
52/13
ZO schvaluje provedení tepelného auditu budovy Základní a
mateřské školy Budislav .

53/13 ZO zamítá vydání povolení vjezdu ke kostelu majitelce nemovitosti
č.e. 108 s odůvodněním, existence příjezdové komunikace k nemovitosti z
druhé strany z lokality z Dolce.
54/13 ZO schvaluje pořízení vybavení do prostor MŠ novým nábytkem a
uvolňuje finanční prostředky ve výši 40 tis.Kč na poskytnutí příspěvku
Základní škole a Mateřské škole na pokrytí nákladů na zakoupení tohoto
vybavení z prostředků, které byly původně vyčleněny na dětské hřiště a
nebudou dočerpány.
55/13 ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 893/1
ve vlastnictví manželů xx v katastrálním území Budislav u Litomyšle na dobu
určitou 6 let za účelem vedení a případných oprav nadzemního kabelu
veřejného osvětlení.
56/13 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v kulturním domě Krčma
pro paní xx a paní xx.
57/13
ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemné z konání svatebního
obřadu v kostele Boží Lásky, v případě, že jedním ze snoubenců občan s
trvalým pobytem na území obce Budislav ve výši 1.000,- Kč s platností od
1.1.2014.

OZ bere na vědomí:


návrh investiční akce na rok 2014

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 30.7.2013
Usnesení obecního zastupitelstva.
58/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 , kterým se příjmy a výdaje
rozpočtu obce se tímto opatřením navyšují o 67,2 tis.Kč, včetně ostatních
úprav uvedených v podrobném rozpisu k opatření.

63/13 ZO schvaluje provozní řád dětského hřiště Budislav.
64/13 ZO zamítá poskytnutí příspěvku a provoz záchranné stanice Zelené
Vendolí

59/13 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2013
č.6/2013 na Financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu
Desinka“

65/13 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v KD Krčma pro místního
občana pana xx a pana xx.

60/13
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 164/3 dle
předloženého nákresu v katastrální mapě o výměře cca 50 m2 za cenu 50,Kč za m2 , veškeré náklady na zaměření pozemku a zavkladování kupní
smlouvy ponesou kupující.

66/13 ZO přijímá nabídku vlastníků p.č. 465/5 manželů xx a xx na koupi
části tohoto pozemku potřebnou pro vedení místní komunikace za 1 Kč.
Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na tento tuto část pozemku
za 1,- Kč za dodržení dalších domluvených podmínek.

61/13 ZO schvaluje umístění radaru v obci Budislav za předpokladu, že
bude zvážena lokalita umístění a akce bude realizována po získání
potřebných finančních prostředků.

67/13 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvu na pozemek p.č 465/8 druh
zahrada o výměře 30 m2 v KÚ Budislav u Litomyšle z vlastnictví pana
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví obce za cenu 50,- Kč za m2 .

62/13 ZO schvaluje podání žádosti ke Sdružení skupinového vodovodu
Poličsko o zařazení akce „Výměna vodovodního řádu na Kamenné Sedliště“
a to v celé délce, ve které je potrubí vedené v litině, konkrétně od ZŠ na
Vejpucek, z důvodu špatného stavu této části řádu a stížnostem na
nekvalitní dodávku vody. Realizace akce bude zahájena dle možností
sdružení .

68/13 ZO schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu stavby č.:IV-12-2010675/VB/01 na pozemky povinného
Obce Budislav , konkrétně p.č.1154,1052/9 a260/2 pro oprávněnou stranu
ČEZ Distribuce ,a.s pro účely územního a stavebního řízení –nové
kabelové vedení nízkého a kabelové skříně SS100 napětí.

OZ bere na vědomí:


OZ nemá připomínky k návrhu územního plánu před jeho zveřejněním

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 11.9.2013
Usnesení obecního zastupitelstva.
69/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7 , kterým se příjmy a výdaje
rozpočtu obce se tímto opatřením navyšují o 637 tis.Kč, včetně ostatních
úprav uvedených v podrobném rozpisu k opatření.
70/13 ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č.893/10 druh
trvalý travní porost o výměře 296 m2 v KÚ Budislav u Litomyšle, v lokalitě
rekreač. chat u areálu tábora TOS, za cenu 100,- Kč za m2 , náklady
na vklad do katastru nemovitostí ponesou kupující.
71/13 ZO schvaluje záměr záměr prodeje obecního pozemku p.č.119/2
druh ostatní plocha o výměře 47 m2 v KÚ Budislav u Litomyšle, záměr však
bude zvěřejněn po upřesnění hranic pozemku, v případě, že tento bude
zasahovat do chodníku při místní komunikaci, dojde k jeho rozdělení
geeometrickým plánem, na uhrazení nákladů na jeho zhotovení se budou
kupující a Obec Budislav podílet každý 1/2, náklady na vložení vlastnického
práva do KN ponese kupující.

72/13 ZO zamítá záměr prodeje a pozemku p.č.504/3 druh trvalý travní
porost o výměře 778 m2 , pozemku p.č. 504/1 druh orná půda o výměře
685 m2 a pozemek p.č. 502/3 druh ostatní plocha o výměře 164 m2 v KÚ
Budislav u Litomyšle.
74/13 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 670/14 druh
lesní pozemek o výměře 79 m2 vytýčeného geometrickým plánem č.64818/2013 fy GEODETICKÁ KANCELÁŘ Ing.Štusák s.r.o. z pozemku
p.č.670/4 v KÚ Budislav u Litomyšle z majetku Obce Budislav do majetku
pana xxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 3.950,- Kč za m2 ,
náklady za zapsání vkladu do KN ponese kupující.
74/13 ZO rozhodlo o pokračování nájemního vztahu k nemovitosti- objekt
bez č.p. na pozemku p.č.st.680/2, za účelem provozu sběrného místa
velkoobjemového odpadu.

75/13 ZO schvaluje zařazení akce výstavba komunikace v lokalitě
Pod Budky na rok 2014 a podáním žádosti o příspěvek na tuto akci z POV
Pardubického kraje.

76/13 ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod
nemovitostí pozemku p.č. 257/2 v KÚ Jarošov u Litomyšle a něm stojících
nemovitostí Toulovcova rozhledna a kiosek darovací smlouvou z vlastnictví
Obce Budislav
do vlastnictví Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
za zůstatkovou účetní hodnotu 448.434,- Kč

OZ bere na vědomí:






jmenování inventarizační komise majetku za období 2013
podání návrhů na doplnění POV do příštího zasedání
podání žádosti o dotaci na financování akce zateplení budovy ZŠ
změnu úředních hodin obecního úřadu od roku 2014
vydání knihy 1.světová válka týkající se regionu Toulovcovy Maštale

HLASUJTE PRO NAŠE HŘIŠT V SOUTĚŽI "DŘEVĚNÁ STAVBA 2013"
Na stránkách www.drevenastavbaroku.cz můžete hlasovat pro naše hřiště v soutěži "Dřevěná stavba roku
2013

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU ZŠ A MŠ BUDISLAV
Od srpna má naše základní a mateřská škola novou paní ředitelku.
Stala se jí paní Mgr. Eva Ostruszková, kterou jsme požádali o krátký
rozhovor.
Vaše jméno jsme již prozradili, řekněte nám, prosím, ještě něco o sobě.

Jaká jsou Vaše předsevzetí a plány do budoucna?

Do Budislavi dojíždím z České Třebové, kde bydlím se svou rodinou. Mám
19 letého syna, který letos bude maturovat a 8 letou dceru. Vystudovala
jsem gymnázium v České Třebové a poté speciální pedagogiku na UP v
Olomouci. Manžel pracuje na Krajském úřadě v Pardubicích. V České
Třebové jsem založila a téměř 19 let vedla stacionář pro zdravotně
postižené. Tuto práci jsem měla velice ráda, ovšem byla velmi vyčerpávající
a proto jsem se rozhodla pro změnu. Mimo to jsem pracovala na částečný
úvazek jako učitelka I. stupně ZŠ.

V mateřské škole chystám změny v práci s dětmi. Vzhledem k tomu, že se
ve třídě schází děti od 3 do 6, 7 let je potřeba alespoň po část dne práci
s nimi diferencovat. Děti jsme již s paní učitelkou Hurtovou rozdělily do 2
oddělení podle věku. Mladší děti si vybraly jméno LVÍČATA, u starších
zvítězil název TYGŘÍCI. Budu se dětem věnovat individuálně a to zejména
v oblasti výslovnosti, tedy logopedie. Vzhledem k počtu dětí bylo také
potřeba podpořit práci paní učitelky další osobou. Tou je paní Anežka
Pechancová, která již v minulém školním roce pomáhala s dětmi a bude i
v tomto školním roce. Mám velkou radost, že díky navýšení prostředků
z Obecního úřadu jsme mohli koupit do třídy MŠ nový nábytek. Za důležité
také považuji zvětšit plochu koberců ve třídě tak, aby děti měly dostatek
místa na hraní a cvičení na zemi.
Pro žáky ZŠ připravuji keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem. Děti si
také budou moci zkusit tkaní koberců na mechanickém stavu. Předpokládám
i možnost práce s keramickou hlínou pro dospělé. Osobně velký význam
přikládám výuce jazyků, zejména anglického. Naše děti žijí v době, kdy je
skutečná potřeba nějaký cizí jazyk ovládat. Proto bude pokračovat kroužek
angličtiny pro mladší děti a starší děti bude dále vyučovat paní Prokopová,
profesorka angličtiny z poličského gymnázia.
Budu se také snažit zajistit pro školu peníze v rámci vyhlašovaných
dotačních a projektových titulů MŠMT, EU či jiných. O případně
připravovaných projektech či potřebách školy, budu pana starostu informovat
předem tak, abychom se o rozvoj školy starali společně. Ráda bych také o
těchto
aktivitách informovala budislavskou veřejnost prostřednictvím
zpravodaje.

Jak se Vám v naší obci a škole líbí?
Budislav je jedna z nejhezčích obcí pardubického kraje a její okolí je
vyhlášeným cílem mnoha turistů a cyklistů. Škola je s tradicí a líbí se mi, je to
budova s „duší“. Od léta má novou střechu a v případě, že se podaří její
další plánované úpravy, stane se určitě chloubou obce. Velice oceňuji, že
právě naproti škole je vybudovaný park pro děti, který již nyní využíváme.
Zajímá nás, v jakém stavu se místní škola právě nachází?
Našla jsem školu ve stavu, který dle mého názoru mohl být v minulosti
postupně řešen, ale nebyl. Úplně prvním úkolem se pro mě stalo řešení
personálního obsazení školy. Školu jsem přebírala pouze s jedním
pedagogem, bývalou paní ředitelkou. Ostatní učitelky byly před prázdninami
odeslány na úřad práce, přestože peníze na jejich platy byly. Protože ale
pracovaly ve škole několik let, nabídla jsem jim pokračování v jejich práci.
Svého rozhodnutí nelituji, spolupracuje se mi s nimi velmi dobře. Jsou
pracovité, na pracovišti vytvářejí pozitivní atmosféru a pracují s dětmi nad
rámec svých povinností. Čeká mne také postupné přepsání veškerých
směrnic školy, které mi bývalá paní ředitelka předala pouze v tištěné verzi
s tím, že je nemá zálohované a nepsala je na pracovním počítači. Jedná se
o několik desítek stran a přepisování mi zabere mnoho času, který bych
mohla věnovat důležitější práci pro školu. S bývalou paní ředitelkou, která již
v minulosti prohlašovala, že hodlá ze školství odejít, a proto se ani
nezúčastnila konkurzu, se snažím najít řešení, které bude pro školu, ale
hlavně pro děti uspokojivé.
Podle pedagogické dokumentace, kterou jsem přebrala, jsem počítala, že
v letošním školním roce bude ve škole 16 žáků. Téměř až v přípravném
týdnu jsem se náhodou dozvěděla, že v základní škole bude žáků 15. Počet
žáků určuje množství financí poskytnutých krajem na úvazky pracovníků
školy, tzn. čím méně žáků tím méně peněz na pracovníky. Ve školce je
kapacita pro tento školní rok zcela naplněna, což je velmi dobré. V tomto
směru bych chtěla zdůraznit fakt, že záleží i na počtu pravidelně odebíraných
obědů žáky základní školy a mateřské školy. Podle toho se řídí výše financí
na úvazek paní kuchařky. A bez kuchařky by se škola neobešla. Pro příští
školní rok bude ještě pravděpodobně počet dětí v základní škole stejný jako
letos, pak by ale měl nastoupit silnější první ročník a dětí by ve škole mělo
být nad 20.

Co dokáže zdejší malotřídní škola (ve srovnání s jinými školami) dětem
a jejich rodičům nabídnout?
Za velký klad malotřídní školy považuji, že se děti učí pracovat v týmu,
v heterogenní skupině, což je situace podobná většině pracovních kolektivů.
Zároveň to vede u dětí k větší míře tolerance, která naší společnosti v dnešní
době tolik chybí.
Žáci na velkých školách jsou často vedeni k ostré konkurenci, což mnohdy
vytváří napětí mezi dětmi ve třídě. V malých školách je výskyt negativních
jevů výrazně nižší a děti jsou méně stresované. Místní obecní škola pomáhá
rodičům děti vychovávat, učí je úctě k tradicím obce kde žijí a kde mají
kořeny jejich rodiny. Z mého pohledu mají malotřídky i v dnešní době své
místo v systému škol a kdyby moje rodina bydlela v Budislavi, naše dcera by
zcela jistě do malotřídky chodila. Proto i sama přeji této škole, aby byl každý
rok dostatek dětí pro její zachování, protože obec bez školy je jak strom bez
listí.
Na závěr mi dovolte poděkovat panu Milanu Švecovi za sponzorský dar pro
mateřskou školu, panu starostovi a panu Rejmaovi za ochotu při řešení
problematických míst školy.

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší nové
funkci.

AKTUALNĚ ZE ŠKOLY
Druhého září se rozběhl další školní rok v naší škole. Do školních lavic
usedlo 15 dětí. Přivítali jsme 3 nové prvňáčky, kteří na památku na tento
slavnostní den dostali z rukou paní ředitelky, pana starosty a místostarosty
plyšové zvířátko. Do mateřské školy bylo přihlášeno 24 dětí a nejmladší děti
si postupně zvykají na pobyt mimo domov a svých nejbližších. Některá rána
se to neobejde bez slziček zármutku, ty se ale rozplynou zvýšenou péčí paní
učitelek a společnou činností s ostatními kamarády.
Ve škole začaly opět fungovat kroužky, které jsou nabízeny dětem ze školy i
školky. Pro velký zájem byl rozdělen kroužek tanečně-dramatický na 2
oddělení. Zájem dětí je také o další tradiční kroužky – anglického jazyka,
zdravého pískání a kroužku výtvarného. Nově začíná kroužek italštiny. Na
podzimní měsíce pro děti připravujeme mimoškolní program nebo celoškolní
projektové dny – návštěvy kina v Litomyšli, muzea panenek, stavění
z Geomagu, Drakiádu - soutěž o nejmenšího a největšího draka.
V úterý 3. září navštívil školu senátor pan Radko Martínek. Přijel na pozvání
paní ředitelky a s ní také diskutoval o problematice malotřídních škol. Škola
se mu líbila, s dětmi se bavil o jejich zájmech a přáních, pozdravil se
s pracovníky školy.
Mgr. Monika Ehrenbergerová

KLUB ŽEN INFORMUJE
Posvícenský fotbal v sukních, naše tradice, konaný na posvícení 24.8.2013 měl 3 družsva, Zdravá výživa, SDH a Ženy. Děkujeme všem
věrným zúčastněným, rozhodčím a divákům, kterých bylo poskrovnu. My se nevzdáme a za rok si zase fotbal zahrajeme.

POZVÁNKA

ZO ČSŽ - Budislavský ženský klub
Vás srdečně zve na

8. TRAMPSKÉ DOZVUKY V BUDISLAVI
Akce se uskuteční dne 5.10.2013 se začátkem ve 20:00 hod.v KD Krčma, hraje kapela NÁHODA, překvapení večera PŘEDTANČENÍ HAVAJA
23:00 hod. občerstvení zajištěno, vstupné 70,- Kč .

ZAMYŠLENÍ
Sama sebe se ptám, proč to stále děláme, když po letech marného snažení něco dělat pro lidi, nemá žádný význam. Zajímavým zjištěním je to,
že kdo nejvíce křičí a kritizuje, že se nic neděje a nic nedělá, se na ničem nepodílí, s ničím nepomůže, a ani se neúčastní. Je to smutné a mohu
k tomu pouze dodat, že každý má tu možnost si to vyzkoušet a, že teď jsou na řadě Ti, co nejvíce kříčí. Zkuste si to! Mnoho úspěchů.
Věra Lopourová

REKLAMA

KNIHOVNA INFORMUJE
Léto a podzim v naší obecní knihovně
Od 15.7. do 18.7.2013 probíhal putovní tábor s knihovnou. Putovalo patnáct
dětí a čtyři dospělí.
První den jsme navštívili strašidelný hrad Draxmoor v Dolní Rožínce a
Krokodýlí park, kde se děti mohly vyfotografovat před nádhernými
pohádkovými obrazy a na různých postavičkách.

Výlet se velice povedl a nepokazilo ho ani to, že jsme museli šestkrát
přestupovat na autobus, jednou na vlak a pěšky dojít 6 km. Někdy to bylo
opravdu jen o" fous". Děti milují cestovat vlakem. Po návratu jsme přespali v
knihovně, k večeři jsme měli rajskou a palačinky a také buchty od maminek,děkujeme.
Druhý den nás čekala delší pěší trasa přes Maštale a Bor do Zderaze. Tady
jsme navštívili pískovcové domy a poslechli si velice zajímavé vyprávění
pana Mence o těchto domech (bylo jich původně 52). Po "skrovném"
občerstvení jsme navštívili koupaliště ve Zderazi a vraceli jsme se zpět do
Vranic, do hostince U Toulovce, kde jsme povečeřeli a u řeky rozdělali stany
a oheň.
Třetí den jsme se vrátili pěšky do Budislavi, rozdělali jsme stany u našeho
týpí a uvařili k obědu kotlíkové špagety a k večeři buřt-guláš. Oboje se nám
opravdu v bojových podmínkách povedlo. Následovalo odpočinkové koupání
v Širůčku a naučná soutěž "O Budislavi". Děti měly odpovědět na deset
otázek, které se týkaly historie i současnosti.(vznik obce, obecní znak,
pomníky padlým, sochy, spisovatelé, kteří u nás žili a psali, pověsti, nález
pokladu…). Ve spolupráci se staršími spoluobčany, které oslovovaly při svém
putování obcí se děti zhostily úkolů velice dobře. Mám z nich velikou radost.
Ve čtvrtek ráno bylo naše táboření ukončeno. Bylo náročné, ale krásné, snad
se líbilo.

Krokodýlí farma - první den putování

Budislav - třetí den putování

Tábor na Vranické louce – druhý den putování

Výstava fotografií s názvem: “ Perly a perličky z historie i současnosti Budislavi“
Proběhla ve dnech 6.7. do 14.7. 2013 v zasedací místnosti vedle obecní
knihovny.
K prohlédnutí zde byly fotografie různých míst, zákoutí a stavení, která dnes
už nestojí. Část výstavy byla věnována lidem, kteří mezi námi již nejsou a
rádi jsme jim věnovali alespoň takto malou vzpomínku. Kromě fotografií zde
byly vystaveny i velmi staré vzácné knihy (Zlatá Praha, Od Trstenické
stezky, dále Pohřební kniha z roku 1806, zápisy z obecní rady v Budislavi z
počátku 20. stol.a další krásné staré tisky) .

VÝSTAVA

Podzimní prodejní výstava
26.10. - 2.11. 2013
Opět v prostorách zasedací místnosti vedle knihovny vždy od 14 do 16 hodin. Zakoupit zde můžete podzimní dušičkovou výzdobu na
hroby i jiné doma dělané dekorace. Také zde budou na prodej knihy z Faltysova knihkupectví – krásný vánoční dárek. Něco málo
domácích potravin. Nebo jen přijďte potěšit duši krásnými výrobky.
Pozvání přijala paní spisovatelka Eliška Polanecká ,která nám představí novou knihu pro děti, z které bude předčítat.

DRAKIÁDA

Drakiáda
a lampionový průvod kolem Budislavi a Kamenných
Sedlišť
27.9.2013
Program:

po 15 hodině v areálu pod Hradiskem

Pouštění draků
Scénka o životě a smrti Sv. Ludmily
Opékání špekáčků (špekáčky s sebou)
Po 19:00 lampionový průvod kolem obce zabezpečený členy jsdh

Dále pak od půl deváté proběhne večerní čtení strašidelných příběhů při svíčkách, kdo se bude
chtít zúčastnit ,musí si příběh přinést s sebou nebo vyhledat knihu v naší knihovně. Kdo bude
chtít v knihovně i přespat, může.
DIVADLO
Divadelní spolek Budislávek a obecní knihovna srdečně zvou
2. listopadu 2013 od 20:00 v KD Krčma na

II. Halloweenský rej
aneb „ prima buchto párty“ s kapelou APER
Vstup : S maskou 50,- bez masky 70,-, bohatá tombola – každý los vyhrává

Od 18 hodin divadelní představení pro děti i dospělé s názvem

„ Stvoření světa aneb jak to dělají andělé“
DEN POEZIE

Den poezie
s Jiřím Dědečkem
15.listopadu 2013

od 15 hodin. autorské čtení s Jiřím Dědečkem pro děti v obecní knihovně - s pohádkovou knihou o Malé
tlusté víle
Od 18 hodin autorské čtení pro dospělé doprovázené hrou na kytaru v hostinci na Skalách
vstup zdarma - všichni jste srdečně zváni

NAUČNÉ STEZKY
V sedmi uskutečněných výzvách k předkládání žádostí o dotaci vyhlašovaných MAS
Litomyšlsko se podařilo realizovat 4 projekty naučných nebo tematických stezek,
které jsou financovány z Opatření IV. 1. 2. Programu rozvoje venkova. Tyto naučné
stezky prezentují jedinečnost našeho regionu a zajímavá turisticky atraktivní místa.
Vedle těchto čtyř stezek vybudovaných díky podpoře MAS Litomyšlsko existují
v regionu i další, napadlo nás proto podpořit návštěvnost těchto stezek a informovat
veřejnost a potenciální návštěvníky regionu o jejich existenci. Pracovníci MAS
Litomyšlsko se ve spolupráci s Pracovní skupinou „projekty“ rozhodli připravit
informační tabule, které budou informovat návštěvníky území o všech těchto
naučných stezkách v regionu. V každé obci, bude instalována jedna tabule
s důležitými informacemi o naučné stezce v obci a také o dalších naučných stezkách

v území tak aby měl občan regionu nebo turista dostatečné informace o naučných
stezkách v regionu a mohl si jejich návštěvu připravit a naplánovat.
O naučných stezkách v území bude obyvatele a návštěvníky regionu informovat také
letáček, který bude obsahovat podrobné informace o jednotlivých naučných
stezkách. Propagační letáčky budou distribuovány do všech škol regionu MAS
Litomyšlsko, do informačních center v území a budou distribuovány při vhodných
příležitostech.
Do projektu se finančně zapojili partneři projektu – Město Proseč, Obec Poříčí u
Litomyšle, Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, PULA s.r.o.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE

Za poslední tři měsíce měli budislavští hasiči opravdu na pilno, tak náročné léto dlouho
nepamatují.
Od června do konce srpna zasahovali celkem u devíti zásahů.
-26.6.2013 v 17:00hod. vyjela jednotka do obce Desná, kde bylo zapotřebí odstranit z
komunikace nános bláta a kamení, které tam naplavil přívalový déšť. Jednotka
komunikaci zprůjezdnila a v 18:30hod. se vrátila zpět na základnu.
-28.7.2013 v 23:11hod. byli místní hasiči vysláni operačním střediskem k dopravní
nehodě cyklisty mezi obcemi Poříčí a Zrnětín. Jednotka na místě zasahovala společně
se záchrannou službou Polička. Přes maximální úsilí hasičů i zdravotníků lékař
bohužel konstatoval smrtelné zranění. Jednotka po dobu vyšetřování nehody
prováděla osvětlení místa zásahu pomocí elektrocentrály, v 1.40hod.se hasiči vrátili
zpět na základnu.
-30.7.2013 v 7:21hod. zasahovali hasiči přímo v obci Budislav, kde pomocí mot. pily
odstraňovali vzrostlou břízu z drátů el. vedení, kterou vyvrátil silný vítr. V 9:00hod
následoval návrat na základnu.

-5.8.2013 v 14:05hod. byla jednotka vyslána do Toulovcových maštalí,
aby z nepřístupného terénu pískovcových skal transportovala
zraněnou osobu k sanitnímu vozu. Hasiči skupinu turistů nalezli u
Hrnčířovy skály, zraněné dívce fixovali zlomený kotník do vakuové
dlahy, provedli protišoková opatření a na nosítkách zraněnou
transportovali do Vranice, kde čekala sanitka. V 15:30hod. se vrátili
zpět na základnu.

-6.8.2013 v 18:35hod. jednotka vyjížděla do dětského tábora PČR,
na likvidaci nebezpečného bodavého hmyzu. Po odstranění vosích
hnízd z prostoru umýváren se jednotka v 19.30hod. vrátila zpět na
základnu.
-8.8.2013 v 22.10hod. byla jednotka vyslána k požáru balíku slámy
přímo na poli, asi 100m za obcí Nová Ves. Jednotka místo zasahu
nasvítila pomocí osvětlovacího stožáru a postupně balík rozebírala a
jedním "c" proudem hasila. Po likvidaci požáru se jednotka
v 23:50hod. vrátila zpět na základnu.

-9.8.2013 v 13:46hod. nás krajské operační středisko vyslalo k
dopravní nehodě os.vozu mezi obce Budislav-Poříčí. Jednotka
budislavských hasičů byla na místě nehody za 4 minuty po vyhlášení
poplachu a okamžitě se začala starat o zraněného řidiče. Pomocí
krčního límce a vakuové matrace fixovala zraněnému páteř a zajistila
úlevovou polohu pro zlomeninu klíční kosti. Poté byl řidič uložen na
nosítka, byl mu zajištěn tepelný komfort a hasiči nepřetržitě
kontrolovali, zda se jeho zdravotní stav nezhoršuje. Po 10 min. se na
místo dostavila zdravotní záchranná služba Litomyšl a zraněný byl
předán do péče lékaře. Na vyproštění havarovaného vozidla byl
povolán hasičský jeřáb ze stanice Svitavy. Po celou dobu zásahu
hasiči kyvadlově řídili dopravu a v 16:10 hod. se jednotka vrátila zpět
na základnu.

-11.8.2013 v 19:45hod. jsme byli vysláni k vážné dopravní nehodě
mezi obcemi Poříčí a Desnou. Naše jednotka byla na místě nehody
opět jako první a průzkumem zjistila čelní náraz osobního vozidla do
stromu. Těžce zraněná řidička se nacházela zaklíněna ve vozidle. Ve
spolupráci se zdravotní záchrannou službou Litomyšl a
profesionálními hasiči z Litomyšle byly řidičce přímo ve vozidle
zajištěny životní funkce, podány tišící medikamenty a fixovány
zlomeniny horních i dolních končetin. Poté jsme zraněnou řidičku
vyprostili z vozidla a transportovali přímo do přistaveného vrtulníku
letecké záchranné služby Hradec Králové. Přislušníci jednotky dále v
místě nehody řídili dopravu a po odklizení trosek nehody se
v 21:30hod. vrátili zpět na základnu.

-19.8.2013 v 19:55hod. byla jednotka vyslána k požáru lesa v katastru
obce Desná. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o
nenahlášené pálení. Ve 20:30hod se hasiči vrátili zpět na svoji
základnu.
Některé z těchto zásahů byly nejen fyzicky, ale pro dobrovolné hasiče
také velmi psychicky náročné. Z pozice velitele bych chtěl všem
členům jednotky, kteří se podíleli na těchto zásazích poděkovat za
dobře odvedenou práci.
Za hasiče Budislav, velitel jednotky Martin Heger
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