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ZPRÁVY Z OBCE
Dopravní značení.
Do konce měsíce dubna budou v obci vyměněny nebo doinstalovány nové dopravní značky. Na komunikaci ke kostelu bude umístěna dopravní značka
zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí na povolení OÚ. O toto povolení si budou moci požádat starší občané a držitelé ZTP. Parkoviště u OÚ je prostorné a
vzdálenost k místnímu kostelu je zanedbatelná.

Práce v obci
V prvních měsících letošního roku byly v obci provedeny tyto práce. Okolo komunikace za Prostředním rybníkem byly vyčištěny příkopy a vykácena topolová
alej, která bude osázena novými stromy (15 kusů olší). Okolo cesty k místnímu hřbitovu byly pokáceny čtyři jasany, které nahradíme šesti javory. Nad školou
byl pokácen jilm (suchý) a bude nahrazen dvěma jasany. Vedle pomníku padlým v 1.svět válce jsme pokáceli jednu lípu (hrozila rozlomením a pádem na
pomník a komunikaci) a vyřezali suché větve. Od loňského podzimu bude po obci vysázeno 40 nových stromů.
Od čísla popisného 108 jsme vyčistili a opravili trativod, který je zde více jak padesát let a byl značně zarostlý. Staré betonové trubky byly za pomoci
místních hasičů pročištěny tlakem vody a kanalizačního krtka. Poté byla do původní trubky vsunuta meliorační trubka. Bude zde ještě umístěna kanalizační
šachta na čištění trativodu. Chtěl bych poděkovat manželům Rejmanovým za vstřícný přístup k řešení tohoto problému. V jarních měsících bude odvodněna
komunikace do Dolce a položen nový živičný povrch. Jedná se o úsek od bytovky po Melšovi. Opravu provede firma DS-DELTA z Lubné. Jakmile to dovolí
klimatické podmínky, začneme s úklidem místních komunikací a chodníků. Chtěl bych touto cestou požádat spoluobčany, chataře a chalupáře o případnou
pomoc při tomto úklidu.

Odpad v obci Budislav
Vzhledem k tomu, že naše obec má již několik let v provozu sběrný dvůr, ukládá již většina občanů tříděný odpad do tohoto zařízení. Přesto máme po obci
rozmístěny kontejnery na tříděný odpad. V současné době je na devíti sběrných místech v obci umístěno celkem 12 kontejnerů na sklo, 8 kontejnerů na
plast, 7 kontejnerů na papír a 11 kontejnerů na komunální odpad. Za třídění odpadu dostává obec od společností zabývajících se zužitkováním vytříděných
odpadů finanční odměnu, která se vrací zpět do odpadového hospodářství. Velká rezerva je ve směsném komunálním odpadu, který je domácnostmi
ukládán do popelnic. Při pohledu do popelnic se v nich stále objevuje bioodpad, papír, sklo, plasty a dokonce i kovy, tedy odpad, jehož likvidace po vytřídění
téměř nic nestojí nebo je za něj dokonce poskytována odměna. Občané mají povinnost vlastnit nádoby na komunální odpad, ale je ještě spousta těch, kteří
ukládají odpad do velkých popelnic na komunální odpad a tyto popelnice nejsou hlavně v letních měsících schopny tento odpad pojmout. Přitom je na OÚ
možnost zakoupit pytle od TS Hlinsko a odpad ukládat do těchto pytlů označených jejich logem. Cena jednoho pytle je 6 Kč včetně DPH a jiné pytle či obaly,
do kterých se snaží lidé odpad ukládat, nám TS nevyvezou. Je jen na nás, jak budeme odpad třídit a ukládat a je to také naše vizitka, jak vypadá okolí
kontejnerů a popelnic.
Sběrný dvůr bude otevřen od měsíce dubna a to každou sobotu od 8 do 10 hodin. Odpad do dvora lze ukládat i v jiné dny, a to vždy po dohodě na OÚ nebo
s obsluhou sběrného dvora.
Luboš Šplíchal, starosta obce

SETKÁNÍ SENIORŮ
Sdružení obcí mikroregionu Litomyšlsko – Desinka Vás srdečně zve na

SETKÁNÍ SENIORŮ
v neděli 7. dubna 2013 ve 14 hodin na Skalce v Lubné
K tanci a poslechu hraje DOLNOVANKA
Vystoupí imitátor Václav Faltus a kouzelník Aleš Krejčí
Doprava i občerstvení zajištěno (autobus odjíždí ze zastávky - Budislav, aut. točna v 13.30)
Vstupné dobrovolné

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 18.12.2012
Usnesení obecního zastupitelstva.
87/12 ZO schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném předání projektové dokumentace k akci rozšíření vodovodního řádu u č.p.211 investorovi akce
Sdružení skupinového vodovodu Poličsko
88/12 ZO obce schvaluje rozpočtové opatření č.9/2012, které řeší poskytnutí a využití dotace na veřejně prospěšné pracovníky a koordinátora veřejné
služby za období 11/12 , a další úpravy rozpočtu dle skutečných potřeb a příjmů obce v roce 2012. Příjmy obce se tímto opatřením navyšují o 2,0 tis.Kč
a výdaje se snižují o 77,2 tis. Kč.
89/12 ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2013- příjmy ve výši 4.976,7 tis.Kč a výdaje ve výši 5.226,7 tis.Kč . Rozdíl ve výši 250 tis. Kč je kryt dotací
poskytnutou v roce 2012 na projekt. dokumentaci tlaková kanalizace a ČOV Budislav.
90/12

ZO schvaluje poskytnutí slevy za nájemné v KD místním občanům.

91/12

ZO schvaluje výši příspěvku sdružení Mikroregion Litomyšlsko pro rok 2013 ve výši 25,- Kč na občana .

92/12

ZO schvaluje výši příspěvku SO Toulovcovy Maštale pro rok 2013 ve výši 45,- Kč na občana

OZ bere na vědomí:


Souhlasí v pokračování v plánu vypracování studie na novou zástavbu-návrhy na rozparcelování obecních pozemků určených k zástavbě

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 7.2.2013
Usnesení obecního zastupitelstva.
01/13

ZO schválilo rozdělení příspěvku určeného občanským sdružením a charitám následovně:

·

ZO ČSŽ Budislavský ženský klub

3.500,- Kč

·

TJ Horní Újezd

3.500,- Kč

·

SRPŠ při ZŠ a MŠ Budislav

3.500,- Kč

·

SDH Budislav

3.500,- Kč

·

HC Budislav

3.500,- Kč

·

Budislavský Yetti

3.500,- Kč

·

Český svaz včelařů

4.000,- Kč

·

Farní charita Dolní Újezd

3.000,- Kč

·

Farní charita Nové Hrady

3.000,- Kč

02/13

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1, kterým se navyšují rozpočtové příjmy obce se navyšují o 43,2 tis.Kč výdaje obce o 123,10 tis.Kč

03/13 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na část „a“ pozemku p.č.755 v katastrálním území Budislav u Litomyšle o výměře 44 m2,oddělený
geometrickým plánem č. 640-104/2012 vyprac.fy Geodetická kancelář –Helena Havranová , z vlastnictví manželů xx a xx do vlastnictví obce Budislav
za kupní cenu 2.200,- Kč.
04/13 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na nemovitosti pozemek p.č. 461/5 o výměře 22 m2 druh trvalý travní porost a pozemek p.č. 461/8 o výměře
171 m2 druh ostatní plocha , vše v katastrálním území Budislav u Litomyšle z vlastnictví pana xx do vlastnictví obec Budislav za celkovou kupní cenu 9.650,Kč.
05/13

ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v KD Krčma pro místního občana pana xx.

06/13 ZO schvaluje hospodaření PO ZŠ a MŠ Budislav , okres Svitavy s výsledkem hospodaření ve výši 18.027,68. Dále schvaluje převod tohoto výsledku
do rezervního fondu a použití tohoto fondu na pořízení vybavení MŠ.
07/13

ZO schvaluje zprávu o provedení řádné inventarizace Obce Budislav.

08/13 ZO zamítá návrh na změnu ÚP podaný paní xx , týkající se pozemku p.č. 1426 v KÚ Budislav u Litomyšle ve vlastnictví xx a xx, obhospodařovaného
ZD Dolní Újezd pro stavbu Rodinného domu.
09/13 ZO schvaluje výběr zpracovatele pro akci rekonstrukce části místní komunikace v Dolci a uzavření smlouvy o dílo s vybranou firmou DS Delta s.r.o ,
IČO : 27521907 se sídlem Lubná 183,PSČ:56963 na provedení rekonstrukce v částce 390 702,50 Kč bez DPH.
10/13 ZO schvaluje výběr zpracovatele pro akci výměna střešní krytiny na budově ZŠ a uzavření smlouvy o dílo s vybranou firmou Milan Boštík,
Klempířství – Pokrývačství, IČO : 65190769, se sídlem Chotěnov 6, 570 01 Litomyšl na provedení výměny krytiny za cenu 453 041,- Kč bez DPH .
11/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou APOLO CZ,s.r.o IČO: 27492851, se sídlem Tyršova 155, 572 01 Polička na vypracování zastavovací
studie lokalitě nad Novým rybníkem za cenu 48.000,- Kč včetně DPH
12/13 ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č.670/4 dle přiloženého nákresu o výměře caa 50 m2 za cenu 50,- Kč za m2 ,náklady
zaměření a vklad smlouvy do katastru nemovitostí ponese kupující.

13/13

ZO schvaluje prodej osobního automobilu FORD FIESTA – nabídková cena 5.000,- Kč

14/13 ZO Budislav podle §6 odst.5 písm. a) a f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozhodlo o pořízení změny č. 3 územního plánu obce Budislav a určila starostu pana Luboše Šplíchala jako osobu,
která bude spolupracovat s pořizovatelem.
15/13

ZO Budislav pověřuje zřizovatele zpracováním návrhu zadání.

ZO Budislav žádá Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování v souladu s ustanovením §6 odst. 1 písm.c) stavebního zákona
o pořízení změny č.3 územního plánu obce Budislav.
16/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku p.č.1518 v KÚ Budislav u Litomyšle o výměře cca 500 m2 z vlastnictví
pana xx do vlastnictví Obce Budislav dle předloženého návrhu.
OZ bere na vědomí:


Žádost o uzavření smlouvy s Krajským úřadem Pardubického kraje na poskytnutí sady dat.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 6.3.2013
Usnesení obecního zastupitelstva.
17/13 ZO schvaluje účetní závěrku Obce Budislav za rok 2012
18/13 ZO schvaluje závěrečný účet Obce Budislav za rok 2012 bez výhrad
19/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2, kterým se navyšují rozpočtové příjmy o 25 tis.Kč a výdaje se snižují o 50 tis.Kč
20/13 ZO pověřuje organizační složku obce Budislav Obecní knihovnu, příspěvkovou organizaci Základní školu a Mateřskou školu Budislav, okres Svitavy
a občanské sdružení SDH Budislav sběrem druhotných surovin.
21/13 ZO schvaluje uzavření kupních smluv na zakoupení pozemků v KÚ Budislav u Litomyšle do vlastnictví obce , konkrétně kupní smlouvu na pozemek
p.č. 752/13 o výměře 157 m2 druh trvalý travní porost vytvořeného geometrickým plánem č. 655-12/2013 vypracovaným firmou Geodetická kancelář
Havranová Helena z vlastnictví manželů xx a xx do vlastnictví Obce Budislav za cenu 70,- Kč za m2 a pozemku p.č. 752/14 o výměře 224 m2 druh trvalý
travní porost odděleného od pozemku p.č. 752/12 z vlastnictví pana xx do vlastnictví Obce Budislav za cenu 50,- Kč za m2 .
22/13 ZO schvaluje záměr prodeje částí pozemků oddělených od obecních pozemků p.č. 1070/2 a p.č.1069 o výměře cca 180 m2 vše dle geometrického
plánu fy Geodetická kancelář Helena Havranová , který je v současné době zpracováván, za cenu 50,- Kč za m2 . Náklady na vyhotovení geometrického
plánu a zavkladování do KN platí kupující.
23/13 ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.334 o výměře 12 m2 , druh ostatní plocha, neplodná půda v KÚ Budislav u Litomyšle za cenu m2. Náklady
na zavkladování do KN ponese kupující.
24/13 ZO schvaluje návrh na pořízení změny ÚP :
·
Pozemku p.č.752/1 v KÚ Budislav u Litomyšle na plochu pro bydlení
·
Pozemků p.č 208/6,208/7,207/3,207,208/2 a části pozemku p.č.209 vedené prozatím v ÚP jako nezastavitelné na plochy bydlení
25/13 ZO schvaluje návrh – variantu „A“ zastavovací studie v lokalitě nad Novým Rybníkem s požadavkem zapracování lokality s dětským hřištěm.
26/13

ZO neschvaluje změnu lokality pro výstavbu ČOV Budislav a revokuje usnesení ze dne 7.2.2013 č.15/13 , kterým byla schválena změna ÚPO č.3.

OZ bere na vědomí:
·

Přípravné práce na provedení zpevnění komunikace u nových domků v lokalitě Pod Buky

·

Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Budislav,okres Svitavy.

·

Stížnost místního občana na kvalitu vody v lokalitě Vejpucek

MAS LITOMYŠLSKO INFORMUJE

6. výzva MAS Litomyšlsko ukončena, bude podpořeno 15 projektů v celkové výši 4.945.014,- Kč

V období od 21.1. – 1.2. 2013 předkládali žadatelé žádosti o dotaci v rámci 6. výzvy MAS Litomyšlsko. Na MAS Litomyšlsko bylo předloženo nakonec 27
žádostí o dotaci. Žadatelé žádali do všech pěti fichí: 1. Diverzifikace zemědělství, 2. Centra komunitního života a sportoviště, 3. Veřejná prostranství, 4.
Krajina přístupná a prostupná, 5. Zakládání a rozvoj mikropodniků. Celkem bylo vybráno k finanční podpoře 15 žádostí o dotaci. Seznam k nahlédnutí na
webových stránkách www.mas-lit.cz.
Celkem bude rozděleno 4.945.014,- Kč. Nyní budou vybrané žádosti o dotaci registrované na RO SZIF Hradec Králové.

AKTUALNĚ ZE ŠKOLY
Masopustní veselí
Úterý 12. února 2013 nebylo pro naši školu jako každé jiné. Děti už od rána netrpělivě očekávaly, kdy se vypraví na masopustní průvod vesnicí.
Hned ráno se převlékly do připravených masek. Později, společně s dětmi z mateřské školy, vyrazily za hudebního doprovodu koledovat. Něco dobrého na
zub bylo pak zaslouženou odměnou pro všechny zúčastněné.
Mgr. Eva Stříteská

Saunování
Na závěr prvního pololetí jsme s žáky naší školy
využili pozvání paní Marie Hegerové z hostince
Na Skalách v Budislavi a navštívili jejich novou saunu
a vířivou vanu. V sauně si žáci vyzkoušeli, jak na
jejich tělo působí vysoká teplota a dozvěděli se také
něco o blahodárných účincích saunování na lidský
organismus. Nejvíce ovšem byli všichni nadšeni
z měnících se barevných světel ve vířivé vaně.
Dětem se takto strávené dopoledne velmi líbilo a
často se ptají, zda si tuto návštěvu ještě někdy
zopakujeme.
Mgr. Monika Ehrenbergerová

Dětský karneval
V sobotu 16.2.2013 se v budislavském kulturním
domě Krčma již poněkolikáté uskutečnil dětský
karneval. Připraveny byly zábavné soutěže pro děti a
bohatá tombola, na místě bylo zajištěné občerstvení.
Možné bylo zakoupit cukrovou vatu nebo perníčky.
Děti vzaly účast na karnevalu vážně a přišly
v krásných maskách. Škola děkuje za pomoc
s pořádáním akce obci, manželům Rejmanovým a
všem, kteří darovali dary do tomboly. Poděkování
patří také všem zúčastněným za příjemnou
atmosféru. Těšíme se na další nápadité masky příští
rok.
Lucie Hurtová

AKTUALNĚ ZE ŠKOLY
Bruslení v Litomyšli
V lednu a únoru jsme navštívili zimní stadion
v Litomyšli. Děti, které na bruslích stály
poprvé, byly sice nejisté, zato plné chuti a
odvahy vyzkoušet, co jízda
na bruslích
obnáší. Zpočátku se přidržovaly mantinelu,
později se vydaly na led s pomocí
pedagogického dozoru. K dispozici rovněž
měly různé pomůcky, které jim poskytovaly
oporu (malé branky, dřevěné tyče).Zkušenější
děti využívaly celou plochu ledu, trénovaly
rychlý rozjezd, prudké zastavení, zatáčky,
někteří
i jízdu pozpátku. Při poslední
návštěvě stadionu byly pro děti připravené
disciplíny, kterým předcházela promenáda
v bruslích (začátečníci s pomocí zkušenějších
dětí). Děti byly rozděleny do družstev, věkově
smíšených. V jednotlivých disciplínách ( jízda
na čas, jízda dvojic, jízda pozpátku, štafeta )
sbíraly body, vítězné družstvo bylo odměněno.
Za účast a snahu dostaly sladkou odměnu
všechny děti a spokojení, unavení jsme se
vydaly domů.
K. Boštíková

ZÁPIS DO MŠ BUDISLAV

Od 15. do 30. dubna 2013 bude v MŠ Budislav probíhat zápis dětí do mateřské školy.
Zápis je určen pro děti, které nastoupí do MŠ od 1.9.2013 nebo v průběhu školního roku 2013/2014.
Zveme rodiče a děti, aby se v uvedených dnech přišli do školy podívat a vyzvednout si tiskopisy potřebné k zápisu.
Těší se na Vás učitelé a děti z MŠ

KLUB ŽEN INFORMUJE
PLÁN ČINNOSTI ZO ČSŽ BUDISLAVSKÝ ŽENSKÝ KLUB
pátek 29.3.2013
pátek 5.4.2013
sobota 8.6.2013
sobota 24.8.2013
září
sobota 5.10.2013
konec roku 2013

Šikulkový den od 16:00 hodin v KD Krčma
Seminář
Sportovní dětské odpoledne
Posvícenský fotbal v sukních
Výlet
Trampské dozvuky
Věnečky, výroční schůze

HC BUDISLAV – POTŘETÍ MISTREM LIGY

Městskou hokejovou ligu ve Skutči v ročníku 2012-2013 jsme rozjeli ve velkém stylu. Po základní části, po odehraných dvanácti zápasech,
jsme neztratili ani bod. Vstřelili jsme nejvíce gólů a nejméně jsme jich obdrželi. V nadstavbové části si to rozdalo prvních pět týmů o pořadí do
play off, do kterého ještě postoupila tři nejlepší mužstva z druhé osmičlenné skupiny. V této části ligy jsme odehráli čtyři utkání a opět bez ztráty
jediného bodu.
Ve čtvrtfinále play off jsme se utkali s HC Zaječice. První zápas jsme vyhráli 9:3, ale ve druhém utkání jsme vydřeli výhru 6:4. V semifinále
jsme porazili HC Štěpánov v obou zápasech shodně 7:4.
V neděli 10. března v 16,30 vhodil rozhodčí úvodní buly finále HC Budislav – HC Hostovice. Obě mužstva se potkala ve finále již v loňském
ročníku a naši hráči si moc dobře pamatovali loňskou smolnou prohru. Zápas jsme začali opatrnou hrou, přesto jsme po pár minutách chybovali
a soupeř se ujal vedení. Po zbytek první třetiny jsme měli mírnou převahu a ke konci třetiny se nám podařilo vyrovnat. Ve druhé třetině jsme
opět měli více ze hry, ale zásluhou velmi dobrého výkonu brankáře Hostovic jsme vstřelili pouze jedinou branku. Do poslední třetiny jsme
vstoupili s jednogólovým náskokem 2:1. Pokračovali jsme v dobrém výkonu, ale i soupeř byl v útoku nebezpečnější a snažil se tlačit před
našeho gólmana. Dvěma góly jsme si pojistili výhru a nepřipustili jsme ke konci zápasu žádné drama. Loňskou porážku jsme Hostovicím vrátili i
s úroky a zvítězili jsme 4:1.
Finále mělo perfektní kulisu, odehrálo se za bouřlivého povzbuzování fanoušků z obou táborů. Dle oficiálního hlášení místního hlasatele
přihlíželo utkání 117 neplatících diváků. Já se domnívám, že jich bylo o něco více cca 150. Letošní vítězství má ještě dvě „třešničky na dortu“.
HC Budislav jako první mužstvo v historii soutěže vyhrálo Městskou hokejovou ligu ve Skutči třikrát. HC Budislav jako první mužstvo v historii
neztratilo během soutěže ani bod, všechna utkání vyhrálo.
Děkujeme všem fandům a příznivcům za fantastickou podporu ve finále, ale i za přízeň během celé soutěže, „skalní“ jezdili pravidelně!!!

Tabulka sezony: 2012-13 (1. až 5. místo)
Pořadí Mužstvo Zápasy Skóre Výhra Remíza Prohra Body celkem +/1.
HC Budislav 15
128 : 37 15
0
0
30
91
2.
HC Hostovice 17
94 : 56 12
1
4
25
38
3.
HC Jenišovice 16
80 : 75 10
1
5
21
5
4.
HC Štěpánov 16
84 : 69 9
1
6
19
15
5.
HC Ostrov
15
83 : 76 9
0
6
18
7

Tabulka sezony:2012-13 (6. až 13. místo)
Pořadí
Mužstvo
Zápasy Skóre Výhra Remíza Prohra Body celkem +/6.
HC Wild Hogs
15
93 : 46 10
1
4
21
47
7.
HC Skulls Hlinsko 16
78 : 59 7
2
7
16
19
8.
HC Zaječice
16
79 : 79 6
2
8
14
0
9.
HC Řepníky
16
62 : 70 6
0
10
12
-8
10.
HC Otradov
15
61 : 66 5
1
9
11
-5
11.
TJ Vidlatá Seč
15
52 : 76 5
1
9
11
-24
12.
HC Chlumětín
15
53 : 122 2
0
13
4
-69
13.
HC Proseč
15
27 : 143 0
0
15
0
-116

Jaroslav Soušek

KNIHOVNA INFORMUJE
Valentýnské tvořeníčko
8. února proběhlo v naší knihovně Valentýnské tvořeníčko pro děti. Děti vyráběly krásné jarní dekorace a ozdobné lucerničky. Moc se jim to
povedlo.

NOC S ANDERSENEM 2013
5. dubna 2013 vás srdečně zveme na popletenou divadelní pohádku SNĚHURÁK, kterou děti zahájí další Noc s Andersenem.
Začátek představení od 17: 30 v KD Krčma .
Poté bude Andersenova noc pokračovat na posekanecké chatě, kde strávíme ve dnech 5.- 7. dubna 2013 - přespávací víkend ve
znamení návratu k přírodě a tradicím. Bude to velké dobrodružství, při kterém budou děti plnit spoustu užitečných úkolů a kde také
budeme pátrat po staré Posekanecké sklárně, zaniklé v 19. století.

ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Každou střed od 13. března 2013 bude probíhat v obecní knihovně kurz angličtiny pro začátečníky - velice" volnou formou výuky".
Kurz povede slečna Lucie Hurtová .
Kdo má zájem , více informací na tel.605320037

FILIPOJAKUBSKÁ NOC S MALOU ČARODĚJNICÍ

HASIČI BUDISLAV A KNIHOVNA POŘÁDAJÍ
Filipojakubskou noc s Malou čarodějnicí
30. dubna 2013 od 16:00 v areálu pod Hradiskem
Máme připraveno zábavné odpoledne pro děti i dospělé, luštění obří tajenky pomocí knihy Malá čarodějnice
a otevření Pohádkového broukoviště .
Vyzkoušíme si výrobu kovaných talismanů s paní M. Gospodarczykovou a panem Krivdou.
Děti předvedou recitačně taneční představení s názvem " Otvírání studánek".
Pro příjemnou pohodu a divoký noční tanec nám bude hrát kapela Karamba.
Všichni jsou srdečně zváni, občerstvení zajištěno.
KNIHOVNA INFORMUJE
Dále v naší knihovně nabízíme výpůjčku tak zvaných „Tématických kufříků“.
V knihovně jsme připravili pro děti velmi zajímavé „Tématické kufříky“ , ve kterých najdou především knihy,
puzzle, karty, pexeso, pastelky ,omalovánky ,stolní hry ,hračky a další hravé předměty, které určitě zaujmou jak
nejmenší čtenáře,tak i celou rodinu. Prozatím nabízíme kufříky na téma - Dino a pravěk, Krteček, Doprava.
Další se připravují.

A kterým spisovatelům jsme v naší knihovně věnovali pozornost v těchto zimních měsících?
Leden jsme věnovali Emanuelu Fryntovi a jeho básničkám pro děti z knihy Písničky bez muziky. Připomněli
jsme si jeho 90. narozeniny. V únoru jsme si četli z knihy Uleželé želé od Jiřího Dědečka. Připomněli jsme si
jeho 60. narozeniny a už se těšíme , až Jiří Dědeček přijede 15. listopadu k nám do knihovny na dvě autorská
čtení pro děti i dospělé. V rámci akce Březen – měsíc čtenářů jsem připravila pro děti divadelní luštěnku
věnovanou J.K. Tylovi.
Sbíráním energetických amuletů v přírodě jsme si 20. března připomenuli jarní rovnodenost a tradici jara.
Amulety věnujeme kamarádům jako dárky od

.

Alena Bartošová

Z HISTORIE OBCE
Rádi bychom v Budislavském zpravodaji otevřeli novou rubriku týkající se historie obce. Postupně zde budeme otiskovat články nebo
fotografie pojednávající o zajímavých událostech, které mají vztah k naší obci. Pokud máte někdo nějaké vhodné dobové fotografie
nebo znáte zajímavý příběh, který se týká naší obce, podělte se, prosím, o něj. Dnes začneme jenom krátkou zprávou z obecní
kroniky.
Lípy svobody - rok 1919
Jedné pěkné neděle v měsíci dubnu 1919 nasázeny lípy svobody na návsi za silnicí mezi školní a Kroulíkovou zahradou. Lípy nesly dívky v národních krojích
od Krčmy v průvodu školních dětí s učiteli a občanstva na místo, kde pro ně byly připraveny jámy. Při sázení lip pronášena hesla. Jedna lípa nesla jméno
Masaryk, druhá Wilson. Lípy sázené na počest padlým vojákům v první světové válce.
Alena Bartošová

NAROZENINY

Dne 12.3. oslavil pan Ing.Václav Dostál ,
rodák z Budislavi, současně žijící v Praze

90. narozeniny
Z celého srdce mu blahopřejeme a přejeme
hlavně zdraví.
Občané Budislavi a obecní úřad.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Rád bych vysvětlil pár základních pojmů a skutečností kolem fungování hasičů v naší obci. V posledních dnech se vyrojily spousty zaručených zpráv a
polopravd, které souvisí s odchodem většiny členů výjezdové jednotky ze Sboru dobrovolných hasičů.
Nejdříve je nutno upozornit na častou záměnu pojmů „výjezdová jednotka“(správně Jednotka sboru dobrovolných hasičů, neboli JSDH), a „Sbor
dobrovolných hasičů“ (SDH). JSDH obce je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována po finanční i materiální stránce. SDH je zpravidla název
základní organizace občanského sdružení, např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (stejně jako klub žen, nebo budislavský Yeti) Tyto organizace se
řídí zejména zákonem o sdružování občanů a hlavně svými stanovami, např. nemohou ukládat úkoly obcím a naopak, členství v nich nemůže být občanu na
újmu. SDH v naší obci v současné době plní společensko-kulturní funkci a to hlavně pořádáním Trampského podvečeru a různých zájezdů pro členy, ale i
pro ostatní obyvatele.
Zabezpečování požární ochrany (dále jen „PO“) na území obce je již historicky svěřeno do pravomocí obcí. Od sedmdesátých let 19. století začaly obce
zřizovat první české sbory dobrovolných hasičů za účelem ochrany před požáry. Tyto sbory plnily úlohu nejen v oblasti hašení požárů, ale i v oblasti
samaritánské a společenské. V současné době základní páteř systému plošného pokrytí území krajů jednotkami PO tvoří jednotky hasičských záchranných
sborů krajů, které jsou při své činnosti významnou měrou doplňovány a podporovány výjezdovými jednotkami jednotlivých obcí.
Zřízení výjezdové jednotky obce a zabezpečení její připravenosti k zásahu (akceschopnosti) dle § 29 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně je z
organizačního, materiálního i finančního hlediska v samostatné působnosti obcí. Naše obec v letošním roce vyčlenila z rozpočtu částku 95 tisíc na
zabezpečení požární ochrany v obci. Členové jednotky musí být zdravotně způsobilí, starší 18 let a musí projít odborným výcvikem nebo školením.
Z výše uvedeného vyplývá, že odchod většiny členů ze Sboru dobrovolných hasičů nemá žádný vliv na činnost výjezdové jednotky obce Budislav. „Jednotka“
dál funguje na stejné úrovni jako předtím. Naším jediným cílem nadále zůstává poskytování kvalitní a rychlé pomoci našim spoluobčanům pří krizových
situacích.
Za JSDH obce Budislav Marek Bulva
Letošní zima byla pro místní výjezdovou jednotku hasičů klidnější než tomu bylo předešlé zimy, ale i přes
tuto skutečnost se budislavští hasiči nenudili. Od posledního vydání zpravodaje hasiči vyjížděli celkem
šestkrát.
A to dne 21.12.2012 v 8:05 byla jednotka vyslána na technickou pomoc v lokalitě Kamenné Sedliště.
Pomocí lanového navijáku na vozidle MB Sprinter zde vyprošťovala zapadlé vozidlo České pošty ze
závěje.
Na další výjezd byli hasiči povoláni dne 30.12. 2012 v 7:50. Krajským operačním střediskem nám byl
nahlášen spadlý strom přes dráty el. vedení cca 100m za obcí směr na Proseč. Strom byl pomocí
hydrauliky nadzvednut z el. drátů a následně rozřezán. Poté jednotka provedla odklizení dřeva
z komunikace. Po celou dobu zásahu byl provoz na komunikaci Budislav Proseč řízen kyvadlově členy
jednotky.
Na první požár tohoto roku byla jednotka vyslána KOPISem dne 1.3. 2013 v 7:00 hod. Jednalo se o
požár domu v obci Zrnětín. Družstvo hasičů z Budislavi bylo na místě jako první a okamžitě zahájilo
hasební práce v dýchacích přístrojích. Poté se na místo ještě dostavili profesionální hasiči z Litomyšle a
dobrovolné jednotky z Dolního Újezdu a Poříčí. Požár byl poměrně rychle lokalizován a zlikvidován. Poté
byl celý objekt odvětrán od zplodin hoření. Včasným zásahem hasičů byly uchráněny hodnoty v celkové
výši 2 000 000Kč.
Dne 18.3. 2013 v 16:00 byla hasičská jednotka operačním střediskem vyslána k vážné dopravní nehodě
mezi obcemi Budislav a Poříčí. Jednalo se o nehodu osobního vozidla, které bočně narazilo do stromu.
Řidič byl v bezvědomí zaklíněn ve vozidle. Naši hasiči byli na místě za 5min od nahlášení události a
okamžitě zahájili záchranné a vyprošťovací práce. Nejprve bylo nutné vozidlo zajistit lanem z navijáku
proti pádu z příkré stráně. Po této stabilizaci mohli hasiči okamžitě poskytnout řidiči první předlékařskou
pomoc, nasadit krční límec a zahájit vyprošťovací práce. Pomocí hydraulických nůžek a rozpínáku byl
odstraněn levý bok vozidla. Ve spolupráci s profesionálními hasiči z Litomyšle byl řidič pomocí
vyprošťovací desky vyproštěn ven z vozidla a ihned předán lékaři ZZS Litomyšl. Na místo přiletěl i
vrtulník letecké záchranné služby HK (Kryštof 06). Po zaměření místa nehody dopravní policií bylo
vozidlo pomocí dvou navijáků vytaženo zpět na komunikaci a naloženo na podvalník. Po celou dobu
záchranných a vyprošťovacích prací členové jednotky také řídili dopravu v místě nehody. V 18: 27 se
jednotka vrátila na základnu.
Dne 23.3. 2013 v 9:00 hasiči vyjeli k nahlášenému požáru domu s pečovatelskou službou v Proseči. Po
příjezdu bylo průzkumem zjištěno zahoření potravin na el. sporáku a následnému požáru digestoře a části kuchyňské linky v jednom z bytů. Požár byl
zlikvidován zaměstnanci DPS před příjezdem jednotek.
Zatím poslední výjezd na sebe nenechal dlouho čekat, 23.3. 2013 v 11: 02 byl jednotce nahlášen požár sazí v komíně rodinného domu v obci Budislav.
Hasiči po příjezdu na místo požár zlikvidovali pomocí písku, vyčkali na příjezd vyšetřovatele. Po vyšetření místa zásahu se vrátili na základnu.
Kromě zásahové činnosti výjezdová jednotka také provádí odbornou přípravu, a tím prohlubuje své znalosti. Od začátku roku se jednotka podrobila už
celkem šesti školení, ať už organizované HZS Pak nebo velitelem jednotky.

Za JSDH obce Budislav Martin Heger
Další info na www.hasicibudislav.estranky.cz
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Statistika nuda je
Chceme ukázat i běžným občanům, že to nemusí být vždycky pravda.
Společnost Circle Project s.r.o. připravila projekt s názvem Statistická gramotnost. Statistiku využije každý z nás v běžném životě. V rámci projektu
uskutečníme několik seminářů, jejichž cílem je představit statistiku lidským, vhodným způsobem, bez použití vzorců a složitých matematických postupů a to v
těch hlavních oblastech, ve kterých se s ní nejčastěji setkáváme.
Komu jsou semináře určeny?
Každému kdo se chce v dnešní době umět orientovat ve statisticko-ekonomických informacích.
Každému, kdo se chce zajímavým a poutavým způsobem dozvědět o statistice.
Každému, kdo má zájem o statistiku a ekonomii, ale nemá rád složité vzorce.
V průběhu seminářů bude také občanům představena publikace věnovaná statistice. Statistická příručka tak čtenáři poskytne praktické informace potřebné
pro jeho další život a jeho existenci v „informačním věku“.

Seminář se bude konat 5.4.2013 v salonku KD Krčma v Budislavi, od 16:00 hodin
Semináře probíhají v rámci projektu Statistická gramotnost, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0043 realizovaného v rámci OPVK. Projekt je spolufinancován z ESF.

