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ZPRÁVY Z OBCE
V uplynulých

měsících

byly

v obci

opraveny

výtluky

v komunikacích a poté ošetřeny nástřikem, vyčistili jsme některé
příkopy a opravili propusť na Kamenných Sedlištích. V kempu za
koupalištěm Širůček byly provedeny terénní úpravy a započalo se
s nátěrem chatek. V lokalitě u hřiště se připravuje podklad pro
novou komunikaci. Na kulturním domě Krčma byla opravena
střecha a vybudován odvod dešťové vody. Obec zakoupila na
údržbu zeleně zánovní zahradní traktor se sekačkou KUBOTA
2100. Traktůrek má náhon na všechna čtyři kola a bude se moci
využívat i na méně přístupných místech.
Starosta obce Šplíchal Luboš

ÚZEMNÍ PLÁN
Obec Budislav začala pracovat na novém Územním plánu pro obec Budislav. Případné návrhy a změny je třeba podat na Obecní
úřad v Budislavi, nebo přímo na Městský úřad v Litomyšli, odbor výstavby a územního plánování - oddělení úřadu územního
plánování. Připomínky budou přijímány do 15. 8. 2012.

DĚTSKÝ DEN MIKROREGIONU LITOMYŠLSKO-DESINKA.
V pátek 25. května se v naší obci konal Dětský den základních škol obcí Mikroregionu Litomyšl - Desinka .Letošní ročník byl již
dvanáctý a přálo nám mimořádně hezké počasí. Letošní akce se zůčastnilo 130 dětí z třinácti obcí. Každá obec má právo postavit
dvě pětičlenná družstva mladších a starších žáků, kteří prokazují šikovnost při vědomostních soutěžích. Všichni účastníci obdrželi
upomínkové předměty a ti nejlepší krásné poháry včetně finančních odměn. Letos v kategorii mladších žáků zvítězila Budislav před
Makovem a Dolním Újezdem. Ve starší kategorii zvítězil Osík před Budislaví a Lubnou. Dětem z naší obce patří poděkování za
vzornou reprezentaci obce Budislav. Mé poděkování patří též všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce.
1. stupeň: Vojtík Kašpar, Hanička
Říhová, Vitoušek Střítesky, Karolínka
Vavřínová, Honzík Košňar, Štěpánek
Lněnička, a Kristýnka Boštíková
2. stupeň: Štěpánka Kuchtová, Tomáš
Tmej, Dominik Kulhavý, Bohumil
Šplíchal,
Martin
Kusý,
Marcela
Šplíchalová, starosta obce Luboš
Šplíchal
Foto: Lucie Šplíchalová

Starosta obce Šplíchal Luboš

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 25.4.2012
Usnesení obecního zastupitelstva.
21/12 ZO schvaluje závěrečný účet obce Budislav za rok 2011 bez výhrad.
22/12 ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje.
 23/12 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnou obcí Budislav a oprávněným VČP Net, s.r.o.
zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. č.: NET/OSNM120-77/2011 na věcné břemeno spočívající k právu zřídit, užívat a
provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zařízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynových přípojek na pozemku p.č.237/1 zapsaném na LV č. 10001 pro KÚ Budislav u Litomyšle, který je v
majetku obce Budislav.
 24/12 ZO schvaluje záměr prodeje částí obecních pozemků konkrétně části pozemku p.č.237/1 cca o výměře 20 m2 a části pozemku
p.č.238/1 cca o výměře 70 m2, dle přiložených nákresů v katastrální mapě, zapsaných na LV č.10001 v KÚ Budislav u Litomyšle. Na
základě této žádosti došlo ke schválení záměru prodeje těchto částí pozemků v ceně 50,- Kč za m2, s tím, že žadatel zajistí a uhradí
zhotovení geometrického plánu a ponese náklady na zavkladování kupní smlouvy do KN.
 25/12 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v KD Krčma pro místní občany.
 26/12 ZO obce Budislav schvaluje rozdělení příspěvků občanským sdružením následovně:
o HC Budislav 4.000,- Kč
o SRPŠ a při ZŠ a MŠ Budislav 4.000,- Kč
o ZO ČSŽ Budislavský ženský klub 4.000,- Kč
o SDH Budislav 4.000,- Kč
o TJ Horní Újezd 4.000,- Kč
 27/12 ZO schvaluje zakoupení travního traktůrku KUBOTA za cenu 179tis.Kč bez DPH.
 28/12 ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje ve výši 100tis.Kč na dokončení rekonstrukce
chodníku při hlavní komunikaci.
 29/12 ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OŽPZ na odkanalizování obec Budislav – II. Etapa, DÚR ve výši 250tis.Kč.
 30/12 ZO schvaluje záměr prodeje nepotřebného drobného dlouhodobého majetku a to travního traktůrku VIKING – za nabídkou cenu
8.000,- Kč a malého motocyklu KORADO za nabídkovou cenu 7.000,- Kč.
 31/12 OZ schvaluje rozpočtového opatření č. 2, které řeší nárok na dotaci na odměnu VPP za období 3/2012 a jejich využití, navýšení
rozpočtu na činnost jednotky DH, navýšení nákladů na plyn, zrušení akce oprava střechy ZŠ a využití prostředků na nákup travního
traktůrku a dotační akce Ozelenění obce, rozšíření VO a výstavba dětského hřiště. Rozpočet obce se tímto opatřením navyšuje v
příjmové i výdajové části o 164,8tis.Kč
 32/12 ZO schválilo zhotovení nových internetových stránek obce firmou Galileo Corporation s.r.o.
OZ bere na vědomí:
 Návrh výstavby chodníku k prodejně u Bártů



Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 7.6.2012
Usnesení obecního zastupitelstva.
33/12 ZO schvaluje dočasné užívání sociálního zařízení v areálu rekreačních chat obce majiteli rekreační chaty č.e. 30 za úplatu 30,- Kč za
osobu a noc užívání zařízení.
34/12 Zastupitelstvo obce Budislav projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Budislav, okres Svitavy o udělení výjimky z nejnižšího
počtu žáků ZŠ ve třídě a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2012/2013.
Obec Budislav povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků ZŠ v souladu se školským zákonem a prováděcím právním předpisem za
předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
35/12
ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v KD Krčma místní občance
36/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3, kterým se navyšuje rozpočet obce ve výdajové a příjmové části o 453,10tis.Kč.
37/12 ZO schvaluje přesunutí akce výstavby dětského hřiště na rok 2012 a přesunutí finanční částky určené na tuto akci na provedení nutných
oprav místních komunikací.
38/12 ZO pověřuje starostu obce oslovením nejméně 3 firem k podání cenové nabídky na realizaci akce rekonstrukce chodníku a opěrné zdi
při hlavní komunikaci.
39/12 ZO pověřuje starostu obce oslovením nejméně 3 firem k podání cenové nabídky na realizaci akce Obnova veřejného prostranství a
vybavení v obci k podání cenové nabídky na realizaci akce.
40/12 ZO schvaluje podané návrhy změn ÚPO a postupuje tyto návrhy MěÚ Litomyšl pro zařazení do zpracování nového ÚPO
41/12 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku p.č. 1134/1 o výměře 255 odděleného geometrickým plánem fy
Geodetická kancelář – Helena Havranová č. 606-88/2011 a začleněné do pozemku kupujících za cenu 50,- Kč za m2.
42/12 ZO zamítá umístění reklamního poutače fy Miloš Svoboda MIVEPO na pozemku p.č. 142/1 při hlavní komunikaci.
OZ bere na vědomí:
 Návrh zadání ÚPO Budislav odb. stavebního a územního plánování MěÚ Litomyšl
 Závěrečný Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko za rok 2012
 Závěrečný účet DSO Mikroregionu Litomyšlsko za rok 2012

MĚSTO PROSEČ INFORMUJE
Na konci měsíce května byl konečně osazen a zprovozněn bankomat České spořitelny.
Bankomat je umístěn v sídle pobočky České spořitelny v Proseči na náměstí, v budově staré
radnice. Přítomnost bankomatu by měla usnadnit život nejen našim občanům, ale především
pomoci rozvoji cestovnímu ruchu v našem regionu.

AKTUALNĚ ZE ŠKOLY
JAK JSME SLAVILI DEN ZEMĚ
V pondělí 23. 4. 2012 jsme ve škole oslavili Den Země. Šli jsme ven sbírat odpadky. Co všechno jsme při úklidu blízkého okolí našli, to byste se
divili. Naše pytle na odpad byly za chvíli plné lahví od pití, papírků, igelitových pytlíků, střepů, plechovek, železa. Dokonce jsme našli i pánvičku,
hrnec a staré oblečení. Všichni lidé by si měli uvědomit, že tyto věci nepatří do přírody, ale do popelnic, kontejnerů a sběrného dvora.
Žáci ZŠ

JARO V ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V průběhu jara děti v ŠD podnikaly vycházky do přírody, při kterých pozorovaly probouzející se přírodu, návrat ptáků z teplých krajin a kvetoucí
rostliny. Před Velikonocemi byly seznámeny s tradicemi, vytvářely dekorace a pletly pomlázky. S příchodem teplých dnů děti trávily volný čas
na školní zahradě (pohybové hry) či na hřišti (sportovní činnosti), v KD Krčma se uskutečnil florbalový turnaj.
Při výtvarném kroužku si děti vyzkoušely nové techniky (kašírování, výroba
ručního papíru, malba vitrážními barvami, olejomalba aj.), výsledné práce pak mohli rodiče zhlédnout na výstavě v prostorách školní tělocvičny.
ŠD celoročně navštěvuje obecní knihovnu, kde si děti mohou nejenom půjčovat knihy, ale také se účastní různých soutěží a kvízů, které
připravuje paní knihovnice.
K. Boštíková, vychovatelka ŠD

PLAVECKÝ VÝCVIK V LITOMYŠLI
V průběhu dubna až června se žáci ZŠ účastnili plaveckého výcviku v Litomyšli.
Během 10 lekcí se děti naučily či zdokonalily v plaveckých technikách (prsa, znak, kraul, plavání pod vodou), využívaly startovací bloky ke
skoku do vody, jezdily na tobogánu, odpočívaly ve vířivce a v páře, koupaly se také ve venkovním bazénu. Celý plavecký výcvik proběhl v klidu
a ke spokojenosti zúčastněných dětí.
K. Boštíková, vychovatelka ŠD

DRACULA
Do Budislavi zavítal nejznámější upír všech dob – tajemný hrabě Vlado Dracula. Tento
nezapomenutelný muzikál s překrásnou hudbou Karla Svobody si v letošním roce vybrali žáci
tanečního kroužku při ZŠ Budislav pro své závěrečné vystoupení. Všichni členové kroužku už
od ledna pilně trénovali složité taneční choreografie a v neděli 17. června předvedli své umění
zvědavým rodičům a budislavským občanům. Malé herce sice zpočátku trápila tréma, ale ta
se po prvních krocích rozplynula a všichni si vystoupení náramně užili. Diváci děti odměnili
bouřlivým potleskem a dojaté maminky se nad úžasnými výkony svých ratolestí neubránily
slzám. Nyní nezbývá,
než
popřát
dětem
pěkné prázdniny a vám
všem krásné léto.

Mgr. Monika
Ehrenbergerová

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY
V závěru školního roku jsme se rozloučili s žáky 5. třídy – Štěpánem Lněničkou, Eliškou Rejmanovou, Hanou Říhovou a Ladislavem
Stráníkem.
Tito žáci letos poprvé skládali celoplošnou generální zkoušku z češtiny, matematiky a angličtiny. Všichni ji velmi úspěšně zvládli.
Přejeme jim, aby na dalších cestách za vzděláním měli stále tak dobré výsledky.
S panem starostou a místostarostou obce se žáci rozloučili 22.6 slavnostním obědem.
Z rukou pana starosty převzali knihu jako památku na budislavskou školu.
Za mě musím poděkovat žákům i jejich rodičům za bezproblémové roky a přeji jim hodně štěstí a úspěchů na nové životní cestě.
Mgr. Eva Stříteská, ředitelka školy

Štěpán Lněnička

Eliška Rejmanová

Hana Říhová

Ladislav Stráník

… A JE TU KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012…
Žáci základní školy dostali vysvědčení a hurá na prázdniny. Sejdeme se znovu v pondělí 3. září 2012 v 8 hodin ve školní tělocvičně, kde
proběhne zahájení školního roku 2012/2013 představením Jirky Krejčího „Školička kouzel“.
Přejeme všem hezké prázdniny plné pohody, sluníčka a příjemných zážitků.
Zaměstnanci školy

BUDISLAVSKÝ YETTI O.S. INFORMUJE
Zdánlivě se nic neděje, ale není tomu tak. Největší kus práce jsme udělali vloni, když jsme osadili u
Obecního Úřadu dva přístřešky, informační tabule, informativní tabulky a značení. Letos opravíme, co
zub času nahlodal. Rádi vidíme, jak se u tabulí lidé seznamují s Budislaví a taky jak přístřešky žijí. Jak
cyklisti, tak chodci se zde zastavují v jejich stínu. Škoda, že jednu lavičku poničily dvě vandalky. Jména
známe, lavičku dáme opravit a vynaložené náklady viníci uhradí.
V příštím roce budeme otevírat u příležitosti 2 letých narozenin stezky velkou odbočku do Maštalí.
Udržování stezky je také otázka peněz. Proto prosíme případné sponzory o finanční přízeň. Odměnou
jim budiž jejich logo na tabulích před OÚ a náš vděk.
Bližší informace poskytujeme na emailu info@budislavskyyetti.cz
Ivan Šouta
předseda o.s.

DRSOŇ KEMP 2012
Dne 26.5.se konal Drsoň Kemp na
prostranství pod benzinkou. Na
to, že to bylo první setkání, se nás
sešlo poměrně dost. Rozdělali
jsme si ohýnek, opekli špekáčky a
vydali se na objížďku okolo
Budislavi.
Po projížďce jarní přírodou jsme
přijeli do Nových Hradů. Se
svolením manželů Kučerových
jsme vyjeli až před hlavní bránu,
kdež jsme své hrozivě vypadající
stroje vystavili uprostřed dvou
velkých motorek.
Po příjezdu zpět jsme rozdělali oheň pomocí ocílky, práchna a březové kůry a tlachali a tlachali.
Děkuji touto cestou za vstřícnost starostovi obce, panu Luboši Šplíchalovi a paní Bartošové z obecní knihovny za umožnění konání této akce.
Ivan Šouta pořadatel.

KNIHOVNA INFORMUJE
VESNICKÉ HRY A ROK 2012 NA VLNÁCH TNS
(TSN = Jiří Trnka, Josef Václav Sládek a Teréza Nováková)

6.července 2012 proběhnou od 11 hodin v areálu pod Hradiskem Vesnické sportovní hry. Při těchto hrách si nebudou hrát jen dospělí. I pro
děti je připraven zábavný program - Rok 2012 na vlnách TSN, malování podle básniček J.V.Sládka, malování portrétu T.Novákové s paní
učitelkou Kristýnkou Boštíkovou, která nám předvede jak na to. Nebudou chybět také různé kvízy i soutěže. V podvečerních hodinách dojde k
odhalení sochy Terézy Novákové, kterou zhotoví řezbář pan Ivan Šmíd, abychom si tak připomněli, že právě před sto lety tato spisovatelka
navždy odešla do literárního nebe. Všechny výtvarné práce z naší akce budou vystaveny na podzimní výstavě. Vyhlásíme zde také vítěze
výtvarné soutěže věnované Jiřímu Trnkovi, který stejně tak, jako J.V. Sládek oslavil letos sté výročí od narození.
Nebude chybět občerstvení, po celý den a podvečer hudba k tanci a poslechu.

PŘESPÁVACÍ VÍKEND NA CHATÁCH U ŠIRŮČKU
8.-10. června 2012 se konal hravý přespávací víkend na chatách a ve stanech u Širůčku. V pátek jsme se sešli v 16hodin u chatek a děti se
zabydlely v chatkách i stanech. Po té jsme batikovali a savovali trička a různé věci s Raduš Kalibánovou, která nám ukázala jak na to. Aby děti
mohly povečeřet, musely nanosit dříví z lesa a samy ho malou ruční pilkou nařezat a rozdělat oheň. Zdatně se úkolu zhostily i dívky. O to více
všem chutnala zasloužená večeře - špekáčky na ohni. Protože se nám rozpršelo, ohně jsme si moc neužili, ale volná zábava pokračovala
v chatkách až do večerky.
V sobotu po snídani jsme se seznámili s morseovkou a s prací s buzolou. Tři skupiny dětí, Šmoulové, Draci a Vodníci se vydaly na pochod po
daném azimutu za pokladem, který jsme hledali detektorem s panem Honzou. Vzhledem k tomu, že nám pršelo, neměli jsme na hledání moc
času a tak se žádný velký objev nekonal, pár mincí z roku 1800 a prázdné náboje. Třeba to bude příště lepší. K obídku měly děti připravený
oblíbený smažený sýr. Odpoledne jsme malovali hrnečky, které nám daroval pan Ivan Šouta, moc mu děkujeme! Různé hry s lanem a cvičení
uzlů učil děti Jakub Dostál a Honza. Bohužel výroba lichožroutů a mejdýlek s bylinkami se nekonala pro nedostatek času, odkládáme tak na
další akci. Po večeři od šesti hodin se děti vozily po Širůčku na člunu, který zapůjčili dobrovolní hasiči. Za to jim patří poděkování. Večer jsme
se zasmáli u ohně při hře „pantomima“. V neděli po snídani si děti rozdaly pár malých dárků a mohlo se začít s úklidem chatek. A to bylo zcela
vyčerpávající a proto jsme se po desáté hodině rozešli k domovům. Děkuji všem, kteří se na akci podíleli: Monče a Rádě Kalibánovým, Martině
Tomáškové i Honzovi a Jakubovi.

KLUB ŽEN INFORMUJE
TRADIČNÍ POSVÍCENSKÝ FOTBAL V SUKNÍCH SE USKUTEČNÍ 25. 8. 2012 SE ZAČÁTKEM VE 13:00 h.
DALŠÍ AKCÍ BUDOU TRAMSPKÉ DOZVUKY – ZAKONČENÍ LÉTA, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 6. 10. 2012
POZVÁNÍ NA DIVADLO
Dne 29.června 2012 v KD Krčma od 18:00 hodin proběhne
pasování prvňáčků - Laděnky Zindulkové, Péťi Říhové a Honzíka Nádvorníka na čtenáře.
Dále se uskutečnídivadelní představení pro děti i dospělé

ČÁRY BÁBY COTKYTLE ANEB TŘI ZLATÉ ZUBY DĚDA VŠEVĚDA
Hrají:
COTKYTLE, čarodějná bába - Jíťa
ZINDULKA, její dcera - Ráďa
KRÁL MAKOVEC BOHABOJNÝ - Maruška
ZLÁTENKA, jeho dcera - Hanka
MIKUŠKA KUDLÁČKOVIC, princezniny guvernantky - Marťa
ŠÍŠA KUDLACKOVIC ,princezniny guvernantky - Móňa
ČESTMÍR KADEŘÁBEK, princeznin kadeřník - Míla
HONZA, vlastně Jan Princ , - Pepa
FRIDOLÍN, skutečný princ - Boženka
DĚD VŠEVĚD - Jarda
LIŠKA MARYŠKA ,negroidní princeznička - Ivča
RACEK CHECHTAVÝ , RYBKA ZLATÁ - Aja
Napověda – Domča

Vstupné dobrovolné

HC BUDISLAV INFORMUJE
TRIATLON

HC Budislav pořádá 4. ročník Budislavského triatlonu
30. června 2012
Start - 11:00 hod
Plavání 100 m - Kolo 19 km - Běh 4500 m
kategorie :muži, ženy
příhlášky zasílejte na budislavskytriatlon@seznam.cz
informace na tel:: 777 111 475

OBEC DOLNÍ ÚJEZD INFORMUJE

Úřední hodiny na Obecním úřadě v Dolním
Újezdě od 1.7. do 31.8.2012 budou:
Pondělí a středa: 7.30 - 11.30 a 12.30 – 16.00
hodin
Mimo tyto úřední hodiny si návštěvu domluvte
předem telefonicky (461 632822).

Dovolená na dětském středisku v Dolním Újezdě 2.7.4.7.2012 a 30.7.-10.8.2012
Zastupuje MUDr. Marcel Mareš, mobil : 603 701 208
Ordinuje :

pondělí: 8-9:30 hod. Lubná, 10:30- hod.Sebranice
13:30-14:30 hod. Trsstenice
úterý : 8-9 hod.Sebranice
středa : 8-10 hod.Sebranice, 13-14 hod. Lubná
čtvrtek: 8:30-9:30 Trstenice
pátek: 8-9:30 hod.Lubná, 10:30-12 hod.Sebranice

MAS LITOMYŠLSKO INFORMUJE
V pondělí 28. května proběhlo slavnostní předání cen a
diplomů třem mateřským školičkám, které byly nejúspěšnější
v projektu „Nejlepší venkovská školka regionu MAS
Litomyšlsko“. Hlavním sponzorem projektu byla firma
Stavební sdružení Boštík s.r.o. z Poříčí u Litomyšle, která
věnovala vítězné školce poukaz na 10 000,- Kč. Nejlepší
venkovskou školkou regionu MAS Litomyšlsko byla vyhlášena
Mateřská škola Desná. Ceny a diplom předali vítězné školce
starosta obce pan Josef Jebousek, starosta obce Poříčí u
Litomyšle pan František Bartoš a jednatel firmy Stavební
sdružení Boštík s.r.o. pan Pavel Boštík. Skřítka Vítka přišly
předat dětem za organizátora soutěže slečna Ivona
Opletalová, ředitelka MAS Litomyšlsko, a členky hodnotícího
týmu - paní Alena Bartošová, slečna Michaela Dušková a paní
Eliška Macháčková. Na druhém místě se umístila Mateřská
škola Sebranice, která obdržela poukaz na 4 000,- Kč a třetí
místo patří Mateřské škole Cerekvice nad Loučnou, ta
obdržela poukaz ve výši 2 000,- Kč. Poděkování a uznání patří
i dalším zúčastněným školkám - Budislav, Lubná, Benátky,
Němčice a Sedliště.
Zúčastněné školky byly hodnoceny podle tří hlavních kritérií.
Prvním kritériem pro hodnocení byl vyplněný dotazník, který
měl poskytnout hodnotitelům více podrobných informací o
fungování přihlášených školek. Dále pak byl hodnocen
výtvarný projekt dětí z jednotlivých školek Školička snů pro
skřítka Vítka. Všechny zpracované výtvarné projekty byly
vystaveny celý březen v kulturním domě v Poříčí u Litomyšle, kde mohli návštěvníci dát hlas nejvydařenějším domečkům pro skřítka Vítka.
Hlasovat pro nejhezčí školku snů bylo možné také na internetu. Všechny tyto hlasy se pro celkové hodnocení sečetly. Poslední částí hodnocení
byla návštěva školek hodnotící komisí, která sledovala celkovou atmosféru ve školkách a ověřovala také údaje vyplněné v dotazníku. Konečné
hodnocení komise bylo velice těžké, v každé školičce čekalo na členy hodnotící komise nějaké milé překvapení.
Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem mateřským školkám, paním učitelkám a dětem za hravost a úsilí, se kterým se zapojily do tohoto
projektu a vytvořily opravdu překrásné výtvarné projekty Školičky snů pro skřítka Vítka.
Ivona Opletalová
MAS Litomyšlsko o.p.s.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE

Trampský podvečer
SDH Budislav pořádá již tradičně o první srpnové sobotě 4. 8. Trampský podvečer.
Letos se koná 18. ročník a vystoupí kapely:
Honza Vančura a Plavci, Makadam - Ústí nad Orlicí, Chrpa - Chrudim, Ponny Expres - Řetová a Náhoda -Litomyšl.
Všichni jste srdečně zváni. Vstupné 100Kč.
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Budislavští hasiči se opět nenudili a zasahovali u několika událostí způsobených rozmary počasí, ale i lidskou nedbalostí.
Dne 30.března vyjela naše jednotka v 14:25, jednalo se o silným větrem vyvrácený smrk visící nad místní komunikací a zaklíněný v dalším
stromu. Pomocí lanového navijáku a motorové pily byl strom odstraněn. Dále byl nedaleko zjištěn další nebezpečný podélně prasklý strom. I
tento byl odstraněn. Dne 28.dubna v 19:32 vyjela naše jednotka k požáru porostu a stohu do obce Podhořany u Nových Hradů. Po příjezdu na
místo se naše jednotka zapojila do hasebních prací (1xproud C, rozhrabování hrabanky a dodávka vody kyvadlovou dopravou 4x z Podhořan a
2x z Nových Hradů) Stoh staré trávy byl postupně rozebírán a odvážen na pole, kde byl dohašován. Návrat na základnu byl v 23:47. Dne
23.května v 14:34 jsme vyjeli k nahlášenému požáru lesa v Boru u Skutče o velikosti 5x5 m. Dne 27.května v 21:01 jsme byli vysláni KOPISem
na požár RD v obci Budislav. Po příjezdu na místo události byla zjištěna uhašená hromada dřeva v těsné blízkosti RD. Plameny silně poškodily
tepelnou izolaci z polystyrenu na 1/2 domu. Požár uhasil sám majitel zahradní hadicí. Jednotka provedla průzkum půdních prostor. Na místo se
dostavila HZS Litomyšl, PČR a vyšetřovatel HZS. Naše jednotka zůstala na místě jako dohled až do 2:00 dne 28.5.

Dne 20. června se nad Budislaví přehnala silná bouřka
s přívalovým deštěm. Její následky pocítil asi každý.
Bohužel i tentokrát zasahovali hasiči. V 16:24 jsme byli
vysláni KOPISem na odstranění nebezpečných stavů v naší
obci čp.252. Na místě byla průzkumem zjištěna přívalová
voda tekoucí do rodinného domu. Za pomocí ženijního
nářadí byl vytvořen odtok vody a pomocí drnů byla voda
usměrňována mimo objekt. Dále za pomoci košťat a lopat
byla vyhnána voda ze sníženého přízemí (cca 15cm). Na
místo se dostavila i HZS Litomyšl, která nezasahovala a po
dohodě s majitelkou se vrátila na základnu. Dále byla
jednotka povolána k odstranění spadlého stromu přes místní
komunikaci u mostku na Kamenné Sedliště. Za pomoci
motorové

pily

zprůjezdněna.

byl
A

strom

nakonec

odklizen
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a
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ještě
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komunikaci č. 359 v centru obce, kde vlivem přívalové vody tekoucí po silnici byla podemleta opěrná zeď, která se zřítila. Jednotka provizorně
zajistila nebezpečné místo páskou a po dohodě s operačním střediskem povolala k zabezpečení místa SUS.

Ani tentokrát jsme pouze nezasahovali, ale prováděli i jinou činnost, například v březnu jsme prořezávali v rámci výcviku stromy kolem kostela.
V dubnu jsme se zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, kde jsme obsadili pěkné 6. místo. Společně s knihovnou jsme uspořádali
tradiční pálení čarodějnic. V květnu celá jednotka absolvovala odborný výcvik pro jednotky předurčené pro zásahy u dopravních nehod.
Součástí výcviku bylo i zopakování základní zdravovědy, tuto část vedla MUDr. Nováková z RLP Litomyšl. Druhá část kurzu byla zaměřena na
praktické procvičení zásahu při dopravní nehodě se zraněním. Členové jednotky byli rozděleni do dvou družstev. Každé družstvo provedlo
samostatný simulovaný zásah za dohledu instruktorů HZS. Na závěr výcviku proběhlo vyhodnocení.

Je nutno dodat, že naše jednotka je v rámci požárního poplachového plánu Pardubického kraje předurčena na zásahy při dopravních
nehodách. Na což je nejen vybavena (RZA, hydraulické vyprošťování zařízení, páteřová dlaha a spousty dalšího vybavení), ale i vyškolena.
Členové jednotky si mohli dovednosti již několikrát ověřit přímo u zásahu při dopravní nehodě. Získané dovednosti i vybavení samozřejmě
může sloužit i v jiných případech, nejenom u dopravních nehod.
V dubnu naše jednotka získala dotaci od Pardubického kraje ve výši 120 000 CZK na pořízení dopravního vozidla. Na zasedání obecního
zastupitelstva dne 25.4. byla tato dotace zastupitelstvem přijata. K dotaci je třeba ještě doplatit podíl obce. Část doplatku (25 tis.) je vyčleněna
z obecního rozpočtu pro hasiče. Další část se nám postupně daří sehnat od sponzorů. Finanční dar (10 tis.) nám přislíbila firma AMI MORAVA
s.r.o, 5 tis. pan Kroulík za včasný zásah při požáru 6.2. na Desné, 5 tis. firma DAMAR TRANS a 2 tisíce manželé Milan a Michaela Kotlárovi.
Další dar nám věnovali manželé Hegerovi – hostinec Na Skalách a to sadu nářadí v ceně 2 500,-. Všem tímto děkujeme. Na tento doplatek
věnujeme i celý výtěžek z pálení čarodějnic. Jak je vidět, tak peněz není nikdy dost a tak bychom tímto chtěli oslovit i další sponzory, kteří by
měli zájem podpořit budislavské hasiče. Obraťte se, prosím, na velitele jednotky pana Martina Hegera na telefonním čísle 777979788.

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