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ZPRÁVY Z OBCE
V uplynulých měsících byly v obci provedeny tyto práce:
- oprava cesty na komunikaci ke zvoničce.
- oprava vjezdu k nemovitosti pana Javůrka na Kamenných Sedlištích, který
byl poničen přívalovou vodou.
- v prostoru u dolní zastávky byl zpevněn povrch okolo kontejnerů.
- u obecního úřadu bylo rozšířeno parkoviště a zpevněna plocha na
parkování.

- v prostoru za prostředním rybníkem byla opravena propust pod
cestou, zpevněna cesta a položen kabel na veřejné osvětlení.
- v kulturním domě Krčma byla provedena výměna topných těles na
sále. Peníze byly použity z Programu rozvoje venkova SZIF za
podpory MAS Litomyšlsko o.p.s. Proseč.
V měsíci červnu je plánována oprava schodů do knihovny, položení
betonových stříšek na zídku před obecním úřadem, dokončení opravy
mostku u Kutových.

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Žádáme spoluobčany, chataře a chalupáře, aby ukládali odpad do kontejnerů. Objemnější věci odvážejte do sběrného dvora, který je otevřený
každou sobotu od 8:00 do 10:00. Tím, že tyto věci uložíte vedle kontejnerů, nám přiděláváte práci a znečisťujete okolí. Pytle potrhají psi a lidé
bydlící v okolí těchto kontejnerů mají po rozfoukání větrem ozdobené ploty. Trávu, kterou si posekáte na svých pozemcích, je třeba
kompostovat a nesypat na obecní pozemky. Tím, že dáte trávu do pytlů a odložíte ke kontejnerům, se tento problém neřeší. Nejen vy chcete mít
okolo svých usedlostí čisto a pořádek, ale i nám se jedná o čistou obec. Je to vizitka nás všech. Občany, kteří nám znečisťují obec je třeba na
jejich nevhodné chování upozornit. Stavební suť nepatří mezi ostatní odpad. Kdo chce suť uložit, ať se přijde domluvit na obecní úřad. Tato suť
se nechá použít do cest nebo na vybudování zpevněných ploch.

Fotografie dokládají neutěšený stav kontejnerového místa u cesty k vodní nádrži Kamenné Sedliště dne 30. května a 12. června večer.

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ ÚJEZD INFORMUJE

Úřední hodiny na OÚ Dolní Újezd o prázdninách
Úřední hodiny na Obecním úřadě v Dolním Újezdě od 1.7. do 31.8.2011 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).

ZPRÁVY Z OBCE
INFORMACE O PŘIJATÝCH USNESENÍ ZASTUPITELSTVEM OBCE BUDISLAV

Z 25.5.2011
1) Bod č.1 Návrhová komise: Pechanec
Jan, Nádvorník JIří
Ověřovatelé zápisu : Jílek Josef,
Rejman MIloš
2) Bod č.2
byla provedena kontrola
usnesení z minulého zasedání a
nebyly vzneseny žádné námitky
3) Bod č.3
ZO
se seznámilo
s rozpočtovým opatřením č.3, které
řeší získání dotací na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP ,
z EU peníze školám a z POV na
opravu chodníků a jejich využití,
poskytnutí daru knihovně, daru na
pořízení zahradní techniky a daru na
vybavení JPO a další změny,
vyplývající na základě změn v toku
finančních prostředků. Změny uvedené
v rozpisu opatření , kterými se navyšují
rozpočtové příjmy i výdaje o částku
421,1 tis. Kč zastupitelstvo schválilo.
4) Bod č.4
ZO bylo seznámeno se
žádostí o dokup části obecního
pozemku
p.č.1861/1 dle nákresu
v katastrální mapě v rozsahu cca 250
m2.
Vzhledem
k okolnosti,
že
zastupitelstvo shledalo tento pozemek
pro potřeby obce neúčelný, schválilo
záměr prodeje tohoto pozemku za
částku 50,- Kč/m2, náklady na
zhotovení
geometrického
plánu
ponese kupující.
5) Bod č.5 ZO bylo seznámeno se
žádostí Farní charity Nové Hrady o
poskytnutí příspěvku na charitativní
činnost
a
schválilo
poskytnutí
příspěvku ve výši 3.000,- Kč.
6) Bod č.6 ZO bylo seznámeno se
žádostí místní občanky o poskytnutí
slevy na nájemném v KD Krčma na
soukromou oslavu, této žádosti
zastupitelstvo vyhovuje a sleva bude
poskytnuta.
7) Bod č.7
starosta obce seznámil
zastupitele s nutností doplnění a
aktualizace programu obnovy venkova
a vyzval zastupitele o předložení
návrhů
na
příští
zasedání
zastupitelstva.
8) Bod č. 8 starosta obce vyzval
zastupitele ke shromáždění podkladů
pro vydání Budislavského zpravodaje
č.2/2011.
9) Bod č.9 Starosta obce seznámil
zastupitele se záměrem DSO sdružení
obcí skupinového plynovodu Proseč
prodat plynárenské zařízení ze svého
vlastnictví fy VČP Net, s.r.o. Hradec
Králové. Zastupitelstvo tento záměr
schvaluje.

Bod č. 10 starosta tlumočil
Zastupitelům žádost Farnosti Mladočov
o poskytnutí příspěvku na opravu
chodníků na hřbitově v Mladočově a
opravy
v kostele
v Mladočově.
Zastupitelstvo se rozhodlo o odložení
vyřízení této žádosti na příští zasedání
po
získání
bližších
informací
k chystanému projektu.
11) Bod č. 11 ZO bylo seznámeno se
záměrem
umístění
(výměny)
dopravního značení – označení
parkoviště u OÚ Budislav, značení dej
přednost v jízdě na komunikaci Pod
buky a umístění dopravních zrcadel
taktéž v lokalitě Pod buky a k OÚ pro
usnadnění vyjíždění z pozemku mezi
Pohostinstvím Na skalách a č.p.50.
Zastupitelé
odsouhlasili
umístění
dopravního značení a pověřili starostu
v jednání
s udělením
souhlasu
dopravního inspektorátu s umístěním
tohoto značení.
12) Bod č. 12 ZO bylo seznámeno se
získáním
finančích
prostředků
Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka
a Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
na úpravu veřejného prostranství
v obci Budislav.
13) Bod č. 13 ZO bylo seznámeno se
získáním
prostředků
z POV
Pardubického
kraje
na
opravu
chodníku a dalším postupem vedoucím
k zahájení této akce.
14) Bod č. 14 ZO bylo seznámeno se
žádostí ZŠ a MŠ Budislav o povolení
výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ.
Zastupitelstvo souhlas udělilo.
15) Bod č.15 ZO bylo seznámeno se
záměrem odkoupení
pozemků
vytýčených geometrickým plánem č.
588-42/2011 fy Geodetická kancelář
Ing.Štusák s.r.o. za účelem rozšíření
pozemku pro budoucí komunikaci
v lokalitě Pod buky : konkrétně
pozemek p.č. 116/18 o výměře 21 m2
za cenu 1,- Kč za celý pozemek,
pozemku p.č. 116/17 o výměře 41 m2
za cenu 50,- Kč za m2, pozemek
p.č.119/30 o výměře 27 m2 za cenu
50,- Kč za m2 a pozemek p.č. 119/28 o
výměře 25 m2 za cenu 50 ,- Kč za
m2.Odkoupení pozemků a sepsání
kupní smlouvy bylo schváleno .
10)

34/11

35/11

36/11

37/11

38/11

39/11

OZ bere na vědomí:
•
•
•

•
•

Usnesení obecního zastupitelstva.
33/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření
obce Budislav č.3, které řeší získání
dotací na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP , z EU
peníze školám a z POV na opravu
chodníků a jejich využití, poskytnutí
daru knihovně, daru na pořízení
zahradní techniky a daru na
vybavení JPO a další změny,

vyplývající na základě změn v toku
finančních
prostředků.
Změny
uvedené v rozpisu opatření , kterými
se navyšují rozpočtové příjmy i
výdaje o částku 421,1 tis. Kč
zastupitelstvo schválilo.
ZO schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 1861/1
v rozsahu cca 250 m2 za cenu 50,Kč /m2, náklady na zhotovení
geometrického
plánu
ponese
kupující.
ZO schvaluje poskytnutí finančních
prostředků Farní charitě Nové
Hrady na charitativní činnost ve výši
3.000,- Kč.
ZO poskytuje slevu na nájemném
místní občance na nájemném za
KD Krčma na soukromou oslavu.
ZO
schvaluje
odprodej
plynárenského zařízení v majetku
svazku
DSO
sdružení
obcí
plynofikace Proseče firmě VČP Net,
s.r.o. Hradec Králové.
ZO uděluje Základní škole a
Mateřské škole Budislav, okres
Svitavy výjimku z nejnižšího počtu
žáků základní školy.
ZO schvaluje zakoupení pozemků :
pozemku p.č. 116/18 o výměře 21
m2 za cenu 1,- Kč za celý pozemek,
pozemku p.č. 116/17 o výměře 41
m2 za cenu 50,- Kč za m2,
pozemek p.č.119/30 o výměře 27
m2 za cenu 50,- Kč za m2 a
pozemek p.č. 119/28 o výměře 25
m2 za cenu 50 ,- Kč za m2

•

Nutnost
aktualizace Programu
rozvoje pro obec Budislav.
Přípravu Budislavského zpravodaje
č.2/2011
Žádost
Farnosti
Mladočov
o
poskytnutí finančního příspěvku na
opravy chodníků na hřbitově
Mladočov a v kostele v Mladočově.
Záměr umístění nového a výměnu
poškozeného dopravního značení
v obci.
Získání
finančích
prostředků
Mikroregionu Desinka –Litomyšlsko
a
Sdružení
obcí
Toulovcovy
Maštale na úpravu veřejných
prostranství v obci Budislav
Získání
prostředků
z POV
Pardubického kraje na opravu
chodníku při hlavní komunikaci

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
12.ZÁŘÍ 2011

DĚTSKÝ DEN S MIKROREGIONEM DESINKA.

V pátek 27. 5. se v obci Osík konal dětský den. Naše obec byla
zastoupena žáky prvého i druhého stupně. V pěkném sportovním
areálu v Osíku připravili pořadatelé zajímavé soutěže. Počasí však
bylo proti a tak se muselo improvizovat a vše přesunout do školy,
tělocvičny a přilehlého kulturního domu. Akce se podařila a našim
družstvům se dařilo se střídavými úspěchy. Žáci prvého stupně
obsadili 12. místo.
Žákům druhého stupně se dařilo o poznání lépe. Obsadili pěkné 5.
místo a od prvého místa je dělily pouhé čtyři body. Chtěl bych
poděkovat všem žákům za reprezentaci obce a těm, kteří končí
základní školu popřát hodně úspěchů v dalším studiu na jimi
vybraných školách.
Starosta obce Šplíchal Luboš.
Horní řada: Dominik Kulhavý, Martin Kusý, Bohumil Šplíchal, Lucie
Jílková a Lucie Šplíchalová.
Dolní řada: Štěpán Lněnička, Jan Košňar, Vít Stříteský, Hana
Jirečková a Vojtěch Kašpar.

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY
Plavecký výcvik v Litomyšli
V letošním roce jezdíme se školou plavat do nového bazénu
v Litomyšli. Dětem se zde líbí. Pozvolna se seznamují se správnou
technikou plavání a i ti bojácnější už vědí, že plavání je především
zábava a není třeba mít strach. Všichni se už těší, jak asi dopadne
MOKRÉ VYSVĚDČENÍ.
Naše základní škola a projekt „ EU peníze školám “
Naše základní škola se v tomto školním roce zapojila do projektu
EU peníze školám, jehož vyhlašovatelem bylo MŠMT. S naší
žádostí jsme uspěli a získali tak nemalé finanční prostředky ve výši
368 448 Kč.
Tyto prostředky použijeme především na zkvalitnění a
zefektivnění výuky.
Od příštího školního roku se díky této finanční podpoře budou učit
žáci 5. třídy všechny tři hodiny angličtiny týdně samostatně.
Umožní to u tohoto ročníku dělit i některé hodiny matematiky a
češtiny.
Takto malé množství žáků ve skupině (4 žáci) zaručí maximální
individuální přístup, navíc v hodinách angličtiny poskytne velký
prostor pro budování komunikačních dovedností. V dělených
hodinách matematiky a češtiny pak prostor k přípravě žáků se
studijními předpoklady k přijímacím zkouškám na víceleté
gymnázium.
Další část peněz se začne v nejbližší době vkládat také do školního vybavení. Na konci měsíce června budou zmodernizovány učebny
ZŠ, kam bude nainstalována interaktivní tabule, několik nových počítačů a notebooků. Další důležité pomůcky na sebe určitě nedají
dlouho čekat.
Jsme přesvědčeni, že takto získané finanční prostředky využijeme účelně a pomohou především našim žákům.
Těšíme se v září v nových učebnách na shledanou.

MALOVÁNÍ MEZI ŘÁDKY, ANEB CO TÍM VERŠEM CHTĚL BÁSNÍK ŘÍCI ?

5.července 2011 od 15 hodin proběhne pod HRADISKEM odpolední

„ Relax “
pro děti a dospělé, pokusíme se na papír zachytit paní vílu Poezii, večer u
táborového ohně se bude soutěžit a hrát!
Barvičky,pastelky, špekáčky ,pití , popřípadě stany na přespání sebou.

BUDISLAVSKÝ YETTI INFORMUJE

Kudy tudy, šel tudy Yetti.

V současné době je již upraveno prostranství s informačními tabulemi,
které pomohou s orientací po obci.

U těchto tabulí budou dva

Otevření naučné stezky po obci Budislav se blíží a dostává se do finiše.

přístřešky a stojany na kola. Takže turisté všeho druhu budou moci

Upřesním, že se jedná o projekt, do kterého se pustila skupina nadšenců,

usednout, vybalit svačinu, přebalit miminko, případně si jen tak udělat

kteří chtějí příchozím návštěvníkům i obyvatelům Budislavi přiblížit její

pohodu. Cestu jim bude ukazovat přímo budislavský Yetti.

historii a krásu. S nimi se spojil budislavský Yetti, který sem dohopkal až

Stezka bude otevřena slavnostně dne 5. července v 10:00 za účasti

z dalekých Himalájí a díky jim a jemu bylo možné celou akci zrealizovat.

starosty města Litomyšle pana Michala Kortyše. Našemu dílu a krokům

Navrhli jsme základní okruh, který celý vede po asfaltové komunikaci a

budoucích poutníků požehná vikář litomyšlský P. František Beneš.

který v pohodě mohou absolvovat jak maminky s kočárky, tak i lidé,

Po slavnostním otevření bude následovat volná zábava. Občerstvení

kterým už to tak moc nechodí. Jistě se najdou i tací, kteří si vezmou hůlky

zajišťuje pan Miloš Rejman. Pro děti budou připraveny soutěže.

na nordic walking a i jim se u nás bude líbit. Celý tento okruh zvládnou i

Zároveň budou k mání samolepky a trička s budislavským Yettim.

vozíčkáři. Protože ale Budislav neleží na rovině, měli by jet s
doprovodem.

Srdečně zveme všechny na otevření stezky.

Cestou bude několik zastavení, kde budou informace o přírodě, historii a

Ivan Šouta – Budislavský Yetti

geologii obce.

Ještě dovětek, tato akce není dotována penězi z Evropské Unie.

Z tohoto základního okruhu budou vycházet další stezky, ale ty již budou
pro zdatnější turisty, případně cyklisty.

REKLAMA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Dne 7.května 2011 proběhla oslava 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Budislav.V úvodu slavnosti požehnal pan farář Adam Pilte Grabiec z
Dolního Újezda novému požárnímu vozu RZA Mercedes Benz. Do Budislavi se sjely sbory z okolních obcí s historickými vozy.Členové výjezdové jednotky
SDH Budislav předvedli vyproštění zraněné osoby z osobního automobilu zaklíněného pod traktorovou vlečkou. Vrcholem byla ukázka hašení parní
stříkačkou ze Svojanova.Dobrovolní hasiči z Oldříše předvedli ukázku požárního útoku veteránů.Ve zbrojnici byla k vidění výstava historických plakátů i
současných a dobových fotografii místního sboru.Večer pokračovala akce pouťovou veselicí v kulturním domě Krčma. Příchozí maminky obdržely ke Dni
matek malou kytičku. Chtěl bych všem, kteří se na přípravě této akce podíleli, poděkovat.
Luboš Šplíchal Starosta SDH

TRAMPSKÝ PODVEČER

SDH Budislav pořádá 6.8.2011 již 17.TRAMPSKÝ PODVEČER
Akce se koná v přírodním areálu pod Hradiskem.

Vystoupí kapely Poutníci Brno, Karamba Česká Třebova, Ahasver Semanín, Kamarádi Choceň.
Začátek 18:00. Vstupné 100Kč.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Od posledního vydání zpravodaje se jednotka zúčastnila několika zásahů.
Dne 2.dubna vyjížděla k poskytnutí technické pomoci. Jednalo se o vyproštění vozidla zapadlého v podmáčené louce na Kozmíně a odtažení druhého
nepojízdného vozidla (proražená olejová vana), které se nacházelo na lesní cestě směr Zimka.
V neděli 24.dubna zasahovala naše jednotka při požáru travního a lesního porostu pod hájenkou na Kozmíně. Postupně se přidaly i jednotky z Dolního
Újezda, Proseče a HZS Litomyšl. Zahořelá místa byla prolita vodou a překontrolována. V 21:00 vyjela jednotka provést kontrolu požářiště. Vše bylo
v pořádku a událost byla uzavřena.

Asi každý zaznamenal nedávný požár skládky pneumatik v Boru u Skutče. K požáru došlo 6.června při opravě střechy, kdy dělníci odřezávali autogenem
střešní konstrukci a jiskra odpadla na zem na hořlavý materiál. Dělníci se snažili požár uhasit, ale nepodařilo se jim to. Likvidace této události se
zúčastnila i naše jednotka. Zpočátku se jednalo o požár skládky mezi budovami o rozměrech přibližně 20×20 m. Požár se ale díky prudkému a silnému
větru rozšířil na plochu o velikosti přibližně 60×60m. Hasiči ochlazovali okolní objekty, aby nedošlo k rozšíření požáru. Přesto se plameny rozšířily na
sousední objekt, v němž byly sklady, dílny, kanceláře i truhlárna. U té byla zasažena střecha. I díky naší jednotce se podařilo zabránit dalším škodám na
majetku. Na místo události se postupně sjelo 19 hasičských jednotek. Ani přes velké nasazení a použití pěnidla se nepodařilo zabránit rozsáhlému
požáru. Po dohodě s majitelem skládky a s pracovníky životního prostředí bylo dohodnuto, že hasiči nechají skládku kontrolovaně dohořet. Další den 7.
června byla naše jednotka znovu povolána do Boru. Ve 13 hodin dojela i těžká technika ze záchranného útvaru v Hlučíně a Zbirohu, která hned začala
pracovat na rozhrnování hořících pneumatik a na hledání vhodného způsobu likvidace požáru. Velitelem zásahu bylo rozhodnuto, že my zůstaneme přes
noc na místě společně s HZS Chrudim a JSDH Topol. Úkolem naší jednotky bylo uhlídat prostor mezi budovami, aby nedošlo k jejich opětovnému
požáru. Několikrát za noc jsme také prováděli hašení a doplňování vody do CAS. 9. června jsme opět vyjížděli do Boru. Na hašení byla zvolena unikátní
metoda. Hořící pneumatiky se postupně rozebíraly a vkládály do kontejneru se 40m3 vody. Po vyjímutí se ukládaly na bezpečné místo. Asistovali jsme
také při ochlazování pracovních strojů a při dohašování skládky. 11.června jsme opět vyjeli do Boru, úkolem bylo zřídit společně s JSDH Nasavrky
čerpací stanoviště v lomu za Prosečí, dovážet vodu na požářiště a dohašovat skládku. I přes počáteční obavy se naše přenosná motorová stříkačka
svého úkolu zhostila na výbornou a nepřetržitě celých 12 hodin doplňovala vodu do deseti CAS. Část jednotky se účastnila hašení nízké vrstvy stále
hořících pneumatik. Celá jednotka se významnou měrou podílela na konečné likvidaci požáru. V neděli 12.6. byl zásah v Boru oficiálně ukončen. Podle
dostupných informací se jednalo o třetí největší požár v Pardubickém kraji a jistě o největší požár kterého se náš sbor zúčastnil.
Dne 11.června naše jednotka prováděla asistenci u cyklozávodu Maštale.
Ve čtvrtek 16.června jsme zasahovali v Horním Újezdě, kde voda spláchla z polí zeminu, která zaplavila komunikaci směr Litomyšl. Tu bylo třeba
zprůjezdnit a zbavit velké vrstvy bahna. Práce probíhaly do pozdních nočních hodin.
V noci z pátku na sobotu 18. června vyjížděla budislavská jednotka znovu do Boru u Skutče, kde se opět rozhořely již jednou uhašené pneumatiky. Byli
jsme pověřeni zřídit společně s JSDH Proseč čerpací stanoviště v lomu mezi Prosečí a Zderazí a dovážet vodu na požářiště.
Jak z výčtu událostí vyplívá, byl začátek června pro budislavské hasiče velice náročný. Jenom na požáru v Boru odpracovali naši členové dohromady
343 hodin v předem dohodnutých směnách. Při zásahu se postupně vystřídalo všech šestnáct členů jednotky. Naše CAS na požářiště dovezla
cca190m3 vody. Další velké množství vody přes naši CAS proteklo, když nás jiné jednotky doplňovaly. Celkově naše cisterna ujela přes 250km. Při
zásahu bylo použito několikrát i nové vozidlo RZA Mercedes Benz, které sloužilo jako zázemí pro jednotku a k dovozu potřebného materiálu, PHM, ale i
jídla a pití pro zasahující členy. Celý zásah se obešel bez komplikací, technických problémů a hlavně bez úrazu. Zde se ukazuje, že pečlivá a soustavná
práce na údržbě techniky a při výcviku jednotky se nám opravdu vyplácí.
Jako velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Budislav bych chtěl velice poděkovat všem členům za dobrou a obětavou práci při tomto zásahu.
Velké poděkování patří i rodinám zasahujících členů.
Za JSDH Budislav Martin Heger a Marek Bulva

INFORMACE O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ V PARDUBICKÉM KRAJI
Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji budou zapojeny do dopravního integrovaného systému IREDO
Od 11. prosince letošního roku dojde k významným změnám v meziměstské autobusové a vlakové dopravě, která se dotkne celého území Pardubického kraje. Do
jednotného, neboli integrovaného dopravního systému budou nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu osob v kraji. Nastává tak sloučení všech dopravních
služeb ve veřejné dopravě pod organizátora veřejné dopravy - společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je pozitivní dopad na
návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových spojů v Pardubickém kraji. Společnost OREDO připravuje pro Pardubický kraj projekt
optimalizace a integrace dopravy, který bude spuštěn od 11. 12. 2011.
Pojďme si vysvětlit změny, které sebou integrovaná doprava a její zavedení přináší pro občany Pardubického kraje.
Optimalizace dopravy
Princip optimalizace autobusové dopravy spočívá v tom, že společnost OREDO zpracuje nové oběhy vozidel tak, aby mohl být region obsloužen menším počtem
vozidel a tedy i hospodárněji, než je tomu doposud. Oběhy vozidel musí být zpracovány s ohledem na zajištění přepravních potřeb obyvatel daného území. Na spojích,
kde se trvale přepravuje méně cestujících, dojde k nasazení autobusů s menší kapacitou. Ty se svou nižší spotřebou a nižší pořizovací cenou uspoří prostředky na
provoz nových spojů v dopoledních a večerních hodinách nebo o víkendech.
V rámci optimalizace dopravy dochází také k zajištění prostorové, časové a tarifní provázanosti mezi autobusovou a železniční dopravou. Současně dochází k zavedení
taktu. Model taktové dopravy spočívá v tom, že vlaky nebo autobusy jezdí na páteřních tratích nebo páteřních autobusových linkách v pravidelných časových intervalech
v tzv. taktu. Například každou druhou minutu po celé (5:02, 6:02, 7:02). Pro cestujícího jsou pak tyto časy snadno zapamatovatelné.
Cestování na jeden jízdní doklad
Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území Pardubického kraje. Ta bude platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když
budete muset přestupovat, již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není ani to, zda budete přestupovat z autobusu na vlak nebo
obráceně. Do systému IREDO budou také zapojeny České dráhy a.s. České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO také svůj vlastní tarif.
Zónově relační tarif IREDO
Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově relačním tarifu je území rozděleno na větší počet poměrně malých zón. Zóna je tvořena jednou nebo několika málo těsně
sousedícími obcemi. Cena jízdného je vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami a odpovídá kilometrickému tarifu podle nejkratší trasy. Cena dopravy v rámci
jedné zóny je stanovena fixní částkou. V případě, že je zóna tvořena větším městem, může být cena vyšší, tak aby např. odpovídala dosavadní ceně městské dopravy.
Zónově relační tarif je pro uživatele veřejné dopravy spravedlivější a přehlednější než stávající tarify. Cestující si zjistí cenu jízdného a trasu své cesty na první pohled
z tarifní mapky, která je umístěna na každé zastávce.
Harmonogram projednávání jízdních řádů s obcemi
Dostatečný prostor musí být věnován projednávání nových jízdních řádů s obcemi. Právě starostové znají nejlépe přepravní potřeby svých občanů. V současné době
jsou nové oběhy vozidel a jízdní řády projednávány s dopravci. Projednávání s obcemi bude probíhat průběžně od 1. 7. do 16. 9. V tomto termínu budou také návrhy
jízdních řádů zveřejněny na internetových stránkách www.oredo.cz. První návrh vlakových jízdních řádů bude zveřejněn v týdnu od 13. 6. do 20.6. Občané budou mít
možnost vznést připomínky písemně nebo prostřednictvím elektronického formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.oredo.cz. Pokud
již nyní máte připomínky ke stávajícím jízdním řádům, které by měly být v novém projektu řešeny, můžete nám je zaslat na adresu oredopk@oredo.cz.
Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné změně, bude systém IREDO – integrovaná regionální doprava Pardubický kraje –
dobře plnit svůj účel, tedy sloužit cestujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými dopravními prostředky.

Z HISTORIE OBCE
Podařilo se nám získat několik krásných starých fotografií naší obce a tak vám je přinášíme a zároveň prosíme čtenáře, kteří vlastní fotografie
zachycující historii naší obce, aby se o ně podělili s ostatními. Stačí, když je donesou k zapůjčení na obecní úřad. Fotografie budou digitalizovány a
vráceny. A třeba v některém z dalších čísel zpravodaje budou otištěny.

FOTBAL V SUKNÍCH

ZOČSŽ Budislavský ženský klub
si Vás všechny příznivce, sportovce i nesportovce, fotbalisty a fotbalistky
dovoluje pozvat na další ročník posvícenského fotbalu v sukních.
Sukni a dobrou náladu si připravte na 27. srpna 2011.
První hvizd píšťalky je ve 14 hodin na hřišti v Budislavi.
Hráči nám snad nastoupí a soupeřům to opět nandají.
Občerstvení zajištěno, jak se sluší, všechny ženy se už těší.
Hráči už nám nastupují, po hřišti se rozhlížejí.
Rozhodčí už píská, kdo ten soudek piva získá?
Netradičně, ale přeci, hlavně žádné velké keci.
Ve zdraví to přežijem, hlavně, že si zahrajem!

TRIATLON
Dne 25.června se uskutečnil 3. ročník budislavského triatlonu,
který pořádal HC Budislav. Celá trať se skládala ze 100m
plavání, 19 km jízdy na kole a 4,5km běhu. V kategorii MUŽI do
40 let obsadil první místo Josef Vančura (čas 1:10:01), druhé
místo Václav Vančura (1:12:18) a třetí místo Ondřej Skála
(1:13:48). V kategorii MUŽI nad 40 let se umístil první Jiří
Novotný (1:10:44), druhý Petr Fryauf (1:13:20) a třetí Josef
Zindulka (1:24:19). V kategorii ŽENY dokončila závod jako první
Alžběta Havlová (1:19:08) a na druhém místě družstvo
ženského klubu ve složení Jarm ila Soušková, Jitka
Rambousková a Věra Loporová (1:43:07).

Za HC Budislav Jaroslav Soušek

DIVADELNÍ ODPOLEDNE
Pasování na čtenáře
V pátek 24. června 2011 proběhlo v KD Krčma „
Divadelní odpoledne“,kde jsme od 17 hodin pasovali
prvňáčky na čtenáře. Pasování Mariánky Melšové, Jíti
Tomáškové, Nikolky Rejmanové a Klárky Paťavové ze ZŠ
Budislav provedla velevážená královna Viola z Toulovcova
království a její družina.

Výtvarná soutěž
Poté jsme vyhlásili výsledky výtvarné soutěže „ Znáte
postavičky z pohádek Václava Čtvrtka? „ , předali jsme
diplomy, pěkné ceny a to nejen vítězům. Většinu obrázků,
které děti namalovaly do této soutěže, jsme odeslali do
Městské knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně na výstavu s
názvem „Strejda Čtvrtek mezi svými“, kde budou také
soutěžit. Touto výtvarnou soutěží jsme si připomněli, že
právě před 100lety se narodil tento skvělý spisovatel
Václav Čtvrtek( 4.4.1911 – 6.11.1976).

Divadlo
Po 18 hodině se otevřela opona a na prkna, co znamenají
svět vstoupil komediální pohádkový příběh s názvem
TŘETÍ SUDBA, který předvedl Budislavský ochotnický
spolek. Sešlo se pár lidiček, kteří si rádi hrají a kteří dobře
hrají! Za to jim děkuji a těším se na další pokračování!!!
Příběh napsal pan Lumír Kubátko na motivy pohádky
H.CH. Andersena - Slavík. Pohádka byla určena
především dětem, ale podle ohlasu soudím, že se líbila i
dospělákům.
Pro ty,co nestihli premiéru mám dobrou zprávu,
představení budeme opakovat .
Bartošová Alena obecní knihovna
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