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ČÍSLO 3/2016

POZVÁNKA

Slzy smíchu
Ve čtvrtek 27. října vystoupí v kulturním domě Krčma od 18:00 hod herec Stanislav Zindulka s
programem ,,Slzy smíchu Stanislava Zindulky“. Vstupné dobrovolné.
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Oprava komunikací
Měsíc červen se nesl v duchu oprav místních komunikací. Na
Kamenných Sedlištích byl položen nový živičný povrch na křižovatce
před Kulhavými, okolo Kašparových až po chatu Hockého. Byla též
opravena zatáčka u Horáků a křižovatka do Chalup.
Byla dokončena druhá etapa komunikace před Honzálkovými. Při
této opravě byla vybudována nová dešťová kanalizace, která nám
zachytává vodu z komunikace na Vyšehradě. Kanalizace byla
napojena na již stávající dešťovou kanalizaci v Dolci. Obec v
loňském roce zakoupila frézovaný asfalt při opravě komunikace
mezi obcí Budislav a Poříčí u Litomyšle a letos jsme tento frézovaný
asfalt použili na opravu komunikace před Paťavovými. Obec
vyčlenila ze svého rozpočtu na tyto opravy 1 240 tisíc Kč.

Ozelenění pomníku
V okolí pomníku padlých ze II. Světové války jsme provedli nové
ozelenění. Návrh zpracovala Ing. Lenka Machačková a ve
spolupráci se zaměstnanci obce provedla výsadbu. Peníze byly
použity z POV (Programu obnovy venkova) z Mikroregionu
Litomyšlsko.

Nové schody
Pod čerpací stanicí položili zaměstnanci obce nové schodiště se
zábradlím a knihovnice Alena Bartošová osázela okolí schodů.
Schody jsme vybudovali, aby se návštěvníci dětského hřiště, kteří
chtějí vidět místní Broukoviště, vyhnuli místní frekventované
komunikaci a bezpečně tak dovedli své ratolesti k prostorám
Broukoviště.

Amfiteátr
Amfiteátr pod Hradiskem se dočká oprav. Firma Oldřicha Mikše
udělala nové pískovcové schody a truhlářství Košňar nové zábradlí.
V podzimních měsících opravíme nahnilé trámy, vyměníme zábradlí,
oplechujeme střechu a položíme novou krytinu. V zadní části
amfiteátru rozebereme rozpadající se pískovcovou zeď a nahradíme
ji štípaným pískovcem. Peníze na opravu budou použity z POV
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale a rozpočtu obce Budislav.
Hřbitov
V loňském roce firma Oldřicha Mikše opravila schody na místním
hřbitově a během letošního podzimu bude pokračovat s opravou
chodníku. Chodník přijde celý rozebrat, vyrovnat a položit nazpět.
Peníze na opravu použijeme z POV Sdružení obcí mikroregionu
Litomyšlsko – Desinka.
starosta obce Luboš Šplíchal

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem jubilantům, kteří v měsících říjen, listopad a prosinec oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme.
60 let – Hlásenský Jiří
65 let – Krejsa Václav
70let – Kusá Věra

81 let – Jirečková Růžena
95 let – Hegerová Cecílie

V měsíci srpnu jsme se rozloučili s paní Marií Košnarovou

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV
Tyto informace jsou uváděny z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů ve zkrácené formě, každý občan má právo nahlédnout na
obecním úřadě do zápisů ze zasedání a zjistit tak veškeré podrobnosti o průběhu zasedání a schválených usneseních.
Zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.07.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje :
· rozpočtové opatření č.4/2016;
· prodej požární techniky- požární vůz Mercedes Benz;
· zadání zpracování projektové dokumentace na odkanalizování
nemovitostí pod PEN Klubem;
· zadání zpracování projektové dokumentace na opravy hasičské
zbrojnice;
· poskytnutí daru SDHČMS, Okresní sdružení hasičů Svitavy ve
výši 1.000,- Kč na zhotovení nového praporu;
·
záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku p.č. 294/8 a části
poz.p.č. 1070/2;
·
podání žádosti na skácení současných dřevin u pomníku
padlých, za účelem nové výsadby;
·
uzavření dohody o vyrovnání podílu, za opravy místní
komunikace Kamenné Sedliště;

·
·
·

přijetí daru od firmy Exteria a.s. – nábytek do obecní knihovny;
objednávku na zhotovení archivační skříně na dokumenty OÚ;
dodatečné doplnění programu-Žádost o dotaci z POV-výběr
akce.
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
 narovnání hranic pozemku dle historických map.
Zastupitelstvo obce odkládá:
 projednání činnosti kontrolního a finančního výboru;
 narovnání hranic pozemku dle historických map.
ZO bere na vědomí:
· Stížnost místního občana.
Diskuze:
· parkování na Vejpucku.

TOULEC INFORMUJE
Letní akce na tábořišti Toulec
Během léta 2016 se u Pešatů na zahradě vystřídalo celkem 5 táborů. Táborníci byli z
Litomyšle, z Pardubic a od Jablonce nad Nisou.
Jeden z táborů byl pro děti z Budislavi, letos již potřetí. Akce se zúčastnilo kolem 15
dětí. Na programu nechybělo koupání, noční procházka lesem, bojovka, opékání buřtíků,
výprava do skal a na závěr zmrzlina u paní Mlejnkové. Poděkování patří všem, kdo s
táborem pomohli.
Pavel a Petra Pešatovi

ŠKOLA INFORMUJE
Zahájili jsme nový školní rok
2016/2017. Už je pravidlem,
že máme připraveno na
zahájení
roku
nějaké
překvapení a vylepšení. Letos
jsme o prázdninách dokončili
krásný nový dřevěný stojan
na kola. Nyní mohou cyklisté
svá kola bezpečně uložit a
zamknout.
Herní
prvky
namalované na školním dvoře
dostaly nový nátěr. Pro lepší
zabezpečení prostoru byla
opravena branka i brána na
školním dvoře. Tam máme i
část nového chodníku u
vchodové branky. Opravy se
dočkal i chodník u parkoviště.
Ve druhé třídě čekala na žáky
opravená a natřená školní
tabule.
Žáci
a
pedagogové ZŠ společně s panem starostou Šplíchalem a s panem
místostarostou Rejmanem přivítali letošní prvňáčky. Do školních
lavic 1. září poprvé usedli tři. Daneček Opletal, Vašík Stráník a
Šimonek Šplíchal. Dostali spoustu potřebných dárků od školy,
krásný kapsář od Obecního úřadu Budislav, balíček s reflexní
vestou od krajského úřadu, uvítací balíček se svačinovým boxem od

projektu Ovoce do škol a další. Přejeme jim hodně úspěchů a s
radostí je přijímáme mezi školáky, kterých je pro letošní rok
sedmnáct. I starší žáky čekalo překvapení v podobě některých
nových učebnic a nového předmětu v rozvrhu. Podle
přepracovaného Školního vzdělávacího programu je zařazena od
letošního roku také etická výchova. Průvodci školáků budou králíci z
klobouku kouzelníka Pokustona Bob a Bobek. Budou nám pomáhat,
radit s připravovanými novotami a budou nás určitě bavit.
V mateřské školce přivítali spolu s Ferdou Mravencem
také postupně tři nové kamarády. Honzík Střasák, Daneček Horáček
a Tonička Košňarová budou určitě prima kamarádi na školkové
hrátky. Někteří začali statečně hned s docházkou na celý den.
Velkou změnou pro celou školu je zahájení projektu:
„Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP
Litomyšl“. Projekt po složitém přípravném období, které vyvrcholilo v
průběhu prázdnin, navozuje ve škole i ve školce nové podmínky a
možnosti modernizace a individualizace vzdělávání. Díky projektu
došlo také k rozšíření počtu asistentů na škole.
Koho z pedagogů uvidíte v naší škole? Jako školní
asistentka a pedagogická asistentka v MŠ pracuje paní Marie
Novotná, pod metodickým vedením nové paní učitelky Mgr. Jany
Chadimové. Na část týdne chodí do školky také pedagogický
asistent Dominik Veselý. Z minulého roku známe ve školce paní
učitelku Janu Vybíralovou, DiS.
V ZŠ uvidíte školní asistentku Bc. Darinu Prokopovou,
pod vedením třídní učitelky II. třídy Mgr. Šárky Dufkové a školního
asistenta Dominika Veselého, který pomáhá třídní učitelce I. třídy
Mgr. Janě Jandové a nové učitelce ZŠ Bc. Janě Pavlišové. Tým

doplňuje Mgr. Krystyna Wilczyńska, která je stejně jako minulý rok
vychovatelkou v ŠD a současně asistentkou pedagoga ve II. třídě
ZŠ. Koordinátorem a vedoucím tohoto projektu v celé škole je
ředitelka Mgr. Jana Jandová. Součástí projektu je pro žáky ZŠ také
pravidelná individuální konzultace/výuka v rozsahu 4 hod týdně a
zájmové kroužky tematicky zaměřené na rozvoj 1) čtenářské
gramotnosti, 2) matematické a finanční gramotnosti a jejich využití v
praktickém životě.
Mimo projekt připravujeme ještě další zájmovou
činnost pro děti z MŠ i ZŠ.

Celý školní rok dětem zpestřují kulturní, sportovní a další akce.
Škola byla hned 2. den na výletě v Litomyšli a děti si užívaly krásy
Klášterních zahrad.
V září přijede pan Šulc se svými zvířecími kamarády a
také se zapojíme do dalšího pořadu o vývoji hudebních nástrojů. V
říjnu nám začínají lekce plavání, na které budeme jezdit do
Litomyšle. Na začátek listopadu už chystáme spolu s Lesy ČR den
lesní pedagogiky v přírodě. Naše škola je již druhý rok zapojena do
programu Les ve škole, škola v lese. V prosinci nás čeká pravidelné
společné vystoupení, na které se budeme pečlivě připravovat. Jak
se nám to povede? To už si povíme v dalším čísle Zpravodaje.
Mgr. Jana Jandová

KNIHOVNA INFORMUJE

Podzimní prodejní výstava
poslední týden v říjnu
25. - 30.října 2016 vždy od 14:00 – 16:30
Jako každý rok zde můžete zakoupit nejen spoustu krásných dušičkových dekorací na hroby, ale i dárky třeba pod stromeček, svíčky,
mýdla, dřevěné výrobky, keramiku, šperky, knihy, šité hračky, kabelky, mašlovačky, med….. atd.
Součástí výstavy bude výstava fotografií hub a lesních tajů.
Fotografie nám můžete zasílat poštou, nebo na email budislavknihovna.cz, nebo na facebook obecní knihovna Budislav
do 15.října 2016.
Autoři pěti vybraných fotografií budou odměněni krásnými cenami.

Týden knihoven
3- 9.října 2016
Pondělí - výprodej vyřazených knih a zápis do knihovny zdarma :)
Středa - návštěva dětí ze ZŠ Budislav
Čtvrtek - návštěva dětí z MŠ Budislav
Pátek - zvířátkové odpoledne pod Hradiskem a poté v knihovně Sobota - Tvořeníčko - drátkujeme pro radost

Čertovská divadelní besídka s nadělováním
a taneční zábava s A U R I S em
3.prosince 2016 srdečně zveme na čertovskou besídku pro děti
od 15 hodin do KD Krčma,
připravena je pohádka o tom Jak se peklo zadlužilo. Po pohádce si děti mohou zaskotačit na pěkné pohádkové písničky až do půl šesté.
Od 18:00 čekají na dospělejší diváky dvě krátké komediální scénky Exploze a Psychohrátky od Marie Janíčkové v podání Budislávku .
A od 20:00 taneční zábava s kapelou A U R I S

LINKA DŮVĚRY INFORMUJE
Jménem obecně prospěšné společnosti KONTAKT Ústí nad Orlicí,
které je provozovatelem Linky důvěry, bychom chtěli poděkovat obci
Budislav za finanční podporu, kterou nám v roce 2016 poskytlo a které
si velmi vážíme.
Posláním Linky důvěry je poskytovat lidem okamžitou telefonickou
pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se
kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale i
radost potřebuje někomu svěřit a s někým ho sdílet. Je tu pro každého
člověka, který potřebuje pochopení, podporu a pomoc s řešením své
situace (např. lidé přemýšlející o smyslu života, mající obavy z nemoci,
problémy finanční, vztahové a další).
Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví. Šíře
probírané problematiky není ohraničena.
Výhodami telefonické krizové intervence je její snadná dostupnost
a anonymita. Služba je poskytujeme za cenu běžného telefonního
hovoru. V určitých případech můžeme předat kontakty na další
pomáhající profese nebo další odborníky.
Zájemci o naši službu nás mohou kontaktovat na telefonním čísle
465
52
42
52
(nonstop),
poradenském
emailu
napis@linkaduveryuo.cz a přes Skype linka.duvery.uo.
Bc. Lucie Prudilová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V sobotu 9. července uspořádá SDH Budislav na fotbalovém hřišti
Dětský den s hasičskou tématikou. Programu se zúčastnili mladí
hasiči z Pusté Kamenice, kteří společně s místními mladými hasiči
předvedli útoky z požárního sportu. Děti během celého odpoledne
plnily různé úkoly a soutěže – zastřílely si ze vzduchovky, házely
granátem na cíl, vyzkoušely si chůzi na chůdách, skákaly v pytlích a
spoustu dalších zajímavých úkolů, za jejichž splnění dostaly sladkou
odměnu. Celé odpoledne byly k dispozici dva malé skákací hrady a

jeden velký. Součástí programu byl odborný výklad o požární
technice, kterou zajistil SDH Dolní Újezd, při kterém si děti mohly
samy vyzkoušet manipulaci s vodním dělem a vysokotlakou
proudnicí. Na závěr dětského dne byl zapálen oheň, který po
zdárném boji uhasili ti nejmenší hasiči. Celý program dětského dne
se vydařil a rodiče s dětmi odcházeli velmi spokojeni.
starosta SDH, Luboš Šplíchal

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Budislavští hasiči zasahovali od posledního vydání Zpravodaje u
dvou události. Dne 25.8.jsme vyjeli v 18:20 na likvidaci sršního
hnízda na dětském táboře v naší obci. Dále dne 23.9.2016 jsme
vyjeli v 9:58 k nahlášenému požáru v obci Budislav. Jednalo se o
doutnající ohniště po pálení, v blízkosti lesního porostu a ten samý
den v 16:56 jsme opět vyjeli k nahlášenému požáru do oblasti

Voletínského údolí v Toulovcových Maštalích. Zde byla objevena
doutnající plocha lesní hrabanky cca.2x2m, která byla překopána a
prolita vodou.
V srpnu byl prodán automobil Mercedes Benz, který přestal
vyhovovat naším potřebám. Jeho funkci prozatím plně přebírá
dopravní automobil Mitsubishi Pajero, který je plně vybaven
zdravotnickým vybavení a vybavením na technické zásahy, včetně
navigačního tabletu, který se již několikrát osvědčil.
Dále spolupracujeme s obecním úřadem na projektu rekonstrukce
hasičské zbrojnice
S blížící se topnou sezonou upozorňujeme majitele nemovitostí, aby
věnovali pozornost komínům a zavčas provedli případné opravy.

Za JSDH obce Budislav, Martin Heger – velitel a Marek Bulva

OZNÁMENÍ
Volby do zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční dne 7.10.2016 od 14:00 do
22:00 a dne 8.10.2016 od 8:00 do 14:00.
Volební místnost se nachází v kanceláři obecního úřadu.
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