BUDISLAVSKÝ
ZPRAVODAJ
NOVINY OBCE BUDISLAV

DATUM VYDÁNÍ: 18 PROSINCE

ČÍSLO 4/2015
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Rozloučení se starým rokem
Na Silvestra 31. 12. 2015 se přijďte rozloučit od osmnácté hodiny se starým rokem před hasičskou
zbrojnici. Bude se podávat čočková polévka a svařené víno. Po dvacáté hodině bude ohňostroj.
Upozornění
Obecní úřad oznamuje občanům, že 21.12.2015 bude
posledním dnem, kdy bude možno využít služby
úřadu. Od 22.12.2015 bude kancelář OÚ do konce
roku uzavřena.

PLESY V POŘÍČÍ
2. 1. 2016 – První ples, více na www.prvniples.cz
16. 1. 2016 – Myslivecký ples, hraje Vepřo knedlo s
Dádou
17. 1. 2016 – Myslivecký dětský karneval
19. 2. 2016 – Obecní ples, hraje Rytmik
20. 2. 2016 – Obecní dětský karneval

Výměna vodovodního řádu
Počasí nám přeje a díky tomu je nyní položen a propojen hlavní řád
v délce 842 metrů a právě probíhá propojení vodovodních přípojek.
Práci velice urychlilo provedení potrubí řízeným protlakem, kdy je
provrtána zemina v hloubce 150 cm až do vzdálenosti 100 metrů a
Hřbitov a chatka v kempu

následovně je vtaženo vodovodní potrubí v celé délce. Vyhnuli jsme
se tak veškerým inženýrským sítím a pracnému podkopávání a
překládání. Tato technologie nešla použít na komunikaci od
Kulhavých ke Kalibánovým z důvodu kamenitého podloží. Děkuji
všem, kterých se stavba dotkla, za trpělivost.

V podzimních měsících firma Oldřicha Mikeše provedla první fázi
oprav na místním hřbitově. Byla opravena vstupní brána a položeny
nové schody. Na příští rok počítáme s opravou chodníku a zadní
opěrné pískovcové zdi. V kempu za Širůčkem jsme započali s
opravou druhé chatky. Zaměstnanci obce provedli bourací práce,

kdy bylo potřeba odstranit starou krytinu a podlahu. Byl vyzděn nový
komín, vybetonována podlaha, položena izolace a natřeny nově
pobité římsy a štíty. Práce provedla firma Jan Košňar truhlářství.
Klempířské práce provedla firma Milan Halamka z Proseče. V
následujících měsících bude položena nová podlaha, obloženy
stěny sádrokartonem, provedeno zateplení stropu a nová
elektroinstalace.

Hrob rudoarmějců

Poděkování

Firma DRAGOSTAV SERVIS s.r.o. provedla rekonstrukci hrobu
Rudoarmějců. Bylo provedeno kompletní očištění a zakonzervování
památníku, zhotoven nový kamenný rám z tryskaného bílého
kamene a nová epitafní deska se jmény Rudoarmějců. Výsadba u
pomníku a úprava pietního místa bude provedena v jarních
měsících. Oprava byla financována z prostředků Ruského
velvyslanectví.

Obec Budislav děkuje za sponzorský dar ve výši 100
000 Kč panu Josefu Dejdarovi. Taktéž děkujeme za
sponzorské dary ve výši 10 000 Kč firmě ACHILLEA
s.r.o., zastoupené Petrem Vykusou, firmě SOR
Libchavy spol. s.r.o., zastoupené Ing. Jaroslavem
Trnkou, panu Ladislavu Stříteskému a panu Zdeňku
Pleskotovi za sponzorský dar ve výši 2 500 Kč. Peníze
budou použity na vybavení ZŠ a MŠ Budislav a Obecní
knihovny.
starosta obce Budislav, Luboš Šplíchal

Školní ples
Spolek rodičů a přátel Základní a Mateřské školy v
Budislavi a obec Budislav
Vás srdečně zvou na ŠKOLNÍ PLES, který se koná
30.ledna 2016 od 20:00 hodin.
K tanci hraje skupina VEPŘO – KNEDLO S DÁDOU.
Těšit se můžete na bohatou tombolu.
V neděli 31.ledna se koná od 14:00 hodin Dětský
karneval.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem jubilantům, kteří v měsících leden, únor a březen oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme.
60 let – Melša Bohumil, Zindulka Josef, Heger Václav
65 let – Smejkalová Věra, Vostřel Lubomír
70let – Zavřelová Milada,
75 let – Šplíchalová Bohumila,
80 let – Skalická Vlasta, Rožek Václav,
82 let – Boštíková Marie
85 let – Bartošová Zdeňka
86 let – Novotná Marie
88 let – Košnarová Marie

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 23.09.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
· Rozpočtové opatření č. 7/15
· Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v
požární ochraně na výdaje jednotky SDH
· Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu, kterým obec přijímá
do svého vlastnictví vyprošťovací zařízení s příslušenstvím pro
jednotku SDH
· Zastavující studii v lokalitě nad rybníkem
· Záměr prodeje části pozemku p.č. 1064 v KÚ Budislav u
Litomyšle
· Koupi pozemku p.č. 1212 v KÚ Budislav do vlastnictví obce
Budislav
· Zahájení rekonstrukce Pomníku padlých rudoarmějců firmy
DRAGOSTAV SERVIS s.r.o
· Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k přípojce NN
· Podání žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na opravu
místní komunikace po rekonstrukci vodovodu
· Bezúplatné převzetí majetku – Úprava veřejného prostranství
Budislav od svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko-Desinka
· Pronájem prostor v kulturním domě pro zkoušení hudební kapely
· Přijetí finančního daru na podporu školy a vzdělávání
Bere na vědomí
· Uzavření MŠ v době podzimních prázdnin
· Studii revitalizace obecního rybníka Němcák
Diskuze
· Problematika třídění odpadů
· Možné směny pozemků
Zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.10.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
·
Rozpočtové opatření č. 8/15
·
Zapojení Základní školy a Mateřské školy do projektu „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“
·
Stanovuje cenu palivového dřeva samovýroba tvrdé dřevo
400,- Kč za PRM, měkké 200,- Kč za PRM, tvrdé dřevo
zpracované v kládě 900,- Kč za PRM
·
Záměr prodeje nepoužívaného hydraulického zařízení
·
Uzavření veřejno-právní smlouvy o poskytnutí příspěvku
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko na
zhotovení ZTV v Dolci
·
Odkup pozemků od soukromé osoby na komunikaci v lokalitě
nad rybníkem
·
Pověřuje starostu ve věci vypsání výběrového řízení na

zhotovení projektové dokumentace na vytvoření infrastruktury
v lokalitě nad rybníkem
·
Uzavření smlouvy o převodu práv a povinností Prodloužení
vodovodu v Dolci na Sdružení majitelů skupinového
vodovodu Poličsko
·
Uzavření smlouvy o převodu práv a povinností při
rekonstrukci vodovodu na Kamenné Sedliště na Sdružení
majitelů skupinového vodovodu Poličsko
ZO bere na vědomí:
·
Jmenování inventarizační komise
·
Nabídku firmy Konzulta Brno na vytvoření služeb infokanálu
·
Studii na revitalizaci rybníku Širůček
Zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.11.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
·
Rozpočtové opatření č.9
·
Výši příspěvku na rekonstrukci vodovodního řádu na Kamenné
Sedliště
·
Smlouvu o poskytnutí individuální dotace na vybavení knihovny
·
Směny pozemků za účelem nápravy hranic pozemků, dle
současného využívání pozemků
·
Nabídku na zhotovení ekonomicko – technické studie na akci
„Odkanalizování obce Budislav“
·
Poskytnutí příspěvku SO Toulovcovy Maštale na akci
„Separace bioodpadů v rámci Sdružení obcí Toulovcov Maštale“
·
Smlouvu o výpůjčce a darovací pro převod kompostérů ze
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale do obce Budislav
·
Výši členského příspěvku Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
pro rok 2016
·
Nařízení obce Budislav č.1/2015, kterým se vydává Tržní řád,
za účelem zákazu podomního a pochůzkového prodeje zboží a
služeb za účelem ochrany obyvatel
·
Veřejno-právní smlouvu o poskytnutí příspěvku obcí Poříčí na
vybavení jednotky SDH Budislav
·
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje jednotky SDH
Bere na vědomí:
·
Cenovou nabídku firmy GARDEN SERVIS na vypracování
studie – Návrh řešení okolí Pomníku padlých v I. světové
válce
·
Informace k převodu požární techniky
·
Zastupování místního občana advokátem
Diskuze
·
Problematika informovanosti k třídění odpadů
·
Návrhy rozpočet 2016

SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE - INFORMUJE
Návštěvnost rozhleden mikroregionu
Turistická sezóna je u konce, poslední říjnovou sobotu byly
rozhledny naposledy otevřeny veřejnosti. V letošní turistické sezóně
jsme zaznamenali velký nárůst návštěvníků na Toulovcově
rozhledně. Je to dáno jednak tím, že rozhledna byla minulé 2
sezóny uzavřena z důvodu rekonstrukce, a dále nám více
návštěvníků přivedla také současná uzavírka silnice na Nové Hrady,
kdy objízdná trasa vede právě kolem naší nejstarší rozhledny. Mírný
pokles návštěvnosti jsme zaznamenali na rozhledně Borůvce a
Terezce. Rozhledny budou opět přístupné veřejnosti od dubna
2016.
Počet návštěvníků rozhleden a muzea za poslední 3 roky:
2013

2014

2015

Rozhledna Terezka

4 751

4 908

4 604

Toulovcova rozhledna

1 670 (otevřeno
pouze do června)

0
(rekonstrukce)

7 470

Rozhledna Borůvka

3 806

3 757

3 497

Muzeum dýmek

2 613

1 917

2 613

Ozelenění okolí Toulovcovy rozhledny Budislav
Okolí Toulovcovy rozhledny bylo osázeno novými stromy a keři. Na
starém trávníku byly založeny záhony, které byly nejprve
odpleveleny. Do zahradního substrátu byly vsazeny dřeviny,
položena mulčovací fólie a vše bylo zakryto mulčovací kůrou.
Celkem bylo vysázeno 8 ks stromů (švestek) a 46 ks keřů (dřínu)
za SOTM Lucie Oherová

ŠKOLA INFORMUJE
Školní předvánoční ohlédnutí
Je to pro nás dospělé jen krátká doba, kdy jsme slavnostně
zahájili školní rok. V životě dětí je to však úsek velmi dlouhý. Ve
školce už se naše nejmenší děti zabydlely. Zvykly si na nové
kamarády a paní učitelky. V první třídě za tu dobu žáčci zvládli Živou
abecedu. Dostali do ruky svůj Slabikář a každý den v něm čtou. Mají
popsané první písanky a složená první slova z písmenkové
skládanky. Rodiče už se setkali na dvou společných schůzkách.
Výuka je pravidelně zpestřována herními prvky a různými
akcemi.
V září byla škola v Litomyšli na interaktivní výstavě
věnované slavné stavebnici Merkur. Na sportovní akci v Dolním
Újezdě zaměřené na praktické ukázky s trenéry kopané si děti
aktivně zasportovaly. Nábor mladých sportovců se vydařil.
V říjnu jsme se všichni byli podívat na výlov rybníku tady
v Budislavi. Rybáři nám ukázali různé druhy vylovených ryb, které
postupně odváželi do Litomyšlských sádek. Děti si mohly pohladit
velké mateční ryby i drobný plůdek. Krásné představení „Mášenka
a Medvědi“ Divadla Jójo děti zaujalo, pobavilo i trochu poučilo. Tohle
divadlo pravidelně jezdí k nám do školky a těší se na něj i školáci.
Kdo chce, může se v březnu, až znovu přijedou, přijít také podívat.
Pěkného říjnového počasí škola využila ještě ke dvěma
exkurzím. Starší žáci vyjeli autobusem do Hvězdárny a Planetária

v Hradci Králové. Navštívili nově zbudované zařízení- výukový
program „Poprvé na hvězdárně“.
V planetárium především
pozorovali střídání dne a noci, pohyb souhvězdí noční oblohy
pokusili si najít světové strany podle Severky (Polárky). Z planetária
se přesunuli do kopule k dalekohledu. Podívali se na Slunce
a sluneční skvrny. V astronomické herně si děti mohly z velkých
kostek sestavit souhvězdí viditelná v jednotlivých ročních obdobích.
Na terase hvězdárny žáci menším dalekohledem pozorovali okolí
a oblohu. O týden později navštívili Ekocentrum Pasíčka, kde si
mohli prohlédnout zvířátka a vyslechnout velice pěknou přednášku
"Zvířata našich zahrad" Děti se seznámily se zvířátky, o které stanice
pečuje. Dozvěděli se, jaké problémy mají a jak jim mohou pomoci.
Uvědomily si, že v našich zahradách žije mnoho zvířat a zjistily čeho

se vyvarovat v kontaktu s nimi.
Na exkurzi navazuje činnost školní družiny. Děti jsou během
vycházek bystřejší a vnímavější ke zvířatům, která žijí kolem nás.
Zapojili jsme se do programu „Les ve škole – škola v lese“ děti
vedeme k péči o zelená místa v okolí. Zkoumají les, hraji si v něm a
tvoří.
V ŠD pravidelně navštěvujeme obecní knihovnu. Děti si vyrábějí
drobné dárečky, které si odnesou domů a dozvědí se spoustu
zajímavých věcí z oblasti literatury, které pro ně připraví teta Ája
(Alena Bartošová). Po obědě děti relaxují na svém polštářku,
poslouchají pohádku nebo písničky. Mohou využít k relaxaci
uvolňovací dotekové masáže. Denně děti hrají společenské hry,
zdokonalují své schopnosti zábavnými úkoly a cviky, hrají si
v tělocvičně. Za příznivého počasí chodí do přírody nebo na dětské
hřiště. Společně se snažíme vnímat sebe navzájem. Cvičíme se
v pomáhání a v projevování vzájemné pozornosti druhému. Dobré
skutky znázorňujeme na plakátu „Dobrá srdce mění svět“.
Někteří rodiče předškoláků a prvňáčků mohli využít v říjnu
zprostředkované preventivní screeningové vyšetření zraku dětí
nabízené v pohodlí naší školy. Na zraku našich dětí nám záleží.
Se školními muzikanty a recitátory přišla v říjnu do kostelíka
přivítat nové budislavské občánky paní učitelka Daniela Hrdonková.
Milé vystoupení potěšilo všechny zúčastněné. Do školy se k nám
vracejí naše loňské absolventky. Jejich hudební pomoc uvidíte také
na dalších akcích školy v budoucnu. Z jejich návštěv máme radost.
Koncem října začal pro celou školu i školku pravidelný úterní
program. Jezdíme do Litomyšle plavat a hrát si ve vodě. Plavecký
a předplavecký výcvik absolvují do ledna všechny děti, kterým to
zdraví dovolí.
V listopadu jsme se rozhodovali, zda slavit Halloween nebo
Dušičky? Celodenní program seznámil žáky se zvyklostmi, historií,
tradicemi a náležitostmi obou svátků. Vysvětlili jsme si rozdíly
a popovídali o oslavách těchto svátků u nás i v různých zemích
světa. Vyučovací hodiny tohoto dne byly inspirované Halloweenem
(halloweenské počítání, doplňování, Aj - slovíčka zaměřená
na Halloween, strašidelný film a výroba strašidýlek a masek).
V listopadu také vyjela mateřská školička do kina v Litomyšli na
„Pohádky pro kočku“.
Následovala příprava všech dětí i zaměstnanců z celé školy
na advent a nácvik na veřejná vystoupení. První adventní neděli

jsme se sešli na školním dvoře. Základní škola připravila
k příležitosti rozsvícení vánočního stromu malý koncert. Spolu
s rodiči a hosty jsme si vyslechli i básničky dětí z MŠ a společně
jsme si zazpívali koledy. V deštivém podvečeru přišel vhod i horký
dětský punč, čaj a svařené víno.
Největší přípravy vyvrcholily Vánoční besídkou celé školy
v KD Krčma. Všem pedagogům náleží velké poděkování a všem
dětem pochvala. Slyšeli jsme pěkné muzicírování, viděli jsme
hezkou pohádku „O jedličce“, zazpívali jsme si koledy. Zatancovali
jsme si se sněhovými vločkami. Pohráli jsme si s lidovými
písničkami a spolu s malými tučňáčky jsme si zacvičili. Závěrečné
vánoční zpívání, recitování a společné předávání vyrobených
přáníček bylo roztomilé.

Tentokrát byli všichni v teple sálu. Po besídce bylo připraveno malé
občerstvení. Členové SRPŠ ve spolupráci s Mikulášem připravili pod
ozdobený stromeček pro vystupující pěkné balíčky s dobrotami.
Maminky a tatínkové přinesli napečené cukroví. Podle ohlasů se
nám vystoupení podařilo.
Do konce roku už nás čekají jen vycházky spojené
s roznášením přáníček od dětí našim starším spoluobčanům a na
závěr malé třídní besídky ve školce i ve škole s pokračováním ve
družině.
Než se rozloučíme se starým rokem, popřejme si navzájem
do toho nového zdraví, štěstí, lásku, pohodu, vzájemnou úctu
a porozumění. Ať se nám všem dobře daří.
ředitelka ZŠ a MŠ Budislav, Mgr. Jana Jandová

FARNÍ CHARITA INFORMUJE

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Blíží se čas vánoční a s ním i
příprava na obdarovávání našich
nejbližších. Každý dárek přináší
velikou radost nejen tomu, kdo
dostává, ale i tomu, kdo dává. Moc
nás těší, že každoročně přijímáte a
obdarováváte tři krále, kteří Vás ve
Vašich domovech navštíví. Pomáháte
tím nemocným a starým lidem,
kterým, díky Vám, můžeme půjčit
polohovací postel či jinou zdravotní
pomůcku, můžeme je zavést k lékaři,
přinést jim nákup, pomoci jim s
úklidem či hygienou.
Děláte tím radost také dětem, které Vás navštíví, zazpívají a
přinesou požehnání, když symbolicky označí Váš domov písmeny
K+M+B. Tříkrálová sbírka nám všem dává radost.

Využití Tříkrálové sbírky 2015
Na počátku roku 2015 se při Tříkrálové sbírce podařilo celkově
vybrat částku 209.444,-Kč, ze které měla naše Farní charita k
dispozici 138.566,- Kč. Během letošního roku jsme z těchto peněz
zakoupili nové zdravotní pomůcky - dvě elektrické polohovací
postele s antidekubitními matracemi, čtyři vysoká chodítka,
glukometry a tonometry, vše v celkové v hodnotě 71.000,- Kč, a
zbývající prostředky byly využity na hrazení provozních nákladů
pečovatelské a ošetřovatelské služby (např. nájemné 34 tisíc,
pojištění automobilů 18 tisíc, ...)
Tříkrálová sbírka 2016 se uskuteční v sobotu 9. ledna 2016.
Záměr na využití Tříkrálové sbírky na rok 2016 je opět nákup
kompenzačních pomůcek, odkup sociálního automobilu a úhrada
některých nákladů pečovatelské a ošetřovatelské služby.
Předem děkujeme široké veřejnosti za vstřícné přijetí
koledníků, dětem a vedoucím skupinek, díky jejichž obětavosti se
může Tříkrálová sbírka uskutečnit.
Farní charita Dolní Újezd

DOTAZNÍKY

V průběhu letošního léta jsme se na vás obrátili s prosbou o vyplnění dotazníků týkajících se života v naší obci. Celkem se nám vrátilo 83 řádně
vyplněných dotazníků. Z toho odpovídalo 36 mužů, 26 žen a za celou domácnost odpovídalo 21 dotazovaných. Níže uvádíme graf, v kterém
jsou seřazeny podle důležitosti priority, tak jak vyplynuly s odevzdaných dotazníků.

starosta obce Budislav,
Luboš Šplíchal

KLUB ŽEN INFORMUJE
PO ROCE NASTAL ZAS VÁNOČNÍ ČAS, STROMEČEK SVÍTÍ A KAPŘÍK ŠPLOUCHÁ,
DĚŤÁTKA ZAHŘEJE ZVONEČKŮV HLAS, JEŽÍŠEK DO OKEN ZVĚDAVĚ KOUKÁ.
SVÁTKY PODLE PŘEDSTAV MĚJTE, NEMRAČTE SE, ALE SMĚJTE,
AŤ NEMOCI SE VÁM VYHÝBAJÍ, STOLY DOBROTAMI PROHÝBAJÍ,
AŤ U VÁS PANUJE POHODA, KLID, VSTŘÍCNÝ JE K SOBĚ VŠECHEN LID!
SVÁTKY VÁNOC S FŮROU SNĚHU, NA NOVÝ ROK LÁSKU, NĚHU,
SPOUSTU KRÁSY A ZLA MÁLO, ŠTĚSTÍ, COBY ZA TO STÁLO.
TU DĚTSKOU RADOST, UPŘÍMNOU A OD SRDCE, POŽEHNANÉ VÁNOCE A VYDAŘENÝ NOVÝ ROK VÁM
PŘEJÍ ŽENY ZO ČSŽ Budislavský ženský klub
Věra Lopourová

KNIHOVNA INFORMUJE
Den stromů - čistíme les
V měsíci říjnu je vyhlášen Světový den stromů, a tak jsme také
přiložili ruce k dílu. V sobotu 24.10.2015 jsme posbírali odpadky v
lese kolem silnice na Posekanec. Je neuvěřitelné, že jsme nasbírali
čtyři plné pytle v dnešní době,kdy jsou kontejnery na každém rohu.
Děti byly skvělé a moc jim děkuji a také paní Petře Pešatové za
spolupráci. Další úsek Posekanec - Proseč je také plný odpadků, na
ten se chystáme z jara. Každá dobrá duše, která pomůže lesu od
odpadků, je vítána.

Pekelný taneček a Strašidlo Cantervillské
Veliké poděkování všem, kteří přišli podpořit naše Budislavské
divadlo a poté i Pekelný taneček s Habalem, který se konal 28.
listopadu 2015. I když čertů, andělů se v kulturním domě moc
nesešlo, akce se celkem vydařila. Velký dík patří kapele Habal, na
kterou se lidi přišli podívat a určitě se všichni dobře bavili.
Děkujeme !

Lampionový průvod kolem obce
V listopadu se děti konečně dočkaly lampionového průvodu.
17.11.2015 jsme obešli obec, zastavili jsme se u pomníků a křížků,
kde jsme položili kytice, věnce a zapálili svíčky. Připomněli jsme si
důležitá listopadová výročí. Na den 17. listopadu připadá státní
svátek - Den boje za svobodu a demokracii. K tomuto datu se váží
hned dvě události, první z roku 1939, kdy byly české vysoké školy
uzavřené nacisty. Stalo se tak po pohřbu Jana Opletala, jehož čin
byl projevem odporu proti německé okupaci. Hitler následně nařídil,
aby všechny demonstrace byly potlačeny silou. Poté byly uzavřeny
vysoké školy a devět vedoucích představitelů vysokoškoláků bylo
popraveno. Druhá událost, kterou si většina z nás pamatuje, se váže
k roku 1989, ke studentským protestům na Národní třídě, které byly
rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím spustily tak
zvanou sametovou revoluci. Také jsme si připomněli, že uplynulo 70
let od ukončení 2. světové války.
Poděkování patří Jaroslavu Souškovi, který o těchto dějinách krátce
pohovořil. Zakončení průvodu proběhlo na louce u Nového rybníka,
kde obec připravila pozemky na novou bytovou výstavbu. Vypustili
jsme lampion s přáním, ať se budoucím obyvatelům těchto parcel v
Budislavi daří a jsou tu spokojeni.

Podzim v knihovně patřil především stromům, dušičkovému období
a také čertům.
S dětmi jsme vytvářeli skřítky z listí, pokoušeli jsme se spojovat listy
a jejich plody, s pomocí encyklopedie určit název stromu a také
názvy obilí. A s obilím je spjata i pohádka od Františka HrubínaKuřátko v obilí, která se dětem moc líbila. V listopadu na Den
poezie jsme si připomněli výročí dvou spisovatelů, a to K.H.Máchy a

K.J.Erbena, a nezapomněli jsme na dýně, duchy, netopýry, zkrátka
vše, co patří k dušičkovému období. (Foto děti a duchové a děti a
stromy)
3.prosince k nám do knihovny zavítal čert z Dalskabátů, ale byl
velice hodný a každému dítku, které navštěvuje naši obecní
knihovnu podaroval od Mikuláše pěkný balíček. Čert dobře věděl, že
děti v knihovně dobře pracují, jsou zvídavé a moc nezlobí. Mají rády
knihy i pohádky a písničky, které si občas pouštíme, jako například
Nezbednou pohádku od J.Drdy O čertech a princezně Máně.

Pozvání na sobotní tvořeníčka
V sobotu od 18:30 do 20:00 probíhá v naší knihovně sobotní
tvoření čehokoliv. V podzimních měsících jsme vyráběli vánoční
stromečky z nití, zelené vánoční stromečky z tůjí ,svícínky z
levandulové koupelové soli nebo z lahví od vína, nádherné šperky z
fimo hmoty. Datum dalšího tvoření najdete na webových stránkách
knihovny nebo na facebooku knihovny.
Za divadelníky Budislávku a Obecní knihovnu přejeme všem
lidem dobré vůle spokojené Vánoční svátky
a šťastný Nový rok 2016.

Alena Bartošová

VČELAŘI BUDISLAV
Včelařství má v naší obci dlouhou tradici, napomáhají tomu příznivé
přírodní podmínky, kde na jedné straně obce jsou rozsáhlé lesy a na
druhé spíše luční porosty s mezemi. V těchto pruzích zeleně z jara
kvetou hlohy, trnky a velké množství třešní.
V současné době máme v obci 11 aktivních včelařů, kteří
obhospodařují celkem 95 včelstev. Všichni jsou sdruženi v Českém
svazu včelařů, který nám poskytuje podporu ve formě vyřizování
dotací na naši činnost a dále nám zajišťuje veterinární léčiva za
dotovanou cenu. Včelař je dle zákona chovatel a vztahují se na
něho přísné veterinární zákony. V dnešní době se potýkáme s

výskytem řady nemocí včel, nejrozšířenější je varroáza (jedná se o
napadení včel parazitem s názvem kleštík včelí), dále některé virové
nebo bakteriální choroby, kde nejvážnější je takzvaný včelí mor.
Správným vedením chovu a včasným léčením se nám všem daří
udržet zdravotní stav včel na dobré úrovni.
Nejznámějším produktem včel je jejich med. Doporučuji med
nakupovat přímo od včelaře, dostane se vám nejvyšší kvality za
nejlepší cenu. Prodávané medy v obchodě jsou mnohdy velice
nekvalitní.
Za budislavské včelaře Marek Bulva

SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE V ROCE 2015
Podání žádosti o dotaci a následné poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu na
realizaci projektu „Separace bioodpadů v rámci Sdružení obcí
Toulovcovy Maštale“
Dokončení realizace projektu „Pasportizace a obnova
cykloznačení, bezpečnější pohyb a orientace v regionu
Toulovcovy Maštale“. Byly označeny všechny sloupky
identifikačními čísly, byla spuštěna webové aplikace na našem
webu (možnost zoomování mapy, zobrazení jednotlivých
cyklotras, náročnosti jednotlivých úseků, zobrazení sloupků a
zajímavých míst na trati), veškerá data byla předána
záchranným sborům.
Podání žádosti o dotaci a následné obdržení dotace ve výši
20 000 Kč na realizaci akce „Cyklo Maštale 2015“ z rozpočtu
Pardubického kraje.
Dokončení realizace projektu „Obnova Toulovcovy rozhledny –
nejnavštěvovanější rozhledny regionu Toulovcovy Maštale“.
Slavnostní otevření Toulovcovy rozhledny, které se konalo dne
27. 6. 2015. Akce se zúčastnili někteří zástupci členských obcí,
projektant, realizátor stavby a veřejnost. Toulovcovy rozhledna
byla po téměř dvou letech znovu otevřena veřejnosti.
Přípravy podkladů a vydání skládačky mikroregionu Toulovcovy
Maštale v nákladu 10 000 ks.

Přípravy podkladů a vydání cykloturistické mapy mikroregionu
Toulovcovy Maštale v nákladu 3 000 ks.
Propagace turistických cílů mikroregionu na webu Turistika.cz.
Prezentace v časopisu Céčko společnosti Centropol, a.s.,
v letní cestovatelské příloze „Léto 2015“.
Přípravy a realizace akce Merida Cyklo Maštale 2015. Již 15.
ročník tohoto závodu se konal 6. 6. 2015, zúčastnilo se ho 993
závodníků.
Přípravy a realizace 4. ročníku akce Novohradský sraz
veteránů, který se konal 11. 7. 2015.
Podání žádosti o grant na podporu a provoz Turistického
informačního centra na rok 2016.
Rozšíření sortimentu turistických suvenýrů o turistickou vizitku
města Proseč, turistickou vizitku planetární stezky, keramické
zvonečky a píšťalky.
Přidělení dotace z Programu obnovy venkova ve výši 300 000
Kč na realizaci projektu „Oprava a údržba cyklotras a rozhleden
v mikroregionu Toulovcovy Maštale“.
Realizace projektu podpořeného z Programu obnovy venkova
na rok 2015. V rámci projektu „Oprava a údržba cyklotras a
rozhleden v mikroregionu Toulovcovy Maštale“ bylo na
rozhledně Borůvce provedeno chemického ošetření všech
dřevěných konstrukcí a byl proveden vrchní nátěr v odstínu
pínie. Na rozhledně Terezce bylo vyměněno 6 stojen a bylo

provedeno chemické ošetření všech dřevných konstrukcí. Byla
provedena oprava a údržba částí cyklotras v obci Perálec,
Leština, Nová Ves u Jarošova, Budislav a Poříčí.
Přidělení dotace ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu
„Obnova propagačních cedulí v mikroregionu Toulovcovy
Maštale a v jeho partnerských regionech“.
Realizace projektu „Obnova propagačních cedulí v
mikroregionu Toulovcovy Maštale a v jeho partnerských
regionech“ podpořeného z programu „Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v PK na rok 2015“. Bylo
obnoveno 36 ks propagačních tabulí o velikosti A1, které jsou
umístěny v našich partnerských regionech (Litomyšl, Polička,
Hlinsko, Svojanov).
Přidělení individuální dotace ve výši 100 000 Kč na realizaci
projektu „Výstavba úschovny kol pro návštěvníky mikroregionu
Toulovcovy Maštale“.
Realizace projektu „Výstavba úschovny kol pro
návštěvníky mikroregionu Toulovcovy Maštale“ v rámci
poskytnuté individuální dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje. Úschovna kol byla vystavěna za budovou
turistické ubytovny Toulovec, je tvořena dřevěnou konstrukcí a
má kapacitu pro 30 kol.
Přípravy podkladů a vydání stolního kalendáře na rok 2016
v nákladu 2 000 ks.

Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok
2016 na akci „Úprava veřejných prostranství v členských obcích
mikroregionu Toulovcovy Maštale“.
Přidělení grantu Pardubického kraje na podporu a provoz
Turistického informačního centra ve výši 18 842,00 Kč na rok
2015.
Realizace projektu „Separace bioodpadů v rámci Sdružení obcí
Toulovcovy Maštale“ v rámci Operačního programu Životní
prostředí. Mezi obyvatele jednotlivých členských obcí bylo
rozděleno celkem 858 kompostérů pro domácí kompostování.
Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v PK na rok 2016“ na projekty
„Obnova rozcestníků a cykloznačení v mikroregionu
Toulovcovy Maštale“ a „Webkamery pro mikroregion
Toulovcovy Maštale“.
Zhotovení virtuální prohlídky Toulovcových Maštalí společností
Seznam.cz a její umístění na portál Mapy.cz.
Obnova rozcestníků a značení na území obce Budislav.
Vybavení turistické ubytovny Toulovec zastiňovacími roletami
ve všech pokojích.
Příprava pokladů pro vydání skládačky velikosti 2 DL města
Proseče.
Příprava podkladů pro nové pohledy z mikroregionu.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Od začátku roku zasahovali budislavští hasiči celkem u pěti požárů,
u jedné dopravní nehody a u sedmi technických pomocí (z toho
třikrát jako asistence zdravotnické záchranné službě)
V minulém roce získala naše obec od města Litomyšl dotaci 10 000
korun na pořízení defibrilátoru pro jednotku hasičů. Defibrilátor je
přístroj schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost
srdce po jeho zástavě. Aplikace tohoto výboje je nutná u
postiženého v co možná nejkratším čase. To klade velké nároky na
zasahující i na správné organizování samotného zásahu.
Protože se jedná o nákladné zařízení a protože s organizováním
tohoto typu zásahů jsou spojené i další náklady, rozhodli jsme se
společně s Obecním úřadem obrátit s žádostí o příspěvek na firmy
působící v naší obci a jejím okolí a dále i na okolní obce. Odezva
nás všechny mile překvapila.
Z celkové vybrané částky bude zakoupen automatický defibrilátor
Philips za částku 37 144,- a jako podpora výjezdu bude dále
zakoupen tablet s systémem GINA za 26 317,5,-. Za zbylé peníze
bude zakoupeno další vybavení.

Vybraná částka a pořízené nové vybavení nás zavazuje k velké
odpovědnosti. Jsme si toho plně vědomi.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem za poskytnutou
finanční podporu. Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu za
vstřícnost a za podporu. Největší poděkování patří všem jedenácti
členům jednotky za odvedenou práci. Děkujeme.
Klidné prožití Vánočních svátků.
Za JSDH obce Budislav, Martin Heger – velitel a Marek Bulva
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