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ČÍSLO 4/2011

ZPRÁVY Z OBCE

V poslední dekádě tohoto roku byla opravena část chodníku od horní zastávky směrem ke škole. Dále jsme začali s úpravami prostor okolo
koupaliště Širůček, kde byla přeložena první část chodníku, na kterou přispělo město Litomyšl částkou 20 tis. Kč. Nechali jsme také vyčistit
betonové dno koupaliště, ze kterého bylo vyvezeno okolo 25 m3 bláta. Okolo komunikace směrem k Zimce byly vyčištěny příkopy. Na
komunikaci u č.p. 4 byl položen nový asfaltový povrch a byly vyspraveny výtluky po kopci a okolo Němcova rybníku. Vyrobili jsme sněhové
zábrany, které byly rozmístěny na místa, kde se tvoří nejvíce závějí a až sníh a vítr nám ukáže, jak tyto zábrany pomohly. Za koupalištěm
Širůček byly započaty práce na novém sociálním zařízení, které je budováno ve spolupráci se Sdružením obcí - Toulovcovy Maštale. Začalo se
s kácením starých a usychajících jasanů.

JÍZDNÍ ŘÁDY

Od 11.prosince se mění jízdní řády meziměstských autobusů a vlaků v Pardubickém kraji. Aktuální jízdní řády najdete na webových
stránkách www.oredo.cz v sekci jízdní řády. Připomínky je možné nahlásit do 10. ledna 2012.Pro potřeby obcí a občanů Pardubického kraje
byly zřízeny dvě informační linky (466 030 708, 466 026 866), na kterých budou zástupci Oreda připraveni odpovídat na Vaše dotazy a
připomínky k jízdním řádům. Linky budou v provozu každý pracovní den od 8 do 18 hodin.

VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a s ním i jedny z nejkrásnějších svátků - VÁNOCE.
Přeji všem krásné prožití svátků vánočních v rodinném kruhu, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v
novém roce 2012.
starosta obce Šplíchal Luboš

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 5.10.2011

Usnesení obecního zastupitelstva.
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ZO schvaluje rozpočtové opatření obce Budislav č.6: dotační prostředky na výdaje mezd a pojištění veřejně prospěšných pracovníků za období 8-9/2011, příjem
dotace ze SZIF na modernizaci vytápění KD, navýšení příjmu knihovny o dar, poskytnutí finančních prostředků pro JPO, navýšení příjmů z pronájmu kostela a v
třídění odpadu a využití těchto prostředků, dále řeší změny ve využití prostředků pro oblast kultury, SPOZ, veřejné osvětlení, komunální údržbě, třídění odpadů,
veřejné zeleně, JPO SDH OÚ dle položek, rozpočtové příjmy a výdaje obce se tímto navyšují o 177 tis
ZO schvaluje použití zbývajících rozpočtových prostředků určených na opravy místních komunikací na : oprava komunikace nad Benzinkou pod č.p.3 a 4,
Komunikace na Kamenných Sedlištích směrem k Zimce a výspravu výtluků na ostatních komunikacích.
ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v kulturním domě Krčma pro místní občany .
ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 164/3 , kterou podala majitelka přilehlé nemovitosti. dle přiloženého nákresu v katastrální mapě,
zaměření pozemku zajistí a uhradí zájemce o odkoupení nemovitosti, cena prodávaného pozemku je stanovena 50,- Kč za m2.
ZO schvaluje Smlouvou o zřízení věcného břemena č. IV-12-2007022/VB/1Budislav, RD-knn , povinná z věcného břemena:Obec Budislav, oprávněná:společnost
ČEZ Distribuce, a.s., obsah věcného břemene – právo umístění zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č.161 , jakož i strpět další zákonná omezení s tímto
právem spojená.Finanční náhrada obci za toto věcné břemeno činí 1.000,- Kč.
ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku SOTM za symbolickou cenu 1,- Kč za rok, na 8 let a zároveň odsouhlasilo předložený návrh nájemní smlouvy a její
uzavření po dni nabytí právní moci záměru pronájmu.
ZO schvaluje využití finančních prostředků určených na opravy a investice týkající se KD na akci výměna vchodových dveří.
ZO schvaluje obnovení vylepšené smlouvy s Českou pojišťovnou ,a.s. na komplexní pojištění majetku obce a odpovědnosti .
ZO schvaluje konání akce „Vzdání pocty spisovatelce Teréze Novákové“ v roce 2012 , podání žádosti o poskytnutí dotace na tuto akci a začlenění finančních
prostředků na tuto akci do rozpočtu obce příštího roku ve výši 7 tis.Kč.
OZ schvaluje akci rekonstrukci střech budovy ZŠ v následujícím roce a případné zakoupení střešní krytiny v roce letošním z prostředků z majetkového vypořádání
se SO Plynofikace Proseče bude-li to výhodné z hlediska poskytovaných podzimních slev.
ZO odsouhlasilo záměr pronájmu č.p 208 paní Lucii Hurtové na dobu do 30.4.2012 za cenu 1.500,- Kč měsíčně + úhrada spotřebované energie a vody.
ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část obecního pozemku p.č. 1084 dle přiloženého náčrtu o výměře 30 m2, cena je stanovena dohodou na 50,- Kč za rok
, při využití tohoto pozemku nájemce dodrží odstup od nemovitosti č.p.33 v šíři 3 m odstup od pozemkové parcely č.132/1 a průchod k pozemku p.č. 1096/3 dále
nedojde při využívání pozemku k omezení užívání místní komunikace na pozemku p.č.1084.
ZO schvaluje udělení licence na provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy pro dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. Třebovská 330, 562 01 Ústí nad
Orlicí na linku č. 700 820 Česká Třebová – Litomyšl
ZO schvaluje umístění dopravního zrcadla pro zpřehlednění situace na komunikace na Kamenné Sedliště v oblasti u č.p.171 ,odbočka k č.p.152.

OZ bere na vědomí:
Bere na vědomí pokračování v akci ČOV a kanalizace Budislav a jednání ve věci optimalizace projektu k dosažení možnosti realizace akce.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 9.11.2011
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ZO schvaluje rozpočtové opatření obce Budislav č.7: které řeší příjem dotace na veřejně prospěšné práce za období 10/11 a jejich využití , příjem podílu ze SO
Plynofikace Proseče , ponížení příjmů z daní a místních poplatků, a další změny ve využití prostředků jednotlivých paragrafů, vše uvedeno v rozpisu opatření. Příjmy
se tímto opatřením navyšují o 1.400,10 tis.Kč a výdaje o 155,2 tis.Kč
ZO schvaluje slevu na nájemném v kulturním domě Krčma pro místní občanku.
ZO schvaluje objednávku a podpis smlouvy mezi Obcí Budislav a firmou Svět oken s.r.o. – Svitavy, se sídlem Náměstí Míru 48/118, Svitavy na výměnu dvou
vstupních dveří do kulturního domu Krčma . Hodnota provedení díla dle smlouvy 75.406, Kč
ZO schvaluje kácení dřevin, 5 ks proschlých a nakloněných jasanů na pozemku p.č. 142/1
ZO schvaluje Mandátní smlouvu mezi mandatářem EKOPLAN, s.r.o. a mandantem Obcí Budislav na zajištění provedení geodetického zaměření, vypracování
geometrických plánů v potřebném počtu, projednání věcných břemen s vlastníky dotčených pozemků , uzavření smluv o zřízení věcného břemene, vypracování a
podání návrhů na vklad příslušných práv plynoucích z uzavřených smluv do katastru nemovitostí, řešení nestandartních situací, to vše v KÚ Budislav u Litomyšle .
Mandatář bude postupovat v souladu se směrnicí VČP Net, s.r.o.
ZO schvaluje podání požadavku na DSO Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko na prodloužení vodovodního řádu od č.p. 211 za č.p.243 v roce 2012.
ZO schvaluje akci zavedení elektřiny do kulturního domu Krčma .
ZO schvaluje konání vánočního koncertu hudební skupiny GEMA v kostele Boží Lásky dne 18.12.2011.
ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Pardubického kraje na zakoupení dopravního vozidla s podílem 30% vlastních prostředků obce.
OZ schvaluje zajištění výměny vchodových dveří do šatny objektu ZŠ a MŠ Budislav.
ZO schvaluje provedení zatrubnění příkopu u nemovitosti pozemku p.č. 1245 KÚ Budislav u Litomyšle za účelem provizorního řešení situace obtěžování majitelů
uvedeného pozemku protékajícími splašky. Akce bude realizována na jaře roku 2012 jakmile to umožní klimatické podmínky.
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvu o zřízení věcného břemena na pozemkové parcely, které vznikly oddělením od pozemkové parcely 1861/1
geometrickým plánem č. 603-59/2011 a to pozemků p.č. 1861/7 o výměře 213 m2 druh ostatní plocha a díl „d“ o výměře 21 m2, který bude začleněn do
pozemkové parcely st.240, a to v hodnotě 50,- Kč za m2 prodávaných nemovitostí.Součástí kupní smlouvy bude též zřízení věcného břemena pro povinného a
oprávněnou Obec Budislav – zajištění vstupu na pozemek a umožnění údržby a oprava vodovodního řádu vedoucí pozemkem p.č. 1861/7, věcné břemeno bude
zřízeno bezúplatně.
ZO neschvaluje vstoupení do XIV. výzvy Operačního programu Životního prostředí týkající se žádosti obce Budislav akceptační č. 09048101 na projekt Výstavba
kanalizace a ČOV v obci Budislav
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Pardubickému kraji odboru životního prostředí na projektovou dokumentaci pro pokračování akce Kanalizace a ČOV
Budislav II.etapa-tlaková kanalizace.

OZ bere na vědomí:
•
•

zprávu o provedení dílčího přezkoumání hospodaření Obce v roce 2011
uzavření darovací smlouvy , kterou Obec Budislav nabývá do svého vlastnictví od Obce Oldříš TURISTICKOU INFORMAČNÍ TAUBLI v hodnotě 16.936,50 Kč.

SILVESTR 2011
Na Silvestra 31.12. se uskuteční v naší vesničce před hasičskou zbrojnicí od 19:00 do 22:00 hodin rozloučení se
starým rokem.
Podávat se bude čočková polévka, svařené víno a jiné dobroty, které neodmyslitelně k tomuto dni patří. Celá akce bude ukončena
ohňostrojem.Akci pořádá zastupitelstvo obce.
Všichni jste srdečně zváni.

Za obec – místostarosta Rejman Miloš

AKTUALNĚ ZE ŠKOLY
Výuka pomocí interaktivní tabule

Díky finančním prostředkům EU od začátku tohoto školního roku
využíváme v naší škole při výuce interaktivní tabuli, která přináší žákům i
učitelům nové možnosti a cesty k poznání.
Tabule se u dětí stala velmi oblíbenou. Hodiny, kdy s ní ve výuce
pracují, jsou pro ně mnohem zábavnější. Žáci jsou také aktivnější, protože
prostřednictvím interaktivní tabule mohou přemisťovat objekty, spojovat
dvojice, které k sobě patří, doplňovat chybějící písmenka, číslice.
Tabule se dá využít ve všech předmětech a práce s ní není příliš
obtížná. Vyžaduje však znalosti a dovednosti práce s počítačem. Učitel má
možnost prezentovat učivo živě a zajímavě, používat připravené
prezentace, obrázky, fotografie, video či výukové programy.
V měsíci březnu chystáme pro rodiče a veřejnost „Ukázkovou hodinu
práce s interaktivní tabulí ". Budete mít možnost vidět žáky přímo při školní
práci a zjistit, co naše tabule umí a co už umíme my.

VÁNOČNÍ VÝSTAVKA NA OÚ

Pod vedením paní vychovatelky Kristýny Boštíkové pracuje na naší škole
již osmým rokem výtvarný kroužek.
Je určen všem dětem, které rády tvoří. Náplň kroužku je velice různorodá.
Děti mají možnost vyzkoušet si co nejvíce výtvarných činností, seznámit se
i s netradičními výtvarnými technikami a materiály.
Malou výstavku vánočních prací můžete shlédnout v době od 12. prosince
do 6. ledna 2012 ve vchodových prostorách OÚ.
Přijďte se podívat.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

V neděli 4. prosince se v kulturním domě Krčma uskutečnila tradiční Mikulášská besídka, letos již podruhé spojená s mikulášskou
nadílkou.
S pásmem básní a tanců vystoupily děti z MŠ, které svými čertovskými oblečky vykouzlily úsměvy na tvářích všech hostů, a jejich
roztomilé vystoupení potěšilo nejen rodiče. Poté pak přišli na řadu žáci ze ZŠ. Také oni předvedli, co si pro rodiče nacvičili.
Recitovali básně, zpívali čertovské a vánoční písně, tancovali. Některé děti také zahrály na hudební nástroje. Výkony v podání žáků
ZŠ byly zdařilé. Besídka děti velmi bavila. Atmosféra byla veselá. Nakonec se všichni dočkali i Mikuláše s andělem a čerty, kteří
přinesli dětem sladkou odměnu.
Velké poděkování patří obci Budislav, SRPŠ, panu Rejmanovi a zejména maminkám a babičkám, které napekly výborné cukroví.
Věříme, že všichni, kteří přišli, strávili příjemné nedělní odpoledne.
Přejeme Vám šťastné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2012.
Kolektiv ZŠ

AKTUALNĚ ZE ŠKOLY

VÁNOČNÍ DÍLNY
V úterý 20.12. 2011 se v ZŠ a MŠ Budislav konaly vánoční dílny.
Děti si mohly vyrobit ozdobu z včelí plástve, novoroční přáníčko
vánoční hvězdu a svícen.
V prostorách školy to vonělo jehličím a nám všem bylo opravdu vánočně.

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Zápis do první třídy pro školní rok 2012/2013 se na naší škole bude konat
ve středu 18. ledna 2012 v době od 14:00 do 16:00 hodin v I. třídě ZŠ.
Naše škola nabízí:
v téměř rodinné prostředí
v individuální přístup k žákům
v moderně vybavené učebny
v provoz školy od 6:30 do 15:30 hodin
v přivádění a odvádění dětí od autobusu
v mimoškolní akce
v zájmové kroužky: taneční, výtvarný, angličtina hrou, kroužek předškoláků, zaměřený na získávání
dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy
Těšíme se na Vás!
Učitelé a spolužáci ZŠ Budislav
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Zájezd na hokejové utkání do Pardubic
SDH Budislav pořádá zájezd na hokejové utkání mezi týmem Pardubic a Zlína, který se bude odehrávat v neděli 29.ledna 2012 se
začátkem v 17:00 v ČEZ Aréně v Pardubicích. Lístky stojí 125 až 165 Kč. Účast je třeba nahlásit do 28.12.2011 u pokladníka Václava
Krejsy. Lístky si hradí každý sám. Autobus bude hrazen z prostředků SDH Budislav.

Výroční členská schůze
Dne 9.12. se od 19 hodin konala v hostinci Na Skalách výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů obce Budislav. Na programu
byla zpráva o stavu hospodaření sdružení, velitel informoval přítomné o zásazích v roce 2011 a také byla předána vyznamenání
zasloužilým hasičům. Členy výjezdové jednotky odměnil starosta obce drobnými dárky. Při večeři byly promítány fotografie z událostí, u
kterých jsme letos zasahovali a také záběry z květnových oslav 120.výročí založení našeho sboru. Dále starosta seznámil přítomné
s plánem modernizace hasičské zbrojnice, na kterou se sdružení pokusí získat dotaci přes MAS Litomyšlsko.
starosta SDH Budislav, Luboš Šplíchal

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO LITOMYŠL INFORMUJE
PRODEJ ZNÁMEK A POVOLENEK se uskuteční v tyto středy 11.1.2012, 25.1.2012, 8.2.2012, 22.2.2012, v salonku restaurace Slunce
od 16:00 do 18:00 hodin.
Školení nových členů proběhne v sobotu 28.1.2012
Rybářské závody: dospělí sobota 5.5.2012 na Mendrice 1, Neděle 6.5.2012 na Mendrice 2, zahájení v 6:00
Brigády budou vykonány v k.ú. Budislav – Jarošov
Informace na tel.737432574 – František Opletal

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bychom chtěli poděkovat p.Františku Opletalovi za ochotu a práci, kterou stále pro obec vykonává. Jeho
znalosti a několikaleté zkušenosti nám pomáhají v každodenní práci. Děkujeme.
Za obec starosta a místostarosta

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ KLUBU ŽEN

KNIHOVNA INFORMUJE
Svatomartinský lampionový pochod
Svátek svatého Martina byl a je jedním z
nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři
čekali na první sníh, hospodyně pekly
posvícenskou martinskou husu a martinské
rohlíky nebo podkovy, zvané martiny, roháče,
zahýbáky, pilo se svatomartinské víno. Tento
svátek je spojen s významným lidským gestem
– soucitem, laskavostí a schopností se dělit.
Legenda praví , že voják Martin podaroval
mrznoucímu žebrákovi polovinu svého pláště,
aby se alespoň zahřál, načež se nad Martinovou
hlavou objevila zářící koule. Tento motiv
„lidského tepla“ ne náhodou vystupuje do
popředí v nadcházejícím období chladné zimy.
Krásně je to vyjádřeno v obyčeji „chůze s
lucernou“ – nošení světla temnotou.
A proto jsme se rozhodli prosvětlit tento studený
podzimní
podvečer
Svatomartinským
lampionovým průvodem kolem Budislavi a
Kamenných Sedlišť. Pochod doprovázel Sv.Martin na koni a kytarový doprovod. Na cestu jsme podávali martinské rohlíčky a pro zahřátí
vínečko. Na Kamenných Sedlištích u „Křížku“ byla předvedena našimi „dobrovolníky“ legenda o sv. Martinovi ,jak podaroval půl pláště
promrzlému žebrákovi. Průvod skončil o půl sedmé u knihovny, kde se s námi sv. Martin rozloučil a poděkoval všem zúčastněným za doprovod.

Den pro dětskou knihu v Budislav
29.listopadu 2011 přijal pozvání do naší knihovny úžasný ilustrátor dětských knížek , časopisů , omalovánek, obalů na CD, pohlednic, pan Adolf
Dudek .Tomuto rodákovi z Poličky se podařilo prodat s Librexem na tři miliony knížek a to mu vyneslo titul "Nejprodávanějšího ilustrátora
dětských knih" .
Při hodinovém představení s názvem „MALOVÁNÍ PRO DĚTI“ nezůstal jediný divák v klidu, místností zněl hlasitý smích a bouřlivý potlesk. Děti
si vyzkoušely , jak snadno mohou cokoli nakreslit a kromě spousty legrace si odnášely informace o vzniku moderních dětských knih a
malířských technikách. Součástí vystoupení byly soutěže, při nichž děti za všechny správné odpovědi dostávaly obrázky ilustrátora. Vystoupení
pan Áda Dudek zakončil autogramiádou. Pro děti i dospělé to byl určitě nezapomenutelný zážitek.
Více informací o samotném ilustrátorovi a jeho programech najdete na těchto stránkách www.adolfdudek.cz

Ukázka prací pana Adolfa Dudka:

KNIHOVNA INFORMUJE

Mikuláš v knihovně
Ani na Mikuláše se děti v knihovně nenudily, malovaly vánoční stromečky, psaly dopis Ježíškovi, vyráběli jsme vánoční lodičky ze skořápek.
Na svícínky bohužel nedošlo,přepadl nás Mikuláš s čerty, který rozdával nadílku výměnou za básničky a písničky. Někteří si na vlastní kůži
vyzkoušeli, jaké to je, dostat se čertům do pytle!!!! Vše dopadlo dobře a tímto bych chtěla srdečně poděkovat Mikuláši a čertům, že si našli
cestu do naší knihovny. Všem přeji příjemné svátky .
Bartošová Alena Obecní knihovna Budislav

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
V pátek 21.10. byl ve 14:00 na tísňovou linku 112 oznámen vážný úraz osob po pádu ze skalního útvaru Pancéřová loď v
Toulovcových Maštalích. KOPIS na místo vyslal naši jednotku (JSDH obce Budislav) a profesionální hasiče ze stanice
Litomyšl. Naše jednotka na místě průzkumem zjistila dvě zraněné osoby, jednu těžce zraněnou po pádu ze skály a druhou lehce
zraněnou, ale uvízlou na laně bez možnosti pohybu. Pro vyproštění osoby na laně byla povolána lezecká skupina ze stanice HZS
Svitavy. Naše jednotka poskytla zraněné osobě předlékařskou pomoc, provedla fixaci páteře pomocí páteřové dlahy, dále fixaci
končetin pomocí vakuových dlah a následný transport pacienta na vakuové matraci. K osobě na laně slanili příslušníci HZS Litomyšl.
Transport na zem provedla lezecká skupina HZS Svitavy. Naštěstí se jednalo pouze o cvičení. Na závěr celé akce se uskutečnilo
krátké vyhodnocení, kde velitel zásahu hodnotil práci našich hasičů velice kladně.

Dne 26.11. 2011 vyjela v 10:22 naše jednotka k zásahu do obce Paseky. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních vozidel.
Jedno vozidlo skončilo v příkopu na boku a druhé o kousek dál také v příkopu, ale na kolech. Naštěstí se nikomu nic nestalo a tak
naše jednotka provedla převrácení a pomocí navijáku vyproštění vozidla zpět na komunikaci.

Dále dne 14.11.2011 - v 19:42 vyjela jednotka na výzvu KOPISu na likvidaci požáru v obci Budislav. Po příjezdu na místo byl průzkumem zjištěn
požár travního porostu a nahromaděného listí. Jednotka provedla požární zásah jedním proudem C a překopání požářiště k dohašení skrytých
ohnisek. Jednotka se vrátila na základnu v 21:05.
Druhou adventní neděli dne 4.12. ve 14:49 vyjela jednotka k další dopravní nehodě, která se stala za obcí Budislav směrem na Litomyšl.
Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Škoda, které po nárazu do mostku zůstalo převrácené na střeše. Řidič se po příjezdu hasičů
nacházel částečně mimo vozidlo. Jednotka zajistila vozidlo před požárem a proti pohybu, vyprostila řidiče a poskytla mu předlékařskou první
pomoc. Řidič byl transportován leteckou záchranou službou do nemocnice.

Budislavští hasiči zasahovali v tomto roce celkem u 18 mimořádných
událostí. Z toho bylo 8 zásahů na požár, 7 poskytnutí technické pomoci a 3
zásahy u dopravní nehody.
Děkujeme všem za přízeň a přejeme všem hezké Vánoce a šťastný
nový rok 2012.

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