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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Zprávy z obce
V jarních měsících bude v obci realizována oprava komunikace u
Honzálků a rekonstrukce chodníku, úsek U Kulhavých – hasičská
zbrojnice. Obě akce provede firma DS DELTA s.r.o. z Lubné, která
vzešla z výběrového řízení. Od měsíce dubna budou u obce opět
zaměstnáni pracovníci na VPP. Započneme s úklidem posypové
drtě z komunikací, úklidem popadaných větví, vyčistěním lesa
naproti chatě Bratří Čapků a jiných prací, které budou potřeba.

Kompostéry
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale připravilo žádost o dotaci v rámci
SFŽP na domácí kompostéry. V rámci této dotace budou nakoupeny
stejné kompostéry do domácností, které již někteří z Vás vlastní.
Dotace počítá se spoluúčastí obyvatel platbou cca 300 Kč.
Kompostéry budou o objemu 1100 litrů.
Vyzýváme proto občany, kteří mají zájem o získání kompostéru, aby
se nahlásili na obecním úřadě.

Možnosti nahlášení jsou tyto:
1) Osobní na OÚ
2) Emailem na: info@obecbudislav.cz
3) Tel: 461638115
4) Písemně na adresu Obec Budislav, Budislav 64, 569 65

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr bude otevřen od soboty 4. dubna s provozní dobou od
8:00 – 10:00 hod. Do sběrného dvora lze odkládat i v pracovní dny,
ale vždy po domluvě se zaměstnanci obce nebo na OÚ. Žádám
spoluobčany, chataře a chalupáře, aby řádně třídili odpad. Velké
černé popelnice o objemu 1100 litrů nejsou určeny pro ukládání
papíru, plastu a skla. Do těchto popelnic patří směsný komunální
odpad. V obci máme dostatek kontejnerů na plast, papír a sklo.
Takto tříděný odpad šetří životní prostředí i náklady na komunální
odpad.

Nabídka místa obsluhy Toulovcovy rozhledny
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale nabízí místo obsluhy
Toulovcovy rozhledny. Provozní doba je červen, září denně
10.00 – 16. 00 hod, červenec, srpen denně 10.00 – 17.00
hodin, říjen - sobota, neděle 10.00 – 16. 00 hod. Místo je
vhodné pro brigádníka studenta nebo důchodce. Cena za
obsluhu je 25% ze vstupného a 10% z prodaného zboží. Za
sezónu činí částka v průměru 35 000 Kč.

Pálení čarodějnic
Knihovna a SDH Budislav pořádají 30. dubna v amfiteátru
pod Hradiskem ,,Pálení čarodějnic“.
Program: 16:00 Pasování předškoláků na školáky a
prvňáčků na čtenáře
16:30 – 18:30 Hry a soutěže pro děti
19:00 Zapálení hranice
Občerstvení zajištěno.

Starosta obce Luboš Šplíchal

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem jubilantům, kteří v měsících duben, květen a červen
oslaví své narozeniny srdečně blahopřejeme.
60let – Vimrová Hana, Šplíchal Jiří, Strejček Jaroslav
65let – Němečková Vlasta, Bárta Josef, Stříteská Marie, Melša
Jan
75let – Šplíchal Bohumil
81let – Melša Jan
83let – Dočkalová Marie, Tmej František
84let – Kuchtová Ludmila
88let – Dočkal Miloslav
91let – Kulhavá Anna

STŘÍPKY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

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 16.12.2014:
Zastupitelstvo obce zamítá:
 záměr prodeje nemovité věci části pozemku p.č. 1052/5 v KÚ
Budislav u Litomyšle
Zastupitelstvo obce schvaluje:



uzavření „Smlouvy o sdružování prostředků na nákup
výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice“
podání žádosti o bezúplatný převod majetku – konkrétně
požární techniky



ZO se dohodlo:
 na odložení objednávky kopírovací a tiskárenské techniky
 na postupu s naložením dosavadní techniky požární ochrany
ZO bere na vědomí:
 nabídku spolupráce firmy Recycling – kovové odpady ve věci
využití sběrného dvora v Proseči pro občany a majitele
nemovitostí v obci Budislav, které by mělo usnadnit obci i
občanům nakládání s odpady.
 informace kulturní komise



uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace v požární ochraně
na výdaje jednotky dobrovolných hasičů obce pro rok 2014



uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě za
účelem umístění zařízení dešťové kanalizace v pozemku p.č.
112/5 k odvodnění místní komunikace vedoucí po pozemcích
oprávněného 119/7

Zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.2.2015



rozpočtové opatření č. 7/14





rozpočet obce pro rok 2015 ve výši: příjmy 5.295,80 tis. Kč a
výdaje 5.295,80 tis. Kč






Zaslání výzvy k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu na dílo „Rekonstrukce chodníku v obci Budislav, úsek u
Kulhavých – hasičárna“



Zaslání výzvy k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu na dílo „Oprava komunikace U Honzálků, pozemek p.č.
672/11, k.ú. Budislav u Litomyšle“





Zastupitelstvo obce schvaluje:



poskytnutí slevy na nájemné v kulturním domě Krčma



uzavření kupní smlouvy, kterou obec Budislav kupuje traktor
ZETOR 7245





uzavření kupní smlouvy, kterou obec Budislav prodává traktor
ZETOR 6718





uzavření darovací smlouvy a přijetí příspěvku ve výši 3.000,- Kč
na zakoupení pomůcek do MŠ





ZO se zabývalo:


zakoupení kancelářské techniky – tiskárny a kopírky XEROX
7220V-T
rozpočtové opatření č. 2/15
zadání akce na provedení opravy komunikace „U Honzálků“,
pozemek p.č. 672/11, k.ú. Budislav, uzavření smlouvy
s dodavatelem DS DELTA s.r.o. 569 63 Lubná 183
zadání akce a uzavření smlouvy na provedení rekonstrukce
chodníku v obci Budislav, úsek U Kulhavých – hasičárna
s dodavatelem DS DELTA s.r.o. , 569 63 Lubná183
zapojení obce Budislav do kampaně „Vlajka pro Tibet“
prostřednictvím umístění vlajky Tibetu v papírové podobě do
okna OÚ ve dnech kampaně.
záměr č. 1/2015 na pronájem nebytových prostor v budově
Hasičské Zbrojnice za účelem provozování obchodu se
smíšeným zbožím
uzavření kupní smlouvy ohledně pozemku p.č. 164/5 a 164/9
v celkové výměře 108 m2
uzavření kupní smlouvy ohledně pozemku p.č. 1869/3 o
výměře 48 m2
kladný výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Budislav, okres Svitavy
výběr kauce spojené s nájmem prostor v KD Krčma ve výši
3.000,- Kč
výši nájemného prostor zasedací místnosti v prvním patře
budovy OÚ na pořádání prodejních a výstavních akcí

stížností občanů na neoprávněné užívání pozemků v KÚ
Budislav u Litomyšle p.č. 360/2 a p.č. 360/4

ZO bere na vědomí:
 výši členských příspěvků schválených dobrovolnými svazky
obcí, kterými je obec Budislav členem, pro rok 2015
 informace k akci plánované Mikroregionem Litomyšlsko výstavba cyklostezky z města Litomyšl do města Proseč




rozpočtový výhled obce Budislav pro roky 2016 a 2017

ZO se dohodlo:


Diskuze :
 připomínky k činnosti a financování jednotky JPO DH Budislav
 informace o grantových programech Pardubického kraje na
období 2015-2016

ZO bere na vědomí:


Zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.01.2015

na rozdělení finančních příspěvků na činnost spolků a charit na
základě podaných žádostí



vyhlášení konkursu na místo ředitele/ky Základní školy a
Mateřské školy Budislav, okres Svitavy.
nabídky dodavatelů mapových portálů

Zastupitelstvo obce schvaluje:




ZO rozpočtové opatření č.8/14
rozpočtové opatření č. 1/15
Inventarizační zprávu o provedení inventur k datu 31.12.2014

Diskuze :

podrobnosti ohledně činnosti SPOZ

KLUB ŽEN INFORMUJE

Pozvánka
Děti, děvčata a chlapci, rodiče a prarodiče, srdečně vás zveme na
ŠIKULKOVÝ DEN – JARO 2015. Přijďte si toto sobotní odpoledne s námi i společně s rodiči užít a opět si něco originálního vyrobit. Až nás to
přestane bavit, budeme soutěžit. Kdo si hraje, nezlobí, srdíčko si potěší. Kdy ŠIKULKY budou? 28.3.2015 od 16:00 hodin v KD Krčma.
Nezklamte nás a přijďte si hrát, těšíme se. Klub žen

ŠKOLA INFORMUJE

Zprávičky ze školy a školičky
V novém roce 2015 jsme se sešli odpočatí a posíleni zimním
sportováním. Sněhová nadílka se objevovala vždy jen na pár dní,
ale trochu radovánek na sněhu jsme si užili. Chtěli jsme ještě
postavit před školou velikého sněhuláka. To se nám už nepodaří.
Letošní zima se loučí a všichni ve škole už pracují na tom, jak
přivítat jaro.
Za uplynulé období jsme ve škole úspěšně ukončili první
pololetí. Prvňáčci dostali své zatím nejdůležitější jedničky. Zhodnotili
jsme, co se nám povedlo. Žáci si domů odnesli výpis z vysvědčení
s obrázkem naší školy. Dostali také „mokré vysvědčení“ za to, co
dokázali během plaveckého výcviku.
Zaslouženou odměnou školákům byly v pátek 30.1.
jednodenní pololetní prázdniny. Školka zůstala otevřená, ale přišlo
jen velmi málo dětí. O víkendu následovaly dvě naše společné velké
akce. Pro dospělé jsme v sobotu připravili školní ples a pro děti
následoval v neděli karneval v KD Krčma. S náročnou přípravou
pomáhali ve školce i ve škole všichni. Krásnými dětskými pracemi
ze školky a z družiny jsme vyzdobili část sálu na karneval. Plesovou
část sálu vyzdobily dekorace školáků. Výroba ruliček a zajišťování
cen do tomboly zabralo hodiny volného času žáků i zaměstnanců.
Na přípravě se podíleli rodiče, náš obecní úřad a hlavně SRPŠ.
S výzdobou stolů pomohly budislavské ženy. Pro obě akce se
podařilo zajistit bohatou tombolu, výbornou kuchyni a nevysychající
bar. Milým překvapením bylo předtančení, které si pro nás rodiče
nacvičili. V neděli se děti předvedly v krásných maskách. Sešly se
ze širokého okolí a zcela zaplnily sál. Zahrály si mezi tancem pár
indiánských her a na závěr si pochutnaly na plných mísách ovoce
namáčeného do čokoládové fontány. Chci poděkovat všem
organizátorům a všem hostům, kteří se přišli pobavit a zatancovat si.
Podpořili tak naši školu i školku. Výtěžek z obou akcí je pro nás
vítanou pomocí.

Některé maminky by následující řádky neměly číst, aby
nepřišly o překvapení. V pátek 6. března jsme si vyrobili při výtvarné
výchově pod dohledem paní Třískové malovaný šperk se závěsem
na krk. Radost udělal dětem ve školce i ve škole. Moc se jim povedl.
I v tomto pololetí nám přijede zpestřit výuku angličtiny opět v rámci
projektu náš oblíbený lektor v roli rodilého mluvčího.
Pestrý vzdělávací program měla samostatně školka i školní
družina. S dětmi v Mateřské Škole jsme si v průběhu ledna povídali
o Vánocích, vánočních tradicích a zimních sportech. Naučili jsme se
jaká máme povolání a jaká známe zvířátka. V únoru jsme se naučili
poznávat dopravní prostředky a značky. Krásné obrázky a výrobky
dětí ještě zdobí školku.
Ve školní družině jsme se v lednu učili, jak se máme chovat a
stanovili jsme si pravidla, která budeme dodržovat. V okolí školy
jsme se radovali z tuhé zimy, chodili jsme na vycházky, bobovali a
koulovali se. V únoru jsme si povídali o Masopustu. V masopustním
průvodu s hudbou po obci jsme měli také své zástupce. Počasí nám
přálo a malým i velkým maškarám to moc slušelo. Školní družina si
zabrala poslední únorové odpoledne. Vyrazili na výlet po Budislavi "Honba za pokladem". Pěknou odpolední hru vyhráli všichni. Poklad
se našel a bylo v něm dárečků pro všechny dost. Jen se ukázalo, že
pohyb na čerstvém vzduchu některým dětem opravdu chybí.
Pravidelné návštěvy „tety v knihovně“ jsou velmi oblíbené a
inspirativní pro děti všech věkových kategorií. Máme radost, že se
stejným pravidlem už staly i naše odpolední dílny. V lednu jsme
navazovali druhým dílem plstění z ovčího rouna tentokrát pro
školkáčky. V únoru se tělocvična proměnila v království divočiny.
Manželé Macháčkovi pro nás připravili rozsáhlou výstavu ptáků a
savců, kteří žijí v naší přírodě. Mohli jsme si je podrobně
prohlédnout a současně jsme si vyslechli pěkné povídání pana
Macháčka plné zajímavých informací. Na zvířátka se přišly podívat

Zápis do první třídy proběhl 4. února. V MŠ máme dvanáct
předškoláků, jedenáct z nich se zúčastnilo zápisu u nás.
Předškoláčci se svými rodiči prožili odpoledne s krtečkem a jeho
kamarády. Děti plnily hravé úkoly za doprovodu zapisujících učitelek
a společně se staršími kamarády vytvořili pak krásnou velkoplošnou
mozaiku jako památku na tento den. Za odměnu na ně čekaly dva
krtkovy dorty.
V únoru jsme se školou jeli bruslit do Litomyšle. Zahájili jsme
ve spolupráci s AMK Vysoké Mýto cyklus dopravní výchovy. Žáci si
spolu s lektorem v pěti hodinách zopakují a prohloubí své teoretické
znalosti. Ještě v březnu nás čeká jedna návštěva lektora pana
Bezděka. Na závěr je naplánovaná praktická část na dopravním

celé rodiny. V březnu si pro nás připravila šicí dílnu paní
Pulkrábková. Je to další dílna, kdy děti a rodiče spolupracují. Prožijí
ve škole společné odpoledne a domů si odnesou hotovou látkovou
postavičku. Přeji hodně úspěchů a těším se na výrobky. Prohlédnout
si je můžeme až po uzávěrce tohoto čísla.

hřišti ve Vysokém Mýtě. Starší žáci, kteří splní testy i jízdy, dostanou
průkaz cyklisty. Celou akci podporuje BESIP. Rádi uvítáme pomoc
s dopravou na hřiště.
V březnu nás pozvali do ZŠ Proseč na představení „Poslední
Přemyslovci“ s ukázkami historického šermu. Prohlédli jsme si tam i
překrásnou výstavu výtvorů z Lega. Každý si našel něco, co by si
rád postavil.

Na co se máme těšit?
Ještě v březnu nás čekají „
Muzikohrátky a bubnování“. Jde o program muzikoterapie, který si
pro nás připravili Bety a Pavel Jasanští. Budeme hrát, zpívat,
bubnovat, poslouchat a odpočívat. Mohou se přijít podívat i rodiče.
Do školky v úterý 24. března a do školy v úterý 31. března ráno.
Na závěr Vás ještě seznámím se změnami v personálním obsazení
školy. Od ledna máme ve školní družině novou vychovatelku a ve
školce novou učitelku v jedné osobě, je pro svou práci plně
kvalifikovaná. Je to Jana Vybíralová, DiS.. Nahradila Kristýnu
Kališovou, které děkujeme a přejeme hodně štěstí v novém
zaměstnání. V příštích dnech nastoupí jako učitelka MŠ Ivona
Truhlářová, DiS. Bude pracovat na místě Lucie Hurtové, která se
s námi rozloučila a nyní se chystá na nejkrásnější poslání v životě
ženy. Naší kolegyni děkujeme za práci, kterou u nás odvedla, a
přejeme jí hodně štěstí, zdraví a mateřských radostí.
Našim dvěma novým kolegyním přeji hodně úspěchů, nadšení a
inspirace v jejich práci.
Pracujte, radujte se a bavte se spolu s dětmi i s námi všemi.

FARNÍ CHARITA INFORMUJE
Již po patnácté proběhla v sobotu 3. ledna 2015 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka.
Celkem bylo vybráno 209.444,- Kč.
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Budislav
Desná
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky)
Horní Újezd
Osík
Poříčí (Mladočov, Zrnětín)
Vidlatá Seč

13. 460,-Kč
19.824,- Kč
75.434,- Kč
29.205,- Kč
30.373,- Kč
23.016,- Kč
18.132,- Kč

Děkujeme široké veřejnosti za vstřícné přijetí koledníků, dětem a vedoucím skupinek, díky jejichž obětavosti se mohla
Tříkrálová sbírka uskutečnit.
Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a Božího požehnání.
Pracovníci charity Dolní Újezd
KDYBY TO NAŠI VĚDĚLI, KAM JÁ CHODÍM V NEDĚLI…

aneb ohlédnutí za některými malými akcemi dětí, s dětmi a pro
děti
Začátkem tohoto školního roku se v Budislavské škole našla
skupina maminek. Začaly si povídat o tom, jaké akce by mohly se
svými ratolestmi podnikat. Vymyslely poměrně pestrou nabídku:
keramiku, práci s kůží (klíčenky, náramky), plstění, besedu
s ukázkou vycpaných zvířat, rybářské odpoledne, šití figurek. Každý
měsíc dělají jednu akci. Akce jsou určené pro místní děti, jejich
rodiče a prarodiče. Díky všem zúčastněným osobám.
Během prosince loňského roku přišel nápad navštívit seniory naší
obce. Z důvodů vysokého počtu seniorů byli vybráni občané nad 70
let. I tak se obešlo přes 30 domácností. S přáníčkem se vydaly děti
naší školy a školky. Doprovodu dětí se ujaly paní učitelky a
maminky. Všude byly přijaty s dobrotou a s úsměvem. Díky za to
všem zúčastněným.

V neděli před Vánocemi proběhl v našem kostele Boží lásky koncert
dětí z naší obce. Bylo to spíše setkání při koledách a kolem
vánočního příběhu. Bylo to již čtvrté setkání tohoto druhu. Vše se
muselo samozřejmě dopředu nacvičit. Na vystoupení bylo přes15
dětí. Hudební úroveň těchto vystoupení rok od roku stoupá. Letos
zahrála sólo kromě zobcové flétny i příčná, housle a akustická
kytara. Jedna dobrá duše dokonce myslela na dáreček pro
vystupující děti. Díky všem zúčastněným.
Před Vánoci 2014 přišel nápad uspořádat dětského Silvestra.
Nebyla to konkurence dospělácké oslavy „na place“. Začalo se ve 3
hodiny odpoledne kolem velkého ohně u pana Oldy Mikeše. Došlo
na honičky, sáňkování, opékání buřtíků i na rychlé špunty.
Díky všem zúčastněným.
Pavel a Petra Pešatovi

KNIHOVNA INFORMUJE

S dětmi z MŠ a ZŠ v knihovně
V lednu jsme si připomněli 125 výročí narození spisovatele,
novináře, překladatele,fotografa i dramatika Karla Čapka.
Prohlédli jsme si pohádkové knihy tohoto autora a četli příběhy
štěněte Dášenky.
A protože Večerníček slaví 50 narozeniny, věnovali jsme se známým

večerníčkovým pohádkám. Luštili jsme kvízy, abychom se dozvěděli,
kdo je autorem známého kluka s hvězdičkami v očích. V únoru jsme
se věnovali Hromničkám, Masopustu a Valentýnu. V březnu si
připomeneme Světový den vody a poezie, nezapomeneme na jarní
rovnodennost a přírodu, která se začíná probouzet.

knihovně.

Sobotní tvořeníčko v knihovně
Od ledna jsme opět v knihovně tvořili, pletli nádherné šály na rukou,
drátkovali stromečky štěstí a vyráběli svíčky.

A jaké téma zvolíme letos ??? Vydáme se " Po stopách bájného
ptáka Fénixe"

Beseda s panem Václavem Dostálem

Vstupenkou je: přečíst jakoukoliv pohádku od H. CH.
Andersena, namalovat k pohádce obrázek a popsat, o čem
příběh vypráví. Čtvrtky máme připravené pro zájemce v
knihovně.

Ve středu 25.2.2015 od 18 hodin proběhla v hostinci na Skalách
beseda s panem Václavem Dostálem na téma II.světová válka a
její ukončení u nás v Budislavi a v okolí.

Program: 16:00 vytvoření pomlázky a píšťalky proti zlým duchům ,
18:00 večeře, 20:00 večerní dobrodružství - po stopách bájného
ptáka Fénixe a hledání zlatého vajíčka

Připomněli jsme si tak 70let od ukončení II.světové války. K
prohlédnutí byly různé dokumenty, fotografie, zbraně, uniformy a
spoustu dalších exponátů z tohoto období.

po 22:00 - noční čtení pohádky H.CH.Andersena Pták Fénix

V besedách budeme i nadále pokračovat.

Andersenova noc se uskuteční 27.března 2015 od 16:00 v

Legendy o tajemném ptáku Fénixovi se objevují po celém
světě. Tento kouzelný zářící pták se stal symbolem
nesmrtelnosti. Žije kdesi v nadoblačných výškách, na zemi je
téměř nemožné ho uvidět. Přilétá každých 500 let stále na jedno
určité místo, kde umírá v plamenech a z popela se vždy znovu
narodí. Proto je považován za posvátnou bytost
s nadpřirozenými schopnostmi.

HC BUDISLAV INFORMUJE
HC Budislav – Stopka ve čtvrtfinále
Letošní ročník hokejové ligy neregistrovaných ve Skutči jsme
zakončili dvěma čtvrtfinálovými zápasy s HC Jenišovice. Po
základní části, odehraných třinácti zápasech, jsme skončili na
čtvrtém místě. V nadstavbové části jsme měli již jistotu účasti v play
off. Ve zbývajících dvou zápasech šlo o pořadí na prvním až šestém
místě. První jsme vyhráli na nájezdy a druhý prohráli. Do play off
jsme šli ze čtvrtého místa a naším soupeřem byl pátý celek HC
Jenišovice.
Oba čtvrtfinálové zápasy byly velmi vyrovnané, bohužel se
špatným koncem pro naše borce. Po výsledcích 4:3 a 6:5 jsme

skončili před branami semifinále a celkově jsme obsadili páté místo
ze čtrnácti týmů.
Realizační tým děkuje všem hráčům za předvedené výkony, za
snahu, bojovnost a pobavení diváků. Veliký dík náleží všem fandům,
kteří nás při zápasech intenzivně povzbuzovali a podporovali nás
celou sezónu.
Jaroslav Soušek

REKLAMA

MAŠTALE.CZ
Otevření rozhledny je plánováno na 1. 6. 2015.

Toulovcova rozhledna
Toulovcova rozhledna se v letošním roce opět otevře veřejnosti
Po téměř 2 letech bude veřejnosti znovu otevřena Toulovcova
rozhledna. Koncem června roku 2013 bylo nutné rozhlednu
z důvodu špatného technického stavu uzavřít. Následovalo zadání
zpracování posudků a projektové dokumentace, byly provedeny
kroky pro zajištění financování rekonstrukce. V roce 2014 proběhla
dvě výběrová řízení na dodavatele, která byla z důvodu vysoké
nabídkové ceny zrušena. Na podzim roku 2014 firma Josef Bezděk
a A – Tendr s.r.o. předložila nabídkovou cenu 894 340 Kč, která
byla schválena Valnou hromadou SOTM a realizace rekonstrukce
rozhledny byla zahájena. Byly vybrány a nakáceny vhodné kmeny,
které jsou v současné době v sušičce a čeká je tlakovakuová
impregnace v Soběslavi, která zajistí životnost rozhledny na 20 a
více let. Byly připraveny ostatní dřevěné konstrukce rozhledny a
zajištěny subdodávky. V současné době probíhá stavba lešení a
demontáž rozhledny. Ze stávající rozhledny zůstane původní
schodiště, střecha, ocelové prvky zábradlí a základy.

Za SOTM Lucie Oherová, ředitelka svazku

Financování stavby je zajištěno dotací z Pardubického kraje ve výši
200 000 Kč, spolufinancováním členskými obcemi SOTM ve výši
85 000 Kč a bankovním úvěrem.

ZD DOLNÍ ÚJEZD INFORMUJE

Úspěšný rok v Zemědělském družstvu Dolní Újezd

Dne 13. března 2015 hodnotili v naší obci členové a zaměstnanci
ZD Dolní Újezd uplynulý rok byl mimořádně úspěšný v rostlinné
výrobě, chovu skotu, bioplynových stanicích i pro ostatní provozy.
Přispěly k tomu dobré vnější podmínky, ať již to bylo počasí, situace
na trhu, příznivé ceny zemědělských výrobků, především mléka.
Podařilo se dosáhnout nejvyšších výnosů obilovin 7,35 t/ha, řepky
4,58 t/ha, máku 1,5 t/ha, dojivost krav je v úrovni 10 tis.lt, bioplynové
stanice vyrobily 20 mil. kWh elektrické energie. Bioplynové stanice
řeší hnojnou koncovku stájí skotu, využívají nestandartní krmiva
/skrývky silážních a senážních jam, krmné zbytky ze stájí/ a
společně s výrobou pelet zajišťují bezodpadový provoz družstva.
Došlo k dalšímu posílení ekonomiky družstva, vynikající jsou
finanční ukazatele, financování veškerých potřeb a investic
z vlastních zdrojů, tvorba zisku apod. Dosažené výsledky umožňují
vyšší investiční aktivitu. V posledních letech byly investice
směrovány na modernizaci technologických linek rostlinné výroby a
výstavby bioplynových stanic. Nyní budou zaměřeny více na chov
skotu – ve Vidlaté Seči se zahájila výstavba stáje dojnic pro 500 ks,
připravuje se dostavba posklizňové linky v Dolním Újezddě,
v příštím roce bude modernizována stáj dojnic v Osíku. Dojde ke
snížení stavu krav, odpadne odvoz hnoje, významně se sníží
převozy slámy po obci. Modernizací stájí dojde nejen k zlepšení
podmínek pro zvířata a přispěje k efektivnímu chovu dojnic, ale i
k zachování vazby půdy a skotu, i pracovních příležitostí. Dnes
v zemědělském družstvu pracuje 340 osob, pokud bychom měli jen
rostlinnou výrobu, 290 lidí by ztratilo práci.

dobu výstavby kravína zde našlo ustájení stádo krav z Vidlaté Seče,
je zde moderní výkonná mechanizace a bioplynová stanice.

Srovnatelné jsou i výsledky Zemědělského družstva chovatelů a
pěstitelů v Litomyšli, která je dceřinou společností ZD Dolní Újezd.
Má obdobnou strukturu výroby, rostlinná výroba hospodaří na 706
ha zemědělské půdy, živočišná výroba zahrnuje odchov jalovic, po

Přejeme všem občanů obce veselé velikonoce, hodně zdraví a
osobní pohody a věříme, že případné problémy dokážeme vyřešit
společnou dohodou

Postupně dochází k zhoršení podmínek pro podnikání
v zemědělství. Projevuje se dopad ruských sankcí. Země, které
dříve vyvážely do Ruska za pomocí vývozních dotací se snaží
umístit své zboží v České republice. Na trh se dostává vepřové
maso, ale i ovoce za cenu, které nemohou konkurovat výrobci ani
zpracovatelé. Jatečná prasata se dnes prodávají za 27 Kč/kg,
hluboce pod úrovní vlastních nákladů. Domácí spotřeba vepřového
masa je kryta v ČR výrobou sotva z jedné poloviny, přesto se cena
nezvedá. Chybějící prasata jsou bez problémů dovezena z okolních
zemí.
Dobrý je vstup do letošního roku. Dobře jsou založeny ozimy, na
skladě jsou vysoké zásoby výrobků ze sklizně minulého roku, které
budou prodávány v průběhu prvního pololetí, máme dostatečné
hmotné i finanční zdroje. Půdní fond, včetně ZDCHP Litomyšl 8 546
ha, je stabilizovaný, i když nám každoročně ubyde pár ha. Vážíme si
vlastníků půdy, kteří nám pronajímají půdu, vyplácené nájemné
3 500 Kč/ha orné půdy plus daň z pozemků patří k nejvyšším ze
zemědělských společností, přesto ho chceme dále zvyšovat.
V poslední době se půda stává předmětem zájmu spekulantů,
nechtějí na půdě hospodařit, ale jen levně koupit a následně se
ziskem prodat. Normální je půdu neprodávat, ale pokud se někdo
k prodeji rozhodne, rádi ji za seriozní cenu koupíme. Loni jsme
koupili půdu za 12 mil. Kč.

Ing. Václav Klejch – předseda představenstva

INFORMACE PRO OBČANY

Upozornění obecního úřadu:
Upozorňujeme poplatníky na končící
splatnost místních poplatků ke dni
31.3.2015. Jedná se o poplatky:
Poplatek ze psů, poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů, poplatek za rekreační
pobyt a poplatek z ubytovacích kapacit.
Proto žádáme poplatníky, kteří dosud
poplatky neuhradili, aby tak učinili v co
nejkratší době. Poplatek může být uhrazen
v hotovosti na obecním úřadě nebo
převodem na BÚ obce č.: 101164493/0300,
VS = č.objektu ke kterému se poplatek
vztahuje.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Od posledního vydání zpravodaje jednotka zasahovala 28.12. 2014

u požáru v Poříčí, kde hořela dřevěná chata. Naše jednotka

vyjela v 18:28 a na místo se dostavila jako první, okamžitě započala hasební práce. Dále se na místo události dostavila jednotka HZS
ze stanice Litomyšl a dále dobrovolné jednotky z Dolního Újezdu a Vidlaté Seče.

V jarních měsících se vyskytuje častý nešvar, a to je pálení suché
trávy, při kterém často dojde k požáru. Chtěli bychom Vás tímto
upozornit, že pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých
plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí
přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té
spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně
větrem a v neposlední řadě přenesením ohně v podloží.
Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákona o PO) fyzická osoba nesmí provádět
plošné vypalování porostů.
Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může
zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů
se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jí
hrozí pokuta do 25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět
kontrolované spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit
na hromadě.
Za JSDH Budislav
Marek Bulva
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