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Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a s ním i ty nejkrásnější svátky v roce –

VÁNOCE.
Přeji Vám příjemné prožití těchto svátečních dnů, hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů v roce 2015.
starosta obce Budislav, Luboš Šplíchal

Vánoce jsou krásné svátky,
lidé věří na pohádky,
a když si člověk něco přeje,
pak se to i často děje….
Mnoho splněných přání
a šťastný nový rok přeje
za obecní knihovnu

Alena Bartošová

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zprávy z obce
V podzimních měsících byl dokončen chodník u nové
komunikace pod Buky. Opravili jsme dlažbu před obecním
úřadem. Na lesních pozemcích ve vlastnictví obce byla
vyřezána náletová dřevina a borovicová výsadba byla
opatřena nátěrem proti okusu.
Na místní škole probíhá druhá fáze zateplování. Po výměně
oken začala stavební firma pana Radka Háněla se
zateplováním stěn. V současné době je fasáda opatřena
omyvatelnou probarvenou omítkou. Pokud počasí dovolí,
budou stavební práce na škole pokračovat. Musí se okopat
zemina okolo školy, aby mohly být zatepleny základy proti
promrzání. Velmi náročná příprava předcházela zateplení
stropů. Během prázdnin jsme museli vyklidit kompletně půdní
prostory a odstranit hlínu, která zakrývala půdní prkna.
Prostory mezi trámy byly zcela vyčištěny, aby zde mohla být
položena nová tepelná izolace.
Prostor za nově opraveným křížem na Vejpucku byl osázen.
Zaměstnanci obce odstranili drny. Výsadbu a usazení
kamenů provedli manželé Machačkovi, Bulvovi a Pekařovi.
Za provedenou výsadbu a následnou péči jim děkujeme.

ZETOR 7245
Zastupitelé obce Budislav se rozhodli, že
bude zakoupena novější technika, která
poslouží účelům obce. Jednalo by se o
traktor ZETOR 7245. Traktor, který
v současné době obec vlastní, nemá
náhon na přední kola a v zimních
měsících při údržbě cest mívá značné
potíže. Novější traktor má náhon na
přední kola a bude vybaven čelním
nakladačem, který poslouží nejen při
úklidu sněhu.

Upozornění
Obecní úřad upozorňuje občany,
že z důvodu uzávěrek, příprav
inventur
a
čerpání
řádné
dovolené bude úřad v letošním
roce
pro
občany
otevřen
naposledy 18.12.2014.

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 proběhly komunální volby do
zastupitelstva obce Budislav.
Ve volbách pro volební období 2014-2018 kandidovaly do
zastupitelstva obce Budislav 4 strany: Starostové a nezávislí,
Občanská demokratická strana, hnutí ANO a Nezávislí kandidáti.
Z celkového počtu voličů 356 přišlo k volbám 271 voličů. Ve volbách
vyhrála strana Starostové a nezávislí, která získala 5 mandátů,
Občanská demokratická strana získala 1 mandát, hnutí ANO 2
mandáty a Nezávislí kandidáti 1 mandát.
Zvolení zastupitelé:
Šplíchal Luboš - starosta
Rejman Miloš - místostarosta

Bartošová Alena – členka a předseda kulturní komise
Bulva Marek – člen a předseda kontrolního výboru
Mgr. Soušek Jaroslav – člen a předseda finančního výboru
Ing. Pechanec Jan – člen
Mgr. Pešata Pavel – člen
Jireček Pavel - člen
Zindulka Josef – člen
Všem občanům, kteří přišli k volbám a zvolili si své zastupitele,
děkuji.

starosta obce Budislav, Luboš Šplíchal

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem jubilantům, kteří v měsících lednu, únoru a březnu oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme.
65 let – Zídek Ivo, Chadima Jan

V listopadu nás opustil

70 let – Kulhavý František

Josef Stříteský

75 let – Tmejová Anna

V prosinci nás opustila

81 let – Boštíková Marie

Blažena Bulvová

84 let – Bartošová Zdeňka

V říjnu se narodil

85 let – Novotná Marie

Vostřel Matěj

87 let – Košňarová Marie

Rozloučení se starým rokem
Na Silvestra 31. 12. 2014 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.
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 29.9.2014
Usnesení obecního zastupitelstva.
77/14 ZO schvaluje předložený program zasedání

předškolním, základním, středním, vyšším, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2014/2015.

78/14 ZO Obce Budislav projednalo žádost Základní školy a
Mateřské školy Budislav, okres Svitavy o povolení výjimky
z nejvyššího počtu dětí, stanoveného prováděcím právním
předpisem, z 24 na 28 dětí ve třídě mateřské školy, výjimku
schvaluje podle
§ 23 odst.5 zákona č. 561/2004 Sb., o

Diskuze:
 ZO bere na vědomí konečnou podobu fasády ZŠ a
MŠ Budislav

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 5.11.2014
Usnesení obecního zastupitelstva.
79/14 ZO se usneslo na výkonu funkce starosty obce Budislav, do
které zvolilo pana Luboše Šplíchala
hlasování : přítomných 9, pro 8, proti 0, zdržel se 1
80/14 ZO se usneslo na výkonu funkce místostarosty obce Budislav,
do které zvolili pana Miloše Rejmana
hlasování : přítomných 9, pro pana Miloše Rejmana 5, pro
pana Jaroslava Souška 4

Diskuze:
V nastalé diskuzi zaznělo poděkování za dosavadní práci
obecního zastupitelstva.
Na základě dotazu místního občana byly poskytnuty
informace o chystaných plánech zastupitelstva v následném
volebním období.
Dále byla vznesena připomínka místního občana ke 100.
výročí I. světové války.
Po této diskuzi starosta obce ukončil zasedání.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 13.11.2014
Usnesení obecního zastupitelstva.
81/14 ZO schvaluje program zasedání, včetně doplnění o bod
projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č.IV-12-2010675/VB/1

84/14 ZO schvaluje výši měsíční odměny neuvolněnému
místostarostovi Miloši Rejmanovi ve výši 5.000,- Kč a to od
data 14.11.2014

82/14 ZO jmenuje finanční: výbor ve složení: předseda: Mgr.Soušek
Jaroslav
členové : JUDr. Dostál Jan, Ing. Kovář Vladimír

85/14 ZO schvaluje měsíční odměnu
zastupitelům od data 14.11.2014 takto:

ZO jmenuje kontrolní výbor ve složení: předseda:Bulva Marek
členové: Dostál Jakub, Lebeda Ondřej
83/14 ZO jmenuje kulturní komisi ve složení: předseda: Bartošová
Alena
členové: Mgr.Soušková Jarmila, Kusá Eva, Pešatová Petra, Bulva
Marek

Ostatní členové - Bartošová Alena

ostatním neuvolněným
280,- Kč

-

Bulva Marek

280,- Kč

-

Jireček Pavel

280,- Kč

-

Ing.Pechanec Jan

280,- Kč

-

Mgr.Pešata Pavel

280,- Kč

-

Mgr.Soušek Jaroslav 280,- Kč

-

Zindulka Josef

280,- Kč

86/14 ZO schvaluje měsíční odměnu předsedům výborů a komisí
od data 14.11.2014 takto: :
Předseda finančního výboru

400,- Kč

Předseda kontrolního výboru

400,- Kč

Předseda kulturní komise

400,- Kč

87/14 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č.IV-12-2012063/2,
Budislav kNN, xx“ mezi Obcí Budislav (povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s., IČO: 247290035, se sídlem Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8 (oprávněná), která se týká
dotčeného pozemku p.č.1127/1 v KÚ Budislav u Litomyšle
ve vlastnictví Obce Budislav, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 701-181/2014. Na základě této
smlouvy vzniká oprávněné osobě právo:
- vstupovat a vjíždět na dotčenou nemovitost v souvislosti se
zřizováním, obnovou a provozováním distribuční soustavy.
- odstraňovat a oklešťovat na dotčené nemovitosti stromoví a
jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného
stromoví a jiných porostů ohrožujícího bezpečné a spolehlivé
provozování Součástí distribuční soustavy v případech, kdy
tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil
sám vlastník nebo uživatel dotčené nemovitosti.
Věcné břemeno se poskytuje za jednorázovou odměnu ve
výši 1.000,- Kč
88/14 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. NET/OSNM/30-401/2012 mezi povinnou Obcí Budislav a
oprávněným RWE GasNet, s.r.o., IČO : 27295567, se sídlem
Klišská 940, Ústí nad Labem. Obec Budislav touto smlouvou
zřizuje ke služebným pozemkům v KÚ Budislav u Litomyšle
uvedeným ve smlouvě a dle přiložených geometrických plánů
č.644-102/2011, č.645-102/2011, č.646-102/2011, č.647102/2011a č.656-102/2011ve prospěch oprávněného věcné
břemeno ve smyslu spočívající v:
a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích
plynárenské zařízení
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenských zařízení
a to za jednorázovou úplatu 100,- Kč
89/14 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. NET/OSNM/120-96/2012 mezi povinnou Obcí Budislav a
oprávněným RWE GasNet, s.r.o., IČO : 27295567, se sídlem
Klišská 940, Ústí nad Labem. Obec Budislav touto smlouvou
zřizuje ke služebnému pozemku p.č. 752/13 v KÚ Budislav u
Litomyšle dle přiloženého geometrického plánu 693-104/2014
ve prospěch oprávněného věcné břemeno ve smyslu
spočívající v:
a) právu zřídit a provozovat na služebném pozemku
plynárenské zařízení
b) právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
a to za jednorázovou úplatu 133,- Kč
90/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6, dle předloženého
návrhu, kterým se příjmy a výdaje obce navyšují o 2 319,3
tis.Kč
91/14 ZO vydává „Obecně závaznou vyhlášky č. 2/2014 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, která
nabývá účinnosti dne 1.1.2015.
92/14 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy, kterou Obec Budislav
prodává ze svého vlastnictví do vlastnictví pana xx xx, nar.:
xx, bytem xx pozemek p.č 211 druh trvalý travní porost dle

geometrického plánu č. 690-29/2014 o výměře 2800 m2
v katastrálním území Budislav u Litomyšle za cenu 140.000,Kč.
93/14 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v KD Krčma pro
místní občany pana xx xx bytem Budislav xx a pana xx xx
bytem Budislav xx
94/14 ZO schvaluje odepsání nedokončené investice–nevyužitelný
projekt na výstavbu dětského hřiště v lokalitě pod Hradiskem
v hodnotě 15.000,- Kč
95/14 ZO schvaluje uzavření dodatku č. 3 Mandátní smlouvy mezi
Mandatářem EKOPLAN s.r.o., IČO 64576574, se sídlem
Vondrouškova 1210, Praha 9 a Mandantem Obcí Budislav,
kterým se prodlužuje smlouva do 30.11.2015
96/14 ZO souhlasí s bezúplatným převodem zemědělských
pozemků a to pozemku p.č. 744/3 o výměře 3254 m 2, druh
trvalý travní porost a pozemku p.č. 752/11 o výměře 2887
m2, trvalý travní porost oba v katastrálním území Budislav u
Litomyšle z vlastnictví Státního pozemkového fondu České
republiky do vlastnictví obce Budislav
97/14 ZO vydává záměr prodeje movité věci – traktor ZETOR, rok
výroby 1977 za nabídkovou cenu 60.000,- Kč
98/14 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č.IV-12-2010675/VB/1
Budislav, xx ,chata - kNN“ mezi Obcí Budislav (povinná) a
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247290035, se sídlem Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8 (oprávněná), která se týká
dotčených pozemku p.č.260/2, pozemku p.č. 1052/9 a
pozemku p.č. 1154 v KÚ Budislav u Litomyšle ve vlastnictví
Obce Budislav, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem
č. 684-868/2013. Na základě této smlouvy vzniká oprávněné
osobě právo
– vstupovat a vjíždět na dotčenou nemovitost v souvislosti
se zřizováním, obnovou a provozováním distribuční
soustavy.
Věcné břemeno se poskytuje za jednorázovou odměnu ve
výši 1.000,- Kč
ZO odkládá:
- Projednání uzavření smlouvy mezi povinným Ing. Ivanem
Šoutou a oprávněnou obcí Budislav na zřízení služebnosti
k pozemkům povinného z důvodů odvodu dešťové vody
z místní komunikace z důvodů upřesnění nároků na výši
výplaty za zřízení služebnosti.
- Odkládá projednání záměru prodeje na část pozemku p.č.
1052/5, z důvodů přezkoumání stavu pozemku a jeho
možného využití obcí
ZO bere na vědomí:
- Bere na vědomí obsah Zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Budislav v roce 2014
- Bere na vědomí obsah Protokolu a Zprávy Inspektorátu
školství a výsledek provedené kontroly v ZŠ a MŠ
Budislav, okres Svitavy
- Jmenování inventarizační komise ve složení: předseda:
Bulva Marek, členové: Bartošová Alena a Rejman Miloš
- Bere na vědomí cenu vodného pro rok 2015 ve výši
30,50 Kč za m3
Diskuze :
- V diskuzi starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy IV –
Nakladatelství s.r.o., Praha na výrobu omalovánek
s tématikou bezpečnost na silnici pro děti MŠ a ZŠ Budislav,
vzhledem k již naplánovaným akcím zastupitelstvo nabídku
odmítá.
- Dále byly podány návrhy na kulturní akce a záměry kulturní
komise, které budou dále projednávány na příštím zasedání.
- Dále byl podán návrh zařadit na příští zasedání organizační a
finanční záležitosti týkající se jednotky požární ochrany
dobrovolných hasičů v Budislavi

Pozvánka na II.Masopustní průvod
Srdečně zveme všechny bláznivé milovníky tradice a radosti na II. Masopustní průvod obcí Budislav, který bude
vyrážet v sobotu 14. února 2015. Připravte si maškary, výbornou náladu a jitrničku do kapsy. Doufáme, že nám
počasí bude přát tak jako loni.
Petra Pešatová

ROZHOVOR
Rozhovor s paní ředitelkou ZŠ a MŠ Budislav
Od 1. 8. 2014 má naše základní a mateřská škola novou paní
ředitelku. Stala se jí paní Mgr. Jana Jandová, kterou jsme požádali o
krátký rozhovor.
Vaše jméno jsme již prozradili, řekněte nám, prosím, ještě něco
o sobě.
Předpokládám, že Vás zajímá především moje odborná erudice. Ve
školství mám letitou praxi na podobném typu školy. Vzdělání
získané na Pedagogické fakultě v Hradci Králové jsem si průběžně
rozšiřovala množstvím různých kurzů a seminářů. Mám také
úspěšně zakončené Studium pro ředitele škol a školských zařízení,
které je pro tuto práci potřebné. Ze svého soukromí Vám prozradím
ve stručnosti, že jsem vdaná, mám dospělého syna a jezdím do
Budislavi z Tisové. Baví mě cokoli vytvářet, mám ráda muziku a
zajímám se o bylinky.
Jak se Vám v naší obci a škole líbí?
Máte dar žít v překrásné krajině a podle toho, jak je Budislav pěkná,
je vidět, že tu žijete rádi. Vedení obce je pro mne velkou a
nepostradatelnou oporou. Zatím se teprve rozkoukávám, ale moc se
mi líbí, že téměř všichni, se kterými už jsem se měla možnost
seznámit, se chtějí na životě školy podílet. Za to jim srdečně děkuji.
Velmi hezké jsou pravidelné návštěvy našich dětí v knihovně. Ve
škole se mi líbí. Nevadí mi aktuálně vysoké pracovní nasazení. Ze
všeho, co se povedlo, mám radost.
Zajímá nás, v jakém stavu se místní škola právě nachází?
Zdejší škola je z venku den ze dne hezčí. Máme za sebou těžké
období, kdy jsme téměř každý den překonávali nějaké překážky.
Stavební práce na budově školy během školního roku s sebou nutně
nesou komplikace. Postupujeme krůček po krůčku úspěšně díky
ochotě a nasazení zástupců obce i zaměstnanců školy. Ve škole
došlo ke změnám z hlediska pedagogického i organizačního. Obě
tyto změny vidím jako pozitivní. Ten nejdůležitější úkol zůstává.
Dělat vše pro to, aby se nám všem ve škole dařilo dobře.
Jaká jsou Vaše předsevzetí a plány do budoucna?
Tohle je otázka na samostatný článek. Na dlouhodobou koncepci je
ještě v mnoha ohledech brzy. Zatím řeším akutní úkoly, před které
jsem byla postavena. V první řadě je potřeba pokračovat ve
vytváření tvůrčího, motivujícího a pozitivně naladěného klimatu pro
děti, žáky, rodiče i zaměstnance. Od ledna příštího roku se chci
zaměřit na zlepšení materiálních podmínek pro výuku. Využiji také
část prostředků na potřebné další vzdělávání pedagogů.

Základní škola má v tuto chvíli podle zákona o pedagogických
pracovnících plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Nabízíme
mezistupňovou spolupráci, a tím i návaznost mezi mateřskou a
základní školou. To se projevuje mimo jiné i ve společné nabídce
zájmových kroužků. Připravujeme s přáteli školy pravidelné a
tematicky pestré dílny pro předškoláky a žáky základní školy. Je to
ojedinělý projekt, ve kterém jsou zapojeny děti s rodiči. Díky našemu
aktivnímu SRPŠ mají naši žáci další výhody. Letos nově je to
například plavecký výcvik zdarma pro všechny žáky školy. Velikost
naší organizace umožňuje udržovat téměř rodinné prostředí, kde je
každému věnována individuální péče. V MŠ i ZŠ máme speciálního
pedagoga.
Ve škole od září taktéž pracují noví zaměstnanci, můžete nám
je krátce představit?
V základní škole pracuje celý nový tým. Já jsem třídní učitelkou
prvního a druhého ročníku a vedu kroužek muzikantů.
Ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku je třídní učitelkou paní Johana
Stodolová. Vystudovala speciální pedagogiku a matematiku na UP v
Olomouci, je kvalifikovaná pro výuku na prvním i na druhém stupni
základní školy. Od skončení mateřské dovolené v roce 1999
vyučovala na málotřídních školách se spojenými ročníky.
Posledních 11 let na ZŠ Rohozná, která je velikostí i počtem žáků
srovnatelná s naší školou. V Rohozné také bydlí.
Paní učitelka Šárka Dufková učí střídavě v obou třídách. Je
studentka čtvrtého ročníku Univerzity Hradec Králové, Pedagogické
fakulty - Ústavu primární a preprimární edukace, kde studuje obor
učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogiku.
Několik let působila jako lektorka taneční výchovy pro děti
(mažoretky) v Litomyšli a Vysokém Mýtě. Bydlí v Litomyšli. U nás
vede také taneční kroužek.
Jako posila do mateřské školy nastoupila v průběhu září paní
Krystyna Faltysová. Má pestrou pedagogickou praxi a pro svou práci
je plně kvalifikovaná. Studuje další vysokou školu a rozvíjí si svou
širokou pedagogickou kvalifikaci o speciální pedagogiku – učitelství.
Současně ještě pracuje ve speciální základní škole. Na naší škole
vede kroužek náboženství. Vyrůstala v hospodářské rodině na
statku. Bydlí s rodinou v Poříčí.
Jako školnice nastoupila o prázdninách paní Maria Shipek. Pod
jejíma rukama se škola rozjasnila. Tuhle paní čtenářům nemusím
představovat. Bydlí v Budislavi a všichni ji dobře znáte.
Děkujeme za rozhovor a přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší nové
funkci.
Petra Pešatová

Co může zdejší malotřídní škola (ve srovnání s jinými školami)
dětem a jejich rodičům nabídnout?

ŠKOLA INFORMUJE
Podzim v naší škole
Činnost mateřské školy i základní školy je provázána řadou
společných akcí. Předkládám vám tedy jednu společnou zprávu.
V průběhu září navštívila naší školu Česká školní inspekce. Její
činnost byla rozdělena na ekonomiku, mateřskou školu a základní
školu. Zajímala se především o minulý školní rok a o povinnou
školní dokumentaci. Zpráva o inspekci je veřejný dokument a je
volně přístupná na stránkách ČŠI.
Od října mají možnost předškoláci i školáci navštěvovat
společně zájmové kroužky. Nabízíme kroužky: Angličtina pro
nejmenší, Taneční kroužek, Malí muzikanti, Výtvarný kroužek a
Náboženství. Využíváme také nabízené spolupráce s logopedkou,
která se věnuje podle potřeby jednotlivým dětem.
Mateřská škola jela 13. října do kina do Litomyšle na Kamarády
z pohádky. V Budislavi jsme pro děti z MŠ i ZŠ připravili kulturní
zážitek 31. října, kdy za námi přijelo divadlo JoJo. V herně MŠ si
herečky postavily loutkové divadlo během několika minut. Jejich
pohádka „Ze psí boudy“ se dětem i dospělým moc líbila.
Odstartovali jsme společný projekt ZŠ a MŠ s rodiči. Jedná se o
tematické dílny, připravované rodiči, které se konají jednou za měsíc

v odpoledních hodinách ve škole. V říjnu jsme se dozvěděli jak
pracovat s kůží a jak si ji vyzdobit. Vyrobili jsme si krásné kožené
náramky a klíčenky. Nádherné už vypálené výrobky z druhé
keramické dílny jste mohli vidět na výstavě v Krčmě společně
s výtvarnými pracemi dětí z celé školy. Na prosinec jsme připravili
práci s ovčím rounem s využitím techniky plstění. Děkujeme
ochotným šikovným lektorům a rodičům, kteří se na organizaci dílen
podílejí.
Letos jsme po dohodě s rodiči rozšířili plavecký výcvik na
všechny ročníky základní školy. Děkujeme, že SRPŠ ze svých
prostředků žákům uhradí kurzovné i dopravu. Na první
dvouhodinovou lekci jsme jeli už 23. října. Pojedeme celkem
desetkrát. Jezdíme do Litomyšle. Můžete nás vidět ve žlutých
vestičkách vždy ve čtvrtek dopoledne u autobusu.
Začátkem listopadu jsme zorganizovali sběr papíru. Akce se
vydařila. Sebrali jsme 770 kg. To stojí za pochvalu a poděkování
všem, kteří přispěli.

V listopadu jsme v celé škole nacvičovali na besídku. V neděli
30. listopadu byla v Krčmě Mikulášská besídka. Děti i učitelky
mateřské školy v kostýmech čertíků a andělíčků vystoupily s
pěkným povídáním, básničkami, písničkami a cvičením s hudbou.
Žáci základní školy si připravili Pekelnou pohádku. O čem byla?
Dvěma malým klukům se zdálo, že se za své chování dostali do
pekla. Když si s malými čertíky peklo prohlédli, chtěli se vrátit domů
a slíbili, že se polepší. Jejich maminka byla ráda, že si to pamatovali
i po probuzení. Všechny pohádkové písničky si děti samy
doprovodily na klávesy a na celou řadu rytmických nástrojů.
Společnou závěrečnou píseň Jak se pozná čert si zazpívaly
všechny děti z MŠ i ZŠ. Po vystoupení přišel za dětmi Mikuláš s
andělem a s čerty. Děti dostaly od Mikuláše balíček, od anděla
pohlazení a některé z nich se na chvilku ocitly i v náruči čertů. Děti
také dostaly své oblíbené hranolky. Všichni hosté využili možnost
zpříjemnit si atmosféru občerstvením. Děkujeme všem maminkám
za výtečné cukroví. Po setmění okolo páté hodiny jsme přešli ke
škole. Na uklizeném školním dvoře zavoněly teplé nápoje. Anděl
rozsvítil vánoční strom a žáci základní školy se postarali o malý
adventní koncert. Zazněly vánoční koledy a slyšeli jsme milé
povídání o adventních svíčkách. Potom vystoupil s pěknou
promluvou P. Jiří Štorek SDB, který popřál všem dětem i učitelům,
aby se jim v nově opravené škole dařilo dobře a školu posvětil. Naši
malou slavnost pod rozsvíceným stromem zakončil za obec pan
místostarosta Miloš Rejman. Celé odpoledne bylo příjemným
vstupem do adventního času. Děkuji vedení obce, rodičům a
zaměstnancům školy za mimořádné nasazení při jeho přípravě i
zajištění.
Na celodenní výlet do vánočně vyzdobené Litomyšle, na zámek,
do muzea a do knihovny se 3. prosince vydala ZŠ. Děti si vyrobily

svá sgrafita ve výtvarné dílně a užily si krásy vánočních výstav.
Mateřská škola má v plánu podobný půldenní výlet s programem pro
MŠ.
Co nás čeká v nejbližších dnech? Do knihovny za „tetou“
knihovnicí chodí děti z celé školy. Různé projekty, které pro ně „teta“
připravuje děti velmi baví (např. psaní husím brkem, Ondřej Sekora:
Ferda Mravenec, Oscar Wilde: Slavík a růže, Šťastný princ). Školní
družina i mateřská škola sem chodí pravidelně každý měsíc. Ve
čtvrtek 4.prosince čekal děti Mikulášský program, posezení a
autorské čtení s paní spisovatelkou Eliškou Polaneckou. Ve středu
10. prosince za námi přijel malíř a ilustrátor dětských knih a
časopisů Adolf Dudek. Jeho program je velmi oblíbený. Pokud si
děti přinesou památníčky, namaluje jim malý obrázek. Školní děti
letos vyrobí přáníčka i pro starší občany naší obce. Děti z mateřské
školy a školní družiny je před Vánoci na svých vycházkách nebo
s pomocí rodičů osobně roznesou. Ve středu 17. prosince pojede
celá škola do Litomyšle na pohádku Tři bratři. Ve čtvrtek si udělají
děti malé vánoční besídky jen pro sebe. Čekají je vánoční zvyky,
koledy, hry, zábavné soutěže, starší děti si vymění dárečky s
kamarády a možná přijde i Ježíšek se skromnou nadílkou pod
stromeček ve školce i ve škole. Pak už si děti budou užívat
zaslouženého volna.
V lednu nás čeká hlavně opakování toho, co jsme se ve škole
naučili a pololetní hodnocení. Ve školce bude v tu dobu vrcholit také
příprava předškoláků. Všichni už se těšíme na společné setkání u
zápisu do první třídy. Připravíme si pro ně něco pěkného, ale o tom
si přečtete až v dalším čísle.
Děkuji za příležitost popřát všem hodně lásky, porozumění a
radosti. Ať kouzelné vánoční světlo přinese štěstí a zdraví do Vašich
domovů a rozjasní Vám i Vašim blízkým celý příští rok 2015.
Jana Jandová

FARNÍ CHARITA INFORMUJE

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Pod názvem Tříkrálová sbírka se
neskrývá pouhá sbírková akce, ale
jedná se také o obnovení staré
lidové tradice, při níž děti i dospělí,
přestrojení za tři krále, přicházejí
k domovům, aby tam svým zpěvem
přinesli radost, pokoj a přitom
označili dveře domů symbolickými
písmeny K+M+B.
Ani jsme se nenadáli a pomalu se
začíná přibližovat závěr roku
2014. Ve Farní charitě Dolní Újezd
se již nyní připravujeme na
tradiční Tříkrálovou sbírku, která
se uskuteční v sobotu 3. ledna
2015.
Úvodem bychom Vás rádi
informovali o využití finančních prostředků z výtěžku Tříkrálové
sbírky roku 2014.

Z celkové vybrané částky 213.153,- Kč měla naše Farní charita
k dispozici 141.321,- Kč. Tento rok jsme zakoupili nové zdravotní
pomůcky - dvě elektrické polohovací postele, vozík, matrace …
v hodnotě 50 tisíc Kč. Nákup pomůcek přizpůsobujeme vyvstalé
potřebě uživatelů. Dále byl nakoupen zdravotní materiál v hodnotě
20 tisíc Kč. Již třetím rokem jsme také z výtěžku Tříkrálové sbírky
přispěli na projekty v Manaspuru v Indii, letos ve výši 7050,- Kč.
Ve výši cca 63 tisíc Kč byly uhrazeny také některé provozní
náklady spojené s provozem pečovatelské a ošetřovatelské služby
(např. opravy automobilů 36 tisíc, nájemné 18 tisíc…).
Záměr na využití Tříkrálové sbírky na rok 2015 je opět nákup
kompenzačních pomůcek, zdravotního materiálu 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.
Tříkrálovou sbírkou se tak každému z nás otevírá možnost
podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.
Farní charita Dolní Újezd

KLUB ŽEN INFORMUJE
Druhou listopadovou sobotu proběhlo „ Podzimní tvoření“ pro děti
i rodiče. Do vytopeného kulturního domu Krčma jsme přišli ve dvě
hodiny odpoledne. Pro děti byly připraveny stoly plné materiálů na
tvoření. Některé úkoly byly určeny pro naše nejmenší ratolesti. Ty
nejšikovnější děti si odnášely krásná podzimní aranžmá. Tvoření
doplnily zábavné sportovní hry a honičky. Hlad a žízeň jsme
zahnali pizzou, čajem a limonádou.
Děkujeme dětem za účast a pomoc rodičů.
Děkujeme za milou a přátelskou náladu.
Na jaře se opět těšíme na „ Jarní tvoření“.
POZVÁNKA NA KRÁSNOU VALENTÝNSKOU NOC
Valentýna neslavíme, přesto vám něco prozradíme. Řečeno
našimi slovy, krásný svátek zamilovaných 14. února ve tvářích
smích. Valentýnka k vám letí přes modré nebe, v KD KRČMA
se zastaví, a na duši vás pohladí.
Srdečně vás zveme. Budislavský ženský klub.

HVĚZDIČKA STŘÍBRNÁ DOPADLA NA ZEM A VŠECHNO KOLEM NÁS MĚNÍ SE RÁZEM.
HVĚZDIČKA STŘÍBRNÁ NÁM ZASE PO ROCE PŘINÁŠÍ VÁNOCE.
UŽÍVEJME POSPOLU TY CHVÍLE VZÁCNÉ, MYSLEME PROTO JEN NA VŠE KRÁSNÉ.
AŤ VÁNOCE VÁM PŘINESOU NEJEDEN SEN, TO JSOU PĚKNÉ SVÁTKY,
NOC JE TMAVÁ, DLOUHÁ A DEN JE KRÁTKÝ, ZAČÍNÁ ČAS JAKO Z POHÁDKY.
BETLÉM A STROMEČEK, JEZULÁTKO K TOMU, PASTÝŘ VÁM VYTRUBUJE U VAŠICH DOMOVŮ.
VESELÉ VÁNOCE, OÁZU KLIDU, AŤ PO STAROSTECH NENÍ VIDU.
JE ČAS OZDOBIT KAPRA, ZABÍT STROMEČEK, UPÉCT DÁRKY, VYKUCHAT VÁNOČKU A ZABALIT SALÁT A
HLAVNĚ TO NESPLÉST.
NESU VÁM, LIDIČKY, NESU VÁM NOVINU! STARÝ ROK PŘEKROČÍ OSUDNOU HODINU!
NESU VÁM, LIDIČKY, NESU VÁM VZKAZ, AŤ TEN ROK 2015 ZAČNE VČAS.
ŠŤASTNÉ A VESELÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ PŘEJÍ ŽENY ZO ČSŽ Budislavský ženský klub
VĚRA LOPOUROVÁ

ADVENTNÍ ČAS
Advent znamená příchod. Myslí se zde příchod Vykupitele Ježíše
Krista. Je to doba přípravy na Vánoce.
První počátky adventu se objevují v jižní Gálii a ve Španělsku
koncem 4. století. Od 12. do 13. století se advent stal začátkem
nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.
Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední
adventní neděle – čtvrtá – připadá vždy na neděli před 25.
prosincem. 25. prosinec je hlavním vánočním svátkem.
Symbolem adventu je adventní věnec. Věnec je od nepaměti
symbolem vítězství a královské důstojnosti. Adventní věnec je

holdem tomu, kdo je očekáván a kdo zároveň přichází jako král a
osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící
vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach,
neboť on je „Světlo světa“.
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré adventní písně –
„roráty“, sestavené podle biblických textů. Tyto staré písně nás
spojují s vírou našich předků.
Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem,
který nabízí naplněný život a cestu dál.

VALENTÝN
Svátek svatého Valentýna se slaví v anglosaských zemích
každoročně 14.února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery.
Je to den, kdy se posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice
s tématikou srdce.
Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupecalia ve
starověkém Římě. V předvečer 14. února byly do „urny lásky“
vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal
lísteček
se jménem dívky, která měla být jeho „miláčkem“
v následujícím roce.

Legenda také říká, že tento den se slaví jako památka knězi
Valentýnovi. Panovník Říma Claudius II. zakazoval svým vojákům,
aby se ženili a zasnubovali. Bál se, aby vojáci nezůstávali doma u
svých rodin. Kněz Valentýn odporoval panovníkovi a tajně oddával
mladé páry. Valentýn byl zatčen a popraven 14.února. Svátek
Luprecalia splynul s mučednictvím Svatého Valentýna. A tak vznikl
tento romantický svátek.

KNIHOVNA INFORMUJE
Putování k pramenům Desinky a Novohradky
V sobotu 11.října 2014 jsme zorganizovali putovní výlet
na

kolech.

Po

cestě

k pramenům

Desinky

a

Novohradky jsme se zastavili u více jak stoleté jedle,
která má v nejspodnější části v obvodu 5,5m. Po cestě
jsme hledali různé druhy stromů a keřů tak, aby si je
děti co nejvíce zapamatovaly. Projeli jsme kolem
míst zvaných Bouda a Mlýnský kámen. Na Dlouhé lince
jsme vyhledali pramen Novohradky, tajuplné místo u
Zubří hlavy, vylezli na posed, a nakonec dojeli k
pramenům Desinky. Nazpět jsme se vydali kolem
Lubenského rybníka k Zimce, na Kozmín a domů. Tedy
někdo domů a někdo do knihovny. Děti mohly opět
přespat v knihovně, kde jsme ještě tvořili z přírodnin,
které jsme cestou posbírali. Byl to pěkný výlet se 17 km
v nohách a zvládly ho i šestileté děti. Těšíme se na
příští výlet, třeba pěšky.

Mikulášské čtení s paní Eliškou Polaneckou
Ve čtvrtek 4.prosince k nám zavítala naše oblíbená
spisovatelka, paní Eliška Polanecká. Představila nám
svoji novou knihu pohádek a říkanek pro děti. Čtení a
vyprávění paní Polanecké bylo jako vždy kouzelné a
dětem se moc líbilo.
Po čtení k nám zavítal Mikuláš s čerty, a protože naše
děti zlobily v knihovně za celičký rok jen nepatrně,
rozdal Mikuláš s čerty každému balíček sladkostí a
časopisy s pohádkou.

Vyhodnocení soutěže LOVCI PEREL
Ke konci listopadu nám skončila soutěž „ Lovci
perel“. Výsledky byly sečteny a poslány do
Hradecké městské knihovny, kde projekt vznikl. Tak
tedy, na prvním místě s počtem sedmi perel se
umístnila Zuzanka Gospodarczyková, na druhém
místě s počtem šesti perel skončila Mariánka
Melšová a o třetí místo se dělí Gábinka Pečínková
a Anetka Honzálková s počtem každá tří perel. Ve
středu 10. prosince od 13:00 došlo v naší knihovně
k předání diplomu a dárku za dosažené výsledky.
Podrobné výsledky najdete na webových stránkách
naší knihovny. Soutěž bude pokračovat i v roce
2015, perliček na rozdávání máme stále dosti.

Sobotní tvoření a hraní v knihovně
Sobotní knihovna se po půl sedmé navečer stala
útočištěm pro dospělé i děti, kteří si rádi hrají a
tvoří. Do naší knihovny si můžete přijít zahrát různé
stolní hry jako třeba Aktivity, Svět, pexeso. 29.
listopadu jsme tvořili krásné výrobky z pedigu s
paní Petrou Pešatovou, tímto jí moc děkuji za
trpělivost. Dále máme v plánu v prosinci tvorbu
zvonečků, koulí a stromečků z tekutého skla. Do
konce tohoto roku se pokusíme ještě o stromečky
štěstí. Po novém roce bychom chtěli pozvat paní
Alici Tvarůžkovou, která nám předvede na
dvouhodinových lekcích orientální tanec a jógu.
Paní Alice Tvarůžková již 15 let působí jako
lektorka pohybových, tanečních a divadelních
aktivit. Podrobnosti budou na webových stránkách
knihovny.

Lampionový průvod
V neděli 16. listopadu 2014 na Den poezie jsme uspořádali kolem naší obce lampionový průvod. První naší zastávkou byl pomník padlým v I. a
II. světové válce, kde jsme položili věnec, zapálili svíčku a Terezka Kopecká zahrála Českou státní hymnu na flétnu. Pan Soušek recitoval verše
Jana Skácela. Cesta pokračovala dále k pomníkům a křížkům, kde jsme také položili květiny a zapálili svíčky. Na každém tom místě zazpívaly
dívky krásné lidové písně. Poslední zastávkou byla vodní nádrž „Kamenné Sedliště“, kde děti vypustily vodní lampióny s přáním. Průvod
pokračoval dále kolem obce k obecnímu úřadu. Děkujeme všem zúčastněným za podporu.

DIVADELNÍ SPOLEK BUDISLÁVEK INFORMUJE
Parohaté pověsti na Halloweenský rej
Rok co rok patří začátek listopadu strašidlům a ani letošní
podzim nebyl výjimkou. Všechny podivuhodné bytosti
různého věku zamířily první listopadovou sobotu do KD
Krčma na Halloweenský rej, kde nám hrála kapela
KaMbít.
Před začátkem divoké zábavy vystoupil náš divadelní
kolektiv Budislávek

s historickou komedií Parohaté

pověsti. Tato divadelní hra objasňuje, jak města a obce
k parohům ve znaku přišla. Doufáme, že hru s lehkým
erotickým nádechem od Marie Janíčkové si všichni
vychutnali až do závěrečné písně.
Děkujeme všem divákům za jejich účast a za podporu
našeho divadla Budislávek.

HC BUDISLAV INFORMUJE - POZVÁNKA
Začátkem října jsme odehráli první zápas dalšího ročníku hokejové
ligy neregistrovaných ve Skutči. Někteří starší hráči ukončili aktivní
činnost, brankář Petr Košňar musel podstoupit operační zákrok, a
tak jsme byli nuceni doplnit tým o brankáře a další hráče z okolních
obcí.
Z osmi odehraných zápasů jsme šestkrát vyhráli (Hlinsko 4:1,
Štěpánov 6:1, Vidlatá Seč 5:3, Řepníky 8:4, Zaječice 5:3, Ice Horses
10:2) a dvakrát prohráli (Rosice 2:3, Ostrov 3:5).
Letošního ročníku se účastní rekordních čtrnáct mužstev. Herní
model zaručuje týmům na prvním až šestém místě po odehrání
prvního kola (každý s každým) jistou účast v play-off. Naším
prvořadým úkolem je být po prvním kole mezi touto šesticí.
V play-off se chceme poprat o účast v posledním zápase ligy!

Hráči a celý realizační tým HC Budislav přejí všem spoluobčanům
pohodové vánoční dny. Ať příští rok v dobrém je hojný, radostný a
pokojný.
Jaroslav Soušek

ŠTĚDRODENNÍ POZASTAVENÍ
HC Budislav srdečně zve všechny spoluobčany na krátké Štědrodenní pozastavení ve 14 hodin u kostela Boží
Lásky.
Při lahodném punči a při poslechu vánočních písních zakončíme adventní rozjímání.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BUDISLAV

Zájezd na hokejové utkání
SDH Budislav pořádá v neděli 25.1.2015 zájezd na hokejové utkání do Pardubic. Utkají se týmy HC ČSOB
Pojišťovna Pardubice a HC Mladá Boleslav. Odjezd v 15 hodin ze zastávky Budislav, u Krčmy. Autobus zastaví
také na zastávce Budislav, pošta. Případní zájemci kontaktujte do 28.12. 2014 pokladníka Václava Krejsu nebo
starostu obce Budislav. Autobus je hrazen z prostředků SDH a vstupenky si platí každý sám.

starosta SDH Budislav, Luboš Šplíchal

OBEC BUDISLAV A SRPŠ INFORMUJE

Mikulášská besídka
Poslední listopadová neděle se letos stala první nedělí
adventní. Děti ze ZŠ a MŠ si pro Vás na odpoledne
připravily v KD Krčma Čertovskou pohádku a pásmo
písniček. Po nádherném představení nás navštívil Mikuláš
s andělem a čerty, aby obdaroval všechny děti v sále.
Balíčky věnovalo SDH Budislav. Po malém občerstvení
jsme se společně vydali ke škole, kde jsme slavnostně za
pomoci anděla rozsvítili vánoční strom, který ozdobil pan
Štěpán Heger. Děti pod stromečkem zahrály vánoční
koledy. Nakonec nám školu posvětil a spokojený advent
požehnal páter Štorek. Zimu, která se opravdu nestyděla,
jsme zahnali horkým čajem a svařeným vínem. Věřím, že
se akce líbila a lidé si domů přinesli krásnou adventní
pohodu. Všem, kteří se podíleli na výzdobě a zajištění
krásného odpoledne patří srdečné poděkování.
Za obec a SRPŠ místostarosta Miloš Rejman

Školní ples
Spolek rodičů a přátel Základní a Mateřské školy v Budislavi a obec Budislav
Vás srdečně zvou na ŠKOLNÍ PLES, který se koná 31.ledna 2015 od 20:00 hodin.
K tanci hraje skupina VEPŘO – KNEDLO S DÁDOU.
Těšit se můžete na bohatou tombolu. V neděli 1. února se koná od 14:00 hodin dětský karneval.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Od posledního vydání obecního zpravodaje budislavští hasiči zasahovali u těchto událostí:
21.10. 2014 v 18:34 vyjela jednotka na výzvu KOPISu do
obce Horní Újezd k nahlášenému požáru nízké budovy.
Na místě bylo průzkumem zjištěno nahlášené pálení, tedy
planý poplach. Jednotka nezasahovala a v 19:30 se
vrátila na základnu.
1.12.2014 jednotka vyjela v 18:58 zprůjezdnit komunikaci
směr Jarošov. Na komunikaci ležela spadlá větev a
bránila provozu.
1.12.- 2.12.2014 jednotka vyjela v 23:11 zprůjezdnit
komunikaci 359/2 mezi obcí Budislav a Proseč. Na
komunikaci leželo velké množství větví a zlomených
stromů. Návrat v 0:30.
2.12.2014 jednotka vyjela v 4:08 zprůjezdnit komunikaci
359/2 mezi obcí Budislav a Proseč a komunikaci směr
Jarošov. Na komunikaci leželo velké množství větví a
zlomených stromů. Návrat v 5:15.

Ve dnech 20.10 až 24.10.2014 se čtyři naši členové zúčastnili v ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích 40 hodinového kurzu „
Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel“. Tento kurz je povinný pro členy jednotky, která je předurčena na zásahy u dopravních
nehod. Všichni absolvovali tento náročný kurz na výbornou.

Chtěli bychom tímto poděkovat obecnímu úřadu za podporu v roce 2014. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podporují a hlavně
rodinným příslušníkům za trpělivost. Největší poděkování patří ovšem všem členům jednotky, kteří odvádějí dobrou práci pro Vás, naše
spoluobčany a pro celou naši společnost.
Přejeme všem klidné Vánoce a celý nový rok 2015.
Za JSDH Budislav
Marek Bulva
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