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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

PODĚKOVÁNÍ
Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří odevzdali vyplněný dotazník a tím přispěli k vytvoření podnětů pro strategický plán obce Budislav. Vaše
připomínky a podněty jsou pro nás inspirativní a budeme se snažit s nimi nadále pracovat. Své připomínky a názory můžete také řešit skrze
zasedání zastupitelstva obce nebo přímo na Obecním úřadě.

VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘÁDU
V měsíci říjnu započne první fáze rekonstrukce vodovodního řádu, která začne u místní školy a povede až ke křížku na Kamenné Sedliště.
Tímto žádám spoluobčany, chataře a chalupáře, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali omezení průjezdu po místní komunikaci, kde bude
probíhat rekonstrukce vodovodního řádu.

BEZPEČNOSTNÍ SLOUPEK
Na stezce mezi kostelem Boží lásky a Velkým Hradiskem, před objektem č.p.39,v místě zvaném DRÁČ, byl zabetonován bezpečnostní sloupek
z důvodu opakovaného porušování zákazu vjezdu a využívání této stezky čtyřkolkami. Bezpečnostní sloupek byl v provozu pouze několik dní,
poté byl odcizen a zbyla po něm jen zasypaná díra. Otázkou zůstává, komu byl tento sloupek překážkou.

KOMPOSTÉRY
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale obdrželo 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.
Starosta obce Budislav, Luboš Šplíchal

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem jubilantům, kteří v měsících říjen, listopad a prosinec oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme.
60 let – Košňarová Marie, Horák Josef
70let – Bulvová Marta
80 let – Jirečková Růžena
94 let – Hegerová Cecilie
V září nás opustila paní Eva Hápová.

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 07.08.2015
 Schvaluje uzavření „Dohody o postoupení části smlouvy“ mezi postupitelem Obcí Budislav, postupníkem Sdružením majitelů
skupinového vodovodu Poličsko, IČO: 601 25 748 se sídlem Palackého nám 160, Polička a zhotovitelem Builing Expert s.r.o., IČO: 026
85 183, se sídlem Holečkova 789/49, Smíchov, Praha 5, a to z důvodu změny investora a objednavatele I. etapy prací na díle
„Rekonstrukce vodovodního řádu v obci Budislav“
Zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.8.2015
 Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/15
 Uděluje souhlas s umístěním reklamy Hostince Na Skalách
 Uděluje souhlas s umístěním reklam firem Datanet Computers s.r.o. a TVpool s.r.o.
 Rozhodlo o uložení nápravných opatření ve věci odstranění nedostatků v likvidaci odpadů provozovatelce Hostince Na Skalách







Schvaluje bezúplatný převod výpočetní techniky z kanceláře OÚ pro potřeby ZŠ a MŠ Budislav
Rozhodlo o posouzení stavu amfiteátru pod Hradiskem ve spolupráci s truhláři
Rozhodlo o odběru 76 ks kompostérů pro potřebu občanů
Schvaluje opravu veřejného osvětlení v Kamenném Sedlišti
Rozhodlo o zaslání výzvy firmy DRAGOSTAV SERVIS s.r.o. o doložení dokumentace k zamýšlené rekonstrukci Válečného hrobu
rudoarmějců



Bere na vědomí vyhodnocení dotazníků k Programu rozvoje obce Budislav

ŠKOLA INFORMUJE

Slavnostní uvítání prvňáčků a zahájení školního roku
2015/2016 ve škole i ve školičce.

neznámá místa, prožívat pozoruhodná dobrodružství a radost z
dobře vykonané práce. V prvních dnech jsme se zatím nesešli úplně
všichni. Naši nejmenší ještě maličko povyrostou a za pár měsíců už
budeme v plném počtu.

Během hlavních školních prázdnin jsme se na nový školní rok
důkladně připravovali. Děti přivítala vymalovaná a opravená chodba
prosvětlená novými výplněmi ve dveřích školních tříd. Vařit jim
budeme ve vymalované kuchyni s opraveným stropem. Pro zlepšení
bezpečnosti dětí ve škole i ve školce jsme pro ně vybudovali nové
WC v přízemí u šaten, které nyní mohou používat při práci na
školním pozemku, při hrách na zahradě MŠ i při pobytu na školním
dvoře. Nové zázemí dostala i naše šikovná školnice Maruška. Nejen
o velkých přestávkách mohou letos děti běhat po opravené dlažbě
na školním dvoře, kterou jim krásně vyzdobily společně všechny
učitelky školy. Aktivní odpočinek při hře je dobrým základem pro
soustředěnou práci ve vyučovací hodině. Malovaný herní prostor byl
dárkem pro všechny naše děti k zahájení školního roku. Děkuji
všem zaměstnancům školy i obce Budislav za jejich ochotu
a
nasazení.
V úterý 1. září proběhlo slavnostní zahájení nového školního
roku za milé účasti starosty obce Budislav Luboše Šplíchala a
početného doprovodu z rodin našich školáčků. Přivítali jsme celkem
21 žáčků, z toho 10 dětí, které usedly do školních lavic letos poprvé.
Tento den je provázel Ferda Mravenec, který bude spolu se svými
kamarády nadále žáčky motivovat, inspirovat a provázet jejich první
školní krůčky. Bude to náš letošní patron. Po úvodním slovu paní
ředitelky následovaly uvítací aktivity pro naše prvňáčky. Starší
spolužáci jim pomohli a poradili s plněním prvních školních úkolů.
Každý z nich si odnesl nejen pěkný zážitek ze svého prvního
školního dne, ale i hodnotné dárečky. Krásný kapsář, který na
zakázku obecního úřadu ušila paní Pulkrábková, jim předal pan
starosta Šplíchal. Dárečků od školy (vybavení školáčků) byl plný
košík. Nesměla chybět ani sladká odměna. Sváteční den jim bude
také připomínat pamětní list.
Všem žáčkům přejeme, aby právě začínající školní rok byl
pro ně rokem úspěchu, radosti a poznání. Ferda je bude učit práce
všeho druhu, kamarádství, ochotě pomáhat a společně s ním se
vydají na roční dobrodružnou cestu.
Ve školním roce 2015/2016 se zapsalo do Mateřské školy v
Budislavi 21 dětí.Tento školní rok se zaměříme na šikovné ručičky,
dodržování základních společenských pravidel a navázání dobrých
kamarádských vztahů. S tím vším budou dětem pomáhat Pat a Mat.
Jejich postavičky už zdobí naší školičku. Společně s nimi děti budou
objevovat nové věci, rozvíjet své znalosti, vydávat se na známá i

Po kamarádech, kteří už postoupili do základní školy, se nám
nebude stýskat. Pravidelně se budeme vídat na společných akcích a
v některých zájmových kroužcích.
Letos máme opět bohatou nabídku: Taneční kroužek, Angličtina pro
nejmenší, Výtvarný kroužek, Náboženství, Muzikanti, Flétnička,
Kuchtíci. Zájmové kroužky zahájí svou činnost v říjnu. Budeme
pravidelně navštěvovat obecní knihovnu, která nám už dlouho
otevírá svou náruč plnou krásných knížek a zajímavých aktivit.
Pedagogický sbor školy tvoří Mgr. Jana Jandová – ředitelka a
současně třídní učitelka I. třídy ZŠ, Mgr. Daniela Hrdonková – třídní
učitelka II. třídy ZŠ, Šárka Dufková – učitelka ZŠ, Mgr. Krystyna
Faltysová – vychovatelka ŠD a současně asistentka pedagoga v I.
třídě ZŠ, Jana Vybíralová, DiS. – učitelka MŠ, Gabriela Zavřelová –
učitelka MŠ, Kristýna Stříteská – osobní asistentka v MŠ.
Na závěr už nezbývá než popřát všem dětem, rodičům i
pracovníkům školy úspěšný školní rok 2015/2016.

KLUB ŽEN INFORMUJE
Na co se můžete těšit je listopadové Předvánoční tvoření s dětmi
21.11.2015 a na začátek nového roku 2.1.2016 oslavu 10 let od
založení Budislavského klubu žen, večer s překvapením a
pozvánkou pro všechny lidičky.

Poslední srpnovou sobotu se uskutečnil další ročník Posvícenského
fotbalu v sukních a již slibovaný náhradní Dětský den. Přálo nám
pěkné počasí, fotbal si zahrálo 5 družstev a i děti si přišly užít svůj
den. Děkujeme všem účastníkům, pomocníkům, dětem s rodiči,
fanouškům a kamarádům za pěknou atmosféru tohoto krásného
sobotního dne.

Za klub žen se těší všechny členky a Věra Lopourová

KNIHOVNA INFORMUJE
polštářky, výrobky ze dřeva, knihy s nádechem esoteriky a mystiky,
a také nebude chybět trochu té předvánoční inspirace.

Týden knihoven 5.-11.října 2015
5.pondělí od 14:30 - 17:00 - Hrajeme a čteme si v kostýmech našich
divadelníků. Děti si mohou obléci naše kostýmy z různých
pohádek,které jsme hráli, a nechat se vyfotit na památku.
7.středa 13:00- 14:00 - návštěva dětí ze ZŠ Budislav " Veršování s Fryntou a Sládkem" - budeme hledat zvířátka v
básničkách a z FIMO hmoty vytvoříme přívěšky těchto zvířátek
8.čtvrtek 9:30 - 10:30 - Návštěva dětí z MŠ Budislav - čtení
básniček od Emanuela Frynty a také si připomeneme Světový den
stromů - které budeme malovat a vyrábět
10.sobota- 18:00 - 20:00 Tvořeníčko pro děti i dospělé - práce s
FIMO hmotou

Čtenář na jevišti 2015
Společnost Svět knihy vyhlašuje v rámci kampaně na podporu četby
knih Rosteme s knihou projekt Čtenář na jevišti, který je určený
všem skupinám dětí a mladých lidí ve školách, v literárnědramatických oborech, zájmových sdruženích a dalších kroužcích,
které si chtějí vyzkoušet práci s knihou, zpracovávání literárního
textu a přípravu scénického čtení.
Naše knihovna se také zapojila a soutěžit budeme s příběhem
Oscar Wilde - Slavík a růže.
Do 15.listopadu musí být vše zdokumentováno a odesláno do
Prahy. Z přihlášených souborů vybere odborná porota 5
nejispirativnějších, které pozve k předvánočnímu setkání na
přehlídku do pražského divadla Minor, kde budou mít možnost
předvést naživo své inscenace a zároveň zhlédnout divadelní
představení Bláznivá teta a já v podání profesionálních herců
souboru Listování.
Tak nám držte palce, uvidíme, jak uspějeme.
Alena Bartošová

Podzimní dušičková prodejní výstava
Bude probíhat ve dnech od 26.10. - 31.10.2015 vždy od 1416hodin tradičně v zasedací místnosti vedle knihovny. Najdete zde
především široký sortiment dušičkové výzdoby za skvělé ceny,
věnce, svícny, svíčky, košíky, vázy, šperky, obrázky, šité hračky,
.

Pekelný rock taneček s Habalem aneb návrat Doroty
Máchalové
Dovolujeme si vás pozvat 28.11. 2015 na pekelný taneček se

skupinou Habal rock
do KD Krčma od 20 hodin.
A protože je to předčertovský rej, těšíme se na pekelné,
andělské či všelijak jinotvárné masky, které se k tomuto
období patří.
Než ovšem začne pekelný taneček, chceme vás pozvat na příběh
„ Strašidlo Cantervillské“ – Oscar Wilde v podání
amatérského souboru Budislávek. Začínáme od 18 hodin v KD
Krčma.

TOULEC INFORMUJE
Minitábor
4. až 6.července proběhl třetí běh Minitábora u Pešatů. Děti ve věku
tří měsíců (Pešatovic Josefka) až jedenácti let (Jituška Tomášková)
se zabydlely ve stanech s podsadami. Protože bylo velké horko,
většinu času jsme trávili “exkurzí” dostupných vod. Ve třech dnech
jsme se “proplavali” Novým rybníkem, Širůčkem, Přehradou i lesním
koupalištěm v Roudné, kam jsme poctivě všichni došlapali.
Nechyběl večerní oheň, stavění lesních domečků, ani Stezka
odvahy.
Tento “táboreček” se koná pouze díky podpoře a aktivitě rodičů.
Někteří z nich se
s celou rodinou přesunou k nám ve volném
čase, aby si to oni sami, i jejich děti společně s ostatními užili.
Tábor Specka
13. až 17.července spolek Toulec ve spolupráci se Speciální
základní školou Litomyšl opět zorganizoval integrovaný tábor
Specka. Tento tábor je přednostně určen pro děti s handikepem, s
poruchami chování a pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.
Letos nesl název Letopisy Narnie. Procházelo se skříní do jiného,
neviditelného světa, symbolické Narnie. Hlavním tématem tábora byl

vnitřní konflikt člověka, niterný boj, který svádí každý sám se sebou,
kdy stojí radost z dělání dobrých věcí, odvaha a upřímnost proti
negativním vlastnostem jako je závist, lenost, chamtivost a jiným
takovým. Tímto směrem probíhal celý týden, který hodnotíme jako
velmi povedený.
Petra Pešatová

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Za předchozí období budislavští hasiči zasahovali u těchto
událostí:

Dne 13.8.2015 jednotka vyjela v 10:20 k požáru strniště do města
Proseč.

Dne 8.7.2015 jednotka vyjela v 19:59 k likvidaci vos na dětském
táboře ve Vranicích. Na místě bylo provedeno rozebrání stropní
konstrukce chatky a likvidace vosího hnízda. V 21:05 jsme se vrátili
na základnu.

Dne 18.8.2015 jednotka vyjela v 18:15 k odstranění dvou sršních
hnízd v naší obci.

Dne 11.7.2015 jednotka vyjela k poskytnutí předlékařské první
pomoci a k asistenci zdravotnické záchranné službě. Žena, která
scházela z Velkého hradiska, neopatrně došlápla, následkem byl
pád a zranění páteře.
Dne 20.7.2015 jednotka vyjela v 20:05 k likvidaci vos, které
ohrožovaly děti na letním táboře v Budislavi. Návrat v 21:00.
Dne 28.7.2015 jednotka vyjela v 14:07 k požáru v naší obci - místní
část Kamenné Sedliště. Jednalo se o požár hospodářské stavby s
uskladněným senem.
Dne 4.8.2015 jednotka vyjela v 16:17 k záchraně raků v řece
Desinka v obci Poříčí u Litomyšle. Jednotka po dohodě s záchranou
stanicí Pasíčka přivezla několik cisteren vody a zatopila tůně s raky.

Dne 30.8.2015 v 16:30 vyjela jednotka k transportu pacienta z oblasti
Toulovcových maštalí.
Dne 20.9.2015 v 12:45 vyjela jednotka k požáru do obce Bor u
Skutče. Jednalo se o požár plastového kompostéru, plotu a živého
plotu.
Dne 26.9.2015 v 14:10 vyjela jednotka k poskytnutí technické
pomoci. Jednalo se o pomoc zdravotnické záchranné službě transport pacientky s poraněnou nohou z Toulovcových maštalí
/Hrnčířova skála/.
Dne 3.10. 2015 v 17:05 vyjeli naši hasiči k požáru do obce
Chotovice. Zde za silného větru došlo k požáru lesa, který se rychle
rozšiřoval. Díky včasnému zásahu došlo k rychlému uhašení.
S blížící se topnou sezonou apelujeme na občany, aby dbali
zvýšené bezpečnosti při provozování topidel a komínů.
Za JSDH Budislav
Marek Bulva

REKLAMA
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