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NOVINY OBCE BUDISLAV

ČÍSLO 4/2016

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
jsou před námi ty nejkrásnější dny v roce, Vánoční svátky. Chtěl bych Vám jak jménem svým tak
jménem zaměstnanců obce i členů zastupitelstva obce popřát klidné a spokojené prožití Vánočních
svátků a do nového roku 2017 hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů, rodinné spokojenosti,
mnoho sil do nadcházející práce a naší obci další úspěšný rozvoj.
starosta obce Luboš Šplíchal

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Všem spoluobčanům, chatařům a chalupářům, kteří sekají a udržují obecní pozemky, které mají vedle svých
nemovitostí i mimo ně. Tímto nám velice pomáháte, šetříte finanční prostředky a čas zaměstnanců obce, kteří tak mohou
vykonávat jinou práci.

Rozloučení se starým rokem
Na Silvestra 31. 12. 2016 se přijďte rozloučit od osmnácté hodiny se starým rokem
před hasičskou zbrojnici. Bude se podávat čočková polévka a svařené víno. Po dvacáté
hodině se uskuteční ohňostroj.

Plesy v Poříčí
14. 1. 2017 – Myslivecký ples

17. 2. 2017 – Obecní ples

15. 1. 2017 – Dětský karneval

18. 2. 2017 – Dětský karneval

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Výměna vodovodního řádu
Na Kamenných Sedlištích začala firma Building Expert s druhou
fází výměny vodovodního řádu. V měsíci listopadu byl položen
hlavní vodovodní řád od silnice nad Kulhavými po č.p. 203 pana
Fulíka. Nejužší část nad Lebedovými se firmě podařilo položit
protlakem a tím se vyhnuli stíženým podmínkám při výkopových
pracech. Tato akce byla zařazena do plánu obnovy a rozvoje
vodovodů SMSVP až v letošním roce a z důvodu financování
budou přípojky k jednotlivým objektům realizovány v lednu 2017.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem jubilantům, kteří v měsících leden, únor a březen oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme.
65 let – Renza Josef, Vostřelová Bedřiška, Šplíchal Jiří,
Vimr Václav
75 let – Jílková Marie, Štrumfa Jan

81 let – Rožek Václav
83 let – Boštíková Marie
87 let – Novotná Marie

V říjnu se narodil Tobiáš Heger a v listopadu Kryštof Tito.
V listopadu jsme se rozloučili s panem Miloslavem Dočkalem.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE – PALIVOVÉ DŘÍVÍ
Zájemci o palivové dříví se mohou nahlásit na OÚ, kde budou zapsáni do seznamu. Cena za palivové dřevo je stanovena usnesením
ZO č. 88/15 ze dne 21. 10. 2015.
Za tvrdé dřevo samovýroba 400 Kč za PRM, za tvrdé dřevo zpracované v kládě 900 Kč za m3 a měkké dřevo samovýroba 200 Kč za
PRM.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV
Tyto informace jsou uváděny z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů ve zkrácené formě, každý občan má právo nahlédnout na
obecním úřadě do zápisů ze zasedání a zjistit tak veškeré podrobnosti o průběhu zasedání a schválených usneseních.
Zasedání zastupitelstva obce ze dne 05.10.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje :
· rozpočtové opatření č.5/2016;
· záměr č. 7/2016 o prodeji obecních pozemků a záměr č. 8/2016
o směně pozemků , vše v lokalitě pod PEN klubem;
· rozhodlo o uzavření kupní smlouvy na pozemky, kterou dochází
k nápravě užívání pozemků občany
·
uzavření „Dohody o postoupení části smlouvy“ mezi
postupitelem Obcí Budislav, postupníkem Sdružením majitelů
skupinového vodovodu Poličsko a zhotovitelem, Builing Expert
s.r.o. a to z důvodu dohody změny investora a tedy i
objednavatele II. etapy prací na dílo „Rekonstrukce vodovodního
řadu v obci Budislav“;
· podání žádosti o financování akce z plánu obnovy a rozvoje
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko – výměna
vodovodního řadu;
·
rozhodlo o provedení kontrolního zaměření pozemku hranic
pozemků p.č. st.187
· podání cenové nabídky na odkoupení nemovitostí nabízených fy
XAVERgen, a.s.
·
vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2016 o regulaci
hlučných činností;
· vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Budislav č. 02/2016 o
nočním klidu;
· jmenovalo inventární komisi ;
· stanovilo pravidla pro činnost kontrolního a finančního výboru
obce;
· poskytnutí finančního daru spolku BabyBox ve výši 1.000,- Kč;
· uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku Sdružení
obcí Toulovcovy Maštale;
· rozšíření prostor obchodu v hasičské zbrojnici
Zastupitelstvo obce zamítá :
 Nabídku na zapojení obce do projektu Pošta Partner

Zastupitelstvo obce vyzývá:
· stěžovatele k doložení zaměření hranic pozemku, u kterého se
domnívají na neoprávněné užívání obcí, provedené geodetickou
firmou.
ZO bere na vědomí:
· Omluvu pozvaného občana z jednání na které byl pozván;
· Stížnost občana;
· Výsledek kontrolní pochůzky s lesním hospodářem
· Oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Budislav k provozu MŠ v době
podzimních a vánočních prázdnin
Diskuze:
· možnosti opravy zábradlí v prostoru MŠ;
· seznámení se záměry Hokejového klubu.
Zasedání zastupitelstva obce ze dne 08.11.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
· Rozpočtové opatření č. 6;
· narovnání hranic pozemku p.č. st.187;
· plány kontrol finančního a kontrolního výboru;
·
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí - zhotovení přípojek
nízkého vedení ke stavebním parcelám pod PEN klubem
·
vyřazení části obecního majetku předaného do hospodaření
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
· zahájení akce na zhotovení projektové dokumentace na základní
technickou vybavenost - stavební pozemky nad rybníkem
· dodatek k Mandátní smlouvě – prodloužení smlouvy s firmou
EKOPLAN s.r.o.
· uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků
Městu Litomyšl
· uzavření směnné smlouvy – narovnání vlastnických vztahů k
pozemkům
· jmenování člena finančního výboru.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
· Plán inventur;
· přípravy rozpočtu obce na rok 2017;
· informace k odkanalizování v obci Budislav;
· informace k problematice výstavby chodníků v obci;

NOVÍ OBČÁNCI BUDISLAVI
V neděli 20.října jsme v kostele Boží lásky přivítali nejmladší
občánky naší obce. Stali se jimi Ema Soukupová, Ondřej Košňar,
Josefína Bulvová, Adam Fidra a Tobiáš Heger. Pro naše nejmenší si
připravili pěkné vystoupení budislavští školáci.
Všem rodičům přejeme mnoho krásných chvil a zážitků s dětmi,
hodně trpělivosti při jejich výchově a nepřeberné množství vzájemné
lásky.

Spoluobčanům Budislavi přejeme spokojené prožití vánočních
svátků, pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce 2017.
Letošním jubilantům děkujeme za vlídné přijetí a upřímně přejeme
mnoho zdraví do dalších let.

Jarmila Soušková, Eva Kusá

ŠKOLA INFORMUJE
Školní předvánoční ohlédnutí
Za okny to zatím vypadá na chladný podzim, ale Vánoce už jsou za
dveřmi. Od zahájení školního roku se toho u nás hodně událo. Ve
školce už jsou jako doma i ti nejmenší. Postupně si zvykli na nové
kamarády a na paní učitelky. V první třídě za tu dobu žáčci zvládli
„Živou abecedu“. Dostali do ruky svůj „Slabikář“, ve kterém je čtené
slovo jejich průvodcem do celého světa. Mají popsané první písanky
a složená první slova z písmenkové skládanky. Ve druhé třídě
počítají do sta a už mají přečtenou téměř celou knížku, ve které
vystupují patroni našeho školního roku králíci z klobouku Bob a
Bobek. Ve třetí třídě se pilně učí angličtině, poznávají vyjmenovaná
slova a nově pronikají do tajů etické výchovy. Rodiče už si ve škole
popovídali na dvou společných schůzkách a aktivně přispěli
k dalšímu zlepšení školy i školky.
Od října jezdíme společně ZŠ i MŠ do Plavecké školy Ráček
v Litomyšli. Na desátém plavání všichni dostanou oblíbené mokré
vysvědčení podle toho, co se ve vodě už naučili.
Na své pravidelné schůzi školská rada schválila výroční
zprávu za minulý školní rok, nové školní řády základní i mateřské
školy. Společně jsme také projednali nový školní vzdělávací
program a změny, které souvisí se zapojením naší školy do projektu
CVP, o kterém jste se dočetli v minulém zpravodaji.
V říjnu nás navštívili pracovníci České školní inspekce.
Zdrželi se tři dny a svou kontrolní činnost nasměrovali do všech čtyř
složek ( základní školy, mateřské školy, školní družiny i školní
jídelny). Ve zprávě i v protokolu je zaznamenaný pokrok, který jsme
od jejich poslední návštěvy udělali. V základní škole se letos učíme

podle nového školního vzdělávacího programu v nových
podmínkách. Učitelé i žáci mají lepší možnosti a více prostoru pro
zajímavější výuku. Přepracován byl také program školní družiny.
Oba dokumenty hodnotila inspekce kladně. Do příštího školního
roku pomalu připravujeme nový vzdělávací program i pro mateřskou
školu, kterou tato změna teprve čeká.
Z uskutečněných akcí vyberu například návštěvu pana Šulce
se svými zvířecími kamarády. Jeho dravé ptáky si mohly děti z MŠ
i ZŠ prohlédnout, pohladit a ti odvážnější si je mohli podržet nebo

nechat na své ruce přistát. Současně jsme poslouchali zajímavé
vyprávění o jejich původu, chovu i životě ve volné přírodě. Pořad byl
o to zajímavější, že se uskutečnil venku a děti mohly sledovat rychlý
útok poštolky i tichý průlet sovy.
Hudební program o historii a vývoji hudebních nástrojů byl
zpestřením tentokrát hudební výchovy. Dětem byly představeny
různé skupiny nástrojů. Na každý z nich jim autor programu sám
zahrál a na ty jednodušší si zájemci mohli zahrát také. Program byl
pěkně přizpůsoben věku posluchačů. Tak se nejdříve pobavila
školka a po nich se do tajů vzniku a výroby ponořili i školáci. Jejich
závěrečná hudební produkce byla také velice zajímavá.
S krásou podzimního lesa se školáci seznámili během
dopoledne s paní Ing. Lenkou Balouškovou, která spolu s Lesy ČR
pro ně na okraji Budislavi připravila den lesní pedagogiky. Naše
škola je již druhý rok zapojena do programu Les ve škole, škola
v lese.
V úterý 8. listopadu jste mohli vidět na budislavské obloze létat
draky. Společně jsme se těšili na již tradiční drakiádu. Přehlídka
draků to byla náramná. Vysvitlo nám sluníčko, bylo krásně, ale vítr
nám foukal jen maličko. Dostat draka vysoko nad hlavu se častěji
podařilo těm šikovnějším pilotům a vytrvalejším běžcům. Všichni si
to užili a důkaz toho, že draci létali i daleko byl vidět také vysoko
v koruně stromu, kam jeden z nich přistál.
Pravidelně chodíme do místní knihovny. Pro školku tam bylo
10. 11. dopoledne připraveno moc hezké divadlo. Děti se do děje
mohly také zapojit a hodně se nasmály. Školáci chodí do knihovny
odpoledne v rámci čtenářského kroužku a se školní družinou.
Některé návštěvy se také velmi vydařily.
V rámci spolupráce naší ZŠ se ZŠ Osík jsme se k nim vydali
tentokrát na divadelní představení „Dětství Karla IV.“ Žáci poznali
jeho životní příběh v dětství i jeho rodinu na pozadí stylu života
v dané historické době.
V neděli 20. listopadu naši školáci společně s našimi absolventkami
přivítali nové občánky obce Budislav. Jako poděkování za pěkné
vystoupení děti dostaly sladkou odměnu a výborné pohoštění.
V pondělí za námi přijelo divadlo Jójo se svou pohádkou „O dvanácti
měsíčkách“. Jako vždy to bylo velmi hezké představení, které děti
vtáhlo do děje.
Další setkání nejen s rodiči se uskutečnilo v pátek 25.
listopadu. Andílci rozsvítili vánoční strom. Adventní období jsme
opět společně MŠ i ZŠ zahájili hezkými skladbičkami malých
muzikantů, básničkami a společně zpívanými koledami. Své umění
nám předvedly i naše absolventky a připojily se k našemu malému
adventnímu koncertu. Počasí nám vyšlo a dobré teplé občerstvení
na závěr provonělo školní dvůr a přispělo k hezké atmosféře tohoto
podvečera.
V pondělí 5. prosince se školní budovou rozeznělo řinčení
řetězu. Do třídy vstoupil důstojným krokem Mikuláš a za ním hned
jeden neposedný čert. Někdo dostal od Mikuláše pochvalu, jiný
čertovi sliboval polepšení. Každý se něco malého pro ně naučil a

společně jim zazpívali. Proto Mikuláš nakonec podaroval všechny
krásným balíčkem.
Výběr ze školní družiny jel naši školu reprezentovat na okresní
šachový turnaj. Naši šachisté se umístili na osmém místě. Byla to
jejich první zkušenost a vedli si dobře.
Ve čtvrtek 15. prosince jsme se znovu sešli v kulturním domě
Krčma na „Vánoční besídce“ Program nacvičily děti z mateřské
školy i žáci základní školy. Školáci vystoupili s vánoční pohádkou
o Ježíškovi a zvířátkách, která byla plná hezkých písniček. Děti ze
školky si připravily pásmo básniček, taneček i písničky. Věřím, že se
vystoupení líbilo. Za odměnu dostali účinkující své oblíbené
občerstvení.
Ještě rozneseme našim budislavským seniorům vlastnoručně
vyrobená přáníčka, rozbalíme si dárečky na školní besídce a pak se
už budeme těšit na vánoční prázdniny a oslavu konce roku.

V příštím roce všechny zveme v sobotu 21. 1. 2017 na školní
ples s oblíbenou hudbou a den po té v neděli 22. 1. 2017 na dětský
karneval. Těšíme se na příjemnou zábavu, dobré občerstvení
a bohatou tombolu na obou akcích.
Nedočkavým předškolákům a jejich rodičům vzkazuji, že zápis do
první třídy základní školy proběhne podle nových pravidel až
v průběhu dubna.
Na závěr chci poděkovat zástupcům obce, SRPŠ a rodičům za
pomoc i za podporu při organizování různých akcí v průběhu celého
uplynulého roku. Děkuji všem zaměstnancům naší školy za jejich
náročnou práci a upřímnou snahu vytvořit prostředí, kde to bude děti
bavit. Dětem pak děkuji, za to, že svým dílem přispívají k tomu, aby
to bavilo i učitele. V atmosféře klidu vánočních večerů při svíčkách
a pohádkách si užijte odpočinku. Ve dnech volna vyrazte na výlety
do hor nebo za přáteli a načerpejte energii na pevný první krok do
šťastného, úspěšného a po všech stránkách příjemného roku 2017.
Mgr. Jana Jandová

KNIHOVNA INFORMUJE
.
Podzim v knihovně
V první řadě musíme vzpomenout na Den a večer mazlíčků v
knihovně, který se konal v rámci Týdne knihoven v říjnu, a musím
poznamenat, že se nám všem mimořádně vyvedl. Několik mazlíčků
přespalo se svými páníčky i v knihovně. Sešli se pejsci, kočičky,
křečci, krysa, králíčci, dokonce i mládátka velkého hlemýždě, děti
své miláčky představily a předvedly, co dovedou. A jak zabavit děti
večer v knihovně – stačí jim dát naše divadelní kostýmy a hned
máme na světě velmi,velmi pestrou a extravagantní modní
přehlídku. Děti mají neuvěřitelnou fantazii.
Dále k nám v listopadu zavítal pan Honza Petráš se svým
maňáskovým divadélkem pro nejmenší. Pan Petráš je opravdu
„šoumen“ a s dětmi to umí, a nejen s dětmi, bavil i nás dospělé.
A koho jsme si připomněli v těchto podzimních měsících v knihovně
? Hráli jsme si s pohádkami o skřítcích od Ivana Martina Jirouse,
hledali pravé jméno Václava Čtvrtka, oslavili 90let Medvídka Pú,s

pohádkou Karlík a továrna na čokoládu jsme si připomněli 100
výročí narození Roalda Dahla. Tvořili jsme kouzelná sluchátka
Macha a Šebestové. Psali dopis Ježíškovi pravým brkem a tuží. A
spoustu dalších aktivit na které se můžete podívat na našich
webových stránkách.www.budislavknihovna.cz
Čertovská divadelní besídka
Chtěli bychom poděkovat všem návštěvníkům a divákům naší
čertovské divadelní besídky, která se konala 3.prosince v KD
Krčma, kteří nás přišli jako každý rok podpořit a snad se i zasmát.
Doufáme, že i děti byly spokojené s malou nadílkou od čertíků a s
písničkami, na které mohly po divadle dovádět.
Velká pochvala pro děti, kteří předvedly pohádku o tom Jak se peklo
zadlužilo. Chci poděkovat za velkou snahu a obětování svého

volného času našim malým divadelníkům a těmi jsou - Johanka
Gospodarczyková, JanaKárská,Vojta Kašpar, Aneta
Honzálková,Zuzka Gospodarczyková, Nikča Horáčková,Jíťa
Tomášková,Laděnka Zindulková,Péťa Říhová,Zuzanka
Kopecká,Natálka Pulkrábková,Anička Kovářová a Anička
Kašparová. Velké díky,byly jste skvělé.
Samozřejmě velký dík patří také dospělákům, za velmi vydařené
komediální scénky Exploze a Psychohrátky od Marie Janíčkové.
Myslím, že opět nezklamali.
Popřejme si, ať se v tak hojném počtu ve zdraví sejdeme i v příštím
roce, třeba při další jakékoliv besídce. Krásné svátky přeje obecní
knihovna a Budislávek .
Alena Bartošová

BUDISLAVSKÝ ŽENSKÝ KLUB
Rolnička mi zacinkala, že je tu čas Vánoc, co kouzelnou má moc.
O vánocích myslíme na Ty, na kterých nám opravdu záleží.
Jsou jako bílé vločky, snášejí se na naši rozehřátou dlaň.
I kdyby se nám nepovedlo všechny tyto vločky pochytat a
pošeptat jim tiché vánoční přání na dlani,
stále můžeme svá přání pošeptat do zimního vánku a
ten je roznese do všech koutů k našim blízkým.
Přejeme Vám vánoční svátky, krásné a tajemné
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Dlouhý byl celý rok, teď už je maličký,
ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází i v roce, který přichází.
Klidné, prožití vánočních svátků, zdravíčko
přeje Věra Lopourová a ženy ZO ČSŽ Budislavský ženský klub

SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE V ROCE 2016
Certifikace turistické ubytovny Toulovec certifikátem „Cyklisté
vítáni“ pro ubytovací zařízení a certifikace muzea dýmek
certifikátem „Cyklisté vítáni“ pro turistický cíl. Cyklisté vítáni je
celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů
prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích
služeb, kempů a turistických cílů.
Podání žádosti o dotaci a následné obdržení dotace ve výši
20 000 Kč na realizaci akce „Cyklo Maštale 2016“ z rozpočtu
Pardubického kraje.
Sezónní zajištění provozu 3 rozhleden, 2 informačních center a
muzea dýmek.
Propagace mikroregionu Toulovcovy Maštale, jeho turistických
cílů, turistických a cyklistických tras v aplikaci „Turista v mobilu“.
Turista v Mobilu je rádce a pomocník, který vznikl na google play
jako první v České republice. Napomáhá při plánování výletů a
návštěv zajímavých míst České Republiky.
Přípravy a realizace akce Merida Cyklo Maštale 2016. Již 16.
ročník tohoto závodu se konal 11. 6. 2016. Závodu se zúčastnilo
1092 závodníků. Akce se konala pod záštitou hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolického, který se také osobně
akce zúčastnil a odstartoval všechny závodní kategorie.
Přípravy a realizace 5. ročníku akce Novohradský sraz veteránů,
který se konal 9. 7. 2016.
Přijetí dotace na realizaci akce „Obnova rozcestníků, značení
turistických cílů a směrových šipek v mikroregionu Toulovcovy
Maštale“ ve výši 150 000 Kč z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje. Realizací projektu bude kompletně
obnoveno cykloznačení na celém území mikroregionu včetně
značení turistických cílů (skalní útvary, přírodní zajímavosti,
místní části, přírodní rezervace, studánky, atd.). Realizací
projektu bude obnoveno 310 ks rozcestníků a značení
turistických cílů, 400 ks směrových šipek a 50 ks výstražných
trojúhelníků. V současné době máme zmapováno poškozeného
značení. V průběhu zimy bude zadáno do výroby a na jaře 2017

bude osazeno nové značení. Celkové předpokládané náklady
projektu činí 225 000 Kč.
Přijetí dotace na realizaci akce „Webkamery a meteostanice v
mikroregionu Toulovcovy Maštale“ ve výši 30 000 Kč z
rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Realizací projektu
byly na rozhlednu Terezku, Borůvku a na kostel v Budislavi
umístěny kvalitní 3MPx IP webkamery, které zajišťují stálý
přenos obrazu a meteostanice, které zobrazují na WEB údaje o
aktuálním počasí v dané oblasti. Celkové náklady projektu činily
47 200 Kč.
Přijetí dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Úprava
veřejných prostranství v členských obcích mikroregionu
Toulovcovy Maštale“ z Programu obnovy venkova. Realizací
projektu byla upravena veřejná prostranství v členských obcích
mikroregionu. Celkové náklady projetu činily 429 000 Kč. Rozdíl
mezi skutečnými náklady a dotací si uhradily členské obce
z vlastních zdrojů.
Podání žádostí o dotaci do programu Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na realizaci
akce „Oprava rozhledny Terezky“ a „Pořízení stojanů na kola do
členských obcí a na turisticky atraktivní místa mikroregionu
Toulovcovy Maštale“.
Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora činnosti a
provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“
pro rok 2016.
Vydání nových pohledů mikroregionu Toulovcovy Maštale.
Rozšíření sortimentu prodávaného na rozhlednách o drobné
občerstvení.
Přípravy podkladů a vydání stolního kalendáře na rok 2017
v nákladu 2 000 ks.
Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok
2017 na akci „Úprava veřejných prostranství v členských obcích
mikroregionu Toulovcovy Maštale“.
Přidělení dotace Pardubického kraje na podporu a provoz
Turistického informačního centra ve výši 17 590 Kč na rok 2016.

Dvoudenní návštěva našeho regionu z Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru sportu a cestovního ruchu, v čele
s radním René Živným. Sdružení zajistilo dvoudenní program a
doprovod na turisticky atraktivní místa v mikroregionu.
Realizace projektu „Oprava rozhledny Terezky“ podpořeného z
programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v
Pardubickém kraji. Na rozhledně Terezce bude vyměněno 10
stojen. 2 v prvním patře, 4 ve druhém patře a 4 ve třetím patře
rozhledny (v loňském roce proběhla výměna 6 ti stojen - 4
spodní stojny a 2 stojny v prvním patře rozhledny). Kmeny na

stojny budou vysušeny a následně tlakovakuově impregnovány.
Tento způsob ošetření kmenů zaručí výrazné prodloužení
životnosti na 20 a více let.V současné době probíhá výběrové
řízení na zhotovitele. Samotná realizace opravy bude probíhat
na jaře 2017.
Příprava podkladů pro vydání cykloprůvodce a turistické brožury
pro následující sezónu.
Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v PK na rok 2017“.

HC BUDISLAV
HC Budislav nezahálí
Hokejový klub se zaměřil na další rozvoj sportovních a kulturních
aktivit.
Na stůl Pardubického kraje byly zaslány tři projekty. Projekt na
zřízení interaktivní mapy Budislavi a širokého okolí, projekt muzea a
stezky Po stopách budislavských kameníků a projekt na zhotovení
Fit Run Track stezky.
Projekt Fit Run Track stezky byl již podpořen a v současnosti začíná
jeho realizace. Fit Run Track je běžecká stezka se stanovišti. Na
jednotlivých stanovištích jsou umístěné jednoduché cvičební prvky.
Každé stanoviště bude označeno, popsáno a doplněno návodem.

Stezka povede od obecního úřadu kolem Nového rybníka a
Kvíčalnicí zpět k obecnímu úřadu. Bude sloužit nejen běžcům, ale i
maminkám s malými dětmi či kočárky, aktivním seniorům,
teenagerům, zkrátka všem, kteří nezahálejí a chtějí si protáhnout
tělo procházkou s jednoduchými cviky.
V současné době chceme požádat obec Budislav o příspěvek na
tuto pohybovou aktivitu. Doufáme, že nám také budete fandit a
podpoříte využívání sportovních příležitostí v našem krásném okolí.
Krásné Vánoce a „ buď fit“ v novém roce.
Štěpán Heger, Jakub Dostál

REKONSTRUKCE DOMU BRATŘÍ ČAPKŮ
Zajisté jste si povšimli, že tmavá budova na kraji Budislavi, dostává
nový kabát. V roce 2013 byla zahájena rekonstrukce Domu bratří
Čapků, kterou vlastní České centrum mezinárodního PEN klubu
Praha. Objekt byl již delší dobu v havarijním stavu.
Oprava začala velmi nesměle s malými zásahy, ale zjistilo se, že je
nutné provést rozsáhlou rekonstrukci, kterou si tento dům zaslouží,
aby zase mohl sloužit k setkávání spisovatelů, umělců a široké
veřejnosti. Za přispění Ministerstva kultury, Pardubického kraje,
památkářů a sponzorů se začalo od nejdůležitějšího – odvodněním
a vysušením objektu. Postupně se zapojily do práce místní firmy a
živnostníci. Za jejich přispění je práce téměř hotová a Dům bratří
Čapků na jaře přivítá své první hosty.
Můžete se těšit na Den otevřených dveří, kdy si prohlédnete nejen
interiér, ale také nádhernou přírodní scenérii – pohled na Desinku,
na Oboru, Liščí vrch.
Nesmíme opomenout i význam nové designové zahradní budovy ve
tvaru kopule. Vzdělávací ekologické centrum bude sloužit k
setkávání, besedování a odpočinku. Tato stavba získala ocenění v
soutěži GRAND PRIX architektů 2016. V Domě bratří Čapků se
bude instalovat stálá expozice fotografií Karla Čapka.
Chceme poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci podíleli.
Především Stavební firmě Jaroslava Melši, Truhlářství Josefa Jílka,
Truhlářství Miloše Radimeckého, Sklenářství Karla Šplíchala,

Vodoinstalatérství Milana Horáka, Vodoinstalatérství Lubomíra
Vostřela, Čalounictví Marie Kopecké a budislavským brigádníkům.
Firma ARBOR GROUP s.r.o. přeje pohodové Vánoce a mnoho
pracovních úspěchů v novém roce.
Jaroslav Soušek

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Od posledního vydání zpravodaje jsme zasahovali 29.11. u požáru
lesní hrabanky v blízkosti silnice č.359 ve směru na Proseč.
Mimo zásahy jsme se zúčastnili povinného výcviku zaměřeného na
vyprošťování zraněných při dopravní nehodě, který se uskutečnil
26.9.na stanici HZS v Litomyšli a dále jsme provedli dne 8.12.
taktické cvičení, které bylo zaměřené na poskytování první pomoci a
transport pacienta z špatně přístupného terénu.

V letošním roce zasahovala naše jednotka hasičů u osmi
mimořádných událostí, a to u dvou dopravních nehod, dvou
technických pomocí a u čtyřech požárů. Zásahů tedy nebylo tolik
jako v letech minulých, ale to neznamená, že můžeme polevit v naší
činnosti.
Chtěli bychom tímto poděkovat obecnímu úřadu a panu starostovi
za podporu. Dále děkujeme všem členům budislavské jednotky
hasičů za odvedenou práci v letošním roce.
Za JSDH obce Budislav velitel Martin Heger a Marek Bulva
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