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ZPRÁVY Z OBCE
V uplynulých měsících tohoto roku bylo vybudováno nové osvětlení v prostoru nad rybníkem, kde jsme instalovali pět
nových světel. Byla opravena opěrná zeď s chodníkem. Na Kamenných Sedlištích u křížku vzniklo nové odpočinkové místo
s ozeleněním. Pod Hradiskem bylo vysazeno 94 borovic a nad školou pět nových stromů a okrasné keře. Cestu k místnímu
hřbitovu lemuje deset nových bříz.
Něco z akcí na příští rok. Byla vybrána firma Multiaqua s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas
na tlakovou kanalizaci. Budeme pokračovat se započatým ÚP s firmou SURPMO a.s. která uspěla ve výběrovém řízení.
V zimních měsících vybereme firmu na opravu komunikace vedoucí do Dolce. Plánujeme opravu střechy na škole. Na
parkovišti u OÚ vybudujeme vsak na dešťovou vodu, zpevníme břeh zakoupenými modřínovými kládami a provedeme
výsadbu okrasných dřevin. Pod Hradiskem chceme započít s výstavbou dětského hřiště. Vše záleží na financích, které
přibudou do rozpočtu obce. Od prvního ledna dojde ke změně RUD (rozpočtové určení daní), ale nikdo nevíme, kolik se
státu podaří vybrat na daních a kolik poté naše obec dostane.
Starosta obce Luboš Šplíchal

VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ

Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a s nimi nejkrásnější svátky v roce – VÁNOCE. Přeji Vám příjemné prožití těchto
svátečních dnů, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů v NOVÉM ROCE 2013.
Starosta obce Luboš Šplíchal

ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM

Na Silvestra 31.12. 2012 se přijďte rozloučit se starým rokem od 18:00hod. před hasičskou zbrojnici. Bude se podávat
čočková polévka a svařené víno. Po dvacáté hodině bude ohňostroj.

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU („DIGITALIZACE“) V NÁVAZNOSTI NA DAŇ Z NEMOVITOSTÍ PRO ROK 2013

V průběhu roku 2012 proběhla v naší obci, kat. území Budislav u Litomyšle, obnova katastrálního operátu. Důsledkem obnovy katastrálního
operátu může být jak změna výměry jednotlivých parcel, tak změna poplatníka daně z nemovitostí (pozemku).
Dle § 3 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani z nemovitostí), je
poplatníkem daně z pozemku vlastník pozemku. U pronajatých pozemků je podle § 3 odst. 2 téhož zákona poplatníkem daně z nemovitostí
nájemce, jde-li, mimo jiné, o pozemky evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem.
Provedená obnova katastrálního operátu („digitalizace“) evidenci pozemků zjednodušeným způsobem odstranila a v současné době jsou
již v „digitalizovaných“ katastrálních území veškeré pozemky evidovány v katastru nemovitostí v konkrétním druhu pozemku (orná půda, trvalý
travní porost, ostatní plocha, atd.). Daň z takovýchto pozemků musí hradit vlastník (případně spoluvlastník) pozemku, a to i v případě,
že se jedná o pozemky pronajaté. Změny v katastru nemovitostí vyvolané „digitalizací“ však mohly mít vliv i na přiznání poplatníků, kteří
nemají žádné pozemky pronajaty (mohlo dojít např. ke změně výměry pozemků). Podle § 13a zákona o dani z nemovitostí platí, že dojde-li ke
změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období
přiznat.
Tímto Vás tedy upozorňujeme na možnou Vaši povinnost podat v průběhu ledna 2013 na Finančním úřadu pro Pardubický kraj,
Územní pracoviště v Litomyšli, daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2013.
Pokud tak v tomto zákonem stanoveném termínu neučiníte, může Vám vzniknout podle § 250 daňového řádu povinnost zaplatit pokutu.
Informační plakát - obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí naleznete na
obecních internetových stránkách: www.obecbudislav.cz v oddíle úřad – úřední deska – vyhlášky.
UPOZORNĚNÍ NA VYDÁNÍ NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE BUDISLAV Č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Obecní úřad Budislav upozorňuje poplatníky, že od 1.1.2013 vstoupí v platnost nová vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku na poplatníka se navyšuje na 600,Kč, nově byla zavedena úleva na poplatníky, kteří dosáhli věku 80 let,dle čl.2 odst.1 písm. b) je poplatníkem též osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu . Poplatek za nevyužíváne nemovitosti tedy již nelze odpustit, i když již poplatník hradí
poplatek na základě trvalého pobytu na jiné adrese na území obce. Poplatky lze hradit od 1.1.2013. Nově budou též vyplňována přiznání
k poplatku z důvodu upřesnění evidence, formulář naleznete na internetových stránkách naši obce www.obecbudislav.cz v oddíle úřad obce –
formuláře . V evidenci na PC u účetní obce jsou již formuláře před vyplněny, není proto nezbytně nutné tyto formuláře vyplňovat a nosit na OÚ,
budou vytištěny a k podpisu poplatníkům předány při platbě poplatku.Text vyhlášky naleznete na stránkách obce v oddíle úřad obce – obecně
závazné vyhlášky.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 23.10.2012
Usnesení obecního zastupitelstva.
68/12 ZO zamítá záměr části prodeje části obecního pozemku p.č.237/1 dle předložené žádosti č.j. OB-574/12012
69/12 ZO obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností k 1.1.2013.
70/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7, kterým se navyšuje rozpočet ve výdajové a příjmové části o 90,4 tis.Kč.
71/12 ZO schvaluje návrh na změnu územního plánu obce podaný obcí Budislav – změna z současného využití pozemků p.č.211 a 219/1 druh
pozemku trvalý travní porost a pozemku p.č.219/10 druh zahrada na zastavitelné plochy bydlení.
72/12 ZO schvaluje návrh na změnu územního plánu obce podaný vlastníky pozemku p.č. 360/4 manželi xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
na změnu ze současného využití uvedeného pozemku trvalý travní porost na zastavitelnou plochu bydlení.ZO schvaluje tuto změnu
za dodržení podmínky, že zastavitelná plocha bydlení bude vymezena tak, aby byl zachován průjezd o šřce min.10 m k pozemku parc.č.
363 v k.ú. Budisla u Litomyšle tak jak vyplývá z dohody ze dne 16.10.1997
73/12 ZO schvaluje návrh na změnu územního plánu obce podaný Městem Litomyšl na vymezení ploch pro rekreační tábory na pozemcích
parc.č. 788/1, 788/8, část parc.č. 788/6 a část p.p.č. 788/1.ZO schvaluje návrh za těchto podmínek:
bude řešen střet s přírodní rezervací Maštale a jejím ochranným pásmem a dále s ochranným pásmem lesa
bude zajištěn příjezd k plochám pro rekreační tábory po pozemcích žadatele z obecní komunikace na pozemku p.č.1127/1 s místním
označením 2c a dále bude zajištěna na pozemcích žadatele plocha pro parkování osobních automobilů návštěvníků rekreačního tábora
74/12 ZO schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na „Odkanalizování obce Budislav-II.etapa – projektová
dokumentaci pro územní povolení a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a výkaz výměr “ firmě, vybrané hodnotící
komisí na základě posouzení nabídek podaných na základě výzvy k podání nabídky, jako nejvhodnější, konkrétně fy „Multiaqua s.r.o, IĆO:
60113111 se sídlem: Veverkova 1343,500 02 Hradec Králové.
75/12 ZO schvaluje rozhodnutí obecního úřadu v Budislavi o zařazení pozemních komunikací v rozhodnutí uvedených do kategorie místních
komunikací.
76/12 ZO schvaluje plán zimní údržby místních komunikací od zimního období 2012.
OZ bere na vědomí:




Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za období 1.1.2012-5.10.2012
Postup jednání ve věci odvodnění účelové komunikace od křižovatky u č.91 po č.p.94
Cenu vodného pro rok 2013 ve výši 29,50 Kč včetně DPH

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 27.11.2012
Usnesení obecního zastupitelstva.
ZO schválilo uzavření smlouvy s Pardubickým krajem „Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 – ostatní dotace“
78/12 ZO obce schvaluje rozpočtové opatření č.8/2012, které řeší poskytnutí a využití dotace na veřejně prospěšné
pracovníky a koordinátora veřejné služby za období 10/12 , poskytnutí a využití dotace na neinvestič.výdaje JPO
dobr.hasičů obce,navýšení příjmů knihovny a jejich využití, příjem a využití sponzorského daru na činnost JPO
dobr.hasičů a přesuny prostředků na položkách dle potřeby jednotlivých odvětví, rozpočtové příjmy a výdaje obce
Budislav se navyšují tímto opatřením o 65,4 tis.Kč
79/12 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v KD Krčma místní občance paní xxxx xxxxxxx.
80/12 ZO schvaluje podání žádosti SMSV Poličsko na financování akce „ZTV k novým stavebním parcelám“
z nájemného na rok 2014-2015.
81/12 ZO schvaluje , na základě provedeného výběrového řízení , zpracováním Územního plánu obce Budislav firmu,
která vyšla z výběr.řízení jako vítězná konkrétně fy SURPMO, a.s Hradec Králové , IČO: 45274886, se sídlem
Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1.
82/12 ZO schvaluje uzavření dodatku č.1 k mandátní smlouvě uzavřené s firmou EKOPLAN , s.r.o., který řeší
prodloužení této smlouvy do 31.12.2013
83/12 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky ve vlastnictví obce Budislav v KÚ Budislav u Litomyšle
zapsané na LV č.10001, konkrétně pozemky : p.č. 237/29 druh ostatní plocha o výměře 34 m2 oddělený
od pozemku p.č. 237/1 , pozemky p.č. 238/17 druh ostatní plocha o výměře 4 m2 a 238/18 druh ostatní plocha
o výměře 41 m2 , které byly odděleny od pozemku p.č. 238/1,to vše dle geometrického plánu č. 631-85/2012
vypracovaný fy Geodetická kancelář – Helena Havranová, schváleného Katastrální úřadem dne 16.102012,
do vlastnictví manželů xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx za cenu 50,- Kč za m2, náklady na zavkladování kupní smlouvy
uhradí kupující.
84/12 ZO schvaluje návrh na změnu ÚPO podanou panem xxxxxxxx xxxxxxx ve využití pozemků st.706- druh
zastavěná plocha , 520/1 a 520/2 druh ostatní plocha ze současného využití drobná výroba na využití pro rodinné
bydlení
85/12 ZO schvaluje navýšení příspěvku na provozní náklady PO ZŠ a MŠ Budislav o 4 tis.Kč.
77/12

86/12 ZO schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku SDH Budislav na úhradu nákladů spojenou s dopravou
na zájezd pořádaný
organizací pro místní občany.
OZ bere na vědomí:



Přípravu rozpočtu pro rok 2013
Zápis událostí roku 2011 do obecní kroniky
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Protože se blíží konec roku 2012, rádi bychom vás informovali o využití finanční
částky, kterou jsme díky vaší štědrosti vybrali v rámci Tříkrálové sbírky, konané
v lednu letošního roku. Z celkově vybrané částky 199 235,- Kč měla naše Farní
charita k dispozici 131 285, 62- Kč.
Částka 6000,- Kč byla darována na pořízení a provoz školního autobusu v Indii.
Finanční částka k nákupu nových zdravotních pomůcek (chodítka, tonometry,
pojízdné wc židle..) činila 19 050,- Kč. Zdravotní materiál byl nakoupen
v hodnotě 21 586,- Kč.
Částkou 84 649,62,-Kč byly hrazeny provozní náklady spojené s provozem
pečovatelské a ošetřovatelské služby (benzín, opravy a pojištění automobilů,
nájemné, školení zaměstnanců…).
Zakoupené zdravotní pomůcky pomáhají seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám v naší a okolních obcích.
Pomůcky je možné si zapůjčit v kanceláři Farní charity Dolní Újezd.
Tímto článkem bychom vás také rádi informovali o termínu příští Tříkrálové sbírky, která se uskuteční v sobotu 5. 1. 2013
v Dolním Újezdě a nejbližším okolí. Prosíme opět děti, mládež a vedoucí skupinek o pomoc při jejím organizování.
Prosíme také rodiče, aby své děti povzbudili a vyslali je do sbírkových skupinek, bez jejich účasti by bylo obtížné tuto
potřebnou sbírku uskutečnit. Setkání dětí a vedoucích skupinek (příprava na TKS – dohodnutí tras, skupinek. atd.)
se uskuteční 3. 1. 2013 ve 13.15h na faře.
Děkujeme těm, kteří nám poskytují jakoukoliv podporu, a přejeme Vám všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků
a do nového roku 2013 hodně zdraví a Božího požehnání.

Pracovníci FCH Dolní Újezd

AKTUALNĚ ZE ŠKOLY
PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
Zápis do první třídy pro školní rok 2013/2014 se na naší škole bude konat
ve středu 16. ledna 2013 v době od 14:00 do 16:00 hodin v I. třídě ZŠ.
Zapisovat budeme děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 a děti, které měly odklad povinné školní docházky.
Pro naše budoucí prvňáčky budeme pořádat od února setkání s paní učitelkou ze ZŠ, zaměřené na získávání dovedností potřebných pro vstup
do 1. třídy.
Výhody naší málotřídní školy:
 malý počet dětí ve skupině umožňuje téměř individuální vzdělávání
 klidné rodinné prostředí
 děti nemusí dojíždět- minimalizují se rizika spojená s dopravou do školy
 vzájemná pomoc a spolupráce mezi dětmi různého věku, děti se zároveň učí samostatnosti
 výchova je přirozenější (věkově smíšené skupiny dětí) a osobnější (menší počet dětí, lepší přehled o všech a o všem)
 možnost častější komunikace s rodiči
 žáci jsou neustále pod přímým dohledem, nerozvíjí se negativní jevy jako šikana
 kontakt s přírodou tak, jak to bylo běžné pro předchozí generace
 škola má odpovídající technické vybavení (počítače, IT)
Těšíme se na Vás!
Za učitele a spolužáky Mgr. Eva Stříteská, ředitelka školy
Stránky rodicevitani.cz nabízejí plakát, který vysvětluje na čtyřech obrázcích rodičům, co má zvládat dítě, které jde k zápisu do první třídy
(plakát viz níže).

UKÁZKOVÁ
NA INTERAKTIVNÍ

HODINA ČINNOSTÍ
TABULI

VÁNOČNÍ STROM PRO ZVÍŘÁTKA
Ve středu 12. 12. 2012 se žáci naší základní školy vypravili do lesa, aby tam připravili vánoční nadílku pro lesní obyvatele. Děti pro své zvířecí
kamarády přinesly spoustu dobrot – jablíčka, mrkvičky, oříšky, kaštany atd. Pomocí provázků je zavěsily na malý smrček a vytvořily tak
zvířátkům krásný vánoční stromek, který je v tuhé zimě jistě potěší.
Mgr. M. Ehrenbergerová

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V KRČMĚ
V neděli 2. 12. 2012 se konala Mikulášská besídka, na které žáčci ze základní i mateřské školy předvedli, co pěkného si pro své rodiče
připravili. K vidění byli malí i velcí zpěváci, tanečníci, hudebníci i recitátoři. Všichni se velmi snažili, a tak na konci besídku navštívil Mikuláš
s andělem a čerty. Děkujeme maminkám a babičkám za napečené cukroví, obci Budislav, SRPŠ za mikulášské balíčky, panu Miloši Rejmanovi
za občerstvení a panu Luboši Bartošovi za ozvučení a diskotéku. A vám všem přejeme mnoho štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2013.
Mgr. M. Ehrenbergerová

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA VE ŠKOLE

CO SE UDÁLO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V říjnu se v kulturním domě Krčma uskutečnil florbalový zápas. Družstva byla smíšená a vyrovnaná. Za snahu dostaly
sladkou odměnu všechny děti, vítězné družstvo pak hlavní cenu.
V předvečer Dušiček proběhlo ve škole „Dušičkové nocování“. Děti se sešly v budově školy v hojném počtu, připravily
si místa na spaní v prostoru mateřské školy, navečeřely a vyrazily hrát noční hru. “Cesta za pokladem“ byla připravena na
sedmnácti stanovištích rozmístěných po celé škole, včetně půdy. Děti chodily s baterkami, aby bylo plnění úkolů
napínavější (stanoviště byla osvětlena svíčkami ve sklenicích), poslední úkoly pak děti musely splnit na půdě. Kdo se
odvážil, šel sám nebo ve dvojici s p. vychovatelkou. Poklad byl úspěšně objeven a spravedlivě rozdělen. Poté mohly děti
sledovat napínavé pohádky na DVD a poslouchat písničky. Nakonec se i těm nejrozdováděnějším dětem podařilo usnout a
nechat si zdát hezké sny.
Na konci listopadu školní družina navštívila výstavu „Vánoce v knihovně“, kterou uspořádala Městská knihovna
v Litomyšli. Děti měly možnost zhlédnout výstavku perníčků a vánočních vazeb či zakoupit pohledy, betlémy, šperky a
drobné vánoční dárky. Výstava byla moc pěkná a příjemně všechny naladila na blížící se svátky.
K. Boštíková, vychovatelka školní družiny

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2013 pevné zdraví, mnoho
štěstí, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů.
Žáci a zaměstnanci školy

VÁNOCE V MŠ
Konec roku je neodmyslitelně spojený s Vánoci. A protože předvánoční čas je dobou příprav a těšení se na Ježíška, ani školka se
svými aktivitami nezůstala pozadu. Celý listopad byl věnován přípravám na besídku, která se konala 2. prosince. Ani během
adventu přípravy nekončily. Děti se seznamovaly s vánočními tradicemi a zvyky, učily se zpívat koledy, poslechly si vánoční příběhy
a pohádky. Na 20. prosince byly naplánovány Vánoční dílny, kde si děti mohly vyrobit různé vánoční ozdoby, přáníčka a drobné
dárky. Děti neminulo ani zdobení stromečku, a to nejen přímo ve školce, ale také v lese pro zvířátka. V pátek 21. prosince se děti
konečně dočkaly vytouženého vánočního volna, neboť začínají vánoční prázdniny. Ve školce se na děti budeme těšit opět v novém
roce, v pondělí 7. ledna 2013. Krásné Vánoce a šťastný nový rok, uč. MŠ Lucie Hurtová

BUDISLAVSKÝ YETTI O.S. INFORMUJE
V současné době vstupuje do řízení Orgánů ochrany přírody, což je v našem případě obecní úřad, ZO ČSOP Rybák Svitavy. Proto i
my jsme využili možnosti, zaregistrovat se jako účastníci řízení, což nám umožňuje zákon.
Obec Budislav je velmi rozlehlá, 8,5km2 a má 433 obyvatel. To znamená, že na 1 km2 bydlí cca. 55 obyvatel Z rozlehlosti obce
vyplívá i velký rozsah dřevin, převážně náletového původu. Tyto dřeviny je nutné postupně odstraňovat a případně doplňovat
náhradní výsadbou. Obecní úřad jakožto Orgán Ochrany Přírody proto vydává v nutných případech povolení ke kácení.
K tomuto se ZO ČSOP vyjadřuje obvykle negativně a bez řádné znalosti místní situace. Její návrhy jsou obvykle nerealistické a pro
obec nedostupné ekonomicky. Že o možnostech obce mnoho nevědí, svědčí i to, že navrhovali použití vysokozdvižné plošiny SDH
Budislav. SDH totiž tuto techniku nevlastní.
V případě kácení jasanů ke hřbitovu ZO opomenula skutečnost, že jasany byly cca. před 70-ti lety postaveny u bývalé silnice(asfalt
je ještě v lese patrný). Jasany prosychají, protože jejich kořenový systém nemůže pod silnicí „dýchat“ a lze očekávat, že není
stabilní. Navíc je důvodné podezření, že jsou napadeny houbou Chalara fraxinea. Toto je nový parazit, který bude mít na jasanových
porostech ještě více zhoubný vliv nežli takzvaná mrtvice jilmů. Proto je i z preventivních důvodů nutné zabránit šíření choroby.
O.s. Budislavský Yetti k uvedenému zákroku nic nenamítá, protože je seznámen podrobně se stavem stromů- Jsme názoru, že je
nutné zajistit trvalou obyvatelnost, obyvatelům, kteří v obci žijí a pracují. To znamená zajistit zdraví a ochranu majetku obyvatel.
Takto budeme postupovat i nadále. Tím chceme říci, že v žádném případě nebudeme podporovat devastaci přírody, ale vždy
budeme vše posuzovat komplexně, včetně potřeb a rozvoje obce.
Ing. Ivan Šouta
Budislavký Yetti o.s.

HC BUDISLAV INFORMUJE
Tým HC Budislav vstoupil do nové sezony. Tým zůstal pohromadě a získal i několik posil. Je jen škoda, že za nás nehraje víc kluků
z Budislavi. Začátek sezony byl poznamenán několika odloženými zápasy, o kterých nás nikdo v podstatě neinformoval a změna
byla pouze oznámena na webu….. V nové sezoně jsme ještě nepoznali hořkost porážky, odehráli jsme dosud pět utkání a poslední
ze dne 8.12. jsme dokonce vyhráli rekordním výsledkem. Doufáme, že se nám bude dařit i nadále a nakonec vyhrajeme i poslední
zápas sezony. Jsme vždycky rádi, když máme na tribuně diváky, za což jim děkujeme. Nestyďte se, přijeďte si taky někdy zakřičet a
povzbudit nás. Pokud byste o našem týmu chtěli vědět víc, klikněte si na hcbudislav.webnode.cz. HC Budislav přeje všem našim
fanouškům, ale i všem ostatním lidem, spokojené a klidné svátky vánoční, aktivní odpočinek a poté všechno nejlepší do dalšího
roku, ať je minimálně tak dobrý jako tento, doufejme, že i lepší.

KLUB ŽEN – VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Chybí jen pár stran v kalendáři, vánoční čas nastává a po roce máme tu zase Vánoce.
Světla svíček a cukroví, vůně jehličí, to vše patří k Vánocům stejně jako sváteční atmosféra a
vlídné slovo.
Ráda bych Vám jen za klub žen poslala pár řádků, příjemné prožití těchto vánočních svátků.
Přání naše najdete ve vločce sněhu, zachyťte si je na ruku v ten šťastný den.
Štěstí a lásku, radost a něhu ať Vám přinese vánoční sen.
Otevřeme oči zimní kráse, zamrzlým okenním tabulkám a večerní obloze jasné a plné hvězd,
naslouchejme cinkání rolniček, dětskému smíchu na kluzišti a krásným koledám.
Nechť zvony zvoní a srdce plesají, nechť svíce hoří a číše cinkají,
ať šťastný je váš každý krok, přeji Vám z celého srdce
KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK.

ZO ČSŽ Budislavský ženský klub
Věra Lopourová

DIVADLO BUDISLÁVEK
Vážení čtenáři,
chtěla bych napsat pár řádků o tom, jak se parta lidí před dvěma lety spojila, a komedianty ze sebe učinila. Ano je to náš
ochotnický spolek Budislávek. Velkou inspirací nám byly naše dětičky, když poprvé zahrály Malého prince, a to s velkým
úspěchem. Slovo dalo slovo a dospěláci sehráli první své dílo - pohádku pro děti i dospělé Třetí sudba. Zda se hra líbila, nebo ne je
záležitost publika, ale podle reakce bylo představení úspěšné. Letošní rok dětičky zahrály přepracovanou pohádku Čaroděj ze země
Oz. A samozřejmě dospěláci nezaháleli. Pohádková komedie Čáry báby Cockytle aneb tři zlaté zuby děda Vševěda opět zaplnila
kulturní dům. V listopadu byl sehrán trošku lechtivý kousek pro dospělé, Jednooký Vilník, který pro ochotníky napsal pan Ivan
Šouta. Poděkování patří všem účinkujícím kteří svůj volný čas tráví na zkouškách, samozřejmě i všem, kteří nás v této aktivitě
podporují potleskem z hlediště a díky patří i našemu rejžovi Áje. A co bude dál? Nechte se překvapit a přijd'te nás opět podpořit.
Krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.
J. Nováková

KNIHOVNA INFORMUJE
PODZIM A PŘEDVÁNOČNÍ ČAS S KNIHOVNOU

Malá vzpomínka na Svatováclavský lampionový průvod 28.září 2012
Bezpečné a pohodové projití lampionového průvodu
kolem Budislavi a
Kamenných Sedlišť se sv. Václavem a jeho bratrem Boleslavem na koních nám
zajistila výjezdová jednotka dobrovolných hasičů. Myslím, že jsme si to všichni
určitě pěkně užili. Na závěr nám Jakub Dostál - kníže Boleslav a Václav Kulhavý sv.Václav předvedli scénku „ bratrovraždy“.
Na rozloučenou jsme vypustili
lampion štěstí a každý si mohl něco přát.

AUTORSKÉ ČTENÍ SE SPISOVATELKOU ELIŠKOU POLANECKOU
Autorské čtení se spisovatelkou Eliškou Polaneckou proběhlo 2.listopadu 2012 od 16
hodin v naší knihovně. Příjemně jsme si užili povídání a čtení z její nové knihy Životem
jak na houpačce. Velice jsme se zasmáli příběhům ze života , které autorka vtipně
podala při čtení z knihy. Možná , že jste četli nebo znáte od této paní spisovatelky knihy
Moje milá Barunko – historie jedné rodiny z Vidlaté Seče a Pohádky od babičky Elišky,
které je možno si vypůjčit i zakoupit v naší knihovně.

HALLOWEENSKÝ REJ A DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
3.listopadu 2012 jsme pořádali Halloweenský rej v maskách v KD Krčma
s kapelou Apper . Sešlo se velké množství různorodých masek, což svědčí o tom,
že na tom nejsme ještě tak špatně a umíme si hrát a tropit legraci i sami ze sebe .
Některé masky byly tak propracované , že při pohledu na ně se až tajil dech. Na
úvod reje zahrál divadelní spolek Budislávek nevšední divadelní hru Jednooký
Vilník, jejímž autorem je pan Ivan Šouta. Myslím, že i tato hra příjemně zpestřila
náš divoký dušičkový večer. Všem, kdo podpořili tuto akci ze srdce děkuji.
Výtěžek poslouží na další knihovnické akce a to především na Andersenovu noc
2013 a přespávací víkend 5.-7.dubna 2013 na Posekanecké chatě ,kde bude pro
děti připraven program se zaměřením na „ Návrat k přírodě a tradicím“.

DEN A NOC POEZIE 2012 A AUTORSKÉ ČTENÍ SPISOVATELE, SKLADATELE A HUDEBNÍKA , PANA MARKA
ŠOLMESE SRAZILA.
Měli jsme to potěšení přivítat u nás v budislavské knihovně spisovatele
,skladatele i hudebníka pana Marka Šolmese Srazila se svou pohádkovou
knihou "Pohádky do postýlky". V průběhu vyprávění a čtení pan Marek
seznamoval děti s postavičkami z jeho knihy. Děti se je pokoušely kreslit
na tabuli, zpívaly s ním a tancovaly. Vystoupení bylo určeno pro mateřinky
a první stupeň ZŠ, ale u nás mělo velký úspěch i u starších dětí( druhý
stupeň), které se na vystoupení přišly také podívat. Vždyť opravdového
spisovatele nevidí každý den .
Po vystoupení jsme pokračovali s dětmi v našem programu , seznámili
jsme se s novou pohádkou, kterou děti zahrají na Andersenovu noc
5.dubna 2013 v Krčmě a po dobré večeři jsme básnili. Děti měly
připravené nádherné básničky, ale velké poděkování patří Vojtíku
Kašparovi, který si připravil báseň od J. Seiferta Šel malíř chudě do světa
- při recitaci této dlouhé básně nám šlo po těle mrazení. Vojtík byl
vyhlášen jako pomyslný vítěz naší soutěže. Všem dětem patří poděkování
, opravdu si připravily krásné básničky.
Poté jsme malovali stromy
poezie, které si můžete prohlédnout v naší knihovně, kde jsou vystaveny .
Jsou nádherné.

TVOŘENÍČKO S AMBROŽEM, MIKULÁŠEM A ČERTY
Odpoledne jsme se s dětmi sešli v knihovně, abychom vytvořili Ambrožovy hvězdy, které se dětem moc povedly. A
samozřejmě, že nás navštívil Mikuláš s čerty a nejen on. Chtěla jsem dětem ukázat , že odměnu v období
předvánočním nenosí jen Mikuláš s čerty , ale i další postavičky mohou nadělovat , a to buď výprask nebo
sladkosti. A tak jsme se vydali kolem páté hodiny ke kostelu Boží lásky , kde se měli potulovat svatí Ambrožové.
Pro ty , kdo nevědí o koho jde , tak - Svatý Ambrož se narodil roku 339 v německém Trevíru. Jeho hlavními atributy
jsou metla a úl. Jako malého ho prý napadl roj včel, který mu ale nijak neublížil. V místech, kde byl kostel zasvěcen
sv. Ambrožovi, bývalo dříve zvykem v den svátku tohoto světce honění dětí Ambrožem kolem kostela. Přestrojený
Ambrož měl na hlavě černou, do špičky stočenou čapku se závojem přes obličej, na sobě dlouhou košili, v levé ruce
uzlíček s cukrovinkami a v pravé koště polepené bílým papírem. Objevoval se za soumraku u kostela, kde na něho
čekávalo vždy několik dětí. Ty, jakmile se Ambrož objevil, na něho začayi hrdinsky pokřikovat a Ambrož je zato
počal honit. Při tom občas ztratil nějaký pamlsek a tím přilákal děti ke sbírání, což byla chvíle, aby se pokusil nějaké
dítko chytit.
A tak i přesto , že náš kostel není zasvěcen Sv. Ambrožovi se u toho našeho objevili hned dva svatí Ambrožové a
počali děti prohánět a nadělovat jim.K tomu se samozřejmě přidali i čerti a na vše dohlížel vážený Mikuláš. Pro děti
to byl určitě pěkný nový zážitek. Samozřejmě , že všem byl nadělen balíček sladkostí a dárků, tak jak to má
v předvánoční době být. Děti , které navštěvují naši knihovnu si to opravdu zaslouží.:)

DĚTI ZE ZŠ A MŠ NAVŠTĚVUJÍ NAŠI KNIHOVNU
Dvakrát do měsíce navštěvují naši školáci s paní učitelkou Kristýnou Boštíkovou knihovnu. Pokud potřebují jakoukoliv
knihu do školy, či jen tak pro dobré počtení, snažíme se tituly co nejrychleji doplnit dle přání. Jednou do měsíce navštíví
knihovnu i mateřská školka s paní učitelkou Lucií Hurtovou a paní Anežkou Pechancovou. Naposledy 5.12.2012 jsme s
mateřinkou hledali v pohádkových knihách čerty, pekelné kocoury a jiné pekelné postavičky. Děti se kupodivu ani malinko
nebály. A protože bylo před Mikulášem, a i malé děti mají velký zájem o listování v knížkách byly Mikulášem odměněny
malým balíčkem.

VÁNOČNÍ KOLEDY V KOSTELE BOŽÍ LÁSKY
Dále vás chceme pozvat na DESATERO VÁNOČNÍCH KOLED, které 22. prosince 2012 zazpívají naše úžasné ratolesti v Kostele Boží lásky
od 15:30 hodin pro dobrou předvánoční pohodu.
Doprovod na kytary Hana Říhová, Pavel Pešata ,varhany pan Jan Košňar .
Všichni jste srdečně zváni.
Na závěr mi dovolte ,abych popřála všem krásné prožití svátků Vánočních a šťastný Nový rok . Ze srdce děkuji všem ,kteří si našli cestu do
naší knihovny a nacházejí zde dalo by se říci “ šperky“ , které příjemně potěší a snad i obohatí duši čtenářů . Na úplný závěr citát oblíbeného
autora Saint Antoine De Exupéryho
„Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez
barev, bez lásky.“
Obecní knihovna Budislav Bartošová Alena

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Ani poslední měsíc tohoto roku výjezdová jednotka hasičů nezahálela.
Dne 17.10 v 16:45 byla místní jednotka povolána krajským
operačním střediskem k dopravní nehodě motocyklu a osobního vozidla,
která se udála u odbočky na Jarošov. Po příjezdu bylo průzkumem
zjištěno, že došlo k čelnímu střetu vozidla s motocyklem. Na místě se
nacházela jedna zraněná osoba, které byla členy hasičské jednotky
okamžitě poskytnuta první předlékařská pomoc. Dále jednotka provedla
protipožární opatření na vozidlech, zasypání provozních kapalin
sorbentem a řízení dopravy. Po příjezdu HZS a RLP Litomyšl byl zraněný
transportován do sanity. Po zdokumentování místa nehody dopravní
policií, jednotka provedla odklizení obou vozidel a následné zprůjezdnění
komunikace. V 18:25 hod se jednotka vrátila zpět na základnu.

K další události vyjížděla naše jednotka dne 26.11. Jednalo se o osobní vozidlo sjeté v příkopu. Členové jednotky vyprostili
vozidlo pomocí lanového navijáku a poté následoval návrat na základnu.
Zatím poslední výjezd tohoto roku se uskutečnil
dne11.12 v 15:30, kdy jednotka zasahovala u
dopravní nehody nákladního vozidla. Průzkumem
bylo zjištěno, že se jedná o cisternu, pod kterou se
utrhla krajnice. Vozidlo se nacházelo celou pravou
částí mimo komunikaci. K jeho vyproštění musel být
povolán jeřáb AV 14 z centrální požární stanice
Svitavy. Členové naší jednotky asistovali příslušníkům
HZS Svitavy s vyproštěním vozidla. Poté, co bylo
vozidlo vytaženo zpět na komunikaci, obě jednotky se
v 17:20 vrátily na své základny.
Tento poslední výjezd byl v řadě 22. tohoto roku.
Počet výjezdů rok od roku narůstá, což vyžaduje
vyšší finanční prostředky pro chod jednotky a také
časovou náročnost kladenou na členy výjezdové
jednotky. Rád bych z funkce velitele poděkoval
členům za celoroční dobře odvedenou práci při
výjezdech i při odborné přípravě. Jmenovitě to jsou :
Marek Bulva, Štěpán Heger, Josef Voral, Zdenda
Tomášek, Jarda Háp, Josef Zindulka, Pavel Jireček, Jiří Nádvorník, Jan Kovář, Ondra Lebeda, Pavel Horák, Lukáš Kusý, Maxim
Šípek, Michal Kusý, Martin Kovář. Dále bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří finančně podpořili naši jednotku, a také obci
Budislav.
Za celou výjezdovou jednotku bych všem občanům obce Budislav popřál klidné prožití vánočních svátků a v novém roce hlavně
hodně zdraví.

Velitel JSDH obce Budislav
Martin Heger
Další info na www.hasicibudislav.estranky.cz
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