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ZPRÁVY Z OBCE
V podzimních měsících se v obci opravila komunikace za obecním
úřadem. Byly vyčištěny a prohloubeny příkopy naproti Vimrům a za
Novým rybníkem. Vyřezali jsme a vyčistili větve pod vedením NN a
VO (nízké napětí a veřejné osvětlení).U obecního úřadu jsme usadili
modřínové klády, které ohraničují prostor pro parkování.
Něco z akcí na příští rok. Na jaře osázíme prostor nad kládami u
parkoviště OU popínavými keři a stromky. V prostoru vedle garáží u
OÚ bude vybudováno nové IC. V jarních měsících se začne

s opravou komunikace p.č. 119/17 od č.p. 267 po č.p. 265, kterou
provede firma AGILE spol. s.r.o. z Ústí nad Orlicí. Zhotovitel vyšel
z výběrového řízení. Plánujeme rozšíření VO směrem k retenční
nádrži na Kamenných Sedlištích. V případě obdržení dotace
z OPŽP (operační program životního prostředí) na zateplení a
výměnu oken a dveří budovy ZŠ a MŠ, započneme s výběrem
zhotovitele, abychom o letních prázdninách začali s realizací.
Starosta obce Luboš Šplíchal

VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a s ním i nejkrásnější svátky v roce – VÁNOCE.
Přeji Vám příjemné prožití těchto svátečních dnů, hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů v NOVÉM ROCE 2014.

Starosta obce Luboš Šplíchal

ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM

Na Silvestra 31. 12. 2013 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.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 16.10.2013
Usnesení obecního zastupitelstva.

77/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.8, kterým se příjmy
a výdaje rozpočtu obce navyšují o 321 tis.Kč.
78/13 ZO schvaluje záměr prodeje a pozemku p.č.504/3 druh trvalý
travní porost o výměře 778 m2 , pozemku p.č. 504/1 druh orná půda
o výměře 685 m2 a pozemku p.č. 502/3 druh ostatní plocha
o výměře 164 m2
v KÚ Budislav u Litomyšle, za cenu 50,- Kč
2
za m . Náklady na zápis vlastnického práva do KN ponese kupující.
79/13 ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku
p.č.153/3 druh ostatní plocha vyznačené v katastrálním snímku
o výměře cca 86 m2 v KÚ Budislav u Litomyšle za cenu 50 ,- Kč
za m2,včetně opěrné zdi ohraničující tento pozemek, kupující
se zavazuje zachovat a udržovat tuto opěrnou zeď. Náklady
na zhotovení geometrického plánu a provedení vkladu do KN
ponese kupující.
80/13 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku
p.č. 893/10 druh trvalý travní porost o výměře 296 m2
v katastrálním území Budislav u Litomyšle z vlastnictví obce
Budislav do vlastnictví manželů xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
za cenu 100,- Kč za m2, náklady na zavkladování kupní smlouvy
do KN ponesou kupující.
81/13 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části
obecního pozemku 164/3 odděleného geometrickém plánem
vypracovaným firmou Geodetická kancelář – Helena Havranová
č. 655-79/2013, konkrétně část „a“ o výměře 47 m2, druh ostatní

plocha v KÚ Budislav u Litomyšle z vlastnictví obce Budislav
do vlastnictví paní xxxxxx xxxxxxxx za cenu 50,- Kč za m2. Část
pozemku bude začleněna do pozemku kupující p.č. 1099/2 druh
zahrada. Náklady na zápis vkladu do KN ponese kupující.
82/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na úpravu veřejných
prostranství v obci- konkrétně svahu u parkoviště u OÚ uzavíranou
mezi
Sdružením
obcí
mikroregion
Litomyšlsko-Desinka
a zhotovitelem fy ARBOR GROUP s.r.o.
83/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro rok 2013-za odstraňování následků
povodně v červnu 2013, poskytované prostřednictvím Pardubického
kraje na vybavení jednotky požární ochrany SDH obce věcnými
prostředky pro zabezpečení její akce schopnosti.
84/13 ZO schvaluje vstoupení Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
do Memoranda o spolupráci mezi Pardubickým krajem a obcemi
Krouna, Otradov, Perálec, Proseč, Předhradí, Skuteč a Sdružení
obcí Toulovcovy Maštale Při zajištění dlouhodobého řešení
regionální dopravy.
85/13 ZO obce dodatečně schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na nákup části pozemků Obcí Budislav do pana Libora
Stříteského, konkrétně části pozemku p.č.1518 v KÚ Budislav
u Litomyšle, druh trvalý travní porost o výměře cca 600 m2 - dle
geometrického zaměření , který bude obec v budoucnu potřebovat
pro výstavbu ČOV.

OZ bere na vědomí:



Ocenění Budislavské knihovny
Žádost paní Mgr.Evy Stříteské

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 19.11.2013
Usnesení obecního zastupitelstva.

86/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9, kterým se příjmy
a výdaje rozpočtu obce navyšují o 196,5 tis.Kč.
87/13 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej obecních
nemovitostí : pozemku p.č. 502/3 o výměře 164 m2 druh ostatní
plocha , pozemku p.č. 504/1 o výměře 685 m2 druh orná půda
a pozemku p.č. 504/3 o výměře 778 m2 druh trvalý travní porost
v KÚ Budislav u Litomyšle z vlastnictví obce Budislav do vlastnictví
pana xxxxxxxxxx xxxxx za cenu 50,- Kč za m2. Náklady na zápis
vkladu do KN ponese kupující.
88/13 ZO schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitosti
pozemku p.č. 1079/1o výměře 31 m2 druh zahrada v katastrálním
území Budislav u Litomyšle z vlastnictví Obce Budislav
do vlastnictví Pardubického kraje.
89/13 ZO schvaluje bezúplatný převod nemovitostí: pozemku p.č.
1890/7 o výměře 24 m2, p.č. 1890/11 o výměře 25 m2 druh ostatní
plocha a p.č 1890/12 o výměře 25 m2 druh ostatní plocha vše
v katastrálním
území
Budislav
u Litomyšle
z vlastnictví
Pardubického kraje do vlastnictví Obce Budislav

93/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Budislav
(strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou
fy Energomontáže Votroubek s.r.o. (strana oprávněná) o právu
provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemena týkající se nemovitosti p.č.1070/2 v KÚ Budislav
u Litomyšle ve vlastnictví obce Budislav za účelem zřízení
distribuční soustavy – přípojka nn – stavba č.e. 16
94/13 ZO schvaluje konání nové veřejné sbírky v kostele BOŽÍ
LÁSKY na dobu neurčitou, prostředky získané sbírkou budou
použity na provozní náklady , vybavení a opravy kostela BOŽÍ
LÁSKY. Sbírka bude zahájena 1.12.2013.
95/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Budislav
a zhotovitelem
KIP
spol.
s r.o.
na zhotovení projektové
dokumentace pro stavební řízení, realizaci stavby a výběr
zhotovitele na „Energeticky úsporná opatření objektu ZŠ a MŠ
Budislav“.
96/13 ZO schvaluje navýšení příspěvku na provozní náklady ZŠ
a MŠ Budislav o 10 tis Kč a využití zbylé části rezervního fondu
PO na opravy sporáku ve školní kuchyni a výměnu bojleru.

90/13 ZO schvaluje pokračování ve věci pronájmu části KD
na provozování pohostinství spočívající ve zvážení schůdnosti zřídit
zde toto zařízení a výběru vhodných prostor v KD.
91/13 ZO schvaluje výběr firmy AGILE spol. s r.o., na zhotovení
opravy místní komunikace Pod Buky
92/13 ZO schvaluje záměr prodeje části nemovitosti pozemku
p.č.164/9 o výměře cca 12 m2 v KÚ Budislav u Litomyšle za cenu
50,- Kč za m2, náklady na zhotovení geometrického plánu
a zavkladování kupní smlouvy ponesou kupující.

OZ bere na vědomí:




Zveřejnění návrhu rozpočtu obce Budislav na rok 2014
Informace k blížícímu se sjezdu rodáků obce v roce 2014
Představení cirkusu JUMBO

REAKCE NA POMLUVY
V zářijovém č.3/2013 Budislavského zpravodaje byl otištěn rozhovor
nepodepsaného autora s novou ředitelkou ZŠ a MŠ Budislav. Na tento
článek musím reagovat až nyní, protože mně byla odmítnuta žádost o vydání
mimořádného Zpravodaje a v něm uveřejněné omluvy.
V rozhovoru byla uvedena řada nepravdivých skutečností a záměrně
zkreslujících údajů, které měly za úkol pošpinit moji řídící práci.
Konkrétně se jedná o pasáže týkající se:
1. Stavu školy
Je zde napsáno, že nová ředitelka našla školu ve stavu, který nebyl řešen.
Co se tímto rozumí? Vždyť škola byla udržovaná, upravená, stále
modernizovaná a vybavená v rámci finančních možností. A to neříkám jen já,
ale ocenil to každý, kdo školu navštívil (nová interaktivní tabule, 6 nových
počítačů a 2 notebooky, byly zřízeny hrací koutky, upravená nová školní
zahrada). Žádné výhrady k tomu zástupci obce nikdy neměli.
2. Personálního obsazení školy
Paní ředitelka školu nepřebírala pouze se mnou, ale s celým personálem ZŠ.
To jsem byla já na stálém místě učitelky, paní ředitelka se svojí vyučovací
povinností a paní vychovatelka. Tento počet pedagogů plně odpovídá
stanovenému limitu zaměstnanců této školy. Proto jsem neměla důvod pí.
učitelce ZŠ, které končil pracovní poměr k 30. 6. 2013 smlouvu prodlužovat.
Prodloužení pracovní smlouvy pí učitelky MŠ jsem ponechala na nové paní
ředitelce, která nastoupila hned v srpnu 2013. Všichni zúčastnění o tom byli

srozuměni. Tyto dvě paní učitelky navíc nepracovaly ve škole několik let, ale
pouze 2,5 a 3 roky, a to na zástup.
K tomuto bodu mohu ještě podotknout, že jsem všem zaměstnancům hned
po svém nástupu do funkce dala stálá pracovní místa, a nikdy žádný
zaměstnanec nebyl na úřadu práce.
3. Předání směrnic
Škola byla předána se všemi náležitostmi a dokumenty podle předávacího
protokolu, který mi byl ředitelkou zaslán. V případě, že by měla k předání
nějaké výhrady, mohla je v předávacím protokolu uvést, což neučinila.
Po celou dobu mé sedmileté ředitelské činnosti nebyly na mne žádné
stížnosti a všechny provedené kontroly na škole shledaly bezzávadný stav.
4. Odchodu ze školství
Mohu s určitostí prohlásit, že jsem nikdy v minulosti neprohlašovala, že chci
ze školství odejít, když pro tento krok jsem se rozhodla až začátkem roku
2013. Navíc odchod ze školství je mojí osobní věcí a nové ředitelce
nepřísluší právo hodnotit či polemizovat na toto téma.
Vzhledem k výše uvedenému se jeví pomluvy na moji osobu jako účelové a
jsou vedeny patrně snahou obhájit personální změny a mě pošpinit.
Žádám proto vedení obce a ředitelku školy, aby dále nezasahovali do mých
občanských práv a respektovali tak moje právo na zachování dobré pověsti a
dobrého jména. Pokud by útoky na moji osobu přetrvávaly, budu nucena se
proti nim bránit.
Mgr. E. Stříteská
bývalá ředitelka školy

REAKCE NA DOPIS PANÍ STŘÍTESKÉ
Žádosti paní Stříteské o vydání mimořádného Zpravodaje nebylo vyhověno,
protože nebyly shledány důvody, které by opodstatňovaly nutnost její reakce.
Odpovědi na otázky, které byly redaktorem Zpravodaje paní Ostruszkové v
září předloženy, neobsahovaly pomluvy, nebyly útočné a nebyla v nich

patrna snaha bývalé ředitelce uškodit. Naopak, uveřejnění reakce paní
Stříteské by bylo, pro člověka neznalého situace ve škole, zavádějící a
poškozující novou ředitelku naší školy.
Starosta obce Luboš Šplíchal

VYJÁDŘENÍ
Rád bych tímto navázal na vyjádření pana starosty ke kauze kolem
rozhovoru s novou paní ředitelkou naší školy. S nápadem udělat rozhovor
s paní Ostruszkovou jsem přišel já. Považoval jsem za vhodné takto
důležitou novou osobu v obci, vám spoluobčanům, představit. Nápad jsem
konzultoval s panem starostou, který ho schválil. Vzhledem k mojí pracovní

vytíženosti jsem po telefonické poradě paní ředitelce otázky zaslal emailem.
Ona mi na ně takto také odpověděla. V žádném případě jsem otázky
neformuloval urážlivě ani hanlivě. Jediným cílem bylo představit ji a poodhalit
budoucnost naší školy. Bohužel jsem se pod rozhovor nepodepsal, nikoliv
záměrně, ale z roztržitosti. Za toto se všem omlouvám.
Marek Bulva

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Závěrem letošního roku 2013, bychom vás rádi
opět informovali o využití finančních prostředků,
které jsme díky vaší štědrosti vybrali v rámci
Tříkrálové sbírky, konané v lednu letošního roku.
Z celkově vybrané částky 206.253,- Kč měla
naše Farní charita k dispozici 136.921,- Kč.
Částka 6000,- Kč byla uvolněna na výstavbu
vodárny v indickém Nirnal Nagar a na další
humanitární projekty v Indii.
Finanční částka k nákupu nových zdravotních pomůcek (kyslíkový
koncentrátor, antidekubitní matrace, glukometr, nástavce na WC.) činila
24.287,- Kč. Zdravotní materiál byl nakoupen v hodnotě 20.699,- Kč.
Částkou 85.935,-Kč byly hrazeny provozní náklady spojené s provozem
pečovatelské a ošetřovatelské služby (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 4. 1. 2014 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.
Děkujeme těm, kteří nám poskytují jakoukoliv podporu, a přejeme Vám všem
klidné a spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku 2014 hodně
zdraví a Božího požehnání.

Pracovníci FCH Dolní Újezd

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Upozornění na omezení provozu Obecního úřadu o vánocích
Ve dnech 23.,27. a 31.12 bude OÚ zcela uzavřen.

Dále upozorňujeme na výběr místních poplatků.
Výše poplatků pro rok 2014 se nemění, výběr bude zahájen 2.1.2014,
splatnost popl. do 31.3.2014.

Zpoplatněné služby budou poskytovány naposledy 19.12.2013.
Upozornění na změny úředních hodin od ledna 2014
Pondělí a středa 7.30-11.00, 13.00 – 17.00

Platbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů si
mohou poplatníci s trvalým pobytem na území obce rozdělit na dvě
splátky se splatností do 31.3. a do 30.6.2014.

ŠKOLA INFORMUJE
PROSINEC ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY PLNÝ ZÁŽITKŮ
Celý prosinec se v naší škole nesl v duchu očekávání Vánoc. Na první
adventní neděli 1. 12. naši žáci slavnostně rozsvítili vánoční strom
před školou. Hned následující neděli 8. 12. pozvali všechny blízké do
Krčmy, kde jim svátečním programem zkrátili čekání na Vánoce. Ve
škole jsme zhlédli divadelní představení Zimní nadílka a vánoční
vystoupení pana Petráše. Také jsme se vypravili na cestu za zimním
pokladem spojenou se zdobením stromku pro zvířátka. Zapomenout
nesmíme na tradiční pečení cukroví, ani na vánoční výtvarné dílny,
pouštění ořechových lodiček, rozkrajování jablíčka a další tradiční
zvyky a samozřejmě rozdávání dárků, které si mezi sebou nadělí
kamarádi.

Ve třídě školky byl také instalován počítač s tiskárnou, které bude paní
učitelka využívat zejména pro práci s předškoláky. Dále přibyly dva
pracovní stolky různé výšky, kde mohou starší děti pracovat, kreslit a
vystřihovat. Děti
nejvíce potěšil relaxační koutek a knihovnička, ze které si mohou
libovolně vybírat a prohlížet knihy.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Ve spolupráci s obcí Budislav rozsvítili v neděli 1. prosince žáci ZŠ a
MŠ vánoční strom před školou. Děti nacvičily několik vánočních písní
a básní, kterými celý program zahájily. Pak mezi přítomné přilétl
nebeský anděl, který světlem ze své lucerničky zažehl světýlka na
stromku. U rozzářeného stromu si nakonec všichni přítomní zazpívali
jednu z nejhranějších vánočních písní - Vánoce, Vánoce přicházejí.
Všem, kteří se přišli podívat, děkujeme a věříme, že jsme letos založili
tradici, která bude každoročně přinášet radost všem obyvatelům obce.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V pondělí 16.12.2013 proběhl v naší škole Den otevřených dveří. Žáci
a učitelé ZŠ a MŠ Budislav pozvali všechny rodiče i širokou veřejnost,
aby se přišli podívat do předvánočně vyzdobené budislavské základní
školy. Rodiče si prohlédli práce svých dětí a bývalí žáci zavzpomínali
na to, jak škola vypadala v době, kdy ji navštěvovali oni.
V rámci dne otevřených dveří proběhla také UKÁZKOVÁ HODINA
v první třídě. Zde se rodiče součastných žáků i budoucích prvňáčků,
ale nejen oni mohli podívat, jak probíhá výuka malých školáků. Každý
kdo chtěl, si mohl vyzkoušet, práci se vzdělávacími programy na
interaktivní tabuli. Prvňáčci předvedli, co už se od září naučili, ani
starší žáci nezůstali pozadu a předvedli své znalosti na výbornou.
JEŽÍŠEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Všichni dobře víme, že Ježíšek toho má na Štědrý den prostě moc, a
proto do naší mateřské školy letos dorazil už v pondělí 16. prosince.
Žáčci naší školky se společně se svými rodiči sešli u slavnostně
vyzdobeného vánočního stromečku. Společně si zazpívali vánoční
písně, a pak už se děti pustily do rozbalování dárečků, které jim
Ježíšek do školky přinesl. Celé setkání provázela příjemná
předvánoční nálada. Děti se na nové hračky a knihy nemohly
vynadívat a při odchodu se těšily na příští den, kdy si s nimi budou
hrát.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Již tradičně nacvičili žáci budislavské školy a školky zábavný
předvánoční program pro své blízké, ale nejen pro ně. V neděli 8.
prosince se konala tradiční Mikulášská besídka. Přestože malé herce
v letošním roce trápily nejrůznější neduhy a všichni se na zkouškách
sešli jen zřídka, vystoupení se všem povedla, drobné nedostatky byly
prominuty a i tentokrát rodiče své ratolesti za jejich snahu odměnili
hlasitým potleskem. Na závěr nás navštívil Mikuláš se svými
pomocníky andělem a čerty a všichni za své vystoupení dostali
sladkou odměnu.
POHÁDKOVÁ TŘÍDA
Žáci 1., 2. a 3. třídy se v letošním roce stali součástí pohádky.
Kouzelný barevný mrak přenesl děti i s hlavními hrdiny Františkem
s Marcelkou do zakletého království, ze kterého zmizela nejen
princezna, ale i štěstí. Princeznu i celé království zachrání ten, komu
se podaří získat 13 dílů princeznina rozbitého obrazu.
Společně s paní učitelkou si děti každý týden přečtou pohádkový
příběh. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti děti v hodině odpovídají
na otázky a plní úkoly vycházející z textu. Pak dostanou úkol na doma,
za jehož vyhotovení získávají body, obrázky postav z příběhu a hlavně
díly obrazu, které si nalepují do sešitu.
Pohádkové hodiny děti velice baví a zároveň se prostřednictvím
pohádky učí nové věci.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zveme všechny děti, narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a dříve,
k zápisu do 1. třídy. Zápis do budislavské školy se uskuteční v úterý
21. ledna 2014 od 15:00 v 1. třídě.
S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Děkuji všem za dobrovolné vstupné na besídce, jehož výše činila
2.133 Kč. Tato částka bude použita na zakoupení nového
povlečení pro děti v mateřské škole.

MŠ V NOVÉM KABÁTĚ
Děti z mateřské školky se konečně dočkaly. Staré skříně nahradily
nové moderní police a skříňky, které umožní přehlednější uložení
hraček a jejich snadnou dostupnost pro všechny děti. Kromě skříněk
v podobě pohádkového hradu, jistě děti potěšila i nová lehátka
s pohodlnými matracemi.

Děkuji velice sponzorům školy – panu Bártovi, panu Šoutovi a
panu Švecovi. Díky Vám budeme moci vybavit školku novými
věcmi.
Krásné Vánoce a pevné zdraví v roce 2014.
S úctou Mgr. Eva Ostruszková, ředitelka školy

KLUB ŽEN INFORMUJE
Máme tu advent, vánoční nálada všechny nás ovládá, a tak zase po
roce přicházejí k nám Vánoce.
Ráda Vám za ženy posílám pár řádků, příjemné prožití těchto
vánočních svátků.
Ať je hodně dárečků i u Vašich stromečků, v každém ať je zabalen
jeden šťastný všední den.
V tuto dobu, v tomto shonu, žádné nervy, žádnou zlobu.

Ať se všechno povede, zdravíčko Vás nabije, láska, štěstí, pohoda,
hlavně žádná nehoda.
Požehnání, krásný čas, peněz, k tomu v očích jas. Na ten příští rok,
udělejme rázný krok a až bude nový rok ve dveřích, tak ať z Vašich
domovů se jen ozývá smích. A tak to zůstane dalších 365 dnů, nový
rok 2014 je plný splněných snů.
Přejí ZO ČSŽ Budislavský ženský klub.
Věra Lopourová

HC BUDISLAV INFORMUJE
Začátkem října jsme odehráli první zápas dalšího ročníku hokejové
ligy neregistrovaných ve Skutči. Čeká nás nelehký úkol. Pokusit se
obhájit loňské první místo a navýšit počet vítězství v lize na čtyři. Z
tabulky lze vyčíst, že v odehraných osmi zápasech jsme šestkrát
vyhráli a dvakrát prohráli – bylo to hned v prvních dvou zápasech, kdy
jsme bohužel hráli v minimálním počtu hráčů.

Herní model nového ročníku zaručuje po odehrání prvního kola (každý
s každým) týmům na 1. až 5. místě jistou účast v osmičleném pay off.
Naším prvořadým úkolem je, být po prvním kole mezi těmi pěti. Do
konce prosince odehrajeme ještě dva zápasy. 21. 12. v 11:00 hod s
HC Otradov a 29.12. v 16:45 s TJ Vidlatá Seč.
Udělejte si v tomto vánočním čase pohodičku a přijeďte nás povzbudit!

Průběžná tabulka sezony: 2013-14

Hráči a celý realizační tým HC Budislav přejí všem spoluobčanům pohodové vánoční dny, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a klidu v novém
roce.
Jaroslav Soušek

ŠTĚDRODENÍ 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 písní zabředneme na chvíli
do vánočního rozjímání.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea a oslavenci, blahopřejeme.
50 let – Tomášek Miroslav, Kusý Jaroslav
55 let – Vejrychová Anna
60 let - Peťura Jan
65 let - Vančura Josef
70 let - Bulva Svatopluk, Kašparová Jindřiška, Bednářová Ivana,
Lichtenberk Jiří
75 let - Šplíchalová Marie
80 let - Boštíková Marie
81 let - Bulvová Blažena
83 let - Břeňová Růžena, Bartošová Zdeňka
86 let - Košňarová Marie

Tento rok nás opustili
Melšová Anna, Peťura Jan, Holá Anna, Horák Stanislav, Melšová
Růžena, Jílek Josef, Košňar Václav, Lněnička Josef, Kutová Bohumila,
Peťura Tomáš, Zindulková Hana
Noví občanci
Klajlová Nikola
Půlkrábková Alena Jana
Hegerová Natálie
Svobodová Alexa

KNIHOVNA INFORMUJE
Drakiáda, lampionový průvod kolem obce a noční čtení v knihovně
28.září připravil divadelní soubor Budislávek krátké připomenutí o
životě a smrti sv. Ludmily v areálu pod Hradiskem. Opět jsme se
pokoušeli pouštět draky, ale zradilo nás počasí a tak jsme si mohli
alespoň opéci nad ohněm „hady- trdelníky“ a špekáčky, které velice
dobře chutnaly. :) Po představení jsme rozsvítili lampiony a opět
obešli Budislav a Kamenné Sedliště v lampionovém průvodu za
doprovodu kytar.
Po té se mohly děti zúčastnit večerního čtení strašidelných příběhů při
svíčkách v knihovně.

Spisovatelka Eliška Polanecká
přijala 27. října pozvání do naši
knihovny a četla ukázky ze své
nové pohádkové knihy Sejdeme se
ve škole aneb čtení s babičkou
Eliškou. Knihu je možné zakoupit u
nás v knihovně v ceně 200,- kč.

Den poezie s Jiřím Dědečkem
15.listopadu 2013
Pozvání na Den poezie přijal
spisovatel, básník, písničkář a také
předseda PEN klubu, pan Jiří
Dědeček. Pro děti bylo připravené čtení a hraní s pohádkovou knihou Pohádky o Malé tlusté víle .Pro dospělé pan Dědeček četl básně z jeho
nejnovějších sbírek poezie doprovázené hrou na kytaru.
Halloweenský rej a Stvoření světa s pekelníky,anděly, Pánem Bohem a jeho černým svědomím
Divadelní spolek Budislávek měl tu čest 2. listopadu 2013 opět zahrát pro naše příznivce bláznivý příběh o stvoření světa. Velice děkujeme za
podporu a také za hojnou návštěvu Halloweenského reje, který byl opravdu kouzelný. Všem velice děkujeme za podporu.
Mikuláš v knihovně
5.prosince 2013 navštívily děti z MŠ naši knihovnu. Vyráběli jsme čelenky
s rohy a hvězdičkami , četli pohádku o Čertu a červeném kohoutovi. A také
se dostavil docela hodný čert, který přinesl dětem i školičce malou
nadílku. Zcela vyjímečně měly děti dovoleno vyvádět malé čertoviny, jako
například honit krásné anděly do peklíčka :) .
V sobotu 7.prosince proběhlo v knihovně Mikulášské tvořeníčko se
staršími dětmi. Vyráběli jsme krásné svícny z keramiky, řetěz na vánoční
stromeček do knihovny a jak jinak, také nás navštívili čerti s andělem a
Mikulášem. Našlo se několik hříšníků, které čerti odnesli v pytli. Ale konec
dobrý, všichni byli obdarováni malými balíčky.

Lovení perel v naší knihovně od Nového roku
Hra Lovci perel mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu. Vybrané dětské knížky
se ve hře stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových
perel.
Více informací v knihovně.

Alena Bartošová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
V sobotu 7. prosince se konala
výroční schůze SDH Budislav v KD
Krčma, kde jsme zhodnotili letošní
rok. Na této schůzi složilo čtrnáct
mladých hasičů slib. Kroužek mladých
hasičů byl obnoven po několika
letech. Kroužek vedou Lopourová
Věra a Jireček Pavel.
starosta SDH Luboš Šplíchal

UDÁLOSTI SDH BUDISLAV
Pro dobrovolné hasiče je přirozená aktivita, se kterou vstupují do
veřejného života. Pořádají akce pro děti, zajišťují soutěže, organizují
bály, zábavy a scházejí se v přátelské atmosféře. Pro mládež a děti se
stávají dobrovolní hasiči vzorem a život hasičského sboru byl vždy
úzce provázán s obcí. Napsat, že spolupráce s obcí je dobrá, není
vůbec frází, hasiči též spolupracují i s jinými organizacemi a spolky
jako například s klubem žen. Mohu vzpomenout na vzájemnou pomoc
při trampském podvečeru, účasti na výletu do Velkých Losin,
přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně a zemědělskou usedlost
Rapotín. Se začátkem školního roku nám začal pracovat opět asi tak
po 10 letech kolektiv mladých hasičů. Na výroční členské schůzi
7.12.2013 složily slavnostní slib. Děkujeme MH, jsou naší nadějí a
jistotou, že bude ne jen této, ale i další generaci ta pomyslná meta
hasičského řemesla

předána dál. Členem sboru může být každé dítě, ne jen školou
povinné, jako jím byl i táta, máma, dědeček a babička.
Starý rok nás opouští a nový rok se narodí, tak ať v tom novém roce
se skutečností stane všechno, co Vám na mysli vyvstane, hojnost a
pohoda ať jsou u Vašeho krbu stálými hosty a nevyjdou z domu.
Šťastný nový rok, hodně lásky, zdraví, lidského porozumění a radosti
Hlavně ať si užijete každou minutu svého života.
To vám všem přeje Sbor dobrovolných hasičů v Budislavi
Za SDH Budislav Věra Lopourová.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Za poslední tři měsíce se budislavští hasiči školili, cvičili a samozřejmě
opět zasahovali u mimořádných událostí.
25.9.2013 v 17.46hod. byla budislavská jednotka vyslána na pátrání
po pohřešované starší ženě, která se ztratila pří sběru hub v horním
lese.
Společně s policií ČR jsme zahájili pátrací akci, která zanedlouho
slavila úspěch. Paní byla nalezena zdravá a následně předána
rodině.
16.11.2013 se jednotka zúčastnila výcviku ve vyprošťování zraněných

osob z havarovaných vozidel na stanici HZS v Litomyšli. V první části
výcviku byli naši hasiči proškoleni v první předlékařské pomoci. V
druhé části probíhal praktický výcvik na modelových situacích. Výcvik
byl veden příslušníky hasičského záchranného sboru ze stanice
Svitavy.
7. a 12. 11 2013 provedla jednotka na žádost pana starosty obce
Budislav odklizení nánosů bláta z brouzdaliště přírodního
koupaliště
Širůček.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
3.12.2013 v 13.02hod. jednotka vyjela na technickou pomoc do obce
Horní Újezd, kde pomocí jednoho proudu "C" odstranila z komunikace
nánosy bláta. Po uklizení vozovky se jednotka v 14.45 hod. vrátila
zpět na základnu.
6.12.2013 v 17.20hod.byla budislavská jednotka vyslána operačním
střediskem na odstranění nebezpečných stavů. Průzkumem byla
zjištěna nebezpečně vyvrácená borovice nad místní komunikací na
"Vyšehradě". Hasiči strom skáceli a pomocí lanového navijáku ze

zásahového vozidla strom stáhli z korun jiných stromů na zem. Po
úklidu větví z komunikace se jednotka přemístila k dalšímu
nahlášenému
zásahu.
6.12.2013 v 17.45hod. byla jednotce nahlášena dopravní nehoda v
místní části "Záskalí". Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se
jedná o osobní vozidlo, které vlivem velmi kluzké vozovky sjelo zadní
částí do příkopu. Hasiči automobil navijákem vyprostili a v 18.10hod
se vrátili zpět na základnu.

Budislavští hasiči od začátku roku do poloviny prosince zasahovali
celkem u 18 zásahů. Z toho 7x šlo o technickou pomoc (padlý strom
přes silnici, transport pacienta, řešení následků přívalových dešťů,
likvidace nebezpečného bodavého hmyzu, atd.), 6 výjezdů k požárům
a 5 výjezdů k dopravním nehodám. K tomu nutno připočítat cca.
180hod. školení a výcviků, 120 hod. údržby techniky, výzbroje a
výstroje a několik brigád pro obec nebo na přilepšení do omezeného
rozpočtu jednotky. Z tohoto výčtu je zřejmé, že naše jednotka je
krajským operačním střediskem využívána čím dál více, a to přináší i
lepší servis pro občany. Činnost naší jednotky byla oceněna i

Pardubickým krajem formou dotace, jejíž částka převyšovala částku,
která nám byla přidělena z obecního rozpočtu. Díky těmto pěnězům
jsme mohli pořídit osobní ochranné prostředky pro zasahující hasiče,
na které z rozpočtu obce nezbývalo. Byla to pro nás velká pomoc,
neboť dosavadní vybavení již nevyhovovalo. Na členy jednotky jsou
kladeny vyšší a vyšší nároky, ať už se jedná o čas strávený na
samotných výjezdech nebo na školení a výcvicích. Doba, kdy
dobrovolní hasiči vyjeli jednou do roka a odborná příprava byla pouze
otázkou podpisu, je již minulostí.

Od 1.1. 2013 naše jednotka není součástí Sboru dobrovolných hasičů
Budislav, což je občanské sdružení. Zřizovatelem jednotky hasičů je
naše obec, která je ze zákona o Požární ochraně povinna jednotku
zřídit a financovat.

nebo hluboká noc, jestli je nesnesitelné vedro nebo tuhý mráz, ale za
každých podmínek dělají to, na co jsou cvičeni a to, co se od nich
očekává. Jsem opravdu rád, že v dnešní době jsou mezi námi stále
lidé, kteří jsou 24 hodin denně bez nároku na jakýkoliv honorář ochotni
pomáhat druhým. Velké poděkování patří také manželkám a
přítelkyním jmenovaných hasičů, které musí hodně času v roce trávit
samy, protože jejich partner právě pomáhá někomu, koho třeba ani
nezná.
Závěrem bych chtěl jménem celé jednotky popřát všem obyvatelům
Budislavi krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hlavně
hodně zdraví.

V současné době má Jednotka budislavských hasičů celkem 13 členů
( Velitel jednotky-Martin Heger. Velitelé družstev- Marek Bulva a
Štěpán Heger. Strojníci-Zdenda Tomášek, Jarda Háp, Pepa Voral,
Pavel Jireček. Hasiči- Jirka Nádvorník, Lukáš Kusý, Ondra Lebeda,
Tomáš Kusý, Marek Bárta ml., Martin Kovář.
Všem těmto klukům bych chtěl poděkovat za celoroční práci v
jednotce, za maximální nasazení u zásahů, kde neřeší, jestli je den

Velitel Jednotky hasičů Budislav
Martin Heger
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