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ZPRÁVY Z OBCE

Dětské hřiště
V prostoru pod Hradiskem bylo vybudováno nové dětské hřiště.
Vzniklo za podpory MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj). Dětské
hřiště postavila firma TR Antoš. s.r.o. se sídlem v Turnově. Cena
hřiště je 560 tisíc Kč vč. DPH. Obec hradí 30 % nákladů. Je třeba
brát na nové hřiště ohled, aby nám co nejdéle vydrželo.

Dětské hřiště bude slavnostně otevřeno 28. června.
Akce se bude konat od 17:00.

Práce v obci
V současné době probíhají práce na nové komunikaci do Dolce. Při této příležitosti je budována i dešťová kanalizace. Cestu buduje firma DS –
Delta z Lubné.
Na ZŠ a MŠ Budislav byly zahájeny práce na opravě střechy. Výměnu krytiny a oplechování zajišťuje firma Milana Boštíka z Chotěnova.
V kempu za Širůčkem byla rekonstruována jedna z chatek. Byla vyměněna střešní krytina, opraveny štíty a podbity římsy. Uvnitř byla zavedena
nová elektroinstalace, stěny a strop obložen sádrokartonem a strop zateplen. Celá chatka má nový nátěr. Vedle sociálního zařízení jsou
umístěny dvě houpačky a jedna skluzavka pro rekreanty.
Luboš Šplíchal, starosta obce

SBĚRNÝ DVŮR

Připomínáme, že skladový dvůr je otevřen každou sobotu od 8:00 do 10:00. Je potřeba, abyste (spoluobčané, chataři i
chalupáři) aktivně tento dvůr využívali a neodkládali věci (televize, počítače, keramiku, trávu, oděvy, atd.), které nepatří do
komunálního odpadu vedle popelnic. Tímto obci přiděláváte práci a sběrný dvůr neplní svou funkci.
Luboš Šplíchal, starosta obce

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 17.4.2013
Usnesení obecního zastupitelstva.
27/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3, kterým se navyšují rozpočtové příjmy a výdaje o 96,5 tis.Kč a bere na vědomí změny provedené v rozpisu
k opaření spadající do kompetence účetní obce.
28/13 ZO se dohodlo na těchto rozpočtových pravidlech obce:
ZO požaduje dodržení rozpočtu podle účelu t.j v rámci jednotlivých paragrafů, na způsobu čerpání zastupitelstvu nezáleží.
Dále zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci
starosty obce provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Do výše 100.000, Kč, jsou–li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce.
Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce samostatně provádět jen v případech :
a)rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b)kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále
když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady.
c)úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje , kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného ústního
odůvodnění.
29/13 ZO schvaluje statut sociálního fondu obce Budislav, tvorbu fondu ve výši 4,5% objemu hrubých mezd zaměstnanců v pracovním poměru na základě
pracovních smluv a odměn uvolněných zastupitelů obce a jeho účel – příspěvek na nákup stravenek pro zaměstnance ve výši 35,- Kč na stravenku v celkové
hodnotě 60,- Kč.
30/13 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 334 druh ostatní plocha , neplodná půda o výměře 12 m2 z vlastnictví Obce Budislav
do vlastnictví manželů xx a xx za cenu 600,- Kč, náklady na kolek na návrh do katastru nemovitostí ponesou kupující.
31/13 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku „c“ p.č. 1069 o výměře 37 m2 , části obecního pozemku „d“ p.č. 1070/2
o výměře 82 m2 a , části obecního pozemku „e“ p.č. 1070/2 o výměře 65 m2 , dle geometrického plánu č.653-10/2013 z vlastnictví Obce Budislav
do vlastnictví pana xx za celkovou cenu 9.200,- Kč, náklady na kolek na návrh vkladu do KN ponese kupující.
32/13 ZO schválilo stanovy DSO Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.
33/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu Toulovcovy rozhledny a kiosku u rozhledny na pozemku p.č. 257/2 v KÚ Jarošov u Litomyšle
včetně zmíněného pozemku p.č. 257/2 o výměře 455 m2 v KÚ Jarošov u Litomyšle z vlastnictví obce Budislav do vlastnictví DSO Sdružení obcí Toulovcovy
Maštale, s podmínkou, že v případě zániku organizace bude majetek převeden zpět obci Budislav
34/13 ZO schvaluje zakoupení sáčků na psí exkrementy .
35/13 ZO schvaluje výběr zpracovatele dokončení ozelenění spolufinancované s programu SZIF a to fy Jan Vavřín, Peciny 265, IČO: 11098929
36/13 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v KD Krčma pro místní občany : paní xx a paní xx
OZ bere na vědomí:








Bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Litomyšl-Desinka za rok 2013
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2004454/VB/1
Zpracování zastavovací studie lokality nad novým rybníkem.
Přidělení dotace ve výši 74.925,- Kč SZIF na pořízení lesnické techniky.
Postup ve věci záměru rozšíření sítě VO na Kamenné Sedliště k č.p.243
Stav oprav komunikace pod KD Krčma
Zápis událostí roku 2012 obecní kronice

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 22.5.2013
Usnesení obecního zastupitelstva.
37/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4, kterým se navyšují rozpočtové příjmy a výdaje o 208,1tis. Kč, týkající se poskytnutých dotačních prostředků
viz opatření.
38/13 ZO schvaluje navýšení plateb za umožnění konání svatebního obřadu v kostele Boží Lásky v Budislav na 2.500,- Kč s účinností od 1.1.2014
39/13 ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 873/8 druh trvalý travní porost o výměře 216 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle
odděleného podle geometrického plánu č.642-50/2012 z vlastnictví Města Litomyšle do vlastnictví Obce Budislav .
40/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou TR. Antoš s.r.o. na akci „Dětské hřiště v obci Budislav“
41/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí grantu z Podpory pořízení územních plánů v roce 2013
42/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí grantu z prostředků Pardubického kraje z odb. kultury na akci Návrat k tradicím a přírodě.
43/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/30-401/2012 pro oprávněného VČP Net, s.r.o., IČO:
27495949 zastoupeného RWE GasNet,s.r.o., IČ : 27295567 spočívající v: právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynových přípojek, týká se pozemků ve vlastnictví Obce
Budislav v KÚ Budislav u Litomyšle tímto zařízením dotčených.

44/13 ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 211 o výměře 2372 m2 , druh trvalý travní porost a část pozemku p.č. 219/1 druh trvalý travní
porost dle nákresu v katastrální mapě o výměře cca 450 m2 za cenu 50,- Kč za m2 ,náklady na zhotovení geometrického plánu hradí kupující.
45/13 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemné v KD Krčma pro pana xx
46/13 ZO zamítá uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR registr.č. : 12/017/1121a/453/001466 na Pořízení lesnické techniky
– Obec Budislav
47/13 ZO schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích pro akci: Odkanalizování obce Budislav – II.etapa
OZ bere na vědomí:
 Jmenování nové ředitelky Mgr. Evy Ostruzskové na pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy Budislav, okres Svitavy
 Zpracování návrhu projektu na místní komunikaci Pod Buky
 Závěrečný účet Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko za rok 2012
 Závěrečný účet Sdružení obcí Toulovcovy Maštale za rok 2012
 Informace o určení hranic mezi pozemky ve vlastnictví pana xx a Obce Budislav a návrhy řešení na úpravu těchto hranic

AKTUALNĚ ZE ŠKOLY
Vlastivědná exkurze
V pátek 24. 5. 2013 se žáci 1. až 5. třídy zúčastnili zajímavé exkurze do Afrického muzea
Dr. Emila Holuba v Holicích.
Afrika na dosah ruky. Přesně takový pocit jsme měli při vstupu do nově zrekonstruovaných
prostor památníku. Nechyběly zde Viktoriiny vodopády, řeka Zambezi, africká zvířata ani
domorodé chýše.
Touto exkurzí si žáci doplnili znalosti učiva vlastivědy i přírodovědy a domů si přivezli
spoustu pěkných zážitků.
Mgr. Eva Stříteská

Rozloučení s páťáky
Konec školního roku je vždy spojen s loučením s těmi, kteří už v září do naší školy nebudou chodit.
V červnu ukončí svou pětiletou školní docházku v budislavské škole čtyři žáci - Jan Košňar, David Stříteský,
Vít Stříteský a Karolína Vavřínová. Dva z nich budou v základním vzdělávání pokračovat na ZŠ v Proseči,
jeden žák na ZŠ v Dolním Újezdě a jeden na gymnáziu v Litomyšli.
A tak milí páťáci, přejeme Vám hodně úspěchů, ať se Vám na nových školách líbí a daří.
Mgr. Eva Stříteská

„foto pan Marek Bartoníček“
Johanka z Arku
Když bylo této mladé dívce z jedné malé francouzské vesničky 17
let, vydala se do boje za svobodu své vlasti. Panna Orleánská
vytvořila legendu, která nás inspiruje dodnes. A právě její příběh si
žáci tanečního kroužku vybrali pro své závěrečné vystoupení, které
se konalo v neděli 16.6.2013. Celý půlrok všichni pečlivě trénovali a
nakonec plody své pilné práce předvedli rodičům, hostům a
obyvatelům obce, kteří je za jejich snahu odměnili bouřlivým
potleskem. Ve škole děti čeká ještě odměna ve formě dortu.
Děkujeme paní Zindulkové za poskytnutí látek a paní Pajerové za
ušití krásných kostýmů a rekvizit.
Mgr. Monika Ehrenbergerová

Plavecký výcvik
Stejně jako každý rok i letos v jarních měsících jezdili žáci naší školy na plavecký výcvik do
krytého bazénu v Litomyšli. Děti si osvojily základy několika plaveckých stylů, jezdily na
tobogánu, odpočívaly si ve vířivce a během několika pěkných dní si užily i plavání ve venkovním
bazénu.
Mgr. Monika Ehrenbergerová

Oslava Dne dětí
Poslední květnový pátek v Budislavi patřil našim nejmenším občanům. Oslava Dne dětí se díky nepřízni počasí nekonala pod Hradiskem, jak
bylo původně plánováno, nýbrž v prostorách školy. Dopoledne plné zábavy, soutěží a her školáci trávili v tělocvičně, pro nejmenší děti byl
program připraven v prostorách školky. Odměnou za vítězství a férové soutěžení byly zajímavé ceny, možná i to byl jeden z důvodů, proč děti
soutěžení tak bavilo. V poledne se oslava přesunula do Hostince Na Skalách, kde byl připraven slavnostní oběd. Děti si pochutnaly na
smaženém sýru s hranolky a domů si odnesly bonbony, lízátka a balonky, kterými byl pro ně hostinec vyzdoben.
Hned další pátek 7. června se ve škole konal oblíbený "ZVÍŘECÍ DEN", kdy si děti do školy mohly přinést svoje oblíbené zvířátko. Každý to své
představil ostatním, případně předvedl, co umí. Proběhlo hlasování o nejroztomilejšího zvířecího mazlíčka a vítěz byl odměněn cenou, malou
pozornost ale dostal každý, kdo se soutěže zúčastnil.
Lucie Hurtová

KLUB ŽEN INFORMUJE

Tradiční fotbal v sukních
se uskuteční 24.8.2013
od 14:00 hod. na hřišti v Budislavi

Dne 14. září se uskuteční výlet na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně a do Velkých Losin.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE

Trampský podvečer pod Hradiskem
V sobotu 3. 8. 2013 se uskuteční další Trampský podvečer. Vystoupí kapely: LOKÁLKA - Hradec Králové,
AHASVÉR - Řetová, BRATŘI V TRIKU – Česká Třebová, MELTA – Česká Třebová a MODRÝ DEN – Litomyšl.
Vstupné bude 100Kč. Všichni jste zváni.

KNIHOVNA INFORMUJE

Putování za pohádkovou písničkou
Putování,putování,putování za prací .... ALE NÉÉ...
Ve středu dne 19. 6. 2013 se uskutečnilo slunné pohádkovo - písničkové
odpoledne. Paní učitelky s dětmi z mateřské školky, s žáky budislavské
školy , maminky s kočárky a další dětí z obce i okolí se vydaly za bytostmi z
pohádek, které oživly v okolí naší rozmanité Budislavi.
Po cestě se děti určitě nenudily, hledaly fáborky, které je dovedly za vodníky,
vílami, beruškami a Rákosníčkem. Při putování je doprovázeli Večerníček a
paní Příroda.
Vodníci z Nového rybníka si pro děti připravili pár zhudebněných veršů, aby
se všichni dozvěděli, že ta "VODNIČINA" je taky pěkná DŘINA. Poté se
pokračovalo na nedaleký palouček, kde byly berušky a víly, se kterými si děti
i zatancovaly.
Na závěr celého putování popasoval Večerníček předškoláky na školáky a
prvňáčky, kteří navštěvují budislavskou knihovnu, na čtenáře. A poté si
všichni opekli špekáčky.
Toto krásné odpoledne se určitě vyvedlo a i přes "pekelné" počasí to byl
příjemný zážitek.
Divadlo Budislávek a Knihovna Budislav

Vodníci,berušky, víly,matka Příroda a Večerníček

Druháčci a jejich moc pěkné zpracované čtenářské
deníky. Za ně si Honzík, Péťa a Laděnka zasloužili
malé dárky.

Večerníček pasoval prvňáčky navštěvující naši knihovnu –
Pepíčka, Štěpánku, Davídka a Gábinku na rytíře řádu
čtenářského.

Loučení s předškoláčky Jiříkem a Marečkem – pasování na budoucí prvňáčky provedl také náš Večerníček

Prázdninové výstavy v knihovně
Od soboty 6.července 2013 bude možné v zasedací místnosti vedle knihovny navštívit výstavu fotografií na téma historie naší obce
.Chceme také vystavit fotografie s lidmi , kteří již nejsou mezi námi a rádi si na ně zavzpomínáme. Pokud by chtěl kdokoliv zapůjčit fotografie na
výstavu, je možné je donést do konce června do knihovny nebo na čerpací stanici. Fotografie atˇ jsou prosím, podepsané.
Výstava bude otevřená od 6.7. do 14.7. 2013 vždy od 14 do 16 hodin.
Výstava „Vše o pivu a kolem piva “ s přednáškou a promítáním
Od 19.července budete mít možnost navštívit opravdu pestrou výstavu Václava Kulhavého s názvem „Vše o pivu a kolem piva“.
V pátek 19.7.2013 zahájí výstavu přednáškou s prormítáním.

MŠ v knihovně
Chtěla bych poděkovat paní učitelce Lucii Hurtové, že vede naše malé děti ke krásnému vztahu ke knihám a čtení. Téměř po celý rok
navštěvovala mateřinka dvakrát do měsíce knihovnu a děti si opravdu našly krásný vztah ke knihám. Programy byly tvořeny vždy tak, aby děti
vyhledávaly v knihách a něco nového se dozvěděly. Vše formou hry. Děti vědí, že do knihovny si mohou také přijít pohrát, třeba na badatelé a
detektivy, malovat a tvořit. Mohou si zapůjčit krásné tematické kufříky, které obsahují mimo knížek také hry, pexesa, karty, pastelky a hračky. K
dispozici jsou kufříky na téma – Doprava, Koníci, Krteček, Dinosauři a Pravěk.

Pro náruživé čtenáře
Na prázdniny jsem dovezla 300 nových titulů z výměnného fondu z městské knihovny Litomyšl.
Přeji všem návštěvníkům příjemné letní počteníčko.

Alena Bartošová

Z HISTORIE OBCE
Na internetových aukcích se občas objeví i fotografie nebo pohledy s tematikou naší obce. Ceny jsou různé. Běžná pohlednice z nedávné doby je za cca 30 až
60 korun. Naproti tomu některé unikátní snímky zachycující naši obec před více než 70 lety stojí i 800 korun. Snažíme se aukce sledovat a dle možností tyto
unikátní snímky nakupovat. Originály jsou uloženy v albu v knihovně, kde si je můžete prohlédnout.

REKLAMA

provozovna Proseč
OD KVĚTNA 2013 JSME OTEVŘELI
provozovnu Proseč ul. Borská, Proseč u Skutče

VYKUPUJEME
KOVOVÝ ODPAD, BAREVNÉ KOVY (měď, hliník, mosaz),
PAPÍR a KARTON, AUTOBATERIE, ELEKTROMOTORY,
VYŘAZENÁ ELEKTRO ZAŘÍZENÍ

za bezkonkurenční ceny
přistavení kontejneru zdarma
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí – pátek 7:00 – 16:00
Sobota
7:30 – 12:00

ZAJIŠŤUJEME EKOLOGICKOU
LIKVIDACI AUTOVRAKŮ

odvoz autovraku zajistíme zdarma

za osobně přivezený autovrak
Vám na dopravu přispějeme
1 200,- Kč
www.kovové-odpady.cz

Tel.: 725 515 771, 606 629 560

www.kovové-odpady.cz

Tel.: 725 515 771, 606 629 560
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Zásahy
Za minulé období jsme zasahovali u mimořádné události a to dne 1.5.2013. V 14:26 vyjela jednotka na výzvu KOPISu k nahlášenému malému
požáru houštiny v Horním lese. Na místě byl zjištěn bezdomovec, který zapálil houštinu, aby se zahřál. Houština byla uhašena jednoduchými
hasebními prostředky. Bezdomovec byl poučen o chování v lese a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Výcvik jednotky
Dne XY proběhl před hasičskou zbrojnicí výcvik s dýchací technikou. Tentokrát jsme se zaměřili na práci s nastavovacím žebříkem, na
sebejištění a na manipulaci s hadicí na žebříku. Na vlasní kůži jsme se všichni přesvědčili, jak nelehká je tato činnost.
Asistence CYKLO MAŠTALE
Naše jednotka asistovala i u cyklozávodu CYKLO MAŠTALE. Členové jednotky zajištovali bezpečný průjezd závodu naší obcí.

Oslavy 130. let hasičů v Osíku
Dne 18 května se v Osíku konaly oslavy 130. let od založení místního sboru dobrovolných hasičů. Naše jednotka se oslav zúčastnila s ukázkou
vyprošťování osob při dopravní nehodě.

Ukázka na policejním táboře
Naše jednotka prováděla také ukázku vyprošťování osoby z havarovaného vozidla na táboře Police ČR.
Filipojakubská noc – pálení čarodejnic
Dne 30.dubna naše jednotka společně s knihovnou pořádala Filipojakubskou noc. Zde jsme zajišťovali hranici a občerstvení. Počasí nám přálo
a akce se vydařila.
Povodně 2013
Asi každý z vás zaznamenal rozmary počasí a následné povodně, které se přehnaly napříč celou naší republikou. Na tyto události naše
jednotka zareagovala celkem rychle a rozhodla se zorganizovat sbírku. Od 6.6. až do 8.6. byla otevřena hasičská zbrojnice kam jste nosili
svoje dary. Sbírka měla velký úspěch a celkem se nám podařilo vybrat 29 850,- a spousty drobného materiálu (rukavice, čisticí prostředky atd.)
V tyto dny jsme neustále komunikovali s operačním střediskem HZS, ale i s krizovými štáby jednotlivých obcí. V pátek padlo konečné
rozhodnutí. Po zvážení všech možností a s přihlédnutím k tomu, že HZS Pardubického kraje v tuto dobu ještě neorganizoval žádnou kolektivní
pomoc, jsme se rozhodli cíleně pomoci obci Rudník v Královehradeckém kraji. S krizovým štábem této obce jsme se konkrétně domluvili, co vše
potřebují a nabídli se, že za získané peníze tyto věci nakoupíme a zavezeme je přímo do postižené obce. Při této příležitosti jsme se po dohodě
rozhodli na místě zůstat a dle potřeby pomoci zmírnit následky povodně. Tak se i stalo. V sobotu jsme potřebný materiál nakoupili a v neděli
9.6.v 6 hodin ráno vyrazili. Na místě jsme vše vyložili a rozjeli se na adresy, které nám přichystal krizový štáb. V podstatě se jednalo o pomocné
práce při odstraňování následků povodně. Část jednotky zůstala v Arnultovicích čp.36 u mladé rodiny, která bydlí u řeky a v domě měli 1,5m
vody. Zde jsme pomáhali s bouracími pracemi (omítky, podlahy). Druhá část se vydala na okraj města Hostinného, kde jsme vysokotlakými
myčkami omývali jednotlivé vyplavené domy od bahna, nebo taky hydraulickými nůžkami odstraňovali pokroucený plot. Po dobrém obědě ve
školní jídelně v Rudníku se již celá jednotka vrátila do části Rudníku zvané Arnultovice, kde jsme pokračovali v práci až po pozdního odpoledne.
To už jsme se ovšem museli rozloučit a vrátit se zpět do Budislavi. Ještě než jsme odjeli, předali jsme této mladé rodině zbytek vybraných
peněz. Předání bylo velice emotivní a neobešlo se bez slz paní domu.
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem, kteří přispěli jak finanční částkou, tak materiálním darem. Dále bychom chtěli poděkovat panu
starostovi za pomoc při organizaci sbírky a v neposlední řadě hasičům, kteří se účastnili výjezdu do Rudníku. Jmenovitě to jsou: Zdeněk
Tomášek, Lukáš Kusý, Tomáš Kusý, Martin Kovář, Marek Bulva a Martin Heger.

Za JSDH obce Budislav Marek Bulva a Martin Heger
Další info na www.hasicibudislav.estranky.cz
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