BUDISLAVSKÝ
ZPRAVODAJ
NOVINY OBCE BUDISLAV

DATUM VYDÁNÍ: 30 ČERVNA 2016

ČÍSLO 2/2016

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů a obec Budislav pořádají 22 Trampský podvečer pod Hradiskem
v sobotu 6. 8. 2016.
Vystoupí:
18:00hod. Karolina – Česká Třebová
20:00hod. Stará sešlost – Most
22:00hod. Tomy – Opočno
23:30hod. Volnost - Litomyšl
Vstupné: 100Kč

MUZIKÁL
Obec Budislav ve spolupráci s kulturní komisí pořádá 25. 9. 2016 zájezd do divadla Broadway na muzikál MÝDLOVÝ PRINC. Cena
vstupenky je 275Kč. Začátek představení je 15:00hod. Čas odjezdu bude upřesněn. Dopravu hradí obec Budislav.
Zájemci o muzikál se mohou nahlásit na OÚ.

ŽENSKÝ KLUB INFORMUJE
Budislavský ženský klub si Vás, milovníky fotbalu, dovoluje pozvat na další ročník Posvícenského fotbalu v sukních. Na konci prázdnin
27.8.2016 od 14:00 hodin a jako každým rokem si v sukních zahrajeme, prázdniny tak řádně ukončíme.
Pozvání ještě jedno pro Vás mám, radost Vám tím možná udělám. 49. Hry Bez Katastru budou u sousedů v Poříčí, které si stanovilo datum
20.8.2016. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost býti s námi osobně v tomto dění.
Za Budislavský klub žen Věra Lopourová

TOULEC INFORMUJE
Tábor Specka
Od 11. do 15.července se chystá další běh tábora pořádaného spolkem Toulec. Bude opět probíhat v prostorách zahrady a domu manželů
Pešatových. Tábor je určen především pro děti se speciálními potřebami, to znamená pro děti s lehkým fyzickým či mentálním postižením, děti
s poruchami chování a děti ze sociálně slabých rodin.
Tábor Minitábor :-)
Minitábor bude letos v jiném termínu! Ne jako v předchozích letech na počátku července , ale tentokrát na konci, 29. až 31.července. Těšíme
se na děti z Budislavi. Za rodičovskou a prarodičovskou výpomoc nebo výpomoc starších budislavských děti budeme rádi.
V případě zájmu dávejte vědět Pešatovým (tel: 608 554 446 nebo 733 523 997).

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 29.03.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje :
· výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Budislav,
okres Svitavy za rok 2015;
· odkup nemovitosti firmy XAVERgen a.s. - bývalý sklad uhlí za
cenu jednoho ročního nájmu;
· uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litomyšl
na provoz JPO SDH;
· rozdělení finančních prostředků občanským sdružením a
charitám;
· uzavření smlouvy s firmou DS DELTA s.r.o. na dokončení opravy
místní komunikace u č.p.211;
· stanovy Sdružení obcí Mikroregion Litomyšlsko;
· podání žádosti o dotace na opravy hasičské zbrojnice;
· pořízení fotopasti;
· směny pozemků za účelem narovnání vlastnických vztahů;
Zastupitelstvo obce zamítá:
 poskytnutí příspěvku spolku Přátelé dobré hudby, z.s.;
Zastupitelstvo obce odkládá:
 rozhodnutí o umístění elektronického monitorovacího zařízení
Dagmara;
 rozhodnutí o finančním rozhodnutí za technické zhodnocení
budovy hasičské zbrojnice;
ZO bere na vědomí:
· nabídku na digitalizaci kronik;
· informace k opravě místní komunikace – Kamenné Sedliště;
· záměr prodeje požární techniky – vozu Mecedes Benz.
Zasedání zastupitelstva obce ze dne 04.05.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje :
· bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Pardubického
kraje do majetku obce Budislav - pozemek pod chodníkem od
č.p.47 po č.p.148 a před Pomníkem první světové války;
· uzavření smlouvy mezi Obcí Budislav a Knihovnou Svitavy o
poskytnutí příspěvku na výměnný fond;
· finanční vypořádání za technické zhodnocení budovy hasičské
zbrojnice;
· záměr prodeje nepotřebné techniky JPO – hydraulické zařízení;
· nákup nemovitých věcí – pozemků pod silnicí mezi Budislaví a
Poříčí od města Litomyšl;
· provedení oprav na Kamenné Sedliště fy DS Delta s.r.o.;
· rozpočtové opatření č. 2/2016;
· záměr prodeje požární techniky – MERCEDS BENZ RAB
Sprinter;
· uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Pardubickým krajem na
hospodaření v lesích obce Budislav – 3.920,- Kč;
· uzavření smlouvy o poskytnuté dotace Pardubickým krajem na
nákup vybavení pro činnost JPO SDH Budislav;
· záměr pronájmu uzamykatelných prostor v autobusové zastávce
u OÚ;

Zastupitelstvo obce zamítá:
· nabídku města Litomyšl na odkup pozemku u u bývalého skladu
uhlí firmy XAVERgen, a.s.;
ZO bere na vědomí:
· informace k elektronickému monitorovacímu systému;
Diskuze:
· odpadové hospodářství.
Zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.06.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje :
· uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným
RWE GasNet, s.r.o.;
· uzavření směnné smlouvy mezi obcí a občany za účelem
narovnání hranic pozemků;
· závěrečný účet obce Budislav za rok 2015 a provedení roční
závěrky za rok 2015;
· rozpočtové opatření č. 3/2016;
· uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu POV;
· uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace Mikroregionu
LItomyšlsko ve vztahu realizace akce „Obnova veřejných
prostranství v Mikroregionu LItomyšlsko“;
· uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace Mikroregionu
LItomyšlsko - Desinka ve vztahu realizace akce „Obnova
veřejných prostranství v regionu Desinka“;
· udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků základní školy v
Základní škole a Mateřské škole Budislav, okres Svitavy;
· uzavření smlouvy s firmou DS Delta s.r.o. na opravu
komunikace na Kamenné Sedliště;
· souhlas s podáním objednávky firmě DS Delta s.r.o. na
zhotovení dešťové kanalizace;
· záměr prodeje nemovitostí pozemku p.č. 119/2 a části pozemku
p.č. 1154;
· podání žádosti Sdružením majitelů skupinového vodovodu
Poličsko na II. etapu oprav vodovodu na Kamenných Sedlištích;
Zastupitelstvo obce zamítá:
· poskytnutí příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí se sídlem v Prostějově;
Zastupitelstvo obce odkládá:
· rozhodnutí o schválení záměru na prodej nemovitostí, pozemku
219/3 a částí pozemků p.č. 219/19 a 219/1;
· rozhodnutí k žádosti o narovnání hranic pozemku dle
historických map;
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
· uzavření mateřské školy v době prázdnin;
· informace k možnostem úprav hranic a využití pozemku
p.č.1212;
Diskuze:
· možnosti třídění odpadů ve sběrném místě;
· odbahnění rybníku Němcák.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem jubilantům, kteří v měsících červenec, srpen a září oslaví
své narozeniny, srdečně blahopřejeme.
60 let – Kovář Jan, Kulhavý Václav
65 let – Vostřelová Jaroslava
70let – Hanyk Milan, Opletal František, Honzálková Anna
80 let – Paťava Zdeněk
81 let – Šlegrová Zdenka
83 let – Jireček Zdeněk

86 let – Peťurová Anna
V měsíci květnu se narodili Ondřej Košňar a Josefína Bulvová, v
měsíci červnu se narodil Adam Fidra.
V letošním roce jsme se rozloučili s: Vlastou Skalickou, Miladou
Mužíkovou, Josefem Košnarem, Bohumilou Šplíchalovou, Marií
Melšovou a Věrou Dostálovou.

KNIHOVNA INFORMUJE

Letnice
V něděli 19.června jsme s dětmi navštívili studánky v Horním lese.
Měli jsme v plánu objet čtyři studánky - U Studené vody, Pod
mlýnským kamenem, U Huberta a Posekaneckou studánku, ale
počasí se začalo bouřit a u třetí studánky U Huberta jsme věděli,
že naše výprava končí . Posekaneckou studánku a sklíčka z

posekanecké sklárny navštívíme příště. Studánkám
děti
podarovaly malé dárky z přírodnin a korálků ,které vyrobily v
knihovně.
Byl to celkem pěkný výlet na kolech a určitě ho zopakujeme.

Putovní výlet Rozkoš
První týden v srpnu nás čeká výlet s knihovnou „Po stopách
Boženy Němcové“
Ubytování máme zajištěno v autocampingu Rozkoš. A co máme v
plánu navštívit? Určitě se pojedeme podívat do Adršpašskoteplických skal, v Jaroměři navštívíme pevnost Josefov,

samozřejmě se půjdeme podívat do Babiččina údolí. V Novém
městě nad Metují okoukneme sošky trpaslíků z dílny M. B. Brauna
– Zámecká zahrada,vylezeme na Klosovu vyhlídku a na zříceninu
Vírov .
Co dodat –máme co objevovat, tak vzhůru za dobrodružstvím!
Alena Bartošová

ŠKOLA INFORMUJE
Od začátku jara máme dojem, že čas běží stále rychleji. Ještě
máme v živé paměti první naše jarní akce a už je napsané
vysvědčení. Vezmeme to postupně, abychom navázali na minulé
školní počteníčko.
Do dubna jsme vstoupili Aprílovou školou – ze žáků byli opět
snaživí učitelé a z učitelů žáci rošťáci, kteří si jednou za rok vesele
zazlobili. Měli jsme i nového školníka. Všechny nás to hodně bavilo.
V úterý 5. dubna se všichni školáci učili dopravní výchovu pod
vedením lektora pana Bezděka z AMK Vysoké Mýto. Celý den se
připravovali pomocí interaktivních aplikací. S praxí jsme si počkali
na teplejší období.
Každý rok děláme několik akcí zaměřených na rozvíjení aktivního
přístupu k ochraně přírody. Poprvé nás k sobě pozval pan
Hlásenský. Moc mu děkujeme. Ukázal nám kachní snůšku na
hnízdě. Pokusili jsme si udělat z vrbových proutků píšťaličky. Po
prohlídce truhlářské dílny jsme si poslechli krásné povídání o
ptačích budkách a společně jsme si je z připravených dílů vyrobili.
Všechny hotové hnízdní budky jsme následně umístili podle pokynů
a s pomocí rodičů. O ty nejbližší na naší zahradě budeme pečovat a
sledovat, kdo se v nich zabydlí.
V pátek 15. dubna se znovu rozléhalo do širokého okolí školy i
školky dunění afrických bubnů doprovázené dalšími zajímavými
hudebními nástroji. Se svou lekcí muzikoterapie k nám přijeli
manželé Jasanští.

V úterý 17. května proběhl zápis do MŠ. Už se těšíme se na nové
kamarády.
Ve středu 18. května jsme všichni společně účinkovali na odložené
besídce v Krčmě. Původní termín nám zhatilo onemocnění většiny
dětí. Dlouho jsme se připravovali. Povedlo se nám krásné
vystoupení. Děti i pedagogy odměnili rodiče úsměvem, potleskem,
chválou, srdečným poděkováním i dojetím. Nechybělo ani
pravidelné malé občerstvení – pro účinkující i pro hosty. Děkujeme
za něj, všem chutnalo.
V květnu se podruhé v tomto roce sešla školská rada, kde
spolupracují volení zástupci obce, školy a rodičů.
Následující týden vyjeli školáci na dopravní hřiště do Vysokého
Mýta. Před vstupem na dráhu si vyzkoušeli všichni žáci test.
Následovala jízda na kolech a koloběžkách. Nad dodržováním
pravidel bděli učitelé i lektor. Úspěšní řidiči dostali průkaz cyklisty.
Ve čtvrtek 26. května jsme jeli všichni z MŠ i ZŠ zdarma
zapůjčeným autobusem od firmy Iveco Czech Republic, a.s. z
Vysokého Mýta na celodenní výlet do ZOO Dvůr Králové. Na výlet
nám přispělo také SRPŠ. Oběma sponzorům děkujeme. Počasí
nám přálo a děti si připravený program užily. K obědu jsme měli
kuřecí řízek z naší školní jídelny. Děti si přivezly domů krásné
obrázky (starší i pracovní listy) a spoustu nových zážitků a dojmů.
V pondělí k nám do školy přijelo 3D kino. Pro MŠ byly připraveny
ukázky z 2D filmových pohádek. Pro ZŠ manželé Ješinovi promítali

Na dubnových schůzkách s rodiči v MŠ i ZŠ jsme se sešli téměř
všichni. Probrali jsme obvyklá témata a informovali jsme o plánech
do konce roku.
V pondělí 25. dubna jela školka do kina. V Litomyšli děti viděly
pásmo pohádek pro nejmenší.
Čarodějnický program byl letos v pátek 29. dubna. Ve školce jsme
viděli přehlídku těch nejkrásnějších čarodějnic a strašidel. Škola
měla kouzelnický program plný koček, pavouků, ropuch a hadů.
Vlastnoručně vyrobené čarodějnice jsme naučili létat.
V květnu do školy přijel do druhé třídy lektor angličtiny
tentokrát s připraveným tématem Ovoce a zelenina.

3D film Tajemství oceánů a krátké ukázky dalších 3D filmů.
Zajímavý výklad o kouzlech prostorového vnímání a o funkci
speciálních brýlí žáky zaujal. Ukázka hologramů, výstava různých
optických klamů a hříček včetně virtuální reality se dětem líbila.
V úterý 1. června paní učitelky připravily hezký Den dětí. Ve
školce to byl veselý den plný her, soutěží a smíchu. Ve škole jsme
měli hravou a soutěživou matematiku, češtinu a mlsnou prvouku s
přírodovědou. V rámci projektu Ovoce do škol jsme dostali dvě
ochutnávkové bedny méně známého ovoce a zeleniny.
Překvapením pro děti bylo avokádo, fenykl, různé druhy melounů a
citrusů, pestrý výběr salátů, ředkví atd. Jako dárek jsme všichni z

MŠ i ZŠ dostali zmrzlinu, na kterou jsme si zašli do obchodu.
Děkujeme.
Třetího června jsme vyslali družstvo mladších žáků s paní učitelkou
Dufkovou na dětský den mikroregionu. Jeli tam společně s
družstvem starších žáků (6. až 9. třída), které doprovázel pan
starosta Šplíchal. Sportovně náročné úkoly prověřily kondici a
obratnost všech. Starší se umístili na dvanáctém místě, mladší
zaujali pěkné sedmé místo.
V úterý 7. června přijel do školy kouzelník Mireček. Ve své Školičce
kouzel naučil i ty nejmenší několik kouzelnických triků.
Na čtvrtek 9. června jsme pozvali do školy lektory Jaroslava a Lenku
z PPP s jejich preventivním programem Stonožka. Na závěr si děti
vytvořily svůj vysněný ostrov, kde je bezpečí a všem společně je
tam dobře.
V pondělí 13. června jsme se společně fotili.
Školáci dokončili své školní programy. Ověřili si, co se naučili.
Zhodnotili svou práci, posoudili své úspěchy i neúspěchy. Teď už je
čeká závěr roku.
V pátek 24. června je Dětský den na sportovním hřišti za Hostincem
Na Skalách. Profesionální hasiči a policie zábavně naučí děti, jak se
mají bezpečně chovat nejen o prázdninách. Čeká je také skákací
hrad, pěna a dobré občerstvení.

Potom se ti odvážní přesunou zpátky do školy, kde bude pro ně
připravena výstava historických zbraní a povídání pana Sýkory.
Školní kroužek kuchtíků připraví společnou večeři. Ve školce i ve
škole si připravíme pelíšky a pohádka na dobrou noc také nebude
chybět. Školáci, pokud budou chtít, se mohou ještě vydat za tmy s
baterkou na stezku odvahy. Ráno si připravíme společnou snídani.
Než se rozejdeme, prohlédneme si na interaktivní tabuli fotografie z
celého školního roku.
V úterý 28. června pojedou tentokrát školáci do kina na pohádku. Ve
středu bude slavnostní vyhodnocení školního roku s panem
starostou. Také si, tentokrát bez knihovny, uděláme pasování
čtenářů pro našich deset prvňáčků. Mateřská škola ukončuje rok
slavnostním vyřazováním budoucích školáků. Ve čtvrtek si rozdáme
vysvědčení. Společně se rozloučíme a poděkujeme paní učitelce
Gabriele Zavřelové, která odchází na mateřskou dovolenou a paní
učitelce Mgr. Daniele Hrdonkové, která odchází učit do Litomyšle.
Po prázdninách doplní sbor dvě nové paní učitelky.
Všem přeji krásné léto. Rodičům a prarodičům hodně
společného času s dětmi a dětem hodně pohybu a zábavy. Všem
kolegyním a zaměstnancům naší školičky děkuji za jejich práci a
nasazení. Přeji bezstarostný zasloužený odpočinek a načerpání
energie do dalšího školního roku.
Mgr. Jana Jandová

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Budislavští hasiči zasahovali od posledního vydání Zpravodaje u
dvou události. Dne 25.6. jsme v 13:03 vyjeli k spadlé lípě pod čp. 2,
která vlivem silného větru spadla na místní komunikaci. Ten samý
den jsme v 14:45 vyjeli i k požáru lesa do prostoru skalního útvaru
Kazatelna, který se nachází mezi chatou Polanka a Borem u Skutče.
Dne 17.května jsme se zúčastnili společně s jednotkami hasebního
obvodu Litomyšl výcviku v plnění závěsného vaku pod vrtulníkem.
Tento vak se na hašení používá při větších požárech a zejména při
požárech lesů. Výcvik byl pro nás velice zajímavý a užitečný. Dále

jsme asistovali při zajištění bezpečného průjezdu závodu horských
kol Cyklo Maštale naší obcí a při zajištění bezpečnosti 8.ročníku
Toulovcova triatlonu.
V letních měsících jsou rozšířené požáry v přírodním prostředí,
proto dbejte zvýšené opatrnosti a oheň rozdělávejte jen na místech
k tomu určených a vždy zajistěte dokonalé uhašení.
Za JSDH obce Budislav, Martin Heger – velitel a Marek Bulva
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