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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
V měsíci květnu byl opraven chodník od Kulhavých k hasičské
zbrojnici a první část komunikace u Honzálků. Obě akce provedla
firma DS Delta s.r.o. z Lubné.
Obec Budislav dokončila projektovou dokumentaci a získala
stavební povolení na ,,Rekonstrukci vodovodního řádu v obci
Budislav“.Nyní se připravuje žádost o dotaci z Pardubického kraje. V
případě obdržení dotace bude v září letošního roku zahájena
I. etapa, která začíná u ZŠ, vede přes křižovatku u Kamenných

Sedlišť až k rodinnému domu rodiny Vrbkových. Tato etapa by měla
být dokončena 30.4.2016. Náklady na provedení první etapy včetně
vodovodních přípojek činí 4 306 000 Kč. Druhá etapa se bude
napojovat u křižovatky Kamenné Sedliště a bude pokračovat až
k č.p. 203. Zahájení této druhé etapy je stanoveno na srpen 2016.
Náklady na druhou etapu včetně přípojek činí 1 418 000 Kč.
Rekonstrukci bude provádět firma Building Expert s.r.o
Starosta obce Luboš Šplíchal

Přečtěte si tato důležitá upozornění obecního úřadu !!!
Upozornění chovatelům psů
Obecní úřad upozorňuje všechny chovatele psů o množících se
stížnostech na volně pobíhající psy. Z tohoto důvodu upozorňujeme
chovatele na Zákon č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání (ve
znění souvisejících zákonů)
Pes je dle tohoto zákona § 3 písm e) zvířetem v zájmovém chovu.
A jeho chovatel je dle § 13 odst. (1) povinen učinit opatření
proti jeho úniku – citace :
(1) Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu
přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a
zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti,
utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti
úniku zvířat. …….

Vydání Obecně závazné vyhlášky obce Budislav č.2/2015 o
nočním klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Budislav schválilo na svém zasedání dne
17.6.2015 výše uvedenou vyhlášku. I tato je důsledkem
bezohledného chování některých občanů a majitelů nemovitostí
v obci. Vyhláška upravuje dobu nočního klidu, a hlavně omezuje

Dojde-li tedy k úniku psa a jeho nekontrolovanému pohybu
mimo objekt či pozemek chovatele, dopouští se chovatel dle
§27, odst. (2) písm. f) přestupku- citace :
(2) Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že
f) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.
Obecní úřad proto chovatele žádá o dodržování tohoto zákona,
jinak bude muset předat případy volného pobíhání psů
k přestupkovému řízení Městskému úřadu v Litomyšli.
Dále žádáme všechny chovatele, aby po svých psích
kamarádech uklízeli exkrementy na veřejných prostranstvích.
Každý chovatel má možnost vyzvednout si na obecním úřadě
sáčky na tyto exkrementy!
práce spojené s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk,
např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů
apod.. Omezení se týká zákazu provozování těchto činností o
nedělích a v době od 06.00 do 8.00 a od 18.00 do 24.00 o sobotách
a ve státem uznávaných dnech pracovního klidu (o svátcích).
Žádáme o dodržování této vyhlášky, jejíž porušení je
kvalifikováno jako přestupek

Informace k nově vydané vyhlášce
Informujeme občany, že z důvodu legislativních změn vydalo
zastupitelstvo obce novou Obecně závaznou vyhlášku obce
Budislav č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Budislav. Vyhláška neznamená pro občany a majitele
objektů žádná nová omezení, jak si někteří domýšlejí. V souvislosti s
ní upozorňujeme občany, že odpad tak - jak platilo i dříve - je každý
povinen odkládat pouze na místa k tomu určená vyhláško.
V žádném případě nelze odkládat velkoobjemový odpad (koberce,
lina, nábytek apod.) ke kontejnerům na směsný komunální odpad
(dále SKO), jak se bohužel často stává. Tento odpad lze odkládat
pouze na sběrné místo, kterým je pro obec Budislav bývalý sklad
firmy XAVERgen, a.s., který je v provozu každou sobotu od 8.00 do
10.00 hodin a středu od 15.00 do 17.00 v období duben – říjen.
Dále upozorňujeme občany, že rostlinný odpad, jedná se především
o posekanou trávu, mohou samozřejmě i nadále kompostovat.
Zatím je stále možnost si objednat kompostéry, které budou na
podzim obci přiděleny v rámci projektu vedeným Sdružením obcí
Toulovcovy Maštale, za cenu 300,- Kč. Budete-li chtít tento odpad
odvézt na sběrné místo výše uvedené, je nutno dodržet provozní

Upozornění občanů ke spalování rostlinného materiálu
Upozorňujeme dále, že dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012,
lze spalovat pouze suchý rostlinný materiál a při jeho spalování je
nutno dbát, aby jeho spalování neobtěžovalo sousedy. Tímto
upozorněním reagujeme na časté ústní stížnosti občanů na
skutečnost mnohých případů, kdy je tráva nebo materiál po
prořezání stromků či živých plotů pálen v mokrém stavu a vzniká tak
hustý šířící se dým, který nejednomu z nás navoněl pověšené
vyprané prádlo, nelze kvůli němu větrat a obtěžuje nás při pobytu na
vlastních zahradách.

dobu. Dále upozorňujeme, že odpad nesmí být starší čtrnácti dnů
(nelze tedy touto formou likvidovat starý odpad, který jsme měli na
zahradě uložen třeba půl roku), nesmí obsahovat jiné složky odpadu
(plasty, chemikálie a pod.) a větve nesmí být smíchané s posekanou
trávou. Je nepřípustné odkládat posekanou trávu v plastových
pytlích ke kontejnerům na SKO. Dále upozorňujeme, že nad rámec
této vyhlášky lze odkládat textilní materiály (ošacení, obuv a hračky)
do kontejneru k tomu určenému na parkovišti u OÚ. Malé
elektrospotřebiče, prázdné tonery, cartrige z tiskáren a použité
baterie do nádob k tomu určených a umístěných v chodbě OÚ
Budislav.Zároveň upozorňujeme občany, že ukládání odpadu mimo
určená místa je přestupek ve smyslu Zákona 200/1990 Sb, a to dle
§47 odst. 1 písm. i). Podle § 47 odst. 2 lze uložit za tento přestupek
pokutu ve výši do 50.000,- Kč.
V žádném případě nechceme občanům vyhrožovat, ale je nutné si
uvědomit, že zákony je nutno dodržovat, ať již se nám libí nebo ne.
Prosíme proto, chovejme se ohleduplně. Řádné třídění odpadů nám
zpříjemní vzájemné soužití a ušetří i mnoho zbytečné práce našim
veřejně prospěšným pracovníkům, kteří díky tomu budou moci
vykonávat užitečnější práci, než přebírat naše odpadky.

Tito paliči si zřejmě neuvědomují, že tak porušují Zákon o ochraně
ovzduší a dopouštějí se tak dle §23 odst.1. písm a) tohoto zákona
přestupku :
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály
než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami,….
A proto opět prosíme, buďme k sobě navzájem ohleduplní a
nekažme si zbytečně sousedské vztahy!
Starosta obce Budislav, Luboš Šplíchal

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Všem jubilantům, kteří v měsíci červenci, srpnu nebo září oslaví své
narozeniny, srdečně blahopřejeme.
60let – Opletalová Helena
65let – Dostál Josef, Celblová Zuzana, Stráníková Anna
70let – Honzálek Bohuslav, Kulhavá Marie
75let – Tmej Zdenek, Kašpar Václav

80let – Šlegrová Zdena
82let – Jireček Zdeněk
85let – Peťurová Anna
88let – Košnar Josef
89let – Dostálová Věra
V měsíci dubnu se narodila Josefína Pešatová a v měsíci červnu se
narodil Matyáš Jiří Rejman.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV
Střípky ze zasedání zastupitelstva
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 25.03.2015:



Zastupitelstvo obce schvaluje
 Rozpočtové opatření č. 3/2015
 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí
Budislav a ČEZ Distribucí a.s.- přípojka elektřiny na pozemku
.p.č. 1071
 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí
Budislav a ČEZ Distribucí a.s.- přípojka elektřiny na pozemku
.p.č. 1070/2
 Uzavření nájemní smlouvy na prostory v Hasičské zbrojnici za
účelem provozování obchodu se smíšeným zbožím
 Vložení územního plánu do geoportálu
 Nabídku na konání prodejní výstavy fotografií paní Elišky
Šmídové
 Umístění sloupu veřejného osvětlení na Kamenných Sedlištích
 Poskytnutí příspěvku Centru sociální pomoci města Litomyšl
 Změnu trasy cyklostezky Litomyšl - Proseč



Smlouvu o zajištění odděleného soustřeďování složek
komunálních odpadů s firmou Recycling – kovové odpady a.s.
Záměr prodeje malého motocyklu KORADO

Zastupitelstvo obce zamítá:



Nabídku fotografa Jaroslava Horáka na odkup fotografií
Poskytnutí příspěvku Klubu RADOST

ZO bere na vědomí:



Případné změny Územního plánu Budislav v případě
realizace akce cyklostezky Litomyšl – Proseč
Návrh zhotovení koncepce na umístění dopravního značení

Diskuze :
 odpady
 aktivity mládeže



Zasedání zastupitelstva obce ze dne 06.05.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:








Rozpočtové opatření č.4/15
Závěrečný účet obce Budislav za rok 2014
Obecně závaznou vyhlášku obce Budislav č.1/2015 o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Záměr prodeje malého motocyklu KORADO
Souhlas se zrušením rozhodnutí o stavení uzávěrce
Přijmutí nabídky na vypracování Plánu strategického rozvoje
od MAS Litomyšl.



pověření starosty obce úkony souvisejícími s opravou
vodovodního řádu Kamenné Sedliště (výběrové řízení, žádost
o dotaci)
Bezúplatný převod pozemků p.č. 1096/10, 1096/11,1096/12 a
1096/3 do majetku Obce Budislav
Uzavření smluv o poskytnutí dotací Pardubickým krajem na
rekonstrukci chodníku a kulturní akci

ZO bere na vědomí:
 Závěrečné účty DSO Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka a
Toulovcovy Maštale
 Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Budislav
 Nabídku fotografa Jaroslava Horáka na odkup archivu fotografií



Zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.6.2015



Zastupitelstvo obce schvaluje:
















Rozpočtové opatření č. 5/15
Smlouvu na prodej malého motocyklu KORADO
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. O-03/2011 s Technickými službami
Hlinsko s.r.o.
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na dokrytí nákladů na akci
Úprava veřejných prostranství Desinka pro Sdružení obcí
Mikroregion Litomyšlsko – Desinka
Uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku na
financování akce Úprava veřejných prostranství v obci Budislav
pro Sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko
Odložení vymáhání škody dle trestního příkazu
Poskytnutí příspěvku Spolku archaických umělců na projekt
Záchrana a prezentace lidového kulturního dědictví
Výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě pro ZŠ Budislav
Účetní závěrku za rok 2014

Vydání Obecně závazné vyhlášky č.2/2015 o nočním klidu a
regulaci hlučných činností
Uzavření smlouvy s firmou Building Expert s.r.o. na rekonstrukci
vodovodního řádu v obci Budislav na základě provedeného
výběrového řízení
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se
pozemků p.č. 219/1,219/9 a 237/1 s důvodů nové přípojky NN
k připravované novostavbě RD

ZO bere na vědomí:
 Informace a provedení nejbližších kroků pro přípravu Programu
rozvoje obce
 Závěrečný účet DSO Mikroregion Litomyšlsko za rok 2014
 Výsledky jednání ve věci stížnosti ukládání materiálu neznámého
původu na soukromé pozemky
 Uzavření provozu MŠ Budislav o letních prázdninách z důvodu
malého zájmu rodičů
Diskuze: příprava Programu rozvoje obce

ŠKOLA INFORMUJE
Zprávičky ze školy a školičky
Co jsme si naplánovali v minulém čísle, jsme do puntíku
splnili. V tom nám pomáhala také naše nová posila v MŠ Ivona
Truhlářová, DiS. Nastoupila na místo paní učitelky Hurtové, které
ještě jednou gratulujme k miminku a celé rodině přejeme hodně
štěstí a zdraví.
V březnu si vyjela MŠ do Litomyšle do kina. Jindy jsme
společnými silami s paní Stráníkovou vyrobili Moranu a vyhnali paní
Zimu ze vsi. Školáci se zapojili do mezinárodní matematické
soutěže Klokan a pokusili se vyřešit hravé úkoly a hádanky
v kategoriích Klokánek a Cvrček. Následovaly pak programy Zdravé
zuby a Veselé zoubky pro prvňáčky s kvalitním vybavením pro ústní
hygienu od firmy dm drogerie markt s.r.o.. Děkujeme. Koncem
března se rozléhalo do širokého okolí školy i školky dunění afrických
bubnů doprovázené dalšími zajímavými hudebními nástroji. To
opakovaně koncertovaly naše děti pod taktovkou manželů
Jasanských.
Ve středu 1. dubna jste u nás mohli vidět Aprílovou školu.
Žáci v rolích učitelů vedli jednotlivé vyučovací hodiny a učitelky
v rolích žákyň zasedly do lavic. O příděl školních žertíků se
postaraly „žákyně“ Jandová a Dufková. V dubnu jsme pomáhali
přivítat v Budislavi nové občánky malým vystoupením v kostele.
Paní školnice zasela trávu na hřiště poničené dlouhodobým
skladováním stavebního materiálu. Pan Rejman a pan Šplíchal nám
pomohli založit na zahradě velký záhon. Koupili jsme nářadí a děti
z MŠ i ZŠ už mohou být malými zahradníky. První vlastní výpěstky
už ochutnaly. Zkoušíme ředkvičky, hrášek, salát, kedlubny atd. Se
zaléváním a okopáváním pomáhá i školní družina.
Den Země oslavili školkáčci i školáci společně. Po divadelním
představení připravily paní učitelky dětem tematický program
v areálu školy. Třídili jsme odpad, hráli různé hry a soutěže. V

dubnové výtvarné dílničce s rodiči si odpoledne děti namalovaly
krásná velkoformátová umělecká díla. První jarní měsíce jsou ve
škole i ve školce zaměřeny na dopravní výchovu. Školáci na závěr
dopravního kurzu jeli do Vysokého Mýta na dopravní hřiště. Pod
vedením pedagogů a lektora pana Bezděka z AMK Vysoké Mýto se
učili jezdit na jednotlivých typech křižovatek včetně kruhového
objezdu. Všichni si vyzkoušeli jízdu zručnosti. Pro starší žáky byly
připraveny testy. Po úspěšném napsání testů byla závěrečná
vyřazovací jízda.
Celou akci podporuje organizace BESIP, od které žáci dostali
průkazy cyklisty.

Poslední dubnový den byl zasvěcen čarodějnickému reji. Ve školce
se děti proměnily v čaroděje, čarodějnice, ježibaby a ježidědky a
náramně jsme si tento den užili. Ve škole žáci plnili čarodějnické
úkoly také. Ve školní družině byla výzdoba na čarodějnické téma.
Děti z družiny a ze školky společně nacvičily taneček „Pět ježibab“,
se kterým jsme vystoupili odpoledne na Čarodějnickém sletu.
Děkujeme knihovnici paní Aleně Bartošové a rodičům za přípravu
celé akce, hlavně pak pasování předškoláků na školáky a pasování
prvňáčků na rytíře řádu čtenářského. Opekli jsme si klobásku a
večer vzplála i krásná čarodějnice na připravené hranici. Květen
patří rodině a maminkám, proto jsme si společně pro ně připravili
besídku k jejich svátku. Nacvičili jsme pro ně vystoupení, vyrobili
jsme dárečky a školáci vlastnoručně připravili drobné občerstvení.
Besídka se dětem moc povedla a rodiče byli dojatí, jak mají šikovné
ratolesti. Během následujících dvou dnů probíhal zápis do MŠ pro
příští školní rok. Bylo podáno pět přihlášek. Všech pět dětí bylo

Sudoměře a na závěr jsme vyplnili husitský kvíz. Na trase jsme si
vedli docela dobře. Byli jsme připraveni. Jak postupně dobíhala
ostatní družstva, napětí rostlo. Před vyhlášením výsledků bylo
vyzváno naše družstvo mladších k doplňkové soutěži na podiu mezi
dvěma družstvy se shodným počtem bodů. Tento duel jsme prohráli,
ale stále jsme nevěděli, o které místo jsme vlastně bojovali. Za chvíli
nás pobavilo, že družstvo starších také nastupovalo k doplňkové
soutěži. Ani jim se nepodařilo přímý souboj vyhrát. Při závěrečném
slavnostním vyhlašování výsledků jsme skákali radostí. Obě
družstva obsadila ve své kategorii třetí místo. Vyhráli jsme poháry a
hodnotné ceny. Po návratu do Budislavi jsme to oslavili u obchodu
společnou zmrzlinou a ve škole dětským „šampusem“. Děkujeme
naší reprezentaci za skvělý výkon. Naši „žluťásci“ nám udělali
radost. Červen jsme zahájili Dnem dětí. V mateřské škole dnem
plným zábavy a šipkovanou, na jejímž konci děti čekalo překvapení
v podobě sladkého i slaného občerstvení a dárečků od paní

přijato. Ještě nám zůstává pár volných míst. Předškoláci a školáci v
květnu zajeli do Dolního Újezdu na hudební představení Základní
umělecké školy. Společně se také zúčastnily sportovního dne v
Sebranicích, který pro sportovce z okolí uspořádala Fotbalová
asociace České republiky. Velkým úspěchem našich dětí z Budislavi
byla reprezentace obce na Dětském dnu Mikroregionu Litomyšlsko Desinka. Společná výprava mladších žáků vedených paní ředitelkou
Mgr. Janou Jandovou a starších žáků vedených panem starostou
Lubošem Šplíchalem vyjela letos soutěžit s dalšími obcemi regionu
do Lubné. Startovalo se podle abecedy a naše družstva vybíhala na
trať jako první. Organizátoři pro nás přichystali úkoly tematicky
zaměřené na husitství. Pořadatelé v dobových kostýmech nás v
originálních disciplínách prověřovali z našich znalostí, hodnotili naši
zručnost, sílu i obratnost. Soutěžili jsme v disciplínách: hod
řemdihem, práčata, vozová hradba, běh ve zbroji a zbrani, z bitvy na
Vítkově, hranice, mistr Jan Hus, z historie husitství, ranhojiči u

ředitelky i paní učitelek z MŠ. Základní škola jela do Osíka, kde si
děti z obou škol vyzkoušely zajímavé sportovní disciplíny a zahrály
si hry. S novými kamarády jsme prožili zábavné dopoledne. Předali
jsme dárečky a domů jsme si vezli také něco dobrého i něco na
památku. Ke konci školního roku neodmyslitelně patří školní výlet.
MŠ se s dětmi vydala na stáj rodiny Pucherových do Janova, kde
celý den strávila s koňmi a pejsky. Děti, pan praktikant i paní učitelky
byli nadmíru spokojení a nadšení. Student Petr Kučera, který v naší
MŠ vykonával dvoutýdenní pedagogickou praxi, vedl s dětmi v ŠD i
výtvarný kroužek. Vyráběli „Herbář“ a „Bludiště“. Dětem se pan
učitel velmi líbil. V úterý 9. června jsme se školáky vyrazili do skal.
Půldenní turistický výlet s výkladem našeho průvodce Mgr.
Jaroslava Souška se vydařil. Počasí nám přálo a děti si užily
příjemné dopoledne v krásné přírodě. Následující čtvrtek si všechny
děti z obou našich škol zasportovaly v areálu Hostince Na Skalách.
Součástí této akce byla i ukázka hasičské techniky. Nejvíc děti

zaujala velká trampolína. Za celou akci včetně lákavého ovocného
občerstvení děkujeme. Základní škola jela na výlet ve čtvrtek 18.
června do Hradce Králové. Tam jsme byli hosty rektora Univerzity
Hradec Králové prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D., který pro
naše žáky připravil pěkný celodenní program. Prošli jsme si
univerzitní budovy. Aktivně jsme se zapojili do programu „Hrajeme si
i hlavou“ Zábava, kouzla, soutěže a další atraktivní nabídky pro děti
připravili studenti a profesoři Přírodovědecké fakulty na Tylově
nábřeží. Na Fakultě informatiky a managementu nás přivítal pan
rektor i s panem děkanem. Předali nám dárečky a následoval
hodinový program s panem rektorem. Po výborném občerstvení
jsme autobusem přejeli do Archeoparku ve Všestarech. Tam jsme
se na hodinu přesunuli do dávné minulosti. Z žáků byli rázem lovci
mamutů, znalci pazourků, první zemědělci, mlynáři i pekaři. Na
závěr jsme ochutnali pečenou obilnou placku. Ve školce už nafoukli
bazén a vítají prázdniny a léto! Jako poslední společná akce byla v
pátek 19. 6. poslední dílnička s rodiči „Odpoledne na rybách“. Děti
se dozvěděly něco, o sladkovodních rybách. Připravily krmení a
naházely ho do rybníka. Zkoušely si nahodit prut a čekaly na první
úlovek. Večer jsme se sešli s rodiči na společném táboráku s
tradičním opékáním. Většina děti se těšila na přespání ve školce i ve

škole. Ve školce se večer tancovalo. Školáky jste mohli zahlédnout,
jak s baterkou v ruce plní statečně úkoly noční stezky odvahy. Ráno
naši malí kuchaři pomohli při přípravě snídaně i následném úklidu.
Děkujeme za borovské houstičky, jahodovou marmeládu, domácí
sýr i čerstvé sušenky. Plánovaný sobotní společný výlet s rodiči na
Toulovcovu rozhlednu jsme pro nepřízeň počasí odložili. V úterý 23.
června škola jela do Litomyšle na 1. ročník Dne IZS. S
absolventkami páté třídy se zastupitelé obce a vedení školy
rozloučili na slavnostním obědě 26. června. Školní rok jsme
zakončili malou asi hodinovou slavností v úterý 30. června. Na závěr
ještě přidáme velké díky paní knihovnici „tetě Áje“ s kterou se naše
děti ze školky i ze školy scházeli každý druhý týden v knihovně. Její
připravené programy jsou zajímavé. Děkujeme rodičům za oblíbené
dílničky. Poděkování posílám také všem pedagogickým i
nepedagogickým zaměstnankyním obou škol, které se ze všech sil
snažily dělat svou náročnou práci co nejlépe. Vytvářely ve škole
příjemné klima pro spolupráci, bezpečné a zároveň tvůrčí prostředí
pro naše děti. Děkuji všem rodičům a zastupitelům obce za jejich
pomoc a podporu v průběhu celého školního roku. Po rozdání
vysvědčení si všichni užijeme krásné a zasloužené volno.
Odpočiňme si a načerpejme novou energii do příštího školního roku.
Kolektiv ZŠ a MŠ

KNIHOVNA INFORMUJE

Velké Himalayské dobrodružství
Ve čtvrtek 18. června 2015 proběhla v zasedací místnosti vedle
knihovny opravdu úžasná beseda s panem Ivo Zídkem o treku kolem
Manaslu a tom, jak je potřebná při takových cestách notná dávka štěstí.
Na své cestě zažil pan Zídek a jeho kamarádi spoustu krásných, ale i
velmi těžkých chvil. Při návratu z výstupu je zastihlo na vlastní kůži
zemětřesení v Nepálu. Pan Zídek popisoval ,jak pomáhal místním
poraněným lidem, jak je člověk absolutně bezbranný, když se vám
chvěje pod nohama zem. Chtěla bych poděkovat panu Zídkovi za
opravdu velmi poutavé vyprávění těchto zážitků doprovázené
promítáním fotografií z cesty. A snad se můžeme těšit na další besedu
o Austrálii. Přejeme hodně štěstí při dalších cestách.

Zábavné dopoledne
Firma Arbor group společně s Hostincem Na Skálách připravila
11.června „Zábavné dopoledne“ pro všechny děti z Mateřské a
Základní školy v Budislavi. Při slunečném počasí si děti zaskákaly na
trampolíně, dováděly na hřišti a na sportovním hřišti nejvíce „frčel“
florbal. Martin Heger představil dětem hasičská auta a ukázal dětem
lezeckou stěnu.
Pro děti bylo připraveno zdravé občerstvení – ovoce a pití.
Her, zábavy a sportu není nikdy dost!!!
Mgr Jana Jandová, Mgr. Jarmila Soušková

POZVÁNKA

Lidová řemesla pod Hradiskem
aneb „ Zlaté České ručičky“
11.července 2015
v Budislavi pod Hradiskem
K vidění budou staré profese například : opracování dřeva, drátkování , vyřezávání a zprovoznění slunečních hodin, pletení
peroutek, ukázka kovářského umění, výroba drobné bižuterie a nebudou chybět bylinková mýdla , šampony a dalších
přírodní zázraky. Dále uvidíme jak šikovné ruce postaví cihlovou pec, ve které si budeme moci upéct perníčky, které si
děti sami vyrobí a následně i ozdobí. Představíme malou expozici krojů z Budislavi, Litomyšlska , Poličska. Po dobu
celé akce bude probíhat i mini bazárek s věcmi, které hledají nového majitele.

Program:

13:30 - 16:30 - Ukázka starých řemesel a ručních prací, obrazová výstava krojů
našeho regionu
16:30 - 18:00 - Pohádka pro děti i dospělé Kouzlo přátelství- Soubor „Budislávek junior“
18:30 - 19:00 - Bublinová půlhodinka
20:00 - Taneční zábava skupina Rotoped
Občerstvení zajištěno

Akce probíhá za finanční podpory Pardubického kraje, dále děkujeme sponzorům ing. Pavel Bureš, Firma Uhlíř a
Fulhammer,Václav Dostál, Jakub Dostál.

ZO ČSŽ BUDISLAVSKÝ ŽENSKÝ KLUB
Na vzdor nepřízni osudu a počasí,vítru, dešti a bouřce jsme
nedokázali zabránit a ani poručit živlům přírody. Ze sportovního
dětského odpoledne se během chvilky stalo bouřkové, ubrečené a
podmáčené odpoledne. Na vzdory tomu všemu jsme pro děti měli
připravené soutěže a za účast malou odměnu. Bohužel se

nedozvímE, kdo je vítězem v kuželkách, kdo má nejlepší trefu, kdo
nám nejrychleji prošel přes bažinu, skákal v pytli, házel holínkou,
proběhl slalomem a nastřílel plný počet bodů vzduchovkou.
Nevzdáme to a pokusíme se připravit jiný váš dětský den.
Za klub žen Věra Lopourová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BUDISLAV - POZVÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů a obec Budislav pořádají

21. Trampský podvečer.
V sobotu 1.8.2015 pod Hradiskem
Vystoupí:
STARÉ SEDLO - Praha
AHASVÉR - Řetová
KARAMBA – Česká Třebová
MODRÝ DEN – Litomyšl
Vstupné: 100Kč
Sponzoři: STAVOM Praha – J.Vomáčka, Milan Kotlár – Litomyšl, Granita Skuteč, ZD - Dolní Újezd, ČS Budislav, Hospůdka na Hradisku
Starosta SDH Luboš Šplíchal

INFORMACE PRO OBČANY
„Nezůstávejte v tom sami – pro pečující o seniory s
Alzheimerovou chorobou“
V letošním roce bude u nás žít podle propočtů České
Alzheimerovské společnosti 154 000 lidí trpících nějakou
formou demence – nejčastěji Alzheimerovou chorobou. 80% z
nich zůstává v domácí péči. V mikroregionu Litomyšl se tedy
dle odhadů jedná minimálně o 300 nemocných „odcházením
ducha“, kteří zůstávají doma. Zoufalství, které jejich nemoc
přináší, se týká ve velké míře také rodinných pečujících. I oni
potřebují pomoc.
Demence, nejčastěji v podobě Alzheimerovy choroby, začíná
destrukcí krátkodobé paměti, postupně se „vymazává“ i paměť
dlouhodobá, až je nakonec nemocný zbaven všech naučených
dovedností a je zcela odkázaný na pomoc druhého stejně jako
novorozeně. Postižený je neschopen se správně vyjadřovat, je
dezorientován v čase a v prostoru, bloudí na známých místech nebo
hledá místa, věci a lidi spojené s tou minulostí, ve které zrovna
ustrnula jeho mysl. Jeho vnitřní zmatek se často projevuje depresí
nebo agresí. Při nejtěžších stavech nemoci pak již nepoznává své
blízké, v zrcadle ani sám sebe, stává se zcela apatickým, těžko
přijímá potravu, trpí inkontinencí.
Teď si představte, že jako partner, partnerka, dcera či syn musíte
každý den sledovat toto pomalé, v průměru 6 – 8 let trvající,
odcházení vašeho blízkého milovaného, starat se o jeho bezpečí,
starat se za něj, čelit jeho zmatkům, a přitom se snažit také žít
vlastní život. Nejde to. Se zhoršujícím se stavem nemocného
zákonitě roste počet rodinných konfliktů. Na úkor každodenní

bolestné rutiny ztrácí pečující vlastní soukromí, volnou chvíli, často
také zaměstnání. Zhoršuje se i jeho zdravotní stav, obvykle trpí
řadou psychosomatických onemocnění, vyčerpáním, poruchami
spánku, úzkostí a depresemi. Kdo nepečuje dobře sám o sebe,
nemá ale sílu pečovat dobře o druhé...
Rodinní pečující u nás zůstávají zoufalí v převážné míře skrytě,
protože chybí místa, kam se obrátit pro radu při zhoršujícím se stavu
onemocnění, místa, kde se mohou vypovídat a ulevit si s někým,
kdo je v podobné situaci. Chybí možnost domácí respitní péče, když
si chtějí oddechnout dle svého, ale s vědomím, že doma je o
nemocného postaráno či dokonce s ním terapeuticky pracováno.
Doby poskytované pečovatelské či asistenční služby bývají příliš
rigidní, večer již nikdo s náročným koupáním a ukládáním ke spánku
nepomůže.
Nejde ale jen čekat na pomoc shůry, která nepřichází,
můžeme se pokusit pomoci ze zdola, na komunitní úrovni!
Touto cestou proto prosím všechny rodinné pečující v
mikroregionu Litomyšl, kteří by měli zájem zapojit se do
připravovaného projektu určeného k jejich podpoře a k
usnadnění jejich náročné práce, aby se ozvali na e-mail
koordinátorky
programu:
Mgr.
Kateřiny
Václavů
–
,
telefon:
723
985
054,
nebo
na
k.vaclavu@seznam.cz
facebookové stránky skupiny: Alzheimerova choroba-podpora
rodinných pečujících.

POZVÁNKA

Kateřina Václavů

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BUDISLAV

Z
činnosti
mladých
hasičů
SDH
Budislav
Kolektiv MH se účastnil okresního kola hry Plamen v požárních
disciplínách, které se konalo v krásném prostředí sportovního areálu
v Jaroměřicích, okrsek Jevíčko. Na konci května v pátek 29.5. po
prezentaci si družstvo mladších žáků provedlo první disciplínu, 400
metrů štafetový běh s překážkami CTIF, po obědě následovala
štafeta dvojic a starší žáci 60 metrů s překážkami (jednotlivci).
Páteční večer byl zakončen karnevalem, celý den nás provázelo
krásné počasí, až večer nám trochu sprchlo. Sobota začala štafetou
4x 60 metrů a poté požární útoky. Všichni soutěžící získali mnoho
zkušeností a zručnosti při jednotlivém plnění disciplín. Pro nás
vedoucí, doprovod a rodiče tato soutěž byla novým poznáním,
v čem máme rezervu, co je potřeba se doučit a co vylepšit. Učíme
se všichni, i my dospěláci. Jsem pyšná na naše MH, že za tak krátký
čas, se naučili stačit svým vrstevníkům. Doufám a věřím, že každý
svým způsobem byl spokojen a mladí hasiči v Budislavi budou dál
nakloněni a tuto činnost rádi podpoří a zůstanou ji věrní. Cílem
těchto her je soutěžní formou podporovat celoroční mimoškolní
pestrou činnost dětí se zájmem o požární ochranu.
Děkuji všem za náklonost a podporu a všem zúčastněným také patří
poděkování.
Vedoucí mládeže MH Věra Lopourová

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Od posledního vydání zpravodaje jednotka zasahovala 20.5. 2015 u
požáru v Proseči, kde hořelo v areálu firmy DIPRO. Naše jednotka
vyjela

v 18:40.

Průzkumem

byl

zjištěn

požár

průmyslového

Dále se naše jednotka zúčastnila 20.5.2015 taktického cvičení
v Dolním Újezdě. Cílem cvičení bylo plnění závěsného vaku pod
vrtulníkem. Z důvodu velmi špatného počasí vrtulník nemohl
bezpečně přistát a cvičení se odkládá na jiný termín.

kompresoru. Dále se na místo události dostavila jednotka HZS ze
stanice Hlinsko a dále dobrovolné jednotky z Proseče a Skutče.
V 19:30 se jednotka vrátila na základnu.

Za JSDH Budislav
Marek Bulva
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