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ČERVEN

ČÍSLO 2/2014

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
U obecního úřadu vybudoval nové Informační Centrum pan Jiří
Hlásenský. Byla použita stará tesařská metoda a při vybudování IC
nebyl použit jediný hřebík. Ozelenění svahu parkoviště provedla
firma ARBORGROUP s.r.o.

KD Krčma
V KD Krčma zaměstnanci obce zrekonstruovali sociální zařízení a
omalovali prostory ubytování. Na soc. zařízení byla položena nová
dlažba, obklady a vyměněny radiátory. Radiátory jsme také vyměnili
na chodbách. Při rekonstrukci odpadů ze soc. zařízení jsme zjistili
nefunkčnost kanalizace, která byla zcela zanesena a voda začala
prosakovat do sklepa za kotelnou. Některé trubky jsme museli
vyměnit a udělat nové napojení z ubytovacích prostor č.p. 208.
Instalatérské a topenářské práce provedla firma pana Milana
Horáka.
Oprava MŠ a ZŠ
V červenci začne oprava místní školy. Budou vyměněna okna,
dveře, zateplena fasáda a půda stropu. Opravu provede stavební
firma Stavitelství – Háněl s.r.o., Proseč 389 za nabídkovou cenu,
která s DPH činí 2.358.602,- Kč. Finanční prostředky obce pro tuto
akci budou ve výši jednoho milionu korun.
Rekonstrukce vodovodního řádu

Oprava zvonice a kříže
Obec Budislav obdržela dotaci z programu ,,Podpora obnovy a
rozvoje venkova“ na obnovu sakrálních staveb v obci Budislav.
Z těchto prostředků se opraví zvonice a kříž na Kamenných
Sedlištích.

Obec Budislav obdržela dotaci z OŽP Pardubického kraje na
projektovou dokumentaci rekonstrukce vodovodního řádu. Jedná se
o úsek od školy ke křížku na Kamenných Sedlištích a dále až k č. p.
198 (Šplíchalovi). Zhotovitelem této dokumentace se stala firma Ing.
František Pravec, PC Projekt.
Oprava komunikace
Firma AGILE s.r.o. provedla opravu komunikace 119/7 od č.p. 235
po č.p. 265.Byla položena nová dešťová kanalizacece a rozšířeno
veřejné osvětlení o jedno světlo. Při rekonstrukci bylo třeba přeložit
přípojky a rysky NN ke Kopeckým, Hegerům a dvěma chatám. Je to
relativně krátký úsek, ale o to náročnější.

KOMPOSTÉRY
Mikroregion Litomyšlsko – Desinka obdržel dotaci v rámci SFŽP na domácí kompostéry. V rámci této dotace budou nakoupeny kompostéry do
domácností. Dotace počítá se spoluúčasti obyvatel cca platbou 300 – 500 Kč, příčemž cena kvalitního kompostéru se pohybuje cca 3000 Kč.
Kompostéry budou o objemu 1100 litrů.
Vyzýváme proto zájemce, kteří mají zájem o získání kompostéru, aby se přihlásili na obecním úřadě.
SPECIFIKACE
 Velikost zahrady: 1500 m2
 Objem: 1050 l
 Životnost minimálně: 20 let
 Barva: zelená
 Výška: 107 cm
 Ø podstavy: 136 cm
 Záruka: 60 měsíců
 Hmotnost: 28 kg
Možnosti nahlášení jsou tyto:
1) Osobní na OÚ
2) Emailem na: info@obecbudislav.cz
3) Tel: 461638115
4) Písemně na adresu Obec Budislav, Budislav 64, 569 65
Starosta obce Luboš Šplíchal

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 19.3.2014
Usnesení obecního zastupitelstva.
08/14
ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva dle
předloženého návrhu včetně navrženého doplnění textu v bodě
17 a bodu 18.
09/14 ZO schvaluje rozpočtový výhled pro roky 2015-2016 ve výši
příjmy = výdaje 5 100 tis. Kč, při čemž 3 500tis.Kč bude použito
na běžné výdaje a 1 600 tis. Kč na investiční náklady – zateplení
budovy ZŠ a MŠ Budislav a rekonstrukce chodníků a místních
komunikací
10/14
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014, kterým
se příjmy a výdaje navyšují o 276 tis. Kč dle přeloženého návrhu
11/14
ZO schvaluje pravidla pro stanovení cen pozemků
ve vlastnictví obce určených k prodeji:
 Pozemky ostatní plochy neplodné, v prudkém svahu, strže
a příkopy, které nelze využít k výstavbě, budou prodávány
za cenu 20,- Kč za m2
 Pozemky, které lze využít k výstavbě, zřízení zahrady, nejsou
však zasíťované a inženýrské sítě nejsou ani poblíž hranic
prodávaného pozemku, budou prodávány za cenu 50,- Kč
za m2
 Pozemky zasíťované či v těsné blízkosti inženýrských sítí,
které jsou určeny k výstavbě nebo jako rekreační plochy
budou prodávány za cenu minimálně 100,- Kč za m2
12/14 ZO schvaluje uzavření směnné smlouvy dle záměru
schváleného 19.12.2013 a to pozemku p.č. 1070/5 druh zahrada
o výměře 40 m2 ve vlastnictví obce Budislav za pozemky p.č.1890/1
druh ostatní plocha o výměře 3m2 a p.č. 1890/3 druh ostatní plocha
o výměře 54 m2 ve vlastnictví manželů xx a xx vše v KÚ Budislav
u Litomyšle, rozdíl v dohodnuté ceně ve výši 850,- Kč bude
manželům xx uhrazen při podpisu smlouvy
13/14 ZO schvaluje rozdělení finančních prostředků občanským
sdružení následovně:
 ZO ČSŽ Budislavský ženský klub
4.000,- Kč
 HC Budislav
4.000,- Kč
 SDH Budislav
4.000,- Kč
 SRPŠ při ZŠ a MŠ Budislav
4.000,- Kč
 Budislavský Yetti o.s.
4.000,- Kč
 TJ Horní Újezd
4.000,- Kč
 ZO ČSV Litomyšl
3.000,- Kč
 Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“ 2.000,- Kč
 OS Babybox
1.000,- Kč
 Linka důvěry o.p.s. – Ústí nad Orlicí
0,- Kč
Rozdělení finančního příspěvku charitám
 Farní charita Dolní Újezd
2.000,- Kč
 Farní charita Nové Hrady
4.000,- Kč
 Diecézní charita Hradec Králové -Oblastní charita Polička
charita Polička 0,- Kč

14/14 ZO schvaluje účetní závěrku Obce Budislav za rok 2013 dle
předloženého protokolu.
15/14 ZO schvaluje účetní závěrku PO Základní školy a Mateřské
školy Budislav, okres Svitavy za rok 2013 dle předloženého
protokolu.
16/14 ZO schvaluje závěrečný účet PO Základní školy a Mateřské
školy Budislav, okres Svitavy a převod výsledku
hospodaření
ve výši 974,13 Kč do rezervního fondu.
17/14 ZO schvaluje odstoupení od záměru pronájmu KD Krčma
k provozování hostinské činnosti
18/14 ZO schvaluje: Obec Budislav souhlasí se zapojením svého
správního území do území působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.
na období 2014 – 2020, se zahrnutím správního území do strategie
územní působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. pro období 2014 –
2020 a následnou realizací strategie ve správním území obce.
19/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.Budislav –
KNN- Němečková, IV-12-2012063 k pozemku p.č. 1127/1 druh
ostatní plocha v KÚ
Budislav u Litomyšle ve vlastnictví obce
Budislav zapsaného na LV č. 10001
20/14 ZO schvaluje záměr prodeje obecního nemovitého majetku pozemku p.č. 294/8 o výměře 51 m2 druh trvalý travní porost v KÚ
Budislav u Litomyšle, tento pozemek bude při prodeji též zatížen
služebností inženýrských sítí- zařízení obce Budislav -odvodňovací
potrubí a šachta. Cena se stanovuje na výši 50,- Kč za m2.
21/14 ZO rozhodlo o opětovné volbě pana Milana Navrátila
přísedícím okresního soudu ve Svitavách
ZO bere na vědomí
 Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Budislav
v roce 2013
 Závěrečný účet DSO Sdružení majitelů skupinového
vodovodu Poličsko
ZO odstupuje
 od záměru zakoupení pozemku p.č. 1749/2 o výměře
64 m2druh travní porost a pozemku p.č 749/3 o výměře
21 m2druh travní porost, z důvodu předkupního práva, které
koupi brání
ZO odkládá
 projednání záměru prodeje obecního nemovitého majetku
pozemků p.č. 322 a p.č. 323
 projednání záměru prodeje nepoužívané techniky (motorové
frézy MF 70, malý motocykl KORADO
Diskuze
 Problematika ZŠ a MŠ Budislav
 Využití kulturního domu Krčma

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 23.3.2014
Usnesení obecního zastupitelstva.
22/14 ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dle
předloženého návrhu, včetně doplnění bodů žádost o vyřešení
dopravní situace v obci na základě podané žádosti občanů
a nabídku leteckého snímkování obce
23/14 ZO schvaluje záměr č.4/2014 o prodeji nemovité věci – části
pozemku p.č. 1052/5, dle předloženého nákresu o výměře cca
153 m2 druh ostatní plocha v KÚ Budislav u Litomyšle za cenu 50,Kč za m2.Náklady na zhotovení geometrického plánu a zápis do KN
ponese kupující.
24/14 ZO schvaluje záměr č.5/2014 o prodeji nemovitých věcí–
pozemku p.č. 322, o výměře 1158 m2 druh orná půda a pozemku
p.č. 323 o výměře 162 m2 druh ostatní plocha /neplodná půda vše
v KÚ Budislav u Litomyšle za cenu 20,- Kč za m2.Náklady na zápis
do KN ponese kupující.
25/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy mezi Pardubickým krajem
a Obcí Budislav o poskytnutí částky ve výši 20 tis.Kč z rozpočtu
Pardubického kraje na pořízení kalového čerpadla a motorové pily
s příslušenstvím
26/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy mezi Pardubickým krajem
a Obcí Budislav o poskytnutí dotace z POV ve výši 100 tis.Kč
na akci „Prodloužení místní komunikace v části obce
Budislav
Pod Buky“
27/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy mezi Pardubickým krajem
a Obcí Budislav e.č.: OŽP/14/2099 o poskytnutí dotace ve výši
165 tis.Kč na akci „Rekonstrukce vodovodního řádu v obci Budislav
– projektová dokumentace“ a uzavření smlouvy s fy Ing. Františkem
Pravcem-PC PROJECT na zhotovení této dokumentace.
28/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2 , kterým se rozpočtové
příjmy a výdaje obce navyšují o 340,4 tis.Kč
29/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy s výhercem výběrového
řízení na akci „Zateplení a výměna otvorových prvků budovy ZŠ

a MŠ Budislav“ firmou Stavitelství – Háněl, s.r.o., sídlem
Proseč 386, cena za dílo včetně DPH dle smlouvy bude činit
2.358.602,- Kč.
30/14 ZO pověřuje starostu obce sepsáním stížnosti na vedení
České pošty, s.p. týkající se nedodržováním rychlosti jízdy vozidel
pošty na místních komunikacích obce.
31/14 ZO schvaluje provedení leteckého snímkování obce Budislav
ZO bere na vědomí
 Zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce za rok 2013
 Na základě dotazu pana Milana Navrátil, zda již byl řešen
pozemek pro umístění čistírny odpadních vod, bylo uvedeno,
že umístění ČOV není v současné době obsahem územního
rozhodnutí dle nové projektové dokumentace na tlakovou
kanalizaci obce. Dále, že původní čistírna zůstává v územní
plánovací dokumentaci na pozemku p.č. 407/1, který je
v současné době
v soukromém vlastnictví a přechod
do vlastnictví obce nebyl dosud vyřešen.
ZO odkládá
 Rozhodnutí o záměru prodeje pozemku p.č. 831/1 v KÚ
Budislav u Litomyšle
 Rozhodnutí o uzavření smlouvy s fy EKO-KOM,a.s. včetně
jejich dodatků
Diskuze
 Účetní obce upozornila na vyvěšený návrh závěrečného účtu
obce Budislav za rok 2013
 Diskutovalo
se o současné situaci v Základní škole
a Mateřské škole Budislav, o přípravách na sjezd rodáků
obce Budislav a o ubytovacích poplatcích

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 18.6.2014
Usnesení obecního zastupitelstva.
32/14 ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dle
předloženého návrhu, včetně opravy bodu č.7 - Kupní smlouvy
na prodej obecních pozemků, doplnění bodu č.13 o …..a směny….,
doplnění bodů : 14. Smlouva o smlouvě budoucí, 15. Smlouva
na obnovu
sakrálních
staveb
v obci
Budislav
a bodu
16. Financování cyklostezek, diskuze se přesouvá do bodu 17
33/14 „Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez
výhrad.
34/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy O poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na „Územní Plán
Budislav-upravený návrh“ mezi poskytovatelem : Pardubickým
krajem, a příjemcem obcí Budislav, jejíž obsahem je poskytnutí
částky ve výši 25 tis.Kč
35/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy O poskytnutí mimořádného
členského příspěvku č.7/2014 mezi obcí Budislav a Mikroregionem
Litomyšlsko ve výši 5.786,- Kč za účelem úhrady nákladů
spojených s akcí „Budislav – úprava veřejných prostranství“
36/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy O poskytnutí dotace na rok
2014 Číslo 6/2014, Financování akce -Úpravy veřejných prostranství
v regionu Desinka“ mezi
poskytovatelem Sdružení Obcí
Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka a příjemcem Obcí Budislav
na neinvestiční akci „Úpravy veřejných prostranství v regionu
Desinka-Obec Budislav“, celkový náklad akce 17.000,Kč, příspěvek
sdružení 11.538,- Kč, podíl obce 6.925,- Kč.
37/14 ZO schvaluje uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci
se zřízením služebnosti inženýrských sítí, kterou Obec Budislav
prodává do vlastnictví manželů xx nar. xx a xx nar.xx bytem xx
pozemek p.č. 294/8, trvalý travní porost o výměře 51m2, vše
v katastrálním území Budislav u Litomyšle za cenu 2.550,- Kč,
kterou se též zřizuje služebnost spočívající v právu zřídit
a provozovat na pozemku p.č. 294/8 odvodňovacího zařízení, právu
vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, údržbou a
odstraněním odvodňovacího zařízení.

38/14 ZO schvaluje uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci
se zřízením služebnosti inženýrských sítí , kterou Obec Budislav
prodává do vlastnictví pana xx nar.xx, bytem xx pozemek p.č.322,
orná půda o výměře 1158 m2 a pozemek p.č. 323, ostatní
plocha/neplodná půda o výměře 162 m2, vše v katastrálním území
Budislav u Litomyšle za cenu 26.400,- Kč, kterou se též zřizuje
služebnost, týkající se pozemku p.č. 322, spočívající v právu zřídit
a provozovat na služebném pozemku zařízení vodovodního řádu,
v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti
se zřízením,
stavebními
úpravami,
opravami,
údržbou
a odstraněním vodovodního řádu.
39/14 ZO schvaluje uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci,
kterou Obec Budislav kupuje do svého vlastnictví od manželů xx,
nar.x a x , nar. xx, bytem xx pozemek p.č. 892, trvalý travní porost
o výměře 155 m2 za cenu 7.750,- Kč , vše v katastrálním území
Budislav u Litomyšle
40/14 ZO Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité
věci, kterou Obec Budislav kupuje do svého vlastnictví od manželů x
x,nar.xx a xx, nar.xx, bytem x pozemek p.č. 107/4, zahrada
o výměře 23m2, vše v katastrálním území Budislav za cenu 1.150,Kč
41/14 ZO schvaluje uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité
věci, kterou Obec Budislav kupuje do svého vlastnictví od pana xx
xx,nar.x, bytem xx pozemek p.č. 1890/9, druh ostatní plocha/ostatní
komunikace o výměře 27 m2, vše v katastrální území Budislav
u Litomyšle za cenu 1.350,- Kč.
42/14 ZO schvaluje uzavření Kupní smlouvou o koupi nemovité
věci, kterou Obec Budislav kupuje do svého vlastnictví od pana xx
xx pozemek p.č 1257/2, druh ostatní plocha/ostatní komunikace
o výměře
19 m2 a pozemek
p.č.
1879/2,druh
ostatní
plocha/manipulační plocha o výměře 5m2, vše v katastrálním území
Budislav u Litomyšle za cenu 1.200,- Kč.
43/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 3/14 ,dle
předloženého návrhu, kterým se navyšují příjmy a výdaje obce
o 131,6 tis.Kč
44/14 Zastupitelstvo obce Budislav projednalo žádost Základní

školy a Mateřské školy Budislav, okres Svitavy o udělení výjimky
z nejnižšího počtu žáků ZŠ ve třídě a tuto výjimku schvaluje podle §
23 odst.3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) na školní rok 2014/2015.
Obec povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků ZŠ v souladu
se školským zákonem a prováděcím předpisem za předpokladu,
že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši
stanovenou krajským normativem.
45/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
majetku mezi Obcí Budislav(nabyvatel) a ČR- Hasičským
záchranným sborem Pardubického kraje, kterou Obec Budislav
přijímá do svého vlastnictví Pohonnou jednotku k zvedání
zař.HAM63 a Nůžky hydraulické NH1-1000
46/14 ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,- Kč,
Městské galerii za účelem financování výstavy Josefa Matičky, která
proběhne v prostorách Městské obrazárny v období od 14.6.
do 28.9. 2014.
47/14 ZO schvaluje záměr pozemku p.č. 831/1 v katastrálním
zemí Budislav u Litomyšle za cenu 100,- Kč za m2
48/14 ZO schvaluje záměr směny pozemků za účelem nápravy
vlastnických vztahů k pozemkům , dle skutečného užívání pozemků,
kterým by obec Budislav převedla pozemek p.č. 1868/2 o výměře
15m2, do vlastnictví manželů x a xxx kteří by naopak převedli
pozemek p.č .1891 o výměře 12 m2 a pozemek p.č. 1266/2
o výměře 25 m2 do majetku obce Budislav, tyto pozemky byly

zaměřeny geometrickým plánem č. 667-90/2013.Dohodnutá cena je
50,- Kč za m2, Obec Budislav doplatí, manželům xx rozdíl v ceně
pozemků ve výši 1.100,- Kč
49/14 ZO schvaluje Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-2012266/VB/2 Budislav –knn -Kusá, týkající
se pozemku p.č. 893/11 v katastrálním území Budislav u Litomyšle
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035.
50/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy na akci „Obnova sakrálních
staveb v obci Budislav“ s firmou Stavební sdružení Boštik s.r.o.
a současně potvrzuje , že cena je v místě obvyklá.
51/14 ZO Budislav Budislav souhlasí se záměrem připravované
akce „Cyklostezky Litomyšl – Proseč“ na základě předložené
(aktualizované) studie , datum 3/2014, projektované kanceláří
OPTIMA spol.s r.o.
ZO souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 44.300,- Kč
na vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení
a pro vydání stavebního povolení a na odpovídající geodetické
práce. Termín úhrady příspěvku bude upřesněn v průběhu přípravy
projektu.

Diskuze :
V diskuzi se rozebírala bezpečnost dopravy po místních
komunikacích v obci

ŠKOLA INFORMUJE
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2013/14
Tento školní rok navštěvovalo základní školu 15 žáků a mateřskou školu
24 dětí. Během roku se děti zúčastnily mnoha výchovně vzdělávacích
akcí, přímo do školy pak zavítala nejrůznější divadla a dokonce i
cizokrajná zvířata. Zaznamenali jsme úspěch v krajském kole výtvarné
soutěže. Žáci měli celý rok možnost navštěvovat zájmové kroužky, vedené
našimi učitelkami:

Znovu v „Popletově“
V pátek 21.3.naši školu opět navštívil pan Petráš se svým divadélkem
z Popletova. Děti během jeho vystoupení soutěžily, hrály scénky, zpívaly
i tancovaly. Malí i velcí diváci se dobře bavili.
Velikonoční keramické dílny pro MŠ



Angličtina pro nejmenší



Flétna



Italština

Žáci mateřské školky a jejich rodiče se sešli ve škole, aby si vyrobili pěkné
velikonoční dekorace z keramické hlíny. Rodiče i děti se při práci bavili a
ve škole vládla příjemná atmosféra. Navíc všechny potěšily hotové
výrobky.



Keramika

Den země 22.4.



Taneční kroužek



Vlastivědný kroužek



Výtvarný kroužek

Stejně jako každý rok i letos se žáci naší školy a školky připojili k oslavám
Dne Země, v hodinách se naučili něco o třídění odpadů, ochraně životního
prostředí i o tom, jak vypadá naše planeta uvnitř a proč je důležité přírodu
chránit. Pak se všichni vyzbrojili rukavicemi a pytli a vypravili se na hřiště a
do ulic Budislavi, aby je vyčistili od nepořádku. Na závěr si každý naši
planetu nakreslil.

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH:
My se hadů nebojíme
V pátek 14. 3. navštívila naši školu exotická zvířata - želvičky a leguáni.
Největší úspěch měly u všech dětí dvě kobry. Jedna malinká a druhá
mnohem větší. I když děti měly z počátku před hady respekt, nakonec se
osmělily a šly si je pohladit. Odvážnější povahy si hada daly kolem krku a
vyfotily se.

Čarodějný rej
Ve středu 30. 4. se všichni proměnili v čaroděje a čarodějnice. Učili se
výrobě kouzelných lektvarů, kouzelnému písmu a dalším čarodějným
uměním. Všichni se nejvíce těšili na taneční čarodějnický rej vyhlášení
nejlepší masky.

Zápis do mateřské školy
Zápis do MŠ proběhl v úterý 30. dubna. V letošním roce bylo do
mateřské školy přijato 5 dětí. Odvážnější z nich se mohly po zápisu
vyfotit s „opravdovou“ čarodějnicí.
Sběr pro školu
V měsíci dubnu se uskutečnily dvě sběrové akce, jejichž výtěžek byl
ve prospěch naší školy. Nejprve se konal sběr papíru. Děti donesly
do školy balíčky použitého papíru, po jehož odvezení získala škola
2 847 Kč. Sběr železa, pořádaný obcí, vynesl 7 919 Kč. Peníze
získané v těchto sbírkách byly již částečně použity na nákup nových
hraček pro MŠ, zbytek čeká na další využití. Za odvezení a spolupráci
velice děkujeme zejména p. Rejmanovi a p. Pechancovi.
Den matek
V úterý 6. 5. pozvaly děti do školy svoje maminky a babičky, aby jim
předvedly program, který si nacvičily k oslavě Dne matek. Děti tančily,
hrály na flétničky, zpívaly, recitovaly a předváděly scénky. Všichni se moc
snažili, maminky i babičky byly z jejich výkonů dojaté, zvláště když na
závěr vystoupení od svých ratolestí obdržely pěkné vlastnoručně vyrobené
přání a kytičku.
Pečení je potěšení
V rámci pracovního vyučování si žáci 2. a 3. třídy upekli dobrou buchtu.
Tentokráte byla ananasová s ořechy a kakaem. Protože jsme pekli už
poněkolikáté, dokázaly děti samy určit, které suroviny kdy do těsta přidat a
jak správně při přípravě buchty postupovat. Hotová buchta byla výtečná.
Děti si na svém výtvoru náramně pochutnaly. Všichni si odnesli několik
kousků domů, aby se mohli rodičům náležitě pochlubit. Nezapomněli
nabídnout ani kamarádům a zaměstnancům školy.
Návštěva hvězdárny
Dívky ze 4. a 5. třídy se v úterý 13. 5. vypravily do Brna, kde navštívily
hvězdárnu. Zhlédly vzdělávací film, ve kterém se dozvěděly zajímavosti o
vesmíru, pak si prohlédly prostory muzea, kde je zaujaly modely Sluneční
soustavy a velkoformátové fotografie jednotlivých planet.
Soutěž mikroregionu
Již tradičně se žáci naší školy zúčastnili soutěže Mikroregionu
Desinka. V letošním roce se soutěž konala v Dolním Újezdě a byla
inspirována zimními olympijskými hrami. Naši školu v letošním roce
reprezentovali: Aneta Honzálková, Mariana Melšová, Jan Nádvorník,
Klára Paťavová a Tereza Vavřínová. Vyzkoušeli si nejrůznější
sportovní i vědomostní disciplíny a v závěru se všichni radovali
z cen, které za své snažení obdrželi. I když se neumístili na předních
příčkách, radovali se z příjemně prožitého dne.

Školní výlet
Na výlet jsme se letos vypravili na pohádkový hrad Bouzov, kde děti
zhlédly poučný příběh O Rytířích a loupežnících. Poté na ně čekal
zábavný program plný her a soutěží, během něhož si děti vyzkoušely
střelbu z luku i z revolveru, oblékly se do brnění, zúčastnily se několika
rytířských klání. Na závěr si všichni prohlédli dřevěnou maketu Trojského
koně.
Slavnostní pasování
V úterý 3. června proběhl DĚTSKÝ DEN, žáci ze školy i školky se celý den
bavili. Dopoledne vyplnili zábavné soutěže družstev o ceny. Oběd se
tentokráte konal slavnostně v hostinci Na Skalách, kde si děti pochutnaly
na kuřecím řízku a hranolkách a samozřejmě nemohl chybět zmrzlinový
pohár. Odpoledne se v areálu pod Hradiskem konalo slavnostní pasování
předškoláků na školáky, prvňáčků na čtenáře a rozloučení s letošními
páťáky. Na závěr se opékaly buřty.
Plavecký kurz
V jarních měsících se žáci 4. a 5. třídy účastnili povinného plaveckého
kurzu v plaveckém bazénu v Litomyšli. Zopakovali si základní plavecké
styly, naučili se plavat na zádech i pod vodou. V letošním roce již byli
všichni v družstvu plavců, mohli si tedy v hodinách plavání užívat zábavné
hry a soutěže, potápění, skákání, vířivku, tobogán a v hezkých dnech i
pobyt ve venkovním bazénu.
Pohádka
V pondělí 16. 6. navštívilo naši školu již poněkolikáté divadlo JOJO se
zábavnou interaktivní pohádkou. Během představení se děti dobře bavily,
zpívaly, cvičily, pomáhaly a radily hlavním hrdinům a samozřejmě se i
něco nového dozvěděly.
Návštěva kina
Na závěr školního roku se děti z MŠ vypravily do Litomyšlského kina.
Zhlédly tam příběh s názvem Pohádky u vody, který se jim velice líbil. Po
představení se společně s paní učitelkou zastavily na zmrzlinu.
Cesta za pokladem
Celý rok děti z 1., 2 a 3. třídy putovaly po Prokletém království a plněním
zábavných úkolů pomáhaly zachránit unesenou princeznu. Poslední úkoly
na děti čekaly na cestě vyznačené fáborky, kde nalezly díly obrazu, který
je po složení dovedl na místo, kde byl ukryt poklad. Děti se radovaly, že se
jejich snaha vyplatila a po celoroční práci se dočkaly zasloužené odměny.
KRÁSNÉ A POHODOVÉ LÉTO.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Budislav.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem jubilantům, kteří v měsících červenci, srpnu a září oslaví své narozeniny srdečně blahopřejeme.
65 let – Smejkal Zdeněk, Dostál Jan, Dostál Václav
75 let – Pechanec Josef
81 let – Jireček Zdeněk
84 let – Peťurová Anna
87 let – Košňar Josef
88 let – Dostálová Věra
V měsíci květnu oslavil 65. narozeniny pan Jiří Rejman. V měsíci květnu se narodila Nela Marie Rejmanová
Dodatečně všem blahopřejeme.

KLUB ŽEN INFORMUJE
I přes chladné počasí se 30. května uskutečnil Den dětí. Sešli jsme
se na víceúčelovém hřišti za hostincem Na Skalách. Pro děti byly
připraveny sportovní soutěže. Potom se děti bavily každý po svém,
někdo hrál florbal, někdo prolézal, někdo se houpal ....
Od Klubu žen děti dostaly malý balíček a losovaly si dárek.
Pan Rejman zajistil „žlutou limču“ a dovezl jablka. Fotodokumentaci
nám zajistil pan starosta Luboš Šplíchal. Nakonec si děti pochutnaly
na špekáčku, který jim griloval pan Soušek. Na zajištění akce se
podílel pan Lopour s dcerou Šárkou.
Dětem, maminkám, babičkám, ale i ostatním spoluobčanům
přejeme krásné léto a budeme se těšit na další akce s Vámi.
Jarmila Soušková

HC BUDISLAV INFORMUJE
V sobotu 21.6. se uskutečnil 6.ročník KATEGORIE : Muži do 40 let
KATEGORIE : Muži nad 40 let
KATEGORIE : Děti do 15 let
TOULOVCOVA
BUDISLAVSKÉHO Pořadí Jméno
Čas
Pořadí Jméno
Čas
Pořadí Jméno
Čas
TRIATLONU tentokrát i s dětskou
1 Tmej Patrik
1:02:42
1 Vančura Josef
1:05:18
1 Bělohlávková Iveta 5:43:20
kategorií.
Hlavní
část
závodu
2 Dočkal Petr
1:03:33
2 Zindulka Josef
1:14:31
2 Nádvorník Jan
6:23:02
startovala v 11 hodin přeplaváním
3 Tmej Tomáš
1:06:40
3 Valdhans Rudolf
1:30:38
3 Kusý Radek
6:45:02
rybníku Širůček (100m). Dále závod
4 Melša Martin
1:09:14
4 Šouta Ivan
1:56:30
4 Bělohlávek Michal
7:23:50
pokračoval cyklistickou částí, která
5 Ostrolucký Jan
1:09:31
5 Sýkora David
8:28:20
zavedla
účastníky
k Boudě,
6 Vejrych Josef
1:10:46
KATEGORIE : Ženy
6 Tomášková Jitka
9:00:00
Mlýnskému kameni, do Vranic
a
7 Heger Štěpán
1:11:19
1 Rychnová Vladěna
1:18:16
7 Sýkora Adam
9:18:00
kolem Panského stolu zpět až do depa
8 Rovenský Jan
1:11:44
2 Štěpánková Kateřina 1:45:13
cyklistické části, to bylo umístěno před
9
Bulva
Marek
1:19:05
3 Nováková Dominika 1:48:48
HOSTINCEM NA SKALÁCH. Po
10 Bureš Jan
1:21:30
odevzdání kol se závodníci vydali na
11 Kusý Michal
1:25:16
náročnou běžeckou část, která je
zavedla opět až k Panskému stolu a
12 Cejnar Jan
1:30:38
zpět do cíle. V 13 hodin startovala
dětská část triatlonu a to opět u rybníku Širůček. Trať se skládala z přeběhnutí brouzdaliště, jízdy na kole kolem bytovek k HOSTINCI NA
SKALACH. Běžecká část zavedla děti kolem kostela pod malé Hradisko a zpět do cíle. Všichni závodníci zvládli svoje tratě na výbornou.

POZVÁNKA

Svěcení kříže
V neděli 20. července od 14:30 bude
na Kamenných Sedlištích slavnostní
mše svatá s posvěcením
renovovaného kříže.
KNIHOVNA INFORMUJE

PODĚKOVÁNÍ JEDNOTCE DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC

Dovolte mi, abych touto formou vyjádřila své poděkování jednotce
dobrovolných hasičů Budislav. Velmi si cením rychlé a odborné
první pomoci při dopravní nehodě, která se uskutečnila 10. června
2014.
Mé srdečné díky a respekt patří Všem zúčastněným.
S úctou Ivana Lebedová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Sbor dobrovolných hasičů a obec Budislav pořádají 20. Trampský podvečer.
Trampský podvečer pod Hradiskem v sobotu 2. 8. 2014.

Vystoupí: 18:30hod – STARÁ VESTA, Vamberk
20:00hod – TAXMENI, Praha
22:00hod – DOUŠEK, Brno
23:30hod – VOLNOST, Česká Třebová
Vstupné: 100Kč

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Hasiči v minulém období zasahovali u těchto událostí:
- 18.4.2014 - DOPRAVNÍ NEHODA - jednotka vyjela v 18:14 na výzvu
KOPISu k dopravní nehodě, která se stala na silnici č.35911 u obce
Jarošov. Na místě se nacházel osobní automobil havarovaný mimo
komunikaci a lehce zraněná řidička. Další složky na místě: HZS
Svitavy, ZZS.
- 19.5.2014 - TECHNICKA POMOC - jednotka vyjela na vyzvu
KOPISu k transportu osoby po pádu ze střechy.

silnici mezi obcí Zrnětín a Lubná. Strom byl pomocí motorové pily
odstraněn a silnice zprůjezdněna.
- 10.6.2014 - DOPRAVNÍ NEHODA - jednotka vyjela v 17:34 na výzvu
KOPISu k nahlášené dopravní nehodě na silnici 359/II mezi obcí
Budislav a Proseč. Průzkumem byla zjištěna zraněná osoba po pádu
ze skutru. Jednotka provedla zajištění místa nehody, stabilizaci a
poskytnutí předlékařské první pomoci zraněné osobě, dále zasypání
provozních kapalin. Další složky IZS: HZS Litomyšl, ZZS Litomyšl a
PČR.

- 23.5.2014 - TECHNICKÁ POMOC - jednotka vyjela v 19:45 na
výzvu KOPISu k nahlášené události. Jednalo se o spadlý strom přes

Hasiči dále asistovali u cyklo závodu maštele a pomáhali s přípravou Toulovcova triatlonu. Za přispění Pardubického kraje a obce byla pořízena
nová motorová pila s příslušenstvím a dále bude pořízeno ponorné kalové čerpadlo.

Za JSDH Budislav
Marek Bulva
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