ZPRAVODAJ

číslo 5+6/ 2006
Budiměřice, 17.12.2006

Obecního úřadu Budiměřice
Milí spoluobčané,
Slibovali jsme Vám v minulém zpravodaji, že po volbách od nás budete dál dostávat aktuální informace o
dění v našich obcích. Přicházíme tedy s dalším číslem Zpravodaje. Složení zastupitelstva se sice změnilo,
nicméně naše snaha komunikovat s Vámi „na rovinu“ zůstává. Stejně jako před téměř pěti lety, kdy vyšlo
historicky první číslo, vás znovu vyzýváme: pište do zpravodaje, komunikujte s námi, polemizujte. Těšíme
se na Vaše názory a ohlasy. Přejeme krásné Svátky vánoční a hodně štěstí v roce 2007!

Představujeme nové zastupitelstvo
Jistě jste již informováni o výsledku říjnových komunálních voleb. Do zastupitelstva v naší obci se volí sedm zastupitelů.
Za Nezávislé byli do obecního zastupitelstva zvoleni: Aleš Hrubý, Martin Herčík, Iva Jarešová a ing. Tomáš Urban.
Nezávislí za lepší Budiměřice, Šlotavu a Rašovice získali dva mandáty, zvolen byl Václav Cyrus a ing. Ladislav Vaško.
KDU – ČSL v zastupitelstvu reprezentuje ing. Josef Borecký.
Zástupci KSČM nedostali k účasti v zastupitelstvu dostatečný počet hlasů.
Nové zastupitelstvo se poprvé sešlo dne 2.11.2006
Aleš Hrubý
na Ustavujícím zasedání (konalo se v pohostinství
starosta
„ U Datlů“ ve Šlotavě).
Přítomní členové zastupitelstva obce složili
zákonem stanovený slib. Omluvil se
pouze ing. Ladislav Vaško pro
Petra Novotná
pracovní zaneprázdnění.
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Na zasedání byl zastupiteli jako starosta opět zvolen Aleš Hrubý, funkci místostarosty bude dále zastávat Martin Herčík.
Předsedou kontrolní komise zůstává ing. Josef Borecký a předsedkyní finanční komise bude i v tomto volebním období Iva Jarešová.
Zápis z Ustavujícího zasedání vám můžeme předložit k nahlédnutí na Obecním úřadě a výsledky voleb naleznete také na našich
internetových stránkách www.budimerice.cz (záložka „volby“)

ODKLÍZENÍ SNĚHU
Přestože nás zatím zima neobdařila
sněhovou nadílkou ani většími mrazy,
žádáme předběžně všechny majitele
automobilů, kteří parkují na obecních
pozemcích v těsné blízkosti komunikace,
aby
vozidla parkovali na
svých
pozemcích, nebo alespoň tak, aby
neblokovali zimní údržbu vozovek.
V našich obcích zajišťuje úklid sněhu
ZD Setba Budiměřice. Protože jde o práci
v extrémních
zimních
podmínkách,
mohlo by dojít k poškození vozidel
parkovaných na silnici či v její těsné
blízkosti.
Děkujeme všem, kteří naši výzvu
budou respektovat a doufáme, že postačí
tato forma upozornění. V případech, kdy
majitel vozidla nebude reagovat na
opakované výzvy Obecního úřadu,
bohužel asi budeme nuceni přistoupit
k sankcím.
Děkujeme za pochopení.
Starosta obce Aleš Hrubý

Sváteční setkání

Pro ty, kteří se těší na již tradiční předvánoční
setkání pod vánočním stromkem, máme
dobrou zprávu.Letos již počtvrté jsme
připravili spolu s dětmi z naší Základní školy
příjemný program. Zveme všechny, kteří si
chtějí vychutnat vánoční atmosféru spolu se
svými sousedy a kamarády, pochutnat si na
punči a cukroví a potěšit se koledami, aby
přišli v pondělí 18.12.2006 v 17.00 k budově
Obecního úřadu v Budiměřicích
Všechny strany dostaly možnost vyjádřit se
k volbám a poděkovat svým voličům.
Nabídku využili pouze Nezávislí (číslo 4):

Milí spoluobčané,
rádi bychom prostřednictvím
Zpravodaje poděkovali všem,
kteří nám důvěřují a dali nám
svůj hlas v komunálních
volbách. Uděláme vše pro to,
abychom vás nezklamali.
Děkujeme !!! Nezávislí
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E-mail: obec@budimerice.cz
www.budimerice.cz
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Kanalizace
Výstavba přípojek a jejich kolaudace
Městský úřad Nymburk – odbor výstavby v zastoupení paní
Ing. Dagmar Šalandové, žádá majitele nemovitostí, kterým bylo vydáno
stavební povolení na výstavbu kanalizační přípojky a již tuto stavbu
dokončili, aby neprodleně zažádali o kolaudaci stavby.
Tiskopis žádosti je k dostání na Obecním úřadě Budiměřice. Žádost můžete
podat i prostřednictvím našeho úřadu, rádi ji za Vás doručíme.
Martin Herčík, místostarosta

Provoz podtlakové kanalizace v v zimním období
Vzhledem k tomu, že čas od času se vyskytnou závady při provozu
podtlakové kanalizace v obci, dáváme pár informací před zimním období.
Protože podtlaková kanalizace je jednou alternativních způsobů
odvádění odpadních vod v nížinách s malým přirozeným spádem je nutné
jejímu provozu i ze strany odběratelů (majitelů nemovitostí ) věnovat patřičnou
pozornost. Především to znamená, že v případě, že je slyšet trvale syčení
vzduchu ( dochází k přisávání vzduchu ) v podtlakové šachtě, je třeba zavolat
na mobilní telefon pracovníka Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s. p.
Procházku Emiliána, aby odstranil závadu. V případě jeho nedostupnosti
volejte dispečink Vodovodů a kanalizací Nymburk.
Před zimním období žádáme především ty majitele nemovitostí, kde došlo
k přimrznutí ventilu v šachtě, aby ve svém zájmu zajistili zateplení podtlakové
šachty. Zateplení je možné provést jednoduchým způsobem, tj. přes poklop a
přibližně půl metru kolem položit např. staré pytle, hadry, koberec nebo
polystyrénové desky a to ještě překrýt igelitem nebo jinou plachtou a po
obvodu zatížit cihlami nebo kameny. Zateplení šachty ve vlastním zájmu
bezporuchového provozu kanalizace mohou provést i ostatní majitelé a
především Ti, kde jsou v nemovitosti sami nebo je omezený provoz
domácnosti, např. u chalupářů.
Děkuji za provozovatele za provedená opatření.
Ještě jednou připomínáme adresu a telefony na provozovatele:

Stavební parcely
V Budiměřicích jsou nadále připraveny ke
koupi stavební parcely (východní část obce,
směrem na Rašovice). Jde o osm parcel o
rozloze 820 - 1300m2, cena je 480,- Kč/m2.
Zájemci mohou podat žádosti na podatelnu
Obecního úřadu. Pokud chcete o prodeji parcel
poskytnout další informace, můžete se kdykoliv
v úředních hodinách obrátit na Obecní úřad, kde
vám můžeme předložit územní plán i další
projekty související s těmito pozemky.
Podmínky a kritéria prodeje pozemků na
stavbu rodinných domů (výňatek z obecní
vyhlášky – úplné znění k dispozici na OÚ)
Žadatel je povinen nejpozději do dne, kdy bude
proveden výběr a losování o pozemky (datum
výběru a losování o pozemky bude s předstihem
zveřejněno) složit kauci ve výši 30.000,- Kč
(třicet tisíc) na účet Obce Budiměřice
V případě, že dojde mezi obcí Budiměřice a
žadatelem k uzavření kupní smlouvy k
předmětnému pozemku, bude tato kauce
použita jako splátka kupní ceny
Pokud vybraný žadatel nezaplatí v dohodnuté
lhůtě celou částku kupní ceny, kauce nebude
vrácena
Nedojde-li mezi obcí Budiměřice a žadatelem k
uzavření kupní smlouvy k předmětnému
pozemku, bude složená kauce žadateli
poukázána zpět.
Kupní cena (viz. výše) musí být zaplacena do
60 dnů po výběru žadatele, kupní smlouva bude
uzavřena po zaplacení celé částky
Obec bude mít po dobu 15 let od vkladu do
katastru nemovitostí předkupní právo k
předmětnému pozemku za stejnou kupní cenu,
jako je dohodnutá kupní cena při prodeji.
Kritéria hodnocení žádostí:

Provozovatel:
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Bobnická 712
288 21 Nymburk
Dispečink a.s.:
tel. 325 513 804, 602 422 458 (nepřetržitě),
30
00
Fakturační oddělení: tel. 325 513 245 (úřední dny po, stř. 6 -16 hod.)
Zaměstnanec:
p. Procházka Emilián, Rašovice čp. 29, tel. 736 111 154
Za VaK Nymburk a.s. : Ing. Borecký Josef

1. kolo: Občané s trvalým bydlištěm v obci
Budiměřice - upřednostněn bude žadatel, který
má trvalé bydliště v obci Budiměřice. V případě,
že bude více žadatelů na jeden pozemek,
rozhodne nejvyšší nabídka (tzv. obálková
metoda). V případě rovnosti nabídek bude
pořadí určeno losem.
2. kolo: Občané s trvalým bydlištěm mimo
obec Budiměřice - upřednostněn bude ten

Ajaxův zápisník
Letos se naše škola zapojila do projektu Ajaxův
zápisník, který již po páté zahájil svou celoroční práci se
žáky 1. stupně základních škol.
Jedná se o projekt preventivní, garantovaný Policií
České republiky.
Každý žák od 2. ročníku dostal Ajaxův zápisník, ve kterém se žáci v průběhu
celého školního roku seznamují se zásadami bezpečného chování, s prací policie,
se sociálně patologickými jevy ve společnosti jako je šikana, drogy, alkohol,
cigarety a hazardní hry. Dále s dopravní výchovou a dalšími zásadami týkajících
se chování dětí.
Ajax je policejní pes, který nás provází celým projektem. Děti si ho velmi
oblíbily a úkoly v Ajaxově zápisníku plní velmi rády a svědomitě.
Projekt v naší škole zahájila por. Zuzana Tuzarová z okresního oddělení
Policie České republiky. Během roku v projektu pokračuje s dětmi Mgr.Veronika
Raulová. Ve škole nás pracovníci policie ještě navštíví, aby nám předali aktuální
informace o své práci a seznámili nás se svými zkušenostmi.
Ajaxův zápisník je mezinárodní projekt.Pracují s ním i děti v Bosně a
Hercegovině.
Veronika Raulová

žadatel, který nabídne vyšší kupní cenu. V případě,
že bude více žadatelů na jeden pozemek, rozhodne
nejvyšší nabídka (tzv. obálková metoda). V případě
rovnosti nabídek bude pořadí účastníků určeno
losem.
Vyhodnocení nabídek provede zastupitelstvo obce.
Vyloučen z členů zastupitelstva je ten, o jehož
přihlášce by se mělo rozhodovat, nebo jeho
rodinném příslušníku, či jiné osobě blízké.
O prodeji pozemku rozhodne zastupitelstvo obce.
Podrobné informace, seznámení s územním
plánem, geometrickým plánem a prohlídku
pozemku zajišťuje po domluvě Obecní úřad.
Obec si vyhrazuje právo kdykoliv tuto nabídku
zrušit, případně nevybrat žádného účastníka.
Písemná žádost musí být doručena do
podatelny Obecního úřadu Budiměřice
nejpozději dne 31.12.2006
(úplné znění vyhlášky poskytne OÚ Budiměřice,
nebo jej naleznete na www.budimerice.cz)
Aleš Hrubý, starosta Obce Budiměřice

ČČK Budiměřice
Přestože se na činnost ČČK
v Budiměřicích z příspěvku obce letos
nedostala ani koruna, dostály členky své
několikaleté činnosti v osázení a údržbě
záhonu, ale i chodníku u pomníku
padlých hrdinů v obci. Letos poprvé
záhon jen udržují. O osázení se postaral
někdo jiný. Květiny během celého
vegetačního období zalévají, okopávají a
udržují chodník k zkrášlení obce i jako
úctu k padlým hrdinům.
Celkem sedmkrát se letos sešlo
několik členek ČČK k této činnosti.
Každoročně finančně podporují SDH
Budiměřice a pomáhají s přípravou
Memoriálu Bohumila Jeníka a Františka
Říhy. Kromě toho podnikají cyklistické
výlety do okolí, ale i za hranice okresu.
Po posledním dvoudenním výletě mohou
všem jen doporučit návštěvu Solné
jeskyně.
Za ČČK Budiměřice
Zdena Cyrusová

Odpověď starosty:
Mnohokrát jsme ve Zpravodaji psali,
že budeme vděční za každý názor, nebo
kritiku. Proto děkuji paní Cyrusové za její
článek, nicméně musím uvést několik
věcí na pravou míru:
Celé nedorozumění vzniklo
pravděpodobně na jaře, ve chvíli, kdy
Obecní úřad požádal Český červený kříž
o pomoc při osázení pomníku padlých
hrdinů. Reakce byla bohužel zamítavá
s odůvodněním, že se členky nesejdou a
že tuto pomoc obci nemohou poskytnout.
Osázení provedl Svaz žen
(děkujeme!) a následnou údržbu
zajišťovali zaměstnanci obce.
Co se týče každoročního příspěvku
spolkům: mohu jen poněkolikáté
zopakovat, že každý spolek,

Svaz žen: „NIC SE NEDĚJE!“
…tak tohle slýcháme často. Ale aby se něco dělo, tak by se taky muselo...! Proto se
Svaz žen Budiměřice-Šlotava zapojil do života obce se spoustou akcí, na kterých se
pobaví nejen dospělí, ale hlavně děti.
Podali jsme na Obecní úřad žádost o neinvestiční dotaci, které bylo vyhověno. Dostali
jsme 5.000,- Kč. Tyto prostředky byly použity především na akce pro děti, které se konaly
v průběhu roku.
A co se tedy letos vlastně dělo?
•
•
•
•
•
•

V lednu a březnu jsme uspořádali TANEČNÍ a JOSEFOVSKOU ZÁBAVU ve Šlotavě
a jednodenní LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD do Černého Dolu.
V květnu se konal DĚTSKÝ DEN, kterého se zúčastňuje stále více dětí. Na konci
školního roku jsme připravili LOUČENÍ SE ŠKOLOU, kde jsme opékali buřty.
O prázdninách jsme grilovali krůtu, a právě tuto akci budeme pro velký úspěch
opakovat v příštím roce znovu.
V srpnu jsme navštívili stylovou STŘEDOVĚKOU KRČMU V DĚTENICÍCH.
V září jsme se mohli setkat na VÁCLAVSKÉ ZÁBAVĚ.
prvním víkendu v prosinci se konal DĚTSKÝ KARNEVAL spojený s mikulášskou
nadílkou. Doufáme, že se naše tomboly, odměny a nadílky pro děti líbí a nikdo není
zklamaný...

Setkáváme se nejen na večeřích, výletech a jiných zábavných akcích, ale také na
brigádách, kde se snažíme zlepšit vzhled obce. Na žádost obce jsme připravily záhony
před osázením a následně vysadili květiny před pomníkem u kostela. Také jsme
odplevelily plochu na níž byla následně položena antuka na hřišti v Budiměřicích.
Nezapomínáme ani na zdravého ducha. Zajistily jsme cvičitelku, která s námi jednou
týdně protáhne naše těla. Abychom využily nové tenisové kurty, zakoupily jsme
volejbalový míč a snažíme se ,,pochopit hru'' ☺
Tak a teď se zamyslete a sami sobě odpovězte:,,Tak děje se něco nebo ne??!! ''
Za Svaz žen Budiměřice-Šlotava: Soňa Provazníková a Petra Novotná

Bezpečnost na hlavních a místních komunikacích v obci
Vážení občané,
přestože od 1.7.2006 platí zpřísněné podmínky pro
řidiče nejenom osobních a nákladních aut, ale i pro kolaře
a další účastníky silničního provozu, takzvaný bodový
systém, zpočátku po poklesu počtu dopravních nehod opět
dochází k jejich nárůstu. O problematice jsem přemýšlel již
před volbami a mám návrh řešení jak pomoci ke snížení
rizika dopravních nehod v naší obci:
Navrhuji na hlavních komunikacích na příjezdu do obcí pod označení obce osadit
tabuli s nápisem „Měření rychlosti“ a ve spolupráci s Policií ČR zajistit opakované měření
rychlosti v obci.

který si zažádá o dotaci a jedná s
Obecním
úřadem,
tyto
finance
v minulosti vždy dostal. Domnívám se,
že tedy chyba není na straně Obecního
úřadu. Ale každá chyba v komunikaci se
dá vždy napravit.

Místní komunikace je třeba označit příslušnými dopravními značkami, snížit
rychlost jízdy na 20 km/hod, případně označit jako „Obytnou zónu“.

Kromě toho mám informaci, že výše
uvedený názor paní Cyrusové nesdílí
všechny členky spolku.

V Budiměřicích u Hojsáků jsme již před časem diskutovali při výjezdu na hlavní
silnici osadit značku příkaz jízdy do prava a na protější straně osadit zrcadlo, což
doporučuji.

Mnohokrát jsme ve Zpravodaji
vyzývali: přijďte za námi, mluvte s námi,
řešte své problémy přímo. Jednání o
problémech jsme vždy přístupní.
Do budoucna nevidím žádnou
překážku spolupráce Obecního úřadu
s ČČK.
Stejně jako každý rok, budeme jednat
s představiteli všech spolků našich obcí
o spolupráci a případné finanční podpoře
ze strany obce

U autobusové zastávky v Rašovicích označit a namalovat přechod pro chodce.
Možná ještě stojí za to, uvažovat o zakoupení figuríny příslušníka Policie ČR a
pracovníci obce by v rámci činnosti prováděli její přestavování.

I na místních komunikacích zajistit Policií ČR opakované měření rychlosti.
Ač se nám to všem nebude zdát dobré a hlavně v případě pokuty příjemné, jiná
cesta nevede. Spousta nás si myslí, že nám se nic nemůže stát a vozidlo zvládneme. Z
každodenních zpráv je vidět, že v těchto věcech je však třeba být neustále ve střehu.
Na závěr žádám všechny občany, rodiče, děti a
řidiče, aby při pohybu na všech komunikacích dávali
velký pozor, aby snížili riziko zranění na nejmenší míru.
Největší nebezpečí je v případě malých dětí, kdy může
dojít k jejich přehlédnutí. V těchto případech doporučuji
rodičům malých dětí občas provádět častý dohled nad
jejich činností včetně poučení o správném chování.
V Základní škole v Budiměřicích požádám paní ředitelku
o věnování dopravní výchově nějakou hodinu.
Ing. Josef Borecký

Jubilanti

NOVOROZENCI

Konec roku je štědrý také na jubilanty. V říjnu oslavila narozeniny
paní Dagmar Hojsáková z Budiměřic. V listopadu paní Marie
Suchánková z Budiměřic a pan Miroslav Vávra z Budiměřic.
V prosinci slaví pan Benjamin Mrowiec z Budiměřic, paní Jaroslava
Nepovímová z Budiměřic, paní Vlasta Pokorná z Rašovic a pan
Daniel Hejduk ze Šlotavy.
Všem oslavenům ze srdce blahopřejeme, přejeme pevné zdraví,
pohodu a optimismus!

Babí léto nám přineslo do našich vesnic dvě
krásné holčičky.
Rodičům Elišky
Havlové ze Šlotavy a
Marušky Hryzlíkové
z Rašovic přejeme, aby
byly stále zdravé a
spokojené a aby první
setkání s vánočním
stromkem bylo plné
pohody a lásky.

Vánoční mše

Krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku

Stejně jako v minulých letech je
nejbližším místem, kde se bude konat
Mše svatá na Štědrý večer

kostel sv. Jiljí na Kostelním náměstí
na Štědrý večer, 24.12. od 22 hodin.
Dětská mše se koná tamtéž již
odpoledne od 16 hodin.

2007

V Budiměřicích, v kostele sv. Prokopa
se bude mše konat na Boží hod, 25.12.
od 15 hodin.

mnoho štěstí, zdraví, lásky a úspěchů
v osobním i pracovním životě
vám i vašim rodinám
přejí zastupitelé a zaměstnanci
Obecního úřadu.
Pohotovost v našem kraji
Nymburk:

Městec Králové:
Dr. Beneše 343,
Tel.: 325 643 155
Ordinační doba 1700 – 0800
So, Ne a svátky 0800 – 2200

Smetanova 55, areál ZS
Tel.: 325 518 111
Ordinační doba 1700 – 2200
So, Ne a svátky 0800 – 2200
Pá
22.12.
Úřední hodiny OÚ

So
23.12.

Ne
24.12.

Po
25.12.

Mladá Boleslav

Kolín:

Laurinova 333, areál ZS
Tel.: 326 706 029
Ordinační doba 1700 – 0700
So, Ne a svátky 0800 – 2200

Žižkova 146, areál nemocnice
Tel.: 321 756 111
Ordinační doba 1700 – 2200
So, Ne a svátky 0800 – 2200

Út
26.12.

St
27.12.

Čt
28.12.

Pá
29.12.

So
30.12.

Ne
31.12.

Po
1.1.
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