ZPRAVODAJ

číslo 4-5/2003
Budiměřice, 10.11.2003

Obecního úřadu Budiměřice

Vážení spoluobčané,
další číslo zpravodaje je sice o něco tenčí, než
v minulosti, nicméně věříme, že si v něm každý
z vás najde tu „svou“ informaci. Pokud ne, tak
snad příště… Koneckonců - je to jen na vás –
dejte nám vědět, co vám v našich novinách chybí,
napište článek, zastavte se na OÚ, přijďte na
veřejné zasedání zastupitelstva…
Přejeme příjemné počtení!
Vaše obecní zastupitelstvo

PRACOVNÍ PORADA S KRAJSKÝMI ÚŘEDNÍKY

Koncem října se v Poděbradech sešli na pracovní poradě
zástupci obcí okresu s představiteli krajského úřadu (za nás Martin
Herčík). Na jednání zazněly důležité informace Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy KÚ o zřizování škol a předškolních a
školských zařízení. O konkrétních změnách v této oblasti se dočtete
na jiném místě zpravodaje v článku paní ředitelky ZŠ. Další jednání
se týkalo výkaznictví obcí a jejich financování a sestavování
rozpočtů, zdravotnictví a rozvoje regionu.

POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY KANALIZACE?
Na Krajský úřad Středočeského kraje jsme podali žádost o grant ve výši
1.000.000,- Kč na další pokračování výstavby kanalizace. Samozřejmě - milion
korun nemůže v žádném případě stačit na její rozvod do všech částí obcí, ale
naše žádost je v tomto případě velmi specifická. Žádáme o předem vypsané
granty, které jsou stanoveny určitými kritérii a to například počtem obyvatel v obci
nebo výší grantu. V tomto případě se jedná o příspěvek do maximální částky
1.000.000,- Kč.
Všechny grantové podpory obcím jsou vázány na množství vlastních prostředků.
To znamená, že v případě přidělení grantu musí sama obec vložit do dané
investiční akce své vlastní finance. Těch ale bohužel mnoho nemáme.
Protože chceme aby investice byla co nejefektivnější, zvažovali jsme, ve které
části bude na co nejkratším úseku napojeno co nejvíce obyvatel. Z tohoto
hlediska se jako nejúčinnější jeví pokračování kanalizace v obci Šlotava od
hostince u Datlů směrem k Drahu. Předpokládáme, že v případě schválení a
poskytnutí grantu by se zatím podařilo vybudovat jen velmi malý usek části obce
Šlotava - zhruba k mostku přes náhon u zatáčky na Draho.
Dokončení kanalizace zůstává naší prioritou, ale obec nemůžeme ještě více
zadlužit. Naše finanční politika je tedy založena na postupném splácení dluhu za
vybudované úseky kanalizace. Z toho co uspoříme budeme postupně dokončovat
výstavbu kanalizace. V každém
případě budeme zkoušet
získat finance jinými
Vážení občané,
cestami. Další šancí je
například členství v mikrodovolte, abych vám krátce vysvětlila,
jak v současnosti funguje české školství.
regionu, který by nás mohl
Obecní škola – tedy budova, pozemek a
podpořit v našich aktivitách.
vnitřní vybavení- je majetkem obce.
Držte nám palce!
Obec platí provoz školy podobně jako vy
Aleš Hrubý

Údržba obcí
Děkujeme všem občanům, kteří
se nezištně a pravidelně starají o veřejná
prostranství v našich obcích, o autobusové zastávky, pomníky, parčíky, zeleň. Víme o tom, že vás není málo a pomoci si velmi ceníme.Uvolňujete tak ruce
pracovníkům OÚ, kteří se mohou věnovat údržbě na jiných místech. Máme pro
vás proto tuto nabídku: pokud se s námi
domluvíte na určitých pravidlech pomoci
obci, uhradíme vám náklady spojené
s vaší činností (benzín do sekačky, koupené keře a rostliny apod.). Navíc existuje v určitých případech i možnost vám
za práci zaplatit až 60,- Kč/hod. Více
informací se dozvíte na OÚ.

REKORD!

V minulém zpravodaji jsme se
vás snažili přesvědčit, aby jste se více
zapojili do rozhodování obecního úřadu
a zvali jsme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva, které se konalo dne
16.9.2003 v Rašovicích. Je nám líto, že
tentokrát byl znovu překonán smutný rekord ze šlotavské schůze. Návštěvnost
byla poloviční – naše záměry a názory si
přišlo poslechnout pouze několik jednotlivců. Přestože je váš „zájem“ o obec
poněkud
frustrující,
v pravidelných
veřejných zasedáních budeme pokračovat i nadále. Jistě ale uznáte, že není
třeba zajišťovat pro takové jednání sál a
jeho vytápění. Proto další zasedání
uspořádáme v budově Obecního úřadu.
Své podněty nám můžete nicméně kdykoliv předat i během úředních hodin,
které byly přizpůsobeny vašim požadavkům, nebo je třeba i anonymně házet
do schránky na Obecním úřadě.

doma inkaso a provozní výdaje. Stát financuje platy zaměstnanců a nákup pomůcek pro výuku.
Pokud do školy chodí alespoň 26 žáků, posílá stát peníze v plné výši. Když je žáků
méně, peníze o něco pokrátí. Rozdíl pak doplatí obec. Problém ale nastane, když děti,
které patří do školy v Budiměřicích, chodí do školy jinam, třeba do Nymburka. Právě za
to, že naše děti chodí jinam, musí obec platit nemalé částky městu Nymburk. Město
Nymburk tak dostane peníze jak od státu na naše děti, tak od obce. Tedy vlastně
dvakrát. Naproti tomu obec musí doplatit deficit své vlastní škole a pak ještě Nymburku.
Tedy platí také dvakrát.. Napadá mě přirovnání. Chcete si koupit novou televizi. Koupíte
ji, vydáte spoustu peněz, ale pak si řeknete, že byste mohli ušetřit za elektřinu. A tak dáte
svou novou televizi sousedovi. Ušetříte za elektřinu, ale na televizi se nemůžete dívat.
Pro obec je tedy mnohem výhodnější, aby děti z našich obcí chodily do budměřické
školy.
Ve spolupráci s obcí jsme provedli spoustu změn. Můžeme teď nabídnout stejně hezké
prostředí jako ve městě a vybavení jako ve větších školách. Máme ale navíc jednu velkou
výhodu. Můžeme dětem poskytnout opravdu individuální péči, jakou jim třída se třiceti
žáky ve městě poskytnout nemůže. Chystáme na listopad den otevřených dveří. Zveme
všechny děti, rodiče, babičky a dědečky, aby se přišli podívat, jak hezkou školu v obci
mají. Přesný termín v vám včas oznámíme na vývěsce obecního úřadu, hlášením
místního rozhlasu a zprávou na budově školy.
Přeji vám pevné zdraví a těším se nashledanou.
PaedDr. Hana Žižková, ředitelka ZŠ Budiměřice
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VÝZVA SENIORŮM
Z iniciativy některých z vás, kterým není lhostejný
život osamělých a starších lidí v naší obci, a kteří přišli se
svými náměty jak toto zlepšit, si vás dovoluji oslovit
s několika návrhy: určitě se v našich obcích najde dost
těch, kteří by mohli mít zájem o intenzivnější setkávání se
svými vrstevníky. Dala by se jistě vymyslet spousta
příjemných aktivit, které by prospěly „tělu i duchu“.
Všechno ale záleží jen na nás, nikdo jiný než my sami nám
volný čas organizovat nebude. Pro začátek mě napadá
například možnost zorganizovat společné rehabilitační
cvičení
v tělocvičně
budiměřické
základní
školy,
samozřejmě přizpůsobené našim fyzickým možnostem.
Ale fantazii se meze nekladou. Možná by stálo za to
zamyslet se nad možností založit jakýsi „klub“, a scházet
se jednou za čas jen tak na kus řeči u kafe a čaje.
Zastupitelstvo samozřejmě takové aktivity jen uvítá a ani
s prostory pro podobné setkávání by nebyl problém –
můžeme se scházet třeba v budově OÚ v knihovně.
Podobné kluby docela dobře fungují v mnoha obcích a
myslím si, že něco takového právě u nás chybí. Máte-li
tedy zájem, dejte mi prosím vědět, zastavte se na OÚ a
zkusíme společně něco vymyslet!

Knihovna

Stejně jako v minulém
čísle upozorňujeme, že
stále máte možnost půjčovat si knížky v knihovně na Obecním úřadu.
Nabídka Okresní knihovny na pravidelné dodávky nových knih stále
platí, tak se ničeho nebojte a přijďte si v úředních
hodinách
půjčit
nějaké pěkné čtení!

Zásobníky pitné
vody
Na základě vašich dotazů
jsme
zjišťovali
možnost pořízení zásobníků pitné vody pro naši
obec. Bohužel nemáme
dobré
zprávy:
jejich
pořízení by bylo pro obec
finančně velmi náročné a
navíc
nesplňujeme
požadavek
většiny
dodavatelů na počet
obyvatel v obci, takže by
zřejmě umístění zařízení
u nás nebylo pro dotyčné
firmy
zárukou
dostatečného zisku.
Martin Herčík

PŘEDSTAVUJEME:

SDH Rašovice - ženy
Družstvo žen vzniklo v červnu v roce 2000. Přestože se snaží zúčastnit všech závodů a hasičský
sport je opravdu baví, potýkají se s jedním velkým
problémem: nemají stálého řidiče, který by s nimi
jezdil na soutěže a akce dobrovolných hasičů. Za
svoje výsledky se určitě nemusí stydět. „Trochu
nám ale při soutěžích chybí povzbuzování od
našich spoluobčanů,“ postěžovaly si. Pro úplnost
uvádíme výsledky okresní ligy:
Rok 2000 – 2. místo
Rok 2001 – 3. místo
Rok 2002 – 4. místo
Rok 2003 – 2. místo
Získané poháry a diplomy jsou vystaveny za okny
budovy obecního úřadu v Rašovicích.

Upozorňujeme rodiče, že si
na Obecním úřadu mohou
půjčit film a nechat si
zhotovit fotografie z vítání
občánků!!!

Školáci pod vodou

ZŠ Budiměřice uspořádala pro své žáky zájezd do multikina OSKAR IMAX
v pražském Paláci Flóra. Na skoro celou hodinu jsme se ponořili do hlubin oceánu při pobřeží Kalifornie a zblízka si prohlédli mořské hvězdice, ježovky a chobotnice. Ojedinělá technologie trojrozměrného filmu poskytuje neočekávaný zážitek. Žraloci plují okolo Vás, můžete na ně sáhnout. Proplétáte se podvodním
lesem chaluh a stanete se součástí obrovského hejna sleďů. Když se na
moment odpoutáte od úžasných záběrů filmu a podíváte se, jak reagují děti,
vidíte, jak sedí v sedadlech a natahují ruce, snaží se chytit murénu nebo
utrhnout kousek vodní rostliny, která jim pluje před obličejem.Úplně zapomněly,
že jsou v klima-tizovaném sále a ne pod vodou! Co dokáže špičková technologie! Kino promítá každý den a informace o něm a jeho programu naleznete
na internetové adrese www.oskarimax.cz. Za návštěvu to určitě stojí.
PaedDr. Hana Žižková, ředitelka ZŠ Budiměřice

KRÁTCE aneb co se nevešlo….

U hřbitova v Budiměřicích znovu někdo vyhazuje domácí
odpadky. Ty tam samozřejmě nepatří – místo je vyhrazené pro
biologický odpad ze hřbitova (zbytky výzdoby a rostlin)
Výzva pro místní podnikatele: máte zájem o inzerci ve zpravodaji? Ozvěte se nám, domluvíme se…
A výzva pro všechny občany: chcete-li cokoli zveřejnit ve
zpravodaji, uvítáme vaše příspěvky (samozřejmě i kritické)
Fotbalový úspěch. Fotbalová přípravka vyhrála podzimní část
„ligy“ a postupuje do vyšší soutěže. Malí reprezentanti našich
obcí podávali pod vedením Radka Kolbaby opravdu vynikající
výkony. Děkujeme, gratulujeme a na jaře budeme držet palce!
Přejeme vám všem bohatého Mikuláše a hodné čerty!!!
Příští číslo zpravodaje už připravujeme. Vyjde v prosinci a
můžete se už teď těšit na VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ!

Registrace mikroregionu (viz
minulé číslo), jehož jsme členy,
by měla být provedena do konce
roku. Ihned po jeho zaevidování
budou voleny statutární orgány.
Jednotlivé obce pak předloží své
návrhy na realizaci projektů, které
samy považují za nejdůležitější.
Úřední hodiny OÚ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9 - 12
18 - 20
9 - 12
14 - 16
zavřeno
9 - 12
14 - 17
zavřeno

