ZPRAVODAJ

číslo 3+4/ 2004
Budiměřice, 13.8.2004

Obecního úřadu Budiměřice
Milí spoluobčané,
uprostřed parného léta vám nabízíme další porci informací o tom, co se děje, dělo a bude dít v našich obcích.
Těší nás, že dobré zprávy opět převažují a že jsme se opět posunuli dopředu ve snaze dobudovat kanalizaci či
nabídnout k prodeji další parcely. Přejeme příjemné počtení a ještě pořád žijeme v naději, že v příštích číslech
Zpravodaje se objeví také články, které nám sami nabídnete.
Hezký zbytek prázdnin přejí zastupitelé

Desítka obcí v okolí Nymburka se do
dvou let dočká napojení na vodárenskou
soustavu. To je cílem právě zahájené
stavby skupinového vodovodu NymburkChotuc.
Základní kámen budované soustavy
byl slavnostně položen za účasti starostů
dotčených obcí a zástupců investora,
projektanta a zhotovitelské firmy ve středu
8.6.2004
v areálu
úpravny
vody
v Nymburce - Babíně, kde bude nová síť
vodovodů napojena na vodárenskou
soustavu.
V současné době jsou domácnosti
v severní části Nymburska odkázány na
zásobování pitnou vodou z místních
zdrojů, které však v některých případech
nesplňují požadavky vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví.
Stávající
vodárenská
soustava Nymburska a Poděbradska tak
bude po vybudování nových vodovodních
řadů rozšířena severním směrem přes
Křinec na Rožďalovice.

Stavba sestává ze sedmi páteřních
řadů, které budou doplněny rozvodnými
řady v obcích Jíkev, Oskořínek, Křinec,
Rožďalovice a Zábrdovice a propojeny na
stávající obecní vodovody v okolních
obcích.
Mimo
to
jsou
součástí
skupinového vodovodu také čerpací
stanice v Sovenicích, dvě ATS a vodojem
Chotuc o kapacitě 2 x 500 m3. Celková
délka
nově
budované
vodárenské
soustavy dosahuje 78 875 m.
I obec Budiměřice, včetně částí
Šlotava a Rašovice má stavební povolení
na stavbu vodovodních řadů. Obec již
v minulosti
rozhodla
o
přednostní
výstavbě kanalizace a proto nyní
směřujeme veškeré kroky k tomu, aby
výstavba
kanalizace
pokračovala.
Uvědomujeme si však, že i nedostatek
vody
v domovních
studních
nám
především v letním období způsobuje
potíže. Pokusíme se proto zajistit alespoň
řešení, které by v kritických situacích

Další milion do obecní pokladny!!!
Opět jsme zaznamenali velký úspěch v oblasti obecních
financí. V jarním kole grantového řízení Středočeského
krajského úřadu jsme měli hned dvě želízka v ohni – dvě
žádosti o další peníze na dostavbu kanalizace. Abychom
zvýšili své šance, vypracovali a podali jsme raději hned dva
projekty na finanční podporu z grantů tak, abychom obci
pomohli alespoň částečně a po etapách dobudovávat
kanalizaci.
Po jednání s Komerční bankou v Nymburce jsme si dovolili ucházet se v jedné
z žádostí o grant v celkové výši 8.000.000,- Kč. Tato možná vysněná částka by nám již
zřejmě pomohla dostavět kanalizaci ve všech částech obce. Žádost však byla bohužel
zamítnuta. Jediným důvodem byl obrovský nárůst žádostí o dotace.
Měli jsme však podanou ještě jednu žádost na částku 1.500 000,- Kč. Tato žádost
byla schválena i když pouze ve výši 1.095 000,- Kč. Samozřejmě nám taková suma
udělala nesmírnou radost. Konečně můžeme přistoupit k realizaci jednotlivých etap
dostavby kanalizace.
Jak je vidět neskládáme ruce do klína a doslova bojujeme o každou korunu na
dostavbu kanalizace ve všech částech obce.
Za sebe musím říci, že mám obrovskou radost po každém podobném úspěchu,
protože každá, někdy i neúspěšná snaha o získání grantů znamená velmi mnoho
práce a času stráveného nad přípravou žádostí. Na jejich přípravě spolupracovalo
vesměs celé zastupitelstvo, takže i touto cestou všem děkuji za příkladnou spolupráci!
Víte, možná, že by pro vás bylo zajímavé občas zajít na veřejné zasedání
obecního zastupitelstva, abyste nám dali alespoň malou šanci se pochlubit naší prací
a výsledky za které se určitě nemusíme stydět. Na veřejných zasedáních bychom se
od vás rádi dozvěděli vaše poznatky a problémy na které bychom pak ochotně a
účinně mohli reagovat.
Aleš Hrubý

skýtalo pomoc v zásobování pitnou vodou
a u budovaného výtlačného vodovodního
řadu Nymburk – Chotuc v části Šlotava
bude zřízen výdejní stojan pitné vody.
Základní údaje o stavbě:
Skupinový vodovod Nymburk - Chotuc
Objednavatel stavby:
Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.
Projektant stavby:
VIS Praha a.s & VIS, spol. s r.o. Hradec
Králové
Zhotovitel stavby:
VCES a.s. o.z. Vodohospodářské stavby
Termín zahájení: květen 2004
Termín předp. ukončení: listopad 2005
Náklady stavby: 199 mil. Kč
Aleš Hrubý

Internetové stránky

V souvislosti s nemocí a nepřítomností
pracovnice OÚ se opozdilo i spuštění
našich internetových stránek.
Omlouváme se Vám za zpoždění, ale
nyní je již většina podkladů připravena a
po dovolených se uskuteční schůzka
s webmasterem,
na
které
budou
doladěny poslední detaily funkčnosti a
nastavení, tak aby se staly opravdu
funkčním nástrojem komunikace s vámi.
J.Ch.

Úřední hodiny OÚ
během prázdnin

Přestože byl ukončen pracovní
poměr se zaměstnankyní OÚ,
snažíme se během prázdnin
zajistit služby pro vás na stejné
úrovni na kterou jste zvyklí.
V měsících červenci a srpnu
budou úřední hodiny OÚ vždy
v pondělí od 1900 do 2100 hod.
a ve středu od 1600 do 1800 hod.

STAVEBNÍ PARCELY V BUDIMĚŘICÍCH
Na veřejném zasedání, které se konalo 17.
června 2004, zastupitelstvo odhlasovalo
zadání vypracování projektové dokumentace
na zhotovení komunikace a inženýrských sítí
k nově vytvořeným parcelám.
Projektové práce pro nás bude provádět
firma RECPROJEKT z Pardubic.
Bude
vypracována
dokumentace
jak
k územnímu rozhodnutí, tak i ke stavebnímu
povolení,
včetně
veškerých
k tomu
potřebných vyjádření. Celková cena za tento
projekt je cca 170 000 Kč.

DOSTAVBA

Firma se také zavázala zdarma vypracovat
projekt na víceúčelové hřiště, které
bychom chtěli vybudovat v areálu TJ.
Tato projektová dokumentace je jednou
z podmínek pro žádost o grant, který se
pokusíme získat.
Než bude celý projekt definitivně schválen,
bude připraven k nahlédnutí na OÚ, kde
bude možné se k němu vyjádřit, případně
sdělit námitky a připomínky.
Martin Herčík

KANALIZACE

Na první straně tohoto Zpravodaje jste se dočetli o tom, že jsme od Krajského úřadu získali další grant ve výši
1.095.000,- Kč.
Tyto finance budou využity na dostavbu kanalizace – část Šlotava. Bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se
přihlásilo pět firem. Vypracované nabídky by vybrané firmy měly dodat nejpozději do 28.7.2004.
Pokud bude vybrána prováděcí firma a nevzniknou jiné komplikace, bude stavba zahájena již v srpnu a její
dokončení je plánováno koncem měsíce října.

Jedna paní povídala...
Rozhodli jsme se zavést novou rubriku, kde budeme uvádět na pravou míru některé „zaručené zprávy“.
Stává se nám totiž, že se doslýcháme o neuvěřitelných věcech, které se v Budiměřicích a okolí dějí.
Většinou je ale všechno jinak. Škoda, že se nás nikdo přímo nezeptá. Slíbili jsme naprostou otevřenost a
chceme to plnit.Bohužel ale většinou není na co odpovídat - nikdo se na nic neptá. Pro začátek vybíráme dvě
takové zprávy:

„Obecní
pracovníci
si
vydělávají 100,- Kč za hodinu.“
Naše odpověď: Ano, je to pravda.
Oba pánové, kteří pracují na údržbě
obce, si vydělají 100,- Kč hrubého na
hodinu. Ale dohromady!
Dostávají totiž každý 4.000,- Kč
hrubého, přičemž musí odpracovat 80
hodin. Čili prostým dělením docházíme
k částce 50,- Kč na hodinu před
zdaněním. Převedeno na čistý plat je to
39,40 Kč/hod. Jenom pro zajímavost za
práci pro obec při dohodě o provedení
práce se vyplácí částka 60,- Kč hrubého
za odpracované hodiny, tj. 51,- Kč
čistého za hodinu. Jen podotýkáme, že
například zahraniční dělníci z východu
berou naprosto běžně 70,- Kč na
hodinu, přičemž tyto peníze už dál
většinou nedaní.
Takže do budoucna chceme tuto
částku
obecním
pracovníkům
„narovnat“ na alespoň 60,- Kč na
hodinu hrubého.
Pokud si kdokoli z našich spoluobčanů
chce přivydělávat 50,- Kč na hodinu
údržbou obce, obraťte se prosím na
OÚ. Když jsme před časem pracovníky
sháněli výzvou ve Zpravodaji, nikdo
z obce se nepřihlásil. Tímto bychom
tedy chtěl oslovit ještě jednou zájemce z

řad rašovických občanů, kteří by měli
zájem o práci pro OÚ v části obce
Rašovice, aby se přihlásili na obecním
úřadě. Pokládáme za správné, aby
přímo někdo v Rašovicích pracoval pro
obec. Důvod je jednoduchý - samotné
Budiměřice, úřad, škola apod. zabírají
velice mnoho času. Chtěli bychom také
nakoupit
profesionální
a
výkonnou zahradní
techniku,
která
by
usnadnila práci obecním pracovníkům.
Například sekání trávy na hřbitově je
pak zbytečně komplikované, protože se
nejdříve musí posekat travní sekačkou,
která patří sportovcům a zbytek se
dodělává křovinořezem. Lepší technika
umožní obci zvládat údržbu daleko
větších ploch za kratší dobu.

„O hřbitov se nikdo nestará
je zarostlý a vůbec dříve bylo
všechno lepší“
Naše odpověď: Ano, je to pravda.
Pokud se nepočítá fakt, že hřbitov
pravidelně udržují pracovníci obecního
úřadu, že se opravuje zeď hřbitova a
že
v případě
NAHLÁŠENÝCH
problémů se OÚ snaží okamžitě
reagovat a chyby napravit atd.
Stejně tak bylo o hřbitov postaráno
i v minulosti. Navíc člověk, který jej

udržuje i dnes, jej tenkrát často sekal
dobrovolně a bez nároku na odměnu!
Stejně tak se mnoho našich
spoluobčanů dobrovolně stará o
spoustu obecních pozemků aniž by za
to žádali jakoukoli odměnu.

A ještě jedna poznámka – pokud
má kdokoli z vás jakékoli připomínky
k údržbě obce, dejte to prosím vědět
těm, kdo mohou zjednat nápravu! Když
si
postěžujete
sousedce
nebo
kamarádovi u piva, nijak nepomůžete
k nápravě. Obraťte se prosím na
kohokoli ze zastupitelstva nebo vhoďte
vzkaz do schránky na OÚ a my se
budeme snažit co nejdříve chyby
napravit. Nemůžeme bohužel vědět
úplně všechno, nemůžeme být všude.
Není nic horšího než nekonkrétní a
anonymní pomluvy typu „jedna paní
povídala“. Na ty se dá reagovat jen
těžko.

Z historie
V nové rubrice Zpravodaje bychom se rádi
věnovali minulosti našich obcí. Možná nejste
zrovna fandové do historie, ale v následujícím článku můžete zjistit, že zde má vaše
rodina kořeny již od 17 století, nebo se
dozvědět „prehistorické drby“ o vašich
praprapra... sousedech.
I když se dnešní první článek bude možná
příliš zabývat fakty, snad se v něm podaří
nastínit základní informace o tom, jak obec
vznikala.

Budiměřice
První usedlosti
Osada Budiměřice stála již ve 14. století.
V první polovině 16. století zde byly 4 usedlosti (z nichž jedna byla ve Šlotavě). Všechny
byly poplatny Nymburku. Nymburští je 1547
ztratili a statky byly přiděleny k Poděbradům.
Roku 1545 se v jednotlivých usedlostech
zmiňují Vacek, Petrů syn, Vaněk, Mikulášů
syn, Beneš Řepa.
V roce 1553 jsou na nich zapsáni: Anka
Vanková, Václav Vacek a Jakub Měkota krčmář.
Z těchto gruntů a z gruntu křineckého ve
Šlotavě dostávala poděbradská vrchnost 3 x
ročně tzv. ourok (svatojirský, svatohavelský
a o sv. Martinu)
V poděbradských urbářích se sice uvádějí
jména pozdějších hospodářů, není z nich
však jasné kdo z nich byl v kterém statku.
Jeden náležel Adamovi, který jej 1580
prodal Viktorinu Vrbickému. Od toho koupil
statek Václ. Chotětovský (Chotětovskérnu
také náležel statek na nymburském
předměstí, protože však špatně hospodařil,
žádal r. 1586 jeho otec Šťastný z Chotěšic,
aby byl také zapsán jako majitel statku
v Budiměřicích. Po 2 letech byl otci
Šťastnému připsán statek celý.

majitelka již sešlé krčmy zmiňuje paní
Alžběta Kvintusová, roku 1651 Marie
Pražáková a po ní Křivoklát. R. 1654 byla
usedlost pustá. Roku 1672 byl tu
hospodářem Václ. Pauza.
Kostel:
Kostel v Budiměřicích stál již ve 14. století.
Nejspíše byl za husitských válek zničen,
neboť v pol. 16. století byl "z gruntu sešlý", a
nezbyla tu než kostnice. Na pozemky, jež
tehdy ke kostelu náležely, si činili nárok
Nymburští.
Pozdější kostel byl postaven asi
v polovině 17. století, stál u prostřed vsi a byl
filialní. Ve třicetileté válce byl vypálen - roku
1803 vyhořel a postupně se změnil ve
zříceninu. Na stejném místě již postaven
nebyl (pohled na katastrální mapu vesnice
v 18. století si můžete prohlédnout na mapce
u článku). Nynější kostel sv. Prokopa navrhl
arch. J. Kalous z Poděbrad byl stavěn
v letech 1879 až 1881.
Z dob před husitskými válkami se již
zmiňují budiměřští faráři: 23. prosince 1394
byl po rezignaci Hugona, posledního správce
fary do Budiměřic dosazen nymburský kněz
Jan. Po 2 letech odtud odešel kněz Jan do
Sán, a sánský kněz Jan se ujal fary v
Budiměřicích – se svolením krále Václava
jako patrona. Ale již po roce se oba vrátili na
svá původní místa. Roku 1402 Jan, farář v
Budiměřicích, odešel do Jeseníka. R. 1407
resignací kněze Václava byla uprázdněná
fara v Budiměřicích svěřena dosavadnímu
kaplanu nymburskému. Roku 1417 tu byl
ustanoven farářem kněz Jan z Nymburka.

Č. 3. 21. Usedlost Č. 3 vznikla odkoupením poloviny pozemků od Č.2. Piroutek ji r.
1798 postoupil pastornímu synu Jos.
Brzákovi. Ten roku 1801 vyměnil statek s
Janem Šanderou ze Chleb. Šandera dal roku
1809 část polí synovi Matějovi k Č. 21.
Č. 5. 6. Statek koupil roku 1681 Jan
Javůrek po Vik. Mandelíkovi. Roku 1717
převzal statek syn Jiří Javůrek, v roce 1726
se s povolením vrchnosti ujal statku Martin
Javůrek, bratr Jiříkův a roku 1755 jej Martin
přenechal synu Františkovi. „František r.
1792 jsa věkem sešlý a maje již ženu šestou
rozdělil statek dvěma synům svým“ Václav
zůstal v starém statku č.6., Antonín obdržel
část polí k č. 5. Statek č. 6 dědili 1831 syn
František, usedlost č. 5 roku 1815 dcera Kateřina Javůrková, provdaná za Václ. Kurku.
Č. 13 Roku 1678 koupil „výsadní krčmu
s krámem masným a kovárnou“ od Jiř.
Mandelíka Jan Kurka mladší Roku 1701 se
krčmy ujal Pavel Pýcha, který se oženil
s vdovou po Kurkovi. O 11 let později, v roce
1712 se krčmy ujal Jan Kyndl, který se oženil
s vdovou po Pýchovi. Od něho ji pak roku
1715 dostal původní dědic Vít Kurka. Vdovu
po Vítovi Kurkovi si vzal roku 1722 Jan Růžička. Roku 1743 se vdova po Růžičkovi
vdala potřetí za Mat. Nováka. Roku 1747
dostala krčmu dcera po Vítovi Kurkovi a její
manžel Václav. Hadačovi byla krčma roku
1753 „pro zlé chování, pro množství úředních
výstupů a pro mordýřské přečinění" mocí
úřední vzata a koupil ji Matěj Mojžíš. Roku
1760 se krčmy ujal Ant. Heřmánek, který se
oženil s vdovou po Mojžíšovi. R. 1767 se

Druhá usedlost patřila panu Šimonovi
Chotouňskému. Od něho ji koupil roku 1576
pan Purkhart Klucký z Libodřic. Po osmi
letech paní Beatrice Sadovská z Pilníkova na
Vlčicích a Hoření Dobré Vodě. Beatrice se
později provdala za Bohuslava Křineckého z
Ronova na Jesenicích. Od ní převzal statek v
Budiměřicích Jiří Sobotka směnou za svůj
v Bobnicích. Když zemřel, prodala jeho
manželka Dorota statek Vítu Kvasničkovi;
jinak Šanderovi. Později koupil statek Jiří
Kulich.
Na počátku 17. století hospodařil na
jednom z prvních dvou statků Jan Mandelík.
(do některého z příštích Zpravodajů se snad
podaří zjistit podrobnosti o tom, jak byl
Mandelík později souzen pro domnělé čáry a
kouzla. Jeho případ dokonce roku 1609
přednesl boleslavský hejtman Jan Albrecht
Křinecký z Ronova a Dětenicic sněmu na
pražském hradě!!! )
Roku 1651 byl na jednom z budiměřských
statku Šťastný Mandelík, na druhém Eliáš
Mandelík, kteří tu hospodařili ještě r. 1672.
Teprve od r. 1681 je možné s jistotou
stopovat hospodáře v těchto 2 statcích, z
nichž jeden měl číslo č. 2 a druhý č. 6.
Třetí usedlost s poli a krčmou (č. 13) měli
1672 pan Jan Chvalovský z Ledec, pán na
Kovanicích, který za ni doplácel sirotkům
Jarošovým z Rašovic. Po něm ji měl pan
Václav Březský z Ploskovic a na Kovanicích,
který byl úředníkem v Kolíně. 1604 se jako

Hospodáři:
Č. 1 1798 prodal Šimon Kurka Jiřímu
Hulovi. Od Huly dostal živnost 1808 syn
Matěj.
Č. 2 Po svém otci Janovi se ujal statku
1681 Jakub Kurka, r. 1713 zde počal hospodařit jeho syn František a r. 1758 vnuk
František Kurka. Vdovu po Františku Kurkovi
si vzal r. 1775 Vácav Svoboda, bývalý
rychtář v Netřebicích a ujal se i statku. Po 7
letech dostal statek pravý dědic Šimon
Kurka, ten nechal část polí z dědictví svému
staršímu bratru Matějovi k Č. 20.
Roku 1786 musel Šimon Kurka kvůli
dluhům, které za něj zaplatil jeho tchán Pav.
Piroutek postoupit mu polovici svého statku,
ta pak byla přidána k Č. 3. Kurka pak vyměnil
usedlost s Václ. Pošíkem ze Šlotavy a tam
se ujal jeho živnosti pod číslem 10.

krčma dostala Jiřímu Mojžíšovi a 1799 jeho
synovi Václavovi. Téhož roku odprodal Jiří
Mojžíš kovárnu Ant. Ženíškovi. Zpět ji zase
odkoupil roku 1811 Matěj Mojžíš. Po Václavu
Mojžíšovi usedlost č. 13 dědil syn Jan.
Č. 15 Chalupu postavil v roce 1794 Jiří
Mojžíš, přidružil k ní od svého statku Č. 13
pole a odevzdal svému synovi Janovi. Ten
zemřel v roce 1805. Po něm hospodařila jeho vdova do r. 1820, pak syn Václav Mojžíš.
Č. 20 Matěj Kurka prodal v roce 1798 statek s pozemky od Č. 2 Jiř. Rákosníkovi. Ten
ji po 2 letech vyměnil s tchánem Matějem Javůrkem a ujal se jeho usedlosti v Rašovicích.
Šárka Ptáková
Zdroj: Internet a Fr. Mikolášek - Staré paměti osad
soudního okresu nymburského (1901)

Hejtman Petr Bendl navštívil Budiměřice
Středočeský hejtman Petr Bendl navštívil
Budiměřice v pátek 30. července 2004.
Návštěva byla součástí jeho cyklistického
putování při němž hledá způsoby jak
podpořit venkov, poznává zblízka problémy
obcí a setkává se se starosty i občany
žijícími na středočeském venkově.
Cílem hejtmanovi letní cesty bylo také ukázat široké veřejnosti význam
menších obcí a propagovat je jako možná atraktivní místa k výletům i
k bydlení. Pan Bendl si uvědomuje, že pro rozvoj celého kraje je nezbytné
udržet čilý život nejen ve městech, ale i ve vesnicích
Obecní zastupitelé přivítali ing. Bendla dopoledne před obecním úřadem
v Budiměřicích. Během půlhodinového setkání, které probíhalo v letní
přátelské atmosféře jsme upozornili na nejdůležitější otázky které obec
trápí. Potěšilo nás například, když na otázky týkající se budiměřské
malotřídky pan hejtman odpověděl, že prioritou Krajského úřad je
podpora a rozvoj takovýchto škol.
Mimo našich problémů se hovořilo také o celém Nymburském regionu.
Dozvěděli jsme se, že přestože byla kvůli nedostatku financí zrušena
dětská pohotovost v Nymburce, Krajský úřad toto téma ještě neuzavírá,
ale snaží se stále hledat řešení, jak pomoci našim nejmenším.
Po diskuzi a malém občerstvení se pan Bendl vydal směrem na Chleby a
navštívil i některé další vesnice v našem regionu.
Aleš Hrubý

Gratulujeme
Životní spokojenost, pevné zdraví a mnoho elánu do dalších
let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslavili významná
životní jubilea:

Paní Dana Hofmanová z Budiměřic
Pan Václav Michl ze Šlotavy
Pan Vlastimil Jeník ze Šlotavy
Paní Růžena Prelovská z Rašovic
Paní Anna Mašlonková z Rašovic
Paní Marie Jeníková z Rašovic
Pan Rudolf Šugar z Budiměřic
Pan Jidřich Otta z Budiměřic

Kronika obce

Již v prvních číslech Zpravodaje
jsme vás informovali o našem
záměru pokračovat s psaním obecní
kroniky. Zjistili jsme totiž, že
kronika našich obcí je vedena jen
do roku 1993.
Zpočátku jsme marně hledali
dobrovolníka, který by byl ochoten
udělat si ve svém vlastním volném
čase chvilku pro zaznamenávání
událostí ze současnosti. Nakonec
se k tomuto nelehkému úkolu
přihlásila paní Jitka Kristlová.
Aby se nám co nejlépe podařilo
alespoň
zmapovat
chybějící
události, znovu vás prosíme o
zapůjčení dokumentů a fotografií
z dění v našich obcích v letech 1993
až 2002. Po jejich zkopírování vám
budou do měsíce vráceny zpět.
Předem vám děkujeme!
Dne 10. července 2004 se konal
již jubilejní 20. ročník fotbalového
turnaje

„Memoriál Ladislava Havránka“

Vítězství uhájilo mužstvo našich
fotbalistů drtivým vítězstvím 8:4 nad
mužstvem Netřebic a to za velké
podpory domácího publika. Zbylá
místa si mezi sebou rozdělila mužstva
Chleb (3) a Vestce (4)

FOTBAL

TJ Budiměřice – Šlotava uspořádala
dne 3. července 2004 již 7. ročník
turnaje v malé kopané

KRUŠOVICE – CUP
Za účasti 12 mužstev z celého kraje
zvítězil tým RANKA – ČONKA
z Mladoboleslavska.
V neděli 6. června jsme
slavnostně uvítali naše
nové občánky.
Obecní úřad připravil pro
všechny děti malý dárek
a
program
zpestřily
přednesem
básniček
žákyně Základní školy.
Vítané děti na fotografii
zleva:
•
Eliška Chocholová
•
Matyáš Provazník
•
Patrik Habada
•
Vladimír Táborský
•
Jakub Plachý
•
Robin Samek,
•
Tomáš Hrdlička
•
Barbora Cyrusová
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