ZPRAVODAJ

číslo 5 +6/ 2004
Budiměřice, 10.12.2004

Obecního úřadu Budiměřice
Vážení spoluobčané,
Zpravodaji již budou dva roky a z původní dvojstránky s pěti články se stávají téměř noviny naplněné
informacemi z našeho okolí. Věříme, že toto vydání vám přinese zajímavé zprávy o práci zastupitelstva a že
plnění slibů, které jsme vám před volbami dali je snad i tímto způsobem viditelnější.
Na stránkách dnešního rozšířeného výtisku nechceme hodnotit uplynulý rok, ale spíše vás nechat
nahlédnout do operativní práce každého z nás jež se na chodu obce podílí. Fakt, že i další spoluobčané
přispívají k tomu, že vesnice fungují ke spokojenosti všech jejich občanů je společným vánočním dárkem
nás všech. Děkujeme!

I letos zveme všechny rodiny na společné setkání pod vánočním stromkem
V loňském roce se nám podařilo založit krásnou sváteční tradici společného předvánočního setkání spoluobčanů pod vánočním stromkem, na
kterou chceme i letos navázat.
Stejně jako v minulém roce nám program zpestří svým vystoupením žáci základní školy. Na vánoční punč a zpívání
pod stromečkem vás zveme v pondělí 20.12.2004 od 16.30 hodin.

Dostavba kanalizace
Jak jste si pravděpodobně stačili
všimnout, začala se budovat další část
kanalizace. Stavbu pro nás provádí
firma VOD-KA a.s., která vyhrála
výběrové řízení. Z finančních důvodů
jsme museli rozdělit odkanalizování
části obce Šlotava na tři etapy.
Pracovně jsme je nazvali 2. etapa, 3.
etapa a 3. etapa - dokončení.
Víte, že převážnou část peněz
jsme získali z grantů od KÚ. Finanční
podporu na druhou etapu jsme dostali
již vloni a činila 1.000.000,- Kč.
Rozpočet od VOD-KA je 1.221.949,Kč včetně DPH a tudíž prostředky,
které musíme do dostavby vložit my se
rovnají 221.949,- Kč.

ale postupně se dalo vše do přádku a
akce bude úspěšně dokončena.
Třetí etapa, která by měla být
dokončena do konce tohoto roku, i
když zkolaudována může být až příští
rok, vede od Jeníků č.p.10, až na
konec zástavby na staré silnici a
k domu č.p.33, kde končí protlakem
přes hlavní silnici. Od KÚ jsme získali
na 3.etapu 1.095.000,- Kč. Rozpočet
od VOD-KA činí 1.409.456,- Kč včetně
DPH, vlastní zdroje se tedy rovnají
314.456,- Kč. Museli jsme přistoupit na
vyšší částku z vlastních prostředků
abychom dodělali hlavní část Šlotavy.

Druhá etapa začíná u RD Michlů
č.p.19 a vede po této straně ulice až ke
Stárkům č.p.28. Na druhé straně od
hospody k Herčíkům č.p.20.

Na podzim tohoto roku jsme opět
podali žádost o grant na třetí
dokončovací etapu odkanalizování
Šlotavy. Pokud budeme úspěšní, jsme
dohodnuti s dodavatelem, že by se
dokončila kanalizace v celé Šlotavě až
ke statku.

Jednou z podmínek Krajského
úřadu k profinancování této akce je
zkolaudování 2. etapy do konce roku.
Zpočátku jsme měli malé problémy
s prováděcí firmou kvůli termínu
zahájení a plnění harmonogramu prací,

Dodavatelská
firma
přivede
kanalizační přípojky ke každé nemovitosti, až k hranici pozemku. Napojení
na kanalizaci si musí zajistit každý
občan sám. Je nutné si nechat
vypracovat
projekt
a
zažádat

stavební úřad o povolení. Samotné
napojení může být ale provedeno až
po kolaudaci hlavního řádu, o kterém
vás
budeme
samozřejmě
včas
informovat.
Pokud se letos nestihnete napojit
ať už z časových, nebo finančních
důvodů, samozřejmě že se nic
nestane. V příštím roce vám necháme
dostatek času a o termínu napojení
budete informováni nejen rozhlasem,
ale i v příštím čísle Zpravodaje.
Věřím, že každý z nás chápe
nutnost odkanalizování obcí, která je
důležitá nejen z ekologických důvodů,
ale určitě vám ušetří i spoustu
problémů a starostí s likvidací splašků.
Rádi bychom opět apelovali na
občany, kteří mají možnost napojení na
kanalizaci a ještě tak neučinili (jedná
se především o trvale bydlící, převážně
z Budiměřic). I zákon pamatuje na to,
že pokud máte možnost se připojit na
kanalizaci a nebrání Vám v tom
technické důvody musíte tak učinit.
Martin Herčík

Hledáme obecního zaměstnance pro Rašovice
Pro údržbu a úklid v obci Rašovice sháníme obecního pracovníka.
Preferujeme místní občany. Jedná se o fyzicky
nenáročnou práci, vhodnou i pro důchodce. Případným
zájemcům podáme bližší informace o pracovních i
platových podmínkách během úředních hodin.
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STAVEBNÍ PARCELY
Firma REC projekt, která pro Obecní úřad
provádí projektovou dokumentaci k novým parcelám
(jedná se o rozšíření stávající komunikace,
vybudování nové obslužné komunikace, kanalizace a
inženýrských sítí) nám předala projekt k územnímu
řízení.
Projekt byl ponechán k nahlédnutí občanům a po jeho odsouhlasení
může firma dál pokračovat s řízením nezbytným pro schválení projektu ke
stavebnímu povolení.
Celkové náklady na obě projektové dokumentace činí 199.920,- Kč
včetně DPH. Financování bychom rádi obstarali z grantových prostředků.
Jednou z podmínek k získání grantu na podobné akce je i projektová
dokumentace, stavební povolení a výběr dodavatelské firmy.
Důležitost, kterou tomuto projektu přikládáme je proto opodstatněná.
Na jaře příštího roku bychom měli mít stavební povolení a znát rozpočtové
náklady na celou akci. Podle těchto investic bude určena cena parcel.
Zájemcům budou poté stavební parcely přidělovány podle jejich
vlastního výběru v takovém pořadí v jakém o parcely zažádali.

Oprava hřbitova
Zajistili jsme práci pro dva občany, kteří ji pro
obec vykonávali zdarma.
Protože jeden z nich je

vyučený zedník,

nabízela se jako nejvhodnější možnost využít
jeho zkušeností pro opravu hřbitovní zdi, která již
renovaci nutně potřebovala.
Těší nás, že se oprava stihla do dušiček a
pozůstalí tak mohli uctít památku svých blízkých
v

důstojnějším,

nově

opraveném

prostředí

hřbitova.
Celkové náklady, které byly pouze za
materiál činily 19.438,50 Kč.
(Martin Herčík)

(Martin Herčík)

OBECNÍ ROZHLAS

Svoz odpadu

Po několika upozorněních na kvalitu místního rozhlasu, především v
některých částech Budiměřic a Šlotavy, jsme ve spolupráci s firmou RADIO VH
SERVIS z Hrubého Jeseníka zajistili jeho opravu.
V Budiměřicích se vyměnil reproduktor u Mojžíšů, u Kozlů a přidal se
silnější reproduktor u Hoffmannů směrem k Plačkům a u Hojsáků směrem
k Chocholovům. Ve Šlotavě se vyměnil reproduktor u Michlů č.p.19, nový se
dal u p. Piroutkové Dany a nové vedení s reproduktorem se přivedlo ke
Dvořákům. Celkové náklady se vyšplhaly na 24.057,- Kč .
V Rašovicích je rozhlas slyšitelný celkem všude. Na okraji u Řidkošilů je
bohužel nejdříve nutný souhlas rozvodných závodů, jelikož je rozhlasový kabel
umístěn na jejich konzolích a bude také nutné zabudovat jeden sloup.
Po dohodě s dodavatelem jsme nechali tyto práce na příští rok, až budou
lepší klimatické podmínky.
Také už jsme zaznamenali kladné ohlasy na slyšitelnost místního
rozhlasu, takže naše úsilí nebylo zbytečné.
(M. Herčík)

STATISTIKA

Přestože spoluobčany ustavičně
upozorňujeme na nutnost správného třídění
odpadu,
neustále
se
setkáváme
s nepochopitelnými případy, kdy např.
kontejner na sklo někdo naplní pytli se
starým ošacením.
Právě
v souvislosti
s předvánočním úklidem vás znovu žádáme,
abyste odpad skutečně likvidovali do
kontejnerů k tomu určených!
Obvyklý
svoz
domovního
odpadu nebude vánočními svátky nijak
narušen, takže popelnice budou svezeny
jako obvykle v pondělí.
(M. Herčík)

2004

Loni jsme ve Zpravodaji poprvé zveřejnili statistická data o životě v našich obcích. A jak vypadají čísla k 11. listopadu 2004?

Celkový počet obyvatel: 579

Statistika nejčastějších jmen

Narození
Úmrtí
Přistěhování
Odstěhování
Sňatek
Rozvod

Muži
Josef
18
Jan
16
Petr
16

5
7
21
18
4
4

Úřední hodiny OÚ
Pondělí

10 - 12

20 – 21

Úterý

zavřeno

14 – 16

Středa

10 – 12

zavřeno

Čtvrtek

zavřeno

14 – 16

Ženy
Marie
21
Jana
16
Lucie
11

Průměrný věk obyvatel

Budiměřice
Rašovice
Šlotava
Celkem

celkem
40,3
38,5
39,8
39,6

muži
39,4
36,0
40,6
38,6

ženy
41,2
40,7
39,0
40,6
(Petra Novotná)

Nová pracovnice Obecního úřadu

Od 1. října 2004 zaměstnává náš Obecní úřad novou
pracovnici, paní Petru Novotnou.
Paní Novotná již absolvovala patřičné proškolení a má
oprávnění provádět ověřování dokumentů (vidimaci a legalizaci).
Budete –li tedy například potřebovat ověřit kopii dokumentu,
podepsat úředně ověřenou plnou moc, nebo smlouvu, nemusíte
jezdit až do Nymburka, nebo Poděbrad. Správní poplatek za
ověřování (vidimaci) je 20,- Kč za 1 stranu a za ověření pravosti
podpisu (legalizaci) je 30,- Kč za jeden podpis.
Pokud chcete získat bližší informace obraťte se na paní
Novotnou v úředních hodinách.Všechny další náměty na
(šp)
rozšíření našich služeb pro vás rádi uvítáme!

Z historie

Máme radost, že zejména u starší generace vzbudila pozitivní ohlas nová rubrika Zpravodaje o minulosti naší obce. Dnešní část
je zaměřena na Rašovice, ale jak sami zjistíte, osudy rodin všech třech našich obcí se již v historii vzájemně spojovaly. Možná
objevíte v dnešním článku některého z vašich předků. I tento díl se bude především zabývat základními fakty, ve kterých vás ale
jistě zaujmou povědomá jména některých dávných obyvatel.

Rašovice
První zmínky o osadnících Rašovic
pochází z první poloviny 16 století, kdy jsou
zmiňována jména dvou hospodářů: Habeše
a Jiřího, kteří měli od nymburských
pronajaté pozemky. V druhé polovině téhož
století
náležela
osada
Rašovice
k Poděbradům. Roku 1553 již bylo
v Rašovicích osadníků 5, byli to: Říha
Němec, Vít (krčmář), Ragina Jaroška, Jíra
Ztočil a Jakub Kubeš.
Roku
1556
se
objevuje
v dopise
nymburské městské rady přímluva za
Šimona z Němcova statku v Rašovicích a
další statkáře v okolí, kteří dlužili Janu
Bradýři z Nymburka (těmi dalšími dlužníky
byli křečkovský rychtář Brož a Vaněk
z Budiměřic). Později se uvádí další
osadníci: Jíra Jirka a Pavel Dvořák.
Nezmiňuje se ale na kterých žili statcích.
Po Jakubovi Kubšovi hospodařil na jeho
statku jeho syn Duchek Kubšů, který prodal
část polí náležící ke statku Jakubovi
Krejčímu. Na jiném statku žil Pavel
Jantášek, který jej roku 1577 prodal Adamu
Kotkovi. Od Any Jirkové koupil statek
Martin Salava. Po Salavovi jej zdědil jeho
syn Vilém a ten jej prodal roku 1580
urozenému pánu Fridrichovi Maxovi
z Maxen. Od Kryštofa Maxa jej pak koupil
roku 1598 nymburský měšťan Jan Colinus.
Na jednom z dalších statků se uvádí
Vavřinec Vavruška, po němž jej zdědil roku
1589 jeho syn Vít Vavruška a prodal jej
Kryštofu Fríci jinak Koníři. Fríc statek hned
po roce prodal Václavovi Holubovi.
Roku 1596 sděluje nymburská městská
rada Poděbradům: „Václav Trojan a Jakub
Šmíd, poručníci sirotků po Kryštofu Koníři,
zprávu učinili, že Václav Holub za dvůr
dotčeného Koníře koupený tu v Rašovicích
dlužen jest doložiti závdavku 100 kop míš.“
V poděbradském zámeckém archivu se
nalezla také zmínka o platbách daní z roku
1651, které zaplatilo 7 rašovických: Eva
Šandekra, Matěj Horák (krčmář), Matěj
Kmochan, Jakub Tolar, Jiří Němec, Marin
Janeček a Vít Krejza.
V urbáři zem. muzea z roku 1672 se
v Rašovicích jmenují: Jan Vinduška, Václav
Netřebský, Jiří Knotl, Jiří Šanderka a Jan
Vinduška.
Pozdější hospodáři:
Číslo 1:
Roku 1692 ujal chalupu, místo do základů
spálené po Janu Mochůrkovi Jiří Svoboda,
který zde postavil úplně novou usedlost. Po
něm zde hospodařil od roku 1746 František
Svoboda, r. 1749 Jan Kozel a pak od roku
1799 Jan Němeček. Když Jan Němeček
později ujal chalupu v Srbcích postoupil
svoji v Rašovicích svému bratrovi a od něj
ji roku 1822 koupil František Gőnter.
Číslo 4:
Roku 1656 odkoupil hospodářství od svého
otce Vavřince syn Jiří Kulich. Ten měl syna
Vavřince po kterém statek podědil r. 1736

syn Jan Kulich. Jan Kulich statek rozdělil
mezi své syny. Část připadla staršímu
Tomášovi k číslu 18, mladší syn Matěj
obdržel hospodářství roku 1784 a postoupil
jeho část bratru Pavlovi. Po Pavlovi dědila
dcera Kateřina, provdaná za Boreckého.
Matěj postoupil svůj statek roku 1815
svému synu Janovi. Po Tomáši Kulichovi,
který zemřel roku 1814 zdědil chalupu číslo
18 syn Jan.
Číslo 6:
Roku 1666 koupil tuto výsadní krčmu od
Jakuba Vostřešovského Jan Vinduška a po
něm se jí roku 1703 ujal syn Martin. Martin
Vinduška ji roku 1706 vyměnil za statek
Jana Fibicha. Už ale jeden rok nato, v roce
1707 si vdovu po Fibichovi vzal Jan Kulich.
Roku 1728 v ní nastoupil syn po zemřelém
Fibichovi Martin. Martin Fibich ale brzy
zemřel a v roce 1733 si vdovu po něm vzal
za manželku Václav Jírův. V roce 1722
krčmu zdědil jeho syn Antonín a v roce
1810 bylo výčepní právo převedeno k č.
17.
Číslo 7, 9:
Roku 1669 se statku po svém otci Matějovi
ujal Jiří Němec a postoupil jej roku 1697
svému synovi Václavovi. Po Václavovi jej
zdědil roku 1728 syn Jakub Němec. Roku
1747 se na statek přiženil Jan Novák (vzal
si Jakubovu dceru Kateřinu) Po smrti Jana
Nováka byl statek v roce 1808 rozdělen.
Starý statek pod číslem 7 dostal syn Matěj;
dvě třetiny polí a statek číslo 9 dostal
Janův syn z druhého manželství Jan. Od
Matěje Nováka zdědila statek číslo 7 jeho
dcera Kateřina, provdaná za Františka
Jeníka.
Čísla 8 a 17:
Statek Štěpána Líbala vyměnil roku 1696
Antonín
Kulich
za
svou
chalupu
v Úmyslovicích. Roku 1730 se statku ujal
Kulichův syn Jan. Ten však na statku
„nedbale hospodařil“ a musel jej již po
čtyřech letech odevzdat svému bratrovi
Matějovi. Roku 1766 se statek dostal Janu
Faltovi, který si vzal za manželku Kateřinu,
dceru Matěje Kulicha. Již pět let nato se ale
ovdovělá Kateřina znovu vdávala a na
statku po Faltovi začal hospodařit její ový
mažel Jan Poupa. Dva roky nato se
podruhé ovdovělá Kateřina vdává potřetí a
statku se ujímá roku 1773 Matěj Javůrek,
syn budiměřského rychtáře. Roku 1800
odevzdal Javůrek statek svému zeti Jiřímu
Rákosníkovi z Budiměřic a své dceři
Alžbětě. Ještě předtím ale odprodal Matěj
Javůrek část Františkovi Jírovi k číslu 17.
Jiří Rákosník od statku oddělil také část
pozemků pro svého syna Jana.
Číslo 12:
Roku 1687 koupil Matěj Kulich usedlost po
nebožtíkovi Jiřím Vránovi. V roce 1720 na
ní hospodaří Jan Kulich a po čase ji
vymění za chalupu Jana Němce. Po něm ji
roku 1750 dědí jeho syn Václav Němec,
který ji roku 1789 předává svému synovi,

Zdroj: Internet a Fr. Mikolášek - Staré paměti osad soudního okresu nymburského (1901)

také Václavovi. Ten ji pak roku 1825
přenechává synovi Antonínovi.
Číslo 13:
Václav Hejný koupil tuto chalupu od Filipa
Jelínka. Roku 1718 se hospodářství ujímá
Jan Němec a mění jej za usedlost Jana
Kulicha. Jenže Kulich „v havranské
bažantnici bažanty chytal a proto několikrát
trestán byl. Pro urovnání dalšího musil
chalupu prodati.“ Roku 1728 ji koupil Jiří
Volek. Roku 1744 byla chalupa připsána
Václavu Pomykáčkovi a roku 1767 jeho
synu Václavovi. Ten zemřel roku 1794 a
živnosti se ujal jeho syn Václav.
Číslo 14:
Chalupa náležela Václavu Němcovi. Vdovu
po něm si roku 1728 vzal za manželku
František
Fidrmuc.
Fidrmucová
ale
ovdověla podruhé a již roku 1735 na ní
začal hospodařil její třetí manžel Josef
Veverka. Roku 1783 byla chalupa připsána
jeho zeti Janu Boreckému. Boreckého syn
Jan na ní pak začal hospodařit od roku
1783. Roku 1812 byl statek přepsán jeho
synovi Filipovi Boreckému.
K Rašovicům se vztahuje také zajímavý
doklad o vztazích mezi vrchností a
poddanými. Bez povolení vrchnosti nesměl
poddaný svůj grunt opustit, prodat,
postoupit, nebo vyměnit. V roce 1498 bylo
sněmem usneseno, aby se každý prokázal
listem pod pečetí ke kterému náleží pánu.
Nikdo nesměl být bez pána. Tomu, kdo by
člověka bez takového dokladu přijal do
služby, hrozila pokuta 10 kop grošů.
Příklad takového rukojemství, se vtahem
k Rašovicům se také dochoval. Našel –li si
ženich nevěstu na cizím panství musel
žádat o propuštění prostřednictvím své
vrchnosti. Nymburská městská rada žádala
roku 1604 poděbradského hejtmana aby
„propustil z tělesenství vdovu po Adamu
Dvořákovi z Rašovic, kterou si oblíbil a za
ženu pojati chce Jiří Skřivan v Nymburce“
tímto přípisem:
„Jiří Skřivan, soused náš, dal nám zprávu,
že jest sobě z jistého vnuknutí Božího
k stavu sv. manželství Dorotu, pozůstalou
vdovu po Adamu Dvořákovi ze vsi Rašovic,
která nyní ve vsi Velenicích na chalupě
zůstává, poddanou J.M.C. pod správou
vaší oblíbil i také k tomu náležitými
prostředky, že jest jeho, pokud však
vrchnost její k tomu povolení dáti ráčí, býti
připověděla. I žádají nás za toto k vám
připsání o propuštění jí z poddanosti.
Poněvadž se tu nařízení Božího dotýče,
přimlouváme se k vám k tomu, aby svoji
manželé řádní býti mohli, povoliti a ji,
Dorotu Dvořáku spolu s pravedelnosti (ač
má – li na gruntech J.M.C. jakou)
z poddanosti a člověčenství propustiti
ráčíte, čehož mi se vám podobně na
volnosti i jinak všelijak přátelsky odměniti
neopominem.“
Šárka Ptáková

Jedna paní povídala...
Bohužel tato rubrika, která byla poprvé zveřejněna v předešlém Zpravodaji nebyla některými spoluobčany správně
pochopena. Jejím účelem je uvádět na pravou míru „zaručené zprávy“. Ty, kteří se drby dozvídají až později, než je
obvyklé, odkazujeme na minulé vydání (prosíme číst pozorně, a rozlišovat, které pasáže jsou ironické). Opět musíme jen
konstatovat, že je velká škoda, že se nás nikdo přímo nezeptá. Slíbili jsme naprostou otevřenost a chceme to také plnit.
Zatím, ale nemáme na co odpovídat - nikdo se zpravidla na nic neptá...
Dnes se chceme vyjádřit k nejžhavější novince místních kuloárů a to je informace, že se PRÝ bude zavírat naše
Základní škola. Jako obvykle je všechno jinak – škola nejenže se zavírat nebude, ale dokonce prosperuje a navíc získala
NADPRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ od České školní inspekce. O vyjádření jsme požádali paní ředitelku, PaeDr. Hanu Žižkovou,
která pro vás shrnula základní informace o škole a dění v ní:

Základní škola Budiměřice, Budiměřice 28, 288 02 Nymburk,
Tel.: 325 54 60 64,
Ředitelka školy:

E-mail:
hana.zizkova@zs.budimerice.indos.cz
PaedDr. Hana Žižková
Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Veronika Raulová, Mgr. Alexa Šváchová

Provozní zaměstnanec:

Miluška Herčíková

Základní škola Budiměřice je dvoutřídní
ZŠ s 1.-5. ročníkem. Zřídila ji obec
Budiměřice jako svou příspěvkovou
organizaci. Právní subjektivitu má škola
od 1. prosince 2002 a je zařazena v síti
škol.
Do školy docházejí žáci
z Budiměřic a z okolních obcí Rašovice,
Šlotava, Netřebice, Vestec, Chleby.
V případě zájmu můžeme přijmout i děti
z jiné spádové oblasti. Začátek a konec
vyučování je přizpůsoben
autobusovému spojení tak, aby vyhovoval
dojíždějícím žákům. Odpoledne po
vyučování mohou žáci pobývat ve školní
družině, kde je pro ně připravován
zajímavý program.
Ve školním roce 2004-2005 zde plní
povinnou školní docházku 20 žáků ve
vzdělávacím programu Základní škola.
V budově školy jsou dvě moderně
vybavené prostorné třídy, tělocvična,
školní družina a jídelna. K dispozici je
velká udržovaná zahrada a hřiště. Ve
spolupráci s obcí Budiměřice školu
nestále modernizujeme a již dnes
můžeme žákům nabídnout příjemné až
rodinné prostředí. Další předností školy
je moderní vybavení včetně počítačů
připojených k internetu a množství

výukových programů na CD-ROM. Naši
žáci toto vybavení běžně používají od 1.
ročníku. Neupřednostňujeme ale jenom
techniku. Škola má zpracovaný vlastní
ekologický projekt, který se zaměřuje na
rozvíjení odpovědného vztahu dětí
k životnímu prostředí
poznáváním
přírodních zákonitostí v okolí jejich
bydliště.
Další významnou akcí je náš projekt
Zdravý životní styl. Ve školní družině se
tomuto
tématu
věnuje
odborně
proškolená
vychovatelka.
Spolu
s preventivním
programem
školy
připravujeme žáky na nejrůznější krizové
situace a nabízíme možnosti, jak je řešit.
Spolupracujeme se Stanicí mladých
přírodovědců v Poděbradech a pro děti
od 8 let poskytujeme prostory pro
rybářský
kroužek.Velkou
pozornost
věnujeme
výchovným
předmětům.
Pořádáme pro žáky, rodiče a další
zájemce kurzy výtvarných technik.
Organizujeme akce, kterými chceme
udržet lidové zvyky na vesnici.
Všichni pedagogičtí pracovníci naší
školy mají ukončené vysokoškolské
vzdělání na pedagogické fakultě, sami
se dále vzdělávají a zúčastňují se

dalších kurzů pro zvyšování kvalifikace.
Můžeme tedy kvalifikovaně pomáhat
dětem se specifickými vývojovými
poruchami učení a můžeme u nás umístit
i děti zdravotně znevýhodněné. Klidné
nestresující prostředí přispívá k lepším
výsledkům všech dětí.
V tomto školním roce proběhla na naší
škole inspekce, kterou provedla Česká
školní
inspekce,
Středočeský
inspektorát. Dovolím si citovat závěry
z inspekční
zprávy:
„Personální
podmínky vzdělávání jsou hodnoceny
jako velmi dobré, materiálně – technické
podmínky jsou hodnoceny jako velmi
dobré, celkový průběh a výsledky
vzdělávání jsou hodnoceny jako velmi
dobré.“ Škola byla ohodnocena jako
velmi dobrá – nadprůměrná.
Věřím, že pro Vás a Vaše dítě je
mnohem důležitější kvalita školy a její
úroveň a ne velikost budovy a počet tříd
v ní. Pokud si chcete školu prohlédnout
nebo se podívat, jak probíhá vyučování,
domluvte se s námi telefonicky. Jsme tu
pro Vaše děti.
PaedDr. Hana Žižková

Pod čarou:
Ještě v dalším článku tohoto Zpravodaje se můžete dočíst více o tom, jak pracujeme na neustálém zvyšování
kvality základní školy. Z kroků, které podnikáme, je zřetelně jasné, že naším hlavním cílem je školu v obci udržet a
získávat do ní další nové žáky.
My se budeme snažit o co nejlepší údržbu a provoz školy a na vás už je, aby byl dostatek dětí. To by v obci, kde je
průměrný věk 39 let nemusel být zas až takový problém!

✪

Zpráva o hospodaření
Předpokládané příjmy pro letošní rok 2004 jsou 6.802.000,- Kč a k
31.10.2004 se skutečné příjmy rovnají 7.219.000,- Kč. Ovšem z
toho činí 2.095.000,- Kč dotace na kanalizaci.
Naše výdaje jsou zatím 3.588.000,- Kč z plánovaných 6.802.000,- ale pozor,
v rozpočtových výdajích je též zahrnuta kanalizace, která není zatím vyfakturována.
Uvádíme pouze některé položky, o kterých si myslíme že by vás mohly zajímat. Např. na opravu hřbitova se vyčerpalo 19.438,50 Kč, sběr komunálních odpadů 346.000,-, škole jsme zaplatili 134.000,- provozní náklady a 172 tis. na mzdy
(tuto musíme doplácet vzhledem k tomu, že máme výjimku na počet žáků), povinné
náklady na žáky navštěvující ZŠ v Nymburce 154 tis. Kč, náklady na el. energii jsou
190 tisíc (škola, OÚ, veřejné osvětlení), výdaje na dopravní obslužnost činí 97 tisíc.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností v hospodaření obce, je rozpočet a
(Iva Jarešová)
jeho čerpání k nahlédnutí na OÚ v Budiměřicích.

Další grant:
držte nám palce

V letošním roce se nám podařilo získat
dva granty: jeden milion korun na
dostavbu kanalizace a druhý grant ve
výši 1.095 000,- Kč. O další příspěvek
ve výši 1.000.000,- Kč máme zažádáno,
ale jeho vyřízení zdržely volby do
krajského zastupitelstva.
Konečné rozhodnutí o jeho
přidělení by mělo být
učiněno mezi 10 - 20.
prosincem 2004 a vyjádření
z KÚ očekáváme počátkem
(Iva Jarešová)
roku 2005.

Výsledky voleb do Krajských zastupitelstev
Rašovice
7

Budiměřice, Šlotava
1

ČSSD

1

45

ČSSD
Koalice pro Středočeský kraj

Koalice pro Středočeský kraj
KSČM

8

4

ODS

7

SNK sdruž.nez. a Evropští dem.

Nezávislí
ODS

Republikáni Miroslava Sládka

9

KSČM

1
3
13
21

SNK sdruž.nez. a Evropští dem.
Strana zelených

14

Okrsek

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

Budiměřice

315

101

32.06

101

101

100.00

Rašovice

147

35

23.81

35

33

94.29

Celkem

462

136

29.44

136

134

98.53

Děkujeme všem členům volebních komisí za zabezpečení bezproblémového průběhu voleb.

Vážení občané,
uplynul
celý
jeden
školní
rok.
Pokud
v naší škole nemáte
své dítě nebo vnouče, při cestě kolem
školy si možná viditelných změn
nevšímáte, ale věřte, že za zdmi školy
proběhly změny veliké. Chtěla bych Vás
seznámit s těmi nejdůležitějšími.
V průběhu srpna 2003 byly provedeny
nezbytné opravy a úpravy prostor školy.
Na školním dvoře byla odklizena
polorozbořená zídka a byl znovu
předlážděn dvůr. Okap na kůlně měl
opačný spád a veškerá voda tak stékala
na dvorek. Nechali jsme provést úpravu
tak, aby voda stékala do zahrady.
Současně s tím byl opraven rozletovaný
okap na přístavbě u budovy (šatna).
Veškeré elektrické kabely na budově a
kůlně byly opatřeny krytem. Byly
opraveny schody před vchodem do
budovy.
V přízemí
školní
budovy
byly
provedeny následující úpravy. Z chodby
byly odstraněny umakartové obklady a
byla nově vymalována školní družina,
jídelna a chodba. Do družiny a jídelny
jsme zakoupili závěsy a do družiny nový
koberec.
V přístavbě v šatně jsou
vedeny odpadní trubky v rohu místnosti.
Zakoupili jsme konzole a závěsy,
abychom potrubí zakryli a místnost
zútulnili. Mříže v oknech tělocvičny jsme
nechali upravit tak, aby bylo možné je
otvírat při úklidu a větrání. Utržené
zábradlí na schodišti a dřevěné schůdky
před jídelnou jsme upevnili. Ke třem
dveřím jsme nechali zhotovit nové prahy.

V prvním patře budovy jsme provedli
největší
změny.
Byla
zrušena
počítačová učebna, počítače jsme
rozmístili do tříd, aby je mohli žáci
využívat kdykoliv při vyučování. V
místnosti, která se tímto uvolnila, vznikla
nová ředitelna. Z původní ředitelny jsme
zřídili kabinet pro učitelky. Zázemí pro
pedagogické pracovníky dosud ve škole
zcela chybělo.
Kabely vedené po zdech jsme
zalištovali. Během roku jsme pak do
ředitelny pořídili nový kancelářský
nábytek a koberec. Místnost jsme
nechali přepažit sádrokartonovou příčkou
a za ředitelnou tak vznikl ještě archiv.
V květnu jsme ještě vymalovali chodbu
v prvním patře, schodiště , tělocvičnu a
WC. V době konání voleb nám byla
z budovy školy odcizena státní vlajka.
Museli jsme nechat vyrobit nové stojany
a připevnit je vedle okna v 1. patře.
Zastaralé učební pomůcky jsme
postupně během roku nahrazovali
novými. Zakoupili jsme především
nástěnné obrazy pro výuku čtení v 1.
ročníku, pro výuku českého jazyka pro2.
až 5.ročník a pro výuku angličtiny.
Pořídili jsme několik encyklopedií a
výukové programy na CD-ROM.
V tomto školním roce jsme se
zaměřili na přiblížení školy životu v obci.
Uspořádali jsme den otevřených dveří
s možností shlédnout výuku v hodinách.
Zájem veřejnosti byl velký. Přišlo přes
sedmdesát občanů a vyučování vidělo
pět zájemců. S velkým zájmem se
setkaly i kurzy výtvarných technik . Pro
veřejnost jsme připravili předvánoční
akci Zpívání pod vánočním stromem.

V březnu a v dubnu jsme uspořádali jarní
slavnosti s ukázkami jarní a velikonoční
výzdoby a s vynášením Morany do řeky
Mrliny. Opět se přišla podívat spousta
obyvatel. Upevňujeme také
kontakty
s Mateřskou školou Netřebice, kterou
navštěvují předškolní děti z naší spádové
oblasti, a pořádáme společné sportovní
dopoledne u příležitosti oslavy dne dětí.
Spolu jsme navštívili i divadelní
představení v Mladé Boleslavi. V tomto
roce byli žáci naší školy poprvé na škole
v přírodě.
V únoru 2003 došlo v naší škole ke
krádeži
vloupáním
neznámým
pachatelem,
kterého
se
dosud
nepodařilo Policii ČR dopadnout. Po této
události jsme ve spolupráci s obcí přijali
další bezpečnostní opatření.
Odcizené věci nahradíme postupně.
Školu chceme vybavit tak, aby žáci naší
školy měli stejně dobré podmínky jako
jejich vrstevníci v městských školách a
musím říci, že se nám to daří. Česká
školní inspekce ohodnotila naši-vaši
školu jako nadprůměrnou. Ne všechny
školy takového hodnocení dosáhnou, ať
jsou velké nebo malé. Byla bych ráda,
kdybyste se mohli svou školou chlubit i v
budoucnu a byli na ni náležitě pyšní. Je
to služba obce pro své občany a podle
hodnocení lidí „z venku“ je to služba
velmi dobrá.
Za zaměstnance Vám
mohu slíbit, že úroveň školy budeme
stále zvyšovat. Přeji Vám hezké Vánoce
a nový rok 2005.
PaeDr. Hana Žižková

Fotbal

Jubilanti

TJ Budiměřice Šlotava děkuje všem příznivcům
přípravky a mužstva dospělých za hojnou
návštěvnost a podporu obou týmů.

V druhé polovině roku* oslavili významná životní jubilea naši spoluobčané:
Paní Zdeňka Novotná z Budiměřic
Pan Karol Bilý z Budiměřic
Paní Veronika Kulichová z Rašovic
Paní Jitka Plačková z Budiměřic
Paní Marie Šugarová z Budiměřic
Paní Marie Němcová z Rašovic

Kopaná dospělí - podzimní část

Celkové druhé místo za mužstvem Předhrádí se
ztrátou pouhých dvou bodů
Výhra 10 x
Remíza 1 x
Prohra 1 x
Celkem 31 bodů
Na domácím hřišti družstvo za vydatné podpory
skalních příznivců dosáhlo pokaždé vítězství!
Celkový počet vstřelených gólů 49
Počet obdržených gólů 14
Nejlepší střelcem se stal Jindřich Knížek

* Dodatečně se ještě jednou omlouváme těm, jejichž jména nebyla v minulém Zpravodaji zveřejněna

Blahopřejeme!

Kopaná přípravka - podzimní část

Novým občánkům přejeme do vínku spoustu lásky, štěstí, radosti a vše
NEJ co jen život může přinést. Za všechny občany mezi námi vítáme:

Za účasti pěti celků v dvoukolové hře skončila
přípravka po vyrovnaných zápasech na čtvrtém
místě.
Výhra 1x
Remíza 3x
Prohra 4x
Celkem 6 bodů
Počet vstřelených gólů 17
počet obdržených gólů 20
Nejlepším střelcem byl Luboš Nepovím ml.

Josefa Ditricha
ze Šlotavy 12

Dominika Chláda
z Budiměřic 35

Leonu Farníkovou
z Rašovic 38

Těšíme se na vaši podporu i v příštích zápasech!

Oznámkujte nás a vyhrajte vánoční dárek

Všichni, kteří odpoví na otázky v tomto dotazníku a odevzdají jej do 23.12.2004 postoupí do
slosování o hodnotný vánoční balíček. Vyplňte níže uvedený dotazník, odstřihněte a vhoďte
do schránky na Obecním úřadu.



Jak jste spokojeni s fungováním Obecního úřadu?
V každém řádku zaškrtněte pouze jedno okénko. Známkujte jako ve škole od jedničky do pětky.
Můžete dát více stejných známek.

1

2

3

4

5

Vaše připomínky k tomuto tématu:
Škola a zájmová činnost pro děti
Stavební záležitosti, parcely, kanalizace
Údržba a čistota v obci
Sociální služby, starší spoluobčané
Zábava a kultura
Sport
Hospodaření obce
Informovanost obyvatelstva
Celkové hodnocení fungování OÚ

Který způsob sdělování informací se vám nejvíce vyhovuje?

1 = nejlepší způsob, 4 = vyhovuje mi nejméně
Obecní rozhlas

Čemu by se podle vás měla obec více věnovat?
1 = nejlepší způsob, 9 = vyhovuje mi nejméně
Dokončení kanalizace na území všech obcí

Informační Zpravodaj

Dokončení elektrifikace

Vývěsní deska na Obecním úřadu

Zavedení plynu

Na veřejných zasedáních, nebo přímo na OÚ

Zavedení vodovodu
Prodej nových parcel

Děkujeme Vám za vaše názory a připomínky!

Škola a zájmová činnost pro děti
Sociální služby, péče o starší spoluobčany

Jméno a obec:__________________________

Sportoviště
Zábava a kultura

Český svaz žen Budiměřice –
Šlotava pořádá každoroční

Karneval
s mikulášsou nadílkou

Vánoční mše

Děkujeme!

V Nymburce v kostele sv. Jiljí se
bude konat Vánoční mše
24. prosince od 22. hodin.
V Budiměřicích se mše uskuteční
v kostele sv. Prokopa v sobotu
25. prosince od 15. hodin

Jménem Obecního úřadu
děkujeme všem spoluobčanům,
kteří se v průběhu tohoto roku
podíleli na pracích pro obec.

v neděli 12. prosince od 15. hod.

Za všechny chceme poděkovat

v pohostinství U Datlů ve Šlotavě.

zejména panu Hruškovi ml.

Vstupné 20,- Kč dítě,
ostatní dobrovolné.

za to, že pro obec bezplatně
opravuje a provádí údržbu na

Možná přijde i čert!

obecních strojích.
Otevírací hodiny a během vánoc:

Služby/ Datum
Úřední hodiny OÚ
U Datlů
Ilonette
Vari Ing. Nepovím
Čerpací stanice DB Plus

Čt
23.12.
14 -16
14 - 23
9 - 17
16 - 20
5 - 22

Pá
So
Ne
Po
Út
St
24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12.
X
X
X
X
X
9 - 12
zavřeno 18 - 23 15 - 23 18 - 23 14 - 23 14 - 23
zavřeno zavřeno zavřeno 9 - 17
9 - 17 9 - 17

Čt
Pá
So
30.12. 31.12.
1.1.
9 - 12
X
X
14 - 23 14 - ? 15 – 23
9 - 17 zavřeno Zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno Zavřeno

8 - 18

9 - 18

9 - 18

5 - 22

5 - 22

5 - 22

5 - 22

6 - 18 11 – 20

Setkání dvou silnic
Tropické ovoce
Prominutí trestu
Režisér trilogie "Slunce, seno.."
Pomocnice faráře Otíka
Vánoční písně

Robinson
Kdo byl otráven Maryšou
Kamarádka Vilíka
Kopec u Křince
Kamarád čerta
Strunný hudební nástroj

Všem občanům
přejeme krásné
a pohodové Vánoce,
bohatou nadílku
a v novém roce

Vánoční sladkosti
Název pohostinství ve Šlotavě
Sestra Arabely
Tekutina

2005

Psací potřeba
Naše hlavní město
Druh bonbónu
Klid zbraní
Ženské jméno (12.9.)
Polibek

splnění všech přání.
Váš Obecní úřad.

