ZPRAVODAJ

číslo 3+4/ 2005
Budiměřice, 15.8.2005

Obecního úřadu Budiměřice
Milí spoluobčané,
nyní, uprostřed léta pro vás máme další příznivé informace z Obecního úřadu. Přestože jsme v minulém
čísle psali o tom, že třetí dotace na dokončení kanalizace je „neuvěřitelným úspěchem“, důkladně jsme
vypracovali a podali další žádost o finanční příspěvek z Fondu životního prostředí. A o trochu později...
na konci července jsme dostali zprávu, že náš požadavek byl schválen! Prostředky budou opět použity na
stavbu kanalizace a více se dočtete v článku na titulní straně.
Peníze nejsou ale jediným úspěchem o kterém ve Zpravodaji píšeme. Dozvíte se také o tom, že naše
Základní škola získala 1. místo v celorepublikové soutěži.
Snad bude úspěšné i toto vydání Zpravodaje. Přejeme vám krásné léto! Vaši zastupitelé.

Na dotacích již 5.095.000,- Kč
Dosáhli jsme 100% úspěšnosti při žádostech o granty
Odkanalizování Budiměřic a Šlotavy
je už kompletní. Možná jsme mohli
založit ruce, splácet dluhy z dávného
úvěru a čekat až opět naspoříme
dostatek prostředků na kanalizaci
v Rašovicích.
Jenže po mnoha pátráních a
několika jednáních se otevřela možnost
podat již čtvrtou žádost o poskytnutí
finanční dotace od Krajského úřadu
Středočeského kraje. Poté, co se nám
podařilo
získat
během
jednoho
volebního období již tři granty, by snad
někdo mohl považovat náš další
požadavek za drzost. Nicméně jsme
opět shromáždili všechny nezbytné
spisy, a připravili další dokumentaci
k projektu odkanalizování našich obcí etapa Rašovice - přivaděč.

Naším záměrem je samozřejmě
pokračovat s budováním kanalizace i
v Rašovicích. Jediné, co nás v našich
velkých plánech může zbrzdit, jsou
peníze. Budeme se jistě snažit finanční
prostředky ušetřit, ale když se nabídla
možnost dotace, byli jsme ihned
rozhodnuti pokusit se o její získání.

Dotace z fondu Životního prostředí
bude připsána na obecní účet po
uzavření smlouvy a následujícím
krokem bude jednání s dodavatelem.
Prostřednictvím
Zpravodaje
vás
budeme informovat o dalším postupu.
Kolik jsme zatím na dotacích získali?
1.500.000,1.095.000,1.000.000,1.500.000,5.095.000,- Kč

Dopis z odboru životního prostředí
Středočeského kraje o výsledku řízení
jsme obdrželi na konci července. Nyní

máme nesmírnou radost z toho,
že vám můžeme již počtvrté
oznámit, že se nám podařilo na
tento projekt získat další

1.500.000,- Kč!

Obec má ročně na hospodaření
přibližně 3.500.000,- Kč z nichž navíc
splácíme půjčky. Během necelých třech
let se nám prostřednictvím dotací
podařilo získat celkem 5.095.000,- Kč.
Aleš Hrubý

Kolaudace proběhla,
můžete se napojit
Dne 19.7. úspěšně proběhlo kolaudační řízení 3. etapy
dokončení kanalizace ve Šlotavě. Kolaudace se zúčastnili
zástupci Obecního úřadu, stavebního úřadu, firmy Vod-Ka,
a.s. a stavební dozor. Velice nás potěšila pochvala paní
Vomáčkové ze stavebního odboru v Nymburce, která je
přítomna u podobných řízení i v dalších obcích a konstatovala,
že jsme jednou z mála vesnic, které se podařilo financovat
kanalizaci z grantů.
Všem obyvatelům Budiměřic a Šlotavy, kteří ještě
nejsou na kanalizaci napojeni připomínáme postup:
1. Projektová dokumentace (pokud nemáte, nikoho, kdo by
vám vypracoval výkresovou dokumentaci, můžete se
obrátit na paní Novotnou na OÚ, která vám předá
kontakty).
2. Stavební povolení vydává městský úřad na Náměstí
Přemyslovců v Nymburce. Naše katastrální území spravuje
paní Šalandová (telefon 325 501 404).
3. Napojení na kanalizační řád. Vaše nemovitost by měla
být připojena co nejdříve v souladu s projektovou
dokumentací a po vydání stavebního povolení.
Martin Herčík

Naše škola vyhrála
celostátní soutěž
Vážení občané,
ráda bych Vás opět informovala o životě naší školy. Jak už jste si
mohli přečíst v Nymburském deníku, ZŠ Budiměřice dosáhla
vynikajícího úspěchu. Zúčastnili jsme se celostátního projektu
Zdravé zuby spojeného se soutěží škol a získali jsme 1. místo
v republice!
Slavnostní vyhlášení proběhlo 15.června v Praze v hotelu
Panorama. Z rukou organizátorů jsem převzala věcnou cenu , sadu
obrazů pro výuku českého jazyka v hodnotě 13 000 Kč. Předávání
cen bylo přítomno na 60 hostů: televize, rozhlas, Učitelské
noviny, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstva zdravotnictví, Světové zdravotnické organizace,
Státního zdravotního ústavu, hlavní hygienik a sponzoři.
Kromě výuky ve škole je další podmínkou v soutěži také to, že žáci
navštíví s rodiči zubního lékaře a ten jim potvrdí ošetření. Děkuji
tedy rodičům našich žáků, že nám pomohli zúčastnit se. Takováto
spolupráce rodičů a školy se opravdu vyplatila.
PaedDr. Hana Žižková

Časopis je vydáván 1 x za dva měsíce Obecním úřadem Budimeřice, Budiměřice 7, okres Nymburk (IČO: 239011)
Vydávání je schváleno Ministerstvem kultury ČR, evidenční číslo: MK ČR E 14177, připravili Šárka Křížová a Jaromír Chochola

Uplynulý školní rok 2004/ 05

Jubilanti

Akce Zdravé zuby o které se píše na přední straně
Zpravodaje nebyla jediná úspěšná aktivita naší školy.
Během
školního
roku
probíhala
přírodovědná
korespondenční soutěž pro žáky 5. ročníků v rámci
Středočeského kraje. Zapojila se do ní Jana Svobodová
a vyhrála skvělé 3. místo v kraji. Kromě diplomu získala
knihy, encyklopedie, kazety a dárkové předměty.
Blahopřejeme!

Pánové Jan

Kundra z Rašovic
a Miroslav Lukavec ze Šlotavy
oslavili významná životní jubilea.
Blahopřejeme jim a přejeme pevné zdraví
a mnoho dobré pohody do dalších let.
S velkým potěšením mezi nás vítáme
naše nové spoluobčánky a přejeme
jim do vínku mnoho štěstí, lásky,
zdraví spokojenosti a radosti.
Srdečně blahopřejeme rodičům
Michalky Peterkové z Budiměřic
Jiříčka Kočího z Rašovic a
Adélky Hoškové z Budiměřic

Velmi mě těší, že se nám daří školu zviditelnit nejen
v okrese, ale i v kraji a na celostátní akci. Naši žáci uspěli
v soutěžích vědomostních, sportovních i výtvarných. Jejich
výsledky jsou výborné a věřím, že potěšili všechny
příznivce školy.
Přeji našim žákům a jejich rodičům klidné prázdniny a
těším se na nový školní rok. Věřím, že bude také úspěšný.
Všem Vám přeji hezké léto.
PaedDr. Hana Žižková

Rozpis fotbalových zápasů

OBČANSKÉ PRŮKAZY

Podzim 2005 - muži
* Budiměřice – Velenice
Kněžice B – Budiměřice
* Budiměřice – Křečkov B
Dlouhopolsko – Budiměřice
* Budiměřice – Záhornice
* Budiměřice – Libice n/C. B
Běrunice B – Budiměřice
* Budiměřice – Činěves
Opolany – Budiměřice
* Budiměřice – Netřebice
Hradčany – Budiměřice

Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota

20.08.2005
28.08.2005
03.09.2005
10.09.2005
17.09.2005
24.09.2005
02.10.2005
08.10.2005
16.10.2005
22.10.2005
29.10.2005

od 17:00
od 17:00
od 17:00
od 17:00
od 16:30
od 16:30
od 10:15
od 16:00
od 15:30
od 15:30
od 14:30

Občanským průkazům bez strojově
čitelných
údajů
vydaným
do
31.12.1994 končí platnost 31.12.2005
V těchto občanských průkazech je
vyznačena doba platnosti „bez
omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“.
Žádost o vydání občanského průkazu
musí občan předložit nejpozději do
30.11.2005, z důvodu měsíční výroby
nového průkazu.

Podzim 2005 - prípravka
* Budiměřice – Bohemia B
volno – Budiměřice
* Budiměřice – Křinec
Slovan Pdy – Budiměřice
* Budiměřice – Polaban A
Bohemia B - Budiměřice
* Budiměřice – volno
Křinec – Budiměřice
* Budiměřice – Slovan Pdy
Polaban A – Budiměřice

Středa
Pondělí
Pondělí
Středa
Pondělí
Neděle
Pondělí
Středa
Pondělí
Pondělí

31.08.2005
05.09.2005
12.09.2005
14.09.2005
19.09.2005
25.09.2005
03.10.2005
05.10.2005
10.10.2005
17.10.2005

od 17:00
od 17:00
od 17:00
od 17:00
od 17:00
od 17:00
od 17:00
od 17:00
od 16:30
od 16:30

* (zápasy označené hvězdičkou se hrají u nás)

Český svaz žen
Budiměřice – Šlotava

Střípky
•

Aktuální vyhlášky si můžete přečíst
také na internetových stránkách
www.budimerice.cz

•

Komunikovat
s námi
můžete
i elektronickou poštou, naše adresa
je obec@budimerice.cz

Vás srdečně zve na

Václavskou zábavu,
která se koná v pátek 30.9.2005
od 2000 hod. v pohostinství „U Datlů“
ve Šlotavě.
K tanci a
poslechu hraje
skupina Pohoda.
Vstupné 50,- Kč

Bohatá tombola zajištěna

•

Podle vyhlášky č. 1/ 2005 platí bez
výslovného povolení Obecního úřadu
zákaz parkování a skladování stavebního materiálu na veřejné zeleni

•

Obec stále doplácí na to, že někteří
občané netřídí správně odpad a u
kontejnerů hromadí pytle s odpadky
(týká se to Rašovic a Budiměřic)

•

Velkoobjemové kontejnery objednáme opět na podzim. Budete včas
informováni oznámením na úřední
desce a rozhlasem.

Doporučujeme žádat o výměnu
v průběhu celého roku. Předejdete
tak dlouhému čekání
měsících roku 2005.

v posledních

Žádost o vydání občanského průkazu
lze vyzvednout a vyplnit na Obecním
úřadu
v Budiměřicích s pomocí
paní Novotné
V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte paní Novotnou Petru na
telefonním čísle úřadu 325 546 080.

Zpravodaj je bezvadný,
to mi tedy věřte,
každý se vždy na něj těší,
co si v něm zas přečte.
Teď vám musím poděkovat,
jak se o nás staráte,
fotografa pozvete nám,
obrázky nám děláte.
Ty občanské průkazy,
musíme mít včas;
staráte se o nás dobře,
díky, díky, zas.
Ladislava Vašková, Rašovice
... i my děkujeme za pochvalu a
krásnou básničku!

