ZPRAVODAJ

číslo 5 +6/ 2005
Budiměřice, 22.12.2005

Obecního úřadu Budiměřice
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou poslední letošní vydání Zpravodaje. Je asi přirozené, že s blížícím se koncem roku lidé
poněkud mimovolně začnou uplynulé období hodnotit. Děláme to i my na Obecním úřadě a při ohlédnutí se zpět
můžeme pyšně konstatovat, že rok 2005 byl pro naše obce mimořádně úspěšný. Podařilo se nám dokončit další
etapy výstavby kanalizace a zároveň i všechny zdárně zkolaudovat. Na způsob finančního hospodaření jsme
obzvláště hrdí, z obecní pokladny šlo na kanalizaci jen opravdu nezbytné množství prostředků a většina stavby
byla hrazena z dotací.
Život v obci ale není jen o penězích. Máme ohromnou radost z úspěchů žáků naší školy a ze všech akcí našich
spolků, díky kterým je zřetelné, že vám dění kolem vás není lhostejné. Děkujeme všem, ale především členům
spolků, kteří pro své spoluobčany uspořádali v roce 2005 spoustu nezapomenutelných akcí.
Jsme si jisti, že cesta kterou jsme se vydali vede správným směrem a budeme počítat s vaší podporou i v příštím
období. Přejeme vám i vašim rodinám klidné prožití vánočních svátků a spoustu zdraví a úspěchů v novém roce.
Vaši zastupitelé.

Další etapa výstavby kanalizace:
Rašovice přivaděč
Po
úspěšném
dokončení
a
zkolaudování kanalizace v obci Šlotava, na
kterou jsme získali dotace od Krajského
úřadu
Středočeského
kraje
v Praze
v celkové hodnotě 3.095.000,- Kč a
z obecní kasičky jsme zaplatili 832.814,Kč, zažádali jsme v jarním kole letošního
roku o další grant (v pořadí již čtvrtý). Jak
jsme vás informovali v minulém čísle,
přestože jsme ani úspěch nepředpokládali,
byla nám i tentokrát přidělena dotace ve
výši 1.500.000,- Kč. Rozhodli jsme se ji
použít na vybudování kanalizační trasy do
Rašovic.
S naší dvacetiprocentní spoluúčastí
(která byla podmínkou) jsme se dostali na
částku 1.875.613,- Kč.
Přestože se na první pohled zdá, že se
jedná o hodně vysokou sumu, nepomůže

nám dostat se s kanalizačním řádem dál,
než asi jen 200 metrů před obec Rašovice,
kde bude akce zatím ukončena.
Naše taktika je logická – nemůžeme
investovat více vlastních financí, protože by
nám mohly později chybět při získávání
dalších dotačních titulů.
Určitě jste si již všimli, že stavba byla
zahájena a prováděcí firma Vod-Ka a.s. je
smluvně vázána k dokončení stavby do
31.12.2005. O kolaudaci již bylo zažádáno
a nyní očekáváme ohlášení termínu z MÚ
Nymburk.
Je pro nás velice důležité, aby občané
Rašovic věděli, že samozřejmě nechceme
skončit s kanalizací před jejich obcí. Už
nyní pracujeme na tom, abychom se na
jaře příštího roku mohli zúčastnit dalšího
kola vypsaného Krajským úřadem

Středočeského kraje o získání dotace,
která činí až 8.000.000,- Kč!!!
Kdyby nám tento grant opět vyšel a
dodali bychom další finanční prostředky
z vlastních zdrojů, podařilo by se nám
vybudovat kanalizaci v celé obci Rašovice,
což by byl určitě velký úspěch.
Žádost o grant budeme podávat na jaře
příštího roku. Věříme, že nám opět budete
držet palce!
Všem vám děkujeme za dosavadní
podporu!
Martin Herčík
místostarosta obce

Provoz podtlakové kanalizace v obci Budiměřice a části Šlotava
Nic na světě nefunguje úplně bez
závad, takže se čas od času vyskytnou
závady i při provozu podtlakové kanalizace
v naší obci. Přinášíme vám tedy několik
užitečných rad:
Podtlaková kanalizace slouží ke shromažďování splaškových vod do centrálního
místa, tj. do podtlakové stanice v obci
Budiměřice ze všech částí obce.
Z podtlakové stanice jsou odpadní vody
přečerpávány do kanalizace města Nymburka. Kanalizace slouží pouze pro splaškové odpadní vody. Dešťové vody a jiné odpadní vody (od hospodářských zvířat atd.)
je přísně zakázáno vypouštět do kanalizace,
je nutné je likvidovat jiným způsobem.
Společně se splaškovými vodami nesmí
být do kanalizace přiváděny hygienické
vložky, plastové láhve, kovové předměty,
hadry, velké kusy zbytků zeleniny, ovoce,
větší množství tuků apod., protože by mohlo

dojít k ucpání ventilu v podtlakové šachtě a
znemožnění odtoku z celé nemovitosti, což
by vedlo k nutnému zásahu provozovatele Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s..
Je také zakázáno
manipulovat se
zařízením v podtlakové šachtě nebo do ní
vhazovat
jakékoliv
předměty
(dřevo,
kameny, láhve, apod.)
Naším cílem je, aby vybudovaná
kanalizace sloužila všem odběratelům/
obyvatelům obce a aby se nestala místem,
kam je možno beztrestně cokoliv odhodit.
Protože podtlaková kanalizace je jednou
z
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 pracovníka Vodovodů a kanalizací
Nymburk, a.s. p. Vávru, aby odstranil
závadu. V případě jeho nedostupnosti
volejte dispečink a.s..
Níže uvádíme kontakty na provozovatele:
Provozovatel:
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,
Bobnická 712; 288 21 Nymburk
Dispečink a.s. (nepřetržitě):
tel.: 325 513 804, 602 422 458
Fakturační oddělení:
tel.: 325 513 245
úřední dny pondělí a středa
06:30-16:00 hod.
Zaměstnanec:
p. Vávra Miroslav, Budiměřice čp. 95
tel.: 325 5462 10
Ing. Borecký Josef
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Novinky ze školy
Od prosince 2002 je ZŠ Budiměřice obecní školou, tj. školou zřízenou obcí.
Tento fakt je důležitý především pro financování školy. Škola je tedy financována ze
dvou zdrojů, část z peněz státních, část z peněz obecních. Tyto peníze však
pokrývají jen nejnutnější běžné výdaje. Pokud chceme prostředí ve škole vylepšit a
vybudovat pro děti i něco navíc, nad rámec povinného vybavení, musíme hledat
ještě další zdroje.
Rozhodla jsem se tedy oslovit privátní sféru a požádat majitele soukromých firem o
poskytnutí sponzorského daru, který bychom použili na výstavbu dětského hřiště.
Z oslovených pěti podnikatelů projevili zájem pomoci nám jen dva, pan Jiří Křivský a
pan Vladimír Táborský. Díky jejich štědrému daru jsme na školní zahradě postavili dětské
hřiště, které splňuje všechny bezpečnostní předpisy platné v ČR a v Evropské unii. Děti tu mohou nejen sportovat, ale i si
hrát.
Ráda bych touto cestou panu Křivskému a panu Táborskému poděkovala za poskytnutou finanční pomoc i za příslib další
spolupráce. Mnohokrát Vám děkuji.
PaedDr. Hana Žižková, ředitelka školy

VÝZVA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY

DEJTE

O

SOBĚ

VĚDĚT!!!

Léto již nám končí,
podzim nastává
a nám se zas z toho
horší nálada.

Využijte bezplatné inzerce na webových stránkách naší obce.

Barevné listí
létá ulicí
a každý si potom
hlídá čepici.

V případě zájmu o zveřejnění vaší reklamy
kontaktujte pracovnici obecního úřadu
paní Patru Novotnou:

Na podzim vždy příroda
mnoho čaruje,
listí žluté, červené
všude plno je.

Telefon: 325 546 080
E-mail: obec@budimerice.cz
Bezplatné inzerce můžete využít i ve ZPRAVODAJI.

Ovšem je to nakonec
co nám může dát
přijde zima, bude sněžit
a ona bude spát.

Vážení spoluobčané,
pokud i vy máte potřebu něco sdělit, či oznámit
prostřednictvím ZPRAVODAJE neváhejte a učiňte tak.
Vaše příspěvky rádi otiskneme.

Ty barevné kontejnery,
to je velká výhoda,
nesmí se však do nich dávat
všechno co nás napadá.
Žluté, ty jsou na petky
modré na papír,
aby ten náš úřad
na nás netratil.
Ostatní jsou na sklo,
to je všem snad jasno.
Avšak lidská bezohlednost,
to je velká smůla
někdo tam dá batoh,
(boty, deku, kbelík, gumu)…
a je toho fůra.
Že to tady máme
můžeme být rádi,
nesmíme však dopustit,
ať to někdo kazí!
(Ladislava Vašková)

(Ladislava Vašková)

Pálení domácího odpadu
Žádáme občany, aby nepálili v domácnostech odpad, který svými zplodinami může
být agresivní nebo dokonce nebezpečný (guma, umělá hmota, lepené dřevotřískové
desky, apod.) Uvědomte si prosím i to, že těmito zplodinami obtěžujete výrazným
způsobem své spoluobčany.
Obec má právo u opakovaného pálení takovýchto odpadů celou věc řešit ve
správním řízení s následnou pokutou pro ty, kteří se dopouštějí podobných přestupků.
Předem děkujeme všem za pochopení a toleranci vůči ostatním sousedům
a spoluobčanům.
(Aleš Hrubý)

Kácení st romů
Kácení stromů na pozemcích obce
je bez souhlasu Obecního úřadu
přísně zakázáno. Tento zákaz se
vztahuje i na relativně suché, staré
nebo nemocné stromy.
K jakémukoliv kácení musí být
nejprve obcí vydáno povolení.
Nedodržení tohoto zákazu může
být postiženo vysokou pokutou.
Proto
žádáme
všechny
spoluobčany,
aby
na
obecních
pozemcích bez souhlasu Obecního
úřadu stromy nekáceli.
Aleš Hrubý

Komunální odpad
•

Během vánočních svátků bude svoz
komunálního odpadu pokračovat dle
plánu. Popelnice budou vyvezeny
v pondělí 26.12.2005.

•

V roce 2006 zůstane výše poplatku
za svoz komunálního
odpadu
nezměněna, tj. 450,- Kč.

•

V letošním roce eviduje OÚ 25
neplatičů místního poplatku za svoz
odpadu.

•

Pokud je popelnice, kterou používáte
poškozena, máte možnost ji na
Obecním úřadě bezplatně vyměnit za
(Petra Novotná)
novou.

Kulturní a sportovní dění v obci - ohlédnutí za rokem 2005
Svaz žen Budiměřice – Šlotava

Sbor dobrovolných hasičů Budiměřice – Šlotava

Mezi nejúspěšnější akce spolku již
tradičně patří ty, které jsou pořádány pro
děti.
V červnu se konal Dětský den, který
je každý rok pojat na jiné téma. Tentokrát
to bylo pohádkové putování s tajenkou a
soutěžení na hřišti.
I letos sklízel velký úspěch Karneval
s mikulášskou nadílkou. Pořadatelky
příjemně překvapila rekordní účast téměř
sedmdesáti
dětí
v nejrůznějších
nápaditých převlecích a maskách.
Dospěláci se naopak mohli pobavit
při Josefovské a Václavské zábavě
pořádaných v pohostinství „U Datlů“ ve
Šlotavě.
Díky Svazu žen jsme měli mnoho
příležitostí dopřát si spoustu zábavy a
pobavení v dnešní uspěchané a hektické
době.
Nejinak tomu bude i příští rok, již nyní
se začínají plánovat obdobné akce.
Již 21. ledna 2006 se můžete těšit na
Taneční zábavu, kde k tanci a poslechu
zahraje skupina XXM.
Všichni Josefové a Pepíčci (a nejen
oni) jsou srdečně zváni na Josefovskou
zábavu, která se bude konat 25. března
2006.
Na červen se opět připravuje Dětský
den, o konkrétním termínu jeho konání
budete včas informováni datum není
zatím známo.
Po prázdninách na nás čeká další
setkání a to na Václavské zábavě.
A v prosinci se opět děti mohou těšit
na další karneval.
Věříme, že plánované akce budou
stejně úspěšně navštěvované jako
v předešlých letech.
Členky Svazu žen se již předem
těší na vaši účast ☺ !

V květnu naši hasiči zorganizovali na hřišti v Budiměřicích Memoriál
Františka Říhy a Bohumila Jeníka, jehož se zúčastnilo 14 družstev z celého
okresu.
Další akcí byla posvícenská taneční zábava pořádaná v listopadu
v pohostinství ve Šlotavě.
Tradiční sběr železného odpadu provedli hasiči dvakrát, na jaře a na
podzim.
Po několika letech si hasiči v říjnu vyrazili na zájezd do vinného sklípku
na Moravě.

TJ Budiměřice – Šlotava
Kromě
toho,
že
hojně
navštěvované
fotbalové
zápasy
našich mužstev patří mezi hlavní
aktivitu našich sportovců, zapojují
se často i do dalšího kulturního dění
v obci.
V první
polovině
července
uspořádali sportovci celkem pět akcí.
Mezi
první
z nich
patří
21. ročník fotbalového turnaje
„Memoriál Ladislava Havránka“,
kterého se zúčastnila čtyři mužstva.
Druhým podnikem byl 7. ročník
Krušovice cup. V tomto klání v
v minikopané
soutěžilo
dvanáct
mužstev.
Další akcí na hřišti byl pouťový
zápas staré gardy mezi TJ
Budiměřice a TJ Sokol Býchory.
Pouťová zábava ve Šlotavě byla
jen lehkým odpočinkem od sportu a
hned v srpnu sportovci vypravili
autobus do Býchor, kde se konala
odveta staré gardy.

Sbor dobrovolných hasičů
Rašovice
V polovině května jste mohli
zhlédnout na hřišti v Rašovicích
nohejbalový
turnaj.
Koncem
prázdnin uspořádali hasiči druhý
turnaj v nohejbalu. Obou akcí se
zúčastnilo 12 tříčlenných družstev.

Český červený kříž Rašovice
Ani děti v Rašovicích nebyly
ochuzeny o oslavu svého svátku
v červnu. Přestože musely ženy
dětský den pro nepřízeň počasí
přeložit na druhý den, nemusely
litovat, děti byly nadšené a bavily se.

Vítání občánků
V neděli dne 23.10.2005 se sešli
zástupci Obecního úřadu a rodiče
s našimi novými občánky.
Ve slavnostní atmosféře
vystoupily s přednesem básniček
žákyně Základní školy. Pro
všechny děti byl připraven malý
dárek.
Noví občánci na fotografii:
 Josef Ditrich
 Leona Farníková
 Dominik Chlád
 Marie Chocholová
 Jiří Kočí
 Michaela Peterková

Jubilanti

Křížovka

Blahopřejeme našim
spoluobčanům
k významným
životním jubileím a
přejeme spoustu
zdraví, pohody a
spokojenosti do
dalších let.

Mužské jméno 30.12.
Vystrašit
Část svíčky
Název zem. podniku ve Šlotavě
Jedna z našich obcí
Letadlo (dětsky)
Poslední den v roce

F ra n ti šek Dvo řá k , Š lo ta va
Sta ni s la v B lec ha , Ra šo v ice
J o sef Nep o vím , B ud im ěři ce
Kv ět u še F őr je šo vá , Š lo t a va
Vla s ta Ře há k o vá , Ra šo v ice
H a na M ic ha lo vá , Ra šo v ice

Jméno víly
Planeta
Pouťová atrakce
Sladidlo
Společník Vochomůrky

Blahopřejeme!

Australský vačnatec

V listopadu se naše obec rozrostla o dva
nové občánky.

Smeták

Do rodiny Svobodových
se narodila dceruška

Část nohy

Jak oslovuje Hurvínek Spejbla

z Budiměřic

Okopírovat

Šárka

Příbuzná
Jméno dívky na koštěti

a
ve
stejné
ulici
v Budiměřicích
se Podruhovým narodil syn

Mléčný výrobek
Motýl od Makové panenky

Vojtěch

Základní surovina do těsta
Oběma šťastným
rodinám ze srdce
gratulujeme a dětem
přejeme do života radost,
štěstí, lásku a jen to
nejlepší co život přináší.

Král zvířat
Toaletní potřeba
Oblíbený pořad pro děti
Jenen z králíků z klobouku
Dopravní prostředek
Tradiční český nápoj
Část zimního oblečení

Vážení spoluobčané,

Kouřovod

přejeme vám a vašim rodinám

"Tři oříšky pro ……."
Ženské jméno 25.11.

šťastné a veselé vánoce.

Část stromu
Tuk

Děkujeme za

Nádoba na odpad

projevenou podporu

Zdravotnické zařízení
Dámská taška

a věříme, že i

Námořník, který má rád špenát

nadcházející rok

Královská dcera
Teplý nápoj

2 0 0 6 b u d e p ro n a ši

Jméno maxipsa

o b e c ú sp ě š n ý .

Včelí příbytek
Mládě slepice

Váš Obecní úřad.

Tropické ovoce
Konzervovat kouřem

Otevírací doby během vánoc:
Služby/Datum
Úřední hodiny OÚ
U Datlů
Ilonette
Čerpací stanice DB Plus

Pá
23.12.
X
14 - 23
9 - 17
5 - 12

So
24.12.
X
X
X
8 - 18

Ne
25.12.
X
18 - 22
X
9 - 18

Po
26.12.
X
16 - 22
X
9 - 18

Út
27.12.
X
14 - 22
9 - 17
5 - 22

St
28.12.
X
14 - 22
9 - 17
5 - 22

Čt
29.12.
9 - 12
14 - 22
9 - 17
5 - 22

Pá
30.12.
X
14 - 23
9 - 17
5 - 22

So
31.12.
X
14 - ?
9 - 12
6 - 18

Ne
1.1.
X
16 - 22
X
11 - 20

