ZPRAVODAJ

číslo 1+2/ 2006
Budiměřice, 31.5.2006

Obecního úřadu Budiměřice
Milí spoluobčané,
přinášíme vám další číslo Zpravodaje. Dozvíte se v něm, jak obec hospodařila v roce 2005, na koho se
můžete obrátit s žádostí o zdravotní a sociální služby a samozřejmě ani tentokrát nezapomeneme na náš
„evergreen“ – zprávu o výstavbě kanalizace.
Shodou okolností máte právě tento víkend po čtyřech letech znovu možnost ve volbách spolurozhodnout o
tom, kdo vás bude zastupovat v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Chcete-li ovlivnit svou budoucnost,
využijte své právo a přijďte k volbám. Příjemné čtení přejí zastupitelé.

ZVEME VÁS K VOLBÁM
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Pozor, mění se místo konání voleb.
Volby v Budiměřicích se nebudou
konat jako vždy ve škole, ale
v budově
Obecního
úřadu.
V Rašovicích bude volební místnost
v budově bývalého Obecního úřadu.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Budiměřice podle § 15
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu
České
republiky
se
uskuteční v pátek dne 2. června 2006
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 3. června 2006 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 Budiměřice Šlotava je volební místnost v budově
Obecního úřadu Budiměřice, Budiměřice čp. 7 pro voliče bydlící v obci
Budiměřice a části obce Šlotava

ve volebním okrsku č. 2 Rašovice je
volební místnost v budově bývalého
OÚ, Rašovice čp. 44 pro voliče bydlící
v části obce Rašovice
3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství
České
republiky
(platným
občanským
průkazem,
cestovním,
diplomatickým
nebo
služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

Nový správce

Ka na l izac e

V našich obcích zajišťuje od
1. dubna 2006 provoz kanalizace
nový
správce,
pan
Emilián
Procházka z Rašovic, č.p. 29.
(mobilní telefon 736 111 154).
Nahradil pana Vávru z Budimeřic.

V roce 2005 jsme kompletně dokončili,
zkolaudovali a uvedli do provozu podtlakovou
kanalizaci ve Šlotavě. Náklady na dokončení
celé akce činily 3.927.814 Kč. Z dotačních titulů
jsme získali 3.095.000 Kč, zbytek částky,
832.814 Kč, hradila obec z vlastních zdrojů.
Díky tomu, že jsme v loňském roce získali ještě další grant ve výši
1.500.000,- Kč, mohli jsme vybudovat podtlakový řád k obci Rašovice. Obec se
na financování tohoto přivaděče podílela částkou 375.612,50 Kč. Z finančních
důvodů musela být kanalizace ukončena asi 200 metrů před obcí Rašovice. Tento
úsek byl dokončen a zkolaudován 26.1.2006. Považujeme za nutné, aby se
výstavba mohla dokončit, a aby se občané Rašovic dočkali odkanalizování.
Snažíme se získat maximum prostředků, které nám mohou být poskytnuty. Na
začátku roku proběhlo výběrové řízení a Obecní úřad požádal o dotaci z Fondu
životního prostředí Středočeského kraje. Rádi bychom získali dotaci až ve výši 5
mil. Kč. Dvacetiprocentní spoluúčast na akci bychom vyřešili půjčkou od
Vodovodů a kanalizaci, či od KB. Bohužel náklady na vybudování kanalizace
v celé obci Rašovice činí odhadem 9 mil. Kč, na což nám přislíbená suma nebude
dostačovat. Kanalizace se tedy rozvede pouze ve větší části obce, zbytek
dokončíme, až se nám podaří získat další prostředky.
Držte nám palce, ať jsme úspěšní v žádostech o další granty a půjčky,
abychom co nejdříve dokončili odkanalizování i zbytku obce.
Martin Herčík, místostarosta
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zavřeno

14 – 16
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V lednu proběhl zápis do 1. ročníku. Do naší školy se zapsalo pět
nových žáčků.
Žák pátého ročníku naší školy byl přijat ke studiu na osmileté
gymnázium.
I letos jsme se rozloučili se zimou vynášením Morany.
Probíhá školní turnaj ve stolním tenise.
Uspořádali jsme pro žáky školu v přírodě v areálu Lites v Borovici u
Mnichova Hradiště.
 Manželé Čermákovi z Netřebic věnovali dětem
zásobu minerálky pro celý pobyt v přírodě.
Děkujeme.
 Připravujeme oslavy dětského dne společně s
Mateřskou školou Netřebice.
 Účastníme se krajské přírodovědné soutěže
Zvoneček. V loňském roce jsme získali 3. místo.
PaeDr. Hana Žižková
Ředitelka školy

STRUČNĚ O VOLBÁCH
Volby se konají na území České republiky v pátek 2.června od 14.00 hod do 22,00
hod. a v sobotu 3.června od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Voličem do Poslanecké sněmovny je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Hlasovat ve volbách však nemůže volič, který byl zbaven způsobilosti k právním
úkonům, nebo jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu
(pobyt na infekčním oddělení).
Ve volbách do Poslanecké sněmovny nevolí cizí státní příslušníci, právo volit mají pouze
občané České republiky, kteří splňují výše uvedené podmínky.
Voliči jsou vedeni a) ve stálých voličských seznamech
b) ve zvláštních voličských seznamech
V případě, že občan z jakéhokoli důvodu nemůže své volební právo uplatnit ve
volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu, může volit s voličským
průkazem v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky. Voličský průkaz
vydával voliči obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů
je zapsán.
Bude-li volit občan na voličský průkaz ve volebním okrsku mimo Středočeský volební
kraj, obdrží ve volební místnosti hlasovací lístky tohoto volebního kraje.
Volit na voličský průkaz na zastupitelském úřadu v zahraničí má možnost i volič, který se
tam krátkodobě zdržuje (na dovolené, pracovní cestě apod.). Všichni voliči, kteří
uplatní své volební právo v zahraničí obdrží
hlasovací lístky Jihočeského
volebního kraje, který Státní volební komise určila losem jako kraj, kterému budou
podřazeny všechny zvláštní voličské okrsky v zahraničí.
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán
ve stálém seznamu voličů. Může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 30. května na adresu, kde je volič
přihlášen k trvalému pobytu. To znamená, že i když se volič zdržuje několik let na
adrese, kde není přihlášen k trvalému pobytu, nemůže očekávat, že mu budou na
tuto adresu doručeny hlasovací lístky. Naopak občanům, kteří se třeba řadu let
nezdržují na adrese, kde jsou přihlášeni k TP, budou do poštovních schránek
hlasovací lístky doručeny. Hlasovací lístky může na požádání obdržet volič i
ve volební místnosti.
Volební zákon pamatuje i na voliče, kteří nemohou hlasovat ve volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu jsou zapsáni a v době voleb se zdržují v obci, kde nejsou
přihlášeni k trvalému pobytu. Pro tyto voliče vede obecní úřad zvláštní seznam.
Do tohoto seznamu se mohli nechat zapsat do 26.5. voliči, kteří
1. jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu
a zařízení umístěném v obci,
2. jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí
svobody umístěném v obci,
3. volí na voličský průkaz.
Zákon stanoví každému voliči povinnost před hlasováním předložit k prokázání
totožnosti a státního občanství platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Jinak
mu volební komise hlasování neumožní.

SVOZ ODPADU
Rozpis svozových dnů 2006
pondělí
5.6.
12.6.
19.6.
26.6.

F

M

3.7.
10.7.
17.7.
24.7.
31.7.

7.8.
14.8.
21.8.
28.8.

4.9.
11.9.
18.9.
25.9.

2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.

6.11.
13.11.
20.11.
27.11.

4.12.
11.12.
18.12.
25.12.

Barvy svozových známek:
F - fialová - každý týden svoz
M - modrá - 1x za 14 dní
Č - červená - 1x za měsíc

den svozu

Č

Poskytování sociálních a zdravotních služeb pro
občany v našich obcích
Dne
27.6.2005
schválilo
Zastupitelstvo
Středočeského
kraje
sjednocení podmínek pro poskytovatele
terénních sociálních služeb na území
Středočeského kraje. V praxi tento fakt
znamená, že Krajský úřad již nebude
zajišťovat sociální služby. Vznikla tedy
nová organizace, obecně prospěšná
společnost poskytující sociální služby –
CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY.
Občané,
kteří
pomoc
centra
potřebují, mohou očekávat nabídnutí
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE, DENNÍHO STACIONÁŘE nebo ZAPŮJČENÍ ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK.
Na základě smlouvy o poskytování
sociálních a zdravotních služeb hradí
Obecní úřad od ledna letošního roku
CENTRU za každého občana 50,- Kč
ročně. Tímto částečně hradí náklady za
péči o občany, kteří využívají služeb
CENTRA
(zbytek
nákladů
hradí
pojišťovny, Krajský úřad a desetinu
nákladů hradí sám klient). V tomto roce
přispívá Krajský úřad na provoz CENTRA
90%, v příštím roce to bude pouze 50%,
takže lze předpokládat, že se nároky na
příspěvky zvýší.

POJÍZDNÁ
PRODEJNA
Využijte
možnosti
nákupu
v pojízdné prodejně, která nabízí
široký sortiment zboží: pečivo,
mléčné výrobky, mražené zboží,
ovoce, zeleninu, uzeniny, základní
sortiment drogerie, atd.
PONDĚLÍ

1445

A

–

ČTVRTEK

1500

Budiměřice u Obecního úřadu

1530 - 1545
Rašovice u zastávky

Ředitelka CENTRA paní Třísková ale
předpokládá, že část nákladů může být
hrazena z grantů, které mohou v příštím
roce získat. Díky tomu by nemusel být
příspěvek obcí výrazněji navýšen.
Pokud se ptáte, proč musí obec
služeb CENTRA využívat, je to naše
povinnost ze zákona. Dle vyhlášky č.
182/91 Sb, kterou se provádí zákon o
sociálním zabezpečení, musí obec zajistit
péči o občany, kteří ji potřebují. Protože
však obec nemá smlouvy s pojišťovnami,
zaměstnance, který by tyto služby
prováděl, prostory atd., musíme využít
služeb CENTRA.
Informovali jsme se, jak situaci řešili
ostatní obce a téměř všechny mají
s CENTREM
uzavřenou
smlouvu,
výjimkou jsou obce, v nichž sídlí diakonie
a poskytuje tam sociální služby. Tyto
obce ale přesto hradí 20,- Kč za občana,
protože
CENTRUM
jim
poskytuje
zdravotní služby, diakonie pouze sociální.
Rádi bychom informovali občany o
tom, jak mohou služeb centra využívat.
Pro obec bude stejně nákladné, pokud
bude CENTRUM pečovat o tři občany
našich obcí, jako je tomu dosud, nebo o
několikanásobně vyšší počet.

Klient hradí služby dle výše důchodu,
např. za nákup se poplatek pohybuje od 6
do 12,- Kč. CENTRUM může také v rámci
pečovatelské služby a domácí péče
zajišťovat občanům např. čistírnu,
koupání,
praní
prádla,
půjčování
zdravotních pomůcek, donášku oběda,
pomoc při podávání jídla a pití, donášku
uhlí a dřeva, práci s udržováním
domácnosti, pedikúru, doprovod k lékaři,
podávání léků, dohled nad dospělým
občanem od 6 do 22 hod. a další.

Pro
vaši
lepší
informovanost
přikládáme
letáček
CENTRA
ke
Zpravodaji. Pokud máte o jejich služby
zájem,
můžete
CENTRUM
sami
kontaktovat, nebo se obraťte na Obecní
úřad. Paní ředitelka Třísková také nabídla
možnost setkání s občany přímo v naší
obci, takže pokud budete mít zájem o
informace přímo od pramene, velmi rádi
Vám takové posezení zajistíme.
Lucie Chocholová

Překontrolujte si platnost svých průkazů
Upozorňujeme na konec platnosti OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ vydaných
do 31.12.1996
Nejpozději dnem 31. prosince 2006 skončí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31. prosince 1996.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností
„bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1.
lednem 1936.
Občanům narozeným před 1. lednem 1936 skončí podle ust.§ 24 zák.č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, nejpozději dnem
31. prosince 2008 platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. prosince 2003.
Za výměnu občanského průkazu se nevybírá správní poplatek a žádost o
vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji mohou
občané podávat i v současné době.
Výměna dosavadních ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
bude i nadále probíhat podle následujícího
schématu:
Řidičské průkazy vydané
a)

od 1.července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2007

b)

od 1.ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2010

c)

od 1.ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2013

FOTBAL
Rozpis soutěže IV. tř. sk. C
jarní kolo 2006
Přijďte povzbudit naše mužstvo!
So 3.6.2006

Budiměřice

17,00 hodin

Hradčany

So 10.6.2006

Velenice

17,00 hodin

Budiměřice

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ
Myslivecké sdružení Chleby - Šlotava, jakožto nájemce honitby
Chleby - Šlotava, upozorňuje tímto veřejnost a
především majitele psů na zákaz volného
pobíhání psů mimo vliv svého majitele nebo
vedoucího po výše jmenované honitbě.
Tuto povinnost vlastníkům psů ukládá zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti v
§ 10 odstavec 1. zároveň zákon v § 9 odstavec 1 a odstavec 3 ukládá majitelům
psů, že je zakázáno rušit zvěř při hnízdění. Orgán státní správy myslivosti na
žádost uživatele honitby může zejména v době hnízdění, kladení a odchovu
mláďat nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích
částí.
Zvláště zarostlé břehy řeky Mrliny a jejích přítoků jsou vyhledávaným místem
hnízd zejména bažantí zvěře a v těchto místech by se majitelé se psy i na vodítku
měli pohybovat co nejméně, aby zasedlé bažantí slepice nebyly rušeny. Toto
období nastává právě nyní.
Myslivecké sdružení Chleby - Šlotava tudíž znovu důrazně upozorňuje
majitele psů, že jakékoliv svévolné porušování výše citovaného zákona může
způsobit značné nepříjemnosti tomu, kdo zákon porušuje. Myslivecké sdružení
zároveň věří, že široká veřejnost toto upozornění pochopí a vezme na vědomí a
vyvaruje se tak zbytečných postihů ze strany státních orgánů řídících myslivost.

NOVOROZENCI Příjmy a výdaje v roce 2005
Blahopřejeme rodičům našich nových
spoluobčánků a vítáme mezi nás:

Rádi bychom Vás informovali o hospodaření obce v loňském
roce, kdy byl rozpočet příjmů a výdajů stanoven na částku

6.740.000,-- Kč.

❚ Vojtíka Němce

Skutečné příjmy jsou dle roční uzávěrky 7.910.629,37 Kč.
V této částce jsou zahrnuty 2.500.500,-- Kč dotací na kanalizaci.

z Rašovic

❚ Maxe Šibravu

Z ostatních příjmů, které přišly do obecní pokladny uvádíme např.:
- daň z příjmů právnických osob
907.876,-- Kč
- daň z přidané hodnoty
1.427.456,-- Kč
- daň z příjmů FO
789.701,-- Kč
- poplatek za odpad
257.100,50Kč
- daň z nemovitostí
576.202,-- Kč

z Budiměřic

❚ Terezku Lehkou
z Budiměřic

Jubilanti
Gratulujeme našim seniorům, kteří
oslavili významná životní jubilea a
do dalších let přejeme pohodu,
štěstí, pevné zdraví a spoustu
optimismu
paní Libuši Jeníkové
z Budiměřic

paní Aleně Říhové
z Budiměřic

Skutečné běžné výdaje dle roční uzávěrky jsou 6.690.630,-- Kč a kapitálové
výdaje (kanalizace) jsou 1.390.820,-- Kč.
Z čerpání rozpočtu dle jednotlivých položek vám uvádíme některé příklady:
- dopravní obslužnost
97.580,-- Kč
- dotace do nymburských škol
151.541,-- Kč
- údržba a provoz veřejného osvětlení
40.484,-- Kč
- údržba hřbitova
7.146,-- Kč
- svoz odpadu
437.500,-- Kč
- náklady na údržbu školy, různé opravy a údržba obce 790.000,-- Kč
- požární ochrana
28.000,-- Kč
- péče o vzhled obce
74.000,-- Kč
- sport. zařízení v majetku obce
126.500,-- Kč

panu

Jiřímu Křivskému ze Šlotavy

Připravila: Iva Jarešová

... CO SE CHYSTÁ ?
•

Svaz žen Budiměřice – Šlotava zve všechny děti a jejich rodiče na oslavu
DĚTSKÉHO DNE, který se koná v neděli dne 4.6.2006 od 14:30 hod. na hřišti
v Budiměřicích.

•

V Rašovicích bude o víkendu 10. a 11.6.2006 připraven bohatý program. Sdružení
dobrovolných hasičů pořádá v sobotu na hřišti v Rašovicích NOHEJBALOVÝ
TURNAJ. V neděli se na hřišti sejdou děti, kterým ČK Rašovice připravil program
plný zábavy a her, aby společně oslavili DĚTSKÝ DEN.

•

Dospělí si přijdou na své až 7.7.2006, kdy v hostinci U Datlů ve Šlotavě pořádá SDH Budiměřice POUŤOVOU
ZÁBAVU.

