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Vaši zastupitelé vám přejí 

příjemné a klidné prožití 

vánočních svátků a mno-

ho štěstí, úspěchů a zdraví 

do nového roku 2016 

MK ČR E 14177 
15.12.2015 

3-6/ 2015 

Obcí Budiměřice, Rašovice a Šlotava 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
 

Srdečně vás zveme na společné setkání v předvánočním čase, 

které se bude konat v kostele sv. Prokopa v Budiměřicích ve  

čtvrtek 17. prosince 2015 od 1700 

Bohatý slavnostní program připravili žáci Základní školy Budiměřice. 
 

sváteční pohoštění a výzdobu zajistí Sdružení žen Budiměřice-Šlotava 

V tomto čísle: 
  Moder ni zac e  ve  škole  

  Novi nky v  t říd ění  od pa du  

  Czech  po int  –  co  nab ízí me  

  Digita li zace  smluv  obc e  

  Arch eologick é  vykopáv ky  

  Komi s e pro  soci ální  zá ležitos ti  

  Pro ná jem ob ecních  p ol í  

  Obcho d  v  Bud iměřicíc h  

  Chodníky v  R ašovi cích  

  Pop la tky  v  ro ce  2016  

  Pozemkov é ú pr avy  Š lot ava  

  Oš et ření  pa má tnýc h  du bů  

  Čer né sk lá dky  

  Z na šich  s po lků  

  Školka  v  Net ř ebic ích  

  Blaho př ejeme  

  Grat u lac e  ju bi la nt ů m  

  Plá nova né a kc e spo lk ů  

Vážení spoluobčané, 

opět nastal ten zvláštní předvánoční čas, krátké období roku, které je 

vskutku neopakovatelné ve všech směrech. Po soumraku, jenž přichází tak 

brzo, se začínají rozsvěcet vánoční světýlka nejrůznějších barev a tvarů snad 

ve snaze nahradit třpyt sněhových vloček, které bychom si všichni v těchto 

dnech tak přáli, ale přitom si je už ani jako součást Vánoc možná nepamatu-

jeme. Chceme obdarovat naše blízké, a tak vyrážíme do pulsujících nákup-

ních center, která se nás snaží naladit na nákupní notu již dlouhé týdny do-

předu. Vše potom vyvrcholí vystáním fronty na kapra, kdy požádáme proda-

vače o pár šupin pro štěstí, a koupí jedličky, nejlépe dovozené ze Skandinávie 

- to vše opět zřejmě před nákupním centrem. Pokroku se v rychlé době 

zkrátka zabránit nedá. 

Ale přes to všechno ta kouzelná chvíle Vánoc stejně nakonec přijde. 

Okamžik, který chceme strávit s našimi nejbližšími, ať jsou to ti, s kterými 

můžeme být nebo ti, kteří nám zůstali v srdci.  Čas se na chvíli zastaví, mali-

cherné starosti ustoupí do pozadí a shon všedních dní zůstane za námi. A i 

když ten opravdový klid v naší mysli trvá pouze několik dní nebo dokonce 

možná i jen několik hodin, dokáže nám dát sílu na dlouhou dobu dopředu. 

Opravdová krása Vánoc spočívá v sounáležitosti s ostatními. Ve vůli jim 

naslouchat, vnímat je a nezištně jim pomáhat. Jsou ukázkou toho, jak by-

chom se měli k sobě chovat celý rok. 

A až budete listovat následujícím stránkami Zpravodaje, doufám, že bu-

dete mít stejný pocit jako já, že u nás se máme tak trochu vánočně dvanáct 

měsíců v roce. Alespoň pokud jde o lidskou sounáležitost, která se odráží 

v tolik rozvinutém spolkovém životě. 

Závěrem bych rád popřál všem obyvatelům Budiměřic, Šlotavy a Rašovic i 

všem jejich blízkým krásné a pokojné prožití letošních vánočních svátků a 

mnoho štěstí, spokojenosti a zdraví do nadcházejícího roku 2016. 

Marek Merhout 
starosta 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKOLA V  ROCE 2015 
Ve druhém pololetí školního roku jsme dokončovali dva 

projekty, které stojí za zmínku. 

První byl projekt: Investice do rozvoje vzdělávání „Cestou 
přírodovědných a technických oborů“, který jsme realizovali 
prostřednictvím zájmového útvaru: „MLADÝ FARMÁŘ.“ 
V měsíci červenci byl ukončen druhý projekt: „Další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurence-
schopnosti“, kdy se pedagogové seznamovali se způso-
bem, jak vyučovat žáky prostřednictvím tabletů. Za podpory 
zřizovatele nyní žáci v hodinách informatiky a zájmových 
útvarů „Počítače hrou“ pracují se šesti tablety.  

Naše škola v prosinci dokončuje projekt Benefit 7, Výzva 
56, který je zaměřen na podporu kulikulární reformy a výuku 
cizích jazyků. Zapojením do tohoto projektu se ve škole 
podařilo zařídit knihovnu, která je nyní vybavena novými 
tituly. Byla posílena výuka čtení o „čtenářské díly“ a naši 
žáci si nyní mohou vybírat ke čtení různé knihy, které je 
zajímají. Naše knihovna má nyní více než 200 knih.  

Ve školním roce 2015/ 2016 navštěvuje školu 42 žáků, a 
to nám umožňuje pracovat s pěti ročníky ve třech třídách. 
Všichni žáci, kteří odešli do 6. ročníku ZŠ Komenského, byli 
přijati do výběrové třídy. Díky zřizovateli byla škola vybave-
na novou šatnou. 

V jedné třídě došlo k výměně dataprojektoru a díky spon-
zorskému daru od pana Chocholy mohou také žáci 1. roční-
ku pracovat s výukovými programy a interaktivní učebnicí 
ve své třídě. Od září byla prostřednictvím finančních pro-
středků zřizovatele posílena výuka anglického jazyka, jako 
zájmového útvaru pro všechny žáky naší školy. Výuka do-
pravní výchovy byla rozšířena o besedu pro žáky prvního až 
třetího ročníku. 

Naši žáci mimo tradiční aktivity, které naše škola pořádá, 
navštívili divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze, Čert a Mikuláš 
letos naděloval ve skanzenu v Přerově nad Labem. Pilně se 
připravujeme na vystoupení v kostele, věnujeme se výtvar-
né činnosti a zapojujeme se do řady soutěží. 

Všem moc děkujeme za přízeň a mnohým za pomoc, kte-
rou škole poskytují. Přejeme krásné VÁNOCE, hodně zdra-
ví a štěstí v roce 2016. 

Mgr. Monika Nepimachová 
ředitelka školy 
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Na začátku školního roku děti navštívily zábavní park Miraculum 

       Nová školní knihovna obsahuje přes 200 knih 

Naši žáci se účastní různých soutěží 

Školáci mají nové šatny 
I letošní letní prázdniny využilo vedení školy k zútulnění 

prostředí pro své žáky. Tentokrát byla za finanční pomoci 
zřizovatele, tedy obce, zrekonstruována nejen šatna, ale i 
družina, která po navýšení počtu žáků slouží také jako nová 
učebna prvňáčků.  

Žáci se tak mohli po prázdninách těšit na nové šatní 
skříňky a šatní lavice. Zastupitelé zároveň rozhodli o uvolně-
ní finančních prostředků na výměnu podlahové krytiny a 
osvětlení v šatně.  Světlo umístěné na stěnách již neodpoví-
dalo bezpečnostním standardům, a proto byly instalovány 
nové stropní zářivky. Podlahu bylo nutné nejprve vystěrkovat 
a až poté položit kvalitní vinylovou krytinu. 

Zeď v družině už není tolik poničená častým stěhováním 
lavic díky dřevěným zábranám připevněným po obvodu zdi. 
Spíše kosmetickými opravami prošlo také opadající zdivo. 

Petra Němcová 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝUKA S TABLETY 
Piráti, šibenice, slovní mix, brain tuner, násobilka, 4D 

anatomie, cheese world..... Co mají všechna tato slova 

společného? Jsou to oblíbené programy, nebo-li "apky" 

jak zní jejich slangový název, žáků ZŠ Budiměřice. Bě-

hem ukázkové hodiny, kterou škola připravila pro starostu 

obce, děti předvedly vše, co na nově pořízených table-

tech dokáží. A že toho nebylo málo! Nezbývá než si přát, 

aby získané základy dále rozvíjely a do budoucna si 

osvojily dovednosti, které jim umožní smysluplné využití 

informačních technologií, jiné než pasivní konzumování 

zábavy a času stráveného na facebooku. 

Budiměřická škola má v současné době k dispozici cel-

kem 6 tabletů, z kterých 4 pořídila v rámci obdržené dota-

ce z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a zbý-

vající dvě zařízení zainvestoval obecní rozpočet. Jelikož 

se používání dotykových zařízení osvědčilo, škola ve 

spolupráci s obcí plánuje postupné dovybavení až do 

optimálního počtu 10 tabletů. Společně s investicí do 

nových stolních počítačů v roce 2013, placených z pří-

spěvku obce, interaktivní  tabulí, datových projektorů (pro 

promítání z počítače popř. z tabletu na plátno) a LCD 

televize se rozhodně nemusí budiměřická malotřídka v 

této oblasti před nikým stydět. 

S výukou pomocí moderních technologií nepřímo souvi-

sí i další "nadstandard" poskytovaný ZŠ Budiměřice a tím 

je kroužek angličtiny vedený externím lektorem dosahují-

cím úrovně rodilého mluvčího. Výdaje spojené s jazyko-

vou výukou nad rámec školních osnov hradí obecní roz-

počet. 

Cílem samosprávy obce je mít v Budiměřicích základní 

školu prvního stupně, která místním malým školákům 

nabídne klid a bezpečí venkovského prostředí, ale záro-

veň bude poskytovat kvalitativně srovnatelné vzdělání a 

zajistí tak bezproblémový přechod do druhostupňových 

škol. 

Marek Merhout 

 

Komise pro sociální záležitosti 
Komise pro sociální záležitosti funguje již od listopadu 2014 ve 

složení - Radka Kubínová, Lucie Chocholová a Lucie  Luxemburková. 
 

Činnosti v roce 2015: 

 Komise rozdělila osamělým seniorům a potřebným rodinám 

s malými dětmi hygienické prostředky a trvanlivé potraviny, 

které obci zbyly z období povodní 

 Mapovala požadavky seniorů ohledně sociálních dávek, 

sociální péče a zjišťovala zájem o domácí obecní rozhlas 

 V měsíci červnu proběhlo, po několika letech, opět vítání 

občánků 

 Předsedkyně komise společně se starostou obce navštěvuje 

seniory a blahopřeje k životnímu jubileu  

 V části obce Rašovice nahrazuje činnost společenských 

spolků, které v obci nejsou a podílí se na organizování „Pá-

lení čarodějnic“ a „Dětského dne“  

 Komise se snaží o udržení nové tradice v obci – „Rozsvícení 

vánočního stromečku“  

 Organizuje dopravu seniorů na „Vánoční zpívání v kostele“ 

Sociální komisi nikdo z občanů neoslovil ani neobdržela žádný pod-

nět k řešení sociálních záležitostí.  

Pokud máte nějaký podnět, dotaz či námět, kterým by se komise 

měla zabývat, neváhejte mne prosím kontaktovat na e-mailové adre-

se: kubinova.radka@seznam.cz  nebo na mém telefonním čísle 

603 915 760. 

Radka Kubínová 

Krizové linky  
Tísňová linka   112 

Hasiči    150 

Záchranná služba  155 

Policie   158 

Městská policie  156  
 

Linka bezpečí pro děti a mládež, nonstop linka, provoz zdarma tel:  116 111 

Dětská krizová linka, nonstop linka tel:  241 484 149 

Krizová linka k šikaně, provoz denně 8-18 hod tel:  286 881 059, 774 089 181 

Drop In, drogová problematika, nonstop linka tel:  222 221 431 

Dona linka, pro osoby ohrožené domácím násilím, nonstop linka tel:  251 511 313 

Linka Bílého kruhu bezpečí, pro oběti a svědky trestných činů, nonstop: 257 317 110 

Linka důvěry RIAPS, nonstop linka tel: 222 580 697 

Linka důvěry krizového centra Praha, nonstop linka tel:  284 016 666 

Senior telefon, nonstop linka, provoz zdarma tel:  800 157 157 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVINKY V TŘÍDĚNÍ ODPADU 

KONTEJNER NA TEXTIL 

Statistiky uvádějí, že každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v 
současnosti končí jako směsný komunální odpad. Těžko se pro něj hledá jeho další ekonomické 
využití. Jako zatím jedinou, ekonomicky a ekologicky správnou cestou se jeví vracení textilu zpět li-
dem k jeho opětovnému použití. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci se společností Textileco 
umístit speciální kontejnery na textil, obuv, hračky, bytový textil. Od prosince jsou umístěny na tra-
dičním místě u ostatních kontejnerů na tříděný odpad v Budiměřicích a Rašovicích: 

Do kontejneru patří: veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěra-

dla, přikrývky, povlečení atd. 

Do kontejneru nepatří: oblečení mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmys-
lové ústřižky látek. 

Odevzdáním vašeho nespotřebovaného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu 
druhý život. Součástí práce s oděvy je i využívání sesbíraného oblečení v neziskových projektech 
se společnostmi jako jsou Nadace SOVA, ADRA, SOS Textil Olomouc, Český Červený Kříž, Armá-
da Spásy a další. 

 
RECYKLACE BATERIÍ 

Vyzvedněte si na obecním úřadě krabičku Ecocheese pro třídění baterií v domácnostech!   Kra-

bička hezky vypadá a vyřešíte si tím problém, kam odkládat použité baterie, aby se nepovalovaly v 

šuplících a nekončily v koších, kam nepatří. Obsah krabičky pak jednou za čas odnesete na sběrné 

místo. To nejbližší je nyní na obecním úřadě v Budiměřicích, nebo v Potravinách u Táboráka v Rašo-

vicích. Zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií zajišťuje nezisková organizace ECOBAT. Více 

informací zjistíte na internetových stránkách www.ecobat.cz 

 
LIKVIDACE ŽÁROVEK 

Moderní světelné zdroje obsahují stopové množství rtuti. Rozhodně proto nepatří do běžného odpadko-
vého koše. Rozbitá zářivka v popelnici nebo třeba na skládce je nebezpečná pro životní prostředí. Větši-
na z nás si to uvědomuje, přesto však v praxi „úsporky“ recyklují pouze dvě pětiny českých domácností, 
a to navzdory dostupné sběrné síti. 

Na Obecním úřadě v Budiměřicích a v Rašovicích v Potravinách u Táboráka  je nyní umístěna sběrná 
nádoba na osvětlovací zařízení. Více informací získáte na www.ekolamp.cz 

 
SBÍRÁME TONERY 

Na obecní úřad, nebo v Rašovicích do Potravin u Táboráka můžete nosit i vypotřebované originální 
náplně do tiskáren (tonery a cartridge), které vybíráme pro ekologicko-charitativně zaměřený projekt 
organizovaný občanským sdružením AKTIPO. Nepotřebné tonery je nejlepší přinést v originální krabici, 
nebo alespoň zabalené do novin, či mikrotenového sáčku. Celý výtěžek získaný z renovace námi nasbí-
raných tonerů putuje do zařízení pro mentálně hendikepované spoluobčany, která jsou do projektu za-
pojena. Více informací se můžete dozvědět na www.sbirej-toner.cz 

 
VÍČKA Z PET LAHVÍ 

Na obecní úřad, nebo do Potravin u Táboráka můžete nosit i zátky z PET lahví. Výdělek z jejich výkupu poputuje na pomoc 
nemocným dětem. Děkujeme! 

 

 Pojízdné prodejny 
Pojízdná prodejna se smíšeným 

zbožím jezdí do Budiměřic každé 

úterý a pátek od 8:45 k OÚ. 

 

 
 

Od listopadu k nám zajíždí ještě 

jedna prodejna – pekárna a to 

vždy v pondělí a středu 

od 10:10 do 10:20 hod. u OÚ. 

Obchod v Budiměřicích 
Kdo si v tomto roce zvykl v Budiměřicích nakupovat, má od 6. října již zase 

smůlu. Několikaměsíční fungování obchodu se smíšeným zbožím, které tolik potě-

šilo mnohé z občanů Budiměřic a Šlotavy, skončilo. Za tu dobu se v části budovy 

bývalé "Jednoty", která byla vystavena na sklonku osmdesátých let ještě v akci "Z", 

vystřídalo několik provozovatelů obchodu. Pravdou je, že z pohledu obecního 

úřadu nebyly všechny momenty zcela ideální, jako např. opakované parkování 

nájemce vedle budovy na trávníku, nebo nepořádek na předzahrádce. A zcela jistě 

bychom si všichni přáli, aby celkový vzhled obchodu v centru vesnice působil o 

něco důstojněji. Nicméně základní funkce občanské vybavenosti byla naplněna. 

Obecní úřad se pokusil zjistit více informací o budoucnosti fungování prodejny 

od majitele nemovitosti - ovšem s nejasným výsledkem. Okamžitě bylo zahájeno 

jednání o obnovení fungování pojízdné prodejny, která od 16.10. jezdí každé úterý 

a pátek prodávat od 8.45 u obecního úřadu, aby měli občané bez možnosti dojíž-

dění do Nymburka možnost si zajistit nákup základních potřeb v místě. 

Marek Merhout 
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Vyřiďte si „úřadování“ u nás! 
 

Často se setkáváme s tím, že jsou občané překvapeni, kolik různých úředních 
záležitostí mohou vyřídit přímo na našem obecním úřadě. Proto připomínáme 
nejzákladnější úkony, které pro vás rádi zajistíme: 
 

Úřední ověření kopie dokumentu, tzv. VIDIMACE, kdy se ověřuje, 
že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s před-
loženou listinou. Nejčastěji ověřujeme občanům například kopie 
důležitých dokumentů. Za jednu ověřenou stranu zaplatíte 30,- Kč. 
 
Ověření vašeho podpisu, tzv. LEGALIZACE, kdy potvrdíme, že 
žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo 
podpis na listině uznal za vlastní. Pokud například uzavíráte důle-
žitou smlouvu, mohou na náš úřad přijít obě smluvní strany a 
smlouvu podepsat zde. Za jeden podpis zaplatíte 30,- Kč. 
 
Výpis z bodového hodnocení řidiče: Možná se vám stalo, že 
jste dostali pokutu od dopravní policie, ale nejste si jisti, zda vám 
byly odečteny i „body“ – nyní to zjistíte během pár minut na našem 
úřadě! Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo pas. Správní 
poplatek je za první stránku max. 100,- Kč a za každou další max. 
50,- Kč. 
 
Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy: 
Kvůli těmto dokumentům nemusíte jezdit až do Nymburka na Ka-
tastrální úřad. Jejich úředně ověřenou verzi vám rádi připravíme 
v Budiměřicích. Za vydání první strany výpisu zaplatíte 100,- Kč; 
za každou další stranu pak 50,- Kč. 
 
Výpis z rejstříku trestů můžeme vydat pouze osobě, které se 
výpis týká. Na obecním úřadě vyplníte žádost a předložíte platný 
doklad totožnosti. Za výpis zaplatíte správní poplatek ve výši   
100,- Kč.  
 
Výpis z Obchodního rejstříku vydáváme ve dvou podobách:  
Úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly 
zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy. 
Výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu 
datu. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 
100,- Kč; každá další strana výpisu je za 50,- Kč. 

 
Výpis z Živnostenského rejstříku. Pokud budete žádat o výpis 
z registru živnostníků, lze jej požadovat na základě znalosti IČ ob-
chodní organizace. Vydání první strany výpisu je opět zpoplatně-
no částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je za 50,- Kč.  

 

Na našem úřadě lze zajistit např.: zřízení datové schrán-
ky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či 
znepřístupnit datovou schránku. 

 
Autorizovaná konverze dokumentů. Převedeme a autorizujeme 
převod dokumentů z listinné do elektronické podoby (formát .pdf) 
nebo naopak. Bližší informace vám rádi podáme na OÚ. 
 

Zajistíme pro vás i další výpisy z veřejných rejstříků: 

 Spolkový rejstřík  Nadační rejstřík 

 Rejstříků ústavů  Rejstřík společenství vlastníků jednotek 

 Insolvenční rejstřík Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

 Rejstřík obecně prospěšných společností 
 

Marie Vorlíčková 

Digitalizace 

smluv 
Za účelem lepší přehlednosti o zá-

vazcích obce a povinnostech vyplývají-
cích z platných smluv jsme přistoupili 
k jejich digitalizaci. Jedná se například o 
kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nebo 
zřizování věcných břemen. 

Jde o logický krok, který 
nám v mnoha ohledech 
usnadňuje práci. Do budouc-
na bychom rádi nejenom  
samotný seznam, ale i kon-
krétní smlouvy zveřejňovali na 
našich webových stránkách.  

Všechny smlouvy uzavřené od roku 
1992 byly převedeny do elektronické 
podoby, obsahově popsány a založeny 
do elektronického registru. Tento proces 
se týkal celkem 521 různých smluv. 

 

 

I n f o r m a c e  

z  ú ř e d n í  d e s k y  n a  

v á š  e - m a i l  
 

Stejně jako je možné odebírat e-mailem 

novinky o dění u nás díky InfoCentru, 

zavádíme na základě vašich podnětů 

další službu: zasílání informací o no-

vých uveřejněních na úřední desce. 

Pokud máte zájem o jejich odběr, při-

hlaste se na e-mailu:  

 obec@budimerice.cz 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aktualizovaný registr 

stavební dokumentace 
Veškerá stavební dokumentace 

k jednotlivým domům je archivována na 
obecním úřadě. 

Všechny dostupné dokumenty ne-
dávno prošly procesem opětovné kont-
roly a pro přehlednější evidenci a ná-
sledné vyhledávání informací jsou uspo-
řádány v nových registraturách.   

MV 
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Archeologické vykopávky u Budiměřic 
při stavbě silničního obchvatu Nymburka  

 
 

Při stavbě silničního obchvatu města 

Nymburka po skrytí ornice byl proveden 

záchranný archeologický výzkum. Jeho 

realizace v roce 2009 byla svěřena Ústavu 

archeologické památkové péče středních 

Čech (ÚAPPSČ) pod vedením Mgr. Lukáše 

Balouna.   

S výsledky výzkumu bylo možné se se-

známit na výstavě v nymburském Vlasti-

vědném muzeu od října 2012 do března 

2013 s názvem: "Minulost pod silnicí“. 

Podle názoru autora tohoto článku výstava 

byla uspořádána velmi názorně a přehled-

ně. Prezentovány byly nejen fotografie z 

archeologického výzkumu, ale také vybrané 

nálezy. Snahou autorů výstavy bylo sezná-

mit návštěvníky se životem lidí v pravěku 

pomocí kreseb, modelů oděvů a nástrojů. 

Bohužel nebyl vydán katalog výstavy.   

Celkem archeologové shromáždili při-

bližně 140 krabic, obsahujících několik 

desítek tisíc předmětů. Jednalo se převážně 

o zlomky užitkové keramiky, stavební mate-

riál tzv. mazanici, zvířecí kosti, předměty 

denní potřeby a v neposlední řadě také 

šperky. 

Celkem bylo evidováno 3747 zahloube-

ných objektů. Také bylo vykopáno několik 

kostrových hrobů z různých období pravě-

ku. V celém úseku silnice byly postupně 

odkryty a zdokumentovány čtyři osídlené 

polohy. Ty pochází z různých období pravě-

ku a středověku. Nejrozsáhlejší naleziště 

bylo objeveno v oblasti napojení obchvatu 

na silnici z Nymburka do Mladé Boleslavi. 

Možná, že si někteří řidiči vzpomínají, jak 

během stavby zde na ploše zbavené ornice 

byly patrné stopy po různých jámách rozlič-

né velikosti.   

Nejzajímavější objekt byl však odkryt v 

blízkosti silnice z Nymburka do Budiměřic u 

Staré Mrliny, který pochází ze střední doby 

bronzové v rozmezí let 1700 až 1300 let 

před naším letopočtem. Jednalo se o kru-

hový objekt, jenž byl tvořen kruhovým 

žlabem s několika přerušeními. Žlab byl 

hluboký 40 až 55 cm a široký 150 cm. Vnější 

průměr dosahoval 12 metrů. Ve žlabu bylo 

pohřbeno 7 jedinců ve stáří 12 až 50 let, jak 

ukázala antropologická analýza. U vlastních 

koster byly nalezeny keramické nádoby s 

kovovými artefakty. Jednalo se především o 

bronzové šperky, jako byly prsteny, náram-

ky, jehlice, knoflíky, drátky a spirálky.   

Výsledky archeologického výzkumu, po-

psané v tomto článku, potvrzují, že okolí 

našich vesnic bylo osídleno již od pravěku. 

Vedly zde od nepaměti cesty z Prahy přes 

brody řeky Labe směrem na Hradec Králové 

a Kladsko v Polsku.   

Poznámka: Autorem fotografií kruhové-

ho objektu je Mgr. L. Baloun (ÚAPPSČ). 

Děkujeme za možnost uveřejnit je.   

 Václav Cyrus, Budiměřice 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Památné duby 
V minulém Zpravodaji jsme Vás 

informovali o projektu, který obec 

připravila ve spolupráci s Minis-

terstvem životního prostředí, v rámci 

Programu pro zlepšení dochovaného 

přírodního a krajinného prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem bylo vyčištění prostoru pod 
památnými stromy, vyřezání náleto-

vých dřevin a provedení zdravotní-

ho, bezpečnostního odlehčovacího 

řezu.  

Ve spolupráci s Mysliveckým 
sdružením Chleby – Šlotava se nám 

podařilo projekt zdárně dokončit. 

Místo, kde dříve bylo chráněné duby 

letní sotva vidět, je nyní vyčištěno, 

upraveno a přibyla i vkusná lavička. 

Ideální místo na sváteční procházku.  
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Chodníky v Rašovicích 
Pro čtenáře webových stránek obce jsem 14. září vyjádřil víru, že k letošnímu 

rozsvěcení vánočního stromku již půjdeme po chodnících. A jsem velice rád, že se 
mi mé přání skutečně splnilo. Stavba sice ještě nebyla kompletně dokončena, ale 
z převážné části se již dala používat ke svému účelu. 

Po peripetiích ze začátku roku, kdy jsme nezískali dotaci od Středočeského kra-
je a ani naše žádost o spolupráci nebyla ze strany Rady kraje vyslyšena, se koneč-
ně věci daly do pohybu po rozhodnutí stavbu financovat 100% z obecního rozpočtu. 
V srpnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterým se stala společnost 
AVE Kolín, a.s., a dne 17. září byla podepsána smlouva o dílo. Připomínám, že 
vítězná nabídková cena byla 1.953.000 Kč. 

Další smůla se nám trochu přilepila na paty, když v době, kdy měla být výstavba 
zahájena, došlo k „obsazení“ silnice firmou Merit Bau CZ a.s. v rámci jejich nikdy 
nekončící anabáze s opravou tělesa vozovky po stavbě vodovodu. Z toho důvodu 
začaly chodníky skutečně vznikat až 5. října.  Snad nikdy jsem si tolik nepřál počasí 
bez podzimních dešťů. Přání se naštěstí naplnilo a 7. prosince bylo kompletně ho-
tovo a to včetně víceprací, které byly firmě AVE Kolín, a.s. zadány během průběhu 
stavby.  Šlo zejména o navýšení počtu vjezdů z projektovaných 6 na 13, rozšíření 
dlažby v okolí zastávky, schody z chodníku do parku směrem k pomníku, přípravě 
pro umístění úřední desky, plakátovací plochy a dodatečného sloupu veřejného 
osvětlení a rozšíření opravy asfaltové vozovky z důvodu nerovnosti. Naopak chod-
ník byl zkrácen o cca 15 metrový kus na začátku obce, kde by jinak musel být 
vzhledem k terénu zajištěn opěrnou zdí a opatřen zábradlím.  

Ne vše je zatím dořešeno. Stále zbývá dokončit odvodnění 
vozovky. Z odvodňovacích žlabů byly vybudovány pouze 
některé a to na místech, kde bylo zřejmé, že budou plnit svůj 
účel. Na zbývajících úsecích musíme při dešti vypozorovat, 
kde se voda hromadí a kam má být odvodnění dodatečně 
doplněno. Kromě toho stavebník po sobě ještě neuvedl do 
původního stavu skládku materiálu, kde je v tuto chvíli stále 
několik hromad asfaltové suti a rozježděné koleje. 

Samostatným příběhem je výška obrubníků na autobusové zastávce. Ještě před 
jejich položením jsem kontaktoval provozovatele autobusové dopravy s dotazem, 
zdali je jejich projektovaná výška (24 cm) v pořádku a dostačující. Dostalo se mi 
odpovědi, že je to sice výška limitní, ale že je v pořádku a že teprve při vyšších 
obrubnících by měly některé autobusy problém s otevíráním dveří. Skutečností však 
je, že již 24 cm je pro některé z nich moc, a tak musí zastavit dále od obrubníku. To 
je pro cestující samozřejmě nepříliš komfortní a za některých okolností dokonce i 
nebezpečné. Tento problém, vzniklý rozhodně ne naší vinou, se budeme snažit 
určitě vyřešit. V tuto chvíli sázím nejvíce na okamžik, kdy se bude dělat nový povrch 
vozovky průtahem celými Rašovicemi a kdy se budeme snažit jako obecní úřad do 
projektu zahrnout vyřešení výšky obrubníků nad povrchem zastávky. 

Naopak pozitivní věcí je zcela jistě revitalizace okolí autobusové zastávky, která 
zatím postupně probíhá. Úřední deska byla přesunuta od budovy bývalého rašovic-
kého úřadu právě na zastávku, v příštích dnech ji bude následovat i poštovní 
schránka. Na instalaci čeká i zbrusu nová plakátovací plocha.  Staré lavičky byly 
nahrazeny novými. Pokud jde o samotnou budovu čekárny, vyměníme zdevastova-
né venkovní parapety a dáme dohromady okna. Na jaře, jako pomyslnou třešničku 
na dortu, ozdobíme místo květinovou výzdobou. 

Určitou zajímavostí je, že chodníky byly z velké části umístěny na pozemku pat-
řícím Středočeskému kraji, a tak po zaměření skutečného stavu budeme jako obec 
žádat o bezúplatný převod plochy pod nimi do našeho majetku. 

Občany Rašovic ale bude zajímat otázka – co zbývající část chodníků? Jak jsme 
již informovali, výstavba byla rozdělena do 2 etap. Jednak aby se stihla jedna celá 
část do příchodu zimy a jednak vzhledem k žádosti společnosti Akumulátory - Tá-
borský s.r.o. o zvážení možnosti vybudování parkovacích míst pro dočasné zasta-
vení naproti jí provozovanému obchodu se smíšeným zbožím.  V současné době se 
ve spolupráci s projektantem a dopravním inženýrem z Dopravního inspektorátu 
Policie ČR hledá možnost, aby se tak mohlo stát při dodržení platných norem. Po-
kud bude taková možnost nalezena, bude na zastupitelstvu obce rozhodnout, zdali 
parkovací místa realizovat či nikoliv. V každém případě bych byl velmi rád, kdyby 
mohlo během března proběhnout výběrové řízení a v jarních měsících se realizova-
la 2. etapa výstavby.  I na druhou etapu budeme chtít požádat o krajskou dotaci. 

Marek Merhout 

 

Oprava povrchu průtahu 
Rašovicemi a Budiměřicemi 

na obzoru? 
 

V polovině prosince na obecní úřad 
dorazila žádost k vyjádření k existenci 
inženýrských sítí, ze které vyplývá, že 
se zpracovává projektová dokumenta-
ce na úplnou obnovu povrchu silnice 
přes celé Rašovice a v Budiměřicích 
od křižovatky směrem na Nymburk. To 
je zpráva zcela jistě povzbudivá, 
zejména v Rašovicích je silnice 
v katastrofálním stavu. Výzvou bude 
koordinace případné opravy 
s výstavbou nových chodníků, ale 
s takovýmto druhem problému se 
budeme rádi zabývat. 

MM 

PRONÁJEM  

OBECNÍCH POLÍ 
Obec Budiměřice vlastní 

v současné době cca 98 hektarů polí, 
které na základě smlouvy z roku 2013 
pronajímá Poděbradským Blatům, a.s., 
členu skupiny Agrofert. Tato smlouva 
končí k 30.9.2016 a před samosprá-
vou leží úkol vybrat nové nájemce a 
uzavřít s nimi pachtovní smlouvy, 
máme-li používat správnou terminolo-
gii  z nového občanského zákoníku, 
na následující období. Zcela záměrně 
používám množné číslo, protože by-
chom rádi umožnili hospodařit na 
obecní půdě více zájemcům. 

Následující postup je vý-
sledkem pracovních jednání 
v rámci zastupitelstva, ale není 
zatím zakotven v jeho veřejném 
usnesení, proto je nutné jej 
považovat stále za předběžný. 

V prvním kroku by obec vyzvala 
zájemce o využití menších zeměděl-
ských ploch – „záhumenků“. Kromě 
menších rozměrů by mělo platit, že 
takto využívaná plocha by neměla 
ztěžovat obdělávání zbytku sousedí-
cích pozemků a samozřejmě by měla 
mít zajištěný přístup. Zájemci by měli 
vstoupit do jednání s obecním úřadem 
nejpozději do 10. ledna 2016. Pokud 
dojde k vzájemné dohodě, potom by 
byly po patřičných nutných úředních 
postupech (vyvěšení záměru na úřed-
ní desku, schválení zastupitelstvem) 
do konce ledna uzavřeny pachtovní 
smlouvy. 

V druhém kroku bude zbytek polí, 
zřejmě rozdělený do několika málo 
celků, nabídnut větším zemědělcům a 
zemědělským podnikům s cílem mít do 
31.3.2016 uzavřené pachtovní smlou-
vy. 

Marek Merhout, starosta 
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POPLATKY 

2016 
 

S příchodem Nového roku se neod-

vratně blíží období vybírání místních 

poplatků pro rok 2016. I přes nárůst cen 

služeb spojených s odpadovým hospo-

dářstvím během posledních let zůstává 

výše poplatků nezměněna. 

V současné době je obecní rozpočet 

zatěžován ročně v řádech statisíců korun 

a do budoucna zcela jistě dojde k navý-

šení spoluúčasti plátců poplatků. Nicmé-

ně tomu musí předcházet podrobná ana-

lýza a především pokus o nalezení cesty, 

jak více zefektivnit obecní odpadové 

hospodářství. Teprve potom je možné 

uvažovat o úpravě sazby poplatků. 

Bohužel rok 2016 jednu změnu při 

stanovení ceny za svoz popelnic přinese. 

Bude se dotýkat majitelů rekreačních 

objektů – tzv. „chalupářů“. Platná obecně 

závazná vyhláška 1/2011 totiž stanovuje, 

že „poplatníkem je každá fyzická osoba, 

při jejíž činnosti vzniká komunální od-

pad“. To znamená, již nebude možné 

hradit poplatek ve výši 450 Kč za nemo-

vitost, ale majitel nemovitosti bude muset 

nahlásit počet osob, které nemovitost 

využívají, a tudíž odpad produkují. Obec-

ní úřad nemá, zcela otevřeně řečeno, 

možnost prověřovat, kolik lidí rekreační 

objekt využívá, takže se bude spoléhat 

na pravdivost informace majitele. Stejný 

postup platí i u „místních“ občanů, jen 

s tím rozdílem, že u nich je možné vy-

cházet z evidence obyvatel, podle které 

obecní úřad ví, kolik osob je na dané 

adrese trvale hlášeno. Na danou proble-

matiku jsme byli upozorněni Minister-

stvem vnitra ČR. Ve vydání Zpravodaje 

proto naleznete “Prohlášení plátce po-

platku“, které  si můžete doma v klidu 

vyplnit a donést na úřad v okamžiku pla-

cení poplatků. 

V případě chalupářů jde o to, že dle 

dosavadní praxe, která vycházela 

z původní (již neplatné) vyhlášky, obec 

zaplatila Technickým službám za svozo-

vou známku 1.380 Kč, přičemž od chalu-

páře inkasovala 450 Kč. Zbývající částku 

930 Kč hradila ze svého rozpočtu. 

Poplatky za svoz bude i letos možné 

uhradit platbou na bankovní účet převo-

dem. Více informací o této možnosti 

naleznete na webových stránkách obce.  

Pokud máte přístup k internetu a použí-

váte elektronické bankovnictví, velmi rád 

bych vás poprosil, abyste tuto možnost 

využili. 

Marek Merhout, starosta 
 

  

Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. oznamuje ceny 

pitné a odkanalizované vody od 1. ledna 2016: 

 pitná vody 41,18 Kč/1m
3
 

 voda odkanalizovaná 41,80 Kč/1 m
3
 

Ceny jsou uvedeny včetně 15 % DPH. 

 

Výše a splatnost poplatků 

Za svoz odpadu 450 Kč / poplatník 

Za psy 50 Kč za prvního psa 

                                  75 Kč za každého dalšího 

Poplatky bude možné uhradit na obecním úřadě kdykoliv během úředních hodin a to 
nejpozději do 29. února 2016. 

Pro občany Rašovic se ztíženou možností se dostavit na OÚ bude možnost zaplatit 
v sobotu 13.2.2016 od 9:00 do 11:00 a v úterý 16.2.2016 od 8:00 do 15:30 hodin 
v restauraci U Táboráka.  

 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY ŠLOTAVA  

Během roku 2015 byly Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj, 
pobočka Nymburk, zahájeny tzv. pozemkové úpravy (PÚ) v katastrálním území 
Šlotava. Jejich zahájení se uskutečnilo na základě zákonného důvodu, kterým 
byla žádost vlastníků s větší než poloviční výměrou. 

Co to jsou PÚ?  PÚ prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují je ne-
bo je dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vyrovnávají hranice a 
vytvářejí podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvis-
lostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž 
se uspořádávají vlastnická práva a související věcná břemena.  Dále jsou v rám-
ci PÚ budována tzv. společná zařízení, což budou v případě Šlotavy především 
cesty a pravděpodobně rovněž biokoridory. V jiných případech to mohou být i 
třeba protipovodňová opatření. 

Vlastní proces PÚ je upraven zákonem č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpra-
vách a pozemkových úřadech. Náklady na jejich realizaci hradí stát a významná 
část zdrojů pochází z fondů Evropské unie. 

Prvním momentem, kdy do průběhu PÚ zasahují vlastníci všech dotčených po-
zemků bylo tzv. úvodní jednání, které se uskutečnilo dne 9.12.2015 v restauraci 
U Datlů. Zde pracovníci nymburského Pozemkového úřadu přítomným podali 
poměrně vyčerpávající informace o účelu a budoucím průběhu PÚ v k.ú. Šlota-
va, byl představen vybraný projektant a dále shromáždění vlastníci zvolili tzv. 
sbor zástupců. 

Dalším krokem bude podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení, násle-
dované zpracováním soupisu nároků vlastníků pozemků. Soupis nároků 
vlastníka určuje, se kterými parcelami vlastník vstupuje do PÚ, s jakou výměrou 
těchto parcel, s jakou cenou a s jakou vzdáleností. Poté bude následovat tvorba 
plánu společných zařízení. V rámci této činnosti se připravuje základní kostra 

budoucího nového uspořádání pozemků vlastníků. Jedná se o systém doprav-
ních, vodohospodářských a protierozních zařízení a prvky územního systému 
ekologické stability (biocentra, biokoridory a interakční prvky). Následně vznikne 
návrh nového uspořádání pozemků. Je nejdůležitější částí pozemkových 
úprav. Pozemky se umisťují do tzv. kostry, kterou tvoří odsouhlasený PSZ. Po-
zemky se scelují, dělí a přizpůsobují tvarem konfiguraci terénu a požadavkům na 
optimální obdělávání a na ochranu zemědělské půdy. V rámci návrhu se dopra-
covávají požadavky na přístupnost všech pozemků. Umisťování nových pozem-
ků se děje na základě dobrovolnosti, kdy zpracovatel vede jednání s vlastníky o 
umístění jejich pozemků. Poté se přistoupí k rozhodování o PÚ - Předpokladem 
pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy je souhlas s ná-
vrhem vlastníků tří čtvrtin výměry půdy řešené v pozemkové úpravě. Po vysta-
vení návrhu k veřejnému nahlédnutí pro možnost vznesení případných námitek a 
připomínek a následném závěrečném jednání vydá pozemkový úřad rozhodnutí 
o schválení návrhu pozemkové úpravy. Posledními fázemi je potom vytyčení 
pozemků v terénu a realizace (výstavba) společných zařízení. 

V případě jakýchkoliv dotazů se dotčení občané mohou s důvěrou obrátit na 
Pozemkový úřad v Nymburce (Ing. Radislav Fikejs, r.fikejs@spucr.cz,               
tel. 601 595 047) nebo na Obecní úřad Budiměřice. Dostupné informace se bu-
deme snažit také umísťovat na webové stránky obce. 

Marek Merhout, starosta 
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HONEBNÍ SPOLEČENSTVO  
CHLEBY – ŠLOTAVA  

(dále jen HS) bylo založeno v roce 1993. Jako vlastní-

kovi byla honitba uznána rozhodnutím Okresního úřadu v 

Nymburce 3.11.1994. Celková výměra honitby činila 1.131 

ha, byla však po vybudování silničního obchvatu města 

Nymburka ponížena o 10 ha, takže nyní činí 1.121 ha.  

Honitba se rozkládá na několika katastrálních územích. 

Největší výměru má v katastru obce Chleby, dále to je Šlo-

tava, Nymburk, Budiměřice, Velký Vestec a Oskořínek.  

 
SDRUŽENÍ ŽEN 

Budiměřice - Šlotava 

 

Rok 2015 jsme zahájily v únoru Námořnickým bálem, 
který se velmi vydařil, účast byla vysoká. Všichni účastníci 
přišli v kostýmech. Již z předešlých zkušeností víme, že 
nápaditost našich spoluobčanů nezná mezí. A proto v tomto 
trendu tematických bálů budeme pokračovat i nadále. 

Dalšími kulturními akcemi, které již tradičně organizuje-

me, byly Velikonoční a podzimní Václavská zábava.  

Ale aby ani naše děti nepřišly zkrátka, připravily jsme 
pro ně v červnu Námořnický dětský den. Počasí nám 
přálo, děti si všechny soutěže užily. Odměnou jim byla 
spousta drobných pamlsků a překvapení v podobě pěny.  

Letošní novinkou byly Dětské rybářské závody, které 
jsme pořádaly s ostatními organizacemi naší obce na Skále 
v Budiměřicích. Této akce se zúčastnilo 18 soutěžících dětí, 
které přišlo povzbudit početné obecenstvo. 

Poslední listopadovou sobotu proběhl již tradiční karne-
val a mikulášskou nadílkou, kterého se zúčastnilo 38 dětí 
v různých maskách. Karneval si užili jak děti, tak i dospělá-
ci.    

K naší další činnosti patří vypomáhat při akcích pořáda-
ných obcí a Sborem dobrovolných hasičů Budiměřice – 
Šlotava, například občerstvení na Memoriálu Bohumila 
Jeníka a Františka Říhy. Předvánoční čas si zpříjemníme 
setkáním v kostele svatého Prokopa v Budiměřicích, kde 
nám zazpívají žáci zdejší základní školy. Pro tuto příležitost 
zajišťujeme výzdobu kostela a domácí vánoční cukroví.  

Pro samotné členky našeho sdružení pořádáme i v prů-
běhu roku různé výlety, návštěvy divadelních předsta-
vení a samozřejmě i další setkání, na kterých plánujeme 
společné akce. Například na rok 2016 již chystáme: 

 6.2.2016 Hippies párty – taneční zábava pro dospělé 
 26.3.2016 od 21 hod. Velikonoční zábava 
 Dětský den /červen – termín bude upřesněn/ 
 Václavská zábava /září – termín bude upřesněn/ 
 Karneval s mikulášskou nadílkou /konec listopadu/  

Rády mezi námi uvítáme nové členky, hlavně z řad mla-
dých maminek a nových spoluobčanů.  Kontaktovat nás 
můžete na OÚ Budiměřice. 

Petra Novotná  
předsedkyně 

 

 

Počet vlastníků pozemků se pohybuje okolo 350. Toto číslo se mění z důvodu skupování pozemků a dědictvím po zesnu-

lých.  HS tuto honitbu pronajímá za určitých podmínek k mysliveckému využití. Již potřetí ji pronajímá vždy na deset let Mysli-

veckému sdružení Chleby - Šlotava. 

František Málek, starosta HS 

Myslivecké sdružení 

Chleby - Šlotava 
Myslivecké sdružení Chleby – Šlotava z.s. (dále jen 

„MS“) provozuje myslivost na cca 1.126 ha. 

Honitbu, která se rozkládá v celém katastrálním území 
obcí Šlotava a Chleby a v části obcí Budiměřice a Rašovice, 
má pronajatou za 20, Kč/ha (22 tisíc Kč/rok) od Honebního 
společenstva Chleby - Šlotava. Sdružení má 16 členů. 

MS obhospodařuje 1,3 ha políček pro zvěř, na kterých 
vytváří životní podmínky vhodné nejen pro drobnou a srnčí 
zvěř, ale i pro veškeré zpěvné ptactvo. Hlavní plodinou na 
nich je topinambur, který slouží jako celoroční kryt a obži-
va pro drobnou zvěř. Výměru těchto políček má MS 
v plánu v příštím roce rozšířit. V budoucnu bude údržba a 
obdělávání políček snazší, protože MS v letošním roce 
zakoupilo i díky příspěvku obce Budiměřice ve výši 8 tisíc 
Kč mulčovač v hodnotě 30 tisíc Kč. 

V průběhu posledních 5 let členové MS vybudovali 11 
umělých nor, díky kterým každoročně tlumí zvěř škodlivou 
myslivosti,  zejména lišku. Ta dělá během roku nemalé 
škody nejen na drobné zvěři, ale i třeba na domácí drůbeži. 

V celé honitbě je umístěno 20 krmných zařízení pro 
drobnou a srnčí zvěř a veškeré zpěvné ptactvo (např. kr-
melce, slaniska, zásypy), ve kterých jsou umístěna i léčiva 
pro drobnou zvěř. Členové sdružení během roku přikrmují 
zvěř jadrným, dužnatým i objemovým krmivem. Celkem se 
spotřebuje kolem 15 tun jadrného krmiva. Širokou veřej-
nost MS touto cestou žádá, aby krmná zařízení neničila a 
neodnášela z nich krmivo. V roce 2015 jich bylo totiž 5 v 
úseku Chleby značně poškozeno vandaly. 

V letošním roce se MS podílelo na výstavbě oplocenky a 
výsadbě doubků a jedlí v lokalitě Topůlka v Rašovicích. 
Tamtéž pomáhalo při čištění prostoru pod třemi památ-
nými duby od náletových dřevin. 

Dne 26. 8. MS zorganizovalo 
podzimní zkoušky ohařů. Všemi 
zúčastněnými byla akce hodno-
cena velice kladně. 

Z tohoto důvodu bylo MS požádáno Okresním mysli-
veckým svazem Nymburk o pořádání jarních zkoušek psů 
v květnu 2016. 

Každý rok v lednu pořádá MS myslivecký ples pro ve-
řejnost s bohatou zvěřinovou tombolou. V tombole jsou 
nejen bažanti, kachny, zajíci, ale i zvěř srnčí, dančí, divočák 
a muflon. 9. Myslivecký ples se bude konat v sobotu 23. 1. 
2016 v restauraci ve Chlebích. Všichni jste srdečně zváni. 

Zájemci o rozšíření řad Mysliveckého sdružení Chleby – 
Šlotava z.s. starší 15 let, hlaste se u pana Jaroslava Hejdu-
ka, Šlotava 54, tel.: 728 422 136. 

Karel Mojžíš, předseda 
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Na konci ledna se v pohostinství na 
Šlotavě slavnostně sešla většina členů 
Sboru dobrovolných hasičů. Cílem 
tohoto tradičního setkání bylo jednak 
zhodnocení uplynulého roku a zároveň 
se zde vytvářel plán činností pro rok 
letošní. Plánů sice nebylo mnoho, o to 
intenzivněji se však hasiči mohli jed-
notlivým úkolům věnovat. 

Tento rok se v naší obci obešel bez 
živelných či jiných katastrof, a tak naši 
hasiči neměli příliš práce s prováděním 
záchranných ani likvidačních prací. 
Bylo velkým štěstím, že se naší obci 
vyhnuly i velké požáry, které byly způ-
sobeny extrémním horkem panujícím 
v letních měsících na celém území 
České republiky. Tím, že hasiči neměli 
práci při zásazích, mohli se plně věno-
vat tradičním činnostem, jenž pro ob-
čany během celého roku vykonávají, 
jako je sběr nebezpečného odpadu, 
sběr železného šrotu a další. Tyto 
činnosti obec realizuje za pomoci dob-
rovolných hasičů dvakrát do roka. 

Hasiči již druhým rokem sbírají 
starý papír. Letos se, i díky Vám, 
nasbíraly neuvěřitelné 3 tuny papíru. 
Papír byl následně odevzdán do vý-
kupny a takto získané finanční pro-
středky byly používány především na 
činnost mládeže. Rádi bychom tedy 
poděkovali Vám všem, kteří sbíráte a 
odevzdáváte papír mladým hasičům. 
Moc si Vaší podpory ceníme.  

Na konci dubna v naší obci probíhá 
„Pálení čarodějnic“. Je jistě bezpo-
chyby, že hasiči jsou již neodmyslitel-
nou součástí této akce, kde nejen, že 
zapalují hlavní oheň, ale také dbají na 
bezpečnost celé akce. V závěru pak 
zajišťují odborné uhašení a dbají na to, 
aby se oheň znovu nerozhořel. 

Letošní květen patřil v naší obci 
k těm rušnějším. Zajisté si někteří 
z Vás vzpomenou na enormní propa-
gační kampaň, která druhý květnový 
týden zaplavila naši obec jako lavina. 
Sbor byl vylosován z mnoha účastníků 
v rámci soutěže Dobráci roku, kterou 
pořádal Český rozhlas. Do soutěže se 
zapojilo celkem 40 sborů ze středo-
českého kraje, přičemž jen pět bylo 
z nymburského okresu. Náš sbor se 
v celkových výsledcích umístil na 33. 
místě s celkovým počtem 214 hlasů. 
Celkovým vítězem se stal sbor 
z Tuháně na Mělnicku.   

Sobota 23. května patřila tradiční 
soutěži v požárním sportu, Memoriálu 
Františka Říhy a Bohumila Jeníka, 
která se konala na místním fotbalovém 
hřišti. V posledních letech je návštěv-
nost této soutěže rok od roku vyšší. 
Tohoto ročníku se celkem zúčastnila 
dvě družstva přípravek, osm družstev 
mladších žáků a pět družstev starších 
žáků. Domácí sbor byl v dětských 

soutěžích zastoupen celkem dvěma 
družstvy – jedním družstvem mladších 
a jedním družstvem starších žáků. Na 
této soutěži zaznamenali naši mladí 
hasiči jeden ze svých letošních velkých 
úspěchů – družstvo starších žáků 
obsadilo druhé místo. V rámci soutěže 
dospělých náš sbor reprezentovalo jak 
soutěžní družstvo žen, tak družstvo 
mužů.  Ženy obsadily druhé místo a 
muži třetí. Milým překvapením pro nás 
byla účast spřáteleného sboru dobro-
volných hasičů z Machnína. Oplatili 
nám tak naši návštěvu, kdy se 28. 
června 2014 naše soutěžní družstvo 
mužů zúčastnilo jejich oslav 130 let od 
založení sboru. Na tomto místě by-
chom též rádi poděkovali všem spon-
zorům, díky jejichž věcným darům 
jsme měli v letošním ročníku dostatek 
cen pro všechny zúčastněné.  

Soutěžní družstva nás tedy tento 
rok reprezentovala především na na-
šem memoriálu a následně pak na 
nočních útocích, které se konaly 22. 
srpna ve Vestci. Náš sbor zde soutěžil 
sice v kategorii mužů, avšak se smíše-
ným družstvem, tedy družstvem, kde 
soutěžili jak muži, tak ženy.   

Na podzim, 25. října, se konal již 
čtvrtý ročník hasičské drakiády. Le-
tošní ročník se k naší smůle obešel 
bez větru. To však příliš nevadilo, 
neboť pro návštěvníky byly připraveny 
další doplňkové disciplíny. Každý si 
mohl nazdobit „dračí perník“, vyzkou-
šet své střelecké schopnosti se vzdu-
chovkou i své brilantní myšlení při 
řešení logických hádanek. Pro kuchař-
ské nadšence byla připravena tradiční 
soutěž „O nejlepší dračí mls“. Tento 
ročník měl rekordní počet účastníků, 
celkem se zúčastnilo 15 nadšenců.  
Každý z nich byl za své odhodlání 
náležitě oceněn a to výherním stíracím 
losem. V závěru drakiády byly pro 
všechny zúčastněné připraveny pa-
mětní listy a drobné odměny. 

Ač se může zdát, že tento rok do-
spělých hasičů byl málo nabitý, kalen-
dář mladých hasičů to svými aktivitami 
zajisté dohnal. Mladí hasiči se schá-
zejí na své tréninky pravidelně každou 
neděli odpoledne. Většina tréninků 
probíhá na místním fotbalovém hřišti. 
Za špatného počasí se děti schází ve 
škole. Soutěžní sezóna dětem začala 
20. března, kdy v Poděbradech skláda-
ly zkoušky odborností. Děti náš sbor 
reprezentovaly ve hře Plamen, 
v Polabské lize a na dalších soutěžích 
- zejména na okrskové úrovni. Celkem 
se jednalo o 17 závodů, z nichž dva 
byly dvoudenní. Největší úspěch za-
znamenalo družstvo starších žáků 2. 
května na jednom z kol Polabské ligy, 
které proběhlo na hřišti 
v Úmyslovicích. Naše družstvo na 

těchto závodech získalo první místo a 
nechalo tak za sebou všechny favority 
soutěže. Mladí hasiči se zúčastnili též 
několika výletů. Z těch bychom uvedli 
dva poslední. Jednalo se o sportovní 
výlet na lezeckou stěnu do pražských 
Vysočan a zájezd na benefiční před-
stavení cirkusu Jo-Joo, jehož výtěžek 
putoval nadaci hasičů a policistů. Ta 
finančně podporuje děti hasičů a poli-
cistů, kteří zemřeli při plnění svých 
pracovních povinností.  Pro mladé 
hasiče byly v letošním roce připraveny 
celkem dvě soustředění. První se 
konalo na jaře a jeho cílem bylo děti 
připravit na jarní část hry Plamen, 
která se konala v Nymburce. Druhé 
soustředění, které proběhlo v létě 
v okolí města Sázavy, mělo za úkol 
především budování týmového ducha 
a fyzické kondice na nadcházející 
sezónu. 

Náš sbor měl své zastoupení též 
v soutěži dorostu a to konkrétně 
v kategorii jednotlivkyň. 30. května 
se v Nymburce konala soutěž doros-
tenců, kde nás reprezentovala Pavlína 
Macúchová. Naše dorostenka byla 
v této soutěži suverénně nejlepší a tak 
byl postup na krajskou soutěž jasný. 
Krajská soutěž proběhla v Kolíně. 
V kategorii, kde Pavlínka soutěžila, 
bylo celkem 25 soutěžících. Konkuren-
ce na této soutěži již byla obrovská a o 
výsledcích rozhodovaly setiny sekund. 
Naše dorostenka se nakonec v krajské 
soutěži umístila na krásném 5. místě. 

Sbor letos přijal celkem 5 nových 
členů. Nové členy sbor přijímá i nadále 
a to ve všech věkových kategoriích. 
Pokud máte zájem přidat se 
k dobrovolným hasičům a aktivně se 
podílet na pořádání sportovních i kul-
turních akcí, případně se chcete začít 
věnovat požárnímu sportu, neváhejte a 
určitě se přihlaste. Bližší informace 
k členství je možné získat na e-mailu: 
LuckaZadrazilova@seznam.cz, pří-
padně na tel.: 774 487 762 nebo 
724 245 161. 

V roce 2016 bude sbor i nadále po-
kračovat v aktivní pomoci obci, ať už 
při sběru nebezpečného odpadu či 
šrotu, ale i při dalších činnostech. Sbor 
opět uspořádá Memoriál F. Říhy a B. 
Jeníka. Zásahová jednotka bude zvy-
šovat své vzdělávání na školeních a 
také zajistí svou akceschopnost při 
mimořádných událostech. 

V rámci práce s mládeží bude sbor 
dbát hlavně na preventivně-vzdělávací 
činnosti. Mladí hasiči se budou v roce 
2016 účastnit soutěží v požárním spor-
tu, aby tak reprezentovali nejen sbor, 
ale i obec. Budou pro ně organizovány 
výlety i soustředění. Mladí hasiči bu-
dou i nadále pořádat pravidelné sběry 
papíru. 

 

Rok 2015 z pohledu Sboru dobrovolných hasičů 

Mgr. Lucie Zadražilová 
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Spolek milovníků žlutých míčků a antuky v letošním roce završil svoji již 3 oficiální sezónu. Samo-
zřejmě tím navázal na předchozí několikaletou „neorganizovanou“ aktivitu amatérských tenistů. 

I třetí v pořadí tenisový rok byl bezvadný. I když jsme nejmladší spolek v Budiměřicích, členstvím 
se může pochlubit 34 dospělých, které doplňuje dalších zhruba 16 dětí. Takový počet nás umísťuje 
na druhé místo podle členské základny hned za fotbalisty. Samozřejmě členství se mezi spolky, a 
zejména mezi sportovními, velmi prolíná. Jsme spolek otevřený a každý zájemce, na jakékoliv úrovni 
je vítán. 

Letošní sezónu jsme zahájili netradičně - společnou návštěvou divadelní hry Federer – Nadal pražského Studia Rubín, kde hlavní 
role s razantním humorem ztvárnili Jakub Prachař a Marek Taclík. Moc nás potěšilo, že se k naší divadelní pozvánce připojily i další 
spolky.  

K tenisu v našem pojetí patří nejen zábava z jeho hraní, ale také povinnosti při práci na údržbě hřiště a jeho blízkého okolí. Každý 
člen, který chce mít možnost kurt využívat, musí odpracovat 5 brigádnických hodin nebo se z této povinnosti vykoupit. Kromě práce 
na jarní údržbě dvorce jsme se věnovali i dětskému hřišti, kde jsme například štěpkou zamulčovali zeleň, nebo se starali o peta-
nquové hřiště. 

Tenis – to je to pro nás samozřejmě nejdůležitější. Dělíme se na „pohodá-
ře“, kteří si chodí jen tak zahrát a na „soutěživce“, kteří na kurtu klidně nechají 
duši, aby na konci měli u svého jména lepší skóre než hráč za sítí. Pro tu dru-
hou skupinu jsme připravili již 3. ročník klubové průběžné tenisové soutěže pod 
názvem ATP PLEJERS.   Ve dvouhře se ligy zúčastnilo 15 hráčů, kteří se tři měsí-
ce potkávali navzájem ve čtyřech tabulkách, z nichž do dalšího měsíce sestupo-
vali nebo naopak postupovali. Do čtyřhry se vrhlo 5 párů, které se naopak 
utkaly systémem každý s každým. Vše pak vyvrcholilo vyřazovací soutěží, kde 
již šlo o jediné – o celkového vítěze. Finálový den D nastal 6. září a i přes velmi 
nepříznivé počasí se k svému dalšímu titulu v dramatickém zápasu probil Mi-
chal Gajdoš, kterému se povedlo zvítězit společně s Honzou Špačkem i 
v následujícím deblu. Takže ani další rok nepřinesl změnu. A to je o to větší 
výzva pro všechny do ročníku nadcházejícího! 

Neméně důležitou činností našeho spolku je organizace dětské tenisové akademie, která má za cíl nejen dostat děti k tenisu, ale 
obecně podpořit jejich pohybovou aktivitu. Na jaře se nám podařilo připravit turnus pro 16 dětí, kterých se ujal poděbradský trenér 
Karel Vrbenský. Odezva dětí i rodičů byla pozitivní a o to nás více mrzí, že se bohužel nepodařilo pokračovat na podzim. Bohužel 
období po prázdninách je náročnější, zejména protože je již brzo tma a je složité najít vhodné termíny pro děti i trenéra. Pevně ale 
věříme, že rok 2016 bude v této činnosti úspěšnější. Na tomto místě bychom rádi poděkovali za finanční podporu ze strany obce, 
která nás při organizaci tenisové akademie podpořila.  

Marek Merhout 
předseda ATP Budiměřice 

Ocenění mladých hasičů na soutěži Dobráci roku 

Memoriál Františka Říhy a Bohumila Jeníka Soustředění mladých hasičů, Sázava 2015 
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Myslivecký spolek Křečkov 
Myslivci z obcí Budiměřice, Rašovice, Křečkov a Po-

děbrady jsou nově registrováni v Mysliveckém spolku 
Křečkov (dále jen MS), dříve Mysliveckém sdružení Křeč-
kov. 

I přesto, že jsou v současné době myslivecké aktivity 
velice náročné jak časově, finančně, ale především pra-
covně, mohou být členové MS se svojí činností v roce 2015 
spokojeni. Úkolů a práce bylo pro 22 členů více než dost. 
V letošním roce se pokračovalo na renovaci a opravě od-
chovny v Křečkově s cílem vybudovat společenské zázemí 
pro spolek. Navázalo se na práce zahájené v roce 2014. Ke 
konci listopadu 2015 bylo na této činnosti bezplatně od-
pracováno skoro 6.500 hodin. 

Z důvodu obnovení chovu bažanta v přírodě MS vy-
pouští pravidelně poslední tři roky na jaře 40 kusů bažan-
tích slepic. Pro myslivecké vyžití je odchováváno a vypouš-
těno 70 až 80 kusů kachny divoké a 100 kusů bažanta.  

Další důležitou činností, kterou chceme, aby se stala 
tradicí, je práce s dětmi. MS letos uspořádalo pro děti 
předškolního a školního věku „Myslivecký dětský den. I 
přes nepřízeň počasí se ho zúčastnilo přes 30 dětí 
z okolních obcí, které přišly spolu s rodiči. Zároveň byla 
odchovna v Křečkově otevřena veřejnosti akcí „Ochutnáv-
ka mysliveckých specialit“. Příchozí si pochutnali na srn-
čím, kančím a dančím guláši. S těmito aktivitami chce MS 
pokračovat i v roce 2016.  

Celá naše činnost by nešla vykonávat bez finančních 
prostředků. Ty získáváme v největší míře ze zvýšených 
členských příspěvků, brigád, sponzorských darů či dotací 
obcí Budiměřice a Křečkov. MS touto cestou děkuje zastu-
pitelům obce Budiměřice. 

V zastoupení členů MS bych chtěl popřát všem obča-
nům obcí Budiměřice, Rašovice a Šlotava k nastávajícím 
vánočním svátkům hlavně zdraví, rodinnou pohodu a 
mnoho dárků pod stromečkem. Do nového roku 2016 
zdraví, štěstí a pohodu v životě a pochopení pro ochranu 
přírody a životního prostředí.  

Myslivosti a přírodě zdar! 
Vladimír Jeník, 

předseda Mysliveckého spolku Křečkov 

 

TJ Sokol 

Budiměřice - Šlotava 
V roce 2015 jsme se účastnili 
fotbalových soutěží s třemi družstvy: 
 

 Starší žáci 7+1 skupina B 
Trenéři: Luboš Hliněný, Tomáš Hoffman 

Umístění po podzimní části: na prvním místě! 

Suverénní průběh podzimní částí, klukům to velmi šlo a 
jsme na ně právem pyšní. Do jarní části jim vedení klubu 
přeje hodně sportovních úspěchů a ať se jim daří jako na 
podzim. 
 

 Přípravka - okresní soutěž skupina B 
Trenéři: František Kubín, Roman Mázl 

Umístění po podzimní části: krásné čtvrté místo 

Jsou to naši nejmenší fotbalisti a dělají nám také velkou 
radost, v konkurenci deseti mužstev je to krásný výkon. 
Nutno také dodat, že přípravka má asi nejvíce fanoušků a 
diváků, kteří navštěvují nejen mistrovská utkání ale i trénin-
ky této naší drobotiny. 
 

 A mužstvo dospělých III. třída skupina C 
Trenér:  Aleš Hrubý 

Umístění po podzimní části: třetí místo 

Velmi dobrý výsledek po podzimní části v konkurenci 14-ti 
mužstev. Držíme palce do jarních kol, ať se daří a kluci to 
přežijí „a to doslova“ bez zranění. 
 

Nové fotbalisty přijímáme celoročně - přihlásit se mů-

žete kdykoliv v průběhu roku, např. můžete přijít si nezá-
vazně trénink vyzkoušet.  

Na věku nezáleží - přijmeme mezi sebe nejmenší fotbalis-

ty od 5 let do naší přípravky, starší děti rádi zařadíme do 
našeho týmu. Neodmítneme ani dospělé fotbalisty. Stačí 
kontaktovat  prezidenta,  pana Radka Kolbabu, který je 
hlavním skautem TJ Sokol Budiměřice - Šlotava. Této čin-
nosti se věnuje více než 15 let a výsledky jsou fantastické. 
Máme velkou základnu mladých hráčů, kteří buď hrají v 
domácím klubu, nebo hostují v jiných družstvech na našem 
okrese. 

Není to jen o fotbale – fotbal je něco, co nás spojuje, ale 

není tím jediným, co společně organizujeme. Podílíme se i 
na dalších akcích v obci a naše nadšení neustane. Těšíme 
se na vaši podporu i v roce 2016! 

Aleš Hrubý 
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2. ročník podzimního dýňování 
I pro letošní podzim připravila paní Diana Samková z Budiměřic  odpolední 

program pro děti bydlící v okolí. Maminky ze sousedství pomohly s občerstvením 

a letošní sklizně dýní se mohly chopit všichni účastníci. Při tvoření dýňových 

kreací rozhodně nezůstalo jen u strašidelných obličejů a dostalo se i na „umě-

lečtější“ zpracování.  

Oproti loňskému roku tak muselo dojít ke změně – všechny hotové dýně byly 

po rozsvícení zkrátka tak dokonalé, že nebylo možné určit vítěze. Letošní ročník 

tedy nakonec vyhrály všechny zúčastněné děti! 

Lucie Chocholová 

 Zahájení  adventu v  Rašovic ích  
V sobotu dne 28. 11. jsme se sešli v opravdu hojném 
počtu u naší jedličky. Zahřáli jsme se svařeným vínem 
nebo čajem, ochutnali cukroví a za poslechu vánočních 
koled jsme, i přes nepřízeň počasí, jedličku společně oz-
dobili.  Strávili jsme příjemný podvečer a odměnou nám 
všem bylo rozzáření vánočního stromečku v jeho plné 
kráse.  Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří 
dorazili a přispěli tím k zachování nové tradice v obci. 
Zároveň přeji všem spoluobčanům krásný adventní čas a 
klidné prožití svátků vánočních.  

Radka Kubínová 

 

Vítání občánků 
Po delší odmlce jsme opět navázali na tradici vítání občán-

ků. Podle nových pravidel nemůžeme vítat nové občánky na 
základě informací z registrů, ale jen podle projeveného zájmu 
rodičů. I přes tuto legislativní „komplikaci“ se letošního vítání 
zúčastnilo spolu se svými rodiči a blízkými 12 dětí ze všech 
částí obce. Nově se vítání konalo v příjemném a dětem blíz-
kém prostředí školní učebny naší školy. Děkujeme všem rodi-
čům, kteří se svými dětmi dorazili, a především vedení školy za 
propůjčení prostor k vítání občánků a nacvičení doprovodné-
ho programu. 

Petra Němcová 

Deratizace Horní cesty 
v Budiměřicích 

Vzhledem k letošnímu  abnor-

málně vysokému výskytu 

myší způsobujícím škody na  

stromech byla na podzim provedena dera-

tizace Horní cesty vedoucí od Skály smě-

rem na Křečkov (nová cesta). Upozorňuje-

me občany, aby při pohybu v jejím okolí 

věnovali zvýšenou pozornost zejména 

dětem a psům. 

Rašovické ořešáky prodělaly bezpečnostní řez 

Na zasedání zastupitelstva konaném v Rašovicích zazněl požadavek na vy-

řešení problému s padajícími suchými větvemi ořechů v parku na začátku obce 

(příjezd od Budiměřic).  Bohužel k tzv. bezpečnostnímu řezu bylo možné při-

stoupit až na počátku podzimu, takže se po dobu téměř 6 měsíců mohlo zdát, 

že požadavek občanů zůstal nevyslyšen. Nicméně jsme pouze čekali na vhod-

nou dobu. Na základě objednávky bylo prořezáno celkem 15 stromů a u jedno-

ho byl zaříznut terminál. Podle vyjádření Tomáše Urbana se budeme moci těšit, 

za předpokladu dobré péče, na ořechy z těchto stromů ještě po dlouhá léta. 

 
Zpevnění cesty na Mršník 

Pro občany užívající meziskládku bioodpadu na Mršníku připravil obecní 

úřad vylepšení příjezdu v podobě zpevnění části užitkové komunikace napoje-

né na hlavní silnici. Došlo k vyrovnání nájezdu na vozovku a několika následu-

jících metrů, které zcela jistě ocení nejen přijíždějící občané, ale zejména pod-

vozky jejich vozidel. 

V souvislosti s Mršníkem připomínáme, že meziskládka bude znovu otevře-

na až na jaře. Během zimy bude samozřejmě možné v případě zájmu provést 

uložení bioodpadu na základě předchozí dohody s obecním úřadem. 
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Černé skládkování u Dlouhých trav 

 

 

 

 

 

V říjnu jsme opět museli řešit problém výskytu černých 

skládek v lokalitě Dlouhé trávy. Neznámý výtečník zde 

uskladnil hromadu použitých pneumatik. Zřejmě si tím "vyřešil" 

svůj problém. Respektive jej přenesl na obec, která skládku 

musela po upozornění ze strany odboru životního prostředí 

MěÚ Nymburk na svoje náklady odstranit. 

Jelikož se jedná o neustále se opakující nešvar, obecní 

úřad se rozhodl k řešení přistoupit razantním způsobem, kte-

rým je instalace závory na začátek polní cesty a občasným 

umísťováním fotopasti. Po zrealizování tohoto řešení bude 

celá lokalita ve spolupráci s VaK Nymburk, jakožto vlastníkem 

pozemku s lesním porostem, uklizena a měla by do budoucna 

zůstat ve stavu odpovídajícím jejímu účelu. 

Je opravdu smutné, kolik lidského úsilí a finančních pro-

středků je vynaloženo kvůli sobeckému chování několika ne-

zodpovědných jedinců 

MM 
 

Nově zbudovaný přístřešek u 
mostu přes Blatnici 

 

Téměř během každého mého setkání s občany Rašovic 

jsem dotazován, jak je možné, že obecní úřad povolil realizaci 

stavby před rodinným domem č.p. 43 u mostu přes Blatnici.  

Jednak obec není orgánem udělujícím územní souhlas a 

jednak ani nebylo v této věci požádáno o její stanovisko. I 

když to na první pohled nevypadá, stavba dokonce není ani 

umístěna na obecním pozemku a dokonce s žádným obecním 

pozemkem nesousedí. Samozřejmě souhlasím s názory, že 

došlo k zhoršení již tak špatných rozhledových poměrů na 

křižovatce. 

Řešení jde tak nyní zcela mimo místní samosprávu a je 

v rukou orgánů státní správy, konkrétně odboru dopravy MěÚ 

Nymburk popř. odboru výstavby nebo dopravní policie.  

MM 

 
  
  
 
 
 
 
 

Mateřská škola Netřebice  
Jednotřídní mateřská škola s kapacitou 28 dětí se nachází v klidné části obce Netřebice.  

Od školního roku 2015/2016 došlo k personálním změnám, úpravě a rozšíření vzdělá-
vacího programu. O děti a provoz v mateřské škole se starají 2 paní učitelky, kuchařka a 
školnice. Nově jsme do výuky zařadili hru na zobcovou flétnu, základy angličtiny a pohybo-
vé aktivity v podobě základů gymnastiky a tance. Činnosti se střídají, aktivity probíhají 
během celého dne nenásilnou formou s přihlédnutím k věku a schopnostem dětí. Samo-
zřejmostí je příprava předškoláků na základní školu a přechod na ní. K tomu do budoucna 
bude sloužit i interaktivní tabule, kterou hodlá MŠ spolu se zřizovatelem zakoupit.  

Pro výchovu a vzdělávání využíváme školní zahradu s venkovními herními prvky, park nebo hřiště v obci. Dále plánujeme řadu 
výletů, návštěv a aktivit mimo školu, např. návštěvu Městské knihovny v Nymburce, plavání, divadelní představení, horolezecká 
stěna, Haloween party… 

Snažíme se podpořit součinnost pedagogů s rodiči také při 
neformálních setkáních – schůzky rodičů, zahradní slavnost, be-
sídky…. Zákonní zástupci mají možnost sdílet činnost školky 
pomocí webových stránek http://ms-netrebice.webnode.cz a na-
hlédnout do fotogalerie z uskutečněných akcí. 

Ve spolupráci se zřizovatelem školy (Obecní úřad Netřebice) 
plánujeme navýšení kapacity MŠ, přijmutí vyššího počtu dětí a 
vytvoření tak dvoutřídního kolektivu. Tento záměr je dlouhodo-
bějšího charakteru a vyžádá si i stavební úpravy v budově, které 
jsou naplánovány v období letních prázdnin roku 2016. Drobné 
úpravy prostor a doplnění vybavení bude probíhat i v průběhu 
školního roku. Rádi bychom navázali novou spolupráci 
s ostatními mateřinkami a školami v blízkém okolí.   

Naším cílem je všestranný rozvoj dětí, počínaje zkvalitněním pohybových dovedností (jemné i hrubé motoriky), rozumových, 
intelektových, dramatických, hudebních i jazykových schopností, podpora spolupráce, kamarádských vztahů a slušného chování 
mezi dětmi, vytvoření příjemné přátelské atmosféry v netřebické mateřince. 

                                                                                                                                                           Květoslava Matysová 
pověřená ředitelka MŠ Netřebice 
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OBECNÍ ÚŘAD 
 

Budiměřice 7, 288 02 Nymburk 

Tel.:     325 546 080 

Mobil:  721 821 672 

E-mail: obec@budimerice.cz 

 

Úřední doba: 

Pondělí 
08:00 – 17:00 
19:00 – 21:00 (po domluvě) 

Středa 08:00 – 17:00 

Čtvrtek 07:00 - 15:00 

 

SAMOVÝROBA DŘEVA 

Nastal čas vegetačního klidu a s ním 
spojené období, kdy je možné na zákla-
dě povolení kácet stromy. Jelikož se 
příležitostně naskytne nutnost porazit 
dřeviny ve vlastnictví obce, rádi bychom 
vyzvali občany, kteří by měli zájem o 
tzv. samovýrobu, aby se přihlásili na 
Obecním úřadě Budiměřice. 

V čem samovýroba spočívá? Určený 
zájemce dostane možnost pokácet vy-
braný strom a ponechat si vytěžené 
dřevo. Obec ušetří náklady za provede-
ní kácení. Podmínkou je složení malé 
finanční zálohy ručící za to, že samový-
robce bude postupovat podle pokynů 
obce a zejména za to, že místo kácení 
bude řádně uklizeno. Přihlášení zájemci 
budou zapsáni na seznam, z kterého se 
bude spravedlivě a s přihlédnutím 
k okolnostem vybírat. 
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Srdečné gratulace patří rodině Němcových 

z Budiměřic, do které se narodila dcerka  

Emička 

Šťastným rodičům  

a  sourozencům přejeme, 

aby jim dělala jen samou 

radost. 

 

Blahopřejeme jubilantům! 
V uplynulých měsících oslavili významná životní jubilea naši spoluobčané:  

 Paní Hana Jeníková z Rašovic  

 Paní Miroslava Kolbabová z Budiměřic 

 Pan Josef Nepovím z Budiměřic 

 Paní Věra Lánská ze Šlotavy 

 Pan Vlastislav Kolbaba z Budiměřic 

 Pan Jiří Javůrek z Rašovic 

Za všechny jim přejeme pevné zdraví, životní pohodu, 
lásku, štěstí a optimismus do dalších let 

Myslivecké sdružení 
Chleby – Šlotava 

Vás srdečně zve na 
 

9. MYSLIVECKÝ PLES  
 

který se koná 
v sobotu 23. 1. 2016 od 20 hod. 

v pohostinství ve Chlebích. 
 

K tanci a poslechu hraje 
skupina GRANT. 

 

Vstupné 100,- Kč. 
 

zajištěna 
BOHATÁ TOMBOLA 

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM  VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ  
 

 
 

Po 
21.12. 

Út 
22.12. 

St 
23.12. 

Čt 
24.12. 

Pá 
25.12. 

So 
26.12. 

Ne 
27.12. 

Po 
28.12. 

Út 
29.12. 

St 
30.12. 

Čt 
31.12. 

Pá 
1.1. 

MUDr. Dáňa  
Tel.: 327 340 134  

7
30

 -12
30

 
      

 
 

7
30

 -12
30

 7
30

 -12
30

 
 
 

Obchod u Táboráka 
7-12 

14-16 
7-12 

14-16 
7-12 

14-16 
X X X 7-10 

7-12 
14-16 

7-12 
14-16 

7-12 
14-16 

7-12 X 

Hospoda na Hřišti 
   

do 1630 16-22 X 16-22 16-22 X 16-22 16-22 X 

ČS HERZT 5-22 5-22 5-22 5-18 7-20 7-20 5-22 5-22 5-22 5-20 5-20 10-22 

OÚ Budiměřice 8-17 
 

X 
    

8-12 
 

8-12 
  

 

Svaz žen Budiměřice - Šlotava 

Vás srdečně zve na maškarní 

HIPPIES PÁRTY 
která se koná 

v sobotu 6.2.2016 od 21
00

 
 

v pohostinství „U Datlů“ ve Šlotavě 
 

K tanci a poslechu hraje Radim Keith 

Vstupné 100,- Kč 

Bohatá tombola zajištěna 

ZUBNÍ POHOTOVOST  

Den Zubní lékař Telefon Adresa 

24.12. MUDr. Hrádková 325 588 203 Nám. 34; Křinec 

25.12. MUDr. Holoubek 327 340 125 
Okružní 2160 
Nymburk 

26.12. MUDr. Misař 325 643 989 
Nám. Republiky 57 
Městec Králové 

27.12. MUDr. Zeman R. 325 585 333 Loučeň 215 

1.1.2016 MUDr. Navrátil 325 532 494 
Tyršova 1518/ 39 
Nymburk 

 

NOVÉ JÍZDNÍ  ŘÁDY  

Od 13.12.2015 jsou platné nové jízdní 

řády Okresní autobusové dopravy Kolín. 

Jejich výtisky vám rádi poskytneme       

během úředních hodin na obecním úřadě. 

Máte-li náměty na obsah příštího Zpravodaje, zašlete nám je do 15.2. na OÚ, další vydání chystáme na konec února 2016. 


