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Obcí Budiměřice, Rašovice a Šlotava

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Vánoce jsou pokaždé jedinečné svou sváteční atmosférou a nyní již tradiční
Vánoční zpívání v kostele sv. Prokopa ji dokáže dokonale podtrhnout.
Srdečně vás zveme na společné setkání v předvánočním čase,
které se bude konat v kostele sv. Prokopa v Budiměřicích ve
čtvrtek 15. prosince 2016 od 1700
Žáci základní školy si pro nás i letos připravili vystoupení dokreslující
adventní čas, ale také představující jejich dovednosti, jež rozvíjejí
v zájmových útvarech a jazykových kroužcích.
Něco na zahřátí v zimním čase, ochutnávku cukroví a sváteční výzdobu zajistí
Svaz žen Budiměřice - Šlotava.
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Zastupitelé obce všem
spoluobčanům přejí do
nového roku 2017
mnoho zdraví, štěstí,
lásky a pohody.

Vážení spoluobčané,
několik dní před Štědrým večerem se vám do schránek dostává vánoční vydání našeho Zpravodaje. Pomalu nastává čas, kdy se tempo
běžných dní zpomaluje a všichni se chystáme na těch několik svátečních
dní a na okamžik, ve kterém se potká starý rok s novým. Pro mnohé z nás
to je chvíle pro hodnocení toho uskutečněného a plánování toho
budoucího.
Osobně jsem velmi rád, že mohu s klidným vědomím napsat, že letošní rok nebyl v naší obci poznamenán ničím špatným. Ale to neznamená, že to byl rok jednoduchý. Zejména poslední tři měsíce, během kterých probíhala rekonstrukce krajské silnice, byly zcela bezpochyby pro
valnou většinu občanů velmi náročné a stresující. Více o silnici, ale
i o chodnících již hotových nebo plánovaných zmiňuji ve zvláštním článku
uvnitř vydání. Na toto místo však patří obrovské upřímné poděkování
a obdiv všem za jejich nezměrnou trpělivost, kterou měli během
provádění stavebních prací tolik ztěžující běžný život. Zejména
v Budiměřicích byl někdy pohled na staveniště až apokalyptický, rychlost
postupu prací beznadějná, ale přesto jsem se setkával v drtivé většině
případů s pozitivním přístupem lidí. Jsem přesvědčený, že se jednalo
přesně o ten typ události, kterou nám občas život bez našeho přičinění
přinese a během jejího průběhu nám připadá „jako ta nejhorší věc
na světě“. Ale pokud se s ní dokážeme poprat, tak se velmi často stane,
že po nějaké době nad ní mávneme rukou nebo se dokonce usmějeme
nebo na ní prostě zapomeneme. Kéž by tak končily všechny životní nepříjemnosti.
Již tradičně 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 2017.
Marek Merhout
starosta

Předškoláček

OBEC DĚTEM, DĚTI OBCI
Pod tímto názvem se skrývá nový projekt obce, jehož cílem
je vylepšit podmínky pro trávení volného času dětí. Zvláštností projektu je, že se na něm děti sami podílejí.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypsalo v rámci programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2016 podprogram Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci. Snad je již známou věcí, že v Budiměřicích
jsou děti jednou z hlavních priorit práce současné samosprávy, a tak jsme využili možnost se vypsaného programu
zúčastnit. Nabízela se totiž možnost s výrazným finančním
přispěním MMR vyřešit hned dvě věci. Jednak absolutní
absenci místa pro hraní ve Šlotavě, a jednak kapacitu dětského hřiště v Budiměřicích, která byla v nejvíce exponovaných časech nedostatečná. Navíc se zdálo, že na hřišti
chybí prvky pro větší děti, které potom stávající používali
„adrenalinovým“ způsobem a někdy tím i omezovali nebo
dokonce ohrožovali děti menší.
Na začátku ledna proto starosta připravil pro děti v naší
škole besedu o obci a o životě. Dětem přiblížil základní
fakta o Budiměřicích a jejich historii. Povídali si o tom, co
se jim u nás líbí nebo naopak nelíbí.
Zajímavé bylo naslouchat názorům dětí, zda je lepší žít na
vesnici nebo ve městě. Jejich volba byla samozřejmě venkov a pozoruhodné byly i jimi uváděné důvody.

Výborná spolupráce s mateřskou školou Netřebice
připravuje naše děti na školní docházku.

Po kladných ohlasech ze strany dětí i rodičů se již třetím
rokem konají setkání předškolních dětí v naší základní škole.
Cílem je připravovat děti hravou formou na školní práci a
rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné
zvládnutí školní výuky. Nastávající prvňáčci poznají budoucí
paní učitelky i budovu školy, která tak pro ně již nebude v září
neznámým a cizím prostředím.
Systematická příprava hrou na školu je pro děti důležitá.
Stejně významný je i společně strávený čas s budoucími spolužáky a společné prožívání prvních malých školních úspěchů
a veselých zážitků.
První schůzka se konala v listopadu a další jsou plánovány
na 18.1., 15.2., 8.3., 22.3., 5.4. a 10.5. vždy od 14 hodin.

K tématu dětských hřišť jsme se
právě zde přiblížili poprvé. Děti
oceňují, že si můžou sami na
hřiště dojít a obecně, že mají na
rozdíl od měst svobodu pohybu
venku. Druhým důvodem byl
čistý vzduch. A do třetice – mají
tady hodně kamarádů.

Nová školní knihovna obsahuje přes 200 knih

Nové doskočiště
Obec přichystala pro děti ve škole
malý dárek k zahájení školního
roku – tedy spíše odměnu za
dobré výkony na několika minulých ročnících hořátevských atle-

Několik minut strávili povídáním
o způsobu, jak si sami spravujeme obec, jak rodiče mohou chodit k volbám, aby zvolili zastupitele – ty, kteří je budou zastupovat. A zastupitelé to pak dají na
starost jednomu z nich, což je
starosta, který z toho má pouze
samé starosti. V samém závěru
se společně „starali“ o dětská
hřiště. Povídali si o tom, jaké
prvky by se mohly ještě doplnit.

tických závodů, kterých se naši
žáci zúčastnili, a vytvoření podmínek pro závody následující. V
Budiměřicích totiž chybělo místo
pro trénink jedné z disciplin skoku do dálky.
Nejprve byly profesionálně provedeny výkopové práce a zabetonovány pryžové obrubníky. Za to
patří velký dík Danielu Šperkovi.

Volba nakonec padla na provazovou pyramidu do Budiměřic a kolotoč do Šlotavy. A aby bylo jasné, o co jde, děti
vybrané prvky i nakreslily. Kromě vlastních herních prvků
bylo do projektu zahrnuto ještě doplnění zeleně v podobě
stromů a lavičky pro přihlížející rodiče nebo kamarády.
Na projektu se začalo ihned pracovat. Ve spolupráci
s firmou Timoris byla připravena žádost, která byla MMR
podpořena. Následně bylo vypsáno výběrové řízení a dne
20. 7. proběhlo otevírání obálek. Realizace proběhla podle
plánu na podzim.
MM
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Následně se v sobotu 26.8. na
školní zahradě sešli členové ATP
Budiměřice a někteří rodiče a do
vybudovaných

základů

navozili

písek, rozběžiště osadili obrubníkem a navezli a následně zhutnili
štěrk. Doskočiště je již plně využíváno ke svému účelu.
Marek Merhout

ŠKOLA NA MAXIMU
Nejen díky silným ročníkům, ale především vzhledem k
dobré pověsti, kterou naše škola získala pod vedením paní
ředitelky Nepimachové, dosáhl počet žáků absolutního maxima. Dokonce musela škola některé žáky z jiných obcí hlásící
se do ročníku 2016/2017 odmítnout a to i přes to, že byla
kapacita navýšena z 45 na 50 dětí. Návštěvníci červnové
besídky se o tom mohli přesvědčit, když sál v hostinci U Datlů
byl zcela zaplněný dětmi, jejich rodiči a diváky.

Škola se účastní různých projektů. Jedním z nich je například
„Ovoce a zelenina do škol“: Jedná se o projekt Evropské Unie,
jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím
zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu
jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí
z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno
čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy.

Dále zvyšovat kapacitu jednak nemůžeme z důvodu stavebního omezení, a jednak ani nechceme. Naše škola má
jako hlavní poslání poskytovat prvostupňové vzdělání pro děti
z Budiměřic, Šlotavy, Rašovic a Netřebic a za tímto účelem je
stávající omezení maximálního počtu žáků rozhodně dostačující. Naše úsilí, jako zřizovatele školy, chceme zaměřit spíše
na kvalitu prostředí, v jakém se děti vzdělávají a tráví volný
čas, jakožto na vytvoření kvalitních podmínek pro práci učitelského sboru.
Předně před námi stojí úkol v podobě vyřešení problémů
s občasnou vlhkostí v přízemí školní budovy a otázky vytápění. V současné době se ve škole topí historickými elektrickými
akumulačními kamny, které jsou nejen neúsporná, velmi často
rozbitá, ale jsou zdrojem nepříjemného prachu. V těchto
dnech probíhá výběr zhotovitele stavebně – technického průzkumu, jehož účelem je navrhnout opatření vedoucí
k eliminaci pronikání vlhkosti a vyčíslení potřebných výdajů.
V roce 2016 obec nadále investovala do zařízení a vybavení školy. Celkem se jednalo o 85 tis.
Kč (tablety, PC, židle a myčka nádobí). Částkou
25 tis. Kč obecní rozpočet přispívá na konverzaci
dětí v angličtině. S radostí ještě zmíním zbudování
doskočiště pro skok do dálky ve spolupráci
s tenisty z ATP Budiměřice a dalšími dobrovolníky.

Děti se rády účastní výtvarných soutěží, ať již mimoškolních,
nebo těch vyhlášených školou. Podzimní vývarnou soutěž vyhrála
Adrijana Sažin, na druhém místě se umístil Vojta Novotný a třetí
místo získal Pepa Němec.

Pokud vezmeme v úvahu velikost školy, potom je nabídka
zájmových kroužků zcela dechberoucí. Vyjma již zmíněné
anglické konverzace, mají děti možnost hrát na flétnu nebo
sborově zpívat, navštěvovat kroužky tanečků, pohybové
činnosti, výtvarné výchovy, ruského
jazyka, práce na počítači nebo zlepšovat svou řeč v rámci logopedie.
Právě končící rok nebyl vůbec lehký z hlediska personálního zajištění
vzhledem k neplánovanému odchodu
jedné ze tří paní učitelek těsně před
letními prázdninami a nutností zajistit
náhradu v průběhu letních prázdnin.
Na konci školního roku se děti také
musely rozloučit s paní Michlovou, která byla jejich dobrou duší ve školní kuchyni.

Další výhodou naší školy je její velká zahrada, kde děti tráví spoustu času v rámci
vyučování, kroužků, nebo školní družiny. Letošním hitem je nové doskočiště.
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Upřímně bych rád poděkoval všem,
kdo se na činnosti školy v letošním roce podíleli, a popřál jim mnoho štěstí a
zdraví do dalšího pracovního i osobního života.
Marek Merhout, starosta

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka, největší veřejná sbírka v naší
zemi, proběhla i letos u nás
Budiměřicích, Šlotavě a
Rašovicích, a to pod záštitou Charity Nymburk.
Děkujeme Všem dárcům za jejich příspěvky do sbírky,
dobrovolníkům a hlavně dětem, kteří věnují čas této službě
bližnímu.
Jsme rádi, že Vám můžeme touto cestou nabídnout
možnost přispění na důležitou součást našeho života, a to
je pomoc potřebným. Přitom k Vám přinést radost Vánoc,
a to do každého domu, kde koledníky přijmou.
Bohužel se nám v letošním roce nezadařilo navštívit
s koledníky Rašovice, a tak přinést radost do těchto míst.
Doufáme, že napřesrok budeme mít dosti malých koledníků, příznivé počasí a stihneme i další místa, která letos
byla nad síly malých nožiček.
V letošním roce bylo vybráno v rámci Charity Nymburk 45.141,- Kč. Z těchto peněz zůstalo naší Charitě
Nymburk 65%, které jsou použity jednak na projekty
v působnosti Charity Nymburk, ale i pro lidi potřebné
v oblasti nymburské farnosti. Charita Nymburk používá
finance na jednu ze svých služeb, které dnes nabízí v domě
pojmenovaném po dárci, kterého všichni známe – po svatém Mikuláši, v Tyršově ulici v Nymburce.
Nabídka služeb charity se za poslední rok značně rozrostla. Z původního půjčování kompenzačních pomůcek
pro nemocné, lidi po úrazech či operaci, seniory nebo
zdravotně postižené, se nabídka rozšířila o službu Sociální
šatník a humanitární sklad, který je spojený s dobročinným obchůdkem. Obchůdek však dále z výnosu podporuje
většinou aktivity dětí ze sociálně slabých rodin. Charita
však zavedla i službu Dobrovolnické centrum pro asistentskou službu (návštěvy v nemocnici, procházky s handicapovanými lidmi atd.) a také nově zřídila Denní centrum pro lidi bez přístřeší.
Ještě jednou Vám děkujeme za přijetí a Vaše nezištné dary v roce 2016.
Věříme, že se povede najít i v novém roce 2017 dost
dobrovolníků a dětí, kteří budou roznášet radostnou zvěst
tří králů do našich domovů.
Jakub Jaksch

NOC KOSTELŮ
Noc kostelů proběhla v České republice již po osmé
a náš kostel sv. Prokopa se k této akci připojil potřetí.
Letošní ročník se nesl v duchu kultury a to převážně
hudby. Část žáků naší základní školy představila program se zpěvy, básněmi a hrou na flétnu. Dětem se
představení velmi povedlo a od návštěvníků sklidily
zasloužený potlesk.
Následovalo představení chrámových varhan
s ukázkami církevních skladeb z dávné historie až po
dnešní tvorbu.
Jako poslední proběhlo vystoupení paní učitelky
Pergelové s rodinou nádherným provedením skladeb
světoznámých skladatelů.
Po celou dobu byly k prohlédnutí výtvarné práce žáků naší školy vystavené v prostorách kostela.
J. Jaksch

Veřejná sbírka – Český den proti rakovině
V květnu se konal již 20. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině, do které se v letošním
roce poprvé zapojila i naše obec.
Cílem akce je přinést veřejnosti informace o prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center
Kvítky se prodávaly v obchodě a v restauraci "U Táboráka" v Rašovicích a na obecním
úřadě v Budiměřicích. V Rašovicích se vybralo 1.345,- Kč a v Budiměřicích 620,- Kč.
Děkujeme!
Marie Vorlíčková
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Kultura pro seniory
Koncem května se do nymburského divadla vypravili naši

Další představení

senioři. Na programu bylo představení Slunce, seno, jahody a

Obecní úřad vás srdečně na představení
nymburského Hálkova divadla:

pár facek v podání DS Hálek. Tento ochotnický spolek

Každému jeho psychoterapeuta

s úctyhodnou tradicí trvající od roku 1860 se zhostil divadelního zpracování známé filmové předlohy Zdeňka Trošky na
výbornou.
Návštěvu divadla připravil obecní úřad ve spolupráci se

sociální komisí zastupitelstva a kromě příspěvku na cenu
vstupného a zajištění dopravy obecním mikrobusem překvapil
skromným pohoštěním ve foyer Hálkova městského divadla
před začátkem představení.

Sociální komise v roce 2016
Sociální komise ani v letošním roce neobdržela žádný podnět
od spoluobčanů ani institucí, kterým by se měla zabývat.
Vzhledem k tomu, že v Rašovicích neexistují žádné spolky,
které by organizovaly společenské akce v obci, supluje tuto
činnost právě sociální komise. Velmi nás těší, že všechny akce
v obci jsou hojně navštěvovány a že se do kulturního dění zapojuje většina obyvatel. Za to patří velké poděkování vám všem.
 Gratulace jubilantům
 Vítání občánků
 Pálení čarodějnic s opékáním špekáčků v Rašovicích
 Dětský den v Rašovicích
 Divadelní představení pro seniory v nymburském divadle
 Zdobení vánočního stromku v Rašovicích
za sociální komisi Radka Kubínová

které se koná

ve středu 22. února 2017 od 19:30
Nová komedie ve čtyřech sezeních! Co se může
přihodit, když se zlodějíček vetře do psychoterapeutické ordinace a je "vpuštěn" na pacienty? Co
se stane, když začne léčit "selským" rozumem?
Psychoterapie je stále vyhledávanějším oborem. I
u nás stoupá počet lidí, kteří trpí poruchami nejrůznějších duševního života a vzhledem k tomuto
stavu vzrůstá i počet psychoterapeutických ordinací a také počet léčebných praktik a teorií. Žádný
div, že se na trhu, vedle seriózních psychoterapeutů především z řad psychiatrů a psychologů,
objevuje i nemálo šarlatánů.
A právě do tohoto prostředí zabloudí Felix Bollmann, zlodějíček pracující v obchodních domech.
Muž, který se ve svém pohnutém životě může
prokázat i studiem několika semestrů zvěrolékařství. Bollmann - podvodníček s otevřeným srdcem
a s nesmírnou pohotovostí. On je tím, koho člověk potkává jen zřídka kdy: počestný podvodník...
Co se všechno může stát, když takovýhle typ zabloudí do psychoterapeutické praxe a když je
vpuštěn na pacienty? Něco, co se stává i v životě:
cosi docela pozoruhodného - v psychodžungli se
najednou rozjasní a Bollmann slaví terapeutické
triumfy! Jak podivné se zdají být jeho metody, tak
obdivuhodné jsou výsledky. Laik žasne, odborník
se diví! A tak se Bollmann stává kavalírem neurotiků, který připomíná starou medicínskou moudrost: existenci uzdravující síly člověčenství. Že si
při tom i Bollmann přijde na své, to je věcí cti ale vlastně je to vedlejší.
Na své si ale rozhodně přijde především publikum.
Hrají: Braňo Polák, Eva Decastelo, Barbora
Mottlová, Uršula Kluková/ Hana Sršňová, Václav
Upír Krejčí, Lukáš Toman Paclt, Pavel Procházka
Režie: Jaroslav Kříž
Cena:
senior z naší obce 50,- Kč
ostatní 250,Doprava zajištěna. Zájemci se mohou hlásit do
20. ledna 2017 na OÚ.
Lucie Chocholová
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Knihovna

Beletrie

Amrein Nicole - Doktorka Kateřina I. - III.
Mead Richelle – Série Věk X I., II.
Baldacci David – Camel Club
Meister Derek – Vládce duchů
Fond obecní knihovny v Budimě- Baldacci David – Mrazivá pomsta
Minier Bernard – Kruh
řících byl obohacen o zapůjčené tituly Baldacci David – Sběratelé
Moravcová Jana – Zločin pro slečnu
z Městské knihovny v Kutné Hoře. Baldacci David – Spravedlnost v Divine
Morrell David – Nebezpečná minulost
Jedná se o naučnou literaturu, beletrii
Bartáková Lenka – Intimně po mailu
Musset Alfred – Zpověď dítěte svého věku
pro dospělé a také spoustu dětských
Bielik
Mikuláš
–
Středomořské
námluvy
Pancol
Katherine – Pomalý valčík želviček
knih.
Callen
Gayle
–
Dáma
z
obrazu
Pancol
K. – Veverky z Central Parku
Jejich seznam si můžete prohlédnout
Collins Jackie – Naivní mrcha
Pancol Katherine – Žluté oči krokodýlů
vpravo vedle tohoto článku.
Crouch Blake – Městečko Pines
Quick Amanda – Řeka to ví
Přijďte si zapůjčit knihu kdykoli
Day Sylvia - Nenasytná
Renčín Pavel – Městské války I. – III.
v úředních hodinách na OÚ.
Day Sylvia - Nezkrotná
Richterová Sylvie – Každá věc
Day Sylvia - Obnažená
Robinson Peter – Děti revoluce
ČLENSKÝ POPLATEK NA
Day Sylvia – Spoutaná
Ruthenbeck Steve – Řád vlkodlaků
JEDEN ROK JE POUZE 10 Kč
Dianová Ivana – Třicet procent pro život
Sacher Richard – Trojka
Eidler Petr – Jen vrah mluví pravdu
Sánchez Julián – Restaurátor
Služby nabízené naší knihovnou:
Esmaeli Zohre – Moje nová svoboda
Sebald Winfried – Austerlitz
 Volný výběr knih z vlastního fondu Falconer Colin – Kolos
Seymour Gerald – Nedotknutelný
knihovny a ze souborů knih zapůj- Flynn Vince – Radikální opatření
Shariff Samia – Závoj strachu
čených z Městské knihovny Kutná
Folný Jan – Buzíčci
Shaw Patricia – Mangový vrch
Hora.
Frost Mark – Golfový sen
Schlogel Gilbert – Lékařská čest
 Meziknihovní výpůjční služba Godard Jocelyne – Egypťanky I. – VII.
Sichinger Martin – Cukrový klaun
knihovna má možnost opatřit
Simsion Graeme C. – Projekt potomek
čtenářům knihu, kterou nevlastní, Gregory Philippa – Řád temnot I., II.
Guhrke Laura – A pak ji políbil
Slaughter Karin – Podlost
z jiné knihovny.
Guhrke L. – Gentlemanovy tajné touhy
Söderberg Alexander – Andaluský přítel
 Knihovnické a informační služby.
Guhrke Laura – Pletichy krásného vévody
Soukupová Petra – Zmizet
 Pro seniory a občany, kteří nemají Guhrke Laura – Svádění jako lék
Sparks Nicholas – Poslední píseň
možnost se dostat do knihovny
Hachfeld-Tapukai
–
Nebe
nad
Maralal
Summers
M. J. – Láska na druhý pokus
v Budiměřicích, donáška knih až
Hachfeld-Tapukai
–
S
láskou
lvice
Thompson
Kate – Sex. Lži a pohádky
do domu (po předchozí telefonicHall
M.
R.
–
Pohřešovaní
Tomešová
M.
– Matky, upracovaní andělé
ké
domluvě
na
telefonu
Torre Alessandra – Dívka z 6E
721 821 672
nebo
emailu Hamerová Zdenka – Vím, co jsi udělal
obec@budimerice.cz
Hedström Ingrid – Vraždy ve Villette
Trevanian – Incident v Twenty-Mile
Hewson David – Čas zemřít
Trollope Joanna – Vášnivý muž
Věříme, že omluvíte případné
Hewson
David
–
Zlatý
řez
Tržilová
Jana – Vzpomínky obyčejné ženy
nepříjemnosti, které mohou nastat
Heywood C. – On
Tyburcová Helena – Čas minisukní
v nejbližší době, kdy se budou
Heywood C. – Ona
Uher František – Opuštěná přístaviště
prostory knihovny rekonstruovat.
Hildebrandt Johanne – Freya
Vallgren C.J. – Příběh podivuhodné lásky
Marie Vorlíčková Hildebrandt Johanne – Idun
Vantrease Brenda – Záhadný šlechtic
Hildebrandt Johanne – Sága z Valhally
Wallace Edgar – Muž, který koupil Londýn
Hoffman
Jilliane
–
Falešná
stopa
Wallace
Irving – Muž, který hledal pravdu
Naučná literatura
Hunter
Jillian
–
Hraběnčino
přiznání
Watt
Peter
– Po stopách bouře
Acher Gabriela - Když jsem tak
Ishiguro Kazuo – Neopouštěj mě
Winckler Martin – Sachsova nemoc
Farrinton Karen - Svět za mřížemi
Kenyon
Sherrilyn
–
Milenec
snů
Yellin
Tamar – Záhada domu Šeferů
Gray Kyle - Zaříkávač andělů
Hassett Anne - Čtení z dětské ruky
Hatcher Teri - Spálený toast
Innes Brian - Nejkrutější zločiny
Ivanov Miroslav - Martova pole
Jurman Olin - Špion
Kovařík Jiří - Římské války I., II.
Lette Kathy - Muži
Literatura pro mládež
Švamberk Alex - Nasazen v Koreji
Ariel a delfín Flip
Johnson Pete – Jak si vycvičit rodiče
Šulc V. Panoptikum sexuálních vražd
Popelka
Kobulejová Hana – Bajky z mechu a říčky
V Tramtárii, tam je hej
Kostick Conor – Epic
Awdry W. – O mašince Tomášovi
Lukešová Taťjana – Veselíčko
Collin Renaud – Mimoni
MacDonald Alan – Rošťák Bertík, Žížalyyy!
Collins Tim – Deník úplně obyčejného upíra Pecháčková I. – Legenda o Pražském orloji
Čech Pavel – Tajemství ostrova
Pospíšilová Zuzana – Do lavic!
Drijverová Martina – Posílám ti pohádku
Pospíšilová Zuzana – Pohádky z parkoviště
Francková - Lucka, Bambulín a tři taťkové
Ryan Carrie – Les rukou a zubů
Holub Jiří – Kolik váží Matylda
Schram Karin – Láska na první haf!
French - Kouzelné pohádky na dobrou noc
Thompson Kate – Čtvrtý jezdec
Hrnčíř S. - Sedm sněhuláků a jiné případy pro začínající detektivy

Dětský den v Rašovicích
Celé Česko čte dětem® je kampaní, která je zcela zásadní v
dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět
počítačů, internetu a televize.
Právě rodiče jsou těmi, kteří rozhodují o dlouhém a hezkém
dětství svých ratolestí. A dětství je klíčem k celému dalšímu
životu.
Co přináší pravidelné čtení dětem:
 uspokojuje nejdůležitější citové potřeby dítěte;
 vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
 podporuje psychický rozvoj dítěte a posiluje jeho
sebevědomí;
 rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 formuje čtecí a písemné návyky;
 učí samostatnému myšlení – logickému a kritickému;
 rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění a trénuje paměť;
 přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá
dosáhnout úspěchů ve škole;
 učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
 rozvíjí smysl pro humor a je výbornou zábavou;
 zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 je prevencí patologických jevů;
 podporuje získávání vědomostí po celý další život.
Pravidelné předčítání je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. Stačí 20 minut denně každý den!
Děti, zapojte se do jubilejního 10. ročníku výtvarné soutěže v
roce 2016 s tématem PŘÍBĚH ZA OKNEM. Fantazii se meze
nekladou! Na zadní stranu obrázku napište pár slov o tom, co
jste nakreslili.
Své výtvarné práce posílejte na kreslicí čtvrtce (můžete podlepit kartónem pro bezpečnější přepravu) velikosti minimálně
A4 a maximálně A3.
Na zadní stranu napište: jméno, příjmení, věk, adresu školy (školky), telefonní číslo, e-mail. Své práce posílejte do konce prosince 2016 na adresu:
Celé Česko čte dětem, o. p. s.
Smetanova 1912/5
737 01 Český Těšín.
Vítězové soutěže obdrží krásné knižní
ceny a speciální dárky!
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Dětský den aneb „Cesta kolem světa“ byl uspořádán v květnu na fotbalovém hřišti v Rašovicích.
Pěkné počasí přispělo k hojné účasti dětí.
Každé dítě obdrželo ihned po příchodu cestovní
pas, do kterého dostávalo v jednotlivých zemích
potvrzení o splnění úkolu. Např. v Egyptě převážely
písek na stavbu pyramid, v Norsku lovily ryby,
v Rusku pily brčkem šťávovici. V Nepálu plnily hned
dva úkoly – lezly přes hory a snažily se udržet balanc na laně mezi kopci. V dalších zemích se naučily
lovit lasem medvěda, pomocí hůlek přebírat rýži,
házet oštěpem, vyrábět ovečky a skákat jako klokani. Celkem děti procestovaly deset zemí.
Na závěr cesty se vydaly hledat zakopaný poklad. Našly dřevěnou truhlu plnou překvapení…

Vítání občánků
Komise pro sociální záležitosti uspořádala
i v letošním roce vítání nových občánků.
Vítání čtyř chlapců a jednoho děvčátka proběhlo v útulných prostorách naší základní školy.
Děti dostaly na upomínku pamětní list
s drobnou pozorností a maminky malou kytičku.
Krásné slavnostní vystoupení si připravily žákyně školy pod vedením paní ředitelky Nepimachové.
Marie Vorlíčková

Výsadba za Stodolní
Kdo vyrazí na zdravotní procházku po zatravněné cestě za zahradami domů
ve „Stodolní“, objeví téměř 360 čerstvě vysázených keřů a stromů, které se rozprostírají na desetimetrovém pruhu za cestou. Jde o iniciativu místních obyvatel,
jejíž počátek se datuje několik let zpět, kdy byla sepsána petice žádající vznik
zeleného pásma oddělujícího obytnou zónu od obhospodařovaného lánu pole.
K svému přání se lidé vrátili v letošním roce a v souladu s deklarovanou podporou obce přišli s konkrétním návrhem na vznik biokoridoru, který je nejen ochrání
před negativními projevy intenzivní zemědělské činnosti, ale především vytvoří
další místo pro aktivní odpočinek všech obyvatel Budiměřic.
Tak vznikl projekt, v rámci kterého obec poskytla pozemek a finanční
prostředky na nákup materiálu, aktivní občané potom investovali svůj volný čas
na provedení výsadby a do budoucna slíbili se o nově vzniklou zeleň postarat –
zejména v počátečních letech, kdy bude péče potřeba nejvíce. Budoucí návštěvníci se mohou kromě stínů borovic těšit i na možnost ochutnání vlašských a lískových ořechů, muchovníku, malin nebo angreštu.
V tomto případě se vše sešlo téměř ideálně – byl k dispozici pozemek
v souladu s územním plánem, našli se proaktivní občané, kterým není jedno,
jaké prostředí nás obklopuje, a obec má v současnosti zastupitelstvo ochotné
podpořit dobré nápady.
A důležitá informace - kolik to vlastně stálo? Samotné rostliny necelých 15 tis.
Kč. Celkové náklady budou o něco vyšší, protože je ještě potřeba na jaře provést
výsev trávy a před zimou ochránit rostliny před okusem a poskytnout stromům
oporu v podobě kůlů. Nicméně v porovnání s tím, kolik by výsadba stála dodaná
"na klíč" od profesionální firmy, obec ušetří nemalé prostředky.

Atmosféra během sázení byla sice pracovní ale velmi příjemná a všem 19
dobrovolníkům chutnal nejen čerstvý podzimní vzduch, ale také sekaná, teplý čaj
(i s rumem) a sousedská pohoda.

SAMOVÝROBA DŘEVA
Nastal čas vegetačního klidu a s ním spojené období, kdy je
možné na základě 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 vybraný strom a ponechat si vytěžené dřevo. Obec ušetří náklady za provedení
kácení. Podmínkou je složení malé finanční zálohy ručící za to, že samovýrobce
bude postupovat podle pokynů obce a zejména za to, že místo kácení bude
řádně uklizeno. Přihlášení zájemci budou zapsáni na seznam, ze kterého se
bude spravedlivě a s přihlédnutím k okolnostem vybírat.
Strana 8

Přeměna šlotavského
Plácku
Dalším místem ve Šlotavě, na které
jsme se v poslední době soustředili, bylo
prostranství mezi břehem Trnávky a
domy podél staré nymburské cesty, pro
které existuje malebný místní název „Na
Plácku“. Ještě před několika lety Trnávku lemovaly vzrostlé topoly, po nichž po
zásahu Povodí Labe zbyly jen rozpadající se pařezy.
A jak se postupně mění Plácek?
V jeho špičce je v rámci dotačního projektu „Děti obci, obec dětem“ nově instalovaný dětský kolotoč a je vysazeno
několik okrasných stromů. Na montáže
čekají připravené dvě lavičky. Mohutný
topol černý byl z hlediska zdravotního
stavu vyhodnocen jako rizikový, a tak byl
na konci listopadu poražen. Místní obyvatelé již nemusí parkovat na trávě díky
15 upraveným a zpevněným stáním.
Zřejmě nejzajímavějším počinem
však bylo vysázení 14 kusů topolů a to
dobrovolnými silami více než dvaceti
členů místních spolků a občanů. Materiálové náklady ve výši 18.850 Kč byly
uhrazeny Nadací Partnerství za přispění
společnosti Makro Cash & Carry. Původně žádost o dotaci na výsadbu stromů
sice směřovala na obnovu ovocné aleje
podél staré cesty do Oupadu, ale záměr
se bohužel nepodařilo naplnit vzhledem
k majetkoprávním poměrům v místě
zamýšlené výsadby. Vrátit stromy podél
cesty, kam historicky patří, však nevzdáváme a budeme se o to snažit v rámci
probíhajících pozemkových úprav.
Plácek stále není v konečné formě.
Stále zbývá srovnat terénní nerovnosti,
aby mohl být bez problémů strojově sečen, a na jaře vysadit okrasné keře. Příští rok se budeme věnovat i zarostlým
břehům Trnávky. Alespoň té části, která
je nejvíce na očích, byť jde o povinnost
správce toku.

Ztráty a nálezy
Na internetových stránkách obce je vytvořena nová záložka „Ztráty a nálezy“
Možná postrádáte klíče a některý ze tří
svazků uložených na úřadě je váš…

http://www.budimerice.cz/
ztraty-a-nalezy/

PÉČE O PAMÁTKY
Po loňském restaurování pomníku padlých
v Budiměřicích zbývá na opravu zvonička a pomník
v Rašovicích. Z tohoto důvodu jsme nechali zpracovat od MgA. Josefa Červinky restaurátorské záměry
na obě památky. Tyto záměry v letošním roce posoužily jako podklady pro zpracování žádostí o dotace.

POMNÍK PADLÝCH V RAŠOVICÍCH
Pomník padlých je ve velmi špatném stavu. Má
narušené základy, je nahnutý, chybí původní dřevěný
plůtek, základy plůtku včetně schodů jsou narušeny.
Povrch kamene je napaden řasami, lišejníky a je znečištěn tmavými depozity. V jednotlivých blocích jsou
trhliny, kterými zatéká do kamene. Nápisová deska
je uvolněná, chybí na ní jeden porcelánový medailon
s fotografií. Písmo má dožilou povrchovou úpravu.
Vzhledem k těmto rozsáhlým poškozením navrhl restaurátor MgA. Červinka několik
přístupů k obnově pomníku:
 snažit se zachovat maximum původních prvků a doplnit je replikami zaniklých;
 doplnění rekonstruované části moderními materiály (např. teraccové sloupky a základ
plůtku za pohledový beton, apod.);
 kompletní náhrada za moderní materiál, který bude tvarovou replikou původního
pomníku.
Celkové předpokládané náklady na opravu pomníku jsou 428 tisíc Kč.
Z důvodu vysokých nákladů na restaurování pomníku zastupitelé
hledali možnost jejího spolufinancování. Jelikož je pomník padlých
zapsán na seznamu válečných hrobů Ministerstva obrany, byla podána žádost o poskytnutí finančních prostředků z programu Dotace
na zabezpečení péče o válečné hroby. Obec si požádala o maximální
možnou výši podpory 80 %, tj. 342 tis. Kč se spoluúčastí obce 86
tis. Kč.
Bohužel žádost byla z důvodu nedostatečných finančních prostředků zamítnuta. Opakovaně byla žádost s drobnými úpravami podána nyní v prosinci.

NOVÉ TRADICE?
Máme ohromnou radost z každé
akce, kterou se rozhodnete ať již
pod záštitou některého spolků,
nebo jen jako občanskou iniciativu
uspořádat.
V tomto roce se vydařila spousta
z nich a moc bychom si přáli, aby
nezůstalo jen u prvních ročníků:

Spolek Šlotavských šipkařů uspořádal dne 23. 4. 2016 historicky

I. ROČNÍK CYKLO-BIATLONU
se střelbou ze vzduchové pistole
na 10 metrů

ZVONIČKA V RAŠOVICÍCH
V projektovém záměru na restaurování
zvoničky uvádí MgA. Červinka následující nález:
 povrch dřeva je zvětralý a rozpraskaný,
lokálně pokrytý biologickým napadením;
 spodní část zvoničky je uvnitř prohnilá a díky
kotvení kovových pasů betonového základu
hrozí zřícení zvoničky;
 v rozsoše jsou praskliny, kterými zatéká do
dřeva.
Oprava bude provedena po demontáži pomocí jeřábu a transportu do dílny, kde se zjistí, kam
až je dřevo uhnilé. Poté se nejlépe v zimním
období zajistí vhodný materiál (kmen) jako náhrada za uhnilé části. Následně dojde
k tesařskému napojení na původní část a revize
stavu plechové stříšky. Praskliny v rozsoše budou ošetřeny a celý povrch dřeva konzervován
některým z historických olejových prostředků. Až poté bude zvonička osazena na původní
místo.
Celkové náklady jsou odhadnuty na 66 tis. Kč.
Na jaře letošního roku byla podána na Ministerstvo životního prostředí žádost o dotaci
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Bohužel i tato žádost nebyla podpořena.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání, které se konalo 21. 7. vypsání výběrového řízení na dodavatele restaurátorských prací na opravu zvoničky. Pravděpodobně by se
zvonička opravovala až v příštím roce, protože je nutné v zimním období pokácet vhodný
strom na její opravu.
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I. ROČNÍK HASIČSKÉ
VZDUCHOVKY
Uspořádal SDH Budiměřice –
Šlotava. Akce se konala 7. května
na fotbalovém hřišti v Budiměřicích, byla určena pro muže starší
18 let. Střílelo se ve stoje na 10
metrů vzdálené terče.
Pro velký úspěch prvního zkušebního pouze mužského ročníku
slíbili pořadatelé na příští rok střelbu i pro ženy a kromě střelby ze
vzduchovky plánují ještě další
zajímavou disciplínu.

POPLATKY PRO ROK 2017
Částka, kterou hradí sami občané za svoz odpadu, zůstane i
přes nárůst cen v roce 2017 nezměněna:
Za svoz odpadu
450 Kč / poplatník
Za psy
50 Kč za prvního psa
75 Kč za každého dalšího

Statistika nuda je…
… pokud se ale bezprostředně týká místa, ve kterém žijeme,
může se jednat o celkem zajímavé čtení:
Počet trvale přihlášených obyvatel: 632 (ženy 299 a muži 333)
Průměrný věk obyvatel: 41 (ženy 42 a muži 40 let)

Poplatky bude možné uhradit na obecním úřadě kdykoliv
během úředních hodin a to nejpozději do 28. února 2017.

Pro občany Rašovic se ztíženou možností se dostavit na
OÚ bude možnost zaplatit ve čtvrtek 9. února 2017
od 14 do 18 hod. v restauraci U Táboráka.
Preferujeme ovšem, pokud poplatky za svoz budete hradit
přímo na náš bankovní účet převodem. Pokud máte přístup
k internetu a používáte elektronické bankovnictví, prosíme
vás, abyste tuto možnost využili.
Instrukce pro platbu:
Číslo účtu: 88 23 191/ 0100
Variabilní symbol: číslo popisné
Děkujeme.

Informace z úřední desky na váš e-mail
Tak jako můžete odebírat e-mailem novinky o dění u nás díky
InfoCentru, nabízíme na základě vašich podnětů další službu:
zasílání informací o nových uveřejněních na úřední desce.
Pokud máte zájem o jejich odběr, přihlaste se na e-mailu:

obec@budimerice.cz
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2015

1. pol.
2016*

Narození

2

6

Úmrtí

5

1

Přistěhovaní

29

12

Odstěhovaní
10
7
* údaje za první pololetí roku 2016:
Občané naší obce používají 245 příjmení a 185 jmen.
Nejčastěji užívaná křestní jména:
Muži
Josef
Jaroslav
Petr
Jiří
Martin
Jan
Milan
Tomáš
Pavel
Václav

počet
26
17
17
16
16
13
11
11
10
10

Ženy
Marie

počet
15

Jana

14

Hana

9

Eva
Jaroslava
Jiřina
Kateřina
Lucie
Martina
Michaela
Radka
Věra
Zuzana

8
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Jak zlikvidovat olej a tuk
po smažení? A kam s ním?

PORUCHY KANALIZACE

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace
nepatří. Sami si tím ničíte vlastní odpad.
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je
mohou nalévat do použitých PVC obalů (nejlépe přelít do PET lahve
a pevně zavíčkovat) a ukládat do určených separačních nádob. Tyto
nádoby – označené plastové popelnice - najdete v blízké době na místech
určených ke sběru tříděného odpadu - v Budiměřicích u obecního úřadu
a v Rašovicích na Zajíčkově cestě.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený
olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v
domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní
kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Pokud
máte rádi své domy, pak je chraňte. Chraňte je
aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na
kráse bez správné funkce odpadních systémů.
Marie Vorlíčková

K ON T E J N ER N A EL EK T R OZA Ř Í ZE N Í
U obecního úřadu v Budiměřicích
byl instalován červený kontejner
od společnosti Asekol na drobné
elektrozařízení a baterie.
Do kontejneru můžete vyhodit
drobná elektrozařízení (např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové
vybavení,
discmany,
telefony
a další).
Do kontejneru naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky
a úsporné žárovky.

Provozovatel kanalizace v obci z důvodu
přibývajících poruch upozorňuje všechny
odběratele, že se splaškovými vodami nesmí
být do podtlakové šachty přiváděny hygienické vložky, vlhčené ubrousky (obsahují umělá
vlákna), plastové zátky, kovové předměty,
hadry, velké kusy zbytků zeleniny apod.!
Dochází k ucpávání sacího
potrubí, ventilů a přerušení
odtoku z nemovitostí včetně
narušení chodu celého systému, což má za následek
nutnost zásahu obsluhy nebo
pohotovostní služby provozovatele kanalizace, což vede ke
zvyšování provozních nákladů.
V případě, že se potvrdí příčina poruchy
na straně odběratele, bude požadována úhrada nákladů spojených s odstraněním závady
odběratelem.

Obsluha kanalizace
NOVÝ KONTAKT

VAK Nymburk, a.s. oznamuje změnu obsluhy
Nechcete přijít o akce pořádané v naší obci? Sledujte kanalizace v našich obcích s platností od
01.12.2016:

KALENDÁŘ

na www.budimerice.cz a již
Pan LADISLAV STEJSKAL
Vám neunikne žádná z plánovaných akcí v naší obci. 607 082 653
Poruchy lze také hlásit na

Dispečink 602 422 458

Výmol na šlotavské silnici je konečně opraven, dočkáme se kompletní rekonstrukce?
Slavný šlotavský výmol v zatáčce naproti
restaurace U Datlů, se dočkal další opravy.
Tentokrát o něco důkladnější, kdy byla celá
plocha okolo poničené části silnice vyříznuta a
vyplněna asfaltem. O provedení opravy jsme
požádali Krajskou správu a údržby silnic
(KSUS), která nám vyhověla, a zároveň jsme
vyjádřili přání, aby byl celý úsek od hospody U
Datlů až ke křižovatce v Budiměřicích kompletně rekonstruován. Tím by byl završen
proces obnovy všech krajských vozovek procházejících našimi obcemi. Existuje určitá
naděje, že by se tak mohlo stát v příštím roce.
Všem řidičům projíždějících okolo inkriminovaného místa držme palce, ať současná
oprava do té doby vydrží.

Stavební ruch a shon letošního roku
Letošní rok v Budiměřicích by se dal ván z prodeje dálničních známek nebo
výběru mýtného.
s trochou nadsázky nazvat rokem staveb.
Můj následující kritický postřeh z průběhu
OPRAVA SILNICE
rekonstrukce je nutno považovat za osobní
Zcela jistě největší událostí přesahující názor, a to ještě navíc z pohledu tak říkajíc
svým dopadem hranici našich katastrů byla „zvenčí“. Po zfrézování asfaltového povrchu
rekonstrukce krajské silnice v průtahu Bu- vozovky a odtěžení kamenných kostek
diměřicemi a Rašovicemi. Informace o v Budiměřicích se totiž zjistilo, že silnice
možné rekonstrukci jsem sice měl již přesně byla založena z větší části na tzv. štětech
před rokem, kdy jsme se vyjadřovali (viz. infobox). Vrchní vrstva štětů se však
k projektu, ale jelikož nebylo zajištěno nacházela poměrně vysoko, než aby se na
financování, realizace byla odložena. Bě- ní daly umístit všechny plánované nové
hem roku jsem se pravidelně dotazoval vrstvy. Pod štětem se naopak nacházela

přizpůsobil námi vyslovenému přání, aby
byly obnoveny silniční obrubníky. Bez nich
by totiž nebylo minimálně 5 let možné vybudovat v úseku od křižovatky k benzínce
tolik nutné chodníky. To by bylo dáno tím,
že do stavby financované z dotace, není
možné po dobu tzv. udržitelnosti zasáhnout.
Na tomto místě je potřeba upřímně poděkovat Středočeskému kraji, že nám vyšel
v ústrety. Aby byla v budoucnosti stavba
chodníků efektivnější, obec se rozhodla od
společnosti Colas objednat provedení přípravy na úrovni zemních prací v místě budoucího vedení chodníků. Tomu nejprve
předcházelo zpracování studie proveditelnosti, ve které projekční firma určila úseky,
kde by mohly být chodníky umístěny. Výsledkem bylo rozhodnutí, že povedou od
bývalé hospody na křižovatce po levé straně silnice při směru na Nymburk až
k poslednímu vjezdu před začátkem parku.
U bytovky bude přechod na pravou stranu,
odkud bude pokračovat až k benzínce.
Další přechod se umístí naproti obecnímu
úřadu. V těchto místech byla odtěžena
zemina do patřičné hloubky a zpět byla
navezena a zhutněna štěrkodrť, na kterou
bude položena konečná vrstva kladenky a
zámková dlažba. Zároveň jsme pod chodní-

KSÚS, kdy a jestli vůbec opravu zahájí. Pro
obec to bylo důležité vzhledem ke koordinaci s výstavbou chodníků v Rašovicích.
Po řadě negativních odpovědí dorazila na
úřad na samém konci srpna na první pohled
nevinná
žádost
o
vyjádření
k navrženému
dopravně-inženýrskému
opatření (tzv. DIO) od firmy, která měla
stavbu provádět. Mým prvním pocitem bylo,
že žádnému krajskému úředníkovi ani
nestojíme za to, aby se s námi včas podělil
o informace o přípravě projektu. Nebo snad
ještě hůře – projekty takové rozsahu se
dostatečně neplánují. Co jsme se dozvěděli, jsme se snažili ihned předat všem dotčeným občanům v obci. Důležitost byla znásobena tím, že podle rozhodnutí MěÚ Nymburk se jednalo v Budiměřicích o uzavírku
úplnou. A to i přes naše vyjádření, že
s úplným uzavřením souhlasíme pouze po
dobu nezbytně nutnou z technologických
důvodů.

relativně mohutná vrstva ornice, na kterou
však nelze zakládat silnici. Po tomto zjištění
začalo hledání řešení. Vybagrovat štěty a
zeminu a vše pak zavést mohutnou vrstvou
kamene? Nebo ponechat štěty za cenu
rizika zvýšení nivelety vozovky? Po zvážení
všech pro a proti bylo nakonec zvoleno
druhé řešení. Podklad byl v místech
s nevyhovující únosností sanován. Pod
krajnicemi byly zbudovány drenáže odvádějící vodu z pod tělesa silnice do kanalizace.
Rozhodování o řešení v podstatě na několik
týdnů zastavilo stavbu. Podle mého názoru
nebyla dostatečně důkladně provedena
projektová příprava. Určitě existují metody,
jak provést průzkum podloží ještě před
zahájením prací.

Na tomto místě bych rád znovu zmínil, že
se jednalo o projekt Středočeského kraje a
nikoliv naší obce. Je pravdou, že nyní mi to
připadá úplně jasné, ale než jsem byl roce
2011 zvolen zastupitelem, tak jsem zcela
jistě neměl ani tušení, že silnice procházející přes obec patří kraji. Takže se ani nedivím první reakci poměrně velkého množství
občanů, kteří se na obecní úřad rozhořčeně
obraceli. Práci prováděla firma Colas a.s.
na základě vítězství ve výběrovém řízení za
CHODNÍKY K BENZÍNCE
cenu téměř 23.4 mil. Kč. Na spolufinancoNicméně pozitiva určitě převažují. Kromě
vání se kromě kraje podílel formou dotace
Státní fond dopravní infrastruktury (tzv. skutečnosti, že máme téměř 500 nové silniSFDI) - tj. fond, který je mimo jiné financo- ce, musíme mít radost z toho, že projekt se

kem nechali položit nový rozvod proudu pro
veřejné osvětlení. K domům, které sváděly
vodu ze střech na místo budoucího chodníku, bylo zhotoveno napojení na dešťovou
kanalizaci.
Jaké bude pokračování? V současné době probíhá výběr projekční firmy, která pro
obecní úřad vyhotoví projektovou dokumentaci. Termínem je konec března 2017. Následně provedeme výběrové řízení na zhotovitele a po získání nezbytných povolení
zahájíme výstavbu. Těžko předjímat, zdali
vše půjde podle plánu, ale začátkem prázdnin by bylo snad reálné začít chodníky využívat. Stávající stav není ideální, ale bohužel vzhledem k „neplánovanosti“ opravy
silnice (viz. zamyšlení Za co mohou dotace)
se jedná pravděpodobně o maximum, čeho
šlo dosáhnout.

CHODNÍKY RAŠOVICE
V Rašovicích vše proběhlo rozhodně lépe
a méně bolestně. Již v červnu firma Halko
odstartovala druhou etapu výstavby rašovických chodníků od restaurace U Táboráka
až na konec obce směrem na Netřebice.
Před koncem srpna bylo hotovo. K 520
metrům z první etapy tak přibylo dalších
480 metrů. S úlevou je možné konstatovat,
že v Rašovicích jsou chodníky hotové.

CHODNÍKY OD HŘBITOVA
Pokud se zmiňuji o chodnících, nesmím a
nechci opomenout ještě úsek silnice od
hřbitova na konec Budiměřic ve směru na
Rašovice. Situace je zde taková, že je zadáno zpracování projektové dokumentace
s termínem dokončení 31.3.2017. Realizace
bude pak sloučena do jedné veřejné zakázky společně s chodníky k benzínce.

CHODNÍKY ŠLOTAVA
Další zastávkou firmy Halko byla během
měsíců září až listopad Šlotava. Tam se
chodníky nestavěly nové, nýbrž se opravovaly. V rámci projektu vzniklo osvětlené
místo pro přecházení, zpevněná plocha pro
odstavení kol naproti hospodě a plocha pro
separační kontejnery. Na první pohled určiNová čekárna ve Šlotavě
tě zaujme nová moderní autobusová zastávka nahrazující původní plechovou bouPokud vše dobře dopadne, na začátku
du. Zde bych opět rád poděkoval Středo- příštího podzimu bude možné bezpečně
českému kraji, protože projekt chodníků projít podél hlavních silnic ve všech našich
v Rašovicích a ve Šlotavě byl spolufinanco- obcích po chodnících. A to by bylo skvělé!
ván z krajské dotace ve výši 0.5 mil. Kč.

Co to jsou štěty?
Byla to podkladní vrstva z větších
lomových kamenů zhruba jehlancovitého
tvaru, šířky 100 - 150 mm, délky 150 300 mm a výšky 150 - 250 mm se čtyřúhelníkovou základnou. Kladly se ručně
nastojato těsně k sobě, špičkou vzhůru a
s delším rozměrem napříč vozovky tak,
aby se sousední řady pokud možno
vázaly. Po vyštětování se špičky štětových kamenů, přečnívající přes předepsanou tloušťku, urazily palicí. Mezery
mezi kameny se řádně vyklínovaly ostrými úlomky kamene tak, aby horní plocha štětu byla souvislá. Tlakem v klínovitých plochách kamenů byl vyvozován
tlak do stran, který musela zadržovat
dostatečně široká krajnice.

OBECNÍ ÚŘAD
Ale to stále není vše. V listopadu jsme začali výměnou oken pracovat na rekonstrukci
budovy obecního úřadu. Ve výběrovém
řízení jsme na druhý pokus vybrali dodavatele stavební části rekonstrukce, která se
spustí již v prvním lednovém týdnu. Kromě
opatření vedoucích k energetickým úsporám (zateplení fasády, výměna oken, zateplení
půdy, změna
vytápění) dojde
k modernizaci vnitřních prostor a to především změnou stávající zasedací místnosti
na moderní víceúčelovou místnost, která
bude spojovat funkce knihovny a zasedací
místnosti a bude k dispozici nejen pro účely
úřadu, ale také pro místní spolky. Stávající
kancelář se změní na provozovnu sociálních služeb, kam bychom rádi nasmlouvali
příležitostné služby např. kadeřnictví nebo
pedikúry pro občany, kteří nemají možnost
za těmito službami dojíždět. Obecní úřad se
mění nejen uvnitř, ale i venku. V době vydání tohoto Zpravodaje bude zřejmě již
hotové vydláždění plochy okolo úřadu.
Nevzhledný betonový sloup a telefonní
budka byly odstraněny. Úřední deska bude
přemístěna na fasádu budovy, stejně jako
veřejný telefonní automat. Uvnitř dlažby
jsou vytvořeny záhony pro květiny a okrasné keře, bude instalován kolostav se zámky. Vše bude do budoucna osvětleno novou
lampou veřejného osvětlení. Jedle sloužící
jako vánoční stromeček byla přesazena do
parku (držme jí palce) a nakonec... nakonec
nepřijde kouzelník, ale překvapení.
V úvodním slově tohoto vydání jsem
vyjádřil obdiv a vděk za trpělivost všech,
kteří byli stavebním ruchem a shonem
omezeni, obtěžováni nebo jinak postiženi. Nezbývá mi, než můj dík zopakovat.
Marek Merhout, starosta

Za co mohou dotace?
Dotace jsou určitě skvělá věc. Dostanete peníze, které nemáte. Za ně si
můžete pořídit něco, co byste si bez nich pořídit nemohli…
První otázkou je, jestli si budete pořizovat skutečně to, co potřebujete? Druhou
otázkou je, jestli si to pořídíte za cenu, za kterou byste si to pořídili pouze
z vlastních peněz? Třetí otázka je o tom, jestli budete tak dobře plánovat jako bez
dotací?
Samozřejmě by se nemělo zevšeobecňovat, ale já si prostě myslím, že na
všechny tři otázky je odpověď NE.
Na příkladu rekonstrukce silnice je vidět zejména poslední bod. Za předpokladu, že kraj je dobrý hospodář, tak by investici za 23 mil. Kč plánoval pečlivě dopředu a zcela jistě by projektová příprava byla natolik kvalitní, aby se během
stavby neobjevilo riziko, že bude podstatně dražší a bude trvat o několik týdnů
déle. A to nemluvím o tom, že by bylo možné efektivně sladit opravu silnice
s výstavbou chodníků. Bod první a druhý mi hodnotit nepřísluší...
MM

Myslivci dětem

Toulky přírodou mají svá pravidla
Vážení spoluobčané, majitelé čtyřnohých kamarádů!
Žádáme Vás, abyste při toulkách honitbou dodržovali základní ustanovení zákona o myslivosti.
Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí
počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování
nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek.
Je zakázáno plašit zvěř, rušit zvěř při hnízdění a kladení
mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život
zvěře jako volně žijících živočichů.
Je zakázáno poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla,
zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další
myslivecká zařízení.
Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo
vedoucího.
Myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k
bydlení pronásledují zvěř. Toto oprávnění se nevztahuje na
psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební.
Tomáš Dvořák

V červnu se uskutečnil druhý ročník akce pro děti všech
věkových kategorií pod názvem „Myslivci dětem“.
I přes počáteční nepřízeň počasí, kdy hustý déšť zřejmě
odradil rodiče, aby doprovodili své ratolesti na zajímavou mysliveckou akci, přišlo skoro 30 dětí s rodičem nebo prarodičem.
Celá akce byla Mysliveckým spolkem Křečkov, po zkušenostech z loňského roku, připravována s dostatečným časovým předstihem včetně propagací v obcích Křečkov, Budiměřice, Rašovice a Velké Zboží.
Po nástupu přítomných a zahájení seznámil myslivecký
hospodář Jaroslav Poděbradský přítomné s jednotlivými disciplínami. Pro všechny účastníky byla předvedena ukázka
z výcviku lovecky upotřebitelného psa panem Michalem Rysem. Poté byly děti rozděleny do skupin, mladší doprovázely
rodiče a starší děti všechny disciplíny absolvovaly samostatně.
Disciplína poznávání života zvířat v lese byla formou tajenky. Při správném vyluštění tajenka zněla „Poznávej a chraň
přírodu!“. Další zajímavé stanoviště bylo pozorování zvěře
pomocí optiky, poznávání zbraní a srážení plechovek za pomoci šišek. Oblíbené stanoviště byla i střelba z několika druhů
vzduchovek jak na papírové, tak na sklopné terče. Proti minulému roku byla i nová disciplína – střelba lukem.
Velice zajímavé stanoviště – poznávání jednotlivých dřev –
buk, dub, jasan, atd… a k nim přikládání větviček.
Každý z účastníků si na posledním stanovišti mohl opéct
buřta jako jeden z dárků, které děti obdržely od MS Křečkov.
Po celou dobu akce byli k vidění nejen živí bažanti, ale ve
vzdělávací místnosti i výstava trofejí ulovených členy MS
Křečkov. Při zakončení celé akce každý z účastníků obdržel
pozornost od MS Křečkov, protože všichni byli vítězi.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě
úspěšné myslivecké akce. Velkou podporou byla i celodenní
účast místostarostky obce Křečkov, Veroniky Raulové. Tato
akce ukázala i přítomné veřejnosti myslivost z jiné stránky,
než jakou ji v poslední době někteří popisují.
Vladimír Jeník,
předseda Mysliveckého spolku Křečkov
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DOUPNÉ STROMY
Všimli jste si, že při kácení stromů v Topůlkách
v Rašovicích zůstalo několik suchých stromů stát? Jedná
se o doupné stromy, které vznikly hnilobou či dlabáním
datlovitých ptáků. Jsou nezbytné pro vývoj mnoha druhů
živočichů. Slouží jako hnízdiště velkého množství ptáků
(datel, lejsek, puštík, rehek, strakapoud, sýkora, žluna).
Jsou útočištěm pro různé druhy savců, stanovištěm pro
spoustu bezobratlých živočichů a v neposlední řadě i pro
různé druhy lišejníků, mechů a celou řadu zajímavých
hub.
Ještě dnes se setkáváme s názorem, že přestárlé
a odumřelé stromy jsou zdrojem škůdců, hub a plísní
ohrožujících lesní porosty. Stárnoucí stromy osidluje jiné
spektrum druhů než ty, které napadají stejnorodé porosty
kulturních dřevin. Živočichové vyskytující se na
odumřelých a doupných stromech z velké většiny
zastávají funkci přirozené biologické ochrany lesa i okolní
krajiny.
Ochrana odumřelých a doupných stromů má ve
výsledku velký a nezastupitelný význam pro celý
ekosystém lesa.

Myslivecké sdružení Chleby - Šlotava
Letošní vrcholnou událostí se pro MS Chleby - Šlotava bezesporu stal memoriál Karla Podhajského – mezinárodní soutěž ohařů. Akce proběhla za účasti široké veřejnosti ve dnech 30.9. až
2.10. nejen v honitbě MS Chleby – Šlotava, ale také v honitbách
Bobnice, Kersko a Sadská.

Tomáš Dvořák

Víte, že…

MOKŘADY V NAŠEM OKOLÍ

V naší obci bylo v minulosti několik mokřadů? V Budiměřicích
Halda - nemá přítok ani technické zařízení jako je hráz, požerák atd., proto je tedy pohyb vody na přírodě. Jsou tam výhodné životní podmínky pro celoroční výskyt obojživelníků.
Ve Šlotavě to je Vlaštovka a v Rašovicích Topůlka - takový
zazemněný mokřad. Dalším v Budiměřicích byl Hliňák uprostřed obce, z něho se brala jílovitá zem na stavbu domů.
V 70. letech minulého století byl zavezen a je odvodňován
zatrubněným kanálem kolem hřiště, školy až do Mrliny.
Co je to mokřad?
Jedná se o přírodní biotopy na pomezí vody a souše. Lidově
řečeno jde o místa, která jsou podmáčená a pokud se zde
chcete pohybovat a nechcete mít mokro v botách, musíte mít
holínky. Konkrétně se jedná o vlhké louky, nivy toků, podmáčené okraje rybníků atd.
K čemu jsou mokřady dobré?
Záleží, jak se na mokřady díváme. Pokud je to z přímého
hospodářského pohledu, potom jsou to jedna z nejhorších
území, co lze u nás najít. Podmáčení způsobuje nemožnost
obhospodařování dnešní běžnou zemědělskou a lesní technikou, běžné hospodářské plodiny zde nemají vhodné podmínky k růstu.
Pokud se na celou věc podíváme z pohledu rozmanitosti
přírody, jde o jedny z nejbohatších území, protože se zde
vyskytují jak vodní, tak suchozemské organismy. Z laického
pohledu naprosto bezcenná území tak skrývají velký přírodní
potenciál.

Nechráněné a maloplošné mokřady se zachovaly na místech, které
se z nějakého důvodu neodvodnily (příliš malá území) nebo se již
nestihly odvodnit, případně meliorační opatření již nefungují a
území se navrací do původního stavu. Poslední velkou ránu mokřadům zasazuje masové budování rybníků posledních dvaceti let.
Dochází tím k likvidaci vlhkých luk a niv v blízkosti drobných toků.
Hlavní příčiny ohrožení mokřadů
1. Absence původního hospodářského využívání mokřadů, zejména extenzivního kosení a pastvy, které vedlo k potlačování výskytu konkurenčně zdatnějších druhů rostlin včetně náletových
dřevin a k udržení druhově bohatých rotlinných společenstev.
Absence jakékoli obhospodařování vede k zarůstání mokřadů
až do stádia lesa s vymizením většiny původních druhů.
2. Současné aktivní zalesňování mokřadů pro produkci zejména
palivového dříví (energetické dřeviny) často zcela nevhodnými
druhy (smrk), což vede k další degradaci (např. okyselení) a vytlačování původních druhů vyžadující otevřená a prosluněná
místa.
3. Výraznými krajinotvornými zásahy typu zregulování řek se minimalizovaly přirozené procesy vedoucí ke vzniku a obnově momentálně mimořádně vzácných drobných stojatých vod, ale i
dalších procesů jako jsou pravidelné i nepravidelné záplavy.
4. Degradace vlivem splachů z polí v důsledku necitlivého hospodaření (používání pesticidů, nízká schopnost zadržovat vodu v
důsledku nízkého obsahu humusu, špatné agrotechnické postupy atd.) a likvidací protierozních opatření (remízky, průlehy
atd.). Mokřady jsou tak dotovány nekvalitní vodou se všemi důsledky, případně zanášeny zeminou.
Tomáš Dvořák

Historie mokřadů
Dříve, řekněme ještě před druhou světovou válkou, byla
celková plocha mokřadů daleko větší a zpravidla byla extenzivně ručně obhospodařována. Právě obtížnost obhospodařování vedla zejména za socialismu k plošnému odvodňování
a převodu na ornou půdu. Docházelo k zavážení mokřadů,
napřimování vodních toků a dalším nevratným krajinotvorným změnám.
Současný stav mokřadů
V současnosti jsou mokřady z valné části zcela zaniklé nebo
představují pouze fragmenty své původní velikosti v moři
velkých polí, hospodářských převážně monokulturních lesů,
zástavby a komunikací.
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Děti hrají tenis

Investice do sportovního areálu

S prvním dnem prázdnin skončila mladým tenistům z
Budiměřic jarní část letošní tenisové akademie. Konec by
netradiční, protože proběhl formou denního soustředění na
tenisovém hřišti a v jeho okolí. Kromě výuky tenisu v podání
trenéra ze spolupracující Tenisové akademie Jana Váňy si
děti zahrály fotbal nebo kroket. Zajímavá byla i názorná přednáška o pravidlech tenisu a následná ukázka, kdy se děti sami
staly na několik minut rozhodčími. Takto koncipovaný tenisový
den navázal na předcházejících 9 tréninkových úterý. Letošní
jarní části akademie trvající od začátku dubna do konce června se zúčastnilo 17 místních dětí.

Během roku 2016 obec pokračovala v investicích do sportovního areálu. Zejména šlo o kompletní opravu zastřešení vně
fotbalových kabin s celkovými náklady 171 tis. Kč.

Vše mohlo proběhnout jenom díky spolupráci obce Budiměřice, trenérského projektu Jana Váni, rodičů dětí a místního
tenisového klubu. Práci s mladými tenisty se dokonce dostalo i
mediálního pokrytí v Nymburském deníku v článku se zajímavým názvem „Nejen ve Wimbledonu je vidět super tenis. I
v Budiměřicích se hraje se zápalem.“

Tenisová akademie pokračovala i po letních prázdninách
svou podzimní částí, ta je ale vždy díky zhoršujícímu se počasí a dřívějšímu příchodu tmy podstatně kratší, proto se hrálo
pouze 7 tréninkových dní. Opět se ukázalo, jak moc by budiměřickému tenisu při existenci jednoho kurtu pomohlo umělé
osvětlení.

Druhou akcí byla výměna starého železného zábradlí za nové
z dřevěné kulatiny s náklady ve výši 37. tis. Kč

Vybavení pro malé fotbalisty
Během letošního roku se dotačních schémat obce zapojili i
fotbalisté svojí úspěšnou žádostí na financování nákupu tréninkových pomůcek pro dětská mužstva. Obec na jejich nákup
poskytla celkem 4.000 Kč.

Projekt by jen velmi těžko existoval bez přímé finanční
podpory ze strany obce Budiměřice. Tenisový oddíl obdržel
v průběhu roku 2016 v rámci dvou žádostí o veřejnou podporu
na projekt dětského tenisu celkem 12.047 Kč. Obdržená podpora umožňuje trénovat děti za velmi rozumných finančních
požadavků kladených na rodiče dětí – v podstatě v širokém
okolí ojedinělých. Již v současné době pracujeme na přípravě
dalšího ročníku ATP Tenisové akademie, kdy si na narozeninový dort budeme moci dát 5 svíček.
Marek Merhout
předseda ATP Budiměřice

4. ročník ATP Play Off
Již čtvrtým rokem se 18. září konal finálový den ATP Play Off – finále soutěže
místního tenisového klubu. A děly se věci
nevídané:
K vítězství ve čtyřhře se po dvou letech vrátil zřejmě nejsehranější deblový pár ve složení Aleš Hrubý a Martin Štefl, kdy
ve finále porazili obhajující Michala Gajdoše s Honzou Špačkem.
Vyvrcholením bylo finále dvouhry, do kterého se vítěz všech
dosavadních ročníků Michal Gajdoš ani neprobojoval, o titul
„mistra ATP“ zkřížili rakety za bedlivého dozoru rozhodčího
Martina Herčíka plejeři Martin Štefl a Tomáš Oberreiter,
z nichž ten druhý nakonec slavil zasloužené vítězství.
Gratulujeme!
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SDRUŽENÍ ŽEN
Budiměřice - Šlotava
Rok 2016 jsme zahájily tematickým
bálem „HIPPIES PÁRTY“, kterou
navštívilo přes 80 hostů. Opět se projevila nápaditost všech zúčastněných při
výrobě a přípravě kostýmů. Dalšími
kulturními akcemi byly již tradiční
Velikonoční a Václavská zábava.
Poslední květnový víkend byl věnován těm nejmenším. PUNTÍKATÉHO
DĚTSKÉHO DNE se zúčastnilo 52 dětí. Počasí nám přálo, děti si všechny soutěže užily a odměnou jim byla spousta drobných sladkostí.
Opět jsme vypomohly při akcích pořádaných obcí a Sborem dobrovolných
hasičů Budiměřice – Šlotava, například přípravou občerstvení na 1. ročníku
hasičské vzduchovky a na Memoriálu Bohumila Jeníka a Františka Říhy.
První prosincovou sobotu proběhl již tradiční karneval s mikulášskou nadílkou,
kterého se zúčastnilo 35 dětí v různých maskách. Karneval si užili jak děti, tak i
dospěláci.
Předvánoční čas si zpříjemníme setkáním
v kostele svatého Prokopa v Budiměřicích. Pro
tuto příležitost zajišťujeme výzdobu kostela a
občerstvení v podobě nápojů na zahřátí a pravého domácího vánočního cukroví.
Na 28. ledna připravujeme v hospodě U
Datlů od 21 hod. tématický bál „Divoký západ“.
Termín Velikonoční zábavy jsme již také
stanovily - na 15. dubna 2017 od 21 hodin.
Můžete s námi opět počítat při organizaci
oslav dětského dne, pořádání Václavské zábavy a na konci listopadu s přípravou dětského
karnevalu s mikulášskou nadílkou.
Rády uvítáme nové členky do našeho spolku Sdružení žen Budiměřice – Šlotava, hlavně z řad mladých maminek a nových spoluobčanů. Kontakt na nás je na obecním úřadě, nebo nás oslovte během kterékoliv z našich akcí.
Petra Novotná
předsedkyně

Mladí Hasiči SDH Budiměřice – Šlotava děkují spoluobčanům za podporu při

SBĚRU PAPÍRU V ROCE 2016
Velice děkujeme všem aktivním spoluobčanům, kteří pro nás sbírají papír. Této
podpory si velice ceníme. Loni jsme si za získané finanční prostředky pořídili týmové
batohy. Letos byly použity na úhradu části nákladů za soustředění.
Rádi bychom tímto opět požádali naše spoluobčany, kteří by se rádi zbavili přebytečného papíru ve své domácnosti, aby tento věnovali Mladým hasičům, kteří jej
sbírají, aby za utržené peníze mohli podniknout nějaký další výlet. Sběr papíru bude
prováděn v pravidelných intervalech a vždy bude s dostatečným předstihem vyhlášeno, kdy a kde se bude papír vybírat. Sbíráme noviny, časopisy, kartony.
Všem občanům, kteří nám věnují starý papír, předem děkujeme.
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Nesoutěžní akce mladých hasičů
Pro děti se v průběhu roku snažíme zorganizovat i jiné než
sportovní akce Na
začátku února jsme
vyrazili na výlet do
Prahy. Naším cílem se
stala Policejní akademie, kde se konal den
otevřených dveří. Policejní akademie je vysoká škola, ve které se
policisté připravují na všechny úkoly, které budou řešit v rámci
své práce. My jsme si zde mohli vyzkoušet jaké to je být kriminalistou - člověkem, který vyšetřuje spáchané zločiny.
V kriminalistické laboratoři jsme si zkusili, jak se odebírají otisky
prstů; zjistili jsme, jak je těžké sestavit portrét člověka nebo
rozpoznat pravé bankovky od falešných.
Letos zde byl k vidění i policejní vrtulník. Sice jsme se nemohli proletět, ale mohli jsme si alespoň sednout do kokpitu,
který byl doslova přeplněný všelijakými tlačítky a tak jsme se
alespoň na chvilku mohli stát skoro piloty.  Také jsme viděli
speciální protitlakovou komoru a hasičskou techniku. Viděli
jsme i plně vybavený hasičský automobil s obřími hydraulickými
nůžkami, které se používají při vyprošťování lidí například
z havarovaných aut.

Byla pro nás také připravena střelecká soutěž na speciální
policejní laserové střelnici. Stříleli jsme ze zbraní, které používá
naše policie, jen s tím rozdílem, že z pistole nevycházely náboje, ale laserový paprsek. Každý jsme měli pět ran a střílelo se
na terč. Nejvíce jsme mohli získat 50 bodů. Střílení se nám
velice líbilo, dokonce jsme si jej mohli několikrát zopakovat.
Výsledky soutěže nám vyhlásil kapitán Mgr. Miroslav Rouč.
Jelikož jsme všichni stříleli skvěle, dostal každý účastník soutěže diplom a sladkou odměnu.
Když jsme opouštěli areál akademie, mohli jsme si prohlédnout policejní automobil, který střeží české dálnice. Náš výlet
jsme zakončili, kde jinde než v McDonaldu. Každý si tu dal
nějakou ňamku.  Den s policií se nám líbil, ale bylo to náročné
a tak jsme se všichni těšili domů.
Po úspěšném únorovém výletu na policejní akademii, jsme
se rozhodli, že se pojedeme podívat na hasičskou záchrannou
stanici na pražské letiště. Protože se jedná o velice unikátní
exkurzi, rozhodli jsme se, že na tento výlet pozveme i naše
rodiče a ostatní členy sboru. Nakonec jsme museli 26. března
z Budiměřic vypravit autobus, protože zájem o tento výlet byl
obrovský. Exkurzi jsme zahájili na terminálu 3, čili na původním
Ruzyňském letišti. Zde si nás vyzvedl průvodce, který nás uvítal, řekl nám několik základních informací o fungování letiště.
Pak nám rozdal „navštívenky“ a poslal nás do kontrolní zóny,
kde jsme prošli rentgenem, aby pracovníci letiště zjistili, zda se
do areálu letiště nesnažíme propašovat nějaké zakázané

předměty (zbraně, výbušniny, apod.). Pak nás letištní autobus
dopravil přes runway až k hasičárně. Tady na nás čekali hasiči,
kteří nás celým objektem provedli. Ukázali nám veškerou svoji
techniku a v závěru se někteří z nás mohli i svést v letištním
speciálu. Druhou část našeho programu jsme bohužel museli
s ohledem na teroristické útoky v Bruselu zrušit. Původně jsme
se měli jít podívat na cizineckou policii a k letištním kynologům.
Bohužel s ohledem na situaci v Bruselu došlo ke zvýšení bezpečnostních opatření na letišti a policisté, kteří se nám měli
věnovat, byli vysláni na ostrahu letiště. Tato komplikace nám
však nezabránila v tom, abychom si užili zbytek dne. Po společné dohodě jsme nakonec vyrazili do Království železnic na
Andělu.

Poslední týden v srpnu jsme se s dětmi vypravili na tradiční
hasičské soustředění. Letošní rok se konalo v Peci pod Sněžkou. Hlavním cílem soustředění byla příprava na závod požárnické všestrannosti, který děti čekal na začátku října.
Vzhledem k tomu, že děti byly velice šikovné a příprava jim šla
skvěle od ruky, měli jsme čas i na spoustu jiných věcí. Například jsme jezdili na bobové dráze, navštívili jsme lanové centrum a kolegy hasiče z SDH Pec pod Sněžkou. Můžeme říci, že
pro děti byl připraven dosti nabytý program, který zaměstnával
nejen děti, ale i tým vedoucích. Pro děti byly připravené i večerní programy. Jeden z večerů byl věnován taneční a pěvecké
soutěži, další večer jsme si šli zahrát bowling. S dětmi jsme se
věnovali i ručním pracím – vyráběli jsme krokodýlky ze skleněných korálků a záložky z papíru do knížek. Vrcholem našeho
soustředění byl pěší výlet na nejvyšší horu Krkonoš. Ano, je to
tak. Skutečně jsme s mladými hasiči zdolali naši nejvyšší horu.
Cesta až na vrchol nám trvala necelých pět hodin. Dolů se naši
nejmenší účastníci svezli lanovkou, skupina starších žáků však
statečně došla „po svých“ i zpět do chalupy. V den odjezdu
došlo k vyhlášení výsledků celotýdenní hry a k předání diplomů
a ocenění. Čas od oběda do odjezdu jsme strávili především na
bobové dráze.

Mladí hasiči na vrcholku Sněžky

PÁTÝ ROČNÍK HASIČSKÉ DRAKIÁDY
Nebe nad naší obcí patřilo 16. října už po páté
drakům, kteří celý rok čekají, až je na podzim vypustíme z jejich úkrytů. Ačkoli letošní jubilejní ročník byl
v mnohém jedinečný, mnohé zůstalo nezměněno.
Ať už se jedná o bezvětrné počasí, kterým je
místní drakiáda pověstná, či tradiční aktivity - střelbu
ze vzduchovky či soutěže v jednolitých kategoriích

Letní soustředění – procházka krkonošskou přírodou

Letošní ročník byl obohacen o podzimní dýňování, jež se konalo pod taktovkou Lucie Chocholové,
za což jí patří velké poděkování. Příchozí si tak
mohli z dýní, které pomohla zajistit na paní Diana
Samková, vytvořit nejen strašidelné obličeje, na
které jsme u těchto výrobků zvyklí, ale dali se tu
vyrobit i krásné podzimní dekorace z různých přírodních materiálů, které pro tuto akci organizátorky
poskytly.

Pro děti byly přichystány i doprovodné soutěže, za které mohly
děti získat reflexní pásky
Celé odpoledne pak bylo zakončeno předáním cen výhercům
v jednotlivých kategoriích. Všem účastníkům drakiády pak byly, jako
každoročně, předány pamětní listy a drobné ceny
Mgr. Lucie Zadražilová
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Hasiči: přípravka sbírá první medaile
Mladí hasiči v naší obci fungují již od
roku 2009. V tomto roce zahájilo, díky
Marcele Voňkové, Gábině Vynšové (dříve Vaškové) a Heleně Plaché, svou činnost první soutěžní družstvo starších
žáků. Naši první svěřenci už sice dávno
vyrostli a hasičině se už nevěnují tolik co
dříve, neboť mají spoustu jiných aktivit.
Nicméně popularita hasičského sportu
v naší obci stále vzrůstá a v současné
době čítá skupina mladých hasičů 30 dětí
ve věku od pěti do patnácti let. Požární
sport mládeže v sobě zahrnuje několik
různých disciplín a příprava na ně zabírá
mladým hasičům poměrně dost času,
avšak kvalitní příprava se dětem rozhodně vyplácí. Téma požárního sportu by
bezpochyby byla kapitola sama pro sebe,
stejně tak jako veškerá činnost mladých
hasičů. Tento článek však bude mimořádně věnován pouze těm nejmenším
závodníkům, kteří se u nás požárnímu
sportu aktivně věnují.
Letošní rok byl však pro mladé hasiče
mimořádný a to proto, že se na začátku
letošního roku naše skupina rozrostla o
nové členy, kteří se narodili v letech
2010-11. Vzhledem k jejich nízkému
věku byla z těchto dětí utvořena přípravka. Skupina začala poprvé trénovat
v únoru v tomto složení: Kuba Hergeth,
Kája Váňová, Martin Němec, Barča Kadlecová a Tonda Merhout. První závody
naší drobotinu čekaly už o víkendu 23. –
24. 4., kdy se měli s ostatními přípravkami utkat ve štafetách. Času na přípravu nebylo mnoho, tréninky se konaly
každou neděli odpoledne. Vedoucí pro
děti přichystali i víkendové soustředění,
během kterého si mohly děti (nejen přípravka, ale všichni mladí hasiči) vyzkoušet práci s překážkami, které na ně čekaly na závodech. Příprava se nám vyplatila i přesto, že se jednalo o jejich první
závody, zakončily je děti se skvělými
výsledky. Z celkového počtu 13 zúčastněných družstev obsadila naše přípravka
ve štafetě 4x60m 4. místo, ve štafetě
CTIF 5. místo a ve štafetě dvojic 8. místo. Na medaile to sice nestačilo, ale i tak
se jednalo o výsledky, které si zasloužily
ocenění, a tak děti od vedoucích dostaly
čokoládové medaile.
Na začátku května pak přípravku čekal nelehký úkol v podobě královské
disciplíny - požární útok. Vzhledem
k nepřejícímu počasí trénovala přípravka
pouze na „sucho“ (bez vody v hadicích).
První trénink s vodou se uskutečnil pouze týden před závody, což byl pravděpodobně důvod jejich neúspěchu –
v Sadské se umístili až na devátém místě
z celkového počtu 13 zúčastněných
družstev.
Na další závody už jela přípravka poučená z předchozích nezdarů a tak se o
týden později ve Všechlapech probojovala až na medailové pozice.

Všechlapy 2016, skupinová fotka
všech našich závodníků
Další úspěchy už na sebe nenechaly
dlouho čekat. Ze všech určitě stojí za
zmínku umístění na druhém místě
v rámci Memoriálu Františka Říhy a Bohumila Jeníka, který se konal 4. června u
nás v Budiměřicích. Poctivou prací se tak
v průběhu soutěžní sezóny přípravka
postupně dostala až mezi prvních pět
nejlepších v této kategorii na okrese.

Nebylo tak divu, že 4. září se přípravka
z Budiměřic zúčastnila setkání přípravek
Středočeského kraje, které se konalo na
atletickém stadionu v Kolíně.
Z našeho sboru bylo vybráno 5 závodníků (Kuba Hergeth, Martin Němec,
Barča Kadlecová, Honzík Kotek a Kája
Váňová), kteří nás reprezentovali ve
čtyřech různých disciplínách – útok se
džberovou stříkačkou, štafeta trojic, štafeta CTIF a štafeta 4x50m. Na tyto disciplíny se děti poctivě připravovaly během
letního hasičského soustředění v Peci
pod Sněžkou. Konkurence na těchto
závodech byla ohromná, neboť se sjelo
16 nejlepších družstev z celého Středočeského kraje. Okres Nymburk reprezentovala pouze naše přípravka. Konkurence naše reprezentanty nijak nezaskočila
a díky velké podpoře fanklubu složeného
z podporujících rodičů, babiček a sourozenců, kteří nás doprovázeli, obsadila
naše přípravka čtvrté místo z celkového
počtu
16
zúčastněných
družstev.
Z Kolína se nám odjíždělo s klidným
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svědomím, že jsme skvěle reprezentovali
nejen naši obec a sbor, ale i náš okres.
Prázdninové a poprázdninové přípravy byly věnovány především závodu
požárnické všestrannosti, který naše
mladé nadšence čekal v sobotu 8. října
ve Velence. Pro děti zde byla připravena
1,5 km dlouhá trať, na které je čekala
řada úkolů – hod na cíl, vázání uzlů,
topografie, hasební prostředky a zdravověda. Nutno podotknout, že děti na této
trase doprovázela naše vedoucí – Magda
Strnadová, která na děti během závodu
nejen dohlížela, ale i výborně podporovala, za což jí patří velký dík. Přípravka ve
složení Kuba Hergeth, Máťa Košek, Barča Kadlecová, Honzík Kotek a Kája Váňová získala v letošním ročníku závodu
požárnické všestrannosti 3. místo
z celkového počtu osmi zúčastněných
družstev.
Svou letošní soutěžní sezónu má už
přípravka za sebou. Na děti už žádné
závody nečekají. Přípravkové děti nám
v průběhu roku ukázaly, že jsou skvělá
parta závodníků, kteří se ničeho nezaleknou. S úsměvem se vrhají do všech
závodů a i to jim přináší výborné výsledky, kterých jsme mohli být letos svědky.
Dětem bych tímto chtěla poděkovat
za jejich neutuchající nadšení, s kterým
chodí nejen na každý trénink, ale i na
závody. Toto nadšení je neopouští ani při
nezdaru, který jsme letos také poznali. O
to více se pak těší na další závody, kde
budou moci ukázat, že se poučily z chyb
předchozích závodů, a že si ty medaile
prostě zaslouží.
Zároveň bych chtěla poděkovat i rodičům, kteří se s námi čím dál častěji podílí
na akcích, kterých se s dětmi účastníme.
Díky Vám za aktivní pomoc, ať už
s dopravou či spoluprací během závodů.
Díky Vám za to, že nám na závodech
tvoříte skvělé zázemí a fanklub. Bez Vás
by to prostě nešlo.
Mgr. Lucie Zadražilová

Soutěžní rok 2016 z pohledu mladých hasičů
Letošní sportovní sezóna mladých
hasičů byla více než nabytá. Naši mladí
hasiči se letos již po sedmé účastnili
celostátní hry Plamen a Polabské ligy
v požárních útocích. V rámci hry Plamen
mají děti za úkol plnit několik disciplín,
které jsou rozděleny do několika kol.
Jedním z úkolů, který děti v této hře mají,
je plnění hasičských odborností. To letošní
se
konalo
19.
března
v Poděbradech a naši svěřenci splnili tyto
odbornosti:
Kronikář:
Preventista:
Strojník:

Jelínková Adéla
Hergeth Filip
Hliněný Jonáš
Koňák Jan
Mázlová Tereza
Sedláček Ondřej

Čtvrtý dubnový víkend letošního roku
jsme strávili v Nymburce na hřišti místních hasičů pod zimním stadionem. Konalo se tu jarní kolo celorepublikové hry
Plamen. Závodili jsme ve třech disciplínách – štafeta 4x60, štafeta dvojic a
štafeta CTIF. Na těchto závodech si „odbylo“ svou premiéru družstvo přípravky,
které v našem sboru funguje nově od
letošního roku. 

Počasí nám ten den přálo a možná i
proto se k nám sjelo tolik účastníků. Přijelo 7 družstev přípravek, 12 družstev
mladších a 6 družstev starších.
Členky sdružení žen se nám postaraly
o vynikající občerstvení, za což jim tímto
ještě jednou moc děkujeme.

Obrovský úspěch, zde zaznamenalo
družstvo starších, které se svým časem
19,43 s, zařadilo mezi „okresní elitu“.
Pevně doufáme, že se takovéto časy
stanou pro toto družstvo standardem.
Podobně skvělý výsledek mělo i družstvo
mladších. Celkově v této soutěži obsadilo
9. místo z 22 družstev. Družstvu přípravky se bohužel nedařilo, ale to nám nevadí, neboť jsme si z chyb vzali poučení a
příště budou naše výsledky opět skvělé.
Poslední závody naše svěřence čekaly
8.10. ve Velence. Byl to závod požárnické všestrannosti, kterým došlo k zahájení
nového ročníku hry Plamen 2016/17.
V soutěži nás reprezentovala celkem 4
družstva. Jedno družstvo přípravky, jedno družstvo starších a dvě družstva
mladších; a šest jednotlivců v kategorii
dorostenky – dorostenci. Naši nejmladší
se probojovali až na medailové pozice.
Družstvo starších žáků se umístilo na 8.
místě z celkového počtu 24 družstev.
Družstva mladších žáků v této soutěži
obsadila 17. a 25. místa z celkového
počtu 28 družstev. Kategorie dorostenců
- dorostenek je na našem okresu stále

Naše výsledky:
Přípravka
Štafeta 4x60: 110,25 s (4. místo)
Štafeta dvojic: 171,97 s (8. místo)
Štafeta CTIF: 149,16 s (5. místo)
Starší
Štafeta 4x60: 55,13 s (11. místo)
Štafeta dvojic: 67,72 s (9. místo)
Štafeta CTIF: 79, 43 s (15. místo)
Mladší
Štafeta 4x60: 68, 72 s (13. místo)
Štafeta dvojic: 118,60 s (23. místo)
Štafeta s překážkami CTIF: 89, 45s
(10. místo)
První červnovou sobotu hostilo místní
fotbalové
hřiště
tradiční
soutěž
v požárních útocích pořádanou naším
sborem dobrovolných hasičů – Memoriál
Františka Říhy a Bohumila Jeníka.

Skupina mladých hasičů s maminkami a vedoucími, Budiměřice 2016
Co se týká výsledků, z našich čtyř zúčastněných družstev se dvě z nich umístila na medailových pozicích – družstvo
přípravky se umístilo na druhém místě a
družstvo starších obsadilo třetí místo.
Ceny si však odvezly všechny zúčastněné děti, pro každého totiž byla připravena
malá drobnost. Po rozdání všech cen
jsme se vrhly do pěny, kterou pro nás
přichystali kolegové hasiči ze Všechlap.
O týden později jsme společně vyrazili
na závody do Vestce. Jednalo se
o v pořadí třetí ligové závody, kterých
jsme se v letošním roce zúčastnili.
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populárnější, svědčí o tom zvyšující se
počet soutěžících v jednotlivých věkových kategoriích. Náš sbor měl zastoupení ve čtyřech kategoriích. V kategorii
dorostenek nás reprezentovaly dvě závodnice, Terka Mázlová (střední dorost)
a Adélka Jelínková (mladší dorost).
Terka měla ve své kategorii třetí nejlepší čas na trati, avšak dvě chyby ve
znalostech způsobily, že se Terka umístila až na čtvrtém místě. Adélka se tohoto
závodu účastnila letos poprvé, nutno
však podotknout, že i její výkon byl skvělý – závod zaběhla za skvělý čas, bohužel vyšší počet trestných bodů jí vynesl
šesté místo.

Druhé zakončení sezóny se pak konalo
12. 11. se skupinou starších žáků, kteří
vyrazili směr Chotilsko u Příbrami.
Jejich cílem se stal TEPfaktor. Tam děti
strávily čtyři hodiny intenzivní hrou ve
stylu pevnosti Boyard. Úkoly měly za cíl
prověřit nejen jejich sílu, intelekt, trpělivost a zručnost, ale především schopnost
jejich vzájemné pomoci a spolupráce.
Cílem celé hry bylo otevření truhly a
získání pokladu.
Nejspíš nikdo z Vás nebude pochybovat o tom, že mladí hasiči z Budiměřic
hru úspěšně dokončili, truhlu s pokladem
otevřeli a odvezli si zasloužené medaile a
diplom o překonání sama sebe.

V kategorii dorostenců nás reprezentovali Jonáš Hliněný (střední dorost), Honza Koňák, Radek Němeček a Ondra
Sedláček (mladší dorost). Jonáš už jako
ostřílený závodník předvedl druhý nejlepší čas na trati. Více než tři kilometry
dlouhou trať zdolal za 19 minut. Bohužel
jedna znalostní chyba způsobila, že se
náš favorit umístil těsně pod medailovými
pozicemi. Honza, Radek a Ondra byli
v tomto závodě (stejně jako Adélka) nováčci. Co se týká jejich výkonu, nenechali
se nijak zastrašit zkušenějšími kolegy
v jejich kategorii. Honza předvedl brilantní znalosti, které ho vynesly na krásné
čtvrté místo. Ondra lehce zaváhal při
znalostních otázkách a jeho výkon tak byl
oceněn pátým místem. Radek měl sice
skvělý běžecký výkon, avšak jeho další
dovednosti nestačily, proto Radek získal
sedmé místo.
Závodem požárnické všestrannosti
skončila mladým hasičům soutěžní sezóna roku 2016. Celkem jsme se v letošním
roce zúčastnily šestnácti závodů, přičemž
v pěti z nich jsme se umístili na medailových pozicích. Naši svěřenci nám
v průběhu roku ukázali, že pro požární
sport mají nadání a jsou schopni své
výsledky stále zlepšovat. Jako vedoucí
nehledíme na umístění, ale na celkové
výsledky děti – počet trestných bodů (u
disciplín, kde se hodnotí kvalita provedení) a výsledný čas (u disciplín, kde se
hodnotí rychlost provedení). Například
starší žáci na začátku letošního roku
odjížděli ze závodů v požárních útocích
s časy 28 sekund a více. V průběhu roku
se nám podařilo vychytat drobné chyby a
pro tyto závodníky jsou již běžné časy 20
sekund a méně. Toto snížení hodnotíme
jako velký úspěch a uděláme vše proto,

abychom příští rok tyto časy opět „vylepšili“ směrem dolů. U kategorie mladších žáků došlo také k výraznému zlepšení a to nejen v požárních útocích, kde
se
jejich
časy
podařilo
snížit
z počátečních 36 sekund a více na 27
sekund a méně; ale také v disciplínách,
kde se hodnotí především kvalita provedení disciplíny. V porovnání s loňským
rokem už děti dělají mnohem méně chyb,
než tomu bylo před rokem. I zde je vidět
velký posun.
Vzhledem k těmto úspěchům a pokrokům našich svěřenců jsme pro děti přichystali rozloučení se sezónou. Tato
rozloučení se konala celkem dvě. Skupina mladších žáků a přípravky navštívila
na konci října velké herní centrum TOBOGA v Praze. Zde jsme strávili krásné
odpoledne plné zábavy a her. Vedoucí
zde dětem rozdali ceny a diplomy, které
děti získaly na kole Polabské ligy. Odpoledne jsme zakončili v kině, kde se ten
den promítal film Lichožrouti.
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Ani družstvo starších nebylo ochuzeno
o své diplomy a ceny, které získalo
v rámci posledního kola Polabské ligy.
Ocenění se tento den dostalo i mé osobě
– děti mi předaly podepsané poděkovaní
za vedení v této sezóně. Ještě jednou
Vám proto moc děkuji, velice tohoto Vašeho ocenění vážím.
Mgr. Lucie Zadražilová

VÁNOČNÍ CVIČENÍ:

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý
dům na maminku u sporáku:
„Mamí, mamí, stromeček hoří!”
„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet
„Mamí, mamí, záclony už také svítí!”

… ááá opakujeme

NASTARTUJTE NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
Již od jara se scházíme v budiměřské škole a
doslova ždímeme propocená trička při kruhovém
tréninku pod vedením zkušeného trenéra Lukáše
Nováka.
Pokud máte chuť si dát trochu do těla, přidejte
se k nám. Kruhový trénink je vhodný pro všechny
výkonnostní úrovně. Cvičíme v tělocvičně, když
počasí přeje, na školní zahradě, případně se jdeme proběhnout po okolí. Pokud se vám čas tréninků nehodí, a přesto máte chuť cvičit, ozvěte se,
bude-li vás víc, můžeme po domluvě s trenérem
přidat další termín.

„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v
práci pan Urbánek. „Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem.”
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat
volno!” rezolutně to odmítne ředitel.
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem,
že je na vás spolehnutí.”

Rádi bychom poděkovali Obci Budiměřice, která nám jako zřizovatel školy prostory ve školní
tělocvičně propůjčila.

Wikipedie: "Já vím všechno!"
Google: "Najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny."
Internet: "Beze mě jste v háji."
Elektřina: "Tak se uklidníme jo?!"

„Baví se tři ženy, co daly manželům k Vánocům.
„Koupila jsem manželovi věc, co udělá stovku
za 10 sekund - je to Honda.”
„Já mu koupila věc, co udělá stovku za 5
sekund - je to Porsche!”
Třetí je trumfuje: „Já mu koupila věc, co udělá
stovku za sekundu - je to osobní váha!”

Povídá Havajanka druhé: "Manžel mi
pod stromečkem slíbil, že v příštím roce
budeme mít exotickou dovolenou."
"Na mužské sliby nedej. Ten můj už
deset let slibuje Máchovo jezero a
pořád se tlučeme tady na Havaji!"

Zubní pohotovost

OBECNÍ ÚŘAD
Budiměřice 7, 288 02 Nymburk
Tel.: 325 546 080
Mobil: 721 821 672
E-mail: obec@budimerice.cz

Úřední doba:

Den

Zubní lékař

Telefon

Adresa

24.12.

MUDr. Podhajský

972 255 267

Poděbradská 358/39, Nymburk

25.12.

MUDr. Doležalová

325 615 563

Proftova 370, Poděbrady

26.12.

MUDr. Kupková

325 643 730

Nám. Republiky 57, Městec Králové

30.12.

MUDr. Husáková

325 615 155

Proftova 370, Poděbrady

Pondělí

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

Středa

08:00 – 17:00

31.12.

MUDr. Paráčková

325 615 566

Proftova 370, Poděbrady

Čtvrtek

07:00 - 15:00

1.1.17

MDDr. Misař

325 533 419

nám. T.G.M. 796, Poděbrady
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Blahopřejeme jubilantům!

Srdečné gratulace patří našim mladým rodinám,
které letos přivítaly svá miminka:
 Petr Vacek
 Ondřej Horáček
 Tobiáš Vlasák
 Ondřej Boháček
 Linda Hovorková
 Gabriela Baranová
 Adam Hofman
 Sofie Šperková
Dětem přejeme zdraví, spoustu lásky a moře zábavy při
získávání nádherných vzpomínek na rodné místo.

Srdečné gratulace patří našim spoluobčanům, kteří oslavili
významná životní jubilea:




















Pan Stanislav Duřt
Paní Jaroslava Hájková
Pan Václav Roza
Pan Václav Jeník
Pan Josef Kohout
Paní Růžena Senohrábková
Paní Jaroslava Coufalová
Paní Libuše Jeníková
Pan Václav Havelka
Paní Hana Serbusová
Paní Věra Rozová
Pan Josef Ditrich
Pan Josef Kratochvíl
Pan František Baštecký
Pan Rudolf Coufal
Paní Eva Hrušková
Paní Jindřiška Lejnarová
Paní Jaroslava Nepovímová

Svaz žen Budiměřice - Šlotava
Vás srdečně zve na maškarní párty

Divoký západ
která se koná

v sobotu 28.1.2017 od 2100

Za všechny oslavencům přejeme především pevné zdraví,
životní pohodu, lásku, štěstí a optimismus do dalších let.

v pohostinství „U Datlů“
ve Šlotavě

Restaurace U Táboráka vás zve na

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Bohatá tombola zajištěna

18.12.2016 od 14 hod.
Možnost výroby svícnu již od 50,- Kč.
Zdobení perníčků, výroba vánočních
dekorací ZDARMA

MS KŘEČKOV

I. ROČNÍK SOUTĚŽE
O NEJLEPŠÍ KOTLÍKOVÝ GULÁŠ

Restaurace U Táboráka Vás zve na

00

Kdy:
23. 12. 2016 od 9
Kde:
hřiště v Rašovicích
Kdo:
děti od 10 let
Startovné: 50,- Kč
Přineste si: vařečka, zástěra a chuť vařit
Přihlášky do 20.12. na tel.: 721 821 672
nebo obec@budimerice.cz.
Možnost dopravy dětí z Budiměřic a Šlotavy.
Zajímavé ceny!

TURNAJ V PRŠÍ
17.12.2016 od 14 hod. v Rašovicích
Vstupné 100,- Kč, v ceně je oběd
S sebou si vezměte
dobrou náladu
a soutěživého ducha.

O T E V Í R AC Í D O B A B Ě H E M V Á N O Č N Í C H S V Á T K Ů
Pá
23.12.
MUDr. Dáňa
Tel.: 327 340 134
Obchod u Táboráka

7
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Hospoda na Hřišti
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Hospoda Šlotava
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ČS HERZT
OÚ Budiměřice
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