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Obcí Budiměřice, Rašovice a Šlotava 

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 

Vážení spoluobčané, 

s koncem roku je spojeno období, kdy se většina z nás 

snaží rekapitulovat, jak se nám dařilo v jeho průběhu. 

Nejinak tomu je i u mě, pokud jde o obecní záležitosti. 

Byť tomu v místě výstavby chodníků v Budiměřicích nic 

nenasvědčuje, máme za sebou všechny přípravné práce 

a již čekáme pouze na vhodné počasí. Jakmile se     

„kopne“, bude vše veselejší. Hlavním cílem pro stávající 

volební období bylo vybudování chodníků podél všech 

krajských silnic vedoucích přes naše obce. Jsem ne-

smírně rád, že bude dosažen.  

Kde se během roku naopak „kopalo“ hodně byla budova 

obecního úřadu. Věřím, že nejen již nedělá ostudu zven-

ku, ale že občané ocení i změnu vnitřních prostor, ať již 

přijdou za úředními událostmi, vypůjčit si knížku do 

obnovné knihovny nebo nechat si pečovat o své tělo do 

provozovny služeb občanům. 

Událo se toho samozřejmě více. O mnohém si můžete 

přečíst na následujících stránkách Zpravodaje. 

Moc bych si přál, aby co nejvíce čtenářů bylo spokojeno 

s odcházejícím rokem. Pokud se však nevydařil zcela 

podle představ, tak potom vám všem nejen osobně, ale i 

za celé zastupitelstvo, přeji, aby ten rok příští byl o to 

lepší. A jelikož nejprve nás čekají Vánoce, tak nám do-

volte, abychom popřáli šťastné a veselé... 

Marek Merhout a vaši zastupitelé 

Veškerá potřebná 
povolení a vyjádření pro 

získání stavebního povolení, 
aneb cesta k chodníkům je dlážděna papírem 

 
ROZPOČET 2018 

V úterý 19. prosince večer schválilo zastupitelstvo obce 
rozpočet na rok 2018.  

Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 10.175.700 Kč a 
výdaje ve výši 12.972.700 Kč. Rozdíl 2.797.000 Kč je způ-
soben zejména zahrnutím prostředků na projekt výstavby 
chodníků v Budiměřicích v lokalitě západ a východ v částce 
7.5 mil. Kč. Případné získání dotace by bylo pouze vylepše-
ním obecního rozpočtu. Výdaje dále zahrnují zhruba další 
1.0 mil. Kč na mimořádné výdaje na projekty, které buď již 
běží, nebo se nově v roce 2018 spustí. 

Vše dokážeme bezproblémově financovat z peněz na 
bankovních účtech obce. 
 

Chodníky v Budiměřicích 
V poslední době jsem stále častěji odpovídal na otázku, 

jak to vypadá s dokončením chodníků v Budiměřicích. Od-

pověď je v tuto chvíli již poměrně jednoduchá - do konce 

roku bude vydáno stavební povolení a bude vybrán dodava-

tel. Na začátku ledna podepíšeme  smlouvu a konečné pře-

dání hotových chodníků od úřadu směrem k benzínce by se 

mělo uskutečnit do 120 dnů od jejího podpisu -  tj. počátkem 

května by měly být chodníky k dispozici. Pokud jde o druhou 

část projektu, kterou jsou chodníky na opačné straně obce 

od hřbitova směrem na Rašovice, plánujeme, že výstavba 

plynule naváže na část první. 

Před koncem roku bude zastupitelstvo schvalovat rozpo-

čet obce na rok 2018, který na vybudování chodníků počítá s 

částkou 7.5 mil. Kč. Jedná se o sumu včetně rezervy, sa-

motná hodnota zadávané veřejné zakázky by neměla pře-

kročit 6.7 mil. Kč. Pokud uspějeme s žádostí o dotaci, tak 

bychom platili o 3.2 mil. Kč méně - o tolik budeme žádat. 

Součástí projektu je výměna přístřešku autobusové za-

stávky v parku. Ve východní části bychom potom rovněž 

nahradili stávající veřejné osvětlení novým s LED technolo-

gií, tak jak tomu došlo ve směru na Nymburk. 

Zbývá pouze jedna otázka: Proč to celé tak dlouho trvá? 

Nepříjemná situace je zejména v západní části, kde je již 

téměř rok hotová příprava na chodníky v podobě štěrkových 

ploch za silničními obrubníky. K tomu došlo v podstatě bez 

přechozího plánu, jako součást rekonstrukce hlavní silnice. 

Na dokončení chodníků  však bylo třeba získat stavební 

povolení. Za tím účelem se od ledna letošního roku roztočilo 

kolečko v podobě výběrového řízení na projektanta, tvorby 

vlastního projektu, čekání na vyjádření dotčených majitelů 

pozemků a institucí a teprve na konci září zahájení staveb-

ního řízení. To samotné trvá necelé 3 měsíce a mělo by být 

ukončené před koncem roku vydáním stavebního povolení. 

Když se podíváme zpět, tak v podstatě nevidíme prostor pro 

možný rychlejší průběh. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
V novém školním roce 2017/18 naši školu navštěvuje 43 žáků.  

Letos jsme přivítali 10 prvňáčků. 

Kroužek „Předškoláček“, který připravuje děti z mateřské školky na přechod 
k nám má nyní 10 účastníků.  

Máme radost, že zájem rodičů i dětí o výuku u nás roste. Kapacita školy je ale 
omezena, maximální počet žáků určuje zejména stavební dispozice budovy. 

Tablety a počítače jsou již pro děti samozřejmostí, takže při výuce pracujeme i 
s těmito pomůckami.  

Díky finančním prostředkům z rozpočtu obce jsme pro letošní školní rok mimo 
jiné zakoupili novou interaktivní tabuli za 26.485,- Kč, investicí do bezpečnosti je 
modernizace dálkového otevírání vstupních dveří s kamerou za 16.424,- Kč. 

Zapojujeme se do projektů pro školy a aktivně organizujeme pro děti zpestření 
výuky různými výlety, zájezdy do divadel nebo představeními přímo u nás ve 
škole. Aktuality můžete sledovat na stránkách školy www.zs-budimerice.cz 

Budova školy není využívána jen pro výuku, ale pravidelně se v ní koná cvičení 
pro dospělé, každé pondělí lekce dětské jógy a při nepřízni počasí se v ní schází i 
další spolky.  

Kroužky ve škole 
Proč většina dětí ze školy neodchází ihned 
s odzvoněním poslední hodiny? 

Škola nabízí po vyučování kromě zábavy 
v družině ještě dalších deset aktivit, takže se 
děti rozhodně nenudí: 

 Anglický jazyk  
 Německý jazyk 
 Pohybové hry 
 Logopedie 
 Tanečky 
 Počítače hrou 
 Ambulantní náslechy 
 Výtvarný kroužek 
 Hraní na flétnu 
 Zpívání pro radost  

Co nás trápí? 
Obec se jako zřizovatel školy snaží maximálně financovat vyba-
vení i pomůcky k výuce. Pokud však jde o stav budovy školy, je 
veřejně známo, že je nevyhovující. Jsme na něj stále častěji upo-
zorňováni ze strany různých inspekcí. S řešením celé situace již 
nemůžeme otálet. 

Již v letošním roce jsme se začali zaobírat problematikou rekon-
strukce školy. Předběžná jednání o rekonstrukci již proběhla. 
Obecní úřad si nechal zpracovat stavebně-technický průzkum a 
laboratorní analýzu vzorků. Bylo zjištěno, že vysoká procenta 
vlhkosti jsou způsobena pronikáním vody do zdiva budovy z 
důvodu nefunkční vodorovné izolace. Situace je pak zhoršována 
nevhodnou úpravou omítek,  neprodyšným nátěrem, nevhod-
ným vytápěním a odvětráváním vnitřku (paradoxně zhoršeno 
novými okny). 

V současné době se pracuje na vyčíslení nákladů na možnou 
stavební rekonstrukci, která by tyto problémy vyřešila.  

Je ale zřejmé, že pokud se bude uvažovat o takovém opatření, je 
nutné řešit vše najednou tj., včetně vytápění, elektrických roz-
vodů, střechy a svodů. Celým stavem se již intenzivně zabýváme, 
setkali jsme se s několika firmami, zvažujeme a propočítáváme 
různé možnosti rekonstrukce. 

Vyřešení současného stavu budovy je jednou z našich priorit. 
MM 

Děkujeme! 
Rádi bychom na tomto místě poděkovali našim 
podporovatelům za spolupráci a finanční po-
moc škole. Mezi naše nejvýznamnější přispě-
vatele patří 

 Zřizovatel – Obec Budiměřice 
 Honební společenstvo Křečkov 
 AKUMULÁTORY - Táborský s.r.o. 

Za přípravu vánočního zpívání v kostele každo-
ročně děti od obce dostanou dárek. Když jsme 
se letos dětí zeptali, jaký společný vánoční 
dárek by jim udělal největší radost, suverénně 
vyhrál výlet do Prahy.   
Takže děti, už se můžete těšit   
 
 

Projekty 
Ovoce do škol 
Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen 
ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt EU, jehož cílem je 
přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Děti do-
stávají zdarma jednou týdně ovoce, nebo zeleninu, ochutnávají 
nové druhy a vytváří si tak správné stravovací návyky ve výživě.  
 

Mléko do škol 
Cílem tohoto projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby 
nejen mléka, ale také jogurtů, sýrů, podmáslí a jiných mléčných 
výrobků, jež jsou důležitou složkou zdravé stravy. Dodávané 
mléko a mléčné výrobky jsou zdrojem důležitých látek, které děti 
potřebují, aby měly každý den dost sil a energie.  
 

Vzdělávání společně  
Jsme účastnici projektu CZ: Podpora ZŠ Budiměřice - Podpora 
škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro 
MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. V listo-
padu byl na náš účet připsán příspěvek ve výši 178 tis. Kč (další 
část podpory bude proplacena v příštím roce). 
 

Dále jsme se zapojili do projektu Místní akční plán vzdělávání v 
ORP Nymburk. Ten je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a 
inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti 
včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového 
a neformálního vzdělávání.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V knihovně to zase žije 
Při přestavbě budovy obecního úřadu padla i otázka zda rušit 
nebo zachovat místní lidovou knihovnu. Knižní fond byl zastara-
lý a knihovnu navštěvovalo asi 10 čtenářů s minimem výpůjček. 

Byla jsem oslovena s nabídkou na vedení knihovny a hned bě-
hem letních prázdnin jsme navštívili naši nadřízenou knihovnu v 
Kutné Hoře. Zde jsme si mohli vybrat z jejího Knižního fondu do 
zápůjčky knihy a audioknihy v ceně 100.000 Kč. 

Snažíme se našim čtenářům vyjít vstříc a přiblížit jim literaturu, 
která je baví a je dnes populární. Namátkou například severské 
detektivky, společenské romány i krásnou literaturu.  

Máme radost ze spolupráce s naší základní školou. V říjnu se 
děti přišly seznámit s novými prostorami knihovny. Proběhla 
beseda o Václavu Čtvrtkovi a četli jsme z jeho knih. Starší děti 
zaujala série knih o Harry Potterovi. Chceme podpořit zájem 
dětí o literaturu a dopřát jim čtení, které je baví. Máme pro ně 
oblíbené komiksy Čtyřlístek, populární Deník malého pose-
routky apod. a také báječné dětské detektivky s luštěním    
(Komisař Vrťapka)  

Některé děti už jsou pravidelnými návštěvníky a to nás opravdu 
moc těší. Neočekáváme ale, že budou při čtení bez hnutí sedět 
na židličce, proto jsme pořídili koberce s dětskými motivy a pře-
nosná sedátka na zem.  

Nejen pro děti jsme zakoupili i nejznámější deskové hry. V první 
části roku 2018 plánujeme uspořádat první setkání hráčů des-
kových her „Deskohraní“ Již teď máte možnost přijít si zahrát hry 
jako Monopoly s platební kartou, Dostihy a sázky, Doba 
ledová, Člověče nezlob se, Ubongo nebo Osadníci z Katanu. 

Náctiletí u nás najdou povinnou četbu, zajímavou beletrii i popu-
lárně naučnou literaturu. 

Nezapomínáme ani na seniory. Kromě zajímavé četby jsou k 
dispozici audioknihy načtené předními českými herci a rozhla-
sové dramatizace. Pro ty ze seniorů, kteří nemají k dispozci 
vlastní přehrávač CD můžeme nabídnout zápůjčku audioknihy i 
s přehrávačem, který má jednoduché ovládání. 

 Agatha Christie: Záhada na zámku Styles 
 Mika Waltari: Pád Cařihradu 
 Jo Nesbo: Netopýr 
 Jerome K. Jerome: Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) 
 Ladislav Smoljak: Divadlo Járy Cimrmana 
 Josef Bernard Prokop: Karel IV (kompletní trilogie) 
 Francis Fitzgerald: Velký Gatsby 
 Madeleine Albrightová: Pražská zima 
 Jonathan Lynn: Jistě, pane premiére 
 Lída Baarová: Případ Lída Baarová 
 Winston Groom: Forrest Gump 
 Edmond Rostand Cyrano z Bergeracu 
 Eduard Štorch: Lovci mamutů – 3CD 
 Denisa Kirschnerová: Hurvínek a Funící Billy 
 Jan Werich: Fimfárum 
 František Pavlíček: Princezna se zlatou hvězdou  
 Vlastimil Vondruška: Králův dluh 
 Rudolf Čechura: Maxipes Fík 
 Veselé mašinky 

Pro všechny čtenáře nabízíme možnost zajistit i knihy, které v 
knihovně nemáme v rámci meziknihovních výpůjček. Jsme rádi, 
že jen během druhé části letošního roku si k nám našlo cestu 
více než 50 čtenářů. 

Naše knihovnické služby jsou nyní plně digitalizované a brzy 
bude dostupný kompletní katalog s možností rezervací on-line a 
další služby. 

Děkuji vedení obce, že se rozhodlo pro modernizaci knihovny a 
investice do knižního fondu. Nesmím zapomenout na velký dík 
Marii Vorlíčkové za velkou pomoc s vedením knihovny. 

Těšíme se na vaši návštěvu! 
Bc. Šárka Vargová 

 Knižní „zlatý fond“  
Jednou s nesporných výhod malé obecní knihovny je 
fakt, že pokud si chcete zapůjčit knihy, o které je velký 
zájem nemusíte čekat mnohdy až několik měsíců, jak je 
tomu ve velkých městských knihovnách. 

Proto máme radost, že k letošním Vánocům i knihovna 
dostala dárky do svého „zlatého fondu“  

Jedná se o bestsellery z minulých let, které jsou už jen a 
jen naše a jejichž seznam se bude do budoucna rozšiřo-
vat. Uvítáme vaše náměty na další přírůstky do knihovny. 
Můžete nám napsat na e-mail obec@budimerice.cz, ne-
bo nám své náměty sdělit během návštěvy v knihovně. 
Otevírací hodiny máme v pondělí a ve středu od 8 do 
17 a ve čtvrtek od 7 do 15 hod. 
 
Soubor tří humoristických románů světového bestselleris-
ty Jonase Jonassona: 
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 
Analfabetka, která uměla počítat 
Zabiják Anders a jeho přátelé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Českou literaturu zastupuje vynikající Kateřina Tučková, 
která v roce 2010 získala čtenářskou cenu Magnesia 
Litera za svůj historický román Vyhnání Gerty Schnirch. 
Velmi úspěšný byl i její další román Žítkovské bohyně 
 
Od oblíbené britské spisovatelky Jojo Moyesové jsme 
pořídili sérii bestsellerů Než jsem tě poznala a Život po 
tobě a román Dívka, již jsi tu zanechal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stále populárnější Patrik Hartl se střídavě věnuje diva-
delní, filmové a televizní režii. V divadle režíroval řadu 
divácky velmi úspěšných inscenací (v loňském roce jsme 
měli možnost společně vidět například představení 
Hvězda s Evou Holubovou)  
V roce 2012 vydal svou knižní prvotinu Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel a náš fond jsme doplnili ještě o tituly Malý 
pražský erotikon a dvojromán Okamžiky štěstí, jež je 
novinkou roku 2017.  
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REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ 

Dne 4. října se se poprvé rozsvítilo 13 nových LED světelných míst 
veřejného osvětlení jako výsledek projektu „Rekonstrukce VO Budi-
měřice – západ“. Načasování projektu souvisí s výstavbou nových 
chodníků -  kabelové vedení k lampám totiž ve velké části vede 
v jejich budoucí trase. Proto jsme se rozhodli vše vyřešit řádně a natr-
valo.  

Problematika veřejného osvětlení je velmi zajímavá. Stručně ře-
čeno: dle legislativy obec nemusí svítit vůbec, ale když už svítí, vše 
musí být podle norem. Normy řeší intenzitu a rovnoměrnost vyzařo-
vaného světla v závislosti na druhu silnice a frekvence jejího využívá-
ní. Především dosažení předepsané rovnoměrnosti bylo při vzdále-
nostech jednotlivých lamp problémem. Na rekonstrukci vznikl tech-
nický projekt a byl stanoven rozpočet ve výši 460 tis. Kč. V otevřeném 
výběrovém řízení zvítězila společnost MEDIOS – MK, s.r.o., která se 
specializuje právě na výstavbu a servis systémů veřejného osvětlení a 
to s cenou 345 tis. Kč. 

Stožáry jsou osazeny kvalitními LED svítidly značky Philips. Důraz 
na kvalitu byl již kladen v našich požadavcích na záruku v délce 10 let. 
Dodavatel kromě výměny vadného svítidla musí provést zdarma i 
jeho montáž. Obecně je LED zhruba o polovinu úspornější než srovna-
telné sodíkové svítidlo.  

V našem případě ale k úspoře energie bohužel nedochází, neboť 
stará úroveň osvětlení byla zhruba 4x horší, než předpisy požadují. To 
znamená, že jsme vylepšili svícení 4x při zhruba dvojnásobném navý-
šení spotřeby.  

Vedlejším produktem rekonstrukce osvětlovacího řadu bylo vy-
tvoření nového moderního RVO (rozvaděče veřejného osvětlení) pro 
Budiměřice a Šlotavu, který byl umístěn na zdi budovy obecního úřa-
du. Tím jsme mohli přestat využívat historický rozvaděč ve zdi domu 
č.p. 14. Kromě modernizace rozvaděče a získání kontroly nad zaříze-
ním (je v budově obce, odkud je rovněž napájen), obecní pokladna 
ušetří ročně 12 tis. Kč na snížení platby za garantovaný příkon (veli-
kost jističe). Hladký průběh akce umožnila koordinace s rekonstrukcí 
obecního úřadu, opravou krajské silnice a výstavbou chodníků před 
úřadem. 

Co nás čeká s veřejným osvětlením dále? Během zimy bude zpra-
cován projekt na rekonstrukci od obecního úřadu až na konec obce 
směrem na Rašovice. Část od hřbitova bude nutné realizovat společ-
ně se stavbou chodníků. Oprava zbytku osvětlení v Budiměřicích není 
zcela nutná, zastupitelstvo se rozhodne až podle zjištěné finanční 
náročnosti. Do několika let bychom rádi měli provedenou obnovu 
osvětlení i v Rašovicích a ve Šlotavě. 

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA 

 
Večer 4. prosince 2017 proběhlo veřejné zasedání 

zastupitelstva obce. Zasedání řídil starosta. Zúčastnilo se 
ho 6 zastupitelů, jeden byl z pracovních důvodů omluven.  

 Bylo schváleno poskytnutí finančních darů SDH Bu-
diměřice – Šlotava a ZŠ Budiměřice jako převod pe-
něz utržených obcí za sběr železného šrotu a starého 
papíru.  

 Byla schválena dohoda o narovnání mezi obcí a ná-
jemcem pozemku č. 38/2 v k.ú. Rašovice 

 Byla schválena příkazní smlouva na zajištění dopravní 
obslužnosti na rok 2018 na částku 118.980 Kč. 

 Bylo schváleno uzavření smlouvy o výpůjčce hřbitova 
s farností Nymburk od roku 2018 do konce roku 2028. 

  Byl schválen záměr realizace a podání žádosti o 
dotaci na fitness hřiště v lokalitě sportovního areálu 
v Budiměřicích. 

 Byl schválen soupis nových pozemků v rámci kom-
plexních pozemkových úprav katastru Šlotava. 

 Byl schválen dodavatel veřejnoprávní smlouvy 
s městem Nymburk na zajištění přestupkové agendy 
navyšující cenu za projednání přestupků. 

 Bylo schváleno přijetí finančního daru od Honebního 
společenstva Křečkov pro ZŠ Budiměřice. 

 Byla schválena smlouva o podmínkách provedení 
stavby na zřízení nového vjezdu k rodinnému domu 
ve Šlotavě. 

 Byla schválena realizace rozšíření osvětlení vodní 
plochy Skála. 
 

Na závěr proběhla diskuse: 

 Starosta informoval o neformálním setkání s občany 
Rašovic. 

 Příkop za školou a původní příkop okolo fotbalového 
hřiště již není rozhodnutím krajského úřadu vodním 
tokem. 

 Příprava výběrového řízení na plánovaný radar 
v Budiměřicích pokračuje. 

 
V době uzávěrky tohoto Zpravodaje (19.12.) se konalo 

další veřejné zasedání s těmito diskusními body: 

 Rozpočet obce 2018 
 Rozpočet školy 2018 
 Výběr zhotovitele chodníků v Budiměřicích 
 Prodej obecního úřadu v Rašovicích 
 Odměny zastupitelů  
 Strategie MAP Nymbursko (školství) 

 

V roce 2017 se konalo celkem 10 veřejných zasedání. 
Na všechna zasedání jste srdečně zváni! 

Marek Merhout 

Starý rozvaděč byl umístěn na 
soukromé budově 

 

Nový rozvaděč na OÚ Nové osvětlení svítí přímo na silnici 
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OBECNÍ ÚŘAD V NOVÉM 
Hlavním projektem probíhajícím v roce 2017 byla kompletní 

rekonstrukce budovy obecního úřadu v Budiměřicích. Začali 
jsme v lednu a dnes, několik dní před koncem roku, lze říci, že 
je vše v podstatě hotovo. Samozřejmě až na některé drob-
nosti. Všichni ale velmi dobře víme, jak je to dnes složité 
s řemeslníky. 

Pro rekonstrukci jsme se rozhodli zejména ze dvou důvodů - 
vysoká energetická náročnost nezateplené budovy a snaha 
prostor otevřít občanům. Jinak řečeno ze žrouta elektřiny na 
vytápění, kam lidé chodí jen, když musí, udělat místo, kam 
přijdou rádi a které neruinuje obecní kasu na provozních 
nákladech. 

Na začátku roku proběhla nejprve úprava vnitřních prostor, 
kdy došlo k dispozičním změnám. 

Kancelář (úředně podatelna) se přesunula ze zadní místnos-
ti, která byla nejchladnější a nejmenší, do prostor původní 
knihovny. Jde o jižní stranu, kam přes okno svítí slunce, a tím 
se snižují nároky na topení.  

Knihovna je naopak nově umístěna v původní zasedačce, 
ze které vznikla multifunkční místnost plnící roli spolkové a 
zasedací místnosti a samozřejmě – knihovny. Za tímto účelem 
byla vybavena velkou vestavěnou skříní pro umístění knih, 
datovým projektorem a projekčním plátnem, ozvučením, 
počítačem s tiskárnou pro veřejný přístup k internetu. Více o 
knihovně se dočtete v samostatném článku. 

Na dveřích do staré kanceláře najdete štítek „Provozovna 
služeb občanům“. Co se za tím názvem a za těmi dveřmi skrý-
vá? Prostor, který obecní úřad dává k dispozici poskytovate-
lům služeb občanům, aby za nimi nemuseli dojíždět mimo 
obec. Již od minulého týdne funguje 2x týdně pedikúra, od 
začátku příštího roku se přidá možnost masáží. Do budoucna 
se ještě pokoušíme sehnat kadeřnici. Provozovna je přístupná 
i mimo úřední hodiny úřadu, protože jednotliví poskytovatelé 
služeb mají omezený přístup pouze do této části budovy. 
Z tohoto důvodu bude možné si sjednat návštěvu v podstatě 
na jakoukoliv dobu. 

V průběhu rekonstrukce jsme dospěli k názoru, že stav stře-
chy není až tak vyhovující, jak se původně jevilo, proto se 
přistoupilo k její výměně. Vlastní oprava budovy byla přeru-
šena. K jejímu dokončení (venkovní zateplení a natažení fa-
sády) nastoupila stavební firma až po dokončení střechy. 

Jako zdroj vytápění byl zvolen elektrokotel, který 
v kombinaci se zateplením fasády, výměnou oken a  inteli-
gentní regulací teploty v jednotlivých místnostech jistě přine-
se očekávané úspory, protože již nyní sledujeme, že energe-
tická náročnost budovy prudce klesla. Pro zvýšení bezpečnos-
ti zaměstnanců úřadu je také nově prostor v okolí úřadu mo-
nitorován kamerovým systémem. 

Kdo jste ještě neměli možnost po rekonstrukci úřad navští-
vit, přijďte se podívat. Velmi rádi vás uvítáme, já nebo mí 
kolegové vás s potěšením úřadem provedou. Povahu místa 
bude nejlépe vystihovat nápis, který vždy na budově byl a 
v brzké budoucnosti zase bude – OBECNÍ DŮM. Totiž místo, 
kde nesedí úředník, ale schází se tam lidé, kteří sami sobě 
obecní záležitosti spravují. 

Marek Merhout, starosta obce 

 

Do vstupního prostoru bylo umístěno křesílko. Přední část chodby 
tak může být pojata i jako čekárna pro návštěvníky úřadu nebo   
zákazníky služeb. 

Kancelář byla přemístěna do přední části budovy, kde se dříve     
nacházela knihovna. Vzhledem k orientaci na jih tak s vytápěním 
pomáhá i slunce. Bylo použito stávající vybavení a technika.  

O knihovně se dočtete na straně 3. Prostor je využíván i pro schůzky 
spolků, setkávání s občany, nebo jako jednací místnost. Zdobí ji  
obraz s pohledem na Budiměřice od našeho rodáka, pana Bohumila 
Braunsteina, nyní očištěný a zasazený do nového rámu.  

Služby občanům - na pedikúru či masáže můžete zajít již nyní. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R A D A R 
Na základě podnětů našich spolu-
občanů v říjnu proběhlo předběžné 
jednání s PČR o umístění inteli-
gentního radaru do úseku na pří-
jezdu do Budiměřic. Jeho nákup již 
schválilo zastupitelstvo. Radar bu-
de měřit rychlost a zaznamenávat 
SPZ vozidel. 

HŘBITOV 
Mnohým z občanů dorazila 

v minulých dnech obálka z obecního 
úřadu s návrhem smlouvy na nájem 
hrobového místa pro léta 2018 až 
2028. Prosíme, abyste jeden pode-
psaný výtisk vrátili zpět na úřad.  

 Na další období jsme změnili způ-
sob výpočtu ceny nájmu a služeb, aby 
spravedlivě odrážely skutečnou veli-
kost hrobu. Pro lepší orientaci jsme 
veškeré hroby na jejich zadní straně 
označili kovovým štítkem s číslem, na 
které je odkazováno ve smlouvě. Bo-
hužel se potýkáme s problémem, že 
poměrně hodně hrobů má neznámého 
nájemce nebo není za ně placený 
poplatek. Jejich seznam byl vyvěšen 
na elektronické úřední desce a na 
vývěsce na hřbitově. Majitelé mají čas 
do 10. 10. 2018 sjednat nápravu. Po-
kud se tak nestane, právo na užívání 
hrobového místa zanikne a obec bude 
moci v souladu se zákonem hrob fy-
zicky odstranit. Prosím prověřte si, 
zdali se to nedotýká i vás. 

 V souvislosti s tím bych se velmi 
rád zmínil o budiměřickém farním 
hřbitově v obecné rovině. Jeho stav je 
neutěšený a pomalu ztrácí na své 
důstojnosti místa posledního odpočin-
ku. V průběhu posledních dvou let 
jsem se pokusil dvakrát oslovit Arcibis-
kupství pražské jako zástupce majitele 
hřbitova s návrhem na jeho převod do 
majetku obce. Dvakrát jsme byli od-
mítnuti. Je ironií, že církev se zaštiťuje 
rozhodnutím z roku 1956, kterým byla 
správa pohřebišť převedena na místní 
národní výbory. Obce jsou dle výkladu 
rozhodnutí povinny se o hřbitovy starat 
a zároveň nemají právo po církvi coko-
liv požadovat. Pro základní orientaci si 
obec nechala zpracovat nabídku od 
odborné firmy zabývající se sanací 
zdiva na kompletní opravu hřbitovní 
zdi. Vyčíslená částka přesahuje 3 mil. 
korun.  

Jsme zatím na začátku cesty k dů-
stojnějšímu hřbitovu, ale je zřejmé, že 
se nebude jednat o levnou záležitost. 
Nejde pouze o zdi, ale musíme se 
zmínit o vstupní bráně, cestě upro-
střed hřbitova, obnově zeleně a ob-
služných zařízení. Otevřenou možnos-
tí může být i rozšíření hřbitova o roz-
ptylovou loučku nebo kolumbárium. A 
vše by bylo jednodušší, kdyby obec 
byla majitelem. Není tajemstvím, že v 
jiných diecézích k převodům hřbitovů 
na obce došlo. 

Marek Merhout 

KOMPOSTÉRY 
Na základě výsledků květnové ankety 

provedené mezi občany podala obec v 
červenci žádost o dotaci na projekt  
s názvem “Předcházení vzniku textilních 
a biologicky rozložitelných odpadů v obci 
Budiměřice”.  Pracovně projekt nazývá-
me „kompostéry“, protože právě pořízení 
celkem 164 ks kompostovacích kontejne-
rů pro občany je jeho hlavní součástí. 
Jedná se o velikosti 1050, 1400 a 200 
litrů. Dále žádáme o příspěvek na nákup 
mobilního štěpkovače a kontejneru na 
starý textil. 

Cílem je snížit množství odkládaného 
kompostovatelného bioodpadu na obecní 
skládková místa a úspora finančních 
prostředků spojených s jeho dalším 
zpracováním tj. odvozu do kompostárny. 
I pro občany je jistě jednodušší kom-
postovat na zahradě, než posekanou 
trávu odvážet na úložní místa. 

Celkové uznatelné výdaje projektu 
jsou spočítané na 1.200 tis. Kč. 
V případě získání dotace by obec hradila 
pouze 15% z této částky. Občané, kteří o 
kompostér požádali, by ho potom obdr-
želi zdarma do výpůjčky na dobu 5 let, 
během které by jej měli povinnost zacho-
vat funkční. Po uplynutí doby udržitelnos-
ti obec kompostéry daruje jejich uživate-
lům. 

Jestli jsme s žádostí o dotaci uspěli 
nebo nikoliv, se dozvíme konce ledna. 

I my jsme doufali, že se v zadní 
místnosti starého úřadu nachází 

vzácný trezor 
nedozírné historické hodnoty. 

 
 
 
 
 
 

Když jsme ale zjistili, že sejf není 
historický a otevřeli zámek vnitřního 
šuplete, namísto zapomenutých 
zlatých mincí jsme objevili poškoze-
nou gramofonovou desku s nahráv-
kou umíráčku. 
Ani tehdy naše naděje neklesaly a 
radovali jsme se z hmotnosti – ve 
výkupu nám jistě za těžký ocelový 
trezor nabídnou výhodnou cenu… 
Přivolaný odborník nám bohužel 
sdělil, že se jedná o velmi obvyklý 
typ trezoru s betonovou výplní. 
Navzdory zlým jazykům, které šířily 
informace o tom, kolik obec prodě-
lala jsme nakonec byli rádi, že jsme 
postupovali dle pravidel péče řádné-
ho hospodáře, trezor si našel svého 
nového majitele v naší internetové 
rubrice „Chcete mě?“ a nemuseli 
jsme tak platit za jeho ekologickou 
likvidaci. 
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Sociální komise 
V oblasti sociálních vztahů hrají svou nezastupitelnou 

úlohu především místní spolky. Radujeme se z každé ak-
ce, kterou pro své spoluobčany pořádají, a moc jim za to 
děkujeme. 

V Rašovicích, kde žádné spolky nejsou, tuto úlohu za-
stupuje právě sociální komise v osobě její předsedkyně 
Radky Kubínové. Velmi nás těší, že všechny akce v obci 
jsou hojně navštěvovány a že se do kulturního dění zapo-
juje většina obyvatel. 

I v roce 2017 se nám podařilo uspořádat tyto akce: 

 Osobní gratulace jubilantům 

 Vítání občánků 

 Pálení čarodějnic s opékáním špekáčků v Rašovicích 

 Dětský den v Rašovicích 

 Divadelní představení pro seniory 

 Návštěva výstavy v Lysé nad Labem 

 Zájezd na předvánoční trhy do Polska 

 Zdobení vánočního stromku v Rašovicích 

Další zajímavé akce pro vás chystáme i do budoucna. 
  

Od občanů, ani institucí v loňském roce sociální komise 
neobdržela žádný podnět, kterým by se měla zabývat. 

Chceme vás ale ujistit, že jsme tu především pro vás. Po-
kud jste v hmotné nouzi, máte dluhy, máte zdravotně, či 
jinak znevýhodněné dítě nebo jiného blízkého, jste staří a 
nezvládáte péči sami o sebe nebo svou domácnost, někdo 
z vašich blízkých užívá drogy apod., zkrátka, jste-li 
v situaci, ze které nevíte „kudy kam“, můžete se na nás 
obrátit. Pokusíme se Vám pomoci, případně vás nasměru-
jeme tam, kde Vám odborníci poradí a pomohou. 

 

Poplatky pro rok 2018 
Částka, kterou hradí sami občané za svoz odpadu zůstá-
vá stejná jako v loňském roce:: 
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 28. února. 

Pro občany Rašovic se ztíženou možností se dostavit 
na OÚ bude možnost zaplatit ve středu 14. února od 
14 do 18 hod. v restauraci U Táboráka.  

Preferujeme ovšem, pokud poplatky za svoz budete hra-
dit 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. 

Cena vodného a stočného 
Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady, 
společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., které se 
konalo 30.11.2017 bylo rozhodnuto, že je cena pitné vody a 
vody odkanalizované od 1.1.2018, pro koncového 
spotřebitele následující:    

Cena vody pitné 1 m3 – 41,18 Kč 
(cena je uvedena vč. 15% DPH)  
cena zůstává stejná jako v roce 2017   

Cena vody odkanalizované 1 m3 – 44,22 Kč 
(cena je uvedena vč. 15% DPH) 
cena oproti roku 2017 zvýšena o 2,95% 

Představenstvo a.s. 

 

Pozvánka do divadla 
Zveme vás ke společné návštěvě Hálkova městského di-

vadla v Nymburce. Tentokrát jsme z nabídky vybrali dvě 
komedie s populárními herci. 
Pro seniory z obce je zajištěna doprava obecním mikrobu-
sem a sleva 50% na cenu vstupenky. Pro všechny účast-
níky bude připraveno také malé pohoštění ve foyer před 
začátkem představení.  
A na co že se můžete těšit? 
 

VŠE O ŽENÁCH                     19. února 2018  
 

Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví… a to 
nejen o ženách. 
 
Hrají: 
Anna Šišková 
Jitka Schneiderová 
Jana Krausová 
 
 
 
 
 

SPLAŠENÉ NŮŽKY                      duben 2018  
 

Detektivní komedie, ve které o tom, kdo je vrah, rozhoduje-
te Vy! Vynikající inscenace Divadla Kalich. 
  
Hrají: 
Dalibor Gondík, 
Otakar Brousek ml. 
Ivana Jirešová 
Jaroslava Brousková 
Ladislav Županič 
Zbyněk Fric 

 
O detailech obou akcí budete předem informováni. 

Svůj zájem můžete hlásit již nyní na obecním úřadě. 

Kontakt na obsluhu kanalizace 
 

Pan LADISLAV STEJSKAL 

607 082 653 
 

Poruchy lze také hlásit na 

Dispečink 602 422 458 
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VVííttáánníí  oobbččáánnkkůů  22001177  
Komise pro sociální záležitosti uspořádala i v roce 2017 vítání nových občánků. Tentokrát proběhlo v prostorách nově zrekonstruova-
ného obecního úřadu. 

Pozvánku na slavnost přijali rodiče tří děvčátek a tří chlapců. Děti dostaly na upomínku pamětní list s drobnou pozorností a maminky 
malou kytičku. 

Krásné slavnostní vystoupení si připravily žákyně školy pod vedením paní učitelky Homoláčové.  

Vítání občánků patří mezi naše nejmilejší tradice, těšíme se na květen 2018 na naše další nové občánky. 
Marie Vorlíčková 

VEŘEJNÁ SBÍRKA - ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 
Další ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině, do které jsme se již podruhé za-
pojili se konal v květnu.  

Cílem letošní akce bylo upozornit na nádorová onemocnění hlavy a krku (nádory ORL) 
Prostřednictvím rozdávaných osvětových letáčků a za nabízené kvítky měsíčku lékař-
ského se v roce 2017 podařilo celorepublikově dosáhnout finančně nejúspěšnějšího 
roku v historii sbírky, kdy bylo včetně dárcovských SMS vybráno 18.650.000 Kč 
 

U nás se kvítky prodávaly v obchodě a v restauraci "U Táboráka" v Rašovicích a na 
obecním úřadě v Budiměřicích. 
V Rašovicích se vybralo 1.963,- Kč a v Budiměřicích 1.105,- Kč.  

Děkujeme!                                                                                 Marie Vorlíčková 
 

Statistika 2017 
Nejčastější křestní jména:                          Celkem 641 obyvatel: 
 

 
mužské  ženské  

1 Josef 25x Marie 14x 

2 
Martin 
Petr 
Jaroslav 

17x Jana 13x 

3 Jiří 14x 
Lucie 
Michaela 

9x 

 
Nejčastější příjmení 

1 Němcová / Němec 12 

2 Novotná / Novotný 10   2016 2017 

3 Hofmanová / Hofman 9  Přistěhovaní 46 30 

4 Javůrková / Javůrek 8  Odstěhovaní 16 19 

 

UKLIĎME ČESKO 
I naše obec se zapojila do celosvětové dobrovolnické     
akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko". 
Sešli jsme na jaře i na podzim a uklízeli jsme vytipované 
oblasti v našem katastru.  
Všem účastníkům moc děkujeme! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TJ Sokol Budiměřice-Šlotava 

 

 

 
 PŘÍPRAVKA 

Trenéři František Kubín a Roman Mázl. 
Letošní rok nás opustili někteří hráči a to 
se nepříznivě projevilo na výsledcích.  
Naši fanoušci stále navštěvují v hojném 
počtu domácí zápasy, i přesto že se nám 
v letošním roce moc nedařilo.  
Bohužel musíme oznámit, že s koncem 
sezóny končí i trenérský tým přípravky. 
Stále doufáme, že tuto funkci dále pře-
vezme někdo z šikovných rodičů. 

 ŽÁCI 
Trenéři Roman Novotný a Miloš Javůrek. 
V současné době k vynikajícím výsled-
kům mužstva žáků přispěla posila čtyř 
hráčů z Kovanic. V polovině sezóny se 
dělí o první místo s mužstvem 
z Poděbrad. Přejeme mužstvu žáků do 
dalších zápasů hodně sportovního štěstí, 
gólů a aby zůstali na stejném postu i na 
konci sezóny. 

 DOSPĚLÍ 
Trenéři Martin Herčík a Aleš Hrubý. 
I přes nepříznivé výsledky v počátku 
sezóny se mužstvo s dobrými výsledky 
v dalších zápasech probojovalo do klid-
ného středu tabulky. Nyní je na sedmém 
místě s celkem dvaceti body. Je potěšují-
cí sledovat jak se do A mužstva zapraco-
vávají naši mladí odchovanci například 
Radek Hrdlička a Jonáš Hliněný.  

Těší nás hojná podpora našich fanoušků, 
kteří navštěvují nejen domácí zápasy. 
Těšíme se na další společně strávené 
sportovní chvíle.  Chtěli bychom poděko-
vat za finanční podporu ze strany obce, 
díky které jsme mohli pořídit spoustu 
sportovních pomůcek, které se využívají 
při trénování dětských družstev. 
Přejeme všem sportovním fanouškům 
šťastné prožití vánočních svátků a vše 
nejlepší do nového roku.  
 

Myslivecký spolek Křečkov 
Myslivecký spolek Křečkov má v současné době 20 členů. Kromě tradiční 

činnosti spolku je jeho hlavním úkolem péče o nastupující generaci, která 
zahrnuje pořádání výchovně-vzdělávacích akcí a péče o kolektiv mladých 
myslivců. Členové spolku zahájili opravu pergoly, která bude sloužit 
k pořádání kulturních i výchovně-vzdělávacích akcí. V části bude umístěn 
sklad na krmivo pro přikrmování zvěře v zimním období.  

V březnu 2017 byl pod MS Křečkov založen kroužek mladých myslivců. Je-
ho cílem je, aby se děti seznámily s přírodou a zásadami chování v lese. Ve-
doucí se jim snaží přiblížit zvěř, rostliny okolo nás i péči o ně a představit 
myslivost jako nedílnou součást české tradice a kultury. Schůzky kroužku 
probíhají v myslivně MS Křečkov v Křečkově a v jejím přilehlém okolí, tj. v lese 
Borku, podél Sánské struhy, v arboretu u myslivny a případně na naučné stez-
ce podél Labe. První schůzka se uskutečnila 11. března, následovalo dalších 
osm. Přes prázdniny byla činnost kroužku pozastavena a obnovena opět 
od nového školního roku. Od září do dnešního dne se uskutečnilo sedm se-
tkání. Kroužek navštěvují nejen děti z naší obce, ale i z Křečkova, Draha, Po-
děbrad, Nymburka, Košíka, Netřebic a Dymokur. V prvním pololetí bylo přihlá-
šeno 15 dětí, průměrně kroužek navštěvovalo 8 dětí. Od září je přihlášeno 19 
dětí, průměrně chodí 12. Provoz kroužku byl od března do prázdnin financo-
ván pouze z vlastních zdrojů MS Křečkov. V září kroužek obdržel dotaci od 
Okresního mysliveckého spolku Nymburk ve výši 1.500,- Kč na nákup vzdělá-
vacích materiálů. Od členů kroužku mladých myslivců nebyly vybírány žádné 
příspěvky. Myslivecký kroužek má založené webové stránky                         
www.ms-kreckov.webnode.cz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchovně-vzdělávací akce se konaly v areálu myslivny 

v Křečkově. Děti na nich mohly vidět ukázku výcviku psů, 
pernatou a srstnatou zvěř; povídalo se o dodržování mysli-
veckých tradic, péči o zvěř a životní prostředí. V roce 2017 
byly uspořádány akce pro: školy z Budiměřic a Křečkova; 
mateřské školky z Poděbrad Žižkova, Velkého Zboží, Křeč-
kova; tábory z Budiměřic a Nymburka. Celkem se jich zú-
častnilo 280 dětí. 

V letošním roce spolek uspořádal 1. ročník výtvarné 
soutěže pro děti „Myslivost a příroda očima dětí“, které se 
zúčastnily děti z výše uvedených škol a školek. Vyhlášení 
soutěže proběhlo na 3. ročníku dětského dne, který se stal 
již tradiční akcí našeho spolku. Letos se zatím nejvyšším 
počtem dětských návštěvníků (40).  

Vladimír Jeník 
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Rok 2017 z pohledu sboru dobrovolných hasičů Budiměřice Šlotava 
Tento rok byl pro náš sbor 

v mnohém podobný letům minulým a 
to především díky rutinním činnostem, 
které ke sboru dobrovolných hasičů 
patří, avšak našlo se i pár novinek. O 
všechno, co nás tento rok potkalo, 
bychom se s Vámi rádi podělili a přiblí-
žili Vám tak důvod, proč stojí za to být 
dobrovolným hasičem. Za touto čin-
ností je totiž sice spousta práce, ale i 
zábavy. 

Každý rok začíná slavnostním  
hodnocením uplynulé sezóny a před-
nesením plánu práce  na sezónu ná-
sledující. Letos tomu nebylo jinak, a 
proto jsme se sešli dne 21.1.2017,   
opět v pohostinství U Datlů ve Šlotavě, 
abychom si řekli, „co bylo a co bude“. 
Navštívit nás přijel i spřátelený sbor 
z Machnína z Libereckého kraje a 
všichni jsme si tento večer velmi užili. 

Netrvalo však dlouho a řešili jsme 
první vážnější situaci. Ze zdravotních 
důvodů došlo k dlouhodobé absenci 
vedoucí kolektivu mladých hasičů Mgr. 
L. Zadražilové. Najednou tak všechna 
činnost ohledně dětí přešla na zbylé 
dvě vedoucí M. Strnadovou a A. Ka-
dlecovou, které ve své funkci nebyly 
příliš dlouho a tak se jednalo o úkol 
poněkud náročný. Popasovali se s ním 
však velmi dobře. V tuto dobu nám byl 
také velmi nápomocen sbor dobrovol-
ných hasičů v Pátku, za což bychom 
jim touto cestou ještě jednou rádi po-
děkovali.   

V dubnu se konalo tradiční pálení 
čarodějnic, na kterém 
členové našeho sboru 
zajišťují odborný do-
hled. Dále se ve spolu-
práci s obecním úřadem 
Budiměřice uskutečnilo 
velikonoční tvoření, kde 
si návštěvníci mohli 
ozdobit velikonoční 
perníčky či si vytvořit 
některou z krásných 
dekorací. Koncem toho-
to měsíce, po zimní 
pauze, opět započala 
soutěžní sezóna pro 
mladé hasiče a to štafe-
tami na běžeckém stadionu 
v Nymburce. 

Tento rok se konal i druhý ročník 
hasičské vzduchovky a to 27.5.2017. 
Letos ale oproti loňskému roku byla 
vyhlášena i ženská kategorie. Věříme, 
že se hasičská vzduchovka stane 
tradicí a že budou moci vítězové toho-
to ročníku své úspěchy v příštím roce 
obhájit. K další větší akci, která se 
v tomto roce konala, patří bezpochyby 

i výlet na Karlštejn a prohlídka lomu 
Malá a Velká Amerika. Díky natáčení, 
které v lomu probíhalo, jsme měli jedi-
nečnou možnost se podívat přímo do 
jeho útrob. A byl to nevšední zážitek. 
Organizace tohoto výletu se z důvodu 
absence Mgr. L. Zadražilové ujala V. 
Kotková ze Chleb společně s M. Str-
nadovou, za což jim patří velký dík. 

Přes drobné potíže s autobusem, kte-
rému se chvílemi nechtělo jet, výlet 
proběhl na jedničku, a proto budeme 
v těchto výletech pokračovat určitě i 
v budoucnu.  

V polovině června se tradičně usku-
tečnil Memoriál Františka Říhy a Bo-
humila Jeníka.  Zúčastnilo se celkem 
přes 20 dětských a dospěláckých 
družstev a nutno říct, že se Budiměři-
cím dařilo. Za zmínku stojí mi-
nimálně 1. místo dětí 
z přípravky. Soutěžemi však 
tento den nekončil. Večer zába-
va pokračovala a to s kapelou 

MIXXXER, která hrála k tanci i posle-
chu.   

Jakmile jsme měli za sebou memo-
riál, připravovali jsme tradiční pouťo-
vou zábavu. Ta tentokrát byla poněkud 
netradiční. Nešlo o klasickou zábavu, 
ale o posezení s reprodukovanou hud-
bou, které se konalo 8.7.2017  na 
letním parketu fotbalového hřiště 
v Budiměřicích.  

Koncem srpna proběhlo dětské 
soustředění na Sázavě ve Vlastějovi-

cích. Tato akce byla objednána tzv. na 
klíč a tak měli děti zajištěn bohatý 
sportovní program. Jmenovat můžu 
například lanové centrum, lezeckou 
stěnu, střílení z luku, jízdu na raftech, 
absolvování různých výletů a spoustu 
dalších akcí, které si děti velmi užily. 
Zpátky se vrátily doslova nadšené a 
motivované ke zdolání závodu požár-

nické vše-
strannosti.  

V září 
však děti 

čekalo 
ještě vy-

hodnocení 
hry Plamen 
2016/2017, 
které se 
konalo ve 

Slovči. 
Výsledky 

našich dětí 
jsou rok od roku lepší. A to díky trené-
rům, kteří se jim naplno věnují, ale 
také rodičům, obecnímu úřadu v Bu-
diměřicích a ostatním členům sboru, 
kteří je podporují. 

 Výsledky hry Plamen 2016/17 
 

Přípravka:    3 / 8 
Mladší: A  29 / 29 
 B  23 / 29 
Starší:    9 / 24 

Jako poděkování za celoroční čin-
nost jak dětem, tak i dospělým členům 
SDH Budiměřice, se každoročně pořá-
dá hasičské grilování, které letos při-
padlo na 16.9.2017. Zároveň jde i o 
poděkování rodičům a místnímu spol-
ku žen, bez nichž by byla organizace 
spousty našich akcí daleko obtížnější.  

V říjnu přichází na řadu již zmiňo-
vaný závod požárnické všestrannosti. 
Zde děti prokazují znalosti z oboru 
požární ochrany a také svou zručnost, 
při plnění úkolů jako například šplh, 
orientace v neznámém prostoru či 
ošetření zraněného. Jednotlivci i druž-
stva udělali maximum a podle toho se 
také umístili.  Medailistům bude odmě-
nou návštěva Tep faktoru. 

Ale ani dospělí hasiči v tomto mě-
síci nezahálí. Z uskutečněných činnos-



 

tí mohu například jmenovat sběr že-
lezného šrotu a nebezpečného odpa-
du, či renovace hasičských skříněk. 
Koncem října se uskutečnila ještě 
jedna akce ve spolupráci s obecním 
úřadem a to Drakiáda a Podzimní 
dýňování, jež se těší narůstající oblibě. 
Nejen že se zde soutěží v různých 
„dračích“ kategoriích, ale opět si zde 
můžete vytvořit a odnést některou 
z krásných podzimních dekorací. 
S průběhem dýňování a vytváření 
dekorací vždy ochotně a s úsměvem 
na tváři radí L. Chocholová, která taky 
zajišťuje vše, co je k tomu potřeba. Za 
to jí patří velký dík.  

Dne 11.11.2017 jsme pořádali po-
svícenskou zábavu, kde nám k tanci a 
poslechu hrál Radim Keith. Díky spon-
zorům byla letos i neobyčejně hojná 

tombola. Tímto děkujeme V. Kotkové a 
Z. Myškovi.  

Třešničkou na dortu bylo půlnoční 
vystoupení členů divadelního spolku 
ze Sadské.  Jejich podání „čtyř žlutých 
kuřátek“ roztleskalo celý sál. Doufáme, 
že se půlnoční překvapení na hasič-
ských zábavách opět obnoví a již teď 
se těšíme na to, co přijde příště.  

K úkolům, které naši dospělí hasiči 
v tomto roce ještě plnili, patří například 
drobná modernizace stávající hasičské 
zbrojnice, oprava hasičské stříkačky 
(PS12), údržba techniky v provozu-
schopném stavu, asistence při odvozu 
nasbíraného papíru, účast na pravidel-
ných členských schůzích, a práce pro 
obec dle potřeby.  

V následujících dnech a týdnech 
nás čeká už jen zazimování techniky a 
příprava Výroční schůze. Pak už si 
budeme užívat svátků vánočních, při 
kterých budeme nabírat síly na příští 
sezónu.  

Na závěr bych ještě jednou ráda 
poděkovala všem, kteří nás v tomto 
roce podporovali a pomáhali nám 
s organizací všech akcí. A ráda bych 
Vám i já za celý sbor popřála krásné 
Vánoce a vše nejlepší v novém roce.  

Marcela Voňková 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sdružení žen Budiměřice – Šlotava 
Rok se s rokem sešel a je tu každoroční bilance uplynu-

lého roku. 

Již počtvrté jsme pořádaly tematický bál, tentokrát pod 
názvem „Divoký západ“. Opět všichni přišli v nápaditých 
kostýmech kovbojů, indiánů a dokonce i kůň se zde objevil.  

Musíme všem poděkovat, protože tyto bály patří 
k nejnavštěvovanějším zábavám, jichž se účastní vždy oko-
lo osmdesáti lidí, letos padl rekord, přišlo jich 93. 

Dalšími kulturními akcemi byly již tradiční Velikonoční a Václavská zábava. 

Ve spolupráci s obcí jsme pro děti uspořádaly dětský den, tak-
též na téma „Divoký západ“. Sice se konal až v druhé polovině 
června, ale jak se zdá, u dětí měl úspěch, padl další rekord, zú-
častnilo se jich 67. 

První prosincovou sobotu se pro 
děti konal tradiční karneval s miku-
lášskou nadílkou v hospodě u Datlů. 

Naší další činností je vypomáhat 
při akcích pořádaných obcí a Sbo-
rem dobrovolných hasičů Budiměři-
ce - Šlotava, například přípravou 
občerstvení na 2. ročníku Hasičské 
vzduchovky a na Memoriálu Bohu-
mila Jeníka a Františka Říhy. 

V předvánočním čase jsme se opět setkali v kostele svaté-
ho Prokopa v Budiměřicích, kde nám zazpívali žáci zdejší zá-
kladní školy. Pro tuto příležitost již tradičně zajišťujeme vý-
zdobu kostela a domácí vánoční cukroví. 

Pro samotné členky našeho sdružení pořádáme i v průběhu roku různé výlety, ná-
vštěvy divadelních představení a další setkání, na kterých plánujeme společné akce. 
V létě jsme se například zajely podívat do ZOO v Plzni a na podzim jsme poznávaly pa-
mátky v Kutné Hoře.  

 

A co plánujeme na příští rok? 

∙ 27.1.2018 od 21:00 tematický bál „Vodníci a podvodníci“ - taneční zábava pro dospělé 

∙ 31.3.2018 od 21:00 Velikonoční zábava 
∙ V červnu Dětský den  

∙ V září Václavská zábava 

∙ V prosinci karneval s mikulášskou nadílkou  
 

Rády uvítáme nové členky do našeho spolku Sdružení žen Budiměřice – Šlotava, hlavně 
z řad mladých maminek a nových spoluobčanů. /kontakt na OÚ Budiměřice/ 

 

Za Sdružení žen Budiměřice – Šlotava 
předsedkyně Petra Novotná 

Kdo si hraje, nezlobí 
Především naše spolky mají lví podíl na 

široké nabídce různých akcí pro děti a 
náctileté.  

Rádi podporujeme jakékoliv činnosti ve-
doucí ke kvalitně strávenému volnému 
času mladých. Tyto aktivity považujeme za 
jistou formu primární prevence sociálně 
patologických jevů.  

Nyní v zimě nám udělalo velikou radost, 
že si (zatím jen mladší) děti zvykají na 
návštěvy knihovny. V teple a suchu si 
mohou číst, malovat nebo hrát různé des-
kové hry. 

V průběhu teplejší části roku je jejich 
centrem dětské a fotbalové hřiště, kde se 
mohou vyřádit nejenom sportovně založe-
né děti. 

Všichni se zkrátka snažíme, aby se tu dě-
tem líbilo.  

 

Všem, kteří místním dětem věnují svůj 
volný čas, naslouchají jim a pomáhají, 
srdečně děkujeme.  

 Dětské dny v Budiměřicích a Rašovicích 

 Velikonoční zdobení 

 Příměstský tábor 

 Hasičské soustředění 

 Tenisová akademie 

 Fotbalová přípravka a žáci 

 Dětský požární sport 

 Jóga pro děti 

 Dýňování  

 Drakiáda 

 Maškarní ples pro děti 

 Obecní knihovna 

 Rozšíření dětského hřiště – pyramida 

 Doskočiště v základní škole 

 Podpora zájmových kroužků v ZŠ… 

…  omlouváme se všem organizátorům, 
na které jsme ve výčtu aktivit pro děti 
zapomněli  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaz žen Budiměřice - Šlotava 

vás zve na maškarní párty 

Vodníci a 
podvodníci 

 

která se koná 

v sobotu 27.1.2018 od 2100 
 

ve Šlotavě, v pohostinství 
„U Datlů“  

 
 
 
 
 
 
 

Bohatá tombola! 

Naši noví občánci 
Srdečné gratulace patří mladým 

rodinám, které v roce 2017 přivítaly 
 na svět svá miminka: 

 Jakub Černý 
 Oliver Škornička 
 Dominik Sailer 
 Štěpán Vávra 
 Melanie Hudáčková 

 
Dětem přejeme zdraví, šťastné dětství, 

krásný a úspěšný život plný lásky. 

 

GGrraattuullaaccee  jjuubbiillaannttůůmm!!  
 

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v roce 2017 
oslavili významná životní jubilea: 

  

 Pan Brzák Jaroslav z Rašovic 
 Pan Nociár František z Rašovic 
 Paní Ježková Hana z Rašovic 
 Paní Kvasničková Jitka z Budiměřic 
 Pan Kříž Pavel z Budiměřic 
 Pan Pokorný Josef z Budiměřic 
 Pan Soukup Jan z Budiměřic 
 Pan Lancoš Ján z Budiměřic 
 Paní Krčilová Naděžda z Rašovic 
 Paní Votavová Libuše z Budiměřic 
 Paní Hoffmannová Zdeňka z Budiměřic 
 Paní Pokorná Emilie z Budiměřic 
 Pan Pozdník Stanislav z Budiměřic 
 Pan Cyrus Václav ze Šlotavy 
 Pan Herčík Miloš ze Šlotavy 
 Pan Vocásek Jiří z Rašovic 
 Pan Michl Pavel ze Šlotavy 
 Pan Hájek Jaroslav ze Šlotavy 
 Paní Vávrová Eva z Budiměřic 

 

Všem oslavencům přejeme především pevné zdraví, 
životní klid, lásku, štěstí a pohodu do dalších let. 

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 
 


