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Obcí Budiměřice, Rašovice a Šlotava
VÝSTAVBA CHODNÍKŮ
Začátkem
května
zahájila
společnost
HALKO
stavební
společnost s.r.o. výstavbu chodníků v
rámci tzv. stavebního objektu „Západ“
neboli úseku od obecního úřadu k
benzínce.
Práce
započaly
od
křižovatky směrem k bytovce, kde se
nachází
osvětlené
místo
pro
přecházení, a dále po druhé straně
silnice až k čerpací stanici. V
současné době je tento úsek
kompletně hotový.
Následně se navázalo mlatovou
cestou protínající park u obecního
úřadu a krátkým úsekem nového
chodníku směrem od křižovatky k
stávající autobusové zastávce u
mostu. Přístřešek zastávky byl
vyměněn za nový ve stejném
designu, v jakém je ve Šlotavě.
Posledním
úsekem
výstavby
chodníků je východní část začínající
od hřbitova a vedoucí až na konec
Budiměřic. Před zahájením vlastní
stavby zde byla provedena kamerová
inspekce a zejména vyčištění
dešťové kanalizace vedoucí pod
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budoucími chodníky. V některých
místech byl profil potrubí po mnoha
letech zanesen i více než z poloviny.
Na tento úsek se obci podařilo získat
dotaci od Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) k financování
opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo
plynulosti dopravy nebo opatření ke
zpřístupňování dopravy osobám s
omezenou schopností pohybu nebo
orientace v odhadované výši 1.5 mil.
Kč. Určitou komplikací je sladění
prací na chodnících se stavbou
nového plotu a vjezdu k Svitákům a
zejména potom s budováním nové
hřbitovní zdi.
Cena realizace obou částí dle
smlouvy se stavební firmou je
4 656 911 Kč. V této částce ovšem
nejsou zahrnuty náklady spojené s
návazností na výstavbu přilehlých zdí
(hřbitov, Svitákovi), drobné opravy
dešťové kanalizace a pořízení
přístřešku autobusové zastávky.
MM.

Vážení spoluobčané,
Aktuální vydání Zpravodaje
má dvě zvláštnosti. Tou první je,
že společně s jeho výtiskem se
vám dostává do rukou anketní
dotazník a formulář pro podání
podnětů – výstupy z obojího
budou použity jako vodítka pro
tvorbu nového územního plánu
obce. Prosím využijte šanci
ovlivnit budoucnost našich obcí!
I přes dobu dovolených a
extrémních veder v Budiměřicích
panoval čilý stavební ruch při
budování chodníků.
Pro mě
osobně jsou chodníky velkou
věcí, protože právě jejich
vybudování
jsme
si
v zastupitelstvu uložili jako
hlavní cíl v právě končícím
volebním období. Vše je o to
veselejší, že se na značnou část
nákladů podařilo získat dotační
peníze. Více se dočtete v článku
věnovanému tomuto tématu.
Další projektem, na kterém
usilovně
pracujeme
je
rekonstrukce
zdi
farního
hřbitova v Budiměřicích. Převod
hřbitova do majetku obce se
nám nepodařilo vyjednat, ale
nakonec jsme nalezli alternativní
řešení.
Obci se podařilo získat dotaci
na kompostéry pro domácnosti –
i o tomto projektu se dočtete na
následujících stránkách.
Závěrem bych rád zmínil
druhou
ze
zmiňovaných
zvláštností. Aktuální vydání je
posledním v tomto volebním
období. Volby do obecního
zastupitelstva se konají 5. - 6.
října. O vaše hlasy se sice bude
ucházet pouze jedno sdružení
nezávislých kandidátů, ale právě
proto bych si dovolil vyslovit
jedno osobní přání – prosím
přijďte nás podpořit v naší další
práci.
Marek Merhout, starosta

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
OBCE
Většina z vás zřejmě má větší
nebo menší povědomí, že existuje
něco, čemu se říká uzemní plán
(ÚP) obce. Jedná se koncepční
dokument obce, který mimo jiné
stanovuje, kde a co se smí stavět,
případně
zpřesňuje
další
podmínky. Na ÚP lze nahlížet jako
na jakousi dohodu mezi obyvateli,
vlastníky pozemků a úřady o
budoucím směřování území.
Obec Budiměřice má platný ÚP
z roku 1999, který tak neodpovídá
zákonným požadavkům platícím
od 1.1.2007 (Stavební zákon č.
183/2006 Sb.) Náš ÚP je kromě
legislativních věcí také zastaralý
svým obsahem. Z těchto důvodů
se zastupitelstvo obce rozhodlo
pořídit nový ÚP.
Tvorba plánu je poměrně
dlouhá a trvá typicky 2 - 3 roky.
Výstupem je grafická část (několik
barevných map v digitálním
provedení) a textová zpráva. ÚP
objednává a platí obec. Jedná se
o poměrně nákladný projekt (400 500 tis. Kč).
Nový
ÚP
je
zásadním
dokumentem, podle kterého se
budou rozvíjet naše tři části obce
po dobu dalších minimálně 20 let.
Samozřejmě
je
možné
do
budoucna provádět změny ÚP, ale
jde vždy o administrativně a
finančně náročnou činnost. Z toho
důvodu by obec ráda znala názory
občanů a vlastníků pozemků na
rozvoj území.
Za tímto účelem jsme připravili
jednak formulář se složitým
názvem „Žádost o zařazení
podnětu do nového územního
plánu
obce
Budiměřice“.
Pomocí kterého mohou občané a
majitelé pozemků podat podněty
pro zapracování do nového ÚP.
Podnět se může týkat jednotlivých
nemovitostí (např. na mé parcele
č. XYZ chci do budoucna stavět…)
nebo i většího území (např.
chybějící hřiště, málo parkovacích
ploch, málo zelených ploch…).
Jeden výtisk formuláře naleznete
jako přílohu tohoto Zpravodaje, po
jeho vyplnění ho stačí doručit na
obecní úřad nejpozději do
31.10.2018. Pokud si nebude
vědět rady, stačí se osobně

dostavit na obecní úřad, kde vám
velmi rádi s jeho vyplněním
pomůžeme. Stejně tak v případě,
kdybyste potřebovali další kopii
formuláře. Rovněž vás na úřadě
rádi seznámíme s obsahem
stávajícího ÚP (pro občany
s přístupem k internetu je
k dispozici na webových stránkách
obce v sekci Geoportál). Dopředu
však musíme upozornit, že na
zařazení
podnětu
do
ÚP
neexistuje právní nárok. Podněty
budou projednány a posouzeny
projektantem
vzešlým
z výběrového řízení a dotčenými
orgány státní správy.
Druhou možností, jak sdělit
vaše názory na stav a rozvoj obce,
je dotazníková akce, kterou jsme
pro
vás
připravili.
Rozsah
dotazníku
mírně
přesahuje
potřeby ÚP, ale vaše odpovědi
nám umožní se zaměřit na řešení
dalších otázek rozvoje obce a
života v ní. Společně se
Zpravodajem
dostáváte
do
schránky
několik
výtisků
“Dotazník k novému Územnímu
plánu a dalším aktuálním
tématům“. Prosíme o jeho
vyplnění a odevzdání na obecní
úřad v termínu do 15.10.2018,
kde si také můžete vyzvednout
dodatečné kopie, pokud by bylo
třeba. Odpovídat je možné rovněž
pomocí on-line dotazníku – vstup
přes webové stránky obce.
Poslední možností je zajít na
obecní úřad a vaše odpovědi
nadiktovat
přímo
obecním
pracovníkům. Ať zvolíte jakoukoliv
formu, velmi rádi bychom vás
požádali o 10 - 15 minut vašeho
času, který věnujete budoucnosti našich obcí.
Do procesu tvorby ÚP budou
mít občané ještě samozřejmě
možnost
vstoupit
formou
připomínkových řízení v jeho
průběhu.
Předem bych rád jménem obce
poděkoval všem, ať již jde o
občany, spolupracovníky, zaměstnance nebo zastupitele obce, kteří
se na tvorbě nového ÚP budou
podílet. Je jisté, že se bude jednat
o relativně dlouhý a nelehký
proces, kterým ovšem obec musí
projít.
Marek Merhout, starosta obce

VOLBY DO
ZASTUPITELSTVA
KDY?
Pátek 5.10.2018
14:00 – 22:00
Sobota 6.10.2018
08.00 – 14:00
KDE?
OÚ Budiměřice
bývalý OÚ Rašovice
HODINY PŘED OÚ
Počátkem září byly před budovou
obecního úřadu nainstalovány
pracovníky
obce
sloupové
dvoustranné hodiny. Za umístěním
hodin stojí myšlenka obnovit tradici
hodin na místě, kde se kdysi
nacházely. Někteří pamětníci hovoří
o čtvercových, někteří o původně
kulatých hodinách. Zastupitelstvo se
nakonec rozhodlo pro variantu s
číselníkem kulatým. Technologický
pokrok ale přinesl řízení času
rádiovým signálem a LED osvětlení
číselníku. Hodiny dodala společnost
Elektročas s.r.o, která zvítězila ve
výběrovém řízení.
MM.

REGISTRUJTE SE PRO
DŮLEŽITÉ SMS
Během letošního března obecní úřad zavedl informační
službu s názvem Mobilní rozhlas. V prvním kroku jsme si
dali za cíl nahradit do té doby fungující InfoCentrum jednoduché zasílání emailů občanům, kteří si to přáli.
Důvodů pro přechod k Mobilnímu rozhlasu bylo více. Kromě
splnění obávaného a v konečném důsledku tragikomického
GDPR (Obecného nařízení na ochranu osobních údajů z dílny
EU) může nyní obec zasílat občanům v naléhavých případech
SMS zprávy.
Proč bych se měl jako občan registrovat? Pokud se bude
dít něco, co lze považovat za důležité nebo naléhavé, obecní
úřad může zaslat všem nebo pouze vybraným občanům SMS
zprávu s varováním nebo informací. Mobilní telefon vlastní
dnes téměř každý a na rozdíl např. od emailu je taková
zpráva doručena okamžitě. Nemusí se vždy jednat o
katastrofické scénáře, ale i relativně běžné informace typu
změna svozu popelnic nebo aktuální situace během výpadku
elektrického proudu.

Výstavba nové
hřbitovní zdi
Stavební ruch ve východní části
Budiměřic se neomezuje pouze na
nové chodníky a plot obecního dvora
U Svitáků, ale v posledních dnech
zasáhl i místní farní hřbitov.
Konkrétně jeho obvodové zdi, které
jsou momentálně bořeny. Demolice je
ale pouze logický předkrokem k jejich
novému vybudování.
Havarijní stav hřbitovních zdí je
známý již dlouhou dobu. Zřejmou
příčinou je jejich složení z opuky,
která natahuje vlhkost z podloží
způsobující
opadávání
omítky.
Společně s vlhkostí dochází i k
prosolování, které má stejný efekt.
Vadou je i zatékání nezatmelenými
štěrbinami
mezi
záklopovými
pískovcovými deskami.
Na podzim roku 2017 si obec
nechala
vypracovat
odbornou
kalkulaci na kompletní sanaci zdí.
Výsledkem byla hrozivě vysoká suma
3.1 mil. Kč.

Kdo všechno by se měl registrovat? Registrace je
samozřejmě zcela dobrovolná, ale v ideálním případě by se
měl zaregistrovat každý majitel mobilního telefonu – tzn. i
více členů v jedné domácnosti.
Jak se mám registrovat? Společně s výtiskem Zpravodaje
vám byly do schránky doručeny registrační formuláře. Stačí
vyplnit požadované údaje (zejména jméno, příjmení, adresu
a mobilní telefonní číslo) a na druhé straně se podepsat.
Pokud používáte email a ještě nejste registrováni,
samozřejmě prosíme i o uvedení emailové adresy. Zároveň si
můžete zvolit skupiny informací, které vám mají být zasílány.
Vyplněný formulář potom doručte na obecní úřad.
Pokud umíte pracovat na internetu a nechce se vám
trávit čas vyplňováním papíru, můžete se registrovat na
adrese https://obec.mobilnirozhlas.cz/
Pokud se vám nechce ani jedno ani druhé, zastavte se na
obecním úřadě na kus řeči a my vás rádi osobně
zaregistrujeme.
MM.

Jelikož hřbitov není obecním
majetkem, ale patří Římskokatolické
farnosti Nymburk, snažili jsme se vést
jednání o jeho převedení do našeho
vlastnictví. Důvod byl jednoduchý –
nechtělo se nám investovat obecní
prostředky do cizího majetku, i když
jsme samozřejmě provozovatelem
hřbitova. I přes laskavou podporu
pana faráře Jaroslava Krajla byla
jednání neúspěšná.
Průlomem
bylo
rozhodnutí
zastupitelstva obce učiněné na
veřejném zasedání dne 2.5.2018
schválit výstavbu zcela nové hřbitovní
zdi na vnějším obvodu hřbitova. To je
ne na místě zdi stávající, ale na
veřejných pozemcích. Jednoduše
řečeno – za obecní peníze na
obecních pozemcích. Farnost jako
majitel objektu poskytla souhlas s
demolicí staré zdi, obec obdržela
stavební
povolení.
Zeď
bude
postavěna z betonových tzv. crash
bloků, bude vyrobena nová brána a je
v plánu na hřbitov zavést vodu.
Vzhledem k situaci na stavebním
trhu jsme neuspěli s prvním

výběrovým řízením a byli nuceni ho
opakovat. Ze stejného důvodu došlo v
červenci k navýšení plánovaného
rozpočtu na celou akci z původních
1 650 000 Kč na
1 790 000 Kč.
Celý projekt byl urychlen výstavbou
chodníků, protože při jejich budování
by hrozilo riziko zřízení zdi –
provedená sonda ukázala, že zeď je v
podstatě bez základů. Navíc případné
budoucí bourání zdi na nové
chodníky by bylo velmi komplikované
a zcela jistě by došlo k jejich
poškození.
Závěrem bych rád všechny
návštěvníky hřbitova z řad našich
občanů poprosil o trpělivost a
opatrnost během stavebních prací.
Velmi se omlouvám za přechodně ne
zcela důstojné podmínky na tak
pietním místě. Bohužel je velmi
pravděpodobné, že práce nebudou
dokončeny
před
Památkou
zesnulých,
jak
bylo
původním
plánem. Věřím však, že výsledek
bude odpovídat významu místa.
MM.

KOMPOSTÉRY DO
DOMÁCNOSTÍ
Následující příběh začal v
květnu 2017, kdy
obecní úřad
uspořádal anketu mezi občany
mapující
případný zájem o
poskytnutí kvalitních kompostérů na
jejich zahrady. Jasným cílem bylo
zajistit kompostování biologicky
rozložitelného odpadu (BRKO)
přímo u jeho zdroje. Obecně
závazná vyhláška obce totiž
stanovuje
zákaz
ukládání
kompostovatelného materiálu do
popelnic. Veškerý BRKO by měl
správně
končit
v
domácích
kompostérech nebo na obecní
meziskládce bioodpadu, odkud je
pravidelně
odvážen
do
kompostáren.
Výsledek ankety byl milým
překvapením.
Celkem
164
domácností projevilo vůli se do
projektu zapojit.
Jelikož
je
problematika
odpadového hospodářství v dnešní
době velmi složitá, obec si na
zpracování analýzy a přípravy
žádosti o dotaci najala profesionální
konzultační firmu. Žádost byla
nakonec podána již v červenci
2017. Požádali jsme
nejen o
financování pořízení 164 ks
kompostérů, ale také motorového
štěpkovače a kontejneru na sběr
textilu.
Naše
žádost
byla
úspěšná a dotace v maximální
výši 1 019 915 Kč z prostředků

Fondu soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní
prostředí nám byla přidělena. V
průběhu léta proběhlo výběrové
řízení na dodavatele, ve kterém
zvítězila roudnická firma MEVATEC s.r.o.
Jaký bude další postup? V
následujících dnech bude všem,
kteří
požádali
o
kompostér
doručena do schránky Smlouva o
výpůjčce a darování. Poskytnutí
kompostérů je řešeno jako výpůjčka
trvající do konce roku 2024 a jeho
následné darování. Během trvání
výpůjčky je třeba se o kompostér
řádně starat a ochránit ho před
poškozením.
Dva
podepsané
výtisky smlouvy je nutno vrátit zpět
na obecní úřad během úředních
hodin nebo zanechat ve schránce.
Po
dodání
kompostérů
dodavatelem obec poskytne
občanům
informaci,
jakým
způsobem dojde k distribuci
kompostérů
–
očekáváme
koncem října.
Motorový
štěpkovač
bude
nabídnut občanům k štěpkování
dřevní hmoty přímo na zahradách
občanů. Protože se jedná o složité
zařízení, stroj bude poskytnut
pouze s obsluhou v podobě
obecního zaměstnance a za úhradu
osobních nákladů a pohonných
hmot. Ceník štěpkování se určí
teprve po vyhodnocení zkušebního
provozu.
MM.

RAŠOVICKÁ
ZVONIČKA
Součástí péče o místní
kulturní dědictví byl projekt
restaurace dřevěné zvoničky v
Rašovicích.
Z
důvodu
dlouhodobě
špatného stavu byl v roce 2015
zpracován projektový záměr na
restaurování dřevěné zvoničky (
zvětralý a rozpraskaný povrch
dřeva, spodní část prohnilá, v
rozsoše
praskliny,
kterými
zatékalo do dřeva).
Restaurování si kladlo za cíl
zachovat v maximální možné
míře hmotnou podstatu památky
včetně stop stáří.
Prací
byl
na
základě
výběrového řízení pověřen pan
Marek Bárta. Ten zvoničku v září
2017 demontoval a odvezl do
tesařské
dílny.
Z
dubu
pokáceného v zimě pak zhotovil
protézu jako náhradu za uhnilou
část.
Kromě
toho
ošetřil
praskliny v rozsoše, provedl
revizi
plechové
stříšky
a
konzervaci povrchu dřeva.
Opravená zvonička pak byla
2. srpna za pomoci jeřábu opět
umístěna na své původní místo,
kde doufejme vydrží další dlouhá
léta.
MM.

Dovybavení knihovny
Na základě úspěšné žádosti
o dotaci ze Středočeského kraje
jsme dovybavili naší obecní
knihovnu. Podařilo se nám pořídit
nové stoly, počítač pro veřejný
přístup k internetu, sedací
koblížky pro děti, taburetku a
otočné stojany na knihy. Získaná
dotace na projekt byla 52 000 Kč.
MM.

Lítačka
Nová virtuální PID Lítačka vám
přináší spoustu novinek, které
oceníte při každé cestě veřejnou
hromadnou dopravou. Používáte
dlouhodobé časové kupóny? Od
nynějška si můžete vybrat z více
karet, na které lze jízdné nahrát.
Můžete používat stále Lítačku,
nebo si nově nahrát časový kupón
na platební kartu, anebo na In
Kartu Českých drah. Vybraný
nosič navíc můžete využít pro
cestování nejen po Praze, ale i po
Středočeském kraji. A další
novinky přinášíme i pro pohodlný
nákup krátkodobých jízdenek.
Kupujete si dlouhodobé kupóny
na měsíc až jeden rok? Nyní si je
můžete z pohodlí domova
nakoupit na tomto e-shopu.
Stačí si vybrat, který nosič budete
chtít při kontrole ve veřejné
hromadné dopravě používat –
máte tři možnosti: Lítačku,
bezkontaktní
kartu
Visa
či
Mastercard, nebo In Kartu

Českých drah. A pozor – už
nemusíte chodit aktivovat jízdné
na vaší kartě k validátorům v
metru, po nákupu v e-shopu se
platnost
automaticky
spustí.
Samozřejmě pro nákup jízdného a
nahrání kupónu na vámi vybraný
nosič můžete využít taktéž
předprodejní místa DPP nebo
centrum Lítačky v pražském
Škodově paláci, jako jste byli
zvyklí doposud.
Dojíždíte
do
Prahy
ze
Středočeského kraje, či naopak?
Pak pro vás systém PID Lítačky
přináší další výhodu. Můžete si
totiž nakoupit jízdné, jak pro
Prahu, tak pro pásma ve
Středočeském kraji a mít vše na
jednom,
vámi
preferovaném,
nosiči! Jak snadné. Navíc v
průběhu podzimu 2018 přibydou
na území Středočeského kraje
nová předprodejní místa PID
Lítačky, tudíž budete moci
nakupovat jízdné osobně na
přepážkách i v tomto regionu.
Nevyužíváte
veřejnou

dopravu tak často a raději si
kupujete jednotlivé jízdenky?
Pokud ano, připravili jsme pro vás
aplikaci PID Lítačka. Díky této
aplikaci si snadno přímo z mobilu
vyhledáte dopravní spojení,
které právě potřebujete a k němu
zakoupíte jízdenku, kterou vám
aplikace doporučí. Jízdenek si
můžete zakoupit přes aplikaci i
více a postupně je aktivovat, když
nastoupíte do vozu. Tak hurá na
to. Cestování po Praze a
Středočeském kraji ještě nebylo
jednodušší.
Pokud
využíváte
Lítačku,
nezapomeňte, že s touto kartou
máte možnost využít řadu
atraktivních slev! Ať už se jedná
třeba o vstupy do památek, na
sportoviště
nebo
veletrhy.
Bonusový program Lítačky vám
dobře poslouží i jako tip na výlet
po metropoli a Středočeském
kraji.
www.pidlitacka.cz

Hola hola škola volá…
První letošní školní den přivítala naše základní
škola hned 11 čerstvých prvňáčků. I proto bude
během následujícího roku plná doslova až po
střechu. Kapacita školy, momentálně úředně
stanovená na 50 dětí, je zcela vyčerpána. Bohužel
někteří malí zájemci o vzdělávání museli být
dokonce odmítnuti.
Kromě nových dětí do první třídy jsme
společně přivítali i novou paní učitelku a dvě nové
školní asistentky.
Všem dětem i zaměstnancům ZŠ přejeme
příjemný a úspěšný školní rok 2018/2019.
MM.

Naše miminka
Srdečně blahopřejeme k narození nových
občánků našich obcí:
v
v
v
v
v
v
v
v

Lukáš Havel
Tomáš Havel
Beatrice Maria Rus
Vojta Trpák
Matyas Hrebeňár
Charlotte Špačková
Eliška Podruhová
Amálie Čudová

Frikulín

Naši jubilanti

V uplynulých měsících oslavili
významná životní jubilea naši
spoluobčané:
v
v
v
v
v
v

Co ten čáp?

v

Možná jste si všimli
dřevěného čápa s miminkem
v zobáku zapíchnutého před
některým z domů. Není za
tím třeba hledat nic jiného
než oznámení, že se do
domu narodilo miminko.
Čápa
samozřejmě
umísťujeme
pouze
se
souhlasem rodičů. Pokud
byste
čekali
radostnou
událost a chtěli se o ní
podělit se svými sousedy,
dejte nám vědět na obecní
úřad.
Poděkování za přípravu
čápa patří paní Křížové z
Budiměřic.
MM.

v

Obecní knihovna připravila pro
malé čtenáře celoroční akci se
zaměřením na podporu jejich vztahu k
knížkám a čtení. Jelikož se blíží oslavy
100. výročí republiky, děti se během
své první návštěvy více seznámily s
postavou Svatého Václava. Hrou na
doktory knih se také učily, jak se ke
knížkám správně chovat.
Proč Frikulín? Protože číst je přece
free [frý], cool [kůl] a in – v řeči našich
potomků.

v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Tuzarová Vlasta, Budiměřice
Hofmanová Božena, Budiměřice
Korbelský Jiří, Šlotava
Hofman Josef, Šlotava
Hofman Oldřich, Budiměřice
Prajzner Zdeněk, Budiměřice
Krčil Daniel, Rašoviie
Michlová Věra, Šlotava
Lindová Alena, Šlotava
Soukupová Jana, Budiměřice
Volková Jiřina, Rašovice
Červená Jana, Budiměřice
Provazníková Jiřina, Budiměřice
Nociárová Libuše, Rašovice
Bašusová Květa, Šlotava
Pozdníková Marcela, Budiměřice
Hájek Bohumil, Šlotava
Červený Josef, Budiměřice
Volek Jan, Rašovice

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

