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ZPRAVODAJ 
Obecního úřadu Budiměřice 

 
 

Milí spoluobčané, 
po úspěšném zvládnutí červnových povodní by se očekávalo, že nastane letní lenošení. Jenže 
právě tyto prázdniny byly plánovanými aktivitami úplně nabity: 
Máme velikou radost, že se jedná o veskrze pozitivní události. Solidarita všech, kteří přispěli na 
transparentní povodňové konto, mile překročila naše očekávání. Věříme, že přerozdělení finanční 
pomoci pomůže všem poškozeným s přípravami na nadcházející zimu.  
Nejvíce změn ale postřehnou naše děti: škola se dočkala nových oken, učebny budou vybaveny 
moderní počítačovou technikou a po zvonění hurá na nová dětská hřiště! Užijte si poslední letní 
dny stejně radostně i vy! Vaši zastupitelé. 
 

POVODŇOVÁ SBÍRKA: TÉMĚŘ MILION  
Zastupitelstvo obce na svém 

pracovním zasedání dne 19.8.2013 
schválilo pravidla pro rozdělení 
peněz, které se podařilo nashro-
máždit na povodňovém účtu. Nebyl 
to rozhodně úkol jednoduchý a 
zastupitelstvo k výsledku dospělo 
až po dlouhé diskuzi. Nakonec se 
přiklonilo k "bodovému" systému. 

Hlavním kritériem bylo, aby 
způsob podávání žádostí nezatě-
žoval postižené občany zbytečnou 
byrokracií, ale přitom byl v rámci 
možností objektivní. Z toho důvodu 
se vyloučili metody prokazování 
škod formou odhadů, předkládání 
účtu za opravy, odečítání částek již 
obdržené pomoci nebo pojistného 
plnění. 
Schválený postup rozdělení peněz 
je velmi jednoduchý - žadatel, který 
projeví zájem o finanční příspěvek, 
musí splňovat tyto dvě podmínky: 

1. být majitelem nemovitosti, která 
byla postižena povodněmi 

2. nesmí obci dlužit 

Pokud žadatel splňuje tato 
kritéria, pak pouze podá na Obecní 
úřad žádost, do které vyplní, kromě 
osobních údajů, několik 
jednoduchých parametrů: zatope-
nou plochu bytových a nebytových 
prostor, výši zatopení, je-li nebo 
není-li pojištěný, jedná-li se o 
seniorskou domácnost či 
domácnost s dětmi a má-li trvalé 
bydliště v obci Budiměřice. Termín 
podání žádostí je 30. 9. 2013. 
Formuláře jsou na internetových 
stránkách, v příloze Zpravodaje 
nebo samozřejmě k vyzvednutí na 
Obecním úřadě. 

Na základě těchto kritérií 
budou žádosti ohodnoceny body. 

 

Po zpracování a prověření 
všech podaných žádostí bude 
určena hodnota 1 bodu (peníze 
vybrané ve sbírce vydělené 
součtem bodů všech žádostí) a 
každé schválené žádosti bude 
vyplacena částka určená jako tato 
hodnota bodu krát získané body v 
žádosti. 

Je důležité, aby informace na 
žádosti byly úplné a pravdivé. Obec 
si vyhrazuje právo na jejich pro-
kázání a i později, pokud bude již 
pomoc vyplacena, a bude zjištěno, 
že informace byly nepravdivé, bude 
mít obec právo poskytnutou pomoc 
právně vymáhat zpět. 

Úplné znění "Pravidel pro 
rozdělení veřejné sbírky na pomoc 
postižených povodněmi" naleznete 
v tomto vydání Zpravodaje a to 
včetně formuláře Žádosti. 

Marek Merhout 
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Dětská hřiště 

Již před několika lety se vedení obce rozhodlo rekonstruovat dětská 
hřiště. Bohužel se jedná o klasický "dotační" příběh, nakonec se šťastným 
koncem. Obec celkem dvakrát žádala o finanční prostředky z krajského 
dotačního schématu FROM, ale pokaždé neúspěšně. 

Jelikož zastupitelstvo chápalo nezbytnost rekonstrukce a snažilo se 
vyslyšet přání rodin s dětmi, bylo v roce 2012 rozhodnuto o financování akce 
z vlastních prostředků -  raději hřiště skromnější ale s jistotou, než čekat na 
dotaci. Nakonec obec ještě zkusila využít jiné možnosti v podobě programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) a 
za pomocí odborné firmy Artory s.r.o., se kterou uzavřela smlouvu, zažádala 
o dotaci ve výši 400.000 Kč. Žádost byla nakonec úspěšná, takže firma 
Artory s.r.o. na základě pověření obce zorganizovala výběrové řízení a jeho 
výsledek předložila obci  

… pokračování na další straně                                                 Marek Merhout 

NOVÁ OKNA 
Budova naší školy se ještě před 

zahájením nového školního roku 
dočkala nových oken a vstupních 
dveří. Akce, na kterou jsme získali 
dotaci 247 tis. Kč z SZIF (Státní 
zemědělský intervenční fond) 
prostřednictvím MAS Svatojiřský les, 
byla dokončena dva týdny před 
koncem prázdnin. Bylo vyměněno 
celkem 28 oken o ploše 63m2 a 
dvoje vstupní dveře. Za své vzaly i 
dva otvory původně vyzděné luxfery. 
Nová okna jsou plastová s izolačním 
trojsklem, dveře pak jsou hliníkové 
se sklem bezpečnostním. Perličkou 
jsou bezpečnostní skla v tělocvičně 
umístěná na vnitřní straně oken… 

… pokračování na str. 2 

 

Transparentní povodňové konto obce je stále otevřeno. 
Příspěvky dárců na účet jsou zveřejněny na internetových 

stránkách obce v sekci Povodeň 2013 - Sbírka 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dětská hřiště 
…dokončení z první strany 

Na základě výsledků výběrového řízení dodávku realizovala firma Hřiště, s.r.o.  

Ze stávajícího hřiště  v Rašovicích byl zachován kolotoč a lavičky (letos 
renovovány). Ostatní herní prvky byly demontovány a nahrazeny: 

 

 

 

 

 

 

 

Vahadlová houpačka                                                                     2x zvířátko na pružině 
 

Pod části prvku Hopskluz určeného pro houpání byla vybudována dopadová 
bezpečnostní plocha z kačírku. 
 

V Budiměřicích jsou odstraněny všechny staré prvky a nahrazeny novými: 

 

 

 

 

 

 

 

                  Tři věžičky                               Houpačka           Zvířátka na pružině 

 

Hřiště jsou doplněna lavičkami, 
informačními tabulemi s provozním 
řádem a bude dodán i koš na 
odpadky - se zásobníkem na sáčky 
na psí exkrementy. 

Plánky s vizualizací hřišť naleznete 
na internetových stránkách. 

                     

Jelikož se jedná o prostor zcela bez vzrostlé zeleně, je součástí projektu i 
osázení prostoru. Hřiště bude ze západní, severní a částečně z východní 
strany ohraničeno živým plotem z habrů a v jeho prostoru bude vysazeno 
několik stromů (jako dub, lípa, sakura, jeřáb apod.) a 2 ostrůvky s okrasnými 
rostlinami (vaigelie, trojpuk). Ve východní části hřiště je vybudováno hřiště na 
pétanque, tak aby si mohli hrát nejen děti, ale i dospělí. 
 

Rozpočet a financování 
Návrh rozpočtu na kompletní rekonstrukci činil 808.000 Kč a byl schválen na 
veřejném zasedání zastupitelstva dne 24.6.2013. Detaily rozpočtu si můžete 
prohlédnout na internetových stránkách, přičemž částka za dodávku od 
dodavatele herní části je pevná (smluvně), zatímco ostatní položky ještě byly 
předmětem poptávkových řízení.  
Částka dotace od MMR je 400.000 Kč, a tak výdaje z vlastních zdrojů obce 
jsou 408.000 Kč (rozpočet 2013 počítá s částkou 500.000 Kč). Vlastní část je 
financována z disponibilních zdrojů, projekt nebude zadlužovat obec. 
 

Harmonogram realizace 
Přípravné práce, tj. zejména demontáž původních prvků, proběhly v červenci. 
V druhé polovině prázdnin nastala vlastní instalace nových prvků. Dětská 
hřiště byla připravena pro zahájení provozu již v srpnu. Petanquové hřiště 
bude plně dokončeno do konce srpna. Výsadba zeleně proběhne z 
klimatických důvodů až na podzim. 
 

Poděkování 
Za účast na projektu bych rád poděkoval Petře Němcové, Radce Kubínové, 
Lucce Luxemburkové, Lence Mázlové a Tomášovi Dvořákovi. 

 Marek Merhout 

  

NOVÁ OKNA 
…dokončení z první strany 

Díky těmto bezpečnostním 
sklům bylo možné odstranit 
stávající nevzhledné mříže 
chránící okna před poškozením od 
míčů (osobně jsem otestoval 
hozeným basketbalovým míčem). 
Součástí dodávky bylo i 
zatemnění oken ve třídách. 
Venkovní parapety, které nyní 
vedle nových oken působí 
nedokonale, plánujeme do 
budoucna renovovat ( - snad při 
zateplení fasády?)  

Budova výměnou oken získala 
lepší izolační vlastnosti. Podle 
propočtů bude dosaženo úspory 
cca 20 tis. Kč na vytápění 
elektrickým proudem. Další velkou 
výhodou je bezesporu vyšší 
komfort a hygiena, protože starými 
okny nešlo v některých případech 
už ani větrat a mezi okny se 
hromadil mrtvý hmyz. 

Původní investice odhado-
vaná při žádosti o dotaci na 475 
tis. Kč se nakonec po realizaci 
výběrového řízení ukázala jako 
nadsazená. Vítězná nabídka od 
dodavatele firmy Window Holding 
a.s. měla cenovku (váha 50%) 392 
tis. Kč, což ani nebyla překvapivě 
nejnižší nabídka! Firma však 
bodovala záruční dobou v délce 
10 let, která byla suverénně 
nejlepší (váha 20%). 

Bohužel ani v této akci jsme se 
nevyhnuli malým problémům 
s realizací, kdy jsme dílo napo-
prvé odmítli převzít vzhledem k ne 
příliš pečlivě provedeným štukům. 
Nicméně dodavatel reagoval 
pohotově a k naší spokojenosti 
nedostatky odstranil. 

Nyní se snažíme nevyčer-
panou část dotace využít na 
některé další drobnosti ve škole, 
na které by bylo možné provést 
změnu žádosti o dotaci. 

Marek Merhout 

 

 

 

Lanovka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvní řád hřišť 
 

 

 

 

 

 

 

 

Po vstupu do prostoru areálu hřiště je každý návštěvník 
povinen seznámit s návštěvním řádem. Návštěvní řád 
slouží k dodržování platných předpisů, k ochraně zdraví 
a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být bezpod-
mínečně dodržován. 
Hřiště je zřízeno pro děti do 14-ti let. Přístup dětí do 6 let 
je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby a jejich 
vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení 
trvalého dozoru dospělé odpovědné osoby. 
 

NA DĚTSKÉM HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO: 

 vjezd motorovým i jiným vozidlům (výjimku tvoří  
vozidla určená pro údržbu), 

 vstupovat se psy a jinými zvířaty, 
 rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm, 
 znečišťovat prostor dětských hřišť a pískovišť 

odpadky a sprejerskými nápisy, 
 kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat 

jakékoli jiné omamné látky, 
 poškozovat vybavení a veřejn ou zeleň (stromy, 

keře, trávníky, …), 
 používat herní zařízení k jiným účelům a jiným 

způsobem, než ke kterým jsou určena, 
 jezdit na kole, nocovat, 
 užívat herní zařízení v případě, že je zřetelně vidět 

jeho poškození, nebo je-li na zařízení 
 závada viditelně označena. 

 

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN: 

 respektovat návštěvní řád a pokyny správce, 
 chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval 

ostatní ani sám sebe, 
 dodržovat čistotu a pořádek. 

Porušení návštěvního řádu může být postihováno 
pokutou. 

 
 
MŠ Netřebice opět v provozu  

11. července Krajská hygienická 
stanice opět povolila obci Netřebice 
užívání vody z veřejného vodovodu. 
Mateřská škola tak po červnových 
povodních mohla opět zahájit svůj 
provoz podle původního předpokladu, 
tedy od 19.8.2013. 

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat za vstřícný 
přístup a ochotu všem zaměstnancům Základní školy 
Budiměřice a zejména paní ředitelce Nepimachové, 
která rychlé řešení krizové situace umožnila.  

Šárka Merhoutová 
 
 

Otazníky kolem dětského hřiště 

Proč je hřiště z akátové kulatiny? 

Akát je pro použití na stavbu venkovních konstrukcí přímo 

předurčen. Má dvakrát více dřevní hmoty na svůj objem 

než například smrk, jde o dřevinu velmi tvrdou a 

houževnatou. Vyniká také svojí pružností a špatnou 

nasákavostí. Dětská hřiště z akátu se proto vyznačují 

dlouhou životností (uvádí se 20-50let dle podmínek) a 

minimální údržbou.  

 

Proč je obecní dětské hřiště dražší než hřiště pro 

soukromé zahrady? 

V devadesátých letech byl proveden rozsáhlý výzkum 

týkající se bezpečnosti dětských hřišť. Na jeho základě byly 

zpracovány normy, které stanovují bezpečnostní 

požadavky na zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště 

(ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 – Stanovení kritické výšky 

pádu). Obec, jako provozovatel, je povinna dodržet 

bezpečnostní požadavky a provozovat jen dětská hřiště, 

která tyto normy splňují. Cenu tedy ovlivňuje nejen trh, ale 

také certifikační proces, jež musí dodavatel hřiště 

absolvovat.  

 

Proč je pod některými prvky tráva a jinde kačírek? 

Uvedená norma určuje mimo jiné i dopadovou plochu pod 

jednotlivými prvky. Například písek je jako dopadová plocha 

nevhodný, roznese se, zdupe a povrch je tvrdý. Vhodné 

jsou pryžové dopadové plochy, které jsou ale poměrně 

drahé nebo právě u nás použitý kačírek – frakce 4/8 

v dostatečné tloušťce vrstvy. Do dopadové výšky jednoho 

metru může být použita travnatá plocha. 

 

Proč zatím chybí pískoviště? 

Zatím jsme se nerozhodli, zda pořídit veřejné pískoviště. 

Otazníků je více, ale ten nejpodstatnější je opět bezpečnost 

dětí. Písek na veřejném prostranství v sobě skrývá mnohá 

rizika. Vedle mechanických částí (jistě jste slyšeli např. o 

injekčních stříkačkách) se mohou ve znečištěném písku 

vyskytovat bakterie způsobující průjmy, škrkavky, 

tasemnice a další „nástrahy“. Písek je proto nutné 

minimálně 2x ročně měnit, pravidelně prohrabávat a hlavně 

přikrývat, aby nemohl být znečištěn zvířaty. Nejčastěji jsou 

pískoviště opatřeny plachtou, kterou je nutné po skončení 

hry pískoviště přikrýt. Dokud nebudeme mít jistotu (např. 

ochotného rodiče), že se toto pravidlo bude opravdu 

dodržovat, nebudeme zatím pískoviště pořizovat. 

 

Jak bude zajištěna bezpečnost hřiště do budoucna? 

Provozovatel (obec) určí osobu, která hřiště pravidelně 

zkontroluje po stránce běžné (cca 1x za dva týdny) a 

provozní kontroly (cca 1x za 3 měsíce). Jednou ročně 

proběhne hlavní kontrola za přítomnosti certifikovaného 

revizního technika.  

Petra Němcová 
 

Více informací o celém projektu naleznete také na 
internetových stránkách obce 
www.budimerice8.webnode.cz/obecni-urad/projekty/detska-hriste/ 

 
Petra Němcová 

http://www.budimerice8.webnode.cz/obecni-urad/projekty/detska-hriste/


 

 
Pravidla pro rozdělení veřejné sbírky na pomoc postiženým povodněmi 

 
Vymezení pojmů 
 
„Rozdělované prostředky“ - finanční prostředky připsané na zvláštní účet číslo                       
107-5075 100 287/0100 zřízený obcí Budiměřice za účelem konání veřejné sbírky na pomoc 
obyvatelům postižených povodní (osvědčení KÚ č.j. 0850885/2013/KUSK)  
a finanční prostředky hotovostně složené do zvláštní pokladny zřízené obcí Budiměřice za účelem 
konání veřejné sbírky na pomoc obyvatelům postižených povodní (osvědčení KÚ č.j. 
0850885/2013/KUSK) snížené o částku, kterou poskytovatel prokazatelně (písemným způsobem) 
požaduje poskytnout konkrétní uvedené fyzické nebo právnické osobě. 
 
„Finanční pomoc“ -  částka poskytnutá Příjemcům pomoci z Rozdělovaných prostředků na 
základě těchto pravidel. 
 
„Příjemce pomoci“ - fyzická osoba, občan, který splňuje všechny následující požadavky: 

- Je majitelem nemovitosti (stavby) sloužící k bytovým účelům, která byla postižena 
povodněmi v měsíci červnu 2013 a která se nachází v katastrálním území výše uvedených 
obcí; 

- požádal o poskytnutí finanční pomoci v souladu s těmito pravidly a jeho žádost byla 
schválena Zastupitelstvem obce; 

- obec Budiměřice za ní neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti 

 
„Bytové prostory“ – prostory v nemovitosti, která byla postižena povodněmi, a které slouží přímo 
k bydlení. 
 
„Nebytové prostory“ – prostory v nemovitosti, která byla postižena povodněmi, které slouží 
k jiným než k bytovým účelům a které jsou nedílnou funkční součástí postižených bytových 
prostor (např. sklep, spižírna, garáž). Výslovně jsou vyloučeny prostory sloužící k podnikání a 
ostatní stavby charakteru kůlen, přístřešků, zahradních domků, pergol nebo altánů apod.  
 
„Žádost“ – žádost o poskytnutí Finanční pomoci podle těchto pravidel podaná na zvláštním 
formuláři, který je součástí těchto pravidel. 
 
„Žadatel“ – občan podávající Žádost, budoucí Příjemce pomoci. 
 
„Senior“ – občan, který k 31.12.2013 dosáhl nebo dosáhne 60 let věku. 
 
„Nezletilý člen domácnosti“ – občan, který k 31.12.2013  nedosáhl nebo nedosáhne 18 let věku. 
 
„Finanční hodnota bodu“ – Výše Rozdělovaných prostředků ke dni 30.9.2013 vydělená součtem 
bodových hodnocení všech schválených Žádostí Zastupitelstvem. 
 
„Pojištění nemovitosti“ – na nemovitost nebo její část byla v době povodní platně uzavřená 
pojistná smlouva zakládající nárok na pojistné plnění ze škody vzniklé povodněmi.  
 
 
 
 
 
 
 

Obec Budiměřice 
 



 

 
 

Určení výše Finanční pomoci jednotlivým Příjemcům pomoci a její výplata 
 
Každá Žádost je bodově ohodnocena dle následujících kritérií: 

 
Řádek  Kritérium Bodové hodnocení 

1 

B
Y

T
O

V
É

 

P
R

O
S

T
O

R
Y

 

Zatopená nebo postižená podlahová plocha 
bytových prostor v m

2
 

1 m
2
 = 1 bod 

2 Průměrná výše zatopení bytových prostor v cm ř. č. 1 x průměrná výše zatopení v cm / 10 

3 
Byly zatopené bytové prostory pojištěny? 
(ANO/NE) 

ANO: minus (ř.č.1 + ř.č.2) x 0,3 
NE:    0 bodů 

4 

N
E

B
Y

T
O

V
É

 

P
R

O
S

T
O

R
Y

 

Zatopená nebo postižená podlahová plocha 
nebytových prostor v m

2
 

1 m
2
 = 0,5 bodu 

5 
Průměrná výše zatopení nebytových prostor 
v cm 

ř. č. 4 x průměrná výše zatopení v cm / 10 

6 
Byly zatopené nebytové prostory pojištěny? 
(ANO/NE) 

ANO: minus (ř.č.4 + ř.č.5) x 0,3 
NE:    0 bodů 

7 
 Je zletilá část domácnosti v postižené 

nemovitosti tvořena pouze Seniory nebo 
invalidními důchodci? 

ANO: (součet ř.č. 1 až ř.č.6) x 0,2 
NE:  0 bodů  

8 
 

Počet nezletilých členů domácnosti v postižené 
nemovitosti? 

(součet ř.č. 1 až ř.č.6) x 0,1 x počet nezletilých 

9 
 

Měl Žadatel v okamžiku povodní trvalé bydliště 
v Budiměřicích, Rašovicích nebo Šlotavě?  

ANO: 0 bodů  
NE: minus (součet ř.č.1 až ř.č.8) x 0,5 

10 
 

Celkový počet získaných bodů Součet ř.č. 1 až ř.č. 9 

 
V případě pochybností má obec právo požádat Žadatele o předložení důkazů podkládajících jeho 
tvrzení v Žádosti (fotodokumentaci, prohlášení pojišťovny apod.). Pokud Žadatel důkazy ve lhůtě 
7 dní požadované důkazy neposkytne, jeho Žádost bude zamítnuta. 
 
Žádost a její bodové hodnocení schvaluje Zastupitelstvo obce. 
 
Na jednu nemovitost může být podána pouze jedna Žádost. 
 
Každému Příjemci pomoci bude poskytnuta z Rozdělovaných prostředků finanční částka určená 
jako násobek Celkového počtu získaných bodů (ř.č. 10 tabulky kritérií) a Finanční hodnoty bodu. 

 
Finanční pomoc bude vyplácena převodem na účet uvedený v Žádosti nebo ve výjimečných 
případech hotovostně. 
 
Rozdělované prostředky vzniklé až po 30.9.2013 budou ke dni ukončení trvání sbírky t.j. 
31.12.2013 poskytnuty SDH Budiměřice – Šlotava. 
 
Termín pro podání Žádostí je 30.9.2013. Žádosti budou podávány na Obecním úřadě 
v Budiměřicích osobně.  
 
 

 

Obec Budiměřice 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pravidla hry: 
1. Ke hře jsou potřeba kovové koule o průměru 70 až 80 

mm a malá dřevěná kulička. (hodnoty bývají dodržovány 
většinou u turnajů). Váha koulí nesmí překročit 800 g. 
Malá dřevěná kulička, tzv. „cochonette“ (prasátko) má 
průměr 30 mm. 

2. Proti sobě mohou hrát dva hráči nebo dvě družstva o 
dvou nebo třech spoluhráčích. Ve hře „hráč versus hráč“ 
má každý 3 koule. Ve hře „dva hráči versus dva hráči“ má 
každý z hráčů opět tři koule. Pokud proti sobě hrají 
družstva o třech hráčích, má každý pouze dvě koule. 
Součet koulí v týmu musí být šest. 

3. První družstvo je určeno hozením mince nebo dohodou. 
Hráč ze začínajícího družstva vybere startovní místo tak, 
že na zem nakreslí kruh, ze kterého se následně budou 
házet koule. 

4. Hráč nahodí prasátko do vzdálenosti 6 m až 10 m. 

5. Poté tento hráč hází svoji první kouli co možná nejblíže k 
prasátku. Obě hráčovy nohy musí zůstat v kruhu, dokud 
se koule nedotkne země. 

6. Protihráč se postaví do kruhu a snaží se hodit svoji kouli 
blíž k prasátku. Může tak učinit i vyražením soupeřovy 
koule nebo prasátka. 

7. Vždy hází družstvo, které prohrává až do doby než se 
ujme vedení nebo spotřebuje veškeré koule. 

8. Když už družstvo nemá koule, hráči druhého družstva 
házejí své zbývající koule. 

9. Hráči v družstvu se mohou libovolně střídat - pořadí není 
určeno. Nemohou si však předávat koule. 

10. Body za jedno kolo se počítají ve chvíli, kdy ani jedno 
družstvo nemá žádné koule. Vítězné družstvo získává 
jeden bod za každou kouli, která je blíže prasátka než 
první nejbližší koule poražených. Tzn., že jeden bod 
dostane družstvo, co má kouli nejblíže ke košonku plus 
jeden bod za každou další kouli, co je nejblíže. 

11. Hráč družstva, které vyhrálo předchozí kolo, hází 
prasátko z místa, kde ležel v závěru hry. Vítězem je 
družstvo, které získá celkové skóre 13 bodů. 

 

Pétanque 
 

 

 
 

 

 

Každý kdo měl cestu na budiměřské hřiště si jistě všiml, 
že v prostoru navazujícím na dětské hřiště, je vybudován 
resp. je před dokončením jakýsi pruh štěrku mezi 
betonovými obrubníky. Většina asi tuší, takže nebude velké 
překvapení, když prozradíme, že se jedná o hřiště na 
pétanque [čti petank]. A právě proto bychom vás rádi na 
stránkách Zpravodaje s touto hrou seznámili. 

Pétanque je francouzská společenská hra pro dvě 1–3 
členná družstva, které se snaží umístit koule co nejblíže k 
cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko.  

Princip hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí 
techniky a taktiky vyžaduje pravidelný trénink. Výraznou 
předností tohoto sportu je to, že ho může hrát prakticky 
každý - ženy s muži, starci s dětmi, i tělesně postižení- a 
prakticky kdekoliv (terén hřiště je libovolný). 

Na našem hřišti dále najdete dvě lavičky a v brzké době 
budou instalovány tři lampy, které umožní hrací plochu 
využívat i po setmění. 

A jak si pétanque zahrát? Jednoduše. Po otevření hřiště 
(až zmizí páska) je možné hrát s vlastními koulemi nebo 
jedna sada bude k dispozici v hospodě na hřišti. 

Přejeme hodně zábavy a těšíme se, že už v příštím roce 
uspořádáme místní přebor. 

Tak házejte, házejte, házejte!  

Marek Merhout 
 
 

 

 

 

KONEC VÝMLUVÁM ? 
V předchozích vydáních Zpravodaje jsme žádali majitele psů o to, aby si po svých mazlíčcích 

uklízeli exkrementy. Abychom jim tuto, dnes již samozřejmou, stránku péče o psy usnadnili, 
budou v průběhu podzimu v obcích instalovány odpadkové koše s integrovanými sáčky na psí 
exkrementy. Celkem zastupitelstvo vybralo a objednalo 12 košů.  

Věříme, že své psí společníky máte rádi i s jejich ne příliš voňavou součástí, ale pokud byste 
měli přesto zábrany, na trhu existují různé pomůcky v podobě sběračů. Praktické je také s sebou 
mít vlhčené ubrousky nebo antibakteriální gel pro otření rukou.  

 

PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO PEJSKAŘE: 
 

1) Sebrat hovínko není ostuda. Ostuda je nechat ho ležet uprostřed 
chodníku i na trávníku v parku či vedle dětského hřiště. 

2) V ideálním případě vůbec nedovolte, aby pes vykonal potřebu          
na chodníku. Není problém naučit ho to hned ve štěněčím věku. 

3) Veďte k úklidu po psech i svoje ratolesti. 
4) Psí exkrementy v mikrotenových sáčcích můžete házet                    

do jakéhokoliv koše, vyjma bio-odpadu.  
5) Pokud dojdou v koši zásoby sáčků, informujte o tom obecní úřad. 

 

Máte pejska a chodíte ho často venčit? Doporučte nám prostřednictvím Infocentra nejvhodnější místo pro 
umístění koše, za Vaše náměty budeme vděční.  A samozřejmě děkujeme těm, pro které jsou řádky výše 
uvedené již dávno samozřejmostí  

Petra Němcová 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koule
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFm%C4%9Br_%28geometrie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Noha


 

 

 
OS III.B 

Domácí Hosté Termín Den 

Budiměřice Kněžice 31.08. 17:00 SO 

Sokoleč B Budiměřice 07.09. 17:00 SO 

Dymokury A Budiměřice 14.09. 17:00 SO 

Budiměřice Kovanice 21.09. 16:30 SO 

Sloveč Budiměřice 28.09. 16:30 SO 

Budiměřice Opočnice 05.10. 16:00 SO 

Velenice Budiměřice 12.10. 16:00 SO 

Budiměřice Všechlapy A 19.10. 15:30 SO 

Křečkov A Budiměřice 27.10. 14:30 NE 

Budiměřice Městec Král.B 02.11. 14:00 SO 

Bobnice Budiměřice 09.11. 14:00 SO 

Budiměřice Předhradí 16.11. 13:30 SO 
 

Okresní pohár žáků 7+1 sk. B 

Domácí Hosté Termín Den 

Hrubý Jeseník Budiměřice 07.09. 10:00 SO 

Budiměřice Záhornice 14.09. 14:30 SO 

Rožďalovice Budiměřice 22.09. 14:30 NE 

Budiměřice Městec Králové 28.09. 14:30 SO 

Opočnice Budiměřice 05.10. 10:00 SO 

Velenice Budiměřice 13.10. 10:00 NE 

Budiměřice Loučeň 19.10. 13:30 SO 
 

Okresní přebor přípravka starší 

Domácí Hosté Termín Den 

Sadská Budiměřice 02.09. 17:00 PO 

Lysá n.Labem Budiměřice 09.09. 17:00 PO 

Budiměřice Kounice 16.09. 17:00 PO 

Milovice Budiměřice 23.09. 17:00 PO 

Budiměřice Přerov 30.09. 17:00 PO 

Straky A Budiměřice 07.10. 17:00 PO 

Budiměřice Městec Králové 14.10. 17:00 PO 

Polaban Nbk A Budiměřice 21.10. 16:30 PO 

Budiměřice Bohemia Pdy A 28.10. 16:00 PO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

Den Otevírací doba 

Pondělí 10:00 - 12:00   20:00 - 21:00 

Úterý 14:00 - 16:00 

Středa 10:00 - 12:00 

Čtvrtek 14:00 - 16:00 

Pá, So, Ne zavřeno 

 
 

 
InfoCentrum 

Možná jste již některé 
informace z tohoto Zpravo-
daje četli v      e-mailu z Info-
centra.   V současné době 
zprávy rozesílám na 90 adres. 

Jediné co stačí pro registraci do InfoCentra udělat,        
je zaslat svou e-mailovou adresu na: 

 infocentrum@budimerice.cz 

www stránky 
Během povodní jsme se rozhodli spustit (oficiálně) naše 
nové webové stránky. Naleznete je na: 

www.budimerice8.web

node.cz 

nebo se na ně dostanete 
proklikem ze staré internetové 
adresy. Dočasně existují oboje 
stránky, jde o technické a pře-
devším administrativní důvody 
spojené s migrací domény. 

Věříme, že nové stránky se vám budou líbit. Jsme 
přesvědčeni, že budou aktuálnější a budou obsahovat 
více informací. Webovou prezentaci si totiž nově udržu-
jeme sami ve vlastní režii bez potřeby externí firmy. 

Neváhejte se na nás obracet s připomínkami a hlavně 
 s náměty, ty budou vždy vítány. Zástupci spolků a klubů 
bychom rádi poprosili, aby nás kontaktovali, pokud by 
chtěli mít svou "prezentaci" v rámci sekce Spolky. 

Marek Merhout 

Výměna řidičských průkazů 
 

Upozorňujeme majitele řidičských průkazů vydaných 
v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, že jsou povinni si 
průkazy vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. V souladu 
s novelou zákona č. 119/2012 Sb. uplynutím stanovené 
doby totiž pozbývají platnosti. 
 

Kde můžete průkaz vyměnit? 
Na Městském úřadě v Nymburce 
Odbor správních činností 
U Staré sladovny 390, 1.posch.  

 

Co musíte mít s sebou? 
- platný doklad totožnosti 

(občanský průkaz, pas) 
-  průkazovou fotografii o 

rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
- ŘP, který podléhá výměně  
- „Žádost o vydání ŘP“, tu 

obdržíte na pracovišti MÚ 
 

Kdy vám bude vydán nový ŘP?  
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti.  
Budete -li chtít průkaz dříve, může vám být vydán již do 
5 pracovních dnů od podání žádosti, ale pak po úhradě 
správního poplatku 500 Kč.  
 

Kolik vás to bude stát? 
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního 
poplatku (vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 
pracovních dnů od podání žádosti viz. výše, pak činí 
správní poplatek 500 Kč). 
 

Co vás čeká, když průkaz nevyměníte? 
Nevyměněný průkaz již nebude platný, pokud s ním 
tedy budete řídit motorové vozidlo, dopustíte se 
přestupku a může Vám být uložena pokuta.   
Více informací naleznete na www.vymentesiridicak.cz  

Petra Němcová 

 

Rozpis fotbalových zápasů 

mailto:obec@budimerice.cz
mailto:infocentrum@budimerice.cz
file:///C:/Users/sarka/Documents/Data%20Sarka/Budimex/www.budimerice8.webnode.cz
file:///C:/Users/sarka/Documents/Data%20Sarka/Budimex/www.budimerice8.webnode.cz
http://www.vymentesiridicak.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad Budiměřice a Svaz žen si Vás dovolují pozvat na 

„TŘI V JEDNOM“ 

Dětský den 
odložený v důsledku povodní 

 

Poděkování 
všem, kteří pomáhali odstranit 

následky povodní 

 

 

 

 

 
 

 

Slavnostní otevření 
dětského hřiště 

 

Těšíme se na Vás v sobotu 14. 9. 2013 na hřišti v Budiměřicích. 

od 14.30 zápas žákovského mužstva se Záhornicemi - kolem 16. hodiny pár slov od pana starosty -                      
- následuje odpoledne plné soutěží pro děti – v 17.15 dětská diskotéka - 

Občerstvení zajištěno                                                        K tanci a poslechu zahraje Josef Hofman 

 

Svaz žen Budiměřice - Šlotava 
Vás srdečně zve na 

 

VÁCLAVSKOU ZÁBAVU 
 

která se koná 
 

v sobotu 28.9.2013 od 21 hod. 
v  pohostinství „U Datlů“ ve Šlotavě. 

 

K tanci a poslechu hraje skupina GRAND 
 
Bohatá tombola zajištěna 
 
Vstupné 80,- Kč 

Jubilanti 
 

Srdečně blahopřejeme 

našim spoluobčanům, 

kteří letos  

oslavili významná 

životní jubilea: 

 Paní Vlasta Tuzarová 
z Budiměřic 

 Paní Božena Hofmanová 
z Budiměřic 

 Pan Jiří Korbelský ze 
Šlotavy 

 Pan Oldřich Hofman 
z Budiměřic 

 Pan Daniel Krčil 
z Rašovic  

 Paní Věra Michlová ze 
Šlotavy 

 Paní Jana Soukupová 
z Budiměřic 

 Paní Marcela Dvořáková 
ze Šlotavy 

 Paní Marie Netřebská 
z Budiměřic 

 Pan Rudolf Zahradník 
z Budiměřic 

 Paní Bohumila Prkenná 
z Rašovic 

 Paní Soňa Javůrková 
z Budiměřic 

 Pan Bohumil Hájek ze 
Šlotavy 
 

Přejeme pevné zdraví, 

životní pohodu, lásku a 

štěstí a optimismus do 

dalších let 

 

 

Vítáme mezi nás 
 

Vanesu Brabcovou  
a  

Lukáše Podruha, 
 

nové občánky z Budiměřic, narozené v letošním 

roce. 
 

Pyšným rodičům přejeme s dětmi spoustu radosti 

a klidné rodinné štěstí! 
 

 

Svaz žen Budiměřice – Šlotava 

pořádá každoroční 
 

KARNEVAL 
s mikulášskou nadílkou 

 

v sobotu 30.11.2013 od 15
00

 
 

v pohostinství 

„U Datlů“ ve Šlotavě. 
 

Vstupné 20,- Kč dítě, 

ostatní dobrovolné 

MS ČČK Rašovice ve spolupráci s 
Obecním úřadem Budiměřice a 

Restaurací U Táboráka 
 

Vás srdečně zve na 
 

POSEZENÍ S GRILOVÁNÍM, 

které se koná na místním hřišti 

7. 9. 2013 od 13 hod. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Akce je pojata jako poděkování za 
pomoc při letošních povodních a 

zároveň oficiálně zahájíme provoz 
nového dětského hřiště. 

  

Jsou připraveny soutěže pro děti,    
hudba i občerstvení pro dospělé. 

 

Těšíme se na hojnou účast všech 
věkových kategorií. 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novinky 
poprášené antukou 

 

Na stránkách Zpravodaje si jako tenisté tímto článkem 
odbýváme svojí premiéru. Není to zřejmě poprvé, co se píše 
o budiměřickém tenisu, ale určitě to je první zmínka o 
tenisovém klubu ATP Budiměřice, který byl založen a úředně 
zaregistrován na jaře 2013. Založení klubu bylo přirozeným 
vyústěním rozhýbání tenisového dění v podobě loňského 
zorganizování turnaje pod názvem PLEJERS 2012, kdy se 
k všeobecnému překvapení objevilo nebývalé množství 
tenisových entuziastů ochotných změřit své síly s raketou 
v ruce. Jelikož jsme chtěli v těchto aktivitách pokračovat a 
navíc je rozšířit i o práci s dětmi nebo o možnost podávání 
žádostí o granty, tak jsme se „zaregistrovali“. Co vlastně 
znamená ATP Budiměřice? „ATP" je zkratkou Amatérští 
Tenisoví Plejeři připomínající oficiální tenisový termín 
Association of Tennis Professionals – takže taková úsměvná 
nadsázka. 

V současné době máme celkem 26 členů, z toho 7 žen, a 
tak se rozhodně nejedná o žádný pánský klub. Během jara 
jsme zorganizovali první turnus tenisové školky, kterou 
navštěvovalo 18 dětí. Bohužel příroda se nám postavila 
navzdory, a proto se konal pouze omezený počet tréninků. 
Děti chodily jednou týdně na hodinové lekce, které vedla  
paní Dáša Mahrlová, za což jí patří velké poděkování. 
Tenisová školka bude pokračovat i na podzim 2013. 

Na základě „Dohody o užívání hřiště“ uzavřené mezi obcí 
a klubem, se staráme i o běžnou údržbu a vzhled 
budiměřického hřiště. 

Nejde pouze o vlastní 
hrací plochu, ale před 
několika dny jsme jako první 
počin zvelebili i blízké okolí 
kurtu v podobě malého konife-
rového koutku -  a slibujeme, 
že budeme pokračovat. 

Ale nesmíme zapomenout na to hlavní, čímž jsou tenisová 
klání. Pro naše plejery (členy klubu) jsme na letošní rok 
připravili monstrózní porci soutěžení. Hrajeme celoroční 
turnaj ve dvouhrách a čtyřhrách PLEJERS 2013, který bude 
vrcholit o víkendu 28.-29.9. závěrečným vyřazovacím 
turnajem. Kromě toho sestavujeme klubový ATP žebříček, 
který funguje na principu získávání a ztráty bodů při 
jednotlivých utkání, ať to jsou zápasy odehrávané během 
PLEJERS 2013, nebo zápasy, kdy jeden hráč vyzve jiného 
hráče jen na hru o body. A v neposlední řadě běží i turnaj 
smíšených dvojic s názvem MIXER 2013. Během zkrácené 
sezóny bylo již odehráno soutěžních 69 zápasů. Jen do ATP 
žebříčku to je zatím 1073 her! 

Na závěr bych chtěl zmínit dvě věci. Jednak jsme klubem 
otevřeným, takže kromě možnosti si „jen zahrát tenis“, která 
všem občanům zůstává, se každý může k nám přidat a být 
aktivním nejen sportovně, ale i společensky. A jedna bych 
vás rád pozval na neděli 29.9.2013 na finálová utkání 
PLEJERS 2013. Budou vidět věci nevídané  

 

Marek Merhout, předseda ATP Budiměřice                  
www.atp-budimerice.webnode.cz 

Aktuální pořadí ATP žebříčku – TOP 5 

Jméno 
ATP 
body 

Počet 
zápasů 

Počet 
výher 

Michal Gajdoš 248 8 7 

Radek Němec 198 6 6 

Tomáš Oberreiter 197 6 5 

Honza Špaček 195 8 7 

Aleš Hrubý 158 5 5 

 

ADRA pomáhala i u nás 
ADRA (Adventist Development and Relief Agency) 
je mezinárodní humanitární organizace poskytující 

pomoc lidem v nouzi. Při letošních povodních to 
byla především ADRA, která pohotově a 

profesionálně poskytla našim občanům pomoc 

materiální, psychologickou i finanční. Právě ADRA 
zprostředkovala a financovala rozsáhlé čištění 

studní ve všech našich obcích. 

V domech, které byly zasaženy 
nejvíce, provedli pracovníci ADRA 

šetření, na jehož základě bylo 

možné distribuovat finanční 
pomoc od dárců k těm 

nejpotřebnějším.  

Podle nejaktuálnějších informací již došlo 
k přerozdělení finančních prostředků a prvním 

potřebným již byly předány v hotovosti, průběžně 

probíhá přeposílání peněz na soukromé účty. 
Věříme, že i tyto prostředky pomohou alespoň 

k částečným renovacím obydlí zasažených 
povodní. 

Nejen ADRA, ale i dalším pomáhajícím patří naše 
velké díky. Pokud Vás zajímá více informací o 

činnosti této organizace, případně byste se rádi 
stali dárci, více informací naleznete na 

www.adra.cz 

Petra Němcová 

Tenisová školka 
Tenisový klub ATP Budiměřice pro naše děti 
připravil pokračování tenisové školky – vždy 1x 
týdně. Začátek 10.9.2013. 

Mladší děti (6-9 let): 

úterý od 16:00 nebo čtvrtek od 17:00 

Starší děti (10-14 let): 

úterý od 17:00 nebo čtvrtek od 16:00 

Více informací na: 

 http://atp-budimerice.webnode.cz/skolka/ 

marek@merhout.com 

http://www.adra.cz/
http://atp-budimerice.webnode.cz/skolka/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počítače pro naše školáky 
 

Ve vlně realizací projektů, která se uskutečnila během 
tohoto léta (dětské hřiště, okna a dveře ve škole), existuje 
ještě jeden, který zůstává poněkud veřejnosti utajen. Jedná 
se o modernizaci výpočetního a multimediálního vybavení 
v základní škole.  

Počátek projektu se vztahuje ještě do doby, kdy na škole 
jako ředitelka působila Paedr. Žižková, která pro rok 2012 
požádala o částku ve výši 120.000 Kč na nákup notebooků 
pro žáky. To bylo pro nás popudem, abychom se situací 
s počítači ve škole začali zabývat. Logickým východiskem pro 
nás bylo, aby se pokud možno investice pořídila z dotačních 
peněz. První signály byly příznivé, ale pak jsme zjistili, že 
prostředky z projektu „Peníze do škol“, které by mohly být 
použity pro pořízení počítačů nebo jiného vybavení, byly 
použity na mzdové prostředky za účelem zvýšení kvality 
výuky (pracovní listy, rozdělení vyučovacích hodin, jazykové 
kurzy pro učitele atd.). Nutno podotknout, že přijetí dotace a 
její účel byl schválen tehdejším zastupitelstvem. Bylo tudíž 
jasné, že pokud budeme chtít dopřát žákům a učitelům důs-
tojné vybavení, budeme muset sáhnout do obecní pokladny. 

Vzhledem k očekávanému konkurzu na pozici ředitele 
školy byl projekt o rok odložen a prvním krokem bylo zahrnutí 
jeho výdajů do schváleného rozpočtu školy na rok 2013 ve 
výši 205 tis. Kč. To byl již i změněn rozsah a koncepce 
investice, která měla zahrnovat: 

 

 8 počítačů do tříd typu All-In-One (tj. v podstatě displej, 
který v sobě obsahuje počítač, volně stojící na stole) 

 3 notebooky pro učitele 

 11 licencí MS Office 

 dataprojektor do druhé učebny (v jedné již existuje) 

 multifunkční barevnou tiskárnu 

 černobílou tiskárnu do třídy 

 NAS server (pro zálohování, přehrávání multimediálního 
obsahu) 

 Vybudování WIFI sítě 
  

V měsících květnu a červnu proběhlo poptávkové řízení a 
následné jednání s dodavateli, kdy se podařilo výslednou 
částku snížit na 191 tis. Kč. Podle mého názoru se, pokud jde 
o parametry kupovaných zařízení, jedná o rozumný kompro-
mis mezi kvalitou a cenou - s přihlédnutím na účel použití. 
Rozhodně se jedná o moderní techniku, za kterou se nemusí 
škola stydět, spíše naopak. Dodání bylo původně plánováno 
na konec června, ale bohužel k němu díky selhání dodavatele 
nedošlo. Byl dohodnut termín náhradní, poslední týden před 
začátkem školního roku (vzhledem k stavebnímu ruchu při 
výměně oken).  V době, kdy píši tento článek, již dodání 
probíhá. 

Závěrem článku bych si dovolil několik ryze subjektivních 
postřehů. Zaprvé: opět se potvrdilo, že může být kontra-
produktivní směřovat výběr dodavatele čistě na cenu. 
Zadruhé: z pozice zastupitele a navíc předsedy Finančního 
výboru si uvědomuji, že bude naší povinností dohlédnout na 
to, aby byly vynaložené prostředky maximálně efektivně 
využity, lidově řečeno, aby na nové počítače a ostatní 
vybavení jen nesedal prach. Nejde jen vyučování předmětu 
výpočetní techniky, ale i o využívání jako prostředku pro 
výuku ostatních předmětů nebo o zájmové činnosti, konkrétně 
kroužek výpočetní techniky. Za třetí: a to je celkem odborné 
téma jen pro určitou skupinu čtenářů Zpravodaje - bylo by 
úžasné děti naučit se zorientovat i v jiných platformách, než 
jsou produkty společnosti Microsoft. Za čtvrté: opět se 
ukazuje, že pořizování nových investic není jen o výdajích na 
jejich nákup, ale vyvolává nutnost a finanční požadavky na 
jejich další udržování s péčí řádného hospodáře. 

Nezbývá než popřát žákům naší školy hodně zábavných 
chvil strávených před novými počítači, jejich učitelům mnoho 
úspěchů při naplňování naší společné vize o škole jako o 
místě, z kterého budou vycházet dobře připravení a 
sebevědomí žáci do dalších vyšších ročníků. 

Marek Merhout 

  

Těšíte se do školy? 
Všech 32 žáků ZŠ Budiměřice se má na co těšit.     

2. září slavnostně přivítáme 9 žáků do 1. ročníku, které 
přijde přivítat pan starosta Hrubý. Žáci budou 
stužkováni a odnesou si domů dárek.  

Nový školní rok bude realizován v modernizované 
škole, kde o prázdninách proběhla kompletní výměna 
oken a dveří. Škola je nově vybavena 8 novými PC, 
tiskárnou a projektorem. Vše bylo umožněno díky 
zřizovateli školy, za což velice děkujeme.  

Podařilo se nám zrenovovat internetové stránky naší 
školy, kde budeme rodiče i žáky informovat o 
plánovaných akcích. Abychom se pochlubili nejen 
našim žákům a jejich rodičům, uspořádáme dne        
20. 9. 2013 od 13 - 17 hod. Den otevřených dveří. 

Hned v prvním školním týdnu připravujeme 
seznamovací výlet. Rodiče zveme ve čtvrtek 5. 9. 2013 
v 15:30 hod. na první třídní schůzky, abychom je 
seznámili s širokou nabídkou zájmových útvarů a se 
změnami v našem Školním vzdělávacím programu – 
Duhová škola. 

Na dalším období připravujeme tyto akce: sportovní 
den, návštěva divadla Hálek, dopravní výchovu na 
dopravním hřišti v Nymburce a další. 

Cílem zřizovatele i zaměstnanců školy bylo vytvořit 
pro žáky příjemné prostředí a zkvalitnění výuky 
v novém školním roce 2013/2014.  

Přijďte se podívat, jak se nám to podařilo! 

Mgr. Monika Nepimachová, ředitelka školy 
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Krajské kolo hry Plamen 

 

 

 

 

 

 

 

Na předposlední červnovou neděli bylo naplánováno krajské kolo hry 
Plamen – kategorie dorostenců. Ani my jsme na této akci nesměli chybět, a 
tak jsme poctivě trénovali a v rámci okresního kola hry Plamen jsme se 
umístili na prvním místě v kategorii jednotlivci dorostenky - Pája Macúchová, 
a na druhém místě v kategorii jednotlivci dorostenci – Lukáš Kolbaba. Právě 
tato místa byla postupová a nominovala tak naše dva dorostence na krajské 
kolo.  

Krajské kolo se konalo v Hořovicích u Berouna. Jelikož jsme se zde 
museli zaprezentovat brzo ráno, byli jsme nuceni vyjet už v 5:30. Cesta nám 
ubíhala rychle a už v půl osmé jsme byli na místě. Po prezenci jsme si 
prohlídli dráhu, která nás čekala, a pak už jsme jen čekali, až na nás přijde 
řada.  

První pokusy začínali kluci. Lukáš svůj první pokus v běhu na 100m s 
překážkami dokončil s časem 24,83, druhý potom s časem 22,84. V této 
disciplíně obsadil Lukáš 15. místo a na vítěze mu scházelo pouhých 5 
sekund. 

Pája svůj první pokus v běhu na 100m s překážkami sice dokončila, ale 
bohužel pokus měla neplatný, protože seskočila z kladiny dříve, než měla. V 
druhém pokusu si však reputaci napravila a v druhém pokusu měla čas 
23,72. Pája v této disciplíně obsadila 13. místo a na vítězku jí scházely 
pouhé čtyři vteřiny. 

Po této disciplíně jsme vyrazili na oběd do místní školy. Původně 
bezproblémová cesta se nám hned na začátku krapet zkomplikovala, ale s 
pomocí ostatních hasičů jsme nakonec odjeli a dopřáli si k obědu 
knedlíčkovou polévku a řízek s bramborovým salátem. Po obědě jsme si sjeli 
na zmrzku a vrátili jsme se zpět do areálu Hořovických fotbalistů, kde nás 
čekala poslední disciplína a to Dvojboj. 

Lukášův první čas v dvojboji byl 18,83 a druhý 18,29. V této disciplíně 
Lukáš obsadil 10. místo a na vítěze mu scházely necelé dvě vteřiny. 

Páji první čas v dvojboji byl 20,70 a druhý 20,57. V této disciplíně Pája 
obsadila 8. místo a na vítězku jí scházela necelá vteřina (tady je vidět, že 
rozhodovaly jen malé drobnosti, a že síly dorostenek byly velice vyrovnané). 

Z dosažených časů je vidět, že nebýt těch pokažených testů, tak se naši 
dorostenci mohli umístit přesně v polovině výsledné tabulky. Bohužel na 
„kdyby“ se nehraje, a tak se musíme spokojit s posledním a předposledním 
místem. Nutno však podotknout, že ačkoli obsadili naši dva dorostenci 
poslední příčky, stále patří mezi 15 nejlepších dorostenců ze Středočeského 
kraje a za to jim patří obrovská gratulace. 

Příští rok určitě zabereme nejen v atletických, ale i ve vědomostních 
disciplínách a ta přední místa tabulky už budou naše.  

Jsme na oba naše reprezentanty moc pyšní a těšíme se na jejich další 
pokroky a stále větší a větší úspěchy. 

Mgr. Lucie Zadražilová 

III. kolo Polabské ligy 

Po bujaré oslavě konce školního 
roku se nám ráno sice nechtělo moc 
vstávat, ale sebrali jsme poslední 
zbytky sil a přemohli se k vylezení z 
vyhřátých pelíšků a vyrazili jsme na 
další ligové závody do Vestce. 

Čekání na náš první pokus jsme 
si krátili hrou s létajícím talířem, 
loděmi a jinými hrami. Jak se blížil 
náš start, byli jsme stále více 
nervózní, nakonec se ale ukázalo, 
že zbytečně. První čas týmu A byl 
naprosto fantastický a ještě ke 
všemu dlouho čekal na pokoření. 
Jako sedmý tým v pořadí běžel náš 
tým B. Jejich čas byl jen o chloupek 
horší než čas druhého týmu. 

 

 

 

 

 

 

Po prvních pokusech nás 
vedoucí vzali na párek v rohlíku a 
limču, abychom nabrali síly na druhé 
pokusy. Tyto se nám povedly ještě 
lépe než ty první. 

V konečném pořadí tým A 
obsadil fantastické druhé místo a 
tým B obsadil šesté místo z celkem 
20 týmu. Úspěch jsme řádně zapili 
vyhraným šampaňským.  

 

Mgr. Lucie Zadražilová 

 

Letní úklid 

 

 

Zatímco si děti užívaly prázdnin, 
srpen byl v naší škole ve znamení 
stavebního ruchu. 

Ráda bych prostřednictvím 
Zpravodaje poděkovala těm 
zaměstnancům školy a obce, kteří 
nám pomáhali vše na nový školní 
rok nachystat. 

Velký dík ale patří především 
Svazu žen Budiměřice - Šlotava, 
jehož členky nová okna vyčistily a 
pomohly nám s úklidem po 
stavebních pracích. 

Mgr. Monika Nepimachová, 
ředitelka školy 

 



 

Soustředění Mladých hasičů 2013 
 

Tým mladých hasičů vyrazil, již na tradiční, 
letní soustředění. Letos se soustředění konalo 
v termínu 21. – 25. srpna v obci Březová 
nedaleko Třebíče. Stejně jako loni se o nás staral 
certifikovaný instruktor, takže i přes relativně 
nebezpečné disciplíny, jsme byli dostatečně 
v bezpečí. 

Ve středu, 21. srpna, jsme se všichni sešli na 
nymburském nádraží, kde byly naše zavazadla 
naloženy do auta, které je dovezlo až do místa 
určení a my jsme mohli s klidem vyrazit na cestu. 

Jelikož na Vysočinu nejezdí přímý vlak, museli 
jsme celkem pětkrát přestupovat. Díky naší 
organizovanosti, však všechny přestupy proběhly 
bez komplikací a my jsme před jednou odpoledne 

dorazili do areálu Rekreačního střediska Březová, kde už na nás čekal 
náš certifikovaný instruktor Petr. Nejdříve ze všeho nás vzal na oběd, 
pak nás ubytoval a na konec nás vzal na prohlídku areálu. Během této 
dlouhé procházky, nás seznámil s celým areálem, řekl nám, co nás 
čeká a nemine, a v neposlední řadě nám vydal mnoho zákazů, které 
byly vydány hlavně pro naše bezpečí. Zbytek prvního odpoledne jsme 
potom strávili v mini lanovém centru – Lanáček, které se skládalo 
z celkem pěti různých překážek. Zprvu byly všechny snadné a tak jsme 
si je sami ztížili – zavázanýma rukama, noha i očima. Večer jsme 
potom vyrazili na diskotéku, která byla zakončena ohňovou show. 

Ve čtvrtek 
jsme se pro-
budili do nádher-

ného dne. Hned po snídani nás Petr vzal na Paintball. Hru si mohli 
zahrát pouze starší (kvůli nějakému zákonu), ale když starší dohráli 
celkem čtyři souboje, tak nám mladším Petr půjčil zbraň a mohli jsme 
si alespoň zastřílet na terč, kterým byl zvoneček.  

V pátek nás čekal další náročný den. Po snídani jsme vyrazili 
střílet ze vzduchovek, což se nám hodilo k přípravě na „braňák“, 
odpoledne nás pak Petr vzal na procházku po okolí, jejímž cílem byla 
cca 5 km vzdálená rozhledna Mařenka. 

V sobotu dopoledne jsme se konečně dočkali Airsoftu, na který se 
všichni moc těšili. Po menší „střílečce“ jsme se došli převléknout a če-
kala nás disciplína s názvem „skok do prázdna“. Ze začátku se všichni 
ostýchali, jelikož nikdo netušil, do čeho jdeme, ale nakonec chtěli všichni skákat vícekrát, což bohužel nebylo možné...  

Po obědě jsme všichni vyrazili na dřevo, abychom si večer mohli 
udělat táborák. Odpoledne jsme šli do lanového centra. Tato 
disciplína byla dost náročná, hlavně na naše ručičky. Navečer se 
někteří z nás účastnili fotbalového zápasu na raftech, jehož cílem 
bylo pomocí pádel dostat míč na molo dříve než soupeř. 

Po večeři, která mimochodem nebyla zrovna moc dobrá – 
květákový mozeček s chlebem, jsme vyrazili k táboráku, kde naši 
dorostenci dostali Poháry a Diplomy za účast v letošním ročníku hry 
Plamen. Potom následovalo zhodnocení celého soustředění a 
nakonec každý z nás dostal „ocenění“ – Mám velkou cenu, kterým 
nám vedoucí chtěla říci, abychom na sebe byli všichni pyšní, 
protože máme každý své kvality a schopnosti, které nikdo další na 

světě nemá a proto máme tak velkou cenu, díky které je každý z nenahraditelný. Po těchto všech „formalitách“ jsme se vrhli 
na opékání špekáčků a zpívání táborákových písniček. Do postýlek jsme se dostali až hodně pozdě... 

Poslední den už sice nebylo takové teplo jako předchozí dny, to nám však nebránilo v tom, abychom si šli zastřílet 
z luků. Po svačině a zabalení, jsme vyrazili do Lanáčku. Naši dorostenci dostali možnost zkusit překonat překážky Vysokého 
lanového centra. Když slezli tak měli nejen otlačené a bolavé ručičky, ale byli i velice šťastní z toho, že to zvládli. 

Po obědě jsme vyrazili na cestu za domovem. Opět nás čekalo pět přestupů, ale stejně jako ve středu vše klaplo bez 
problémů. Na nymburské nádraží, kde už nás nedočkavě vyhlíželi maminky a tatínkové, jsme dorazili s několikaminutovým 
zpožděním. Před nádražím jsme si rozebrali tašky a vyrazili jsme všichni příjemně unavení směrem domů. 

Všichni moc děkujeme našim vedoucím, že s námi toto soustředění absolvovali, protože bylo fakt boží. Zároveň bychom 
chtěli poděkovat našemu hlavnímu sponzorovi - Obecnímu úřadu Budiměřice, bez jehož finanční podpory bychom se jen 
stěží mohli takového pobytu zúčastnit. Dále děkujeme všem dalším sponzorům - Autoškola Koňák; Jiří Andrlík; PN -Elektro 
Nymburk; Řeznictví a uzenářství KARAPETJAN. 

Za kolektiv Mladých hasičů 
Mgr. Lucie Zadražilová 



 

 

 
 

Žádost o poskytnutí finanční pomoci z veřejné sbírky 
na pomoc postiženým povodněmi 

 

Informace o žadateli 

Jméno: 
 
 

Příjmení: 
 

Datum nar.: 
 
 

Trvalé bydliště: 
obec | č.p.  

  

Telefon: 
 
 

E-mail: 
 

Číslo bankovního účtu: 
(na který bude zaslána 
finanční pomoc) 

 
Kód banky: 

 
 
 

Informace o postižené nemovitosti 

Obec: 
 
 

č.p.: 
 
 

Stručný popis způsobu a rozsahu postižení povodněmi: 

 
 
 
 
 

Hodnotící kritéria pro bodové ohodnocení 

Řádek Kritérium Hodnota Jednotka 

1 
Zatopená nebo postižená podlahová 
plocha bytových prostor 

 
m2 

2 
Průměrná výše zatopení bytových 
prostor 

 cm 

3 Byly zatopené bytové prostory pojištěny? ANO NE 
zvolené 
zakroužkujte 

4 
Zatopená nebo postižená podlahová 
plocha nebytových prostor 

 m2 

5 
Průměrná výše zatopení nebytových 
prostor 

 cm 

6 
Byly zatopené nebytové prostory 
pojištěny? 

ANO NE 
zvolené 
zakroužkujte 

7 
Je zletilá část domácnosti v postižené 
nemovitosti tvořena pouze Seniory nebo 
invalidními důchodci? 

ANO NE 
zvolené 
zakroužkujte 

8 
Počet nezletilých členů domácnosti 
v postižené nemovitosti? 

 
počet 

 
 

Svým podpisem stvrzuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsem uvedl(a) pravdivě. V případě uvedení 
nepravdivých údajů vedoucí k nadhodnocení poskytnuté finanční pomoci má obec Budiměřice právo požadovat 
vrácení celé výše poskytnuté finanční pomoci. Jsem si vědom(a), že podáním této žádosti mi nevzniká žádný právní 
nárok na jakékoliv plnění od obce Budiměřice nebo jiné osoby. 
 
 

 
 
................................................................................ 
Datum a podpis Žadatele 

Obec Budiměřice 
 


