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Obcí Budiměřice, Rašovice a Šlotava

TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE
Základní škola pod záštitou obce Budiměřice vás zve na Vánoční vystoupení
v kostele sv. Prokopa v Budiměřicích ve čtvrtek, dne 18.12.2014 v 17:00 hod.
Připravili jsme
me si pro vás koledy, básničky, tanečky a flétny.
Obecní úřad
řad nabízí občanům Rašovic,
zejména seniorům, kteří nemají možmo
nost vlastní dopravy do Budiměřic,
možnost odvozu obecním mikrobusem.
Zájemci se mohou předem hlásit v
obchodě "U Táboráka". Odjezd bude
od autobusové čekárny v 16:30, nán
vrat po skončení zpívání.

NOVÉ ZASTUPITELSTVO
B c . M a r e k M e r h o u t (43), 184 hlasů
Pro letošní volby sestavoval kandidátku a zastupitelstvem byl
zvolen jako neuvolněný starosta
rosta obce. V zastupitelstvu působí
druhým volebním obdobím, v předchozím vykonával funkci
předsedy Finančního výboru. Profesně působí jako konzultant v
oblasti nasazování informačních systémů, kde využívá desetileté
zkušenosti získané během působení na manažerských
nažerských pozicích v
petrochemickém průmyslu.

A l e š H r u b ý (47), 170 hlasů
Řídil obec jako starosta v předcházejících 12 letech. Na
ustavujícím zasedání byl zvolen na funkci místostarosty, kterou
se uvolil vykonávat po dobu nezbytně
bytně nutnou pro hladké předání
předá
organizace Obecního úřadu a nedokončených projektů. Je
majitelem a jednatelem společnosti zabývající se provozováním
kadeřnického salónu a importním zastoupením několika značek
kadeřnického odvětví.

R a d k a K u b í n o v á (42), 186 hlasů
Zvolena do zastupitelstva
tva poprvé a to s nejvyšším počtem
voličských hlasů. Po dohodě se starostou se stala předsedkyní
Komise pro sociální záležitosti. Sociální práci v rámci
neziskového sektoru se věnuje i v zaměstnání.

M g r . V l a ď k a K o l b a b o v á (42), 184 hlasů
V zastupitelstvu pracovala v období 2002 – 2006 a následně v
2010 – 2014. Tradičně se vzhledem k svému zaměstnání
profesorky na gymnáziu věnovala a bude věnovat otázkám
školství. V tomto období byla navíc zvolena předsedkyní
Finančního výboru.

I n g . T o m á š U r b a n (37), 175 hlasů
Zahajuje již třetí volební období po sobě v roli zastupitele.
Vzhledem k své živnosti zaměřené na údržbu zeleně se v rámci
obce věnuje vegetaci v obci a jejím okolí. I díky tomuto faktu
byl starostou obce jmenován jako předseda Komise pro životní
prostředí.

J a r o m í r C h o c h o l a (42), 164 hlasů
Do zastupitelstva byl zvolen již před 4 lety, ale z důvodu
pracovní vytíženosti nakonec mandát nepřijal. Je jednatelem
české pobočky nadnárodní společnosti podnikající v oblasti
výzkumu a prodeje zemědělských osiv.

I n g . T o m á š D v o ř á k (46), 154 hlasů
Do zastupitelstva zvolen poprvé. V uplynulých letech se věnoval
v rámci obce přípravě několika projektů v oblasti údržby a
rozvoje krajiny, což je i jeho profesní zaměření. Pracuje jako
jednatel společnosti věnující se lesnímu
nímu hospodářství.
Zastupitelstvo mu svěřilo funkci předsedy Kontrolního
Kontrol
výboru.

Vážení spoluobčané,
v předvánočním čase jsme pro vás připravili další vydání
našeho Zpravodaje. Není pouze sváteční, jak jste na něj byli
možná zvyklí, ale obsahuje i mnoho informací o dění v našich
n
obcích v průběhu podzimních měsíců.
V říjnu proběhly volby do obecního zastupitelstva, do ktekt
rých se i přes existenci pouze jediné
jed
kandidátky zapojilo
48.45% z oprávněných voličů, což je dokonce více než celocel
státní průměr. Osobně takto vysokou účast vnímám jako podporu směru, kterým se v minulých obdobích ubíralo vedení
obce. Seznámit se s členy nově zvoleného zastupitelstva vám
pomůže i náš Zpravodaj.
První listopadovou neděli se uskutečnilo ustavující zasedázased
ní, kdy byl zvolen starosta a místostarosta a od kdy nové zastupitelstvo získalo svůj mandát. O tempu práce zastupitelstva
svědčí i fakt, že od voleb se sešlo na veřejném zasedání již
třikrát. Nově do roku 2015 plánujeme na stránkách Zpravodaje informovat o průběhu a přijatých usneseních zasedání zastupitelů, i když bych si velmi přál, aby si lidé veřejných zasezas
dání více osobně účastnili a nemuseli být informováni
info
jen v
pohodlí svých křesel.
Prvních měsíc a půl ve funkci
funk starosty jsem strávil, kromě
přebírání řízení obecního úřadu, prací na třech
třec projektech,
které obec v těchto dnech realizuje - Vegetační úpravy v obci
Budiměřice, Revitalizace tůně Halda a Výstražný systém a
digitální protipovodňový plán. O projektech vás budeme průběžně informovat.. Ve všech hrají roli dotace a opět se mi potvrdilo, jakou dvousečnou
nou zbraní dokážou být.
Pro školáky znamenal příchod podzimu konec prázdnin a
návrat do školních lavic, ale letos to tak doslova neplatilo,
protože budměřičtí žáci našli ve třídách lavice zbrusu nové.
Tím ale výčet událostí
tí ve škole nekončí, spoustu dalších inforinfo
mací najdete v článku paní ředitelky Mgr. Nepimachové.
Podzim byl bohatý i na ud
dálosti, které zorganizovaly spolky, ať již to
o byla hasičská Drakiáda, tradiční dětský
dětsk Maškarní
bál pod taktovkou Svazu žen, finále tenisového
ten
turnaje ATP
Plejers,, nebo i jednotlivci, jako bylo dýňové odpoledne pro
děti připravené paní Samkovou. Pro obecní život u nás platí, že
ho budeme mít takový, jaký si ho uděláme a zřejmě odtud
vzniklo spontánně motto našich vesnic "Je nám tady fajn".
Za několik dní nadejde slavnostní Štědrý večer a s ním sposp
jené dny svátků. Již ve sváteční atmosféře budeme mít možmo
nost se sejít v kostele, potěšit se programem připraveným
naší školou a hlavně si vzájemně popřát pokojné a klidné propr
žití svátků vánočních.
h. A tímto přáním bych se rád s vámi, milí
spoluobčané, na stránkách Zpravodaje rozloučil i já.
Marek Merhout

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
Nový školní rok začal 1. září slavnostním zahájením za přítomnosti
starosty obce a rodičů našich žáků.
Do 1. třídy letos nastoupilo 7 žáků.
Děti se vrátily do školních lavic. A
sice úplně nových, školu se totiž podařilo vybavit zcela novými výškově
stavitelnými lavicemi, taktéž ve výdejně obědů jsou nové stoly a židle.

První letošní akcí školy byl seznamovací výlet: Poznáváme naše okolí
- lázeňské město Poděbrady, který
sklidil velký úspěch. Dále jsme uspořádali Sportovní odpoledne na zahradě školy.

V rámci sportovních aktivit se naše
škola zúčastnila okresního kola turtu
n
naje
ve florbale v Benátkách nad
Jizerou. Náš tým – GEPARDI tentokrát zabodoval a skončil na krásném
druhém místě a to ještě o jedinou
branku v zápase se ZŠ Semice. Tak
snad příští rok!
Nezapomínáme ani na kulturu. Naši
školu navštívilo pražské divadlo NeN
klid s představením – Atlas se má a
naši žáci společně s dětmi
dětm z MŠ
Netřebice měli pěkný zážitek.
Dále jsme se zúčastnili výtvarné
soutěže O nejhezčí jehlan, který pro
školy uspořádala firma Model Obaly
Nymburk.
S Domem dětí a mládeže Nymburk
spolupracujeme při výtvarných díldí
nách, které realizujeme v naší škole.
Novinkou je účast na projektu –
Ovoce do škol,
škol díky kterému je jídelníček každý čtvrtek zpestřen o ovoce
nebo zeleninu.
Pokračujeme ve spolupráci se
Školním statkem Poděbrady v projekproje
tu – Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským
krajem který je financován Evropkrajem,
ským sociálním fondem a ze státního
rozpočtu ČR. Letos se práce v kroužkrou
ku účastní 24 z 34 žáků školy.
Připravili jsme výtvarnou výzdobu
na výstavu Rok na školním statku v

přízemí Městského úřadu Poděbrady
a vybraní žáci nacvičili literární a
hudební pásmo na slavnostní zaházah
jení akce.

V pátek 12. prosince jsme na místním hřišti vypouštěli balonky s přáním
Ježíškovi. Akce se zúčastňujeme s
radiem Impuls.
V současné době pilně nacvičujeme
na Vánoční besídku v kostele, která
se koná dne 18.12.2014 v 17 hod.
Aktuální informace a fotografie ze
školy a ze školních akcí si můžete
prohlédnout na našem webu www.zswww.zs
budimerice.cz nebo na stránkách
www.rajče.net
www.rajče.net.
Mgr. Monika Nepimachová,
Nepimachová ředitelka školy

VÁŽÍME SI PRÁCE ČLENŮ
Ů NAŠICH SPOLKŮ
Děkujeme Svazu žen Budiměřice – Šlotava za pomoc a organizaci
akcí pro nejmenší. Jednou z nekrásnějších
krásnějších událostí byl dětský maškarní bál spojený s mikulášskou nadílkou,
nadílkou který se konal 29.11.

Letošní soutěž masek vyhrál pirát Pepa Martan
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3. ročník Hasičské Drakiády

D ýň o vý po dzi m
V jednom pátečním říjnovém odpoledni přichystala paní Diana Samková
z Budiměřic podzimní program pro děti, bydlící v okolí. Na zahrádce vypěstovala tolik dýní, že stačily nejen pro vyzdobení „pracovního prostoru“
v ulici ke Struze, ale především na vydlabávání. Děti si z valníku vybraly
každé svou, různě velkou i tvarovanou, dýni, a pustily se do práce.
Odpočinout si mohly u čaje, různých moučníků nebo ovoce. Brzy se začaly přidávat i kolemjdoucí děti a pracující skupinka se stále zvětšovala.
Pomalé stmívání ukončilo konečné úpravy dýní a děti si nadšeně připravily
své výtvory k hodnocení.
Hlavní cenou pro vítěze (nejkrásnější dýni měla Dáda Š.) byl medovník,
který upekla sama organizátorka. Ani ostatní děti nepřišly zkrátka,
v dárkových taštičkách dostaly menší dárky a mlsání. Přestože si děti odo
nesly své výtvory domů, několik dýní naštěstí v naší ulici zůstalo. Alespoň
jsme mohli – především večer- obdivovat originální dýňové obličeje.
Děkujeme Dianě a Robinovi za přípravu celého odpoledne a za nezištneziš
nou snahu potěšit děti ve svém okolí.

V sobotu 11. října 2014 se konal již třetř
tí ročník Hasičské Drakiády. Nebe nad
místním hřištěm, tak opět patřilo drakům,
dračicím a dráčatům všeho druhu. Draci i
jejich doprovod se sešli po druhé hodině
odpolední, aby se utkali hned v několika
soutěžních kategoriích - Nejlepší letec,
Nejkrásnější drak, Drak Vozembouch,
Nejmenší a největší drak
dr a Nejoriginálnější
drak.
Letošního ročníku se zúčastnilo minimin
málně 30 draků, a to i přesto, že počasí
nebylo zrovna nejvlídnější. Toto odpoledne
bylo soutěžní nejen pro draky, ale i pro
jejich majitele a další doprovod. Pro děti
byla připravena speciální překážková drádr
ha,, kde spolu vždy dva závodníci, bok po
boku na totožných trasách, měřili síly. Tato
dráha prověřila nejen fyzickou zdatnost,
ale i šikovnost dětí. Závodní trasa začínala
skákáním v pytli, což byla pro většinu
závodníků „brnkačka“. Následovala přepř
kážka pracovně
prac
nazvaná „podlez“ a hned
po ní hod na cíl. Poslední disciplína byla
ryze hasičská. Na posledním stanovišti
museli závodníci správně spojit připravené
hasičské nářadí, které se používá při pop
žárních útocích. Při této disciplíně se ukáuk
zalo, že „hasičinu“ mají místní v krvi. V cíli
potom čekala na každého
k
závodníka sladká odměna.

Lucie Chocholová

Nábor mladých hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Budiměřice – Šlotava přijímá nové členy do družstev mladých hasičů.
Mladší žáci: 6 -11 let
Starší žáci: 12- 15 let

Chceš zažít dobrodružství a něco nového se naučit?
Chceš poznat nové kamarády a zažít spoustu zábavy?
Pak hledáme právě TEBE! Tak neseď doma a přidej se mezi mladé hasiče.
V průběhu
ůběhu roku se s dětmi účastníme soutěží v požárním sportu (i na ligové
úrovni), společně jezdíme na výlety a během léta jezdíme na několikadenní souso
středění, kde posilujeme kolektivního ducha, hrajeme hry a připravujeme se na
další sportovní sezónu.
Vícee informací u vedoucí Mladých hasičů – Lucie Zadražilová (774487762,
LuckaZadrazilova@seznam.cz)

Mladí Hasiči SDH Budiměřice – Šlotava
žádají spoluobčany o podporu při SBĚRU PAPÍRU
Prosíme naše spoluobčany, kteří by se rádi zbavili
přebytečného papíru ve
v své domácnosti, aby tento
věnovali Mladým hasičům, kteří jej sbírají, aby za
utržené peníze mohli podniknout nějaký další výlet.
Všem občanům, kteří nám věnují papír, předem děd
kujeme.
(Sbíráme
íráme no
noviny, časopisy, letáky i kartony)

Pro rodiče a dospělé publikum byla
opět
připravena
kulinářská
soutěž
s názvem „Nejlepší dračí mls“. Tato discidisc
plína si již začíná získávat své příznivce.
Letos se zúčastnili
zúčastni již tři soutěžící, přičemž
někteří soutěžili hned s několika svými
kuchařskými výrobky. Jelikož však vyhrát
může pouze jeden, měla porota při výběru
Nejlepšího dračího mlsu velice složitou
úlohu. Nakonec se však porotci na výherní
dobrotě shodli a autorku
autor ocenili nádhernou
knihou.
Novinkou letošního ročníku byla i možmo
nost zastřílet si ze vzduchovky. Střelba ze
vzduchovky, je jednou z hasičských disciplín, se kterou se děti setkají v rámci celoroční soutěže pro Mladé hasiče - hry Plamen. Návštěvníci Drakiády
Draki
si mohli vyzkoušet nejen střelbu na klasicky papírový
terč, ale též si mohli sestřelit dřevěné špašp
líčky, na které se učí střílet hasičské děti.
Ačkoli se původně zdálo, že tato disciplína
nebude mít u účastníků Drakiády přílišný
úspěch, opak byl nakonec
nakone pravdou. Střelci
se u této disciplíny střídali téměř celé odo
poledne.
ledne.
Ráda bych toto cestou poděkovala
všem organizátorům, soutěžícím i publiku
za krásné soutěžní odpoledne. Doufám, že
se příští rok opět všichni sejdeme a užijme
si stejně báječné odpoledne
odpoledn s draky a
různými soutěžními disciplínami, jako bylo
to letošní.
Mgr. Lucie Zadražilová

Dodržování jízdních
řádů autobusů
Na zasedání zastupitelstva 11.12.2014, na kterém bylo schváleno uzavření smlouvy na zálohovou úhradu příspěvku na
ztrátové autobusové linky v roce 2015 (tzv. dopravní příspěvek
na dopravní obslužnost), bylo v diskuzi otevřeno téma dodržododrž
vání jízdních řádů ze strany přepravců.
Ti z občanů, kteří autobusy pravidelně používají, mají s tímto
nešvarem vlastní osobní zkušenost. Zřejmě největším probléprobl
mem, který bude obec řešit, je fakt, že autobus odjede před
časem stanoveným v platném jízdním řádu. V praxi to znameznam
ná, že cestující se dostaví na zastávku na čas,
čas ale autobus již
odjel. Občasné a mírné zpoždění je možné tolerovat, po našich
dopravcích zřejmě dochvilnost japonských železnic asi nikdy
požadovat nebudeme, ale předčasný odjezd je podle našeho
názoru opravdu velký "faul" na cestujících. Jelikož částka na
dopravní obslužnost placená z obecních prostředků dosahuje
125 tis. Kč, jako plátci máme jistě právo řešení této otázky.
Protože jako obecní úřad nemáme možnost sledovat v praxi
každodenní dodržování jízdního řádu, prosíme občanyobčany
cestující, pokud se setkají
kají s těmito problémy, aby nás inforinfo
movali (linka, čas odjezdu, popis problému). Samozřejmě se
na nás můžete obrátit i s jinými nesrovnalostmi spojenými s
autobusovou přepravou (chování řidičů, čistota, bezpečnost
jízdy atd.).
Marek Merhout

Ti z vás, kteří navštěvují webové stránky obce, již delší
dobu registrují slogan, který se na nich objevil již při jejich
vzniku - "Budiměřice - je nám tady fajn".
Vznikl spontánně během tvorby nových stránek v červnu
2013, které jsem ve spěchu tvořil během povodní.
povodn Vzpomínám si, že jsem chtěl něco doplnit k názvu Budiměřice a
nemohl přijít na nic rozumného. Tak jsem se někde zeptal,
co je pro nás typické a dostalo
talo se mi odpovědí, že vlastně
nic, ale je nám tady fajn. A bylo to! Prostě slovy klasika: a
tom to je.
Jak
ak jsem zmínil v úvodníku, bude se nám zde žít podle
toho, jak si místní život zařídíme. Samozřejmě jde o práci
samosprávy jako takové (zastupitelstvo, starosta, obecní
úřad), která zajišťuje organizaci obce a její další rozvoj, ale
velikou úlohu hrají samotní
motní občané, jak jednotlivci, tak
spolková sdružení. Tímto se zásadně lišíme od měst, kde i
velmi dobře fungující samospráva sice může "upéct dobrý
dort, ale už ho neozdobí třešničkami". Těmi třešničkami
jsou pro mě právě spolkové a občanské aktivity. Myslím
Mys
si,
že v této oblasti nám může mnoho ostatních obcí závidět.
Proto bych velmi rád na tomto místě poděkoval nejen všem
spolkům za jejich fantastickou práci a neutuchající aktivity,
ale mé poděkování patří i iniciativním jednotlivcům, kteří
jakýmkoliv způsobem přispěli k tomu, aby slogan o tom, že
nám je tady fajn, byl skutečností.
Podpora těchto aktivit je součástí našeho programu i v
tomto volebním období. Rádi bychom pomohli všem, kteří
mají dobrý
brý nápad, aby se neostýchali nás kontaktovat, a já
jim můžu slíbit, že kde obec bude moci, tak ráda pomůže.
Marek Merhout
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„Proč zrovna já?“
Projekt Probační a mediační služby bezplatně pomáhá
obětem trestných činů. Stali jste se obětí trestného činu?
Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám?
Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnespraved
nosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o
radu nebo pomoc? Nejste v tom sami! Právě pro Vás je tu
totiž projekt „Proč zrovna já?“, který po celé ČR pomáhá
obětem trestné činnosti.
Obětí se stala například starší žena ze středních Čech,
pojmenujme ji třeba Milada. Paní Milada byla dlouhodobě
psychicky týrána svým synem, který má v jejím bytě trvalé
bydliště. Ten opakovaně svou matku navštěvoval pod vlivem
alkoholu, vyhrožoval jí, vulgárně ji urážel, jednal vůči ní
agresivně, verbálně ji napadal a ničil její věci. Agrese
Ag
těchto
útoků se stupňovala. Paní Milada se dozvěděla o činnosti
poradny pro oběti a přišla na osobní konzultaci. Byla vlídně
a citlivě přijata. V bezpečném a klidném prostředí mohla
poradci sdělit svůj příběh. Miladě byla poskytnuta psychosopsychos
ciální podpora
pora a konkrétní právní informace. Paní Milada
odcházela spokojena, neboť mohla sdílet své pocity. Její
příběh však zatím nekončí, služby poradny dle svých slov
plánuje do budoucna dále využívat, zároveň je i poradce
připraven podat pomocnou ruku.
Není prázdnou
ázdnou frází, že obětí trestného činu se každý
může stát nečekaně, náhodně. Může se ale také jednat o
dlouhodobý jev, kdy pachateli mohou být známí či dokonce
příbuzní, podobně jako tomu bylo u paní Milady. Pokud se
taková neblahá událost stane, negativní pocity jsou přirozené. Je však důležité situaci řešit, dokázat tyto pocity překopřek
nat a znovu se postavit na vlastní nohy. Právě v těchto přípř
padech Vám může pomoci projekt „Proč zrovna já?“, podobpodo
ně jako paní Miladě.
„Tento projekt je financován Evropským sociálním
so
fondem a je realizován Probační a mediační službou ČR. ProPr
jekt probíhá ve více než 40 městech po celé ČR. Je zamězam
řen na právní a psychosociální poradenství a pomoc všem,
kteří se cítí být obětí trestného činu, bez ohledu na způsozpůs
benou újmu či fázi trestního řízení. Je důležité zdůraznit, že
veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. Každá oběť, byť
třeba i bagatelního skutku, si zaslouží adekvátní a individuindivid
ální péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité“,
komentuje projekt Tomáš Kellner, regionální
reg
koordinátor.
V rámci středních Čech působí poradna také ve městě
Nymburk v rámci střediska Probační a mediační služby ČR
na adrese Boleslavská 139 (sídlo okresního státního zastuzast
pitelství). Poradenství poskytují zkušení a empatičtí poradci,
kteří se
e snaží o maximálně citlivý, diskrétní a profesionální
přístup. „Naši poradnu lze kontaktovat telefonicky na mobilu
+420 737 247 470 nebo +420 733 788 936, případně elektronicky jjezek@pms.justice.cz nebo vkulikova@pms.justice.cz. Bez objednání je možno využít pop
radnu otevřenou v pondělí od 15 do 17 hod. a ve středu
od 9 do 11 hod. nebo si předem sjednat osobní schůzku.
Dveře u nás jsou otevřené. Snažíme se maximálně vyjít
vstříc a pomoci.
Uplatňujeme individuální přístup, a pokud
si oběť přeje, nemusí nám sdělovat ani své
jméno,“
,“ uzavírá Mgr. Jiří Ježek,
vedoucí střediska Probační a mediační služby
v Nymburce a poradce
pro oběti.

Připojení obce na internet
Šetřit je třeba, ale s úsporami to bývá někdy ošemetné. Jenže znáte ten pocit, když
za něco zaplatíte méně a dostanete (i třeba) více?
Na jaře jsem se rozhodl, že se podívám na obecní
obecn výdaje v oblasti připojení k
internetu a pevných telefonních linek. Stav byl takový, že za pevné linky na OÚ a v ZŠ
poskytované O2 (tehdy ještě Telefonica) jsme platili měsíčně 1.470 Kč. Internet na úřadě
poskytovala rovněž Telefonica (ADSL) za 480 Kč a ve škole nymburský Licanet za cenu
460 Kč. Podtrženo sečteno - měsíčně 2.410 Kč. A to mi nepřišlo jako malá částka.
Obzvláště při faktu, že rychlost internetu se pohybovala někde okolo 5Mbps.
Dal jsem dohromady zadání a oslovil firmu Datonet, která se na začátku
z
léta stala
následníkem Licanetu. Rok 2014 je charakterizován nástupem konkurence na trh
internetového připojení v Budiměřicích, takže z pohledu zákazníka nastala výhodná
pozice pro vyjednávání. Naše požadavky byly:
•
•
•

Zrychlení připojení na úřadě a ve škole na 20Mbps
VoIP (telefonování přes internet) nahrazující pevné linky na úřadě a ve škole při
zachování stávajícího čísla
Veřejné WIFI připojení ve sportovním areálu v Budiměřicích

Konečná nabídka Datonetu byl balíček služeb za cenu ve výši 1.396 Kč měsíčně
mě
zahrnující vše potřebné při trvání smluvního vztahu na 3 roky. To
T znamená, že během
existence smlouvy obecní rozpočet ušetří 36 tis. Kč, čtyřnásobně se zvýší rychlost
připojení a získáme veřejný internet zdarma ve sportovním areálu. Na první pohled by
b se
zdálo, že to není mnoho - zlomek procenta ročních nákladů v obecním rozpočtu. Ale
také se na to můžeme dívat jako na prostředky, které stačí například k příspěvku na
činnost téměř tří spolků.
Nutno ještě podotknout, že ve dnech vzniku tohoto článku jednáme
j
s Datonetem o
podmínkách přímé finanční podpory pro dění v naší obci.
Tento příběh dokazuje, že chytré úspory jsou možné. Není to ale samozřejmost,
vyžaduje to především odhodlání, nápad a dost často rozumnou míru neústupnosti při
jednání s dodavateli.
Marek Merhout
Starosta@budimerice.cz
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InfoCentrum
Zaregistrujte se do InfoCentra a
Zaregis
dostá
dostávejte
aktuální informace do
svého počítače, či chytrého teletel
fonu. Stačí,
Stačí když zašlete svou emailovou adresu na:

obec@budimerice.cz

OBECNÍ ÚŘAD
Budiměřice 7, 288 02 Nymburk
Tel.: 325 546 080
Mobil: 721 821 672
E
E-mail:
obec@budimerice.cz
Úřední hodiny
10:00 - 12:00
Pondělí
20:00 - 21:00
Úterý
14:00 - 16:00
10:00 - 12:00
Středa
14:00 - 16:00
Čtvrtek
zavřeno
Pá, So, Ne

Vegetační úpravy Budiměřice
Budiměř
V listopadu začala realizace projektu vegetačních úprav
v Budiměřicích, která byla již pouhým vyvrcholením přípř
pravné fáze projektu trvající od jara 2013, kdy
k byla zpracována projektová dokumentace. Projekt je spolufinancován
Státním Fondem Životního prostředí (SFŽP) a skládá se ze
3 částí.
Vzhledu obce se nejvíce dotýká úprava parku za kostekost
lem, kde kromě vegetačních
tačních úprav (obměna některých
někt
stromů a výsadba zcela nových) vznikly parkové mlatové
ml
cesty a dřevěná pergola. Před příchodem jara bude nainnai
stalováno 7 ks laviček, odpadkové
padkové koše a na pergolu bude
namontována makrolonová
vá střešní krytina.
Další částí je úprava vegetace v bezpr
prostřední blízkosti
“Skály”, která je možná při zběžném pohl
hledu nejméně viditelná. Poslední součástí, která naopak vytvoří
v
novou dominantu
tu okolí obce, je vznik cesty vedoucí od “Skály” a ústící
na křečkovskou silnici těsně vedle jasan
nového lesíka. Jedná se o obnovu historické cesty, která v těchto místech
existovala.
vala. Podél cesty jsou vysázeny stromy
str
tvořící jednostrannou
nou alej a vlastní těleso cesty je zatravněno.
z
Cesta
nebude přístupná pro vozidla a z tohoto důvodu bude na
jejím křečkovském konci umístěno tech
hnické opatření zabraňující
ící jejich vjezdu. Jelikož by měla být používána naona
pak pro procházky, tak je na trase cesty plánováno umístěumíst
ní lavičky pro případný odpočinek.

POPLATKY 2015
Poplatky zůstanou i nadále nezměněny:
1. ZA SVOZ ODPADŮ 450,450, Kč za osobu s trvalým
pobytem v obci, vývoz 1 x týdně.
2. ZA SVOZ ODPADŮ 450,450, Kč za číslo popisné
(chalupáři), vývoz 1 x za 2 týdny.

50, Kč, DALŠÍ PES 75,- Kč
3. Z PRVNÍHO PSA 50,(např. 2 psi 125,- Kč)
Od pondělí 12. ledna do konce února je budete
moci uhradit na OÚ Budiměřice v hotovosti,
Občané Rašovic budou moci uhradit poplatek na
OÚ Rašovice v sobotu 14.2.2015 od 9 do 11 hod.
hod
a ve středu 18.2.2015 od 15 do 17 hodin.
hodin

Nadále zůstává
vá možnost platby převodem, kterou
jsme od příštího roku doplnili i o službu
doručení známek.
V tomto případě poplatník uhradí částku poplatku na
účet číslo:
číslo
Odhad celkových výdajů na projekt je v tuto chvíli 1.065
tis. Kč, z kterých největšími položkami jsou vegetační
veg
úpravy (550 tis. Kč), mlatové cesty (220 tis. Kč), projektověprojektově
organizační práce (152 tis. Kč) a parková pergola
perg
(75 tis.
Kč). Obdržená dotace činí 533 tis. Kč – tedy zhruba 50%
z celkové výše výdajů. Hra čísel je zde poměrně komplikokomplik
vaná, protože 90%
% dotaci podléhají pouze vlastní vegetační
úpravy a některé projektově-organizační
organizační činnosti, zbývající
části projektu jsou financovány pouze z obecních zdrojů.
Průběh projektu opět dokázal, jak dvousečné mohou dotační
ní projekty být. Na jednu stranu umožňují
umožňuj realizovat záměr, který by jinak nebyl pro obec dostupný, na druhou
stranu je jejich uskutečňování příliš složité, hektické a často
i značně
ně nepřehledné. Tím mám na mysli celý proces ada
ministrace
ce dotace a jeho skloubení se smluvní a fyzickou
realizací.. A taková nepřehlednost vždy přináší rizika.

88 23 191/ 0100,
Variabilní symbol = číslo popisné
do popisu uveďte své jméno a obec.
Zároveň s tím na webových stránkách obce vyplní
jednoduchý formulář. V sobotu 28.2. mu bude
známka
ka doručena osobně domů. Věříme, že tato
vylepšená
šená možnost bude občany uvítána, neboť se
tím zcela odstraní nutnost návštěvy
n
úřadu.
Svozová známka musí být nalepena na popelnici od
2.3.2015.

Optimismus na závěr – park a cestu plánujeme
zpřístupnit ještě před Vánocemi, ale celý projekt se ukáže
v celé své kráse až po uchycení nové výsadby a obnovy
travního porostu.
rostu. Potom budou mít Budiměřice další krok
k
na své cestě vpřed.
V současné době je rovněž spuštěna realizační fáze
dalšího dotačního projektu, který je dokonce finančně obo
jemnější, a to je Lokální výstražný a varovný systém – bezdrátový rozhlas. O tomto projektu vás budu rád informovat
v dalším vydání Zpravodaje.
Marek Merhout
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
všichni,
ni, kdo nemají uhrazeny jakékoliv poplatky
za rok 2014, je musí zaplatit nejpozději v pondělí
29.12.2014 (8 – 12 hod.) V opačném případě
budou
dou neprodleně právně vymáhány.
vymáhány

Povídá jeden sněhulák
druhému: "Zvláštní,
když svítí slunce, tak
mě mrazí v zádech."

Kdo jsou nejmenší lidé na světě?
Silničáři.
Napadnou dva centimetry
centim
sněhu
a už nejsou vidět.

Veverka sedí na stromě a louská oříšky.
Rozlouskne první - stříbrné šaty.
Rozlouskne druhý - zlaté šaty.
Rozlouskne třetí - diamantové šaty.
ša
Veverka se rozpláče,
ozpláče,
schoulí se na větvičku a vzlyká:
"Já se kvůli tý pohádce snad nikdy
ni
nenajim!"

Špatné zprávy, panstvo
Dochází nám led!

Víte, co musíte
síte udělat, když potkáte
v lese hladového medvěda?
med
Nemusíte dělat nic, medvěd
udělá všechno za vás!
vás

Jde medvěd po lese a
kope do stromů:
„Hm... zasněženej
smrček, zasněžená
borovička... že já to
kafe v září pil?!"

Nevím, co dělám špatně,
špa
ale čím víc makám, tím
víc přibírám!

Obecní úřad Budiměřice vyhlašuje výtvarnou, fotografickou a literární
literární soutěž na téma

ZIMA U NÁS JE FAJN
Věková kategorie je jen jedna: 0 – 100 let

Své fotografie, kresby, krátké povídky, nebo básničky z prostředí našich
obcí můžete odevzdat na obecním úřadě, nebo zasílat e-mailem
e
na
obec@budimerice.cz
Uzávěrka soutěže 15. února 2015
Vítězné práce zveřejníme ve Zpravodaji, vystavíme na obecním úřadě a
tři nejúspěšnější z vás odměníme hrnečkem s logem.
Těšíme se na vaše příspěvky!
příspěvky

Srdečně blahopřejeme rodinám dvou miminek,
miminek
která se narodila v uplynulých měsících:

Myslivecké sdružení Chleby – Šlotava
Vás srdečně zve
zv na

Adam Andrlík z Budiměřic
Martin Kozák z Budiměřic

8. MYSLIVECKÝ PLES,
který se koná

v sobotu 10.1.2015
10.1.201 od 2000 hod.

S velikou radostí mezi nás nové občánky vítávít
me a přejeme jim i rodičům hodně zdraví, lásky
a spokojenosti.

v pohostinství „U Datlů“ ve Šlotavě.
K tanci a poslechu hraje skupina JEPLA
Bohatá tombola zajištěna.
Předprodej vstupenek
v pohostinství „U Datlů“

Svaz žen Budiměřice - Šlotava

Zubní pohotovost

Vás srdečně zve na maškarní

NÁMOŘNICKÝ BÁL

Zubní
ní lékař
telefon

Den

který se koná

v sobotu 7.2.2015 od 21
100

20. a 21.12.

v pohostinství „U Datlů“ ve Šlotavě

24.12.

MUDr. Kupková
325 643 730
MUDr. Rufer
327 340 116
MUDr. Vaněk
325 614 570
MUDr. Misař
325 643 989
MUDr. Zeman
325 551 539
MUDr. Doulová
327 340 119

25.12.
26.12.
27. a 28.12.

K tanci a poslechu hraje Radim Keith

Adresa

1.1.2015

Nám. Republiky 57
Městec Králové
Okružní 2160,
Nymburk
Čsl. armády 961/3,
Poděbrady
Nám. Republiky 57
Městec Králové
Husovo nám. 1032
Lysá n/L.
Okružní 2160
Nymburk

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12.
MUDr. Dáňa
MUDr. Zikmunda
Obchod u Táboráka

730 -12
1430-16
730 -12
13-18
6-12
14-17

X

X

X

X

X

X

730 -12

X

X

X

X

X

X

6-12
14-17

X

X

X

7-10

7-10

7-12
14-16

7-12
14-16

14-22

15-22

15-22

14-22

14-22 14-22
14

15-22

18-22

15-22

15-22

X

14-22

16
16-?

16-22

14-22

X

16-22

16-22

16-22

X

16
16-?

16-22

16-22

X

X

7-14

7-14 630-1730 630-1730 8-12
8

X

630-1730

11-22

Hospoda u Datlů

X

X

Hospoda na Hřišti

16-22

X

Obchod Budiměřice
ČS HERZT
OÚ Budiměřice

Pá
2.1.

730 -12

11-22

Hospoda u Táboráka

Čt
1.1.

13-16
16 14-22
X

18-22

14-1630 16-22

630-1730 630-1730 8-12

7
7-12

X

6-12
14-17

5-22

5-22

5-18

5-20

5-20

5-22

5-22

5-22

5-22

5
5-20

10-22

5-22

X

X

X

X

X

X

X

8-12

X

X

X

X

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST:
Nymburk:
Smetanova 55, areál ZS
Tel.: 325 518 143
Ordinační doba 17 – 22
So, Ne a svátky 08 – 22

Městec
stec Králové:
Dr. Beneše 343,
Tel.: 325 643 155

Kolín:
Žižkova 146, areál nemocnice
Tel.: 321 756 427
Ordinační doba 17 – 21
So, Ne a svátky 08 – 20

Mladá Boleslav:
Laurinova 333, areál ZS
Tel.: 326 706 029
Ordinační doba 17 – 22
So, Ne a svátky 08 – 20

