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Obcí Budiměřice, Rašovice a Šlotava

70. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ
TOVÉ VÁLKY
Začátkem roku 1945 už bylo jasné, že válka brzy skončí. Německá vojska vyklízela
své pozice na východě a ustupovala před Rudou armádou. Vojáci však bojovali
velmi urputně, neboť doufali, že některá dobytá území udrží. Proto se budovaly
zákopy u Nymburka. Na těchto pracích se podílelo
p
civilní obyvatelstvo z okolí. Na
obloze se objevovaly letecké svazy spojenců, které bombardovaly především zbrojzbro
ní továrny a dopravní uzly, ale i celá německá města. Také speciálně upravená letalet
dla likvidovala lokomotivy na železnici. Při jednom náletu
n
tzv. hloubkaře na osobní
vlak u Libice nad Cidlinou zahynulo 38 lidí. Také došlo k bombardování železničního
seřaďovacího nádraží v Nymburce.
Od února 1945 se na hlavních silnicích objevovaly kolony německých uprchlíků
z východu, zejména ze Slezska. Ty směřovaly k západním hranicím protektorátu.
Jednalo se o souvislý proud vesnických povozů, tažených koňmi nebo kravami. Na
nich se vezli ženy, děti a starci s peřinami a nejnutnějším domácím vybavením.
Květnová revoluce začala v Nymburce už 2. května v nymburských železničních
dílnách. Dělníci opustili pracoviště a shromáždili se na nymburském náměstí a
odstraňovali německé nápisy i říšskou vlajku. Ve městě byly vyvěšeny českosločeskosl
venské a sovětské vlajky. Do města přijeli příslušníci jičínského gestapa, kteří měli
zjednat pořádek. Chovali se však mírně, tušili už blízký konec války. Nymburk byl
až do osvobození v rukách revolučního výboru. Němečtí vojáci se omezili pouze
na hlídkování v centru města a u cukrovaru. Poděbrady měly krušnější osud. Zde
po prvních
vních revolučních záchvěvech bylo vyhlášeno stanné právo.
5. května 1945 vypuklo v Praze povstání. V tu dobu byla na území Čech a Moravy milionová německá armáda maršála Schörnera. Původně se předpokládalo, že
Praha se stane vojenskou pevností po dobu kapitulačních
kapi
jednání se spojenci. To
se však nestalo. V Praze bylo totiž vybudováno z 5. na 6. května kolem 2000 barikád, které bránily průchodů německých vojsk na západ. K povstání se připojily i
vojenské útvary Vlasovců, jež měly těžké zbraně. Byly tvořeny většinou zajatci,
kteří bojovali v řadách Němců proti Rudé armádě pod velením generála Vlasova.
Tyto vojenské jednotky v podstatě zachránily povstalce před krvavou odvetou
Němců na začátku povstání.
V časných ranních hodinách 8.5. došlo k útoku
za použití
tí tanků a pěchoty na barikády povstalpovsta
ců. Během urputných krvavých bojů Němci dod
• Rozpočet pro rok 2015
bylili střed města kolem Masarykova nádraží a
Staroměstského náměstí. Bojovníci z barikád se
• Poldry na Mrlině
ukryli ve sklepích okolních domů mezi civilní
• Změna v zastupitelstvu
obyvatele. Zfanatizované jednotky SS vyvlekly
vy
• Nový traktůrek
z úkrytů namátkou vybrané jednotlivce a postřípostř
leli je na Masarykově nádraží. Mezi nimi byl i bub
• Obecní Tranzit
diměřický rodák pan Adolf Jirout. Zemřel násilnási
• Bezpečnost na silnicích
nou smrtí několik hodin před ukončením 2. svěsv
• Změny na OÚ
tové války. Má pamětní desku na památníku
obětem 1. a 2. světové
světo
války v Budiměřicích
• Nabídka práce
před kostelem sv. Prokopa. Jeho jméno je uveuv
• Chodníky v Rašovicích
deno i na desce památníku v hale Masarykova
• Památné duby
nádraží u pokladen.
Odpoledne 8. května byla podepsána kapitula• Obnova pomníku
ce
Němců. Dále bylo uzavřeno příměří mezi pop
• Místní rozhlas
vstalci a německými veliteli. Poté německá
• Lávka na Sánské
vojska pak až do rána 9.5. procházela spořádaně
Prahou na západ do amerického zajetí.
• Zánik rašovických hasičů

V tomto čísle:

• Jubilanti
• Akce našich spolků

…pokračování na str. 3

Vážení spoluobčané,
nové vydání Zpravodaje se vám dostává do
schránek právě v těchto významných dnech,
kdy si připomínáme 70 let od ukončení
nejstrašlivějšího
válečného
konfliktu
v dějinách lidstva, který přinesl 60 miliónů
obětí, z velké části nevinných civilistů.
Od konce 2. světové války máme v naší
části světa obrovské privilegium
privile
žít v míru.
Bohužel
žel takové štěstí nemají všichni.
všichni Proto
bychom si měli připomínat tragickou historii
a, jak jen je to možné, uchovávat poučení pro
další generace. A o to více dnes, kdy vypukvypu
nutí válečného konfliktu v Evropě nebylo od
konce studené války
vál nikdy tak blízko.
V naší základní škole proběhla beseda dětí
o 2. světové válce a její žáci se zúčastnili
pietního položení věnce k pomníku padlých
v Budiměřicích, který jsme nechali při příležitosti výročí odborně zrestaurovat.
z
Na stránkách Zpravodaje se dočtete v zajímavém článku ing. Václava Cyruse o průběhu
konce války nejen v Čechách se zaměřením
na Nymbursko a Poděbradsko, ale také o
příběhu tragické smrti budiměřického občana
pana Adolfa Jirouta, který má na pomníku
umístěnou pamětní desku.
Hříčkou
ou osudu došlo ke konci válečného
běsnění právě v období, kdy se příroda
nachází v největším rozpuku, a které člověka
po dlouhé zimě naplňuje nadějí a energií do
dalších dní. Proto všem spoluobčanům přeji
pohodové
prožití
jarních
měsíců
v Budiměřicích, Šlotavě
Šlo
a Rašovicích. Věřím,
že k vaší spokojenosti přispěje nejen krásné
jarní počasí, ale také práce nás na obecním
úřadě a v zastupitelstvu.
Marek Merhout

… co přináší Mrlina
Dne 21. ledna proběhlo ve Vestci speciální veřejné zasedání zastupitelstva. Mělo
na programu jediný bod, a tím byla situace ohledně řeky Mrliny. Jelikož jsem se
zasedání zúčastnil, rád bych se s vámi o
získané informace podělil. Okolo Mrliny
se toho obecně v posledních týden děje
poměrně mnoho, co si jako lidé žijící v
jejím okolí zasloužíte vědět. Problematika je obšírná a tento článek by byl
předlouhý, pokud bych se v něm pokusil
popsat vše. Jestliže by vás cokoliv zajímalo, velmi rád vysvětlím více, a v případě
že nebudu vědět, pokusím se to zjistit.
Zásadní informace, kterou ředitel závodu Hradec Králové státního podniku
Povodí Labe, Ing. Bohumil Pleskač, ve
Vestci sdělil, se týkala stavu budování
nových poldrů na Mrlině, konkrétně děl
Mlýnec a Nepokoj. Projektování poldrů
bylo zahájeno v roce 2005 a to pro absorbování průtoku 70 m3/s. Nicméně
během povodní v roce 2006 byl dosažen
průtok 90m3/s a bylo potřeba projekt
upravit. Ale povodně v roce 2013, během
kterých byl zaznamenán průtok na úrovni
až 115m3/s, opět vyvolaly nutnost dalších
změn na projektu. V současné době se
připravují podklady pro územní rozhodnutí, jehož získání je podmínkou pro
realizaci projektů. Situaci pomohl fakt, že
nově byly protipovodňové stavby zařazeny mezi díla veřejného zájmu, a tak je
možné přistoupit k případnému vyvlastňování pozemků, pokud nedojde k dohodám s majiteli. Cena realizace je odhadována na minimálně 150 mil. Kč a byla by
financována z III. etapy POP - program
financování ProtiPovodňových Opatření
Smyslem výstavby poldrů je během povodní nakumulovat zvýšený průtok v

Mrlině a Štítarském potoce a pak z nich
vodu regulovaně vypouštět, aby pod nimi
nebyl překročen bezpečný průtok
60m3/s, který jsou stávající ochranné
hrá schopny udržet v korytě. Pokud vše
hráze
půjde podle plánu, plánované poldry by
nás měly začít chránit v letech 2018 až
20
2019.
Podle vyjádření pana Pleskače není
řešením ochrany před povodněmi další
navyšování ochranných hrází. Jde o čistě
technologický problém, kdy historie
dnešních hrází sahá až do 80. let 19. stost
letí, a hráze byly budovány podle tehdejtehde
ších poznatků. V 30. letech minulého
století byly sice navyšovány, ale tento
projekt se zastavil někde v místech okolo
Ha
Havranska,
proto území pod ním je o
něco lépe chráněno,
chráněno zhruba na průtok
70m3/s. Dalšímu navyšování
navyš
brání nedostatek místa okolo hrází, protože jejich
zvýšení by požadovalo
požadov zábor půdy v jejich
ok
okolí,
aby bylo dosaženo bezpečného
sklonu nutného
nutn
k jejich stabilitě. Existují
sice různé technologie
techn
např. betonové
inje
injektáže,
které by ale měly nepříznivé
dopady na prosakování
prosak
podzemních vod
(nedost
(nedostatek
vod ve studních). Zkrátka
Zkrá
a dobře
navyšov
navyšování
hrází není
řešením.

Dalším okruhem otázek, které ve Vestci

Rozhodně
zajímavým
tématem byly otázky okolo
bezpečnosti rybníků a
jejich dopadu
dopad na povodně.
Analýza povodně v roce
2013 mluví o tom, že propr
tržení Komárovského
K
rybObr.2: protržená hráz Komárovského rybníka, červen 2013
20
níka významně neovlivnilo
neovlivn
vý
výšku
povodňové vlny,
která nás zasáhla,
zasá
ale na druhou stranu směřovaly na zástupce Povodí Labe, bylo
zvýšilo
množství kácení stromů na hrázích, které čas od
vody, které postup- času vyvolává kontroverze. Faktem je, že
ně muselo protéct vysazování stromů je na vodních dílech
díle
přes naše území. zákonem zakázáno. A faktem také je, že
Zástupkyně
vodo- tak to platí v celé Evropě, kde to ale bylo
právního
odboru vždy historicky dodržováno, a tak skutečskute
MěÚ Nymburk sděli- ně hráze např. v Holandsku nebo v NěN
la, že za bezpečnost mecku jsou zcela holé. Důvodem zákazu
rybníků (této kate- je nebezpečí průsaku okolo kořenového
gorie)
zodpovídají systému stromů. Domněnka,
Do
že stromy
jejich majitelé, kteří zpevňují hráze je zkrátka mylná. Na drudr
je také mají povin- hou stranu není zřejmě nutné kácet
nost kontrolovat.
všechny stromy, které na hrázích rostou a
V případě zjištění prokazatelně je neohrožují. Zdravý rozum
rizika stát sice může velí posuzovat případ od případu.

nařídit
včetně
vypuštění
ale vlastní
Obr. 1: umístění poldrů Nepokoj a Mlýnec

vádí. Je to jako kdyby si majitel
neprovádí.
automobilu sám prováděl technickou
automob
prohlídku a pokud by zjistil závadu, tak by
se sám „udal“ na dopravní inspektorát,
který by mu zakázal provoz vozidla. To
bychom se hned cítili bezpečněji
bezpe
na silnicích :-)) Nezbývá
N
nám, než důvěřovat
konstatování odborníků, že rybníky
ryb
nejsou pro nás takovým rizikem, za jaké
je považujeme.

opatření,
například
rybníků,
kontrolu

V dalším díle článku budu informovat o
akcích, které na Mrlině
Mrl
v oblasti Budiměřic probíhají v současné době.
Marek Merhout

.
70.
VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ
TOVÉ VÁLKY
…pokračování z první strany
Při líčení květnových událostí nesmíme zapomenout na dobrovolníky z Nymburska a Poděbradska, kteří od 5. května odcházeli na pomoc bojující Praze. Vypraveno bylo také mnoho nákladních
vozů s různým materiálem včetně potravin a léků.
Dne 9. května 1945 kolem osmé ráno přijeli do Nymburka a Poděbrad první sovětští vojáci.
Obyvateli obou měst byli osvoboditelé spontánně přivítání. Přijali kytice a občerstvení, ale nemohli
se zde zdržet, neboť pospíchali do Prahy. Teprve mezi 10. a 11. květnem byli ubytováni i v našich
vesnicích. Podle vyprávění pamětníků byli sovětští vojáci prostí a dobrosrdeční
dobrosrdeční lidé, které válka
vytrhla z jejich života na vesnici. Měli zvláštní oblibu v náramkových hodinkách. Domů do vlasti
odjeli na podzim roku 1945.
Němečtí vojáci, kteří zůstali na Nymbursku a Poděbradsku, byli odzbrojeni a internováni v zajateckém táboře
tá
ve Velkém Zboží a
ve Velimi.
Co říci závěrem. Máme štěstí, že většina z nás neprožila v posledních 70 letech válku. Měli bychom být vděčni spojeneckým
armádám, které v nejkrvavější válce historie porazily německá nacistická vojska za cenu obrovských obětí
o
zejména v případě
Sovětského svazu. Také bychom si měli vážit našich občanů, kteří položili své životy na bojištích v Sovětském svazu, v Československu, na Středním východě, ve Velké Británii, ale také v Praze a jinde v Čechách koncem války.
Václav Cyrus,
Cy
Budiměřice č.p. 17
P. S.: Čtenářům, kteří mají zájem o historii našeho kraje, bych chtěl doporučit následující knihy, kde lze najít
nají podrobný popis událostí konce 2. světové války:
1. E. Šmilauerová: Poděbrady v proměnách staletí. 2. díl. 2005
2. M. Plavec: Kapitoly z dějin královského města Nymburka. 2010
3. S. Kokoška.: Praha v květnu 1945. 2005

Pietní věnec položili školáci
Žáci základní
ákladní školy si připomněli
výročí konce druhé světové války beb
sedou, kterou škola uspořádala
v pondělí 4. května. Děti se dozvěděly fakta o průběhu války a součástí
s
bylo i promítání filmu Chlapec
v pruhovaném pyžamu. Citlivý příběh byl natočen podle bestselleru
Johna Boynea, jež líčí válku z pohlepohl
du dvou osmiletých kamarádů.
Společně s vedením obce si děti ve čtvrtek důstojně
připomněly květnové události roku 1945, když se společně se starostou vydaly k pomníku obětí obou světových
válek v Budiměřicích, kde položily pietní věnec v barvách
trikolory k pamětní desce našeho rodáka Adolfa Jirouta.

Obnova pomníku
Zastupitelstvo obce schválilo na svém březnovém
zasedání v Rašovicích projekt
p
restaurování pomníku v
Budiměřicích před kostelem.
Záměr
áměr provést celkovou revitalizaci pomníku je
součástí širšího plánu na postupnou obnovu kulturněku
historických památek umístěných v obci. Načasování
Nač
této konkrétní akce samozřejmě
samoz
souviselo s blížícím se
70. výročím konce 2. světové války a příběhem
příb
Adolfa
Jirouta, který má na pomníku umístěnou pamětní
desku. Nabídka odborné restaurátorské firmy na obo
novu činila 48.300 Kč. Více o snaze obnovit naše pap
mátky již brzy zveřejníme na internetových stránkách.

Nový zastupitel
Dne 3. února dosavadní zastupitel Ing. Tomáš Urban pop
dal písemnou rezignaci, čímž mu v souladu s §55, odst. 2,
písm. b) zákona č. 491/2001 Sb. zanikl mandát. Podle ustaust
novení stejného zákona platí, že na uvolněné místo v zastuzast
pitelstvu nastupuje náhradník z téže kandidátní listiny
list
v pořadí. Tímto náhradníkem je na základě výsledků voleb z
minulého října Bc. Josef Ditrich.
Na veřejném zasedání, které se konalo 12. února složil
pan Ditrich slib člena zastupitelstva.

Obnova techniky
Od poloviny dubna dostaly "technické služby" BudiBud
měřic nového pomocníka. Je jím žací traktůrek Starjet
P6 z produkce českého výrobce SECO GROUP. Stroj je
určen pro sečení nebo mulčování pravidelně udržovaudržov
ných ploch (fotbalová, dětská a školní hřiště, parky
atd.). Disponuje dostatečně vysokým výkonem motoru
23 koní, hydrostatickou převodovkou, uzávěrkou difedif
renciálu a tempomatem.

Na tomto místě bych rád jménem zbývajících členů zaz
stupitelstva poděkoval Tomášovi Urbanovi za jeho práci v
samosprávě a jeho úsilí věnované obecním záležitostem.
Marek Merhout

NABÍDKA PRÁCE
Na letní období sháníme zájemce o práci
v úkolové mzdě na údržbě obecní zeleně,
nebo technicko-administrativního
administrativního charakteru.
Práce je vhodná především pro studenty, ale rádi zaměstnázaměstn
me i osoby zaregistrované na úřadu práce jako nezaměstnanezaměstn
né. Dlouhodobější spolupráce je možná.
Zájemci se mohou hlásit na úřadě během úředních hodin,
nebo na tel.: 325 546 080 a 721 821 672
Přijďte posílit náš tým ☺

POLEPENÝ TRANZIT
Obecní Ford Tranzit dostal označení naším logem a od té
doby přestal být pouze "další bílou dodávkou". Zatímco logo
Budiměřic je trvale nalepené, označení příslušnosti k SDH BudiBud
měřice - Šlotava je magnetické a bude se nasazovat pouze v
okamžiku, kdy je vozidlo používáno hasiči.
Možná pro některé z vás bude zajímavá informace, že TranTra
zita máme zařazeného do IZS (integrovaný záchranný systém) a
v případě mimořádných událostí se z něj stává skutečně zásahozásah
vé vozidlo. Z toho obci plyne milá výhoda - jsme osvobozeni od
povinného ručení a silniční daně.

Nákup traktůrku byl schválen usnesením zastupitelzastupite
stva 9/2015 s limitem ve výši 160.000 Kč. Rozhodnutí
předcházelo několikaměsíční
měsíční uvažování o cenové katekat
gorii, v které by se měl pořizovaný stroj nacházet. NaN
konec zvítězila
zila "ekonomická" varianta.
Výběrovým řízením na dodavatele se podařilo dod
sáhnout takové úspory, že v rámci odsouhlaseného
limitu bylo možné pořídit připojitelný přední vertikutátor
na prořezávání trávních ploch. Ten jsme měli možnost
si dopředu vyzkoušet na fotbalovém hřišti v BudiměřiBudiměř
cích a test dopadl úspěšně. Při cenách účtovaných za
prořez hřiště se investice do vertikutátoru vrátí
v
během
3-4 prořezání.
Na traktůrek bude v případě potřeby možné v bub
doucnosti dokoupit například koště pro úklid sněhu z
chodníků - věříme, že to bude po dokončení jejich výv
stavby "příjemnou nutnostní".

OBECNÍM VOZEM BEZPEČNĚ
BEZPEČ
Pro používání obecního vozidla Ford Tranzit platí ze zákozák
na stejná pravidla, jako například ve firmách pro vozy služebsluže
ní. Je řádně vedena kniha jízd a smí jej řídit pouze osoby,
které absolvovaly tzv. „školení řidičů - referentů.“
Obec ve spolupráci s některými
některý spolky uspořádala toto
školení u místní firmy – Autoškoly Koňák.
V sobotu 18. dubna se celkem 15 účastníků sešlo na
obecním úřadě, kde si mimo jiné zopakovali hlavní dopravní
předpisy a byli seznámeni s aktuálními změnami v této oblasti. Velice zajímavou
u součástí bylo i připomenutí zásad první
pomoci.
Děkujeme panu Koňákovi za profesionální přístup a perpe
fektně zorganizovaný kurz.
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ROZPOČET

2015

Složení příjmů 2015

Plán (Kč)

Daň z příjmu fyzických osob

1 505 000

18,80%

Daň z příjmu právnických osob

1 150 000

14,40%

DPH

2 550 000

31,80%

750 000

9,40%

Daň z nemovitostí
Zastupitelstvo obce schválilo její rozpočet pro rok 2015
na svém veřejném zasedání v Rašovicích dne 30.3.2015.
Rozpočet byl schválen jako přebytkový (tj. příjmy jsou
vyšší než výdaje) s přebytkem 2.995.000 Kč. NaplánovaNaplánov
né příjmy jsou 8.009.000 Kč a výdaje 5.014.000 Kč.

Ostatní daně

40 000

0,50%

Poplatky za odpad

285 000

3,60%

Dotace

913 587

11,40%

Pronájem pozemků

427 141

5,30%

Ostatní příjmy

388 697

4,90%

Rozpočet se skládá z tzv. paragrafů, což jsou jakési
„škatulky“ s pevně stanoveným obsahem. V této formě
musí být zastupitelstvem schválen, ale pro běžného občaobč
na je relativně nepřehledný. Pro lepší porozumění široké
veřejnosti jsme
sme rozpočet rozdělili do několika „lépe pochopoch
pitelných“ kategorií.

DPH
32%

Právě ve dnech vydání tohoto čísla Zpravodaje probíhá přepř
dávání agendy obecního úřadu nové zaměstnankyni paní
Mgr. Petře Němcové, která byla doporučena výběrovou komisí
z celkem 3 uchazečů, kteří o danou pozici projevili zájem. ZáZ
jemci absolvovali praktickou zkoušku a pohovory s výběrovou
komisí a starostou.
Změna je vedena snahou zvýšit výkonnost fungování úřadu
nejen v běžných administrativních činnostech, ale také v projektech vedoucích k dalšímu rozvoji obce. Dotační období 2014 –
2020 začne brzy nabízet možnost získávat peníze z jeho programů a Budiměřice musí být na tuto příležitost připraveny.
Jelikož je na začátku před námi mnoho práce, která musí být
v rámci změn na úřadě vykonána, dočasně nám vypomáhá paní
Mgr. Jana Můllerová.

Poplatky za
odpad
4%
Dotace
11%

Daň z příjmu
právnických
osob
14%

Pronájem
pozemků
5%

Daň z
příjmu
fyzických
osob
19%

Složení výdajů 2015

Ostatní
příjmy
5%

Plán (Kč)

Plán (%)

Dopravní obslužnost

125 600

2,50%

Škola

392 900

7,80%

63 000

1,30%

Kultura a historie
Sport, mládež a volný čas

70 000

1,40%

Veřejné osvětlení

134 000

2,70%

Odpadové hospodářství

605 000

12,10%

Veřejná zeleň a příroda

802 588

16,00%

60 000

1,20%

Požární ochrana a krizové řízení

797 272

15,90%

Zastupitelstvo

379 000

7,60%

1 279 984

25,50%

304 760

6,10%

Sociální oblast

Činnost samosprávy

P ER SONÁ LN Í ZMĚ NY

Ostatní daně
1%

Daň z
nemovitostí
9%

Návrh letošního rozpočtu byl připraven na základě důd
kladné analýzy hospodaření obce v minulém roce, což
bylo umožněno tím, že si obec vede sama účetnictví a
oproti předcházejícím letem má mnohem „lepší přehled“.
Pro zajímavost jsme na základě čísel z roku 2014 odhadli
běžné příjmy a výdaje tj. bez zahrnutí mimořádných polopol
žek (ať plánovaných nebo neplánovaných). Takové běžné
příjmy obce by měly být zhruba 7 mil. Kč a výdaje cca 3.8
mil. Kč.
Schválený návrh rozpočtu v sobě zahrnuje na příjmové
stránce mimořádné příjmy z dotací (913.000 Kč) a prodeje
dřeva z Topůlek (150.000 Kč), na druhou stranu mimořádmimořá
né výdaje na zalesnění Topůlek (116.000 Kč), platbu za
dokončení rozhlasu (609.000 Kč), vybavení hasičské JPO
(97.000 Kč), bagrování Haldy (117.000
00 Kč), obnovu pap
mátných dubů v Rašovicích (60.000 Kč), obnovu pomníku
u kostela (50.000 Kč) a nákup traktůrku na sekání trávy
(160.000 Kč). Ostatní projekty, které jsou pouze ve fázi
záměru, budou do rozpočtu zahrnuty během roku formou
rozpočtových opatření
ní až po jejich schválení.

Plán (%)

Ostatní

Činnost
samosprávy
26%
Zastupitelstvo
8%
Požární ochrana a
krizové řízení
16%

Sociální oblast
1%

Kultura a historie
1%

Ostatní
6%
Škola
8%

Odpadové
hospodářství
12%
Veřejná zeleň a
příroda
17%

Sport, mládež
volný čas
2%
Veřejné osvětlení
3%

Bezpečnost na silnicích

Chodníky – jak dál?

Zastupitelstvo obce koncem března odsouhlasiodsouhlas
lo zpracování bezpečnostní dopravní inspekce pro
všechny části obce. Zakázkou bylo pověřeno CentCen
rum dopravního výzkumu (CDV), v.v.i., jehož zřizozřiz
vatelem je Ministerstvo dopravy (MD). Základním
posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní
činnost s celostátní působností pro všechny obory
dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování
servisních činností pro MD a další orgány a organiorgan
zace státního,, veřejného i soukromého sektoru.

V únoru jsme byli vyrozuměni Krajským úřadem, že neuspěla naše
žádost o mimořádnou dotaci na rekonstrukci chodníků v části Šlotava.
Žádost jsme poměrně narychlo podávali na počátku listopadu, když jsme
se dozvěděli, že se budou rozdělovat zbylé prostředky z fondu hejtmana. Celkem jsme požadovali 1.184.000 Kč. Je to škoda, protože na tuto
akci existuje platné stavební povolení a začít s pracemi by bylo možné
velmi brzy.
Vyřešení situace okolo chodníků je nejvyšší prioritou nejen mojí, ale
celého zastupitelstva.
va. Samozřejmě jde především o úseky, kde neexisneexi
tujíjí vůbec a pohyb po krajnici státní silnice procházející obcí je vyloženě
nebezpečný. Jde jednak o Rašovice, kde již máme několik let platné
stavební povolení, ale také o Budiměřice v části od hřbitova na konec
vesnice a od křižovatky u úřadu k benzínové stanici. Tyto dva úseky
zatím nebyly řešeny vůbec.
Pokud jde o Rašovice, na konci roku jsme zkoumali možnost o finanfina
cování ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zde jsme ale
narazili na problém s tím, že projektová dokumentace byla starší než 4
roky - a to i přesto, že máme platné stavební povolení! Dobrá zpráva pro
rašovické je, že od 1.3. by měla být vypsána výzva na program FROM
2015 (Fond rozvoje obcí a měst), do kterého se nově pro rok 2015 zařazuje jako téma výstavba nových chodníků. Doposud z tohoto programu
bylo možné financovat pouze rekonstrukci a například oprava chodníků
v Budiměřicích se realizovala právě odsud. Jedná se o dotace poskytoposkyt
vané Středočeským krajem. V zastupitelstvu zastáváme
zastá
jednotný názor,
že je třeba se v rámci otevírané výzvy o dotaci ucházet. Jedná se o pro
obec velmi významné finanční prostředky, a pokud bychom získali aleal
spoň částečné spolufinancování z FROM, tak by se nám do budoucna
velmi ulevilo. Proto byla příprava
ava žádosti na prvním místě v důležitosti
mých stávajících úkolů. Předně jsme si nechali přepočítat rozpočet na
aktuální ceny. Výsledkem byla částka 5.565.000 Kč. Lze předpokládat,
že během výběrového řízení dojde k vysoutěžení nižší ceny, ale i tak se
cena
a mohla pohybovat mezi 4.5 až 5 milióny korun. Podání žádosti bylo
schváleno na zasedání zastupitelstva konaném 30. března symbolicky
právě v Rašovicích. Od zasedání je situační plán projektu vystaven na
úřední desce, kde si jej mohou občané prohlédnout. Pro mě bylo osobně
velmi nepříjemným překvapením, jak málo občanů bylo obeznámeno
s tím, kde jsou chodníky projektovány.
Žádost byla podána 15.4. a to na příspěvek 3.050.000 Kč. Rozpočet
se snížil kvůli nezískání souhlasu s umístěním chodníků na soukromém
pozemku u křižovatky za mostem směrem na Chleby (viz. článek na
str.9)
Kromě argumentů uvedených v žádosti plánujeme podpořit náš pop
žadavek dopisem hejtmanovi a radě kraje s odvoláním na odborný posudek zpracovaný Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., který jednoznačně uvádí nepřítomnost chodníků jako vysoké riziko.
Podle pravidel poskytování dotace je možné začít s výstavbou již nyní a v případě jejího získání si nechat náklady dodatečně uhradit. Tím by
si ale občané Rašovic uzavřeli cestu k možné změně umístění
umís
chodníků.
Když s žádostí neuspějeme a Středočeský kraj nám s financováním
nepomůže, tak i přesto půjdeme dále i bez jeho pomoci. Velkou výhodou
by pro nás mohly být historicky nízké úrokové sazby a příznivá situace
na úvěrovém trhu, z kterého bychom mohli
m
získat část peněz. Rovněž
bychom mohli teoreticky změnit některé části projektu, abychom vyšli
více vstříc obyvatelům Rašovic. Ale nepředbíhejme a zůstaňme optimisoptimi
ty. Zhruba v červenci by mělo být jasno ohledně získání nebo nezískání
dotace.
V Budiměřicích
icích nás čeká o mnoho více práce a začínáme takřka od
nuly.. Nicméně výstavba chodníků podél státní silnice je pro mě stejnou
prioritou jako v Rašovicích. V tuto chvíli se jen těžko odhaduje, jak dloudlo
ho by mohla celá věc trvat, ale je mi jasné, že každý den,
de kdy lidé chodí
po krajnici místo po chodníku přináší velké riziko.
Abych nevynechal žádnou část obce, tak musím zmínit i Šlotavu.
Chodníky jsou v bídném stavu, zcela chybí přechod u hospody, situace
s parkovacími místy je také špatná – i na Šlotavu budeme dále myslet.
Marek Merhout, starosta

Obec od zpracování inspekce očekává odborně
provedenou identifikaci rizikových míst v dopravě a
návrh řešení. Některá rizika
jsou zřejmá (zejména absence chodníků jak v Rašovicích, tak v Budiměřicích), ale
pro další práci s odpovědnými institucemi, které by
nám měly s řešením pomoci,
je odborný posudek významnou výhodou ne-li nezbytností.
Výsledek inspekce rovněž zamýšlíme použít jako
argument pro získání dotace na výstavbu a rekonreko
strukci chodníků v Rašovicích,
cích, nebo později i
v dalších žádostech o dotace.
Pracovníci CDV prováděli inspekci na místě 14.
dubna v odpoledních a večerních hodinách. K
dnešnímu dni máme k dispozici výsledek pro RaR
šovice. Nejzávažnějším rizikem (tj. rizika s vysokou
závažností) je absence chodníků v celé obci a
nedostatečné rozhledové poměry na křižovatce
silnic II/330 a III/33017 (od Chleb). Na celém úseku
silnice bylo zjištěno celkem 8 rizik, z toho 2 rizika s
nízkou závažností, 4 se střední závažností a 2 s
vysokou závažností.

Za střední rizika
zika je považováno nedostatečné
uspořádání křižovatky na Chleby, nedostatečné
výhledy z některých výjezdů nebo účelových kok
munikací, v některých místech nedostatečné odo
vodnění a nedostatečné osvětlení.
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Srážkoměr Rašovice
V rámci projektu Protipovodňová opatření
Budiměřice financovaného z OPŽP (Operační
program Životní prostředí) byl v Rašovicích (za
hasičárnou) instalován automatický srážkoměr.

Děti to můžou roztočit…
roztočit
Dospělí si možná nevšimli, ale soudě podle vydřené trávy v
okolí, děti již o něm dobře vědí…
vědí Na dětské hřiště v Budiměřicích přibyl nový prvek - tzv. točidlo.
Získali jsme ho s výraznou slevou (10.000 Kč) jako kompenkompe
zaci, kterou jsme si v minulosti vyjednali za "drobné nesrovnalosti" při výstavbě hřiště.
Takže to můžou děti pořádně roztočit…

MM

Společné zkrášlování zeleně
Údržba veřejné zeleně a péče o vzhled obce je jednou z našich priorit.
Většinu práce v té oblasti odvádí přímo obecní úřad prostřednictvím svých
zaměstnanců. Existuje ale několik míst v obci, kde iniciativu převzali do
svých rukou jednotliví občané. Takovým
m příkladem může být "ostrůvek" v
zatáčce ve Šlotavě směrem na Draho, pás zeleně na konci Stodolní (nová
výstavba v Budiměřicích) nebo koneckonců i záhonek mezi tenisovým a
dětským hřištěm. Podobných míst může být více a omlouvám se, pokud
jsem ve výčtu příkladů
kladů některé z nich neuvedl.

Zařízení odesílá naměřené údaje o srážkách
na server, odkud je možné si je zobrazit pomocí
internetového odkazu. V případě náhlých nadměrných srážek zašle varovnou SMS členům
povodňové komise.
Odkaz na data je
umístěn i na úvodní
stránce obecních weboweb
vých stránek. Datový
přenos probíhá jednou
za 24 hodin.
Jelikož
srážkoměr
nedisponuje
vyhřív
vyhříváním,, je funkční pouze
v době od jara do podpo
zimu. Na zimu bude
uložen.
Přístroj jako takový je pro případného nenenen
chavce v podstatě bezcenný, protože sám o
sobě žádné měření nedokáže zobrazit, a navíc
odesílá údaje o své poloze. Ale i tak jsme jej
raději umístili do ochranné klece.

Pumpa
Budiměřice „Stodolní“

Ve většině případů
byla výsadba rostlin
dokonce i těmito dobrovolnými zahradníky
financována, obec pak
dodala některý materiál
jako např. mulčovací
štěpku.

Od poloviny dubna se
můžeme těšit z nové
ruční pumpy na studni u
budiměřického hřbitova.
Namísto generální opravy původní jsme se rozhodli pro instalaci zcela
nové pumpy, která kromě bezvadné funkčnosti
přispěje k vylepšenému
vzhledu parku.

Šlotava „u náhonu“

Budiměřice – dětské hřiště

Z pozice starosty bych velmi rád podobné aktivity podpořil. Vážím si
všech, kterým není vzhled veřejného prostranství lhostejný, pro které upraupr
vená zahrádka a anglický trávník nekončí s hranicí jejich plotu. A aby nezůnez
stalo u pouhého poděkování, nabízím všem, kteří projeví zájem, materiální
podporu ze strany
any obce (sazenice, materiál atd.) a spolupráci na dalším
zkrášlování našeho společného veřejného prostoru. Bude takový, jaký si ho
uděláme.
Marek Merhout, starosta

Popelnice
Připomínáme, že Technické služby
města Nymburk popelnice od
poloviny dubna sváží
VŽDY V ÚTERÝ (nikoliv ve středu).

NOVÝ ROZHLAS
Koncem února 2015 nastal moment, kdy jsme se rozloučili se stávastáv
jícím místním rozhlasem, kterým nám všem dlouhá léta dobře sloužil.
Technologický pokrok dospěl i do této oblasti. Dlužno předem napsat,
že nemáme nový rozhlas jen proto, že se existuje „lepší model“. Spouštěcím okamžikem bylo poškození kabelového vedení rozhlasu na cestě
z Budiměřice do Rašovic – zřejmě související s povodněmi. Nalezení
poškozeného místa by bylo podle zjištění Obecního úřadu velmi složité
a tudíž i nákladné. Shodou okolností se během uvažování o opravě
naskytla možnost podání žádosti o dotaci na tzv. protipovodňová
protipovodň
opatření.

NASTAVENÍ
MÍSTNÍHO ROZHLASU
V březnu byl zahájen testovací provoz nového
bezdrátového rozhlasu. Zpočátku probíhaly akusaku
tické zkoušky čtyřikrát denně.
denně Jejich smyslem bylo
odhalit chybná nastavení tj. místa, kde je hlášení
slyšet málo nebo naopak příliš hlasitě, tak aby
dodavatelská firma mohla provést dodatečné seřízení.

Pod tímto názvem se skrývají další dva odborné
pojmy – jednal lokální výstražný a varovný systém
(LVVS) a jednak digitální povodní plán (DPP). SouSo
částí LVVS financovaného z dotace mohl být právě
nový bezdrátový rozhlas.
ekonomickou
Nechali jsme zpracovat technickou-ekonomickou
studii a po rozhodnutí zastupitelstva jsme žádost
podali. Žádost byla úspěšná a obec obdržela dotaci
ve výši 1.441.000 Kč od Státního fondu životního
prostředí (90% uznatelných nákladů). Následovalo
výběrové řízení, administrace dotace
ace a začátkem roku
2015 konečně realizace.
Co je vlastně LVVS v Budiměřicích? Z našeho pohledu to je předepřed
vším bezdrátový rozhlas. V obci je nainstalováno 30 tzv. hlásicích hnízd
(Rašovice 9, Budiměřice 15, Šlotava 6), každé obsahuje 3 reproduktory.
Zařízení
ení jsou napojena na rozvod elektrického proudu z veřejného
osvětlení, který v noci nabíjí jejich akumulátor, a během dne fungují na
akumulátor. V případě výpadku proudu systém dokáže fungovat samosam
statně několik dní. Na úřadě je umístěna vysílací ústředna,
ústředna která na
principu rádia vysílá do hlásičů.

Později
zději jsme postupně přešli na používání rozro
hlasu při běžných hlášeních,
hláše
ale k finálnímu předání stále ještě nedošlo. Prosíme vás proto o sposp
lupráci při dokončování optimálního nastavení.
Každé hlásicí hnízdo má svoje číslo (viz. obrázek).

Samotná ústředna má několik zajímavých funkcí – může vysílat odděleně do jednotlivých obcí, může v plánovaný čas odvysílat předem
připravené hlášení nebo je dokonce možné v krizové situaci vysílat
vzdáleně přes mobilní telefon. Dále byla na střechu úřadu umístěna
nová výkonná digitální siréna.
Celý systém umožňuje vzdálený vstup ze strany Hasičského záz
chranného sboru. Posledním prvkem LVVS je srážkoměr, jenž umožňuumožň
je varování v případě přívalových dešťů. O něm píšeme v samostatném
článku. Je umístěn v blízkosti hasičárny v Rašovicích a jeho data jsou
automaticky přenášena na webové stránky obce. Cena za vybudování
LVVS je 1.451.000 Kč.
Druhou částí opatření je tzv. digitální povodňový plán (DPP). Jde v
podstatě o aktualizace a digitalizaci povodňového plánu, jeho umístění
na webové stránky a automatické propojení se systémy řízení povodňopovodň
vých komisí. Pro běžného občana bude po dokončení DPP zajímavá
především jeho mapová část, kde budou zobrazena jednotlivá záplavozápla
vá území. Cena za zpracování DPP je 71 tisíc Kč.
V současné době probíhá testovací provoz rozhlasu a právě byl
zprovozněn srážkoměr. V následujících měsících bude dokončen digidig
tální povodňový plán.

V případě problémů, prosím kontaktujte Obecní úřad (telefonicky na č.: 721 821 672, e-mailem,
osobně nebo přes interaktivní formulář na interinte
netových stránkách a sdělte nám číslo hlásiče a
zjištěný problém.
Předem děkujeme za pomoc.

Marek Merhout
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O čem se radí zastupitelé
Od začátku roku se uskutečnila celkem 3 veřejná zasedání zastupitelstva.
Přinášíme vám stručnou informaci, o jakých tématech se na nich zastupitelé
radili a jaká rozhodnutí byla přijata.

29.1.2015 (OÚ Budiměřice)
Do funkcí členek Finančního výboru byla zvolena paní Iva Jarešová a slečna
Lucie Zadražilová. Do Kontrolního výboru pak zastupitelstvo zvolilo paní Marii
Vorlíčkovou. Zastupitelstvo jmenovalo starostu jako zástupce obce na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., které je
akcionářem. Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí úpravu rozpočtu 10/2014,
kterou byl dorovnán rozpočet na jeho skutečné čerpání ke konci roku 2014.
Starosta představil
ředstavil projekt ošetření památných dubů v Rašovicích, který byl
schválen s rozpočtem 60.000 Kč. Naopak z jednání byl stažen bod schválení
příspěvku na rekonstrukci fotbalových kabin v Budiměřicích, který měl být
vložen jako spoluúčast k žádosti fotbalistů
ů o dotaci, jež nakonec nebyla podána.

Podána žádost o dotace
Dne 15. dubna byla podána žádost o
dotaci z Fondu Rozvoje Obcí a Měst
ěst
(FROM) Středočeského kraje na výstavbu a
rekonstrukci chodníků v části Rašovice.
Žádaná částka je 3.050.000 Kč,, což je
60% z celkových uznatelných nákladů ve
výši 5.052.123 Kč. Na poslední chvíli byla z
projektu vyjmuta část chodníků vedoucí od
mostu přes Blatnici k mostu přes Mrlinu
(směr Chleby). Důvodem bylo nezískání
dodatečného souhlasu od jednoho z vlastvlas
níků pozemků, přes který je chodník projekproje
tován. Tento fakt byl projekční firmou a
stavebním úřadem v roce 2008 přehlédnut
a přišlo se na něj až nyní při podávání žáž
dosti o dotaci.

Projekt chodníků je
k nahlédnutí
Na veřejném zasedání zastupitelstva,
které proběhlo 30.3. v Rašovicích jsme
v průběhu zasedání zjistili, že pouze
malá část přítomných občanů je inforinfo
mována o tom, jak jsou situačně napronapr
jektovány nové chodníky v Rašovicích.
Proto jsme ihned na stránky obce
umístili situační plán, který je možné si
stáhnout ve formátu PDF. Výtisk plánu je
také umístěn na informační desce v
Rašovicích a je k nahlédnutí rovněž v
rašovickém obchodu. Detaily projektu
jsou pro případné zájemce po předchozí
dohodě k nahlédnutí na obecním úřadě.

12.2.2015 (OÚ Budiměřice)
Na počátku jednání složil slib zastupitele Bc. Josef Ditrich, který
v zastupitelstvu nahradil Ing. Tomáše Urbana, jenž na svůj mandát rezigrezi
noval. Byla odsouhlasena smlouva o poskytnutí neinvestičního
neinve
příspěvku
SDH Budiměřice –Šlotava
Šlotava ve výši 39.800 Kč, který bude do konce roku
vyúčtován. Dále zastupitelstvo vyslovilo souhlas s umístěním fotbalových
kabin na pozemcích obce. Ten byl nezbytný pro zanesení nového geometgeome
rického zaměření kabin do katastru
tastru nemovitostí. Došlo k odsouhlasení
záměru na nákup žacího traktůrku v ceně do 160.000 Kč pro sečení na
dobře udržovatelných plochách, jako jsou hřiště a parky. V rámci diskuze
seznámil starosta s postupem obce ve věci nepovoleného vypouštění
splaškové
é kanalizace do kanalizace dešťové v Rašovicích, kdy budou majitelé přilehlých objektů osloveni a pokud nedojde k nápravě, bude provedena kamerová inspekce. Byla podána informace o probíhajícím výběrovýběr
vém řízení na administrativního pracovníka obecního úřadu
úřad a o připravovaném podání žádosti o dotaci na chodníky v Rašovicích v rámci FROM
Středočeského kraje.

30.3.2015 (U Táboráka, Rašovice)
Hlavním bodem jednání bylo schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníků v Rašovicích,
proto se uskutečnilo v restauraci U Táboráka v Rašovicích za hojné účasti místních. Zastupitelstvo
nejprve dalo souhlas s provedením bezúplatného převodu 22.445 m2 pozemků ve Šlotavě (v podstatě
cesta od hospody směrem na Rašovice) z majetku kraje na obec. Starosta informoval o probíhajících
aktivitách v oblasti péče o naše památky – v květnových dnech by měl být zrestaurován pomník padpa
lých v Budiměřicích, v roce 2015 povedena obnova zvoničky v Rašovicích. Pomník v Rašovicích by byl
větší investicí a proto budou zkoumány možnosti získání dotačních prostředků. Následovaly dva body
jednání týkající se plánovaného rozpočtu. Nejprve byl schválen rozpočet ZŠ Budiměřice s výší příspěvku obce 262.900 Kč, který mimo běžný provoz školy pokrývá rekonstrukci šaten a pořízení novénov
ho datového projektoru do učebny. Dalším bodem byl rozpočet celé obce na rok 2015 (viz. strana
trana 5) –
rozpočet byl schválen s přebytkem 2.995.000 Kč. Nejočekávanějším
Ne očekávanějším momentem ovšem byla výstavba
chodníků. Zastupitelé dali souhlas s podáním žádosti a rozhodli, že minimální
minimální spoluúčast ze strany
obce bude 5%. Související diskuze řešila i nebezpečnou situaci podél hlavní silnice v Budiměřicích od
hřbitova na konec obce a naopak od úřadu směrem k čerpací stanici. Starosta zdůraznil, že řešení
absence chodníků v Rašovicích i v Budiměřicích je nejvyšší prioritou zastupitelstva. V souvislosti s tím
zastupitelstvo schválilo vypracování bezpečnostní dopravní studie. V obecné diskuzi před koncem
zasedání se objevilo téma bezpečnostního řezu ořechů v parku, nezabezpečeného pozemku č.p.
č
52,
vytváření louží v postranní ulici směrem k domu č.p. 49, nepořádku a neutěšeného stavu v okolí autobusové čekárny, stavu fotbalového hřiště a přehrazení Blatnice za účelem zvednutí její hladiny
v letních měsících.
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PAMÁTNÉ DUBY
Ošetření památných dubů v Rašovicích

Rašovické památné stromy rostou v těsné
blízkosti lokality Topůlka, nedaleko od pravobřežní hráze Mrliny.

Na rozhraní katastrů obcí Rašovice a Chleby můžeme nan
lézt 3 mohutné duby letní (Quercus robur), které byly v roce
1986 vyhlášeny skupinou památných stromů. V ČesČe
ké republice se označení památný strom používá pro mimořádmimořá
ně významné stromy nebo jejich
ejich skupiny a na základě zákona
požívá ochranu, kdy za jeho poškození hrozí pokuta až do výše
1 mil. Kč nebo dokonce trestní stíhání.

Nová lávka na Sánské
Současný stav stromů není zcela ideální - v minulých letech nebyly
ošetřovány a tak došlo k zahuštění korun, u jednoho ze stromů se
poškodila větev a prostor pod stromy zarostl náletovými dřevinami.

Vzhledem k probíhajícím pracím na Mrlině by
nebylo úplně správné doporučovat jarní propr
cházku k ústí Sánského kanálu, ale pokud by jste
se tam vydali, tak narazíte na nově vybudovanou
vybudo
lávku.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo 29.1.2015 záměr provést odo
borné ošetření stromů v Rašovicích včetně vyčištění prostoru pod
nimi, obnovy označení památných stromů a umístění lavičky.
Smyslem není pouze zajištění ochrany přírodní památky, ale také
vytvoření příjemného místa jako cíle procházek občanů a návštěvnávště
níků Rašovic. Schválený rozpočet je 60.000
60.
Kč.
K dnešnímu dni je na ošetření vydáno
kladné rozhodnutí MěÚ Nymburk. JeliJel
kož existuje možnost získat na tento propr
jekt dotační financování, obecní úřad
připravil a podal žádost na Ministerstvo
životního prostředí (Program péče o krakr
jinu 2015). Celkem bylo požádáno o
62.000 Kč. Realizace by měla proběhprobě
nout v letních měsících.

Dílo vzniklo v rámci investiční akce Povodí LaL
be, jakožto náprava povodňových škod. Možnost
přechodu přes přítok Mrliny určitě s vděkem
vítáme a budeme doufat, aby se můstek co
nejdéle ubránil všem nebezpečím, která na něj
budou číhat.

Zástupce Agentury ochrany přírody a
krajiny (AOPK) navštívil Rašovice a na
místě si naše památné duby prohlédl.
Výsledkem bylo doporučení dotaci poskytnout, i když AOPK dod
poručila pouze
ze zhruba polovinu částky a to pouze na odborné arboristické práce v korunách stromů. Ministerstvo životního propr
středí peníze zatím neuvolnilo, tak nezbývá jen čekat. V mezidobí
proběhne výběrové řízení na zhotovitele ošetření stromů.
Na tomto místě se sluší poděkovat paní Trnkové z Malého
Vestce, která se projektu věnuje v rámci její diplomové práce, a
pánům Urbanovi a Samkovi, kteří nám pomáhali s projekty a žáž
dostí o dotaci.
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InfoCentrum
Zaregistrujte se do InfoCentra a dostávejte
aktuální informace do svého počítače, či
chytrého telefonu. Stačí zaslat e-mail
e
na:

obec@budimerice.cz

Nové vybavení SDH

Po 132 letech hasiči v Rašovicích skončili

Členové SDH Budiměřice - Šlotava obdrželi od obce
novou výzbroj, kterou pokračuje proces jejich vybavovávybavov
ní. Jedná se o přenosnou radiostanici MOTOROLA GP360,
jenž doplnila již dříve pořízené 3 kusy, a 4 kusy dobíječek
k těmto vysílačkám. Dále byly hasičům předány další 2
profesionální LED svítilny SURVIVOR LED ATEX.

V roce 1882 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Rašovicích,
který se staral nejenom o prevenci na úseku požární ochrany a ochraochr
ny před povodněmi v obci, ale i přímo zasahoval, případně po požáru
konal dohled po zásahu profesionálních sborů. Členové hasičů
hasi
také
pracovali na brigádách při budování obecních zařízení a jejich údržbě.
Spolek se však staral i o kulturní akce, jako plesy, pouťové a posvíposv
censké zábavy, masopustní průvody, dětské dny.

Nejde
ejde o žádné "hračky",
ale o záchranářskou výzbroj
na velmi slušné úrovni, ktekt
rá dále zvýší akceschopnost
a efektivitu nasazení našenaš
ho SDH.

Ve Sboru dobrovolných hasičů se samozřejmě vystřídalo mnoho
členů. Tak jak čas plyne a dochází ke změnám života na vesnici, ale i
celé společnosti, z důvodu přestárlé členské základy sboru a nenajití
nových mladých členů, kteří by pokračovali v činnosti, jsme
j
dospěli k
závěru, kdy členská schůze dne 29.11.2014 rozhodla ukončit činnost
Sboru dobrovolných hasičů v Rašovicích k 31.12.2014.

S dalším vybavováním
hasičů se bude pokračovat
a to v souladu s rozpočtem
obce, který byl schválen
schv
zastupitelstvem na začátku
tohoto roku.

Zbytek peněz v pokladně hasičů ve výši 2.240 Kč byl předán ZáZ
kladní škole v Budiměřicích jako sponzorský dar.
Děkujeme všem
šem hasičům v Rašovicích za vykonanou práci a souso
časně zavzpomínejme na ty, kteří již tady nejsou s námi, ale pro hasihas
če v Rašovicích v minulosti dýchali.
Ing. Josef Borecký

Fotbal
MUŽI
Kdy
9.5.
17:00
16.5.
17:00
23.5.
17:00
30.5.
17:00
7.6.
17:00
13.6.
17:00

Den

Domácí

Hosté

SO

Budiměřice Předhradí

SO

Žitovlice

Budiměřice

SO

Dymokury

Budiměřice

SO

Budiměřice Seletice

NE

Pátek B

SO

Budiměřice Křečkov A

Budiměřice

ŽÁCI
Kdy
9.5.
10:00
17.5.
14:30
23.5.
15:00
31.5.
14:30
7.6.
09:30
14.6.
14:30

Den

Domácí

Hosté

SO

Ostrá

Budiměřice

NE

Budiměřice Litol

SO

Kam. Zboží Budiměřice

NE

Budiměřice Stratov

NE

Semice

NE

Budiměřice Úvaly

Budiměřice

OBECNÍ ÚŘAD
Budiměřice 7, 288 02 Nymburk
Tel.: 325 546 080
Mobil: 721 821 672
E-mail:
mail: obec@budimerice.cz
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Naši jubilanti
V uplynulých měsících oslavili významná životní jubilea naši spoluobčané,
spoluobčané

Srdečně blahopřejeme rodině Hoškových
z Budiměřic, do které se narodil syn

Kryštof

Paní Jitka Plačková z Budiměřic
Paní Marta Javůrková z Rašovic
Pan Josef Javůrek z Budiměřic

Šťastným rodičům přejeme
aby jim dělal jen samou radost.
radost

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

Svaz žen Budiměřice – Šlotava srdečně zve všechny příznivce rybaření na

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
ZÁVO
na Skále v Budiměřicích

v sobotu 20.6.2015 od 14 hod.
registrace do 13.6.2015 na tel. 775 103 116 nebo 724 506 815
zápisné 100,- Kč, vlastní návnady a rybářské vybavení

Svaz žen Budiměřice – Šlotava vás srdečně zve na

NÁMOŘNICKÝ DĚTSKÝ DEN
DE ,
který se koná v sobotu 6. června 2015 od 14 hod.
na hřišti v Budiměřicích
Vstupné 20,20, Kč dítě, ostatní dobrovolné
Přijďte v námořnickém oblečení!

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BUDIMĚŘICE - ŠLOTAVA
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat

v sobotu 23. května 2015
na

Memoriál Františka Říhy a Bohumila Jeníka
Místo konání: Fotbalové hřiště v Budiměřicích
Program:
830 – 845

prezence družstev mladých hasičů

900

nástup soutěžních družstev - slavnostní zahájení

915
1130

zahájení soutěží – požární útoky družstev dětí
–

1200

vyhlášení výsledků

1100 – 1200 prezence družstev mužů a žen

V sobotu 2. května 2015 se Mladí hasiči
SDH Budiměřice - Šlotava zúčastnili prvvního kola Polabské ligy. Mladší žáci se
umístili na 12. místě.
Starší obsadili krásné první místo. Gratuulujeme našim mladým hasičům k letoššnímu prvnímu úspěchu a přejeme jim
další takové!

1215

nástup soutěžních družstev mužů a žen

1230

zahájení soutěží

1500

vyhlášení výsledků

Bohaté občerstvení bude zajištěno na vlastní náklady
ná
ve stánku,
který bude umístěn přímo na hřišti.
Doprovodný hudební program po celou dobu akce

