ZPRAVODAJ

číslo 2-3/2003
Budiměřice, 13.10.2006

Obecního úřadu Budiměřice
Vážení spoluobčané,
přicházíme k vám s novým vydáním našeho Zpravodaje. Na počátku léta, 13. června jsme měli poprvé možnost
hlasovat v referendu o vstupu naší země do Evropské unie. Jednalo se o důležité rozhodnutí, které bezesporu ovlivní
budoucí vývoj našeho státu i životy nás všech. Na titulní stránce Vám přinášíme podrobné výsledky hlasování u nás a
zároveň článek o tom jak se i naše obec bude snažit získat podporu z grantů vyhlášených ministerstvy i programy
samotné Evropské Unie. Prvním krokem je souhlas zastupitelů se zařazením naší obce do mikroregionu, což může
přinést nám i okolním obcím větší vyjednávací možnosti.
Ani v období prázdnin a dovolených na Obecním úřadě nezahálíme a informace o některých z výsledků naší práce vám
přinášíme právě prostřednictvím Zpravodaje.

REFERENDUM O VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE
Oprávněných
voličů

Účast v %

Platné hlasy
celkem

Počet hlasů
ANO

Počet hlasů
NE

Budiměřice,
Šlotava

324

53,70

168

123

45

Rašovice

137

62,77

82

69

13

Celkem

461

56,40

250

192

58

Okrsek

ANO
74%

NE
22%
Neplatné
hlasy 4%

Výsledky hlasování o vstupu do EU v našich volebních okrscích, (zdroj www.volby.cz)

Mikroregion

„SPOLUPR ÁCE“ s občan y
Ano, slovo spolupráce je v uvozovkách
záměrně. Mrzí nás, že neustále
narážíme na kritiku „z doslechu“ a přitom
během pravidelných schůzí všech členů
zastupitelstva, které se konají minimálně
jednou týdně, téměř žádný občan se
svými náměty, nebo stížnostmi nepřijde.
Je překvapivé, že přestože se nám
z různých
zdrojů
donášejí
různé
informace (a samozřejmě se nejedná
pouze o chválu), rady co bychom měli
dělat a jak, i v čem děláme chyby se šíří
tradičním českým způsobem - tedy
nepřímo. Při každé příležitosti vás
žádáme o komentáře k naší činnosti, ale
odezva je téměř nulová.
Proto je pro nás ještě větším
překvapením neuvěřitelně nízká účast
občanů na veřejných zasedáních. Téměř
komicky působilo poslední zasedání
v hostinci ve Šlotavě, kde se sešlo 14 (!)
občanů včetně rodinných příslušníků
zastupitelů. Přitom právě na této schůzi
se hlasovalo o vstupu obce do
mikroregionu, nebo prodeji akcií StČE,

což jsou pro obec důležité záležitosti.
Před
hlasováním
jsme
chtěli
samozřejmě vyslechnout a zvážit i vaše
názory. Slib který většina zastupitelů
dala ještě před volbami – tedy, že se

veřejná zasedání budou konat častěji
hodláme plnit i nadále!!!
Své podněty nám můžete také
kdykoliv předat během úředních hodin,
které
byly
přizpůsobeny
vašim
požadavkům, nebo je třeba i
anonymně házet do schránky na
Obecním úřadě.
Shrnutí informací podaných na
veřejném zasedání
zastupitelstva
naleznete v tomto vydání Zpravodaje.
Připomínáme, že všechna jednání
obecních zastupitelů jsou veřejná a
můžete se jich kdykoliv zúčastnit.
Další schůze se bude konat dne
16.9.2003
od
19:30
hodin
v Rašovicích.
Srdečně
zveme
všechny občany a zástupce spolků.

VIDIMACE A LEGALIZACE
Od 1. října 2003 bude paní Kroupová ověřovat v úředních hodinách OÚ
shodu opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a pravost podpisu
(legalizace). Budete –li například potřebovat ověřit kopii dokumentu,
podepsat úředně ověřenou plnou moc, nebo smlouvu, nemusíte jezdit až
do Nymburka, nebo Poděbrad. Správní poplatek za ověřování (vidimaci)
je 20,- Kč za 1 stranu a za ověření pravosti podpisu (legalizaci) je 30,- Kč za
jeden podpis. Pokud chcete získat bližší informace obraťte se na paní
Kroupovou v úředních hodinách.

Na počátku léta se setkali starostové
okolních obcí, aby prodiskutovali
společný záměr spojit se v tzv. mikroregion. Jedná se o svazek obcí pod
zatím pracovním názvem Chotuc, který
by sdružoval, reprezentoval a při
některých jednáních i zastupovat vesnice v našem sousedství. Mikroregion
jako celek (sdružení více obcí) má
daleko větší sílu než jednotlivé vesnice
například při vyjednávání finančních
dotací od státu či z jiných fondů.
Jednání se mimo našeho starosty
zúčastnili i zástupci Hrubého Jeseníka,
Oskořínku, Netřebic, Křečkova, Křince,
Rožďalovic, Žitovlic, Krchleb, a další.
Vstup do mikroregionu musel být nejdříve schválen většinou zastupitelů
příslušné obce. Na veřejném zasedání
hlasovali všichni přítomní zastupitelé
pro náš vstup. Po vstupu do
mikroregionu, pak obce zvolí představitele, kteří budou za mikroregion
vystupovat. V první fázi jednání bylo
předběžně dohodnuto, že to bude
křinecký starosta, že volební období
bude dvouleté a poté nastoupí po
dalších
volbách
do
vedení
mikroregionu starosta nový. Roční
poplatek za členství vychází z počtu
obyvatel jednotlivých obcí, u nás to
bude 10,- Kč na občana, což ročně činí
cca 6.000,- Kč. Do mikroregionu
mohou vstupovat další obce pouze se
souhlasem stávajících členů. Obce
mohou z tohoto svazku též kdykoliv
vystoupit.
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FINANCE
Rozpočet, který jsme si na tento
rok stanovili se zatím daří
dodržovat. O některých podstatných výdajích se více dozvíte
v tomto článku.
Na provoz školy, která má od ledna
právní subjektivitu, byl vytvořen prozatímní
rozpočet ve výši 60.000,- Kč na rok. Ukázalo
se ovšem, že náklady jsou vyšší a proto tuto
částku budeme muset navýšit. Na mzdy škola
dostává každý měsíc zálohově prostředky
z krajského úřadu. Bohužel se ale může stát,
že záloha nebude stačit a Obecní úřad bude

Prodej akcií StČE
Obec je po výstavbě kanalizace značně
zadlužená. Zastupitelstvo rozhodlo, že
vytvoří rezervní fond v němž budou
uloženy volné finanční prostředky, které
tak budou v záloze pro řešení případných
krizových situací, živelných událostí atd.
Již od dob privatizace byla naše obec
vlastníkem 410 kusů akcií Středočeské
energetické, které jí byly v minulosti
přiděleny podle počtu obyvatel a spotřeby
elektrické energie.
Na doporučení a po konzultaci s Městským
úřadem
zastupitelstvo
rozhodlo
dne 25.6.2003 na veřejném zasedání o
odprodeji 410 ks akcií v ceně 2.033,- Kč.
Pro byli všichni hlasující zastupitelé.
Získané prostředky mohou být později
například použity jako finanční základ
nutný při využívání dotačních titulů.
Některé z vypsaných dotací požadují
například pouze 25% vlastních prostředků
a tak by se nám možná mohlo podařit
realizovat
investici
až
ve
výši
3.000.000,- Kč

muset mzdy dotovat ze svých prostředků, jak
se již například stalo v červenci.
Mimo plánované výdaje se také musela
uhradit dlužná částka 103.726,60 Kč, která
měla být již zaplacena v loňském roce. Jedná
se o doplatek za rok 2002 za žáky, kteří
navštěvují nymburskou školu.
Obecní úřad dostává ze státního rozpočtu
tzv. sociální dávky, které může vyplatit podle
vyhl.č.182/1991 Sb. a zákona č.482/1991 Sb.
Za první pololetí roku 2003 jsme obdrželi
částku 4.400,- Kč a rozhodli jsme se ji rozdělit
mezi občany sociálně slabé nebo vážně

Likvidace odpadu
Obec má zájem na čistotě našeho životního
prostředí. Snažíme se, aby odpady vyprodukované v našich domácnostech byly likvidovány ekologicky.
Za nemalé finanční prostředky necháváme od
Technických služeb Nymburk přistavovat do
každé obce kontejnery na jednotlivé druhy
odpadu (sklo, papír, plast). Osvědčilo se i
přistavení kontejneru na nebezpečný odpad,
který se maximálně naplnil.
Žádáme vás, abyste odpad třídili tak, jak jsou
k tomu kontejnery určeny. Neukládejte do
nich nebezpečný odpad, nevhazuje igelity do
papíru apod.
Dbejte laskavě také o pořádek kolem kontejnerů a nenechávejte odpad vedle, pokud
jsou kontejnery plné.
Pro likvidaci komunálního odpadu budou
v sobotu 30. srpna 2003 v každé obci
přistaveny vany na odpad.

Přestavba OÚ
Možná sami víte, že hygienické zázemí na
úřadě dosud nedosahovalo obvyklých standardů
a na dvoře OÚ bylo používáno plastové WC
nevalné úrovně. Vzhledem k tomu, že OÚ má
nyní vlastní zaměstnance a stále častěji
přijímáme návštěvy z různých úřadů, bylo nutné
přistoupit k rekonstrukci a vybudovat sociální
zařízení.
Snažili jsme se zvolit nejjednodušší a nejlevnější řešení, a tak se WC postavilo v zadní části
chodby, vedle dveří na dvorek. Voda je přivedena ze studny bývalého obchodu a odpad je
sveden do šachty nové kanalizace. Příčky jsou
sádrokartonové, uvnitř je keramický obklad
a dlažba. Malý dvacetilitrový bojler bude nyní
moci ohřát teplou vodu i pro uklízečku, která
nosila 12 let vodu v kanistrech z domova. Na
přilehlé zdi v kanceláři bude umístěna malá
kuchyňská linka (š.120cm).
Jelikož v termínu uzávěrky Zpravodaje ještě
nebyly dokončeny všechny stavební práce,
budeme vás o celkové výši nákladů informovat
na veřejném zasedání a v příštím vydání.

Noví zaměstnanci OÚ

O údržbu obce se od 2. května tohoto roku
starají noví zaměstnanci, pánové Jindřich
Kristl a Vlastislav Kolbaba.
Jejich pracovní doba určená smlouvou je
pohyblivá a je stanovena na 4 hodiny denně.
Pracovní smlouva je uzavřena na dobu
určitou, 6 měsíců.
Protože se oba ve své práci osvědčili,
smlouva jim bude, v případě jejich zájmu, po
uplynutí této lhůty prodloužena

Kanalizace
V září loňského roku byla v Budiměřicích
a části Šlotava vybudována a zprovozněna podtlaková kanalizace. Do vydání
Zpravodaje na ni bylo napojeno cca
80% nemovitostí.
Protože termín 31. května 2003 uložený
obecně závaznou vyhláškou o povinnosti napojení na kanalizaci již dávno
uplynul, nezbývá nám než využít
přestupkový zákon.
Obec
nepožadovala
za
připojení
domácností žádný poplatek, navíc se
připojením
ke
kanalizaci
hodnota
nemovitostí značně zvýšila.
Bohužel si většina občanů neuvědomuje, že vybudováním kanalizace
chráníme kvalitu podzemních vod a
v budoucnu
bude
stále
obtížnější
vyvážet odpadní vody na pole.
Vypouštění odpadních vod do obecní
dešťové kanalizace je nezákonné. I to
bude argumentem při projednávání
případných přestupků. Projednávání
přestupků pro nás zajišťuje Městský úřad
v Nymburku.

nemocné. Také jsme přispěli každému
prvňáčkovi 300,- Kč na školní pomůcky.
S rekonstrukcí sociálního zařízení na
obecním úřadě se při přípravě rozpočtu již
kalkulovalo.
Samozřejmě, že naší snahou je plnit
požadavky našich spoluobčanů, vše je ale
bohužel závislé jen na našich finančních
možnostech.
Na ostatní projekty, které bychom chtěli
během našeho volebního období uskutečnit,
se snažíme získat finance z grantů
vypsaných státem.

Pozemky před domy
Každý z nás má možnost podílet se na
utváření celkového prostředí vesnic
v nichž žijeme.
Udržování a zušlechťování pozemků před
našimi domy je jednou z forem jak obci
pomoci. Jsou lidé, kteří údržbu berou jako
samozřejmost a jsou tací, kteří nemají
možnost tuto práci vykonávat.
Těm, kdo pozemky udržují patří naše
velké poděkování. Myslíme si totiž, že i
toto je jeden ze způsobů, jak svůj vztah
k obci můžete vyjádřit.
Pokud nemáte možnost ani techniku na
údržbu, rádi pomůžeme.
Stačí jenom zavolat na OÚ, abychom měli
informace, kde je potřeba pomoci.

Investice do opravy školy

S přicházejícím novým školním rokem se i budova školy musela připravit na příchod svých
žáčků. Obecní úřad do úprav a oprav budovy investoval zatím cca 30.000,- Kč z toho 11.500,činila státní dotace. Byla vymalována družina, jídelna a chodba, v herně a kabinetu byly
položeny nové koberce. Byly také provedeny drobné opravy prostor školy. Věříme, že žáci
i rodiče tyto menší změny ocení.

Volné pobíhání psů

Vzhledem k neukázněnosti některých
majitelů psů připravujeme veřejnou
vyhlášku, která bude určovat sankce za
volné pobíhání psů, či jiného domácího
zvířectva.
Vyzíváme proto předem občany, aby
věnovali větší pozornost zabezpečení
příbytků a prostoru ve kterém jsou zvířata
chována.
V zájmu bezpečnosti ostatních obyvatel
musí být psi drženi na vodítku po celou
dobu co opustí příbytek, nebo se pohybují
na jiném veřejném prostranství, nebo na
soukromém pozemku, který je ve
vlastnictví jiné osoby, než je osoba, která
vlastní, má v péči, na starosti či pod
kontrolou tohoto psa.

NOVÁ ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V
uplynulých
dvou měsících,
v období prázdnin se všichni,
děti i rodiče
myšlenkám na
školu vyhýbali.
Zastupitelé
a
především pak
Vlaďka Kolbabová ze školské komise měli
naopak s její organizací plné ruce práce.
Konkurzní řízení na ředitele školy již ale
úspěšně proběhlo a škola i žáci se mohou
od 1. září těšit na novou paní ředitelku.
Ve stanoveném termínu přišly na Obecní
úřad tři přihlášky do konkurzního řízení.
Bohužel jedna z uchazeček nesplnila
kvalifikační požadavky dané zákonem a
konkurzní komise doporučila její vyřazení.

K vlastnímu konkurzu, který se konal dne
6. června 2003
byly pozvány dvě
uchazečky na tuto funkci. Jednalo se o
paní Mgr. Yvetu Šmejkalovou z Nymburka
a paní PeaDr. Hanu Žižkovou z Libice nad
Cidlinou. Konkurzní komise na funkci
řediele ZŠ Budiměřice, která byla
sestavena dle požadavků přesně daných
vyhláškou MŠMT ČR č.: 72/2003 Sb. měla
tedy tyto členy:
Aleš Hrubý – předseda komise
Martin Herčík - zástupce obce
Marcela Dvořáková – ZŠ Budiměřice
Mgr. Iva Šafránková – ZŠ Křečkov
Mgr. Zorka Brožíková – zástupce KÚ
Jaroslav Richter – zástupce České školní
inspekce

Vážení spoluobčané, rodiče, milí žáci,
dovolte, abych Vás pozdravila u příležitosti začátku školního roku 2003-2004.
Pro žáky naší školy jsme letos připravili několik překvapení. Tím nejviditelnějším
je nová úprava školní družiny, jídelny a dalších prostor školy.
Změny se ale budou týkat také vyučování. Od využívání počítačů v hodinách,
po školu v přírodě, filmový klub, ukázky výtvarných technik profesionálů a
ekologický projekt.
Věřím, že se dětem připravený program bude líbit a že rodiče budou s prací
školy spokojeni.
PaedDr. Hana Žižková, ředitelka ZŠ

Vítání občánků
Dne 27.4.2003 se na
Obecním úřadě sešli
rodiče s dětmi do 3 let
u
příležitosti
slavnostního
vítání
nových občánků našich obcí.












Atmosféra byla opravdu sváteční,
žáci Základní školy ji zpestřili
krásným přednesem básniček a
rodiče dětí se podepsali do Kroniky
vítání občánků vedené více než 30
let.

A koho jsme za nás všechny
vítali?
Barbora Čemusová z Rašovic
Adéla Ditrichová ze Šlotavy,
Jonáš Hliněný z Budiměřice
Anna Chocholová z Budiměřic
Michal Kardaš z Rašovic
Martin Kardaš z Rašovic
Barbora Kasalová z Rašovic
Adéla Kolbabová z Budiměřic
Michaela Korbelská ze Šlotavy
Jiří Luxemburk z Rašovic

PaeDr.Haně Žižkové je 36 let, dosud učila
na ZŠ v Libici n./ Cidlinou a má tato cíle:
1. Vyprofilovat školu
2. Zviditelnit školu v rámci Nymburska
3. Zapojit školu do mezinárodních projektů
4. Podílet se na životě v obci
5. Zvyšovat úroveň školy
Členové komise neměli jednoduchou
úlohu a protože obě kandidátky byly
shledány jako vhodné pro tuto funkci
rozhodlo pořadí.
První byla určena paní PeaDr. Hana
Žižková, kterou později také starosta obce
se souhlasem Krajského úřadu jmenoval
novou ředitelkou ZŠ Budiměřice. Paní
ředitelce přejeme aby jí její elán a nadšení
vydrželo i do budoucna!

Poděkování
Ještě
jednou,
prostřednictvím Zpravodaje, chceme
poděkovat bývalé ředitelce
Základní školy v Budiměřicích
paní Marcele Dvořákové za její práci
pro děti a kulturní život v obci. Během
téměř čtyřicetileté učitelské praxe
v naší škole prošly jejími vyučovacími
hodinami stovky žáčků. Děkujeme jí za
všechny, kterým položila dobré základy
pro další vzdělání.








Matěj Mirovský ze Šlotavy
Lukáš Novotný ze Šlotavy
David Procházka z Rašovic
Denisa Šlechtová z Rašovic
Tomáš Tomek z Budiměřic
Vendula Vrňáková z Budiměřic

Věříme, že se rodinám program
líbil a nám se tak podařilo
obnovit tuto hezkou tradici.

NAŠE životní prostředí

Vizitkou každé obce je pořádek na
veřejných prostranstvích, sportovištích a
autobusových zastávkách.
Bohužel někteří naši občané využívají
veřejná prostranství na odkládání svých
věcí, nebo jinak ničí obecní zatravněné
plochy např. pojížděním vozidly a
odkládáním stavebního materiálu.
Odkládání
věcí
na
veřejná
prostranství reguluje dosud platná obecně
závazná vyhláška, která ale zatím nebyla
využívána. Od září hodláme začít
pokutovat porušování této vyhlášky a
proto předem varujeme všechny občany,
kteří si cokoliv odkládají na veřejných
prostranstvích, aby provedli odklizení
nejpozději do konce září letošního roku.

Úřední hodiny OÚ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9 - 12
18 - 20
9 - 12
14 - 16
zavřeno
9 - 12
14 - 17
zavřeno

Přestože investujeme nemalé částky
do svozu odpadů, dalším nesmyslným
nešvarem některých našich spoluobčanů
je odhazování různých obalů (např. od
cigaret, potravin a nápojů) na veřejná
prostranství. Obzvlášť nepochopitelné je,
že jsou odpadky vyhazovány na
sportovištích a u autobusových zastávek,
kde jsou odpadkové koše nebo v blízkosti
kontejnery. Občas nám nezbývá než
odpady donášet domů do vlastních
popelnic.
Bohužel i u nás se v poslední době
setkáváme
s vandalismem
dětí
a
mladistvích. Přestože v obci máme k vyžití
volného času mládeže prostory, nejčastěji
je najdeme na autobusových zastávkách,
kde někteří dělají nepořádek a ničí
majetek rozbíjením oken, psaním na

omítky, apod. Žádáme všechny občany,
aby autobusovou zastávku využívali
skutečně pouze pro čekání na autobus.
Kuřáky prosíme,
aby neodhazovali
nedopalky uvnitř zastávek. Přestože
autobusové zastávky jsou pravidelně
uklízeny, mnohdy není ani možné si
sednout na lavičku pro její znečištění.
Pokud bude i nadále docházet k ničení
majetku obce (např. v Rašovicích na
přístřešku u hřiště byly již několikrát
opraveny poničené okapy a svody),
finance vynakládané na opravy nebudou
moci být investovány např. na rozvoj nebo
vybavení sportovišť. Zvlášť žádáme
rodiče, aby důrazně na tuto skutečnost
doma děti upozornili. Rodiče by přece měli
vědět, jak jejich děti tráví volný čas mimo
domov.

Naše úsilí o pořádek v obci stále ještě ztěžují nepořádní občané, tím že:







Zakládají černé skládky, které hyzdí okolí našich obcí
Rozbíjí skla u čekáren na autobus (především mládež)
Jezdí po obecních travnatých plochách
Nedodržují pravidla při třídění odpadu apod.
Vypalují suchou trávu i přes zákazy
Pálí shrabané listí a trávu, přestože vítr fouká směrem do vesnic

Blahopřejeme
Životní spokojenost, pevné zdraví a mnoho elánu
do dalších let přejeme k významným životním
jubileím našich spoluobčanů:
Javůrková
Sedmdesátiny oslavily paní Soňa
z Budiměřic a paní Bohumila Prkenná z Rašovic.
K 75. narozeninám blahopřejeme občanům Budiměřic:
paní Marii Čihákové, paní Evě Štědré, panu
Miroslavu
Hofmanovi
a
panu
Miroslavu
Serbusovi.

Novým občánkům přejeme do vínku spoustu lásky,
štěstí, radosti a vše NEJ co jen život může přinést.
Za všechny občany mezi námi vítáme:
Filipa Bureše, narozeného 14. března
Elišku Chocholovou, narozenou 28. května
Jakuba Plachého, narozeného 1. června
Tomáše Hrdličku, narozeného 10. července
Barboru Cyrusovou, narozenou 8. srpna

Z NAŠICH SPOLKŮ
DĚKUJEME všem členům spolků, kteří se během léta
podíleli na akcích spojených se životem v obcích:
•
•
•
•
•
•

Českému svazu žen za úklid chodníků mezi Šlotavou a
Budiměřicemi
Českému červenému kříži Budiměřice za péči o pomník
v Budiměřicích
Rašovickým sportovcům za uspořádání nohejbalového turnaje
dvojic, který se konal v sobotu 14.6.
Českému červenému kříži Rašovice a Českému svazu žen
Budiměřice za organizaci oslav dětského dne
Spolku rybářů za uspořádání dětských rybářských závodů
Hasičům z Rašovic za opravu oplocení hřiště a obnovu nátěrů

•

•
•
•

TJ Budiměřice - Šlotava za organizaci fotbalového turnaje
Memoriál
Vladislava
Havránka
(zároveň
gratulujeme
k obsazení 1. místa!)
Sportovcům z Budiměřic za uspořádání pouťové zábavy ve
Šlotavě
Budiměřským hasičům za organizaci memoriálu Františka Říhy
a Bohumila Jeníka
TJ Budiměřice – Šlotava za organizaci 7. ročníku turnaje
v malé kopané, Krušovice Cup.

Předem se omlouváme všem, na které jsme zapoměli
a zároveň prosíme předsedy, aby nám dali vědět jaké
aktivity spolky chystají na druhé pololetí

Nově se na Obecní úřad v úředních hodinách dovoláte i na mobilní telefon: 721 821 672

OBECNÍ ROZHLAS
Během dvou veřejných schůzí jsme vyslechli dva
rozdílné komentáře k znělkám oznamujícím hlášení
místního rozhlasu. Jedna odsuzovala dechovkové
skladby, druhá současnou melodii znělky.
Znělka hlášení je především určena k tomu, aby upozornila na
následující informace pro občany. Pokud bychom v obecním
rozhlase hráli nahrávky známých interpretů, nebo třeba i lidové
písně, museli bychom odvádět poplatky autorským svazům.
Protože víme, že se s žádnou písničkou nikdy nemůžeme trefit
„do noty“ všem, dáváme přednost té nejlevnější variantě:
originální znělce zdarma.

TJ Budiměřice - Šlotava děkuje všem
sponzorům, kteří umožnili učinit jednu z největších investic
v historii spolku, nákup traktůrku na sekání trávy značky
Agrozet. Ten mohl být zakoupen především díky jejich
darům:
Hlavní sponzor:

JDK, pan Jiří Křivský

Významní sponzoři: Drupol Nymburk, p. Oto Louda
Sigona – p. Kolbaba a Lukavec
Ing. Luboš Nepovím
p. Milan Novotný ml.
Vladimír Táborský
Další sponzoři:

Hair Club, s.r.o. - Aleš Hrubý
Stavebniny Peťura – pan Jiří Peťura
Spolek rybářů
Goldi Nymburk
ČSŽ
SDH Budiměřice
členové TJ Budiměřice – Šlotava
a další dobrovolní dárci

Obecní úřad zároveň děkuje sportovcům za údržbu
fotbalového hřiště v Budiměřicích.

Knihovna
Obecní knihovna v Budiměřicích, která měla dosud provozní dobu
1 x měsíčně rozšíří své otevírací hodiny a bude otevřena každý
čtvrtek od 14 do 17:00 hodin.
Přijďte si prohlédnout nabídku našich titulů, popřípadě si z Městské
knihovny v Nymburce nechte dovézt knihu, kterou toužíte přečíst.

Český svaz žen vás srdečně zve na

Václavskou zábavu,
která se koná dne 27.9.03
v hostinci U Datlů ve Šlotavě

TJ BUDIMĚŘICE - ŠLOTAVA
zve všechny příznivce kopané na mistrovská utkání
A mužstva i přípravky, která hraje na domácím hřišti.
Přehled domácích zápasů:
Dospělí:
30. 8.2003 Budiměřice - Křečkov B 17.00 hod
13. 9.2003 Budiměřice - Všechlapy B 17.00 hod
4.10.2003 Budiměřice – Žitovlice
16.00 hod
18.10.2003 Budiměřice – Seletice
15.30 hod
1.11.2003 Budiměřice – Kam.Zboží 14.00 hod
15.11.2003 Budiměřice – Vestec
13.30 hod
Přípravka:
3. 9.2003
22. 9.2003
29. 9.2003
8.10.2003
13.10.2003

Budiměřice – Hořátev
Budiměřice – Dvory
Budiměřice – AFK Nbk
Budiměřice – Bohemia B
Budiměřice – Polaban B

17.00 hod
17.00 hod
17.00 hod
17.00 hod
16.30 hod

Těšíme se na vaši návštěvu!!!

Obecní úřad Budiměřice, Budiměřice 7, 288 02 okres Nymburk, Tel.: 325 546 080, E-mail: obec.budimerice@c-box.cz
IČO: 239011, Bankovní spojení: KB Nymburk: 8823-191/0100

