
ZPRAVODAJ
 
 

Milí spoluobčané, 
všichni asi máme na konci roku tendenci hodnotit, 
letošní léto výjimečně náročné 
z nejhoršího jsme všichni venku. Snad pomohla i vlna lidské solidarity, která ukázala, že nám 
osudy našich sousedů nejsou lhostejné. V
a do konce roku by mělo dojít k přerozdělení prostředků postiženým rodinám. 
Máme radost z úspěšného zakončení 
nebudeme zahálet! 
 
 

 

N A
 

Od počátku školního roku 2013 - 14 
pracujeme v novém příjemném 
prostředí zmodernizované školy. Nová 
okna a dveře oceňujeme zejména 
nyní, když se ochlazuje a my máme 
ve škole příjemně teplo. Dále se to 
jistě projeví v úsporách za energie. 

Škola nově vybavená technikou ICT 
umožňuje kvalitnější výuku a realizaci 
3 hod. týdně takto zaměřených 
zájmových útvarů. Například žáci 1. 
ročníku s nadšením využívají 
audiovizuální podobu Slabikáře. 

První letošní akcí školy byl 
seznamovací výlet do parku 
MIRACULUM v Milovicích, který sklidil 
velký úspěch. Dále jsme uspořádali 
Sportovně-záchranářský den, v rámci 
kterého nás navštívil pracovník 
záchranné služby. Žáci mohli vidět 
profesionální ošetření při úrazech a 
sami si ho také prakticky vyzkoušet. 
Dozvěděli se mnoho zajímavých 
informací o provozu záchranné služby 
a seznámili se s jejím vybavením a 
činností. V rámci sportovních aktivit se 
naše škola dále zúčastní okresního 
kola turnaje ve florbalu. Věříme, že 
náš tým – GEPARDI, bude minimálně 
tak úspěšný jako vloni! 

Časopis je vydáván 6 x ročně Ob
Vydávání je schváleno Ministerstvem

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
 

Základní škola ve spolupráci s obcí 
Vás zvou na 

vánoční besídku do 
 

  Kostela sv. Prokopa 
v Budiměřicích 

  dne 16. 12. 2013 v 17 hod. 
 

Vánoční koledy, básně, divadlo, 
doprovod umělecké klavíristky, 

občerstvení 

ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Budiměřice 

všichni asi máme na konci roku tendenci hodnotit, co nám uplynulé měsíce přinesly. P
 a mnozí z nás si sáhli na samé dno svých sil, v

venku. Snad pomohla i vlna lidské solidarity, která ukázala, že nám 
lhostejné. V povodňové sbírce jsme vybrali téměř jeden milion korun 

přerozdělení prostředků postiženým rodinám. 
úspěšného zakončení řady projektů a těšíme se na rok 2014, kdy
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Nezapomínáme ani na kulturu. 
Navštívili jsme představení Hálkova 
divadla v Nymburce a projekt Planeta 
života v kině tamtéž. Zúčastnili jsme 
se literární a výtvarné soutěže 
sdružení MAS Svatojířský les, o.s. 
Žákyně Adéla Hošková a Tereza 
Mázlová byly v této soutěži úspěšné a 
převzaly věcné dary z rukou 
pracovníků sdružení. Žáci se 
jedenkrát měsíčně seznamují s prací 
v keramickém kurzu, kdy spoluhra-
cujeme s Domovem dětí a mládeže 
z NBk. Pravidelně spolupracujeme 
s Městskou knihovnou v Nymburce, 
naposledy jsme se zúčastnili soutěže 
„Nejmoudřejší je číslo“. 

Novinkou je spolupráce se Školním 
statkem Poděbrady. V rámci projektu 
– Cestou přírodovědných a tech-
nických oborů napříč Středočeským 
krajem, který je financován Evrop-
ským sociálním fondem a ze státního 
rozpočtu ČR, pro nás připravují 
kroužek „Mladý farmář“. Akce se 
setkává s velkým úspěchem, přihlásilo 
se 16 žáků. 

Další soutěž
„Nejkrásnější stromeček“
firma Model Obaly a. s..

Nejbližší 
připravujeme, je Vánoční besídka v 
kostele. Pro letošní rok nás na 
klávesy doprovází paní učitelka 
Grešová ze ZUŠ Poděbrady. Rádi 
opět uvítáme všechny příznivce 
vánoční pohody a dětské radosti.

Aktuální informace a fotografie ze 
školy i ze školních akcí si můžete 
prohlédnout na našem webu 
budimerice.cz
www.zs-

Rádi bychom také touto cest
poděkovali panu starostovi Hrubému, 
panu Merhoutovi a paní Kolbabové za 
výbornou spolupráci se školou. Díky 
pomoci zaměstnanců Obecního úřadu 
a díky finančním prostředkům posky
tovaným zřizovatelem, dotacím a 
několika sponzorům se ve škole 
podařilo změn
věcí. Přejeme všem krásné V
mnoho spokojenosti v
2014! 

 
6 x ročně Obecním úřadem Budimeřice, Budiměřice 7, okres Nymburk (IČ
Ministerstvem kultury ČR, evidenční číslo: MK ČR E 14177, připravila Šár

SETKÁNÍ PF 2014
Děkujeme Vám za 

projevenou důvěru v 
uplynulém roce a do 

nového roku 2014
Vám přejeme mnoho 

zdraví, štěstí, osobních i 
pracovních úspěchů.

Vaši zastupitelé
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Další soutěž, nazvanou 
„Nejkrásnější stromeček“ uspořádala 

Model Obaly a. s.. 

Nejbližší akcí, na kterou se pilně 
připravujeme, je Vánoční besídka v 
kostele. Pro letošní rok nás na 
klávesy doprovází paní učitelka 
Grešová ze ZUŠ Poděbrady. Rádi 
opět uvítáme všechny příznivce 
vánoční pohody a dětské radosti. 

Aktuální informace a fotografie ze 
oly i ze školních akcí si můžete 

prohlédnout na našem webu www.zs-
budimerice.cz nebo na stránkách 

-budimerice.rajce.idnes.cz.  

Rádi bychom také touto cestou 
poděkovali panu starostovi Hrubému, 
panu Merhoutovi a paní Kolbabové za 
výbornou spolupráci se školou. Díky 
pomoci zaměstnanců Obecního úřadu 
a díky finančním prostředkům posky-
tovaným zřizovatelem, dotacím a 
několika sponzorům se ve škole 
podařilo změnit k lepšímu nemálo 
věcí. Přejeme všem krásné Vánoce a 
mnoho spokojenosti v novém roce 

Mgr. Monika Nepimachová 
ředitelka školy

Nymburk (IČO: 239011) 
řipravila Šárka Merhoutová 
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Novinky

z kurtu
 

 

Doba je předvánoční, není tenisovou sezónou, ale
i tak si dovoluji na stránky Zpravodaje několik
informací. Předně mě těší, že zejména díky Dáše 
Mahrlové se během podzimu opět konala tenisová 
školka. Tentokrát se jí zúčastnilo 15 dětí v
skupinách.  

Vrcholem tenisového života v Budiměřicích bylo 
samozřejmě finále ATP Plejers 2013, které 
v neděli 29.9.2013 a kde obhájil loňský titul 
Gajdoš vítězstvím nad Tomášem Oberreiterem 6:2, 
6:3. Jelikož Michal Gajdoš společně s
Špačkem zvítězili i ve finále čtyřhry (nad dvojící Aleš 
Hrubý -  Martin Štefl 6:1, 6:7, 6:4), získal
„double“. Aby toho nebylo málo, tak Michal 
na celkově prvním místě našeho ATP žebříčku, 
mu náleží neuvěřitelný „tripple“ ☺. To je velká výzva 
pro nás všechny ostatní tenisty do nového roku!

 
Marek Merhout, předseda ATP Budiměřic

www.atp-budimerice.webnode.cz

ODPADKOVÉ KOŠE
Málokdo si ještě nevšiml, že mobiliář našich obcí se 

v průběhu podzimu rozšířil o 10 kusů nainstalovaných 
odpadkových košů, tak jak bylo avizováno v
čísle Zpravodaje.  Celkem 12 objednaných košů obec 
pořídila  za cenu 36 tis. Kč, usazení proběhlo 
nákladově v naší režii. Záměrem této akce nebylo jen 
poskytnout možnost odhodit drobné odpadky jinam než 
na zem, ale především umožnit majitelům psů po nich 
uklízet jejich exkrementy. Proto jsme se snažili koše 
umístit na místa, kde dochází k jejich venčení a 
zároveň jsme je vybavili rolemi s plastikovými sáčky.

Věřím, že celá řada slušných a čistotných pejskařů 
tento počin ocenila. Bohužel ne zřejmě všichni 
pochopili, k čemu koše slouží a čemu se jako obec 
snažíme zamezit. Jednak se setkáváme stále s
okolí košů je znečištěno psími výkaly, a jednak, a to je 
opravdu neuvěřitelné, nacházíme sáčky sice naplněné 
exkrementy, ale pohozené mimo koše na zemi. Minulý 
článek zabývající se touto tématikou se trefně jmenoval 
„Konec výmluv“.  

Chtěl bych proto požádat ty, kteří ob
psovi zapomenou uklidit, aby se pro příště polepšili. 
Máme určitě jiné potřeby než platit z obecních peněz 
za úklid po několika málo lidech a hlavně si zcela jistě 
nepřejeme, aby se vůbec něco takového uvnitř obce 
nacházelo. Jistě, můžeme výrazně zvýšit poplatky za 
psy a z nich financovat úklid, můžeme dokonce 
přijmout obecně závaznou vyhlášku, podle které 
chycené viníky exemplárně finančně potrestáme. To 
všechno lze.  Ale chceme to dělat? Nebude lepší, když 
se těch pár  našich spoluobčanů začne
zodpovědně? O to bych je rád požádal. 

 Marek Merhout
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ProjektProjektProjektProjekt
 

Konec roku je vždy časem bilancování výsledků práce. 
V našem případě jde o ohlédnutí za několika projekty, 
které se povedlo v roce 2013 uskutečnit.
 

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ  

byla vybudována na přelomu července a srpna. 
V Budiměřicích bylo ve sportovním areálu zhotoveno 
osvětlené hřiště na pétanque. V
hřiště osázeno zelení. Celkové náklady 820 tis. Kč, 
z toho 400 tis. Kč dotace. Děti se mohou těšit na ještě 
jeden hrací prvek, který získáme od dodavatele 
s výraznou slevou. Jedná se o kompenzaci problémů při 
výstavbě. 
 

OKNA VE ŠKOLE  

Výměna oken a dveří proběhla před začátkem školního 
roku. Celkové náklady 393 tis. Kč., dotace 247 tis. Kč. 
Výběrovým řízením se ušetřilo bezmála 85 tis. Kč, z
část bude možné použít na některá drobná vylepšení ve 
škole. 
 

POČÍTAČE DO ŠKOLY 

Koncem srpna bylo do ZŠ pořízeno nové počítačové 
vybavení pro naše školáky a jejich pedagogy. Celkové 
náklady 203 tis. Kč, bez dotace. 

I do roku 2014 připravujeme další
které v tuto chvíli zpracováváme dotační žádosti. 

Konečné pořadí ATP žebříčku
TOP 5

Jméno ATP body

Michal Gajdoš 366
Tomáš Oberreiter 219
Radek Němec 205
Honza Špaček 198
Aleš Hrubý 172
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ATP žebříčku 2013 
TOP 5 

ATP body 
Počet 

zápasů 
Počet 
výher 

366 12 11 
219 10 7 
205 8 7 
198 10 8 
172 9 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka: nečekaný příliv solidarity 
 

Na účtu povodňové sbírky je k dnešnímu dni shromážděno úžasných 925.188 Kč. Tato částka 
pochází celkem od 74 dárců, jednotlivé částky jsou od 50 Kč do 300.000 Kč. Jak jsme už 
mnohokrát psali, byli jsme vděční za každou pomoc, protože kromě vlastních peněz nás 
posilovalo, že jsou okolo lidé, kterým není neštěstí ostatních lhostejné. Naše upřímné 
poděkování patří následujícím štědrým lidem, obcím, spolkům a firmám: 
 

Obec Úholičky 
Thermo Servis s.r.o. 

Město Břeclav   Obec Vinařice 
DAF Trucks   Obec Jabkenice 

TIBERINA Automotive Bělá 
Obec Chleby   Obec Bobnice 

Obec Štěpánovice   SDH Velké Zboží 
ODS Nymburk 

NOVPRO FM s.r.o.   Obec Hrubý Jeseník 
občané obce Jarcová   Dana Beierová - Jóga Poděbrady 

Obec Pomezí   Obec Tečovice 
SDH Předhvozdí 

pan Ďoubal   Státní léčebné lázně Bludov 
ČCK Budiměřice   paní Filipová   manželé Křížovi   

Obec Krchleby   paní Slavíčková 
Restaurace u Kotherů   manželé Peels (Nizozemí)   ZUŠ Nymburk 

ČČK  Rašovice   pan Kubík   paní Kuprová   pan Pařík   SDH Hošťalovice 
paní Kacionová   paní Purmová   paní Čadlíková   paní Křížová 
pan Diviš   pan Borecký   pan Červený   pan Dudek   pan Hladis 

pan Hofman   pan Kurka   pan Javůrek    pan Knížek  paní Kolbabová 
pan Luxemburk   pan Málek   paní Marková   pan Nekolný   pan Podroužek 

pan Prášek   paní Štellová   paní Turinská   pan Vaško 
paní Mahriková   paní Vávrová 

Lájos Bács   paní Jarešová   paní Němcová   pan Khail   pan Varga   paní Němečková 
pan Vlasák   pan Oberreiter   pan Novák   paní Pajkrtová   pan Čán 

 
V současné době vrcholí práce na rozdělení sbírky mezi občany, kteří o pomoc požádali. 
Po vyřízení nezbytných formalit budou finanční prostředky vyplaceny ještě před Vánocemi. 
 

Marek Merhout 
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 Exkurze Mladých hasičů do 
Národního technického muzea
 

V sobotu 16. listopadu 2013 vyrazili Mladí hasiči na 
výstavu do NTM. Jedna z expozic byla totiž zaměřená na 
160. výročí vzniku dobrovolných hasičů v
této výstavy si děti prohlédly hasičskou techniku, kterou 
mají pražští hasiči k dispozici. K vidění byly i uniformy 
to od nejstarších po ty nejnovější. Vystaveny zde byly 
například i potápěčské uniformy a to od těch historických 
skafandrů až po ty nejmodernější neoprenové 

Výstava byla doprovázena fotografiemi a ukázkami 
ocenění, které hasiči v průběhu svého působení získali.

 
Jelikož tato tématická výstava nebyla příliš obsáhlá, 

vyrazili jsme prozkoumat i zbytek m
z dalších tématických výstav byla výstava zaměřená na 
život tajných agentů. Tato výstava byla jako stvořená pro 
nás. Strávili jsme zde spoustu času, a kdybychom
nemuseli jet domů, jsme tam do teď. Tato výstava byla 
interaktivní a my jsme si zde mohli vyzkoušet, jaký je 
život tajného agenta. Zjistili jsme, že to není vůbec 
jednoduché. Takový agent musí znát svůj druhý život 
úplně do těch nejmenších detailů – my jsme si toto mohli 
vyzkoušet prostřednictvím paměťového kvizu
předložen obsah kufru, my jsme si museli zapamatovat 
co nejvíce věcí, které se zde nachází a následně jsme šli 
k „Palubní kontrole“, kde nám celník pokládal otázky, 
kterými se snažil se zjistit, zda jsme skutečně majiteli 
kufru. Výstava byla doprovázena bezpočtem šifrovacích
zařízení a hlavolamů, které prověřily naše hlavičky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěvu Technického muzea jsme zakončili 

v expozici Dopravních prostředků. Byla 
největší expozice celého muzea a mapovala většinu 
dopravních prostředků, které kdy v Čechách jezdily. 
Zřejmě zde žasli nejen kluci. 

Snad se nám brzy zase naskytne příležitost k
výletu :-)  

Lucie Zadražilová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ročník hasičské Drakiády
Stejně jako minulý rok, tak i letos patřila poslední 

říjnová sobota drakům, dračicím a dráčatům všeho druhu. 
V sobotu 26. 10. 2013 se všichni sešli po druhé hodině 
odpolední na místním fotbalovém hřišti, kde se opět po 
roce konal slet draků.  

Draci soutěžili hned 
v několika kategoriích 
nejlepší letec, nejkrásnější 
drak, drak „vozembouch“, 
nejmenší drak, největší drak a 
poslední kategorií byl 
nejoriginálnější drak. Letos se 
nad místním hřištěm slétlo 
nejméně 30 draků. Takto 
hojná účast se dá zajisté 
přičíst nádhernému slunečné
mu počasí, které tuto sobotu 
panovalo. 

Toto odpoledne bylo soutěžní nejen pro draky, ale i 
pro jejich majitele a další doprovod. Pro děti byla 
připravena speciální překážková dráha, kde spolu vždy 
dva závodníci, bok po boku na totožný
síly. Tato dráha prověřila nejen fyzickou zdatnost, ale i 
šikovnost dětí a dokonce také některých jejich rodičů. 
Závodní trasa začínala skákáním v
většinu závodníků „brnkačka“. Další disciplína už 
vyžadovala přinejmenším velké soustředění a pečlivost, 
jednalo se totiž o přenášení pingpongového míčku na 
lžíci. Třetí úkol spočíval v naplnění půllitrového kelímku 
menším kelímkem v co nejkratším čase. U této disciplíny 
se všichni účastnící pořádně zapotili. Poslední discip
byla ryze hasičská. Na posledním stanovišti museli 
závodníci správně spojit připravené hasičské nářadí, 
které se používá při požárních útocích. Při této disciplíně 
se ukázalo, že „hasičinu“ mají místní v
čekala na každého závodníka sladká odměna.

Pořadatelé nezapomněli ani na speciální disciplínu 
pro rodiče, pro které byla připravena soutěž s
„Nejlepší dračí mls“. Tato aktivita bohužel nebyla příliš 
populární, jelikož se zúčastnila pouze jedna maminka. Ta 
však díky tomu, a pochopitelně také díky svému 
skvělému výtvoru, vyhrála první cenu a odnesla si 
nádhernou knihu. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
zúčastněným za krásné soutěžní odpoledne. Doufám, že 
se za rok zase všichni sejdeme a užij
stejně báječné odpoledne s 

 

Exkurze Mladých hasičů do 
Národního technického muzea 

sobotu 16. listopadu 2013 vyrazili Mladí hasiči na 
expozic byla totiž zaměřená na 

160. výročí vzniku dobrovolných hasičů v Praze. V rámci 
hasičskou techniku, kterou 

vidění byly i uniformy a 
to od nejstarších po ty nejnovější. Vystaveny zde byly 

ormy a to od těch historických 
po ty nejmodernější neoprenové uniformy. 

Výstava byla doprovázena fotografiemi a ukázkami 
průběhu svého působení získali. 

Jelikož tato tématická výstava nebyla příliš obsáhlá, 
me prozkoumat i zbytek muzea. Jednou 

výstav byla výstava zaměřená na 
život tajných agentů. Tato výstava byla jako stvořená pro 

času, a kdybychom 
nemuseli jet domů, jsme tam do teď. Tato výstava byla 

raktivní a my jsme si zde mohli vyzkoušet, jaký je 
život tajného agenta. Zjistili jsme, že to není vůbec 

znát svůj druhý život 
my jsme si toto mohli 

vyzkoušet prostřednictvím paměťového kvizu. Byl nám 
předložen obsah kufru, my jsme si museli zapamatovat 
co nejvíce věcí, které se zde nachází a následně jsme šli 
k „Palubní kontrole“, kde nám celník pokládal otázky, 
kterými se snažil se zjistit, zda jsme skutečně majiteli 

bezpočtem šifrovacích 
naše hlavičky. 

Návštěvu Technického muzea jsme zakončili 
expozici Dopravních prostředků. Byla to bezpochyby 

největší expozice celého muzea a mapovala většinu 
Čechách jezdily. 

ne příležitost k dalšímu 

Lucie Zadražilová 

 

2. ročník hasičské Drakiády 
Stejně jako minulý rok, tak i letos patřila poslední 

říjnová sobota drakům, dračicím a dráčatům všeho druhu. 
sobotu 26. 10. 2013 se všichni sešli po druhé hodině 

odpolední na místním fotbalovém hřišti, kde se opět po 

li hned 
několika kategoriích – 

nejlepší letec, nejkrásnější 
drak, drak „vozembouch“, 
nejmenší drak, největší drak a 
poslední kategorií byl 
nejoriginálnější drak. Letos se 
nad místním hřištěm slétlo 
nejméně 30 draků. Takto 
hojná účast se dá zajisté 

t nádhernému slunečné-
mu počasí, které tuto sobotu 

Toto odpoledne bylo soutěžní nejen pro draky, ale i 
pro jejich majitele a další doprovod. Pro děti byla 
připravena speciální překážková dráha, kde spolu vždy 
dva závodníci, bok po boku na totožných trasách, měřili 
síly. Tato dráha prověřila nejen fyzickou zdatnost, ale i 
šikovnost dětí a dokonce také některých jejich rodičů. 
Závodní trasa začínala skákáním v pytli, což byla pro 
většinu závodníků „brnkačka“. Další disciplína už 

ším velké soustředění a pečlivost, 
jednalo se totiž o přenášení pingpongového míčku na 

naplnění půllitrového kelímku 
co nejkratším čase. U této disciplíny 

se všichni účastnící pořádně zapotili. Poslední disciplína 
byla ryze hasičská. Na posledním stanovišti museli 
závodníci správně spojit připravené hasičské nářadí, 
které se používá při požárních útocích. Při této disciplíně 
se ukázalo, že „hasičinu“ mají místní v krvi :-) V cíli potom 

ka sladká odměna. 

Pořadatelé nezapomněli ani na speciální disciplínu 
pro rodiče, pro které byla připravena soutěž s názvem 
„Nejlepší dračí mls“. Tato aktivita bohužel nebyla příliš 
populární, jelikož se zúčastnila pouze jedna maminka. Ta 

pochopitelně také díky svému 
skvělému výtvoru, vyhrála první cenu a odnesla si 

to cestou poděkovala všem 
zúčastněným za krásné soutěžní odpoledne. Doufám, že 
se za rok zase všichni sejdeme a užijeme si minimálně 

 draky. 

Lucie Zadražilová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Významné životní jubileum 
oslavila 

paní Boleslava Hejdukovápaní Boleslava Hejdukovápaní Boleslava Hejdukovápaní Boleslava Hejduková    
ze Šlotavy, 

 
 

Za všechny spoluobčany jí 
přejeme pevné zdraví, životní 

pohodu, lásku, štěstí a 
optimismus do dalších let 

 
Svaz žen Budiměřice - Šlotava

Vás srdečně zve na

PYŽAMOVÝ A ŽUPANOVÝ 
který se koná 

v sobotu 15.2.2014 od 20
 

v pohostinství
„U Datlů“ ve Šlotavě

 

K tanci a poslechu 
hraje skupina TRIODA

 

POJÍZDNÁ PRODEJNA

s potravinami bude přijíždět 

před OÚ Budiměřice každé 

úterý a pátek v

POPLATKY 2014
Přestože se všude hovoří o zdražování, u 
poplatky za svoz odpadu i ze psa zůstanou i pro 
příští rok nezměněny.  
 

1. ZA SVOZ ODPADŮ 450,- Kč za osobu 
s trvalým pobytem v obci. 

 

2. Z PRVNÍHO PSA 50,- Kč, DALŠÍ PES
 

Od 6. ledna do konce února je budete moci 
uhradit na OÚ v hotovosti, nebo zaslat na účet :

88 23 191/ 0100
do poznámky uveďte své jméno a adresu.

 

 
 

Vítáme mezi násVítáme mezi násVítáme mezi násVítáme mezi nás
    

                   Antonín Hugo Dvořák –

                   František Táborský – Rašovice

Martin Martan – Budiměřice
 

 
Pyšným rodičům přejeme, aby kluci 

šťastní a přinášeli celé rodině jen 
 

    

Šlotava 

Vás srdečně zve na 

PYŽAMOVÝ A ŽUPANOVÝ BÁL 

sobotu 15.2.2014 od 2000 hod. 
 

pohostinství 
„U Datlů“ ve Šlotavě 

 

tanci a poslechu 
hraje skupina TRIODA 

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

DOVOLENÁ OD 23.12.

InfoCentrum
Zaregistrujte se do InfoCentra a dostá
vejte aktuální informace do svého 
počítače, či chytrého telefonu. Stačí 
zaslat svou e-mailovou adresu na

 infocentrum@budimerice.cz

Myslivecké sdružení
Vás srdečně

 

7. MYSLIVECKÝ PLES7. MYSLIVECKÝ PLES7. MYSLIVECKÝ PLES7. MYSLIVECKÝ PLES
který se koná

v sobotu 11.1.2014 od 20
v pohostinství „U Datlů“ ve Šlotavě.

K tanci a poslechu hraje 
Bohatá tombola zajištěna.

Předprodej vst
v pohostinství „U Datlů“.

POJÍZDNÁ PRODEJNA 

potravinami bude přijíždět 

před OÚ Budiměřice každé 

úterý a pátek v 8:45 hod. 

POPLATKY 2014 
Přestože se všude hovoří o zdražování, u nás  
poplatky za svoz odpadu i ze psa zůstanou i pro 

za osobu 

DALŠÍ PES 75,- Kč 

budete moci 
hotovosti, nebo zaslat na účet : 

0100, 
ďte své jméno a adresu. 

Vítáme mezi násVítáme mezi násVítáme mezi násVítáme mezi nás::::     

– Šlotava 

Rašovice 

Budiměřice 

rodičům přejeme, aby kluci byli zdraví, 
a přinášeli celé rodině jen a jen samé radosti.  

OBECNÍ ÚŘAD 
, 288 02 Nymburk 

obec@budimerice.cz 

Otevírací doba 
12:00        20:00 - 21:00 
16:00 
12:00 
16:00 

23.12.2013 – 5.1.2014 

InfoCentrum 
InfoCentra a dostá-

do svého 
počítače, či chytrého telefonu. Stačí 

adresu na: 

infocentrum@budimerice.cz 

Myslivecké sdružení Chleby – Šlotava 
srdečně zve na  

 

7. MYSLIVECKÝ PLES7. MYSLIVECKÝ PLES7. MYSLIVECKÝ PLES7. MYSLIVECKÝ PLES,  

který se koná 
 

sobotu 11.1.2014 od 2000 hod. 
pohostinství „U Datlů“ ve Šlotavě. 

 
tanci a poslechu hraje skupina  JEPLA 

Bohatá tombola zajištěna. 
 

Předprodej vstupenek 
pohostinství „U Datlů“. 

 


