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VÁŽENÝ OBČANE KOSTOMLAT
Myslím, že ale tohoto oslovení 

nejste hoden. Proč? Na konci roku 
mezi svátky, když obecní úřad fungo-
val v omezeném čase, se Vám zalíbila 
výzdoba našeho obecního úřadu. 

Byl čtvrtek 27. prosince 2007 
kolem jedenácté hodiny dopoledne. 
Přišel občan Kostomlat na obecní úřad 
a žádal nějaké informace. Po vyřízení 
poděkoval a odešel. V poledne, když 
jsme odcházeli, jsme si všimli rozhá-
zené hlíny okolo jedné mísy s koni-
ferami. Tyto mísy máme před vcho-
dem. Na zimu je dáváme do chodby. 
Domnívali jsme se, že měl tento člo-
věk s sebou psa a aby mu neutekl, 
zavřel ho do chodby. Velmi jsme se ale 
podivili, když paní Černá vše uvedla 
na pravou míru. V jedné míse zmi-
zela malá konifera. Doufám, že vám 
příjemně vyzdobí váš domov a budete 
o ni pečovat alespoň tak dobře jako 
jsme o ni pečovali my.

Nevím, co dotyčného k takovému 
činu vedlo. Snad touha mít něco z úřa-
du, snad se mu ta konifera opravdu 
zalíbila a můžeme doufat, že neskon-
čila někde v popelnici. 

Pokud takto budou přistupovat 
k výzdobě úřadu všichni, nemá cenu 
něco vylepšovat. 

Ale na druhou stranu nám zase 
v obci něco přibylo. U Lacinových 
vedle kontejnerů si kdosi odložil val-
ník hlíny. Zřejmě se domnívá, že když 
jsou tam kontejnery, lze i na toto místo 
skládat jiný nepotřebný odpad. 

Dobrým příkladem péče o své 
okolí mohou být občané Hronětic. 
Když jedna taková skládka na kon-
ci ledna vznikla v katastru Hronětic, 
prakticky druhý den jsme o tom na 
úřadě věděli. Po bližším prozkoumá-
ní skládky jsme zjistili, kdo to navezl. 

Vyzvali jsme dotyčné k úklidu. Dříve 
než obdrželi dopis, přišli na obecní 
úřad celou záležitost řešit. Z jednání 
vyplynulo, že černá skládka vznikla 
díky řidiči, který měl jejich nepotřebné 
věci odvézt na skládku do Benátek nad 
Jizerou. Místo toho řidič vyvezl věci 

za Hronětice. Hned zjednali nápravu 
a po odklizení volali, abychom si jeli 
zkontrolovat vyčištěné místo.

Ale toto byl jen zlomek, co se 
podaří zachytit. Například v prostoru 
nádraží na nádražní rampě lidé odklá-
dají plastové láhve. A přitom prakticky 
vedle (před nádražím) jsou kontejnery, 
kde lze odpad vytřídit podle druhu, 
do kontejneru na plasty, na papír, na 
sklo nebo na nápojové kartony. Řada 
našich spoluobčanů tyto kontejnery 
využívá správně, řada spoluobčanů 
zde odloží odpad cestou na vlak a už 
se nenamáhá roztřídit do jednotlivých 
kontejnerů, řada spoluobčanů si tento 
prostor plete se separačním dvorem.

Občané by měli být všímavější ke 
svému okolí. Neměli by se bát upozor-
nit na černé skládky a hlavně i na ty, 
kteří je tvoří. Pokud lidé vidí, že někdo 
skládku zakládá nebo na již vzniklou 
přidává další věci, měli by to oznámit 
na obecní úřad. 

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

Skládka navezena archiv OÚ

u Lacinových archiv OÚ

Skládka odstraněna archiv OÚ
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Čísla roku 2007
  narodilo se 14 dětí 

 (7 chlapců, 7 děvčat) 
  zemřelo 21 občanů 

 (12 mužů, 9 žen)
  16 našich občanů
uzavřelo sňatek
  v naší obci proběhlo 8 
rozvodů
  na OÚ bylo uzavřeno 
5 sňatků
  přistěhovalo se 42 osob
  odstěhovalo se 33 osob
  v rámci obce se stěhova-
lo 18 osob

Obecní zastupitelstvo vítá kritiku občanů

PRVNÍ ZASEDÁNÍ ZO MĚLO DYNAMIKU.
Po úvodních slovech k hospodaře-

ní obce, úpravě rozpočtu a projednání 
návrhu rozpočtu na letošní rok, před-
nesl ing. Čvančara – předseda kon-
trolního výboru- zevrubnou zprávu 
 o inventarizaci majetku obce. Vyply-
nulo z ní, že devět ustanovených komisí 
i ústřední inventarizační komise odved-
ly dobrou práci.

Větší zájem a rozproudění diskuse, 
však přinesla až zpráva o plánovaných 
investicích, přednesená místostarost-
kou paní Novotnou. S povděkem bylo 
kvitováno, že se obec pouští do další 
náročné akce, jakou je vybudování 
splaškové kanalizace v obci Lány. 
Vodohospodářské stavby Hradec Krá-
lové byly vybrány ke zpracování pro-
jektu včetně žádosti o státní dotaci. 
Projekt na tlakovou kanalizaci je hotov. 
Počítá se s centrálně napájenými kalo-
vými čerpadly u každé nemovitosti 
z nově vybudované trafostanice. Tato 
bude postavena v režii rozvodných 
závodů a s výstavbou obou akcí se 
počítá již letos. Také pokračování 
rekonstrukce veřejného osvětlení 
v obci Kostomlaty je naléhavé a roz-
jede se hned na jaře. Velký fi nanční 
objem je vyčleněn na opravy a rekon-
strukce komunikací i na další akce.

V diskusi se někteří zastupitelé 
zaměřili na vlekoucí se problém mon-
táže vodoměrů, ale zejména na skuteč-
nost, že skupinový vodovod již druhý 
měsíc dodává vodu bez uzavřených 

smluv a zastupitelé i občané nejsou 
seznámeni ani se vzorem této smlouvy. 
Byla také kritizována výše stočného, 
která přesahuje i cenu hlavního města 
Prahy po zvýšení, s odvoláním, že se 
jedná o cenu státem regulovanou, což 
neodpovídá zákonu. 

Velká polemika se mezi zastupiteli 
vedla k v prosinci schválenému záměru 
na zasedání ZO, koupit bývalé pohos-
tinství „U nádraží“ od realitní kancelá-
ře. Stanovená cena 1,9 mil Kč se zdála 
přemrštěná, proto bylo dohodnuto zjis-
tit, zda obec může tuto cenu akceptovat 
bez znaleckého ocenění. Bylo zjištěno, 
že je toto možné. Obec zde předpokládá 
po rekonstrukci otevření síně tradic se 
vzpomínkou na MUDr. Keckovou, kos-
tomlatského výpravčího pana Hrabala, 
informační středisko cykloturistiky, 
klubovny, ubytovnu a další veřejně pro-
spěšné prostory. Na tuto rekonstrukci se 
obec bude snažit získat dotaci. Teprve 
budoucnost ukáže, zda tato vysoká cena 
za „strategický pozemek“ uprostřed 
obce bude oceněna. ZO zrušilo na svém 
minulém zasedání 18.2.2008 usnesení 
o koupi bývalého hostince č.p. 73.

Diskusi občanů zahájil Fr. Bárta 
z Rozkoše kritikou malé pozornosti 
vedení obce i zastupitelů o lepší sprá-
vu a ochranu majetku obce. Kritizoval 
nevýhodný prodej multikáry VaKu 
za odhadní cenu 35 tis. Kč, když trž-
ní cena se pohybuje kolem osmdesá-
ti, ale i skutečnost, že obec neměla 

čím odhrnout sníh. Paní starostka 
Mgr. Hercoková v odpovědi uved-
la, že se stalo nedopatření, které je 
již vyřešeno s tím, že pan Bašus jako 
zaměstnanec VaKu bude napříště odhr-
nování sněhu v režii VaKu zajišťovat. 
Dále poukázal na stálé ucpávání žlabů 
u domu služeb a narušování fasády při 
deštích, podmáčenou místní komunika-
ci kolem trati k Rozkoši, nutnost vybu-
dování parkoviště u domu služeb, pošty 
a nádraží a zajištění rozhlasových relací 
po příchodu občanů z práce. Pan Boro-
vý přidal postřehy vedené k odstranění 
letité kaluže u hl. silnice před Benešový-
mi a úpravu křovin kolem budovy staré 
školy čp. 47 tak, aby zde byl bezpečný 
přechod pro chodce. Pan Fr. Brynych 
kritizoval letitý nevábný pohled na zni-
čené oplocení areálu nádraží ČD a neu-
držovanou zeleň. Pan Veselý připomněl, 
že není v silách dvou pracovníků obce 
zajistit údržbu zeleně, rozhlasu, hřbito-
va, komunikací a veřejného osvětlení ve 
všech obcích a doporučil přijmout další 
pracovníky.

Konstatuji, že toto zasedání bylo 
velmi podnětné a věřím, že vyburcuje 
jak nás zastupitele, tak i vedení obce 
se více zajímat o opravy drobných 
závad než narostou do náročných 
rekonstrukcí. Ano, v našich obcích je 
stále co zlepšovat a kritika občanů je 
k tomu nápomocná.

Antonín Bárta
 zastupitel

Počet obyvatel v jednotlivých obcích
obec počet obyvatel z toho mužů z toho žen

Hronětice 162 80 82

Kostomlaty n.L. 1223 599 624

Lány 116 59 57

Rozkoš 97 48 49

Vápensko 47 17 30

celkem 1645 803 842

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů pro rok 2008
obec 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q

Lány 22. – 25. 2. 2008 23. – 26. 5. 2008 22. – 25. 8. 2008 21. – 24. 11. 2008

Rozkoš 14. – 17. 3. 2008 13. – 16. 6. 2008 12. – 15. 9. 2008 12. – 15. 12. 2008

Vápensko 15. – 18. 2. 2008 25. – 28. 4. 2008 25. – 28. 7. 2008 24. – 27. 10. 2008
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POPLATEK 
ZA ODPADY 

2008

Poplatky za odpady (popel-
nice) pro rok 2008 ve výši 500,-
Kč/os./rok a za psa ( 55,-Kč
 v Kostomlatech, 35,-Kč v okol-
ních obcích) jsou splatné do konce 
měsíce února 2008. Poplatky je 
možné uhradit v hotovosti přímo 
do obecní pokladny v pondělí 
od 8.00 do 10.00 hodin nebo ve 
středu od 15.00 do 17.00 hodin, 
převodem z účtu na účet obce 
504 364 369/0800 nebo složenkou 
(zašleme pouze na vyžádání).

OÚ Kostomlaty n.L.

Tříkrálová
 sbírka 2008

V Lysé nad Labem, Milovicích, 
Přerově nad Labem a Kostomlatech 
nad Labem počátkem roku 2008 
proběhla TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. 
Pokladničky byly dle protokolu ote-
vřeny a přepočítán jejich obsah na 
MěÚ Lysá nad Labem.

Celkem bylo vybráno 28 194,-Kč
z toho v Kostomlatech nad Labem:
paní Zajanová 4 086,-Kč
pan Král 3 845,-Kč

Doprovodnou akcí v Lysé nad Labem 
byl ŽIVÝ BETLÉM. V Kostomlatech 
nad Labem dvě skupinky koledníků 
obcházely obyvatele a oslovovali je 
v jejich domovech. I v letošním roce 
se zapojilo mnoho dobrovolníků a já 
jim ze všechny potřebné mnohokrát 
DĚKUJI.

DĚKUJI TÍMTO VŠEM LIDEM 
DOBRÉ VŮLE ZA PŘISPĚNÍ NA 
TUTO SBÍRKU.

Za Farní charitu v Lysé nad Labem
Jaroslava Labutová

Z á p i s  d o  m a t e ř s k é  š k o l y

Zajiš�ujeme prodej, pronájem, bytů, rodin-
ných domů, pozemků. Veškerý právní
servis a fi nanční poradenství.

(Hypotéky, penzijní připojištění, pojištění nemovitostí, stav. 
spoření, investice, úrazové pojištění, kapitálové životní 
pojištění, atd.).

Vaše dotazy ohledně naší nabídky Vám zodpoví real.makléř 
a fi nanční poradce Petra Radoušková na tel.604 557 905.
Mail: radouskova.petra@mireas.cz.

Zápis do mateřské školy pro 
školní rok 2008/2009 proběh-
ne v pondělí 17. března 2008 
od 9.00 do 14.00 hodin. 

Rodiče přinesou s sebou: 
občanský průkaz, rodný list 
dítěte, zaměstnaná maminka 
potvrzení o zaměstnání.

Děti vyrobily pro své rodiče krásné svícny a přáníčka 
Snímek z vánoční besídky v malém pavilonu foto: Marta Dvořáková

Mikuláš s čerty a anděly ve velkém pavilonu Mš  foto: Marta Dvořáková
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I. Bytový fond, byty, na jednoho obyvatele bytu

1. v domech pouze s výtoky 16
2. v domech pouze s výtoky a společnými WC 25
3.  je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny sprchového nebo

vanového kouta) 31
4.  je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout)

s kamny na pevná paliva 41
5.  je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový

kout) s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem 46
6.  je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout)

s centrální přípravou teplé vody 56
7.  rekreační chaty na jednoho obyvatele rekreační chaty spotřeba

se vypočte jako u položky 1 až 6 s přihlédnutím k době,
po kterou je chata během roku užívána

(čerpáno ze Sbírky zákonů č. 428/2001)

JAK SE TVOŘÍ 
CENA ?

Cena vodného a stočného je 
podle Cenového věstníku vydá-
vaného Ministerstvem fi nancí 
ČR zařazena mezi tzv. věcně 
usměrňované ceny. 

To znamená, že do ceny vod-
ného a stočného je provozovatel 
oprávněn promítnout jen opráv-
něné náklady a přiměřený zisk. 
Výměr také stanovuje, které 
náklady do ceny zahrnout nes-
mí. 

Mezi náklady, které se pro-
mítají do ceny vodného a stoč-
ného patří především nájemné za 
vodárenskou infrastrukturu, dále 
náklady na energie, mzdy a odvo-
dy, odpisy provozního majetku, 
poplatky za odběr vody, služby 
a pod. Náklady jsou vztažené 
k prodanému množství pitné 
vody (u vodného) nebo odvedené 
odpadní vody (u stočného).

Vzhledem k tomu, že 80% 
nákladů je fi xní a nezávisí na 
množství prodané vody, je cena 
na tomto množství významně 
závislá. 

Cena vody tak roste neje-
nom proto, že stoupají náklady 
na výrobu a čištění, které se do 
ní promítají, ale může růst také 
proto, že se sníží prodej vody 
například z důvodu ukončení 
činnosti nějakého významného 
odběratele.

čerpáno z webových stránek

Dopis naší čtenářky
Pane řediteli, vážená redakční rado.

Články otištěné na str. 11 ve vánočním vydání Kostomlatských novin vedou
 k zamyšlení, co všechno se dá v novinách otisknout. 

Nejenom, že jste nepochopil oprávněnou kritiku, ale obrátil ve frašku to, co tak 
zcela kritizováno nebylo.

Předmětem mojí výtky, uplatněné na obecním úřadě, je dlouhodobý nepořádek 
kolem vjezdu na školní dvůr. V minulosti to byla obrovská kaluž, dnes neuklizené 
rozfoukané listí javorů, slupky a papíry kolem chodníků, parkování na trávě. Učíte 
děti o ekologii a je smutné, že řešíme úklid kolem školy v novinách. Ještě smutnější 
jsou však Vaše výroky na adresu anonyma.

Nejsem žádný zbabělý anonym, soudružka a už vůbec ne nerudný domorodec. 
Nabízíme pomoc při tvarování a prořezu javorů. Pokud zajistíte včasný úklid spa-
daného listí, problém nepořádku v celé ulici bude částečně vyřešen.

K Vašemu článku „Šetříme“ není co dodat. Na ten jste si odpověděl sám, větou 
tučně vytištěnou.

S pozdravem Sýkorová I.

Český podací ověřovací informační 
národní terminál

Od 8. ledna 2008 je v provozu na 
Obecním úřadě v Kostomlatech nad 
Labem Czech Point.

Na počkání vydáme občanům ově-
řené výstupy z veřejných informačních 
systémů veřejné správy, a to z:

1)  Katastru nemovitostí – výpis 
listu vlastnictví
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy

2)  Obchodního rejstříku
- úplný výpis
-  výpis platných údajů k aktuální-

mu dni
3) Živnostenského rejstříku
4) Rejstříku trestů

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ 
POTŘEBY VODY

Položka Druh potřeby vody Směrné číslo m³

roční potřeby vody

popř. jiný ukazatel
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DĚTSKÝ KLUB V KOSTOMLATECH
Milé děti, vážené maminky, tatínko-

vé, babičky, dědečkové, ...těšíme se na 
Vás!

V letošním roce připravujeme ote-
vření Dětského klubu Kamarád v Kos-
tomlatech nad Labem. Klub je orga-
nizován jako občanské sdružení, což 
je nezisková organizace fi nancovaná
z dotací, darů, příspěvků, apod. 

Proč dětský klub v Kostomlatech? 
Neexistuje zde žádný veřejný prostor 
pro setkávání a společné kvalitní trávení 
času předškolních dětí, jejich rodičů či 
jiných rodinných příslušníků, především 

pak těch, kteří pečují o děti po celý den. 
Konkrétně plánujeme např. tyto čin-

nosti: zájmové kroužky plné her, tvoření, 
hudby a tance; k dispozici bude také hra-
cí koutek a možnost menšího občerstve-
ní pro malé i velké; dle zájmu zajistíme 
kurzy či přednášky pro rodiče, prarodiče 
či budoucí maminky; v neposlední řadě 
chystáme pořádání jednorázových akcí 
určených i pro širší veřejnost (den plný 
her, dětský den, pohádková cesta aj.). 

Vaše potřeby, přání a představy týka-
jící se činnosti klubu jsou pro nás vel-
mi důležité. Jejich znalost nám umožní 

lépe připravit konkrétní náplň a rozsah 
klubových aktivit. Stejně tak uvítáme 
všechny, kteří se budou chtít jakoukoli 
formou podílet na samotném fungo-
vání klubu. Kontaktovat nás můžete 
prostřednictvím internetu na adrese 
klub.kamarad@seznam.cz nebo na tel:
603 218 820.

Předem děkujeme za Váš zájem, 
nápady i případnou spolupráci a ...těší-
me se na Vás!

Maminky – Hanka Radilová,
 Svatava Türke, Líba Břeňová 

V závěru loňského roku přibylo do naší obecní knihovny 
spousta nových titulů. Vybrat si můžete z těchto nových knih:

● Tomáš Bednařík – Čachtická paní - Kniha je napínavou 
a velmi čtivou historickou rekonstrukcí dramatických událostí, 
které se odehrály v Uhrách na přelomu l6. a l7. století v souvislos-
ti se zločiny hraběnky Alžběty Báthoryové.

● Harding Traci – Dary bohyně Isis - Ashlee dospěla do věku 
na vdávání a všichni očekávají, že přijme nabídku lorda Deverea 
a stane se jeho ženou. Víc než usedlý život šlechty ji však láká 
studium okultních věd. Navíc musí Ashlee splnit tajný úkol: vrá-
tit do starodávného chrámu bohyní na Sinaji vzácnou lahvičku 
s tajemnou substancí. 

● Mary Higgins Clark - Děvčátka v modrém - Manželé 
Frawleyovi oslavují třetí narozeniny svých dvojčat Kelly a Kathy. 
Po oslavě se rodiče přesunou na další večírek, avšak po návratu 
domů je čeká šok. Najdou tam policii a zděšení zjistí, že dvojča-
ta jsou pryč. Dívka, která je hlídala, byla nalezena v bezvědomí 
a v dětském pokoji ležel dopis s požadavkem osmi milionů dolarů 
výkupného.

● Jennifer Weiner – Dobrou noc, nikdo - Městečko Upchurch 
je právě tak načančané jako místní dámy, se svými dokonalými 
dětičkami, dokonalým oblečením a dokonalými postavami. Kate, 
která se tam se svými třemi raubíři přistěhovala, se mezi nimi 
cítí jako nahý v trní. Nuda ospalého zbohatlického hnízda je ale 
rázem tatam, když jednu z jeho obyvatelek najdou zavražděnou!

● Zdenka Hamerová – Hlídej si svou holčičku - Gita žije 
běžným životem, který jí však komplikuje její vlastní matka 
neustálým dozorem. Rozepře ukončí až společný strach o Gitinu 
dcerku, kterou někdo sleduje. Situace se ještě zkomplikuje poté, 
co zmizí Gitina nejlepší kamarádka. 

● Lenka Lanczová – Letní něžnosti - Gymnazistka Simo-
na je opakem své samotářské sestry Kamily. Zatímco ta se utápí 
v depresích způsobených nepřijetím na žádnou z vysněných vyso-
kých škol, mladší a extrovertní Simona si užívá léta plnými douš-
ky. A není to léto ledajaké - pro Simonu zlomové, nabité událost-
mi, zážitky a především láskou, pro Kamilu pak přímo osudové.

● Kateřina Janouchová – Nejbližší - Příběh, který prožily či 
prožívají desítky rodin bez ohledu na zemi, ve které žijí. Autorka 
v něm přináší svědectví o problémech těch, kteří ve svém nej-
bližším okolí mají někoho, kdo bojuje se závislostí na alkoholu 
či drogách.

● Nora Roberts – Síla ohně - Mia je silná a hrdá žena, schop-
ná obchodnice, která svou krásou dokáže očarovat každého muže. 
Ale zájem všech naráží na Miin chlad a uzavřenost, nehodlá zno-
vu plýtvat svými city. Samova láska k ní během dlouhého odlou-
čení neochabla a on se nyní vrací, aby jejich vztah obnovil. Zkla-
maná Mia se brání, avšak boj s city není jediný problém, který ji 
čeká. Zlá moc nabírá na síle a usiluje jí o život. Temná věštba se 
začíná naplňovat.

● Ed McBain – Smrt ošetřovatelky - Pracovala jako ošetřo-
vatelka u vojenského námořnictva. Když byla ještě naživu, všich-
ni si cenili její obětavosti a obdivovali její krásu. Jenomže teď je 
mrtvá – byla nalezena uškrcená na lodi U.S.S. Sykes. Z vraždy 
je podezřelý jeden z důstojníků sloužících na torpédoborci. Když 
znenadání spáchá sebevraždu, velitelé mají pocit, že spravedlnos-
ti už bylo učiněno zadost a není co řešit. 

● Michael Palmer – Smrt si počká - Studentka medicíny 
Natalie Reyesová má na fakultě problémy, proto uvítá možnost 
navštívit lékařskou konverenci v Rio de Janeiro. Tam se však sta-
ne obětí příšerného, zrůdného zločinu. Tisíce kilometrů daleko 
statečně bojuje geniální vědec Joseph Anson se smrtelnou nemo-
cí, aby neprohrál dřív, než dokončí vývoj léků, který bude zname-
nat revoluční zlom pro lidstvo.

● Barbara Erskin – Stíny na ostrově - V povídkách si autorka 
pohrává se stručnými náznaky, zkratkami, vtipem i s momenty 
překvapení a dokazuje, že i osudové životní situace lze zachytit 
s milým nadhledem. 

● Luboš Y. Koláček – Tajemství smrti manželek Karla IV. 
- Proč a jak zemřely manželky českého a římského krále a posléze 
i císaře Karla IV.? Při hledání odpovědi na tyto otázky obestřela 
autora knihy L. Koláčka hrůza - něco děsivého tu nehraje: něco 
zlého se tehdy stalo.

● Jan Bauer – Ve stínu pětilisté růže - Volné pokračování his-
torického románu Záhada kamene mudrců nás zavádí do Třeboně 
na sklonku 17. století, kam se pod ochranu Viléma z Rožmberka 
uchýlili dva angličtí alchymisté John Dee a Edward Kelley. 

● David Baldacci – Ve zlomku vteřiny - Zlomek vteřiny sta-
čí na to, aby člověk přišel o život nebo o svou kariéru. Zlomek 
vteřiny změnil i život dvou úspěšných agentů FBI. 

● Vlastimil Vondruška – Vládcové ostatků - Další příběhy 
českého rytíře Martina ze Stvolna, odehrávající se v polovině 14. 
století.

N o v i n k y  v  k n i h o v n ě N o v i n k y  v  k n i h o v n ě

Obecní knihovna je otevřena v budově základní školy každé pondělí do 15.00 do 18.00 hodin.
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Plán činnosti SDH pro rok 2008
LEDEN:  Návštěvy valných hromad sborů
 Údržba výstroje a výzbroje
 Výborová schůze
 Spolupráce na všech akcích
 s OÚ Kostomlaty n.L. v roce 2008
ÚNOR: Školení výjezdové jednotky sboru
 Návštěva valné hromady okrsku 15.2.2008
 Cvičná jízda řidičů 
 Účast na činnosti 6 okrsku na jeho akcích 
BŘEZEN: Úklid ve zbrojnici a jeho okolí
 Uspořádat sběr železného šrotu
 Členská schůze SDH
 Sraz soutěžního družstva
 Uspořádání hasičského posezení
 a maškarního reje pro děti
DUBEN: Výborová schůze
 Nácviky soutěžních družstev
 Údržba výstroje a výzbroje 
KVĚTEN: První kolo okresní ligy Kamenné Zboží
 23.5.2008
 TK vozidel
  Námětové cvičení okrsku Kostomlátky 
 3.5.2008
 Okrsková schůze
 Uspořádání Dne otevřených dveří
 u příležitosti svátku Sv. Floriána
ČERVEN: Námětové cvičení okrsku Hronětice
 20.6.2008
 Cvičné jízdy a školení výjezdové jednotky 
 Výborová schůze
 Uspořádání dětského dne
 Okrsková schůze
ČERVENEC: Nácviky soutěžních družstev
 Žňová pohotovost
 Údržba výstroje a výzbroje
SRPEN: Údržba vodních zdrojů 

 Žňová pohotovost
 Údržba výstroje a výzbroje
ZÁŘÍ: Námětové cvičení okrsku Čilec 26.9.2008
 Výborová schůze sboru
 Ukončení sezony posezením
 Ukončení ligy
ŘÍJEN: Úklid vodního zdroje Šibice
 Námětové cvičení sboru 
 Uspořádání sběru železného šrotu
LISTOPAD: Zazimování techniky a zbrojnice 
 Výborová schůze sboru
 Návštěvy valných hromad okrsku 
 Členská schůze
 Uspořádání posvícenského posezení
 Inventury SDH
PROSINEC: Školení výjezdové jednotky 
 Cvičné jízdy řidičů
 Úklid před valnou hromadou 
 Valná hromada sboru 
 Uspořádání Mikulášské nadílky pro děti 
 Okrsková schůze Straky 5.12.2008

Pour Libor, velitel hasičů

Z e  ž i v o t a  š k o l y Z e  ž i v o t a  š k o l y Z e  ž i v o t a  š k o l y

●  9.ledna proběhla revize tělovýchovné-
ho náčiní

●  18.ledna proběhla revize hasicích 
přístrojů

●  každý čtvrtek jezdli 2.- 5.ročníky na 
výuku plavání, od 17.1. se přidali i 
prvňáčci

●  KMD shlédl v pondělí 14.1. v Divadle 
Pod Palmovkou hru Bouře

●  8.a 9.ročníky se zúčastnily 15.1. na 
SZŠ v Nymburce projektu o šikaně

●  3. pedagogická rada se konala v úterý 
22.1.

●  v ten samý čas se zástupce školy 
zúčastnil 1.valné hromady Místní akč-
ní skupiny (MAS) Polabí, dosahující 
na evropské strukturální fondy

●  v půli ledna byl zrušen kroužek 

všesportovní a lyžařský pod vede-
ním pana Ing.Dvořáka, dle sdělení 
pro nedostatek prostoru na suchou 
přípravu

●  od středy 23.ledna 11 hodin je škola 
napojena na nymburský vodovod

●  úterý 24.ledna:
- žáci 1.ročníku přivítali děti z odděle-
ní předškoláků místní MŠ
- žáci 9.ročníku se zúčastnili celostát-
ního testování znalostí

●  KURZY PRO DOSPĚLÉ. Rok 
probíhala akce na podporu kurzů pro 
dospělé. 29.ledna se sešli v jídelně 
školy zájemci o kurzy výuky počíta-
čových základů a počátků angličtiny. 
Nebyly naplněny početní stavy obou 
kurzů. 

●  Nový termín pro všechny zájemce: 
úterý 18.března 2008 od 15hod. v 
jídelně ZŠ. Plakátky budou před ško-
lou, v obchodě, akce bude vyhlášena 
obecním rozhlasem.

 Podrobnosti: délka kurzu 5 dnů
po dvou hodinách,
cena 200,-Kč/hodinu.
●  pololetní vysvědčení bylo rozdáno ve 
čtvrtek 31.1., v pátek měli žáci jeden 
den prázdnin

●  o pololetních prázdninách začala 
1.etapa rekonstrukce vstupních pro-
stor školy 

●  v pondělí 4.února se konal zápis do 
1.ročníku ZŠ

●  podle Vyhlášky 107/2005 Sb.přílohy 
č.2 se od 1.března se zvýší cena 

Události 7.1.- 31.1.2008

Na prosincové Valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Hronětice 
dostali někteří členové Medaile za věrnost. foto: Radmila Novotná
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Sbor dobrovolných hasičů Hronětice
 připravuje

 na neděli 2. března 2008 pro všechny od 0 do 100 let

 MAŠKARNÍ REJ
 který se koná v sále hasičské zbrojnice 

v Hroněticích od 14.00 hodin s hudbou p. Petrnouška.
 Děti, vezměte své dospěláky a poj�te se s námi bavit! 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! 

Sbor dobrovolných 
hasičů Hronětice 

zve všechny,
 kteří se rádi baví 

na POSEZENÍ S HUDBOU, 
které se koná 1. března 2008 

v sále hasičské zbrojnice 
v Hroněticích 

od 20.00 hodin.

K tanci a poslechu bude hrát 
skupina JEPLA.

Změna cen za
stravovací 

služby
od 1.3.2008

Oznamujeme, že v důsledku zvý-
šení cen vstupních surovin a energií 
dochází od 1.3.2008 k navýšení ceny 
stravy v jídelně ZŠ takto:

Strávníci  . . . .3 – 6 let  . . . . 34,-Kč
Strávníci  . . . .7 – 10 let  . . . 23,-Kč
Strávníci  . . . .11 – 14 let  . . 25,-Kč
Strávníci . . . .15 a více let . 26,-Kč
Cizí strávníci  . . . . . . . . . . . 55,-Kč

Docházka členů zastupitelstva v roce 2007

Příjmení a jméno 25.1. 19.4. 28.6. 25.7. 20.9. 13.12. % účasti
1. Bárta Antonín x x x x x x 100,00
2. Cykánek Patrik o x x x x x 83,33
3. Čvančara Jiří, Ing. x x x x x x 100,00
4. Dvořák Zdeněk, Ing. x x x x o o 66,67
5. Hercoková Milena, Mgr. x x x x x x 100,00
6. Hradil Jiří, Ing. x o x x x o 66,67
7. Hradilová Romana, Ing. x x x x x o 83,33
8. Klosovský Luboš x x x x x x 100,00
9. Novotná Radmila x x x x x x 100,00

10. Pítová Jana x x x x o x 83,33
11. Podroužek Jan, Ing. x x o x x x 83,33
12. Řasa Rudolf x x x x x o 83,33
13. Tykva Tomáš x x x x x x 100,00
14. Vaněk Radim x x x x x x 83,35
15. Veselý Milan x x x x N x 83,33

Vysvětlivky: přítomen x; omluven o; neomluven N

Tato fotografi e je z mikulášské nadílky, 
kterou jsme připravili pro naše nejmenší 
v loňském prosinci. Celá akce byla dobře 
připravena a výzdoba sálu navozovala 
správnou sváteční atmosféru. Škoda jen, že 
o tuto akci byl oproti jiným rokům tak malý 
zájem. Odměnou za naši práci nám byly 
šťastné tváře těch, co přišli. A Mikuláš, 
anděl a čerti? Ti slíbili, že příští rok při-
jdou zase už kvůli těm, kteří letos nemohli.

Velké poděkování patří paní Braunové, 
která nám napekla věnečky, kremrole a 
úžasné malé vánočky. Za celý SDH přeji 
paní Braunové i celému kolektivu hodně 
zdraví a aby jejich zákusky stále tak dobře 
chutnaly.

za SDH Jaroslava Škorničková

Z e  ž i v o t a  š k o l y Z e  ž i v o t a  š k o l y Z e  ž i v o t a  š k o l y

stravy pro děti:
strávníci 3-6let: 34,-Kč;
strávníci 7-10 let: 23,-Kč;
strávníci 11-14-let: 25,-Kč; 
strávníci 15 a více let: 26,-Kč.

Události očekávané.
●  16.2.- 22.2. proběhl lyžařský kurz v 

Desné v Jizerských horách
●  následující týden budou jarní 

prázdniny a ve škole se budou 
malovat vstupní prostory.

ZŠ Kostomlaty

Na Vánoční akademii předvedli žáci všech tříd ZŠ svá nacvičená vystoupení. Na snímku 
děti z 2. třídy. foto: Marta Dvořáková
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V letošním roce všechna družstva 
začala s jarní přípravou v lednu v hale 
BIOS a pokud to počasí dovolí trénují na 
hřišti u Sokolovny.

A mužstvo v zimní přestávce absol-
vuje již třetím rokem přípravný turnaj 
v Rejšicích. Pokud k tomu všichni hráči 
přistoupí zodpovědně, bude turnaj dob-
rou přípravou na jarní soutěž, neboť je 
obsazen, jako každým rokem, kvalitními 
mužstvy.

Ostatní družstva doplní přípravu na 
jarní sezonu sehráním přátelských zápasů

Chcete se stát malým fotbalistou? V případě zájmu 
či bližších informací kontaktujte trenéra přípravky 
pana ing. Včelku, tel. 777 730 871 nebo trenéra žáků 
pana Herajna, tel. 605 179 923.

Rádi mezi námi přivítáme i rodiče našich malých fot-
balistů, kteří by měli zájem zapojit se do dění kolem kos-
tomlatského fotbalu.

za TJ Sokol Kostomlaty
Eva Vávrová

Společenská 

kronika
Blahopřejeme

 k významným jubileím:
panu Karlu Soukalovi

 z Hronětic
paní Marii Srncové

 z Vápenska

Mezi námi jsme
přivítali:

Elen Černou, nar. 8.12.2007
Lukáše Řeháka, nar. 29.12.2007

Naposledy jsme se 
rozloučili:

s panem Pavlem Cindrem
z Kostomlat

s panem Jaroslavem Helerem 
z Vápenska

s panem Josefem Hercokem 
z Kostomlat

30.3 Přerov - Kostomlaty NE 15:00
6.4. Kostomlaty - Hrubý Jeseník NE 16:30

13.4. Městec Králové - Kostomlaty NE 16:30
20.4. Kostomlaty - Rož�álovice NE 17:00
26.4. Polaban - Kostomlaty SO 17:00
4.5. Kostomlaty - Běrunice NE 17:00

11.5. Poříčany - Kostomlaty NE 17:00
18.5. Kostomlaty - Pátek NE 17:00
24.5. Milovice - Kostomlaty SO 17:00
1.6. Kostomlaty - Libice NE 17:00
8.6. Krchleby - Kostomlaty NE 15:00

15.6. Kostomlaty - Kostelní Lhota NE 15:00
21.6. Kovanice - Kostomlaty SO 17:00

A  Mužstvo
29.3. Kostomlaty - Vestec SO 15:00
5.4. Košík - Kostomlaty SO 16:30

12.4. Kostomlaty - Kam. Zboží SO 16:30
19.4. Chleby - Kostomlaty SO 17:00
26.4. Kostomlaty - Straky SO 17:00
3.5. Seletice - Kostomlaty SO 17:00

10.5. Kostomlaty - Mcely SO 17:00
17.5. Bobnice - Kostomlaty SO 17:00
24.5. Kostomlaty - Žitovlice SO 17:00
31.5. Kostomlaty - Křinec SO 17:00
8.6. Všechlapy - Kostomlaty NE 15:00

14.6. Kostomlaty - Hrubý Jeseník SO 15:00
21.6. Všejany - Kostomlaty SO 17:00

B  Mužstvo

29.3. Kostomlaty - Zeleneč SO 10:15
6.4. Litol - Kostomlaty NE 10:15

12.4. Kostomlaty - Semice SO 10:15
19.4. Sn. Poděbrady - Kostomlaty SO 10:00
26.4. Kostomlaty - Luštěnice SO 10:15
3.5. Kostomlaty - Jirny SO 10:15

11.5. Akuma - Kostomlaty NE 10:15
17.5. Kostomlaty - Krnsko SO 10:15
25.5. K. Hlavno - Kostomlaty NE 10:15
31.5. Kostomlaty - Lysá SO 10:15
8.6. M. Hradiště - Kostomlaty NE 14:45

14.6. Kostomlaty - Pěčice SO 10:15
22.6. D. Bousov - Kostomlaty NE 10:15

Dorost

13.4. Rož�álovice - Kostomlaty NE 10:00
20.4. Kostomlaty - Sány NE 10:00
26.4. Sadská - Kostomlaty SO 10:00
4.5. Milovice - Kostomlaty NE 10:00

11.5. Kostomlaty - Libice NE 10:00
17.5. Dymokury - Kostomlaty SO 15:00
25.5. Kostomlaty - Loučeň NE 10:00
1.6. Hořátev - Kostomlaty NE 10:00
8.6. Kostomlaty - Sokoleč NE 10:00

15.6. Městec Králové - Kostomlaty NE 13:00
22.6. Kostomlaty - Velenice NE 10:00

Žáci
7.4. Slovan Pdy. - Kostomlaty PO 16:30

14.4. volno - Kostomlaty PO 16:30
16.4. Kostomlaty - Křinec ST 17:00
21.4. Sadská - Kostomlaty PO 17:00
28.4. Kostomlaty - Budiměřice PO 17:00
30.4. Kostomlaty - Slovan Pdy. ST 17:00
5.5. Kostomlaty - volno PO 17:00

12.5. Křinec - Kostomlaty PO 17:00
19.5. Kostomlaty - Sadská PO 17:00
26.5. Budiměřice - Kostomlaty PO 17:00

Přípravka
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Hlavní výhrou slosovatelných vstupenek 
byl daněk. foto: Radmila Novotná

V měsíci lednu jsme připravili pro kostomlatské občany Sportovní ples. Přestože prostředí 
Sokolovny není takové, jak bychom si představovali, snažili jsme se ples připravit ke spoko-
jenosti všech a doufám, že se nám to alespoň trochu podařilo. Výzdoba, dobrá hudba, bohatá 
tombola, půlnoční předtančení a rychlá obsluha jistě přispěly k dobré atmosféře plesu.

Děkujeme touto cestou všem sponzorům a vůbec všem, kteří se podíleli na uskuteč-
nění Sportovního plesu.

Věřím, že se příští rok na Sportovním plese opět sejdeme ve stejně hojném počtu
jako letos.

I toto se dalo vyhrát v tombole sportovní-
ho plesu foto: Radmila Novotná


