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Ročník XVII Číslo 1 Zdarma Únor 2009

přestože je už únor, dovolte, abych 
Vám všem popřála do letošního roku 
2009 pevné zdraví, štěstí, dobrou nála-
du, životní optimismus a hodně úspě-
chů v osobním i pracovním životě.

Prakticky od začátku roku zasy-
pávaly naši obec přívaly sněhu. To byl 
velký úkol pro naše tři technické pra-
covníky, kteří se několik dní nezastavi-
li. Časně ráno, někdy i ve čtyři hodiny, 
vyjeli se všemi třemi stroji a neustále 
odklízeli z chodníků sníh. Než odkli-
dili sníh z veřejných chodníků dokola 
obce, už mohli jet znovu. Přesto se na-
šlo i pár lidí, kterým se nelíbilo, že před 
jejich domem není chodník dostatečně 
odklizen, že je chodník někde kluzký 
a neposypaný, že nejsou na hřbito-
vě prohrnuty chodníky  a podobně. 
Opravdu není lehké celý den v mrazu 
sníh odklízet. Proto bych chtěla i touto 
cestou všem třem našim zaměstnan-
cům poděkovat. Jsou to pan Jiří Ja-
rolím, pan Jaroslav Matys a pan Petr 
Zinek. Vždyť ani naše technika tento 
nápor nevydržela a jeden stroj se po-
rouchal. Velký podíl na zprůjezdnění 
jednotlivých ulic má také Dvůr, s.r.o., 
který vypomohl s větší technikou. 
I jim patří velké poděkování.

S novým rokem probíhá i příprava 
akcí pro letošní rok. Hlavní prioritou 
pro letošek je výstavba tlakové kana-
lizace pro obec Lány. Projektovou do-
kumentaci zajišťuje fi rma VIS Hradec 
Králové. Jak jsem se již zmínila v před-
chozím čísle KN, v květnu 2008 byla na 
ministerstvo životního prostředí poda-

ná žádost o dotaci. Bohužel jsme dotaci 
nezískali. Proto budeme znovu žádat, 
tentokrát Krajský úřad Středočeského 
kraje v Praze. Pokud by ani tato dotace 
nevyšla, je obec připravena výstavbu 
začít z vlastních zdrojů, další část by 
řešila formou úvěru. 

Ještě v jarních měsících budou ob-
čané Hronětic osloveni formou dotaz-
níku, zda se v další etapě výstavby 
chtějí na tlakovou kanalizaci napojit. 
V závislosti na výsledcích dotazníku 
budeme pokračovat v odkanalizování 
Hronětic.

Další akcí, která je již rozestavě-
ná, je výstavba vjezdů a parkovacích 
stání v nové lokalitě jižní části obce 
Na Křenovce. Tato výstavba by měla 
být v prvním pololetí dokončena. Pro 
všechny již slouží mostek pro pěší bez-
pečněji spojující novou lokalitu s obcí. 
Bohužel se zde setkáváme s velkým 
nešvarem, který se v obci rozmohl, 
a to je popsání zábradlí sprejem. Tato 
„výtvarná díla“ se rozšířila po obci ve 
velkém. Bohužel si „malíři“ neuvědo-
mují, že je to trestný čin. Chtěla bych 
proto poprosit Vás, všechny spoluobča-
ny, abychom si více všímali skupinek 
dětí a mladistvých, kteří se snaží obec 
„vyzdobit“, a upozorňovali na ně.

Tak, jak se postupně ukončuje 
a uzavírá 1. etapa výstavby nových ro-
dinných domů v lokalitě Na Křenovce, 
tak se postupně začíná a otevírá přípra-
va 2. etapy výstavby naproti, po pravé 
straně silnice Hradištská.  Je vypraco-
vaná zastavovací a regulační studie na 

rodinnou bytovou výstavbu – 2. etapa, 
nyní se připravuje dokumentace pro 
územní řízení.

S třetím rokem volebního obdo-
bí vstupujeme zároveň do třetí etapy 
rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Kostomlatech. Tak jako loni, i letos 
plánujeme část vybudovat svépomocí, 
část bude rekonstruovat fi rma vybraná 
na základě výběrového řízení.

Na podzim jsme zažádali o dota-
ci z Programu obnovy venkova 2009, 
kterou každoročně vyhlašuje KÚ 
Středočeského kraje. Pro letošní rok 
jsme žádáme o peníze na rekonstrukci 
chodníku podél hlavní silnice v ulici
9. Května. Někdy v březnu nebo dubnu 
bychom měli vědět, zda a jak jsme byli 
úspěšní.

Prakticky od podzimu 2007 při-
pravoval KÚ Středočeského kraje re-
konstrukci silnice 9. Května v místě, 
kde jsou „kostky“. Bohužel tato akce 
do plánu kraje pro rok 2009 nebyla za-
řazena. Proto znovu žádáme Správu 
a údržbu silnic o obnovu značení v sil-
nici jednotlivých přechodů pro chodce, 
které jsme loni vybudovali. Bohužel si 
někteří řidiči, zvlášť u hřbitova, pletou 
tyto přechody pro chodce s místem, 
kde se dá lépe zaparkovat.

Vážení spoluobčané, v krátkosti 
jsem Vám nastínila, co nás čeká v nej-
bližší době. Věřím, že s pomocí Vás 
všech se podaří připravované akce re-
alizovat.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,



22

Poplatky
Do konce měsíce února 2009 jsou splatné poplatky za 

odpady (popelnice) ve výši 500,-Kč/os. nebo 500,-Kč/rekr. 
objekt a poplatky ze psa ve výši 55,-Kč v Kostomlatech nad 
Labem a 35,-Kč v okolních obcích. Za každého dalšího psa 
je poplatek 100,-Kč.

Poplatky můžete uhradit v hotovosti do poklady OÚ 
v pondělí od 8.00 do 10.00 hodin nebo ve středu od 15.00 
do 17.00 hodin, převodem z účtu na č. 504364369/0800 nebo 
složenkou, kterou zašleme na vyžádání.

OÚ Kostomlaty

FINANČNÍ PORADNA:
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů 
ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší rodiny a rodiny 
s dětmi

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informa-
ce o slevách u vybraných pojištoven :
● na pojištění domácnosti
● na pojištění nemovitosti
●  na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
● na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájem-
ce nabízíme pomoc a informace o slevách:
● na elektrickou energii u vybraného dodavatele
● na dodávku plynu u vybraného dodavatele

● na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
●  na služby vybraného mobilního operátora, pevné 

linky 
● na pojištění domácnosti a nemovitosti
● na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů
● na prevenci předlužení,exekucí
●  na prevenci pojistných podmínek při uzavírání pojist-

ných smluv

Bližší informace:
Politických vězňů 9 tel.: sekretariát 518 321 861
111 21 Praha 1 tel.: 222 897 452
 mob.: 733 212 449

email.: fi nancniporadnaSC@seznam.cz

Úřední den: středa 9.00-13.00h

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH 
PORADEN ČR VE SPOLUPRÁCI

SE SVAZEM DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE

surovina množství v tunách výdej v Kč 

Papír a lepenka 8,301 27632,-

Sklo 9,237 15423,-

Plasty 11,086 100246,-

Kompozitní obaly 
(tetrapack) 0,130 3856,-

Směsný 564,438 

komunální odpad 901760,-

Objemný odpad 114,860 337436,-

+ další výdaje

Biologický odpad 
ze hřbitova 7,3 13756,-

Vedlejší náklady 
(koše, černé sklád-
ky)

5 000,-

Železo 7,23

Příjem od Ekokomu…………………….76437,-Kč
Za sběr železa…………………………...23748,-Kč
Poplatky od občanů…………………….881427,-Kč

Výdaje celkem 1 405 109,-Kč
Příjmy celkem    981 612,-Kč
Obec doplácí  na likvidaci odpadů  423 497,-Kč

Jak třídíme Čísla roku 2008
● narodilo se 23 dětí, (10 děvčat a 13 chlapců)
● zemřelo 13 občanů, (2 ženy a 11 mužů)
● 12 našich občanů uzavřelo sňatek
● na OÚ byly uzavřeny 4 sňatky
● přistěhovalo se 68 osob
● odstěhovalo se 28 osob
● v rámci obce se stěhovalo 18 osob

Počet obyvatel k 1.1.2009
Hronětice 169
Kostomlaty nad Labem 1265
Lány 117
Rozkoš 95
Vápensko 49
cizinci 18
celkem 1713
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Výstaviště Lysá nad Labem 
v 1. čtvrtletí roku 2009 zve:

13.-15.2.2009  Stavitel 2009 (15. národní výstava stavebních materiálů, 
technologií a realitních kanceláří)

13.-15.2.2009  Regiony České republiky 2009 (9. společná výstava měst, 
obcí, mikroregionů a podnikatelů celé ČR)

26.-28.2.2009  Ligna Bohemia 2009 (6. mezinárodní kontraktační a prodej-
ní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevo-
zpracující průmysl)

26.-28.2.2009  Řemesla 2009 (15. národní výstava nářadí pro zpracování 
dřeva, kovů, skla a ostatních materiálů)

18.-22.3.2009  Zemědělec 2009 (30. národní výstava zeleně, mechanizace, 
pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků)

18.-22.3.2009  Jaro s koňmi 2009 (10. výstava koní a všeho, co k nim patří)

       (čerpáno z www.vll.cz)

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů 
pro rok 2009
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Zimní radovánky v MŠ. foto: Marta Dvořáková

Lány 20. - 23. 2. 2009 22. - 25. 5. 2009 21. - 24. 8. 2009 20. - 23. 11. 09

Rozkoš 20. - 23. 3. 2009 19. - 22. 6. 2009 25. - 28. 9. 2009 11. - 14. 12. 09

Vápensko 30. 1 - 2. 2. 2009 24. - 27. 4. 2009 24. - 27. 7. 2009 23. - 26. 10. 09

Informace – Politických vězňů 9, 
111 21 Praha 1, úřední den každou 
středu od 9.00 - 13.00hod.
Informace - tel. 518 321 861, mob.: 
733 212 449, po, stř. 9.00 - 12.00 
h, mail: fi nancniporadna.SC@se-
znam.cz
Také hledáme spolupracovníky pro 
naše poradny z řad tělesně postiže-
ných, seniorů, případně maminek na 
mateřské dovolené. Pokud o spolu-
práci máte zájem a chcete se dozvědět 
víc 
volejte na č. 518 353 089 
nebo mobil 739 623 273

p.Hufová, ředitelka vzdělávání FP ČR

Nepla�te víc než 
je třeba
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Letos je tomu 
právě 10 let, kdy 
v obci Kostomlát-
ky pod vedením 
vedoucích Martina 
Krále a Bohuslava 
Homolky ml. za-
čalo svou přípravu 
družstvo dorosten-
ců. Kategorii doros-

tenců tvoří hoši ve věku 15-18 let.
Těmi prvními byli: Petr a Zdeněk 
Bidziliovi, Jan Pavlík, Milan Pa-
leček, Jindřich Stýblo, Vladimír 
Hencl, Ladislav Černý a Jakub 
Liška. Pravda, místní jsou jen dva 
a vedoucí, zbytek tvoří odrostlíci 
z přátelského SDH Písková Lhota, 
ale důležité jsou výsledky. Úplně 
první závod toto družstvo absol-
vovalo na podzim roku 1998 při 
závodu požárnické všestrannosti, 
a úspěšně. Příprava na jarní kolo 

byla poctivá, takže nikoho nepřekva-
pilo, že družstvo postoupilo do kola 
oblastního. To se konalo v Chráš-
ťanech u Rakovníka. I přes nějaké 
chybičky si kluci vybojovali postup 
na republikové kolo do Vlašimi. Re-
publikové kolo je vyvrcholením ce-
loroční činnosti a z oblastního kola 
na něj postupovali jen družstva na 
prvních místech. Kluci se nenechali 
zaskočit atmosférou velké soutěže 
a snažili se předvést, co se naučili. 
K tomu jim také trochu pomohl ka-
marád z SDH Klučov David Kurel. 
Snažili se nedělat zbytečné chyby 
a podařilo se jim nečekané. V prv-
ním roce svého fungování vyhrá-
li republikové kolo a získali titul 
Mistra. Tento titul byl prvním ne-
jen pro okres Nymburk, ale také pro 
Střední Čechy. Tento úspěch byl 
motivací s hasičinou neskončit a po-
kračovat dál.

Někdy se dařilo méně, někdy 
více. Umístění na republikových ko-
lech v dalších ročnících: 1999/2000 
4. místo, 2000/2001 2. místo, 
2001/2002 1. místo, 2002/2003 
5. místo. Všichni stárneme, a tak 
měli dorostenci pár let pauzu, než 
dorostli noví členové, kteří v čer-
venci 2008 na republikovém kole 
v Trutnově o sobě dali opět vědět 
a umístili se na 3. místě. Tento-
krát ve složení: Vojta Novák, Pavel 
Říha, Tomáš Bárta, Jakub Zajan, Ja-
kub Cába a doplnili je Pavel Škrdla 
(SDH Písková Lhota), Michal Hav-
lín a Radek Měřička (SDH Klučov). 
Gratulujeme. Dobrý začátek tohoto 
mladého družstva!!! Přejeme hodně 
sil do dalších tréninků.

Petra Králová
SDH Kostomlátky

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ KOSTOMLÁTKY -
KATEGORIE DOROSTENCI

Mají své pokračovatele

Příjmení a jméno 31. 1. 18. 2.M 3. 4. 12. 5.M 26. 6. 22. 9. 9. 10. 11. 12. % účasti
1. BÁRTA Antonín x x x x x x x x 100,0
2. BARTÁK Aleš ---------------------------------------------------------------------------------- x 100,0
3. CYKÁNEK Patrik x x x N x x Ukončil 83,3
4. ČVANČARA Jiří, Ing. x x Ukončil 100,0
5. DVOŘÁK Zdeněk, Ing. x x x N N x ○ x 62,5
6. HERCOKOVÁ Milena, Mgr. x x x x x x x x 100,0
7. HRADIL Jiří, Ing. x x x x x x x x 100,0
8. HRADILOVÁ Romana Ing. x x x x x x x x 100,0
9. KLOSOVSKÝ Luboš x x x x x x x x 100,0

10. NOVOTNÁ Radmila x x x ○ x x x x 87,5
11. PÍTOVÁ Jana ○ x x x x x x x 87,5
12. PODROUŽEK Jan, Ing. x ○ x x x x ○ x 75,0
13. ŘASA Rudolf ○ x x ○ x x x x 75,0
14. TYKVA Tomáš x x x x ○ x x x 87,5
15. VANĚK Radim x x x x x x ○ x 87,5
16. VESELÝ  Milan x x x x x x x x 100,0
17. ZAPADLO Ladislav ------------------------------ x x x x x 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Docházka členů zastupitelstva na jednání 
ZO Kostomlaty n. L. v roce 2008

 Vysvětlivky: přítomen x, omluven ○, neomluven N
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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

1. Potrápila nás lednová zima. Mra-
zy potvrdily prozíravost rozhodnutí 
o novém způsobu vytápění. Pavilon 
B se výrazně teplotně odlišoval od 
chladného zbytku školy.

2. Děti ze 2. a 3. třídy jezdily na vý-
uku plavání, skončily 5. února.

3. Ve druhém týdnu došlo v kuchy-
ni k mimořádné události. Z jednoho 
varného kotle vyšlehl za provozu me-
trový plamen. Nikomu se nic nestalo. 
Zařízení, včetně kotlů, je přes 25 let 
staré. Škola tak musí většinu svých le-
tošních dotací investovat do repasace 
všech tří varných kotlů, aby práce v ku-
chyni byla bezpečná.

4. Firma Dagros Kostomlaty se sta-
la donátorem základní školy, vybavila 
počítačovou učebnu dvěma kvalitními 
PC. Výuka se zkvalitňuje. Děkujeme.

5. Koncem zmíněného týdne ab-
solvovaly děti ze 2. a 3. třídy projekt 
o bezpečnosti na komunikacích, pod 
názvem Ajaxův zápisník, ve spolu-
práci s PČR.

6. Od 19. 1. musela škola vyhlásit 
stop-stav na sběr papíru. V období 
ekonomické krize není pro starý papír 
odbyt. Stav je dočasný, odhadem na půl 
roku.

7. Pokračujeme, v rámci soutěžního 
systému „recyklohraní,“ ve sběru ba-
terií a drobného elektromateriálu. Nej-
lepší sběrači budou odměněni výletem 
do pražské zoo.

8. Třetí pedagogická rada proběhla 
ve čtvrtek 22. 1. Tři žáci neprospívají, 
jeden má sníženou známku z chování 
za neomluvené absence.

9. Děti ze školy mají na rok, do 
konce dubna 2009, v adopci tři zvířata 
z pražské zoo: želvu pardálí, levharta 
obláčkového a páva korunkatého. Ve 
škole jsou k dispozici tři volné vstupen-
ky do zoo. Na 17. února jsou pozváni 
do zoo všichni, kteří přispěli,  na akci 
Den se sponzory. Od dubna si naše 
děti chtějí znovu na rok adoptovat ně-
jaké zvíře.

10. Po jednodenních pololetních 
prázdninách proběhl v pondělí 2. února 
zápis žáků do 1. třídy ZŠ. Letos probě-
hl zápis v pestřejší choreografi i. Za po-
moci žáků z 8. a 9. třídy, převlečených 

Školní vánoční akademie v podání děvčat z 1. třídy…… foto: Marta Dvořáková

….a chlapců z 1. třídy. foto: Marta Dvořáková

Zápisem do 1. třídy provedly budoucí prvňáčky pohádkové bytosti foto: Marta Dvořáková pokračování na str. 8
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Bývá zvykem, že v prvním čísle 
Kostomlatských novin v novém roce 
vychází náš plán práce na celý rok. 
Protože ne slova ale skutky platí, roz-
hodla jsem se Vás seznámit s činností 
sboru za loňský rok.

Na výborové schůzi v lednu jsme 
se zabývali výběrem a předáním člen-
ských příspěvků okresnímu sdružení 
v Nymburce a delegovali jsme členy 
na návštěvy Valných hromad našeho 
okrsku. První akcí kterou jsme se 
začali připravovat byl hasičský ples 
a maškarní merenda, které proběh-
ly 1. a 2. března. V dubnu jsme se 
zabývali sběrem železného šrotu, 
který spolu s fi nančními prostředky 
od obecního úřadu je jediným zdro-
jem fi nancí pro náš sbor. Sběry jsme 
uskutečnily dva – jeden na jaře a je-
den na podzim. Dále to byly přípravy 
sv. Floriána, které proběhly v prosto-
rách hasičské zbrojnice, a odpoledne 
byl završen námětovým cvičením 
v Kostomlátkách. V tomto měsíci se 
již také začalo scházet soutěžní druž-
stvo. V květnu jsme řešili nácviky 
a připravenost na sportovní soutěž 
Polabské ligy, dále to byly technické 
kontroly našich vozidel, které jsou již 

dost staré a dá nám čím dál více práce 
udržet tuto techniku ve 100% stavu. 
Na konec to byly přípravy dětského 
dne a stanovení jeho termínu. Dětský 
den se konal 7. 6. formou branného 
závodu, který tímto způsobem pořá-
dáme již několik let. Na výborových 
schůzích v srpnu a říjnu jsme naplá-
novali termín na pořádání posvícen-
ského posezení a to dne 14.11.2008. 
Dále to byly přípravy na zazimování 
techniky a ukončení sezony spolu 

s poslední soutěží našeho družstva. 
Posledním bodem podzimní schůze 
byl termín na Mikulášskou nadílku 
– 6.12. a termín Valné hromady – 
12.12.08.

Když se vrátím k soutěžnímu 
družstvu, musím připomenout, že 
se nám podařilo vrátit se na přední 
příčky v Polabské lize – družstvo 
skončilo na pěkném 3. místě, za 

Pomáhají lidé i technika

Na mikulášskou zábavu pro děti v Hroněticích 
zavítal čert, anděl i Mikuláš foto: Jaroslava Škorničková

za pohádkové bytosti, budoucí školáci 
soutěžili v různých disciplínách. Přija-
to bylo 17 dětí, o odklad požádalo 5.

11. Od prvního únorového týdne 
nekompromisně kosí chřipka děti, uči-
tele i provozní pracovníky.

12. Ve středu 4. února se na své 
ustavující schůzi sešli členové nově 
zvolené Školské rady a zvolili si před-
sedu, místopředsedu a jednací řád. 

13. Poděkování patří všem čle-
nům minulé Školské rady, za jejich 
práci.

14. Na lyžařský výcvik do Desné 
v Jizerských horách odjíždíme v sobo-
tu 21. února v 9 hodin od školy. Návrat 
v pátek 27. února.

15. V prvním březnovém týdnu na-
stanou jarní prázdniny. 

ZŠ Kostomlaty n/L.

pokračování ze str. 7

Zápisu do 1. třídy se zúčastnilo 22 dětí foto: Marta Dvořáková

pokračování na str. 9
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Poděkování
Děkujeme za účast na Staročeském 

mysliveckém bálu, kterého se v hojném 
počtu zúčastnili především naši obča-
né. Dále bychom rádi poděkovali všem 
sponzorům, bez kterých bychom tento 
oblíbený ples jenom velice těžko uspo-
řádali. Generálním sponzorem plesu 
byl Agrozetcentrum Hronětice, zabý-
vající se prodejem zemědělské a lesní 

techniky. Mezi další hlavní sponzory 
patří Veselý Milan - provádění staveb 
a Daniel Houdek - stavební fi rma. Po-
děkování patří také za poskytnutí spon-
zorských darů fi rmám - Pohostinství 
Krupičková Jitka, Korec - podlahové 
krytiny, Instalatérství Sporiš Milan, 
Letecká škola Zbyněk Adam, PEMI 
Barták Aleš, Cukrárna Braunová, Cuk-

rárna U Evy, Klempířství Klosovský, 
Textil Andrea, PESO Petr Souček, Au-
todoprava František Píta, Stěhování Pa-
vel Kolář, Autodoprava Josef Musil, To-
máš Kincl - prodej letenek, Fiala - Jatka 
Milovice, Pivovar Nymburk, Klosovský 
Milan - lesnictví, ZELKO Nymburk.

Luboš Klosovský
pořadatel

Tombola Staročeského mysliveckého bálu
 byla pestrá .foto: Radmila Novotná

Pohled na taneční parket
 foto: Radmila Novotná

což jim patří dík. Poděkování patří 
všem soutěžícím ale i panu Královi 
a Standovi Novákovi.

Mezi našimi členy je i tzv. výjez-
dové družstvo OÚ v Kostomlatech 
nad Labem. Aby tuto činnost mohli 
vykonávat, musíme se zabývat i vý-
cvikem družstva a cvičnými jízdami 
řidičů. V loni družstvo asistovalo při 
pěti akcích spolu s hasičskými zá-
chrannými sbory z Nymburka a také 

pomáhalo technikou na odstraňování 
závad na kanalizaci v Kostomlatech 
nad Labem. 

Myslím, že za tímto výčtem akcí 
je vidět obětavá práce členů sboru. 
Vždyť ono zajistit určitou akci není 
zas tak jednoduché. Na druhé straně 
je pravda, že v poslední době se jed-
ná o práci stále stejných členů a také 
v zájmu o naše akce v obci mezi ob-
čany stále ubývá. Pro nezájem občanů 
jsme v letošním roce upustili od pořá-

dání akcí jako byly tradiční hasičský 
ples, pouťová a posvícenská zábava. 
Chceme se věnovat akcím pro děti, 
i když jejich návštěvnost klesá. Tím-
to bych chtěla pozvat všechny, kteří 
si mají chuť přijít se svými dětmi 
pobavit na maškarní rej pro děti, 
který se koná 14.3.09 v přísálí ha-
sičské zbrojnice od 14:00 hodin.

S přáním pro nás všechny, že snad 
nastanou lepší časy …..

Za výbor SDH Hronětice 
Jaroslava Škorničková 

pokračování ze str. 8

V letošním roce proběhla v Lysé nad 
Labem, Milovicích a Kostomlatech nad 
Labem TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Za 
účasti pí. místostarostky M. Chloupkové 
a pí. Ing. I. Polenové byly pokladničky 
protokolárně otevřeny a přepočítán je-
jich obsah.

Celkem bylo vybráno............37 307,- Kč
Z toho v Kostomlatech n. L....8 220,- Kč

Doprovodnou akcí v Lysé n. L. byl 
ŽIVÝ BETLÉM v Milovicích krásný 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. 

V Kostomlatech n. L. dvě skupiny 
koledníků obcházeli obyvatele a oslovo-
vali je v jejich domovech. 

Velké poděkování patří paní Ing. M. 
Zajanové a panu V. Královi, kteří se to-
hoto úkolu s takovým úspěchem zhostili. 
V letošním roce se podílelo na těchto ak-
cích mnoho dobrovolníků a já jim tímto, 
za všechny potřebné, moc DĚKUJI.

Děkuji tímto všem lidem dobré vůle, 
za přispění na tuto sbírku. 

Za Farní charitu v Lysé nad Labem 
Labutová Jaroslava

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
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Společenská 
kronika

Blahopřejeme k významným jubileím
panu Antonínovi Bezuchovi z Kostomlat

paní Antonii Hlaváčkové z Hronětic

Mezi námi jsme přivítali
Vítka Tykvu, nar. 12.12.2008

Josefa Jandla, nar. 18.12.2008
Filipa Tykvu, nar. 04.02.2009

Naposledy jsme se rozloučili
s panem Ladislavem Hermanem z Hronětic
s panem Josefem Charvátem z Kostomlat
s panem Ing. Jiřím Kopeckým z Kostomlat

s panem Františkem Jankovským z Kostomlat
s panem Rudolfem Braunem z Kostomlat

s panem Jiřím Faktorem z Kostomlat

PozvánkaPozvánka
Sokol Kostomlaty 
Vás srdečně zve

na Společenský bálSpolečenský bál
pořádaný

dne 20. února 2009 od 20.00 hodin
v sále Sokolovny Kostomlaty.

K tanci a poslechu zahraje
 skupina Regent.

Tombola.Tombola.
Hlavní cena: jateční prase

Vstupné 150,-Kč
Rezervace vstupenek: 604 98 96 70

Lípy u hlavní silnice stárnou zrovna jako lidé. Tato 
alej vypadala jako noty na buben a přestala se líbit 
i několika našim občanům, kteří se rozhodli toto změ-
nit. Z vlastních zdrojů zakoupili nové, vzrostlé lípy, kte-
ré potom v rámci spolupráce s obecním úřadem vysadilo 
Myslivecké sdružení. Za tento přístup k lepšímu vzhledu 
naší obce děkujeme panu Pavlu Pařízkovi, Aleši Bartákovi 
a Danielu Houdkovi.

Nově vysazená lípa u hřbitova. foto: Radmila Novotná

Modeláž nehtů
Parafínové zábaly
Solárium
Marcela Volfová
Na Křenovce 470
Kostomlaty nad Labem
(nová lokalita)

V případě zájmu objednávejte se, prosím, 
osobně nebo telefonicky 

na čísle 605 72 61 83.

// Acrylic systém (porcelán), permanentní francouzská 
manikúra, zdobení nehtů (ručně malované vzory), 

parafínové zábaly rukou, 
solárium Ultrasun Q5, solární kosmetika Oranjito//

Hlášení o úmrtí občanů je pouze na přání pozůstalých.


