
Konec roku se přehoupl a začal nový
rok, rok plný změn a očekávání. Na pod-
zim se obec potýkala s velkým množ-
stvím spadaného listí, které pomohla
shrabat místní základní škola. Žáci
všech ročníků se zapojili s velkým úsi-
lím do práce. Každá třída měla svěřený
úsek, který pečlivě vyhrabala. Chci ještě

jednou vedení školy, jednotlivým vyu-
čujícím a hlavně dětem poděkovat.
Protože, pokud se děti budou podílet na

úklidu veřejných prostranství v obci,
budou i více sledovat, kdo a jakým způ-
sobem ničí jejich práci. Doufám, že spo-
lupráce mezi obecním úřadem a školou
bude i nadále pokračovat. 

Myslím, že by mělo být snahou kaž-
dého z nás pečovat o své okolí, nebýt
lhostejní k věcem kolem nás. Většina se
snaží okolí svého domu i veřejné pro-
stranství v obci zvelebovat, jiní, bohu-
žel, práci druhých ničí. Prakticky každý
den se setkáváme s rozsypanými a roz-
házenými odpadkovými koši na pěšině
k nádraží, jindy dokonce s převrácenými
kontejnery u nádraží nebo u Lacino-
vých. Opět se nám v obci začínají ztrá-

cet poklopy na kanály. Neměli bychom
toto vandalství nechat bez povšimnutí.
Každý odcizený poklop může způsobit

úraz kohokoli z nás. Ať je to dítě nebo
dospělý člověk. Proto Vás vyzývám, vší-
mejte si věcí kolem nás, nebuďme ke
svému okolí lhostejní. 

V polovině ledna se přehnala větrná
smršť přes naši republiku a zanechala
škody i v Kostomlatech. Na střechách
pavilonů mateřské školy, cukrárny
U Evy i provozovně Hallpe vítr narušil
střešní krytinu, v základní škole jsou
škody na skleníku, stříškách u vstupních
dveří a na kolostavu. Další škodu způso-
bil spadlý smrk firmě Dvůr. Škody byly
rovněž na hřbitově. Zde spadl jeden
pomník na druhý, ze střechy kostela se
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Poděkování
Začátkem dubna oslaví velké
životní jubileum pan Stanislav
BEZUCHA. Pro obec
Kostomlaty nad Labem pracoval
řadu let jako elektrikář a opravář
veřejného osvětlení. Nikdy
neztratil a nezkazil dobrou 
náladu. Děkuji Vám, pane
Bezucho, za dlouholetou 
spolupráci a přeji do dalších let
hodně zdraví a spokojenosti.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce 
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uvolnila krytina, která byla popadaná po
hřbitově. Před kostelem se zlomila boro-
vice a další den se vyvrátil obrovský
smrk, který jen zázrakem nespadl přes
frekventovanou silnici, ale spadl přes
schody do kostela. Při mapování škod
jsem zjistila, že někteří občané využívají
veřejné prostranství k odložení věcí,
které již nevyužívají. Tito lidé budou
vyzváni k odstranění odložených věcí.
Není nic snazšího, aby věci, které již
neslouží svému účelu, byly vyvezeny na
separační dvůr v Kostomlatech nebo
v Hroněticích. 

Od nového roku máme nového part-
nera pro svoz komunálního odpadu. Je
to firma AVE z Benátek nad Jizerou. Při
změně svozce nastaly menší problémy
s výměnou popelnic. Věřím, že je už vše
v pořádku. Firma ale dbá na to, aby
v popelnicích byl pouze odpad, který

nelze třídit. Proto se stává, že
některým občanům není popel-
nice vyvezena. Pokud se tak
stane, volejte na číslo uvedené
na popelnici. Je to bezplatná
linka. Nová firma je pro občany
výhodnější v tom, že bude vyvá-
žet popelnice jednou týdně celý

rok, to znamená v zimě
i v létě.

Jeden týden vichřice,
druhý týden sněhová kalamita,
další týden možná povodně.
I tak by se dal charakterizovat
leden. Leden plný zvratů.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce

LEDEN PLNÝ ZVRATŮ
Pokračování ze str. 1

Poukázala v ní na některé problémy
v obci, které je třeba řešit. Jako příklad
uvedla neudržovaný stav chodníku před
provozovnou Hallpe. Nešvarem se stává
i časté využívání parkoviště před prodej-
nou Jednoty soukromými prodejci růz-
ného zboží a pro zaparkování aut zákaz-
níků zde nezůstane místo.

Dále se rada zabývala možností
napojit prodejnu Jednoty na vakuovou
kanalizaci a potřebou umístit před tuto
prodejnu informační desku o dění
v obci.

Na další schůzce rady obce se pro-
jednávaly návrhy investičních akcí,
které připravili členové rady a někteří

zastupitelé. Pro další období bylo roz-
hodnuto dokončit především obnovu
veřejného osvětlení v Kostomlatech,
vybudovat vodovod v obci, postupně
provádět nutné opravy v základní škole
a potřebné úpravy komunikací, chodní-
ků a veřejné zeleně. Další akce budou
prováděny podle finančních možností
obce.

Návrh na rozpočet obce pro rok
2007 přednesl předseda finančního
výboru Antonín Bárta. Po široké diskusi
a připomínkách k jednotlivým položkám
byl předložený rozpočet všemi přítom-
nými členy ZO schválen.

Marie Holcmanová

Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro letošní rok

A PRIORITU
INVESTIČNÍCH AKCÍ

První zasedání zastupitelstva obce v letošním roce se konalo ve čtvrtek 
25. ledna v jídelně základní školy. Jednání zahájila a řídila starostka
Mgr. Milena Hercoková, zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období 
přednesla místostarostka Radmila Novotná.

Tříkrálová
sbírka

V letošním roce proběhla v Lysé
nad Labem, Milovicích, Kostomla-
tech nad Labem a Přerově nad
Labem Tříkrálová sbírka. Za účasti
paní místostarostky M. Chloupkové
a paní I. Polenové byly pokladničky
protokolárně otevřeny a přepočítán
jejich obsah.
Celkem bylo vybráno
34.245,50 Kč.

Z toho v KOSTOMLATECH
NAD LABEM:
- paní Zajanová ............ 5.610,- Kč
- pan Král ..................... 3.509,- Kč

Doprovodnou akcí v Lysé nad
Labem byl ŽIVÝ BETLÉM, 
v Milovicích krásný TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT. V Kostomlatech n. L.
dvě skupiny koledníků obcházeli
obyvatele a oslovovali je v jejich
domovech. Velké poděkování patří
paní Zajanové a panu Královi,
kteří tento náročný úkol tak úspěšně
zvládli.

V letošním roce se podílelo na
těchto akcích 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

Počet obyvatel v jednotlivých obcích k 1.1.2007

obec počet obyvatel z toho mužů z toho žen

Hronětice 162 79 83
Kostomlaty n.L. 1219 603 616
Lány 117 59 58
Rozkoš 100 50 50
Vápensko 46 18 28
celkem 1644 809 835

(Pozn. K 1. 1. 2006 jsme měli 1.655 obyvatel, z toho 821 mužů a 834 žen.)
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Nad školou se v pátek 19.ledna pře-
hnala mohutná vichřice, která způsobila
škody vně školy, dva dny poté uvnitř pro-
běhla pololetní pedagogická rada, která
by v rodinných kruzích našich žáků
neměla podobnou katastrofu způsobit.
Pojišťovně nahlášené škody na majetku
za další dva dny milosrdně přikryla silná
sněhová peřina, nesrovnalosti v pololet-
ním zúčtování musí svou vlastní pílí
pokrýt každý žák sám za sebe. 

Na této škole je desítky let tradicí
nekonat pololetní třídní schůzky, nicmé-
ně rodiče vědí, kdy má každý jednotlivý
pedagog konzultační hodiny a ti zase
vědí, že mohou individuálně svolat rodi-
če, aniž by museli čekat na oficiální
schůzky celé školy. Snad v každém čísle
KN se v článku ze školy čtenář dočte
o nutnosti spolupráce rodiny se ško-
lou, není to fráze, je to životní nutnost. 

Na poslední pedagogické radě bylo
rušno: projednával se návrh Dodatku
č. 4 k současnému Vnitřnímu řádu školy,
který důsledně řeší bující jev na škole
a tím je nenošení domácích úkolů
a školních pomůcek všeobecně.
Nestranný pozorovatel by řekl: … no;
domácí úkol je zadán jistě systémově,
žák jej doma za dohledu rodiče, či pouze
za jeho podpisu nebo jen za kontrolního
mlčení rodiče vypracuje a donese do
školy, jaképak s tím cavyky. Omyl.
Úkoly se přestávají nosit v nepřehlédnu-
telném měřítku! Ve smyslu úklidu před
svým vlastním prahem se škola zamys-
lela nad smysluplností DÚ a dospěla
k názoru, že svou platnost stále ještě
mají; jednak sociální, ve smyslu pěsto-
vání odpovědnosti a povinnosti, jednak
didaktickou, ve smyslu kontinuity probí-
raného učiva. Nitky tak opět vedou do
rodiny. Škola proto od 22. 1. 2007 nasta-
vila jasná a průhledná pravidla hry, která
se na letošní závěrečné pedagogické
konferenci vyhodnotí. 

Stručný sumář akcí a postřehů:
● Od 2. listopadového týdne byly pro
dospělé strávníky v jídelně instalovány
poličky s nabídkou různých druhů koře-
ní.
● Škola ohlásila na MŠMT ztrátu
razítka dne 23. 11. 2006. Razítko
Trodat bylo obdélníkového tvaru s čísli-
cí 3. Veškeré náležitosti opatřené tímto
razítkem jsou od uvedeného data neplat-
né. Informace bude zveřejněna ve
Věstníku MŠMT.
● Dotazníková akce na téma otevření
školy veřejnosti proběhla od 28. 11.do
15. 12. Do kroužku výuky AJ se při-
hlásilo 13 - 15 zájemců, do počítačové-
ho kroužku 10 zájemců. Škola jedná

s obcí o rozpočtových možnostech úhra-
dy práce lektorů a výukového materiálu,
dopadne-li vše dobře, první zájemci by
mohli do lavic zasednout od října letoš-
ního roku.
● V rámci plánovaných akcí environ-
mentální výchovy se 30. 11. 2006 škola
jednoznačně shodla s obcí a děti
pomohly při hrabání listí ke zkrášlení
prostředí, ve kterém žijí. Odměnu,
mimo děkovného dopisu starostky obce,
dostaly všechny děti v naturáliích: čoko-
ládu a tatranku, to aby doplnily vydanou
energii. Pohled na poctivě odvedenou
práci našich dětí (na které tak často
hubujeme), byl pro nás dospělé velmi
příjemný. 
● Do 4. ročníku přibyla v listopadu nová
žákyně a celkem je nás 162. Zajímavá
hříčka čísel: z toho na prvním stupni 92
a na druhém 70. Kluků je 90, děvčat 72. 
● 11. 12. 2006 proběhla kontrola
BOZP ze Svazového inspektorátu
bezpečnosti práce. Závěr: bez závaž-
ných porušení předpisů. Konstatovala
následující závady: zatékání do pavilonu
E, vadné lino na několika místech a špat-
ná okna v pavilonu B, C a na chodbách
A, B. To všechno víme a řešíme průběž-
ně s obcí (lina, lavice, tabule…). Zde je
namístě znovu zopakovat, že každý
majetek se musí průběžně udržovat
a inovovat. V masivnějším měřítku se tak
děje od nástupu současného ředitele až
od roku 2001.Vše najednou ale zrenovo-
vat nelze. Existoval plán postupné
obnovy školy již v minulém volebním
období, stačí jen pokračovat! Napří-
klad: kuriózní, ve smyslu ztrát, je způsob
vytápění školy, kdy neizolovaný teplovod
vede z kotelny pod celým dvorem školy,
vznikají tak minimálně 35% ztráty. Je již
2 roky navrženo řešení cestou vlastních
turbokotlů pro každé patro (200
tis.za patro a těch je šest). Před rokem se
již začalo pavilonem E (kuchyň a jídel-
na) - přes tuhou a dlouhou loňskou zimu
a zvýšení ceny plynu, se škola nepotýká
při vyúčtování roku 2006 za plyn s váž-
nějšími problémy. Cena úspor teda vede
přes zásadní rekonstrukci vytápění
a zateplení objektu. A to byl jen jeden
příklad.
● 11. prosince navštívili žáci 1. - 3. roč.
Divadlo kouzel Pavla Kožíška v Líbez-
nicích u Prahy a líbilo se. Všichni se
nám vrátili.
● Stále sbíráme starý papír, za rok 2006
sebráno 3000 kg.
● Zcela vážně upozorňuji na povinnost
koupit si obědy nejpozději poslední
den před začátkem následujícího
měsíce při hotovostní platbě. Nikoliv
uprostřed, či až ke konci, jak se tomu

děje. Nejsme charita, za něco potraviny
koupit musíme.
● Školní Akademie proběhla 19. 12.
I přes vzniklé potíže s ozvučením, jsme
nakonec se dvěma zapůjčenými aparatu-
rami za pomocí našich šikovných žáků
9. třídy vše dotáhli do zdárného konce.
Byli jste? Líbilo se? Nám ano. 
● Výuka plavání začala dětem ze 2. a 3.
ročníku 9. 1. a potrvá do 20. 3. 2007,
každé úterý.
● Informace uklidňující: povinná revize
komínu proběhla 8.1., revize Tv náčiní
23.1., revize hydrantů a hasicích přístro-
jů 25.1., revize rozhlasové ústředny 9.1.
Komín dopadl nejhůře, musí se opravit
a natřít.
● Rozhlasová ústředna patří každý den
před vyučováním a během hlavní pře-
stávky jednotlivým moderátorským
týmům, jejich relace je možno slyšet až
ven z reproduktoru instalovaného před
školou.
● Vzniká nový kroužek - lyžařský.
Ustavující schůzka ve škole byla 11.1.
(20 - 30 zájemců). Naplánovány jsou zá-
jezdy na lyže 24. 2. a 3. 3. a soutěž v ly-
žování na školním lyžařském kursu.
Kontaktní schůzka proběhne ještě v týd-
nu před druhým výjezdem (první se pro
nedostatek sněhu nekonal). Tento krou-
žek má za cíl stát se všesportovním, od
září je plánována příprava v hale, na pro-
gramu jsou cyklistické výlety, kolečkové
brusle… Vše pod odborným dohledem.
● Do Hálkova divadla v Nymburce na
pohádku O princezně Máně se v polovi-
ně ledna dojely podívat děti z 1. - 3. roč-
níku. Všechno se líbit nemusí.
● Na 3. pedagogické radě předložil ředi-
tel mimo již výše zmiňovaného 4.
Dodatku k současnému Vnitřnímu řádu,
k připomínkovému řízení zcela nový
Školní řád, Klasifikační řád a Řád počí-
tačové učebny. Připravuje se nový
Provozní řád školní kuchyně, Vnitřní
platový předpis a další nezbytnosti pro
moderně fungující školu.
● Počátkem ledna vstoupil v platnost
nový Zákoník práce a spolu s ním nová
legislativa upravující odměňování.
Nemluvě o kvalitě, utrhla se tak další
administrativní lavina. 
● Leden byl také ve znamení vyúčtová-
ní prvního roku školního projektu.

Čeká nás (něco jsme již zvládli):
● Dokončení vyúčtování státního
a obecního rozpočtu do konce ledna.
● Vysvědčení 31. 1.
● Testování znalostí žáků 9. roč.
v rámci celonárodního testování firmou
Cermat.

Pokračování na str. 4
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● Pololetní prázdniny v délce jednoho
dne v pátek 2. 2. 2007.
● Před odjezdem na lyžařský kurs se
chystá 9. 2. Valentýnská diskotéka
s vlastním DJ.
● Na lyžařský kurs od 10. 2. do 16. 2.

navážou jarní prázdniny (od 19. 2. do
23. 2.).
● KMD zajede shlédnout do Divadla
v Dlouhé, Nový epochální výlet pana
Broučka s A. Goldflamem.
● 5. 2. 2007 se uskuteční zápis do 1.
třídy, náhradní termín 12. 2. nebo dle

dohody
● Koncem března začnou přípravné
semináře na soutěž v předlékařské první
pomoci. Tam jsme byli vždy dobří.

Přání od všech ze školy: mějte se
pěkně, posílá

Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel

Pokračování ze str. 3

V Kostomlatských novinách jsem
vás 11. října loňského roku informoval
o postupu výstavby skupinového vodo-
vodu Nymburk - Kostomlátky -
Doubrava - Kostomlaty. V článku jsem
se dopustil dvou nepřesností, které bych
chtěl nyní napravit a čtenářům se omlu-
vit.

První chybná informace byla, že
započaly práce na "schybce", tj. propo-
jení dvou vodních soustav - Nymburk
Babín a Písty. Protlak pod korytem Labe
v Drahelicích se bude realizovat až na
jaře letošního roku a bude ho hradit
akciová společnost VaK Nymburk.

Druhá informace se týkala termínu
vybírání poplatku na vodovodní přípoj-
ky k rod. domům. Nové vedení obce
rozhodlo, že příspěvek, jehož výše se
nemění, obec již začala vybírat. Poslední
termín úhrady byl zkrácen do konce
měsíce března 2007 (ne dubna 2007).

Příznivá zima (spíše jaro) dovolila
prováděcí firmě Zepris splnit plánované
úkoly loňského roku v celkovém objemu
prací za 15 mil. Kč. V druhé polovině
ledna firma zahájila stavební práce již
v obci Kostomlaty. Přivaděč mezi
Doubravou a obcí Kostomlaty bude pro-
veden až ve druhém čtvrtletí. Páteřní
vodovodní rozvody v jednotlivých uli-
cích jsou prováděny protlaky. Dojde tak,
obdobně jako v obci Kostomlátky
a Doubrava i v Kostomlatech k minimál-
ním zásahům do povrchu komunikací.
Opravdová zima, která se ujala vlády 
24. ledna postup prací zkomplikovala
a budou pravděpodobně zastaveny.
Během týdne se podařilo zasunovat do
provedených protlaků potrubí v délce
cca 60 m v ul. Doubravská, celou část
ulice Školní od východu na západ. Spolu
se „strejčkem“ položením vodovodního
potrubí v ulici Pod Beránkou a Krátká,
které bylo provedeno ke konci roku
2006, má tak prováděcí firma Zepris
Praha dobře nakročeno ke splnění přísli-
bu zkrátit termín výstavby, a to do konce
září 2007. S ohledem na řadu dalších
zakázek (staví i vodovod a kanalizaci
v Kamenném Zboží) nyní jednají s fir-
mou VaK Nymburk jako subdodavate-

lem o provedení protlaků a instalaci
vodovodních řádů v lokalitě Kostomlaty
- Hrabovka.

V návaznosti na vybudovaný páteřní
řád v jednotlivých ulicích zahájí firma
„Realitní stavební“ ing. Kratochvíla
budování vodovodních přípojek.
Přípojku tvoří obepínací pás - spojka,
uzavírací ventil s poklopem nad teré-
nem, plastové trubky ukončené dvěma
ventily na nerezové konsole, mezi nimiž
bude vodoměr. Vodoměr se umisťuje
zpravidla ve sklepě či jiné místnosti, kde
nemrzne. Bude-li vodovodní přípojka od
hranice pozemku nemovitosti delší než
15 m, musí být za hranicí pozemku
umístěna šachta s vodoměrem. Cena
těchto prefabrikovaných či plastových
šachet se pohybuje od 4,5 tisíc do 6
tisíc Kč. Jedná-li se o plastovou šachtu,
tato musí být obetonována cca 3/4 m
betonem. Žadatel o přípojku uhradí obci
8 či 12,5 tisíce Kč za předpokladu, že
provede na své náklady výkopové práce
na vlastním pozemku (či si práce zadá
u nějaké firmy) včetně průrazů zdivem
a záhozu. Na veřejném prostranství pro-
vádí výkopy dodavatelská firma. Stavby-
vedoucím pro budování přípojek jen pan
Bohuslav Opočenský z Nymburka.

Spolu se zhoršujícím se životním
prostředím se celosvětově pitná voda
stává strategickou surovinou. Nejinak
tomu je i v České republice, zvláště
v nymburském okrese. Koho by před 20
lety napadlo, že se bude pitná voda
kupovat? Situace s dobrou podzemní
vodou se bude zhoršovat. Proto se budu-
jí nákladné úpravny pro pitnou vodu,
kde se postupně nahrazuje chlorování
ionizací.

Je skutečností, že cena nemovitosti
s vodovodní přípojkou a splaškovou
kanalizací stoupne o 7 %. Obec jako
investor výstavby vodovodních přípojek
zajišťuje od projektů, stavebního povole-
ní až po vlastní realizaci výstavby cel-
kem 225 domovních přípojek za popla-
tek 8.000,- Kč a dalších 20 dodatečně
přihlášených za cenu 12.500,- Kč.
Průměrná cena jedné přípojky se pohy-
buje kolem 14 tisíc Kč. Rozdíl tedy

uhradí investor (obec). Pro nemovitosti,
které nyní o vodovodní přípojku nežáda-
jí, budou mít s budoucím připojením na
vodovod mnohem větší náklady včetně
zajištění projektu a stavebního povolení,
nehledě na to, že někde po vybudování
nových povrchů vozovek nebude povo-
leno jejich rozkopání. Chci také upozor-
nit ty žadatele o přípojku, kteří ji nyní
nechtějí, byť se jedná o výjimky, že obec
od nich bude požadovat úhradu za pro-
jektové práce.

V závěru připomínám, že vlastník
nemovitosti hradí jen odebranou vodu
podle stavu vodoměru. Nájem za vodo-
měr se neplatí (jen u elektroměru a ply-
noměru). Nebude-li vlastník vodovodní
přípojky po 3 kvartály vodu odebírat,
zahájí s ním provozovatel řízení, zda
odběr zahájí, či se odmontuje vodoměr
a zapečetí hlavní uzavírací ventil.

Po vybudování a kolaudaci vodovo-
du zůstane tento nadále majetkem
Svazku obcí Kostomlatsko, až do doby
splacení úvěru, spravovat ho však budou
VaK Nymburk. Vodné se bude platit, tak
jako i v jiných obcích a městech nym-
burského okresu, dle stavu vodoměru,
stočné potom paušální částkou na osobu.
Města a obce jsou vlastníky 91 % akcií
VaK, což je záruka dohledu nad stano-
vováním cen.

Antonín Bárta,
předseda DSO Kostomlatsko

NĚKOLIK POZNÁMEK K VÝSTAVBĚ VODOVODU

Upozornění
Upozorňujeme občany, že
čekárna ordinace praktické
lékařky MUDr. Pinkavové
bude otevřena vždy 30 minut
před zahájením ordinační
doby. Tedy v úterý a ve čtvr-
tek v 6.00 hodin a ve středu ve
13.00 hodin.

OÚ Kostomlaty
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Lány 8, Kostomlaty nad Labem,
tel. 723 607 150, 602 341 984

LIKVIDACE ODPADŮ

PLATBA POPLATKŮ 
V LETOŠNÍM ROCE

ZPRÁVA 
o bezpečnostní situaci v obci

Kostomlaty nad Labem
V naší obci bylo obvodním odděle-

ním Policie ČR Nymburk v loňském roce
vyšetřováno celkem 6 trestných činů:
● leden - vloupání do drogerie
● červenec - vloupání do osobního vozu
● červenec - krádež měděných a zinko-

vých svodů (kostel)
● červenec - vloupání do rodinného

domu
● srpen - vloupání do rodinného domu
● září - krádež dřevěných trámů ze

zahrady RD
Převzato ze zprávy 
OO PČR Nymburk

Výše poplatků se v letošním roce
nemění. Za odpady (popelnice) zůstává
poplatek 500,- Kč os./rok a je splatný do
konce měsíce února. Poplatek je možné
zaplatit v hotovosti do pokladny OÚ 
(v pondělí 8-10 hodin a ve středu 15-17
hodin), složenkou (zašleme na vyžádá-
ní) nebo převodem z účtu. Při převodu 
z účtu, prosím, uvádějte do poznámky
příjmení nebo číslo domu. Číslo účtu je
504364369/0800.

Poplatek za psa je splatný také do
konce měsíce února a činí v Kostomla-
tech nad Labem 55,- Kč a okolních

obcích 35,- Kč. Za každého dalšího psa
100,- Kč.

Stočné za 1. pololetí roku je splatné
do 30. června 2007, za druhé pololetí do
30. listopadu 2007. Poplatek je 322,- Kč
os./pololetí.

Platba příspěvku na vodovodní pří-
pojku je splatná do 31. 3. 2007. Žadate-
lé o přípojku v první vlně (tj. mají
smlouvu a mají vyměřeno a naprojekto-
váno) budou platit 8.000,- Kč, ostatní
12.500,- Kč.

OÚ Kostomlaty

Firma AVE Benátky nad Jizerou pro-
vádí svoz následovně:
- popelnice každý čtvrtek
- kontejnery na plasty každou středu
- kontejnery na papír každý lichý

týden v úterý
- kontejnery na sklo každý první

týden v měsíci
Vzhledem k tomu, že se stane pří-

pad, že popelnice není vyvezena, sdělu-
jeme následující: popelnice nesmí obsa-
hovat horký popel a nebezpečné odpady
(např. obaly od barev) a musí být posád-
ce přístupná. Pravý důvod, proč není
nádoba vyvezena, by měla posádka
nalepit přímo na nádobu (posádka na to
má speciální samolepky).

OÚ Kostomlaty n. L.

Přání a poděkování.
Na počátku roku 2007 
přeji všem občanům Kostomlat
vše nejlepší a určitě hodně 
pevného zdraví. Totéž přeji 
i zastupitelům a vedení obce.
Současně děkuji p. Frant. Toušovi
za aktivní pomoc při akci - výstav-
ba silnice „Pod Beránkou“.

Ing. Dvořák, zastupitel



LEDEN:
Návštěvy Valných hromad sborů
Údržba výstroje a výzbroje
Výborová schůze
Spolupráce na všech akcích z OÚ
Kostomlaty r. 2007

ÚNOR:
Školení výjezdové jednotky sboru
Návštěva Valné hromady okrsku
Cvičná jízda řidičů
Účast na činnosti 6. okrsku, 
na jeho akcích

BŘEZEN:
Sraz soutěžního družstva
Členská schůze SDH
Úklid ve zbrojnici a jejím okolí
Uspořádání sběru žel. šrotu
Uspořádání hasičského posezení 
a maškarního reje pro děti

DUBEN:
Nácviky soutěžních družstev
Údržba výzbroje a výstroje

Výborová schůze
Uspořádání pouťového posezení

KVĚTEN:
TK vozidel
První kolo okresní ligy 
- Kamenné Zboží
Námětové cvičení okrsku
Uspořádání dne otevřených dveří 
u příležitosti svátku sv. Floriána
Druhé kolo Nymburské ligy

ČERVEN:
Cvičné jízdy a školení výjezdové
jednotky
Výborová schůze
Námětové cvičení okrsku -
Kostomlátky
Druhé kolo soutěže požárních 
družstev
Uspořádání dětského dne
Třetí kolo ligy - Vestec

ČERVENEC:
Žňová pohotovost

Údržba výstroje a výzbroje
Nácviky soutěžních družstev

SRPEN:
Údržba výstroje a výzbroje
Žňová pohotovost
Údržba vodních zdrojů

ZÁŘÍ:
Cvičné jízdy řidičů
Ukončení sezóny posezením
Výborová schůze sboru
4. kolo Nymburské ligy - Písková
Lhota
5. kolo Nymburské ligy 
- Úmyslovice
Ukončení ligy

ŘÍJEN:
Námětové cvičení sboru
Úklid vodního zdroje Šibice
Uspořádání sběru železného šrotu

LISTOPAD:
Výborová schůze sboru
Inventury SDH
Zazimování techniky a zbrojnice
Návštěvy Valných hromad okrsku
Členská schůze
Uspořádání posvícenského 
posezení

PROSINEC:
Valná hromada sboru
Úklid před Valnou hromadou
Školení výjezdové jednotky
Cvičné jízdy řidičů
Uspořádání Mikulášské nadílky 
pro děti
Okrsková schůze - Zbožíčko

Pour Libor, velitel SDH

6

ZZ   čč ii nn nn oo ss tt ii   SS bb oo rr uu   dd oo bb rr oo vv oo ll nn ýý cc hh   hh aa ss ii čč ůů   HH rr oo nn ěě tt ii cc ee

Počasí si s námi o letošní zimě
nepěkně pohrává. V lednu místo mrazů
padaly teplotní rekordy ve vrchní části
stupnice. O několik dní později se přes
naše území přehnala vichřice, která za
sebou zanechala nemalé škody. Na úkli-
du těchto škod se podíleli i naši hasiči.
Byli přizváni k odstranění dvou nebez-

pečných polomů v naší obci. Pár dní na
to jsme se probudili a vše zmizelo pod
hutnou peřinou sněhové nadílky, jakoby
se příroda snažila dohnat zpoždění.

Kdo se bude chtít vymanit z dneš-
ních bláznivých dnů připravujeme na 
3. března 2007 od 20.00 hodin posezení
s hudbou pana Petrnouška v přísálí ha-

sičské zbrojnice v Hroněticích.
Pro děti se chystá DĚTSKÝ

MAŠKARNÍ REJ na 4. března 2007 od
14.30 hodin, opět v sále hasičské zbroj-
nice v Hroněticích.

Přijďte i se svými dětmi zapomenout
na všední starosti!
za výbor SDH Jaroslava Škorničková

ROZMARNÁ ZIMA

PLÁN ČINNOSTI SDH PRO ROK 2007

Realitní kancelář TANA 
Vám nabízí na prodej:

Byt 1+kk/L Nbk, pl. 37 m2, 850. tis. Kč
Byt 2+kk Nbk, pl. 45 m2, 1,19 mil. Kč
Byt 2+1 Nbk, pl. 59 m2, 1,35 mil. Kč
Byt 3+1 Nbk, pl. 68 m2, 1,45 mil. Kč
Byt 4+1/L Nbk, pl. 88 m2, 1,595 mil. Kč
Byt 3+1/2xL Nbk, pl. 86 m2, 1,69 mil. Kč
Byt 3+1 Hronětice, pl. 70 m2, 795 tis. Kč

Kontakt: 
tel. 325 511 375, 

724 143 498 
nebo více na

w w w . t a n a . c z
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Takový byl Mikuláš 2006! foto: M. Dvořáková Vystoupení 1. třídy na Vánoční akademii. foto: M. Dvořáková

Vítání občánků v listopadu 2006 - přivítali jsme Elišku, Elišku a Anetku.
foto: M. Dvořáková Mikulášská nadílka v MŠ. foto: M. Dvořáková

Blahopřejeme k významným 
jubileím:

panu Oldřichu Štemberovi 
z Hronětic

paní Zdeňce Čmugrové 
z Vápenska

Blahopřejeme ke zlaté svatbě:
Jiřině a Ladislavu Ježkovým 

z Kostomlat

Rozloučili jsme se:
s paní Marií Felcmanovou 

z Kostomlat

Společenská
kronika

TJ Sokol 
Kostomlaty nad
Labem zve všechny 
sportovní příznivce na

SPORTOVNÍ PLES
který se koná 

v pátek dne 23. února 2007 
od 20.00 hodin v sokolovně.

K tanci a poslechu hraje 
skupina UNIKÁT.

ČÍSLA ROKU
2006
● narodilo se 6 dětí 

(1 chlapec, 5 děvčat)
● zemřelo 17 občanů (10 mužů, 7 žen)
● 6 našich občanů uzavřelo sňatek
● v naší obci proběhly 4 rozvody
● na OÚ byly uzavřeny 2 sňatky
● přistěhovalo se 36 občanů

● v rámci obce se stěhovalo 16 občanů

P O Z V Á N K A

Zaměstnanci 
firmy PROAGRO,

provozovna Kostomlaty
zvou srdečně 

všechny děti na

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ
BÁL

který se bude konat 
v sobotu 17. března 2007 

od 14.00 hodin
v sále Sokolovny.           ● odstěhovalo se 36 občanů


