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„Vždy něco končí a něco začíná,” byl
název úvodního článku v minulém čísle
Kostomlatských novin. Stejným názvem
by mohlo začínat i toto vydání, protože
druhá část názvu plně vystihuje začátek
nového volebního období. V říjnu v
obecních volbách jste Vy, občané Hro-
nětic, Kostomlat, Lán, Rozkoše a
Vápenska rozhodli, koho chcete mít v
zastupitelstvu obce. Myslím, že je to pro
každého zastupitele nově zvoleného
zastupitelstva čest a zároveň závazek
vůči voličům. Závazek nezklamat důvě-
ru občanů, kterou do jednotlivých zastu-
pitelů vložili. Každý kandidoval s určitý-
mi ideály a cíli. Každý má určitou před-
stavu, na co se zaměřit, co zlepšit, co
nového vybudovat, co opravit. Úkolem
nového zastupitelstva bude jednotlivé
připomínky a návrhy zkoordinovat a
vypracovat návrh investičních akcí pro
volební období 2006 - 2010. Někomu

se bude zdát, že pro část obce, kde
bydlí, se dělá málo. Rozpočet obce ale
není bezedný, obec má před sebou již
naplánované velké investiční akce typu
vodovod, veřejné osvětlení v Kostomla-
tech, postupná výměna oken v základní
škole. A mohla bych takto pokračovat
dál. Nesmíme ale také zapomínat na
naše okolní obce (Hronětice, Lány,
Rozkoš a Vápensko). Přestože již
všechny mají nové veřejné osvětlení,
vždy se najde další bolístka, která trápí
občany té které obce. Dovolím si proto
za všechny zastupitele slíbit, že na
občany v těchto obcích nezapomene-
me. Volební období 2006 - 2010 bude
velmi náročné. Věřím, že každý zastu-
pitel bude plnit úkoly mu svěřené velmi
důsledně a zodpovědně, aby za čtyři

Vždy něco končí a něco začíná
roky, na konci volebního období, byl za
námi vidět pořádný kus práce. Já osob-
ně bych chtěla všem občanům poděko-
vat za projevenou důvěru ve volbách.
Blíží se konec roku. Je čas bilancovat,
co se povedlo, co ne, co mohlo být pro-
vedeno lépe, co se mělo ještě provést a
podobně. Ale já i nově zvolení zastupi-
telé jsme zatím ve svých funkcích velmi
krátce, proto ani nemáme zatím co hod-
notit. Na konci příštího roku už to bude
lepší.

Přeji všem občanům klidné prožití
vánočních svátků, do nového roku
pevné zdraví a mnoho úspěchů v pra-
covním i osobním životě.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce

Krásné vánoční svátky, hodně štěstí, 
zdraví a pohody do nového roku 
všem občanům přeje 

redakční rada Kostomlatských novin, 
rada obce a zastupitelstvo obce.

Ženy ovládly radnici
V patnáctičlenném zastupitelstvu mají

ženy třetinové zastoupení a v radě obce
dokonce většinu - tři na dva. Ano, tako-
vý je výsledek voleb a ustavujícího
zasedání. Mnozí občané si kladou otáz-
ku, zda-li „baby” na radnici situaci
zvládnou. Jsem o tom přesvědčen. Jed-
nak ženy jsou pečlivější, pořádnější a
svým šarmem snáze získávají podporu
veřejnosti i úředníků. Držme jim palce

a věřme, že pro ně a naše obce bude
nové volební období úspěšné.

Pro další rozvoj jsou vytvořeny pod-
mínky, které zejména v ekonomické
oblasti jsou mimořádně příznivé. V celé
novodobé historii našeho obecního
úřadu nebudou zastupitelé a vedení
radnice nuceni svádět každodenní boje,
kam investovat, co je přednější a kde je

Dokončení na straně 2.
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Zahájení ustavujícího zasedání ZO se ujal nejstarší člen ZO pan Antonín Bárta,
dosavadní starosta obce. Za jeho dlouholetou práci mu patří jistě velký dík.

foto: M. Dvořáková

aby obce vzkvétaly ke spokojenosti
všech občanů.

K tomu je třeba využít i mimořádné
situace v dotační politice EU pro léta
2007 - 2013, kdy do ČR bude směřovat
maximum finančních prostředků.

V novém zastupitelstvu jsem byl zvo-
len do funkce předsedy finančního
výboru, členové budou teprve zvoleni.
21. listopadu jsme se tedy sešli ve sta-
rém složení s novým předsedou. Byla
provedena předposlední úprava rozpo-
čtu letošního roku a vypracován návrh
rozpočtu na rok 2007. Zhodnotili jsme
také čtyřletou práci dosavadního před-
sedy FV pana ing. Zdeňka Dvořáka
konstatováním, že se vypracoval na
odborníka v hospodaření obce. FV
mu za letitou práci pro obec děkuje.

Možná si říkáte, proč s návrhem roz-
počtu na rok 2007 tak pospíchají, když
ještě nebyl schválen „státní rozpočet”.
Důvodů je několik. Podíly pro obce na
sdílených daních byly již publikovány ve
sbírce zákonů, je tedy z čeho vycházet.

Dalším důvodem, bude-li rozpočet po
projednání v radě obce, a zveřejněním
na úřední desce, schválen zastupitel-
stvem obce 14. prosince, pak lze v zim-
ních měsících provést výběrová řízení
dodavatelů a na jaře už zahájit staveb-
ní práce. Schvaluje-li se rozpočet až
v jarních měsících, pak se nestihne
využít těch krásných měsíců probouze-
jícího se jara.

Děkuji všem občanům za podporu,
kterou mi během starostování projevili, i
za hlasy, které jsem ve volbách získal.
Svůj odchod do důchodu jsem včas avi-
zoval a jako nejstarší zastupitel budu
nadále pro obec pracovat, pokud mi to
zdraví dovolí.

Novému mladému kolektivu zastu-
pitelů přeji hodně úspěchů, buďte
diplomaty, dali jste se na politiku,
naslouchejte názorům občanů a
nečekejte na chválu, to zadostiučině-
ní hledejte ve spokojených obča-
nech a vzkvétajících obcích.

Antonín Bárta

Dokončení ze strany 1.

Ženy ovládly radnici
možné ušetřit, aby se obec co nejméně
zadlužila.

Nastartováno je skutečně dobře.
V minulosti se podařilo plynofikovat
z vlastních prostředků část Kostomlat a
pomocí dotace a půjčky od SFŽP vybu-
dovat splaškovou kanalizaci a ČOV a
půjčku ve výši 21 750 000 Kč během
pěti let splatit. Byly rozjety další velké
investice, výstavba inženýrských sítí
pro 39 rodinných domků, výstavba sku-
pinového vodovodu a stavba nových
ulic Krátká a Pod Beránkou.
Zejména stavba skupinového vodo-

vodu je pro Kostomlaty životně důle-
žitá. Již několik let jídelna školy, mateř-
ská škola, cukrárny a pohostinství, ale i
občané, zápasí s kvalitou pitné vody a
jejím udržením v normě, to stojí značné
finance za chemii. Přesto se kvalita
pohybuje na hraně a hygienici by bez
vodovodu nepovolili další výstavbu a
rozvoj obce. Jak už bylo publikováno -
na skupinový vodovod jsme obdrželi
dotaci od Ministerstva zemědělství ve
výši 18 mil. Kč a v té samé výši bezú-
ročnou půjčku s dobou splatnosti 15 let
od kolaudace stavby. Budeme tedy
ročně splácet přes 900 000 Kč (část
půjčky splácí obec Kostomlátky), což je
nepoměrně lepší situace, než splácení
4 350 000 korun ročně na půjčku pro
výstavbu kanalizace a ČOV.
Obec získala také finanční prostřed-

ky za prodej stavebních parcel a zřej-
mě získá za akcie ČEZu. Získání
těchto peněz se již nebude v takové
výši opakovat. Mělo by se proto zvá-
žit, jak s přebytkem rozpočtu z letoš-
ního roku naložit a zúročit ho tak,

Obec má nové vedení
Ustavující zasedání nového zastupitel-

stva obce se uskutečnilo 2. listopadu od
19.00 hodin v jídelně Základní školy
v Kostomlatech nad Labem. Přítomno
bylo 24 občanů. Jednání zahájil nejstar-
ší člen zastupitelstva obce pan Antonín
Bárta a seznámil přítomné s progra-
mem. Všichni zastupitelé složili slib do
rukou členky ZO paní Radmily Novotné.
Zastupitelé ze svého středu volili staro-
stu, místostarostu, 3 radní a předsedy
kontrolního a finančního výboru.

Starostkou obce se ihned při první

tajné volbě stala dosavadní místosta-
rostka paní Mgr. Milena Hercoková.
Místostarostkou obce se ze tří kandidá-
tů stala paní Radmila Novotná.
Radními byli zvoleni Ing. Romana Hra-

dilová, Ing. Jan Podroužek a po napína-
vé volbě i pan Luboš Klosovský.
Veřejnou volbou byli zvoleni předsedo-

vé výborů - předseda finančního pan
Antonín Bárta jednohlasně a předseda
kontrolního Ing. Jiří Čvančara také jed-
nohlasně.

OÚ Kostomlaty

Pan Jaroslav Novák z Lán
získal Zlatou medaili
prof. MUDr. Jánského

za 40 bezpříspěvkových
odběrů krve.

BLAHOPŘEJEME!

Zveme Vás na vánoční besídky pořá-
dané ve dnech 13. a 14. prosince 2006
vždy od 15.30 hodin.

Pokojné vánoční svátky, lásku a mír
v srdci, pevné zdraví a spokojenost
všem čtenářům přeje za kolektiv
mateřské školy.

Helena Kratochvílová
ředitelka MŠ

Přijďte se potěšit
s našimi nejmenšími

do mateřské školy



Členové Sboru dobrovolných hasičů
v Hroněticích pořádali sběr železného
šrotu, který jim ztížilo odvolání k akci -
hašení požáru v Šibicích. Přesto nasbí-
rali dva valníky železa. Tentýž den
zakončili sezónu večerním posezením.
V prosinci ještě provedou naši členové
zazimování techniky. 1. prosince 2006
se od 18.30 hodin bude konat Valná
hromada SDH. Na programu mimo jiné
bude zpráva SDH za rok 2006, zpráva
o hospodaření SDH, zpráva revizní
komise, předání medailí a schválení
plánu činnosti na rok 2007.

Mikulášská nadílka pro děti se bude
konat v neděli 3. prosince od 16.00
hodin v sále hasičské zbrojnice. Nadíl-
ka proběhne při reprodukované hudbě
tak jako v loňském roce, rodiče mohou
přinést pro své děti balíčky dobře ozna-
čené jménem. Tyto balíčky potom pře-
dají pořadatelům při příchodu.
Závěrem bych chtěla za celý sbor dob-

rovolných hasičů popřát všem čtená-
řům příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku jenom to nejlepší !

Jaroslava Škorničková
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Koncem října pořádal Sbor dobrovolných hasičů z Hronětic sběr železného šrotu.
foto: M. Dvořáková

Z činnosti
SDH Hronětice

Voleb do zastupitelstva obce se u nás
zúčastnilo necelých 48% občanů.

foto: R. Novotná

Po posledním svozu popelnic v letoš-
ním roce - 28. prosince 2006 - budou
zaměstnanci obce od všech domů tyto
popelnice odvážet. Důvodem je již
v minulých číslech Kostomlatských
novin zmíněná změna firmy, která bude
zajišťovat likvidaci odpadů v našich
obcích. Nová firma AVE CZ Benátky
nad Jizerou poskytne všem našim
občanům nové popelnice. Rozvoz
nových popelnic proběhne v první polo-
vině měsíce prosince. Do konce měsíce
proto budou mít občané jak novou
popelnici od AVE CZ, tak popelnici sta-
rou od TS Nymburk. Prosíme všechny,
aby do nové popelnice nedávali
žádný odpad, dokud budou mít ještě
i starou popelnici.

Výměna popelnic
Od 1. 1. 2007 bude prováděn svoz

každý týden po celý rok.
Poplatek za odpady se pro příští rok

nemění, zůstává tedy platba 500,-

Kč/os. trvale hlášenou nebo 500,-
Kč/nemovitost trvale neobydlenou
(používanou pouze k rekreaci). Po
zaplacení poplatku obdrží každý svozo-
vou známku pro rok 2007. V případě,
že občan neuhradí poplatek v období
od 2.1.2007 do konce měsíce února
2007, nebude mu popelnice vyvezena.

OÚ Kostomlaty

Upozorňujeme občany Kostomlat, že
poplatek za stočné za 2. pololetí roku
2006, byl splatný do 30. listopadu 2006.
Žádáme proto všechny, kteří poplatek
nezaplatili v termínu, aby tak učinili co
nejdříve. 5. prosince budou všem dluž-
níkům rozeslány složenky.

OÚ Kostomlaty

Poplatek za stočné

Žádáme občany, kteří měli zdravotní
dokumentaci (kartu) u MUDr. Markul-
čeka a doposud nejsou nikde zare-
gistrováni, aby tak učinili buď u
MUDr. Pinkavové, nebo si u ní kartu
vyzvedli a zaregistrovali se jinde.
MUDr. Pinkavová oznamuje, že nebu-

de v termínu od 27. - 29. prosince
2006 ordinovat z důvodu dovolené.

Přenechám hrobové místo včetně 
pomníku za minimální cenu. 

Hrob se nachází v horní části hřbitova
v Kostomlatech nad Labem.

Foto v kanceláři OÚ. 
Miloslava Hofmanová

tel. 475 531 245, 723 224 255

PPPPEEEEUUUUGGGGEEEEOOOOTTTT
AUTO-CENTRUM

Prodej náhradních dílů

POUŽITÉ I  NOVÉ

PPPPNNNNEEEEUUUUSSSSEEEERRRRVVVV IIII SSSS
PRODEJ PNEU - POUŽITÉ I NOVÉ

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



Představujeme
nové členy zastupitelstva obce zvolené v komunálních volbách

a na ustavujícím zasedání ZO dne 2. listopadu pověřené výkonem těchto funkcí 
(abecedně):

Předsedu komise výstavby a územního plánování a předsedu komise životního prostředí vám představí-
me v příštím čísle, neboť do uzávěrky tohoto čísla nebyli dosud známi. Rovněž tak členy obou komisí
a finančního a kontrolního výboru. Ti budou schváleni na prosincovém zasedání zastupitelstva obce.
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Bárta Antonín
předseda finančního výboru

Ing. Čvančara Jiří
předseda kontrolního výboru

Ing. Dvořák Zdeněk
člen ZO

Mgr. Hercoková Milena
starostka obce

Ing. Hradil Jiří
člen ZO

Ing. Hradilová Romana
členka rady obce

Klosovský Luboš
člen rady obce

Malá Hana
členka ZO

Novotná Radmila
místostarostka obce

Pítová Jana
členka ZO

Ing. Podroužek Jan
člen rady obce

Řasa Rudolf
člen ZO

Tykva Tomáš
člen ZO

Vaněk Radim
člen ZO

Veselý Milan
člen ZO



Volby do zastupitelstva
obce Kostomlaty nad Labem v číslech
celkový počet zapsaných voličů ......................... 1320
počet vydaných úředních obálek .........................   628
účast voličů v procentech .........................     47,6%

Jména a příjmení zvolených členů ZO, počet hlasů (volební strana)
Mgr. Milena Hercoková 357 (ODS)
Ing. Jan Podroužek 324 (SNK - Nezávislí)
Ing. Romana Hradilová 311 (SNK - Nezávislí)
Ing. Zdeněk Dvořák 305 (ODS)
Hana Malá 302 (ODS)
Antonín Bárta 297 (ODS)
Rudolf Řasa 263 (ODS)
Jana Pítová 263 (ODS)
Radmila Novotná 257 (SNK - Nezávislí)
Radim Vaněk 248 (SNK - Nezávislí)
Ing. Jiří Hradil 245 (SNK - Nezávislí)
Tomáš Tykva 221 (SNK - Nezávislí)
Luboš Klosovský 174 (KDU-ČSL)
Ing. Jiří Čvančara 159 (KSČM)
Milan Veselý 139 (KSČM)

Jména a příjmení náhradníků za jednotlivé strany včetně počtu hlasů
Volební strana č. 1 - KSČM: Volební strana č. 2 - SNK - Nezávislí
Ladislav Zapadlo 121  Radek Šágr 215
Zdeněk Melinger 97  František Touš 198
Anna Toušová 74  Věra Králová 143
Marek Roubal 66  Petr Sedláček 146
Petr Čemus 98  Marcela Dudlová 163
Jan Dvořák 90  Lukáš Vondra 92
Helena Novotná 88  Michal Horáček 85
Štěpán Novák 58  Jana Stejskalová 101
Jaroslav Verner 70  Zdeněk Novotný 125
Josef Zelina 65
Jaroslav Touš 98

Volební strana č. 3 - KDU-ČSL Volební strana č. 4 - ODS
Miroslava Zajanová 159  Patrik Cykánek 179
Ivan Rebensteiger 38  Aleš Barták 200
Jana Vokounová 39  Petr Tykva 184
Ladislav Kašička 61  Milan Kubát 137
Pavel Hrabák 56  Petr Tykva 154
Miroslav Kašička 168
Jitka Vacková 124
Michal Kolář 181
Hedvika Tanglová 143

Zjišťování výsledku voleb (počítání hlasů)
Český statistický úřad (ČSÚ) ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování předaných okrskovými volebními komisemi

zjišťuje, kolik hlasů bylo odevzdáno pro každého kandidáta na kandidátní listině a kolik pro každou kandidátní listinu.
Dále zjišťuje celkový počet platných hlasů pro všechny kandidátní listiny a která z kandidátních listin získala méně než
5% z celkového počtu platných hlasů poděleného voleným počtem členů ZO a vynásobeného počtem jejích kandidá-
tů, nejvýše však voleným počtem členů ZO.
Podíly jsou seřazeny podle jejich velikosti až do počtu mandátů, které mají být při volbách do ZO přiděleny. Za každý

podíl obsažený v této početní řadě získá kandidátní listina jeden mandát. V případě rovnosti podílu je rozhodující cel-
kový počet hlasů, který získala kandidátní listina, a je-li i tento stejný, rozhodne los.

ČSÚ vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany. Má-li někte-
rý z kandidátů nejméně o 10% více hlasů, než je takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez zaokrouhlení,
postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů,
které byly pro ně odevzdány (v případě rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kan-
didátů na kandidátní listině).

(zkráceno - čerpáno ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, § 45)
OÚ Kostomlaty
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Vystoupení žáků základní školy na
akci „Posezení s důchodci” se setkalo
s velkým ohlasem. foto: R. Novotná

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – ZE ŽIVOTA ŠKOLY – ZE ŽIVOTA ŠKOLY – ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Máte doma staré foto?
Máte doma staré foto?
Je za námi první čtvrtletí školního roku

a čas hodnocení. V zářijovém čísle byla
o událostech nadcházejícího školního
roku podána vyčerpávající suma infor-
mací, proto v tomto čísle pouze heslo-
vitě:
l Do ministerského programu Meja
(rozvoj jazykových kompetencí) jsme
od září na rok přihlásili jednu paní uči-
telku, druhá absolvuje roční jazykový
seminář od listopadu.
l 24. 10. 2006 bylo předáno po kolau-
daci do užívání dětské hřiště ve škole.
l Divadlo v Praze a pohádku o Kubovi
a Kubikulovi shlédly děti z 1. a 2. třídy
v pátek 14. 9.
l Koordinátor EVVO (životní prostře-
dí) je vysílán na několikadenní školení
v rámci jeho certifikovaného ročního
studia.
l Exkurse do automobilky TPCA pro-
běhla 20. 9. a přinesla nové poznatky
ze supermoderní továrny, ač právě ten
den kolabovala výrobní linka. Nebyli
jsme tam naposledy. Další exkurse pro-
běhla do skláren v Jablonci n/N., 3., 4.,
5. třída jela 9. 11., den poté první a
druhá třída.
l Den nato proběhla hospodářská kon-
trola obce s kladným výsledkem.
l Klub mladého diváka shlédl 22. 9.
Zlatovlásku ve Stavovském divadle, v
divadle ABC pak 9. 11. klasickou kome-
dii Charleyova teta.
l Na dopravním hřišti se školila 4. třída
v úterý 3.10.
Projekt. Škole byl schválen projekt
nesoucí název  Elektronický průvod-
ce obcí Kostomlaty a okolím, princip
bude založen na porovnávání starých a
nových pohledů na obec. Prosíme ještě
jednou proto spoluobčany, kteří vlastní
staré, dobové fotografie z Kostomlat,
Lán, Vápenska, Rozkoše, či Hronětic,
popřípadě Kostomlátek, aby je laskavě
zapůjčili do školy k naskenování, budou

jim v pořádku vráceny. Těm několika
milým lidem, kteří již poskytli cenný
materiál, velmi děkujeme, ostatním
alespoň dopředu. Elektronický průvod-
ce má ambice stát se v jisté formě his-
torickou pamětí Kostomlat a okolí -
našeho domova.
l Na trvalém vzestupu, včetně finanční
podpory, je již druhým rokem sebevz-
dělávání pedagogických pracovníků
(jeho odvrácená strana je suplování za
nepřítomné kolegy).
l Sportovně - kulturního dne Gymnázia
v Nymburce se zúčastnilo družstvo
našich 15 dětí.
l Kroužky. Soupis 9 kroužků z minulé-
ho čísla KN se rozrostl o Kroužek Aj ve
2. třídě, zajišťujeme jej vlastními silami,
v úspěšném jednání je kroužek lyžová-
ní. Nepovedlo se dotáhnout do konce
uvažovanou novinku kroužek rybářský.
l Konzultace s Úřadem práce proběhla
v 9. ročníku 10. 10.
l Kino v Poděbradech navštívily děti
od 1. - 4. třídy 11. 11. Film: Divočina.
Program: Indonésie - země tisíce ostro-
vů zase navštívili v nymburském kinu
Sokol žáci 6. - 9. ročníku 18. 10., ten
den se Na princeznu na hrášku podíva-
ly děti z 1., 2. a 3. třídy v Hálkově diva-
dle v Nymburce.
l Účastníme se na akcích v obci a
pochválíme vystoupení našich dětí na
Posezení s důchodci v pátek 13. 10. Ve
středu 29. 11. jsme se zúčastnili Vítání
občánků.
l Děti z druhé třídy s paní učitelkou a
rodiči dojely potěšit seniory do pečova-
telského domu v Milovicích.
l Středa 25.10. přinesla další díl seriá-
lů primární prevence, který pro nás
zajišťuje agentura Semiramis. Letos
jsou jejími klienty žáci 6. a 7. třídy.
l Poslední říjnový den proběhla pravi-
delná revize audiovizuálních přístrojů a
ostatních spotřebičů. Dosloužila prač-
ka, musela být koupena nová (výhodně
v akci).

l Dosluhují také přístroje v počítačové
učebně, lavice a podlahová krytina v 5.
tř., učebně M a Čj.
l Keltský Svátek dýní oklikou se k nám
navrátivší z Ameriky jsme díky osmá-
kům a paní učitelce výtvarné výchovy
slavili v pátek 3. 11. jako Halloween
párty. Povedlo se.
l CounTrio, hudební skupina z Mora-
vy, přijela již tradičně s výchovným kon-
certem. Stalo se 7. 11.
l Dva dny nato jsme se zúčastnili
okresního kola v plavání a přivezli
jedno první a dvě třetí místa.
l Metodické sdružení uspořádalo kon-
cem října pro oba stupně výtvarnou
soutěž na téma Můj - náš strom a sou-
těž O nejkrásnější jablko.
l Osvětovou přednášku centra křes-
ťanského sdružení na téma Sex/AIDS
absolvovaly děti z 8. a 9. třídy 14. 11.
l Stále sbíráme starý papír!
l Montáž oken do přízemí pavilonu C
(sprchy, šatny, WC, lékař) a zbytku
školní kuchyně, včetně vstupních dveří
ze školy na technický dvůr a do kuchy-
ně, započala v druhém listopadovém
týdnu.
Otevření školy pro veřejnost: škola
má snahu zajistit kursy počítačové a
studia jazyků pro dospělé. Proto uspo-
řádáme od 30. 11. do 15. 12. 2006 prů-
zkumovou akci, kdy v hlavním vchodu
školy bude urna s dotazníky, zájemci o
vzdělávání dospělých nechť laskavě
vyplní dotazníček a upustí do schránky.
l V pondělí 20. 11. proběhla 2. peda-
gogická rada a následně schůzky
s rodiči. Pro rodiče žáků 9. r. byla při-
pravena presentace úřadu práce,
Obchodní akademie v Lysé n/L a Střed-
ní odborné školy z Poděbrad. Rodiče
žáků 6. r. čekala presentace fy Semira-
mis, zajišťující primární prevenci.
l Pedagogická rada konstatovala zvy-
šující se počet problémových dětí ve tří-
dách. Nejčastějšími typy problémů jsou:
nepřipravenost na výuku, absence
základních návyků slušnosti, nenošení
pomůcek, úkolů apod., zde může škola
zasáhnout domluvou, či restrikcí, líheň
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je ale v rodinné výchově a jsou to pro-
blémy při součinnosti školy a rodiny
odstranitelné.

Z různých na sobě nezávislých zdrojů
se na radě sešly informace o nárůstu
konzumace alkoholu a cigaret u dětí již
od 5., 6. a hlavně 7. ročníku v době
odpoledního a víkendového volna.
Velmi se na tomto místě přimlouvám,
aby rodiče věděli, kde jejich děti jsou a
co dělají, potažmo v jakém stavu se
vracejí domů. Bez spolupráce s rodiči
škola nezmůže nic, snad zase jen
restrikce. Rada se s ohledem na výše
jmenované jevy shodla jednak na
důsledném dodržování školního řádu,
na úkolu kantora neupřednostňovat
problémové jedince před většinou
ostatních žáků, na podpoře mimoškol-
ních aktivit a pokračování v permanent-
ní prevenci (kroužky, ŠD, ŠK, mimo-
školní akce, agentura Semiramis atd.).
l Plánujeme: Mikulášskou nadílku
dětem z MŠ, návštěvu divadla kouzel

Pavla Kožíška a hlavně tradiční školní
Akademii na kterou všechny srdečně
zveme. Akademie vypukne 21. 12.
2006 v 17 hodin na novém pódiu pod
uměleckým vedením spolehlivé kolegy-
ně Mgr. R. Musilové v hale BIOS.
l Je třeba upřímným slovem sdělit, že
vystoupení dětí na akademii jsou milou
a rozvernou reminiscencí v různých
variacích na jedno a to samé téma.
Neboli, nikdo nic zásadně a převratně
nového nevymyslí, vystoupení jsou si
rok co rok možná podobná. Tady jde
přece úplně o něco jiného! Umožnit
dětem presentovat se na veřejnosti,
ukázat společným úsilím nacvičená
vystoupení, která si oni každoročně
porovnávají se svými předchůdci. Chtě-
jí být jako oni a ještě lepší ! V podvědo-
mí je to už jen krůček k pocitu hrdosti na
svou třídu, školu a potažmo i obec.
Takto se pěstuje pocit sounáležitosti se
školou i obcí - pomocí tradic, zde hle-
dejme prenatální stadium vlastenectví!
(Laskavý čtenář jistě postřehl repliku
z článku v KN v listopadu 2005).

l Děti pod vedením svých učitelů plá-
nují adopci vybraného zvířátka ze
zoologické zahrady, k tomu je uzpůso-
bena i výtvarná výzdoba u hlavního
vchodu, nabádající k celé akci slovy:
Kupte si mě.  

Prosím návštěvníky školy, aby je tento
slogan nesváděl k jiným asociacím.

Všem příjemné podzimní i zimní dny
ze školy.

Za všechny 
Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – ZE ŽIVOTA ŠKOLY – ZE ŽIVOTA ŠKOLY – ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Máte doma staré foto?
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Dny jsou v současném období stále
kratší, a tím pádem i tmavší a ponuřej-
ší. Sluníčko nás málokdy oblaží svou
přítomností, je sychravo a šedivo - pro-
stě depresivně. Nejjednodušší způsob,
jak se ubránit nedostatku světla a
vytvořit si tak doma, nebo na pracoviš-
ti, příjemnou předvánoční atmosféru,
jsou svíčky. Výběr je všude velmi široký.

Kromě různých druhů svíček jsou
populární aromalampy. Jejich účel-
nost ocenily mnohé rodiny, protože
nejen světlo působí dobře na vaši špat-
nou náladu, ale i vdechování různoro-
dých vůní osvěží vaše zdraví i bolavou
duši.

Například proti stresu prý pomáhá
vdechovat vůni vanilky, jasmínu, man-

darinky nebo meduňky. Při nachlaze-
ní, kdy se nám špatně dýchá, se cítíte
lépe s vůní cedru, máty, rozmarýnu a
při bolestech hlavy prý pomáhá vůně
citronu, růže nebo eukalyptu.

Mnozí z vás jistě mají již svou vůni
ověřenou, pokud ještě ne - zkuste to! I
když vás sama o sobě nevyléčí, určitě
vám byt romanticky prosvítí a navoní.

1. 12. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
4. 12. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. Má-li svatá Barbora bílou zástěru,
bude příští rok hodně trávy.
6. 12. Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.

Pranostiky na prosinec
V předvečer jejich svátku chodívaly

ženy zahalené do bílých roušek po
domácnostech. Bílá barva znamenala
„panenskou čistotu”. Podobně jako
Mikuláš podělily i Barborky přítomné
hodné děti o sladkosti a ovoce, těm zlo-
bivým pohrozily metlou. Dnes už se
tento zvyk neudržuje.

Co z Barborek přetrvává - že toho
dne uřezávají lidé (hlavně dívky) vět-
vičky z třešní a dávají je do nádoby
s vodou a později, právě okolo Vánoc,
v místnosti rozkvetou. Přispějí k hezčí
atmosféře svátečních dnů. Ale někdy
se podle nich i věštilo.

Barborka

Vánoce - to je především pohoda

První předzvěstí Vánoc byly
vánoční trhy. Konaly se
v každém větším městě. Začí-
naly o druhé neděli před
Vánocemi a bylo tu k dostání
vše, od vykrmených hus, přes
levné i drahé hračky, cizo-
krajné zboží, vzácné látky i
různé druhy koření.

K předvánočním povinnostem patři-
lo také psaní pohlednic. Tento krásný
zvyk byl znám již v době našich praba-
biček a přišel ze Skotska.

Na českých pohlednicích se nejčastě-
ji objevovaly vánoční stromečky, andě-
líčci, Betlémy, poezii měly i Ladovy
zasněžené krajiny.
Dnes je díky „esemeskám” po roman-

tice.

Advent znamená příchod a byl dobou
očekávání a příchodu mesiáše na svět.
Přípravná doba na Vánoce začíná
čtyři neděle před Štědrým dnem. Byla
dobou postní, v níž platily zásady
střídmosti v pití a jídle, byl zákaz
zábav, tance a zpěvu. Byla to doba
rozjímání.

Svátek svatého Mikuláše se od stře-
dověku spojoval s vírou v bohatství.
Proto obchodníci toho dne rádi uzaví-
rali složité obchody. V některých
zemích je považován za patrona šťast-
ného manželství, modlí se k němu

svobodné dívky, které touží
po ženichovi.

Psaní pohlednic

Vánoční trhy

Svátek sv. Mikuláše

Advent
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Blahopřejeme k narozeninám:
panu Františku Toušovi z Kostomlat
paní Aloisii Formánkové z Kostomlat
Rozloučili jsme se:
s paní Stanislavou Kozákovou 

z Kostomlat
s panem Otakarem Beránkem 

z Kostomlat
s paní Jaroslavou Eliškovou 

z Kostomlat

A - mužstvo:
Zakončilo podzimní část okresního

přeboru na 4. místě tabulky. V posled-
ním podzimním kole jsme doma porazi-
li tradičního soupeře z Krchleb 3:2.
V prvním jarním kole, které se přede-
hrávalo již nyní - jsme zcela propadli a
utrpěli domácí debakl od Jíkve v pomě-
ru 1:6.
V zimní přípravě máme o čem přemýš-

let. Kádr se bude do konce roku schá-
zet vždy v sobotu v 10.00 hod., od
nového roku budeme kombinovat tré-
nink v hale a na tréninkovém hřišti. Od
poloviny ledna budeme opět hrát zimní
turnaj v Rejšicích. V přípravě i na turna-
ji dostane prostor co nejvíce hráčů ze
současného kádru i nadějní dorostenci,
popřípadě i hráči z B mužstva.
B - mužstvo:

Také ukončilo podzimní část IV. třídy,
v posledním zápase zvítězili nad Soko-
lem Straky 4:3. Nyní hráči budou mít
zimní přestávku a po novém roce zač-
nou přípravu v hale BIOS a na tréninko-
vém hřišti.
Dorost:

Dorostenci ukončili podzimní účinko-
vání v krajské I.A soutěži na 10. místě.
Hoši předváděli velmi nevyrovnané
výkony. Kvalita výkonů v jednotlivých
zápasech byla ovlivněna samotnými
hráči - podle toho, kteří se na zápas
dostavili. V několika utkáních nám chy-
běli klíčoví hráči a náhradníci při veške-
ré snaze nebyli schopni mezery zacelit.
Máme velice úzký kádr, ke konci sezó-
ny nám jezdilo málo hráčů k zápasům.
Mužstvo zatím zůstává v tréninku,
pomalu již začalo zimní přípravu. V pro-
sinci budou mít volno, aby se v lednu
hoši vrhli na ostrou přípravu, která bude
velice náročná.

V zimní přestávce chceme mužstvo
posílit - pokud to trochu půjde - na
všech postech, aby se kádr zkvalitnil a
vznikla konkurence. Je také potřeba,
aby si dorostenci uvědomili, že pokud

chtějí hrát, musí věnovat fotbalu trochu
víc - než je tomu nyní. Pokud se podaří
zimní příprava a hráči se budou scházet
k zápasům v potřebné sestavě, tak by
neměl být problém uhrát potřebný počet
bodů a tím tuto soutěž zachránit.
Žáci:

Ukončili podzimní část soutěže začát-
kem listopadu a mile překvapili 1. mís-
tem v tabulce po podzimní části.
Přípravka:

Ukončila podzimní část již v říjnu a
skončila na 4. místě.

Obě tyto naše nejmladší naděje mají
nyní také zimní přestávku. Po novém
roce i ony začnou trénovat a připravo-
vat se na jarní část v hale BIOS .

Závěrem mi dovolte jménem svým i

celého oddílu kopané Vám všem podě-
kovat - především hráčům, trenérům,
funkcionářům za obětavou práci, kterou
vykonáváte - někteří ve svém volném
čase - pro oddíl kopané.

Též patří poděkování všem sponzo-
rům a obecnímu úřadu, bez jejichž
pomoci by oddíl kopané nemohl existo-
vat.

V neposlední řadě děkujeme též
fanouškům a příznivcům fotbalu za
jejich přízeň a věříme, že na jaře bude-
me mít daleko více důvodů ke společné
radosti.

Nám všem přeji klidné Vánoce a do
nového roku 2007 hodně zdraví, spo-
kojenosti a osobních úspěchů.

Rudolf Řasa, za odd. kopané

v letošním roce oslavili
50 let společného života:
manželé Helena a František Smetanovi
z Kostomlat
60 let společného života:
manželé Magdaléna a Vratislav 
Houdkovi z Kostomlat
manželé Stanislava a Robert Stříbrní 
z Kostomlat
manželé Anna a Václav Havlovi 
z Kostomlat
VŠEM BLAHOPŘEJEME!!

Co jaká svatba znamená?
Den svatby zelená
1. výročí bavlněná
2. výročí papírová
3. výročí kožená 
4. výročí květinová
5. výročí dřevěná
6. výročí zinková

Výročí svatby

ZPRÁVY Z KOPANÉ

7. výročí vlněná
8. výročí bronzová
9. výročí měděná (hliněná)
10. výročí cínová (růžová)
11. výročí ocelová
12. výročí hedvábná
13. výročí krajková
14. výročí slonovinová
15. výročí křišťálová
20. výročí porcelánová
25. výročí stříbrná
30. výročí perlová
35. výročí korálová
40. výročí rubínová
45. výročí safírová
50. výročí zlatá
55. výročí smaragdová
60. výročí diamantová
65. výročí železná
70. výročí platinová
75. výročí korunová

Slib člena zastupitelstva obce přečetla členka ZO paní Radmila Novotná.
foto: M. Dvořáková


