
Ročník XIII. Číslo 6          2. prosince 2005 Zdarma

Kostomlatské 
noviny

ž je tu zase advent, čas zklidnění a přípravy na nejkrásnější svátky v roce - vánoce. To zklidnění a velké očekávání
platí dnes spíše pro děti, nám dospělákům a zvláště maminkám a ženám vůbec, nastává naopak čas gruntování, na-

kupování, pečení, vaření, spěch a vypětí. Ale za tu radost a pohodu spokojené rodiny u vánočního stolu to stojí. Obchodní
řetězce a supermarkety začaly s vánoční výzdobou a nabídkou lákavého zboží již od října. I v našich obcích rozsvěcujeme
vánoční světelnou výzdobu, z části vlastní, zakoupenou z financí obce, zčásti pronajatou, která se bude obměňovat.
Chceme tím přispět k vánoční náladě a popřát Vám, ať ty svátky jsou skutečně šťastné a veselé!

Čtrnáctého prosince proběhne veřej-
né zasedání zastupitelstva obce, po-
slední, šesté v tomto roce. Hlavním
bodem programu bude projednání
a schválení rozpočtu obce na rok 2006,
závěrečný rok tohoto volebního obdo-
bí. Pokud bude rozpočet schválen, tak
začneme vůbec poprvé v dlouhé histo-
rii bez provizoria, to nám umožní rea-
lizovat schválené akce, dovolí-li to po-
časí - již od počátku roku. O tom, co
nás všechno v roce 2006 čeká, a co bu-
deme budovat, se dozvíte v lednovém
výtisku. Na prosincovém zastupi-
telstvu také očekáváme schválení
vyššího poplatku za stočné, ale

jen u chalupářů. Zvýšení paušálu
za odpady ze 400,- Kč na 500,- Kč
pro občana a rok, bylo již schvále-
no na říjnovém zasedání.

Rok 2005 byl rokem - v ekonomické
oblasti - pro naší republiku a obce, ro-
kem velice úspěšným. Předpokládá-
me, že se letos podaří naplnit příjmy
trošku nad plán. Přesto musíme šetřit
s každou korunou, zvláště s ohledem
na příští rok, kdy se očekává snížení
příjmů obcí vzhledem ke snížení daní.
V prosinci splatíme poslední splátku
bezúročného úvěru na výstavbu ČOV
a kanalizace, k dispozici tak bude
o čtyři miliony více. I z tohoto důvodu
jsme letos moc investičních akcí nere-
alizovali. Před dokončením je rekon-
strukce veřejného osvětlení Hronětice
Šibice za 636 tisíc Kč a přestavba ve-
randy u budovy obecního úřadu za
135 tisíc Kč. Byly provedeny bezbarié-
rové sjezdy u schodišť nákupního stře-
diska a u mostku u Vlkavského poto-
ka, dále byly vydlážděny zámkovou
dlažbou chodníky u staré školy za 46
tisíc Kč, opravena část hřbitovní zdi
za 30 tisíc Kč, instalována plastová
okna a dveře do vestibulu ZŠ za 101
tisíc Kč, vyměněna okna v budově bý- Pokračování na straně 2.

valé hasičské zbrojnice (paní
Braunová) za 65 tisíc Kč. S údržbou
zeleně, veřejného prostranství a chod-
níků jsme na tom byli letos hůře než
loni. Nepodařilo se získat pracovníky
z úřadu práce, což se projevilo i na pé-
či a zaběhnutém standardu. Situaci
nám neusnadňuje ani naše mládež
ani dospělí. Papíry od bonbonů, lahve
a plasty se házejí vedle košů, do trávy,
na chodníky. Co s anonymními dospě-
láky, kteří klidně doma uklidí celé ku-
py nepořádku a vysypou je do křoví
u polních cest. Jsou to vůbec civilizo-
vaní lidé?

V práci obecního úřadu se toho moc
nezměnilo a když, tak jen v nárůstu
administrativy, zvyšuje se kontrolní
činnost, rozšiřují předpisy, narůstají
statistická hlášení a vyplňování řady
formulářů zadávaných ministerstvy
různým zprostředkovatelům. Zatím
nebyla dokončena reforma veřejné
správy, i když již fungují kraje a pově-
řené obce III. stupně. Nedošlo však
k předpokládané redukci ministerstev
a zatím k tomu není ani vůle. Náš
úřad má sice vyvěšeny úřední hodiny,

Hezké prožití svátků vánočních, naplněných
klidem, láskou a vzájemným porozuměním,
úspěšný vstup do nového roku Vám všem

přeje zastupitelstvo obce, rada obce a redakční rada.

U

Jak ten čas letí
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Jak ten čas letí
ale pracovnice neodmítnou žádného
občana i v ostatní pracovní dny. Po ur-
gencích se podařilo snížit i počet ne-
platičů, který již ze stovky klesl na ne-
celou desítku. V těchto dnech probíhá
výběrové řízení na dodavatele výstav-
by inženýrských sítí a komunikací
v lokalitě výstavby 39 rod. domků, do
soutěže se přihlásilo 15 dodavatelů,
z toho 7 nesplnilo zadané podmínky.
Předpokládáme prodej parcel v zim-
ních měsících. Počet našich občanů se
od 1. ledna 2005, kdy nás bylo 1.670,
snížil k 21.11. na 1.659.

Tvrdit, že obecní úřad, rada obce či
zastupitelstvo dělá všechno dobře, by
bylo nepravdivé. Tak, jako v každé
lidské činnosti se dělají chyby, je tomu
tak i ve výjimečných případech na ú-
řadě, zásada však je chybovat co ne-
jméně, poučit se a nedopustit opako-
vání. O to více však mrzí šíření růz-
ných zvěstí, polopravd a vyslovených
pomluv. Do této kategorie patří
i „zpráva“, že obec nedává ZŠ dostatek
finančních prostředků, takže není ani
na topení a žákům se musí dávat vol-
no. Obec školu rozhodně nezanedbá-
vá, i ředitel školy však musí dodržo-
vat schválený rozpočet, případné dis-
proporce jsme schopni v radě obce ře-
šit, ne však na základě „zvěstí“.

Již delší dobu projednává rada obce
návrh na vyvážení septiků z nemovi-
tostí, kde není zaveden systém splaš-
kové kanalizace. Po anketě, která vy-
zněla pro vyvážení, se potýkáme

s problémem financí, neboť instalace
dávkovací nádrže na ČOV by přišla
na více než 350 tisíc Kč, nákup starší-
ho fekálního vozu o objemu cca 6
m3 přijde na 250 tisíc Kč. Otázkou zů-
stává četnost odvážení, dostupnost fe-
kálu k jednotlivým septikům a i doba
odvozu, až když vlastník přijde z prá-
ce? Rozšíření splaškové kanalizace
i na část Kostomlat za tratí, na Lány
a do Hronětic zatím stále odkládáme,
přednost dostala výstavba skupinové-
ho vodovodu. Je toho moc, co by naše
obce potřebovaly opravit a vybudovat,
uvidíme, jak na tom budeme s finan-
cemi v příštím roce. O tom ale až příš-
tě.

K vánočnímu rozjímání Vám přeji
hodně zdraví a optimismu.

Antonín Bárta

Pokračování ze strany 1.

ŠIBICE
Část dnešní obce Hronětice, zva-

ná Šibice, má za sebou historii
dlouhou již několik staletí. V oko-
lí byly kdysi učiněny zajímavé ná-
lezy pravěké keramiky (nádoba
s dekorativními výstupky - pup-
ky).

V roce 1915 přeorávali parním
pluhem panská pole, ležící pod
domky Šibic. Při tom byla vyorá-
na starobylá hliněná nádobka pl-
ná stříbrných mincí. Obsah ná-
dobky však záhy mezi sebou roze-
brali černohorští zajatci, kteří
pracovali na blízkém dvoře. Díky
panu učiteli Hajnému z Kosto-
mlat, který se o nálezu dozvěděl
a hned uvědomil poděbradského
lékárníka Jana Hellicha, byl ná-
lez částečně zachráněn, odborně
popsán a zpracován. Podle doha-
du odborníků nádobka obsahova-
la asi 1500 až 2000 ks drobných
penízků včetně proslulých praž-
ských grošů. Nejmladší mincí po-
kladu byl groš Vladislava II.
(1471 - 1516), tudíž depot mincí
byl do země zakopán v době jeho

panování nebo až po roce 1516.
První písemné zmínky o Šibicích

pochází již ze středověku a váží se
k roku 1383. V roce 1493 Kateřina
Vojtková ze Strážnice a ze Štítar
prodala blízký hrad Kostomlaty
českému králi Vladislavovi. Ten
jej pak prodal Janu ze Šelember-
ka (nejvyšší kancléř království
českého). Král mu postoupil i ves-
nice náležející ke hradu
Kostomlaty: Kostomlaty, Lány,
Hronětice, Š i b i c e, Drahelice,
Stratov, Kostomlátky a Zboží
(Kamenné).

Později byly Kostomlaty prodány
Bedřichovi z Donína. Po stavov-
ském povstání v roce 1547 připadl
hrad Kostomlaty i okolní vsi císa-
ři Ferdinandovi I. Komora Česká
v tu dobu spojila kostomlatské
a lyské panství. Šibice od těch dob
náležely Lyskému panství. V roce
1553 je zde uváděno 8 velkých
statků, na nichž byli následující
hospodáři:
1. Jan Picek
2. Pavel Chotouňský

Jan Chotouňský, pozdější majitel

statku, byl hejtmanem na lyském
zámku, který roku 1558 koupil mlýn
Bašta v Drahelicích a patřil mu i ne-
daleký dvůr Zdonín. Jeho manželka
Lidmila byla roku 1564 pochována ve
starém velelibském kostele sv.
Václava.

Její náhrobek byl později přenesen
i do nově postaveného kostela, který
nahradil původní již zcela zchátralou
stavbu.

(Kdo byl vlastně rod Chotouňských?
Chotouňský z Chotouně - český erbov-
ní rod. Bratři Jan, Jiří, Šimon
a Pavel získali roku 1556 majestátem
erb a přídomek).

Majiteli dalších statků byli:
3. Vondráček - rychtář
4. Petr Řezáčů
5. Brož Srb
6. Duchek Vachků
7. Viktorín Vachků
8. Vondrák - krčmář

Kromě toho se uvádí v archiv-
ních pramenech poustka
Hadovská (opuštěný grunt).

V roce 1604 byly z rozhodnutí
JMC pana presidenta a rad zříze-
ní v království Českém první čtyři
statky vykoupeny za 1620 kop gro-
šů českých a z nich vytvořili pan-
ský dvůr. (V loňském roce tedy
uplynulo 400 let od jeho zřízení).

Kromě výše uvedených usedlostí
vznikly na půdě zrušených statků
4 chalupy, z nichž dvě Kolínského
a Matějkova za 30leté války zcela
zašly. Berní rolla z roku 1654 uvá-
dí v Šibicích pouze 2 osedlé chalu-
py, 4 statky a dvě chalupy pusté
a rozbité.

Rekatolizaci po Bílé Hoře se ne-
dařilo v městech ani na venkově.
Na lyském panství bylo roku 1629
více než 150 nekatolíků osedlých
v Kostomlatech 12, v Lánech 45,
v Hroněticích 2, v Šibicích 6, ve
Zboží (Kamenném) 18, v Draheli-
cích 11 a v Kostomlátkách 12.
(pokračování příště)

Bohumil Tuzar
archivář SOA Nymburk

Z ARCHIVU - Z ARCHIVU

Vánoční stromeček
Poprvé se vánoční stromeček rozsvítil v pražské vile ředitele

Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812. O třicet let po-
zději se v Praze stromky prodávaly jako běžná věc a lidé je nazýva-
li Kristovým strůmkem. Nejdříve se ujal v zámožných českých rodi-
nách, na Moravě se začal objevovat až počátkem našeho století.
Stromeček k nám pronikl z německého území, kde se v 17. a 18. sto-

letí šířil od města k městu. V minulém století a do poloviny našeho
byla vánočním stromem hlavně jedle, v dnešní době je pro svou vzác-
nost nahrazena odolnějším smrkem a borovicí.

Zvyklost stavět rozsvícené vánoční stromky na veřejných prostran-
stvích se v evropských zemích ujala po první světové válce. Na čes-
kém území se podle dochovaných zpráv poprvé postavil veřejně stro-
meček v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se za první republiky rozší-
řila po dalších českých i moravských městech i vesnicích.



Strana 3

Pane starosto, v minulém, fiíjnovém
vydání jste informoval občany o ná-
stupu MUDr. Pinkavové od 6. fiíjna
2005, dnes musejí pacienti dojíždût
do Nymburka a tam čekat dlouhé ho-
diny. Kdy bude konečnû
v Kostomlatech lékafi?

Situaci jsem popsal tak, jak jsem získal
informaci od paní doktorky. Že je všech-
no jinak, jsme zjistili, až dotazem na od-
bor zdravotnictví Stfiedoãeského kraje.
Do vyhlášeného výbûrového fiízení uza-
vfieného 11. fiíjna 2005 se nikdo nepfii-
hlásil. Nad tím jsme se podivovali nejen
my na ùfiadû, ale i pan fieditel Všeobecné
zdravotní pojišÈovny (VZP) v Nymburce.
Odpovûì paní doktorky byla dost zmate-
ná, že nemûla ãas si zaregistrovat paci-
enty.

Je nutné k výbûrovému fiízení doklá-
dat registraci pacientÛ?
VÛbec ne, naopak, do výbûrového fiíze-

ní se mÛže pfiihlásit tfieba lékafi
z Nûmecka, který vÛbec neví ani kde
Kostomlaty jsou.

Jak jste tedy dále postupovali?
Pfiedevším jsme nechtûli dopustit, aby

se opakovala situace po odchodu dok-
torky Režné, kdy nám okresní radová
doporuãila podat inzerát s nabídkou bytu
do lékafiských novin. Pfiihlásili se dva lé-

CO VÁS ZAJÍMÁ – CO VÁS ZAJÍMÁ – CO VÁS ZAJÍMÁ – CO VÁS ZAJÍMÁ

Bude v Kostomlatech ordinovat lékafi?
kafii ze Slovenska, pfiiãemž jeden nemûl
atestaci. Po nástupu doktora Markulãeka
nás lékafii z Nymburska kritizovali za to,
že o uvolnûném místu se nedozvûdûli.

Proto jsme napsali urgentní dopis
Stfiedoãeskému krajskému ùfiadu o vy-
psání urychleného nového výbûrového
fiízení, který byl odeslán 19. fiíjna 2005.
Odpovûì napsaná 7. listopadu nám do-
šla 15. listopadu s tím, že požádat o vý-
bûrové fiízení mÛže VZP ãi lékafi, ne však
krajský ùfiad. Územní pracovištû VZP
Nymburk po dohodû s doktorkou
Pinkavovou pfiedpokládalo, že se do vý-
bûrového fiízení vyhlášeného
Stfiedoãeským krajem pfiihlásí, to se však
nestalo. Mezitím nám však oznámila
MUDr. Pinkavová, že pfiijede 8. listopadu
s ing. âelikovskou - pracovnicí odboru
zdravotnictví Stfiedoãeského kraje - pro-
hlédnout si ordinaci.
Pfii této prohlídce bylo konstatováno, že

vybavení ordinace patfiící obci, postrádá
malou chladniãku a zástûnu, koupi toho-
to zafiízení rada obce neprodlenû schvá-
lila. Na dotaz paní âelikovské, proã se
doktorka Pinkavová nepfiihlásila , odpo-
vûdûla : že nestíhá! Na dotaz, kdy tedy
mÛže paní doktorka v Kostomlatech or-
dinovat, bylo odpovûzeno: od nového ro-
ku. Zda bude muset být nové výbûrové

Parta pana Vl. Koláře provádí rekonstrukci verandy Obecního úřadu
Kostomlaty nad Labem. foto: Antonín Bárta

fiízení vypsáno, paní âelikovská zjistí
a zavolá. Domnívá se ale, že na pÛl ù-
vazku v Kostomlatech a na druhou pÛlku
ordinování v Nymburce, výbûrové fiízení
být nemusí. Slib splnila a ve stfiedu
23.11. nám oznámila, že Stfiedoãeský
krajský ùfiad schválí MUDr. Vûru
Pinkavovou pro obvod Kostomlaty.
Pokud tedy MUDr. Pinkavová dostane
od  Stfiedoãeského kraje doporuãení
a bude další pÛsobení ordinace schvále-
no Ústfiedím VZP âR, uzavfie ùzemní
pracovištû VZP s MUDr. Pinkavovou
smlouvu, což pfiedpokládá, neboÈ se ne-
jedná o nové zdravotnické zafiízení, ale
pokraãování ãinnosti stávajícího.

Vûfiím proto, že od nového roku paní
doktorka v Kostomlatech zaãne ordino-
vat ke spokojenosti pacientÛ a vyhroce-
ná situace se uklidní.

Dûkuji za rozhovor
M. Holcmanová

6. letošní zasedání zastupitelstva ob-
ce Kostomlaty nad Labem se uskuteãní
ve stfiedu 14. prosince 2005 od 19.00
hodin v jídelnû základní školy.
Program: 
1) Zahájení
2) Zpráva o ãinnosti rady obce od mi-
nulého zasedání
3) Informace o plnûní rozpoãtu obce za
11 mûsícÛ r. 2005
4) Projednání a schválení rozpoãtu ob-
ce na rok 2006
5) Diskuse
6) Usnesení
7) Závûr

Pozvánka na schÛzi ZO

Poplatek za stoãné za 2. pololetí le-
tošního roku je splatný do 15. 12. 2005.
Platit lze buì v hotovosti do pokladny
OÚ, pfievodem z ùãtu (variabilní symbol
2321, prosíme do textu uvádût jméno
plátce) nebo složenkou, kterou Vám
zašleme na požádání.

Pokladní hodiny:
pondûlí 08.00 - 10.00 hodin
stfieda 15.00 - 17.00 hodin

OÚ Kostomlaty

Poplatek za stočné

Vzhledem k tomu, že v pfiíštím roce u-
plyne sto let od založení TJ Sokol
Kostomlaty nad Labem, prosíme
všechny, ktefií mají nûjaké materiály (fo-
tografie) z let minulých týkající se
Sokola, zda by je nezapÛjãili na výsta-
vu, která se bude konat u pfiíležitosti to-
hoto výroãí.

TJ Sokol Kostomlaty

100. výročí
založení Sokola

Trápí vás pfiebytečné kilogramy?
Pokoušeli jste se sami nûkolikrát bezúspûšnû zhubnout?
Zkuste to pod odborným vedením.

Hubnout vždy neznamená zhubnout.
Kurzy snižování nadváhy se budou konat v Nymburce, Lysé nad Labem 
a âelákovicích od ledna 2006.
Cena kurzu: 1.600,-Kč
Kontakt: telefon 325 552 333, 775 246 033, 737 032 625
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Zastupitelstvo obce Kostomlaty
nad Labem schválilo a vydává dne
13. fiíjna 2005 v souladu s ust. 10
písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm.
i) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, a ust. § 14 odst. 2) zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplat-
cích , ve znûní pozdûjších pfiedpi-
sÛ, tuto obecnû závaznou vyhláš-
ku o místním poplatku za provoz
systému shromažìování , sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, využívání a od-
straÀování komunálních odpadÛ:

Oddíl I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

čl. 1

Správu poplatku provádí Obecní ù-
fiad v Kostomlatech nad Labem (dá-
le jen „správce poplatku“). V fiízení ve
vûcech správy poplatku se postupu-
je podle zákona ã. 337/1992 Sb., o
správû daní a poplatkÛ, ve znûní po-
zdûjších pfiedpisÛ, pokud zákon ã.
565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znûní pozdûjších pfiedpisÛ, nesta-
noví jinak.

čl. 2
Poplatník a plátce poplatku

a) fyzická osoba, která má v obci tr-
valý pobyt, plátcem poplatku je vlast-
ník nemovitosti nebo nájemce bytu.
Po zaplacení poplatku obdrží plátce
roãní známku na popelnici.
b) fyzická osoba, která má ve vlast-
nictví stavbu urãenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fy-
zická osoba, má-li k této stavbû
vlastnické právo více osob, jsou po-
vinny platit poplatek spoleãnû a ne-
rozdílnû, a to ve výši odpovídající po-
platku za jednu fyzickou osobu.

čl. 3
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro fyzickou oso-
bu podle ã. 2, písm. a) a b) této vy-
hlášky ãiní 500 Kč
a je tvofiena:
a) z ãástky 250 Kã jako základní saz-
by
b) z ãástky 250 Kã za kalendáfiní rok.
Tato ãástka je stanovena podle sku-
teãných nákladÛ obce pfiedchozího
roku na sbûr a svoz netfiídûného ko-
munálního odpadu.

V roce 2005 došlo ke zvýšení po-

Obecnû závazná vyhláška obce Kostomlaty nad Labem č. 3/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažìování, sbûru,

pfiepravy, tfiídûní, využívání a odstraÀování komunálních odpadÛ
platkÛ za odpady navýšením DPH
z 5% na 19% a celkové náklady na
likvidaci odpadÛ dosáhnou
1.268.000,-Kã. Pfiitom výnos za že-
lezný šrot a od EKO KOMu bude
70.000,-Kã. 1.198.000,-Kã : 1672
obãanÛ = 716,50 Kã/obãan.
Kalkulace za 9 mûsícÛ roku 2005:
likvidace odpadu ......... 631.949,-Kã
do konce roku ještû 2 x 228.070,-Kã
+ odvoz velkoobjemových kontejne-
rÛ, odpadu ze hfibitova a další odvoz
nebezpeãného odpadu.

2) V pfiípadû zmûny místa trvalého
pobytu nebo zmûny vlastnictví stav-
by, která jeurãena nebo slouží k indi-
viduální rekreaci v prÛbûhu kalen-
dáfiního roku, se uhradí poplatek
v pomûrné výši, která odpovídá po-
ãtu kalendáfiních mûsícÛ pobytu ne-
bo vlastnictví stavby v pfiíslušném
kalendáfiním roce. Dojde-li ke zmûnû
v prÛbûhu kalendáfiního mûsíce, je
pro stanovení výpoãtu mûsícÛ roz-
hodný stav na konci tohoto mûsíce.

čl. 4
Splatnost

Poplatek je splatný správci poplat-
ku jednorázovû nejpozdûji do konce
ùnora kalendáfiního roku. Poplatek je
splatný bez výzvy správce poplatku
plátcem poplatku, buì v hotovosti do
pokladny OÚ Kostomlaty, nebo slo-
ženkou (která bude zaslána na zá-
kladû žádosti obãana) a nebo pfievo-
dem z ùãtu na ùãet ã.
504364369/0800 u âS, a.s.
Nymburk.

čl. 5
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník podle ãl. 2 písm. a) této
vyhlášky, je povinen ohlásit správci
poplatku zánik jeho poplatkové po-
vinnosti v dÛsledku zmûny trvalého
pobytu v obci a to nejpozdûji do 30
dnÛ ode dne, kdy tato zmûna nasta-
la.
2) Poplatník podle ãl. 2, písm. b) této
vyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku zánik jeho poplatkové po-
vinnosti v dÛsledku zmûny vlastnictví
ke stavbû urãené nebo sloužící k in-
dividuální rekreaci.

čl. 6

Nebudou-li poplatky zaplaceny
vãas nebo ve správné výši, vymûfií

správce poplatku vždy poplatek pla-
tebním výmûrem a mÛže zvýšit vãas
nezaplacený poplatek až na trojná-
sobek, a to na v souladu zák. ã.
337/1992 Sb., o správû daní a po-
platkÛ, ve znûní pozdûjších pfiedpisÛ,
§ 63, odst. 3. Vymûfiený poplatek se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

čl. 7

Tomu, kdo nesplní ve lhÛtû stano-
vené touto vyhláškou nebo rozhod-
nutím povinnost nepenûžité povahy,
mÛže správce poplatku uložit pokutu
podle ustanovení § 37 zákona ã.
337/1992 Sb., o správû daní a po-
platkÛ, ve znûní pozdûjších pfiedpisÛ.

čl. 8

1) Pokud poplatník nesplní svoji
oznamovací (poplatkovou) povinnost
urãenou touto obecnû závaznou vy-
hláškou. lze dlužný poplatek vymûfiit
do tfií let od konce kalendáfiního roku,
ve kterém oznamovací (poplatková)
povinnost vznikla.
2) Promlãecí lhÛty jsou posuzovány
podle zákona ã. 337/1992 Sb., o
správû daní a poplatkÛ, ve znûní po-
zdûjších pfiedpisÛ.

čl. 9

Správce poplatku mÛže na základû
žádosti poplatníka v jednotlivých pfií-
padech poplatek snížit ãi prominout,
a to z dÛvodu zmírnûní nebo odstra-
nûní tvrdosti .

čl. 10

Dnem ùãinnosti této obecnû závaz-
né vyhlášky se ruší obecnû závazná
vyhláška obce Kostomlaty nad
Labem ã. 2/2003 o místním poplatku
za provoz systému shromažìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, využívání a
odstraÀování komunálních odpadÛ.

č. 11

Tato obecnû závazná vyhláška na-
bývá ùãinnosti dne 1. ledna 2006.

starosta obce zástupce starosty
Antonín  Mgr. Milena 
Bárta Hercoková
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26. 12.  Štěpán

Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.

Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všechno špatně urodí.

Dne 24.11.2005 se konala ãlenská schÛ-
ze SDH. Výbor tuto schÛzi naplánuje vždy
jedenkrát do roka. Chceme seznámit ãle-
ny s prací SDH za celý rok a projednat
ãinnost další. Poslední roky se ale setká-
váme s nezájmem našich ãlenÛ o dûní
v organizaci. Myslím si, že je to škoda,
protože ãinnost sboru v obci není malá
a nemÛže ji stále zastávat výbor SDH
s nûkolika ãleny.

Mezi dÛležitými body schÛze bylo vy-
hodnocení sbûru železa, které probûhlo
zaãátkem listopadu. Tato akce byla pro
nás velmi ùspûšná. Sebralo se 7,5 t žele-

Přijďte, bude Mikuláš, anděl i čerti
za. Dále jsme informovali ãleny o opravû
stroje PS 12. Tato oprava nás stála 30 ti-
síc Kã. Také se projednávalo zajištûní
a pfiíprava Valné hromady, která se u-
skuteční dne 16.12.2005 v pfiísálí hasiã-
ské zbrojnice. Všichni ãlenové jsou srdeã-
nû zváni!

Premiérou pro nás letos bude
Mikulášská nadílka pro dûti, která se u-
skuteční v nedûli 4. 12. 2005 od 16.00
hodin v sále hasičské zbrojnice
v Hronûticích. Tato akce je pro nás no-
vá a doufáme, že dopadne podle pfied-
stav dûtí a nás všech. Sál bude vánoãnû

vyzdoben a nadílka probûhne pfii reprodu-
kované hudbû. Dárkové balíãky opatfiené
jmenovkami dûtí mohou rodiãe pfiedat po-
fiadatelÛm pfii pfiíchodu. P¤IJëTE S NÁMI
VŠICHNI OSLAVIT MIKULÁŠE!

Blíží se konec roku a tak chci podû-
kovat všem, ktefií i jen malou částkou
pfiispûli na naše akce. Tímto dûkuji pa-
ní Braunové za spolusponzorství
všech našich akcí. (Jejím dobrotám jen
málokdo odolá).

Protože jsou toto letošní poslední
Kostomlatské noviny, pfieji všem pfií-
jemné prožití vánočních svátkÛ, hodnû
zdraví, štûstí a spokojenosti v osobním
životû.
Za SDH

Jaroslava Škorničková

Čtyři týdny před svátky vánočními si křesťané připomínají advent -
„příchod“, který je časem na pokání a očišťování před narozením Ježíše
Krista.

Počátky adventu datujeme do konce čtvrtého století a objevuje se v jižní Galii
a Španělsku. V kostelech i domácnostech se vystavují adventní věnce z chvojí se
čtyřmi svíčkami, které se zapalují vždy v neděli. Je tedy čas vyzdobit domácnost
- na dveře dát věnec, do okna svítící kometu a na stůl třeba vánoční kaktus.

Co a kdy je advent

Svatá Barbora je za dvefimi
4. prosince slaví svátek všechny

Barborky. Proč se právû toto jméno
objevilo v tento den v kalendáfii?

Svatá Barbora se narodila poãátkem
3. století v maloasijské Nikomedii v ro-
dinû bohatého kupce, zavilého nepfiíte-
le kfiesÈanÛ. Aby dceru uchránil pfied
svûtskými svody, nechal u svého domu
vystavût luxusnû zafiízenou vûž, v níž
dceru uzavfiel. Tato vûž je atributem,
s nímž se svatá Barbora zobrazuje nej-
ãastûji. Mezi sloužícími však pracoval
tajný kfiesÈan, který sv. Barboru obrátil
na víru. Jednou u ní nalezl její otec kfiíž
a sv. Barbora se pfiiznala, že je kfies-
Èankou. Rozzufiený otec uchopil meã a
chtûl ji na místû zabít, ale dívce se po-

Narodil se v lykijském mûstû Patafie
kolem roku 250 v rodinû zbožných
kfiesÈanÛ. Již jako mladík pfiijal nižší
duchovní svûcení. Po smrti rodičÛ
rozdal část majetku chudým.
Legenda vypráví, že se v té dobû do-
stal jistý muž do takových dluhÛ, že
mu zbývalo jediné - prodat své tfii
dcery do nevûstince. Když se o tom
dozvûdûl sv. Mikuláš, vhazoval otev-
fieným oknem do ložnice dívek tfii no-
ci za sebou peníze, jimiž jejich otec
nejen splatil dluhy, ale ještû zbylo na
vûno.

Aby Mikuláš unikl projevÛm vdûãnos-
ti, vydal se na pouÈ od Palestiny. V ma-
loasijském mûstû Myra zemfiel v té do-
bû biskup. Novým se mûl stát ten, kdo
vstoupí následujícího rána jako první do
chrámu. Tím byl právû sv. Mikuláš.

Za vlády císafie Diokleciána byli v ce-
lé fiímské fiíši pronásledováni kfiesÈané.
Také Mikuláš byl na nûkolik let uvûz-
nûn. Roku 313 povolil císafi Konstantin
kfiesÈanství milánským ediktem,
Mikuláš byl propuštûn a mohl opût za-
stávat biskupský ùfiad. Zemfiel mezi lé-
ty 345 a 352.

Stal se jedním z nejvíce uctívaných
svûtcÛ východní církve. Pochován byl
v Myfie, ale roku 1087 byly jeho ostatky
uloupeny a pfievezeny do jihoitalského
mûsteãka Bari.

V 11. století ho pfiijali námofiníci za
svého patrona a tím se jeho kult dostal
také do západoevropských zemí. U nás
ho zaãali uctívat v 13. a 14. století.

Sv. Mikuláš

Pokojné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví v no-
vém roce přeje kolektiv ma-
teřské školy.

Tradiční dětské vánoční be-
sídky se konají 13.12.
a 14.12. od 15.30 hodin.
Zveme všechny osamělé ba-
bičky a dědečky, přijďte se
s našimi dětmi potěšit!

dafiilo uprchnout do nedalekých hor.
Otec ji však vypátral, odvedl domÛ a
snažil se jí donutit zfiíci se kfiesÈanství.
Když neuspûl, odevzdal ji soudci.

Muãení sv. Barbory vidûla žena jmé-
nem Julia (Juliána), se soucitem pfied-
stoupila pfied soudce a pfiiznala se ke
kfiesÈanství. V tu chvíli se sv. Barbofie
rány zázrakem zahojily. Soudce ji tedy
dal muãit ještû ukrutnûji a na potupu jí
dal ufiíznout prsy. Nakonec sv. Barbofie
setnul hlavu meãem sám otec, spolu
s ní (snad roku 237) skonala i sv. Julie.
Sv. Barbora patfií mezi ãtrnáct pomocní-
kÛ, jejichž spoleãná památka se slaví 4.
prosince.

PP EE UU GG EE OO TT
AUTO-CENTRUM

Prodej náhradních dílÛ
POUŽITÉ I  NOVÉ

PPPP NNNN EEEE UUUU SSSS EEEE RRRR VVVV IIII SSSS
PRODEJ PNEU - POUŽITÉ I NOVÉ

Lány 8, Kostomlaty nad Labem, tel. 723 607 150, 602 341 984
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Pedagogika versus ekonomika, i o tom je dnešní škola
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Minulý pfiíspûvek do KN jsem konãil
konstatováním, že školu v nadcházejí-
cích dvou letech ãeká vysilující maratón
na povinné pfiípravû vlastního školního
vzdûlávacího programu (ŠVP). Od ro-
ku 2007 pfiestanou platit stávající
osnovy a ŠVP bude zavádûn postup-
nû od 1. a 6. tfiídy jmenovaného roku.
Pro lepší kvalitu vlastního vzdûlávacího
programu jsme se rozhodli v první fázi
pomocí dotazníkového prÛzkumu zma-
povat názory dûtí a hlavnû rodiãÛ, ale
také uãitelÛ na školu, abychom pfii své
práci vycházeli z objektivních podkladÛ.
Za hlavními dvefimi školy je od 22. 11.
umístûna schránka, do které zcela ano-
nymnû rodiãe vhodí svÛj dotazníãek se
30 otázkami, jiný dotazník s 19, resp.
pro II. stupeÀ s 32 otázkami, vyplní dû-
ti (jediní rodiãe prvÀáãkÛ pomohou s vy-
plnûním doma), a to opût anonymnû ve
škole, tfietí typ dotazníku s 32 otázkami
vyplní kantofii a ãtvrtý se 45 je pro fiedi-
tele (vyjma pro rodiãe a dûti z I. stupnû
jsou všechny dotazníky v elektronické
podobû). Veškerý sbûr dat končí 30.
listopadu a všichni vûfiíme, že se poc-
tivû zùãastní všichni oslovení respon-
denti a ùdaje budou objektivní.
Výsledkem bude tzv.: „mapa školy,“
se kterou budou pochopitelnû rodiãe
seznámeni (odhaduji bfiezen - duben
06). Tímto dopfiedu všem za zpracova-
ný dotazník dûkuji. Druhým krokem
pfied poãetím prací je semináfi pro
všechny pedagogické pracovníky školy
dne 2. 12. 05 (na tento pátek je vyhlá-
šeno první letošní volno fieditele ško-
ly pro všechny dûti, škola v provozu
nebude) na téma ŠVP.

Druhým a posledním termínem (ne-
vzniknou-li havarijní situace) pro vyhlá-
šení volna fieditele jsou dny 19.-
22.12., zde je dÛvod prozaický: finanč-
ní úspory za dva celé týdny v prosin-
ci (plyn, elektfiina), ekonomika tak pora-
zila pedagogiku. Škola za sebou totiž
celý rok 2005 táhne bfiemeno 250
tis.Kã, které jí byly odÀaty pfiesnû pfied
rokem touto dobou z rozpoãtu bez ná-
hrady. Celoroãními ùspornými opatfiení-
mi jsme se snažili pomoci obci a vlast-
ními silami minimalizovat tuto ãástku,
a právû volné dny v prosinci do jmeno-

vaných opatfiení patfií. Po projednání
celé záležitosti s pfiedsedou finanãní
komise panem Ing. Dvofiákem jsme se
shodli, že se bude muset rozpoãet ško-
ly posílit alespoÀ o polovinu odÀaté
ãástky, ãekají nás totiž vysoké lednové
platby a bfiemeno finanãních dluhÛ by
škola vláãela za sebou i nadále a celý
kolotoã by se opût roztoãil. Zde musím
vefiejnû podûkovat panu Ing.
Dvofiákovi za jeho dosavadní velmi
vstfiícný vztah k potfiebám školy, je-
ho zásluhou se minimalizují dopady
z nûkterých ménû uvážených rozhod-
nutí z minulosti a ve škole se prosazují
souãasné projekty a navíc další velko-
rysé jsou ve stfiednûdobém i krátkodo-
bém plánu. Pfiipomínám závûrem, že
v tûchto pfiedvánoãních volných dnech
bude rodiãÛm nabídnuta možnost u-
místit dítû do školní družiny (limit dle
¤ádu ŠD = 10 pfiihlášených dûtí).

Školní Akademie se stala tradicí ko-
stomlatské školy a všechny srdeãnû
zveme na tuto ojedinûlou akci v životû
školy ve čtvrtek 15. prosince od
17h v hale BIOS. Je tfieba upfiímným
slovem sdûlit na adresu nûkterých kriti-
kÛ, že vystoupení dûtí na akademii jsou
milou a rozvernou reminiscencí v rÛz-
ných variacích na jedno a to samé té-
ma, neboli, nikdo nic pfievratnû nového
nevymyslí, vystoupení jsou si rok co rok
možná podobná. Tady jde ale ùplnû
o nûco jiného! Umožnit dûtem presen-
tovat se na vefiejnosti, ukázat nacviãe-
ná vystoupení, která si oni každoroãnû
porovnávají se svými pfiedchÛdci, chtû-
jí být jako oni a ještû lepší! V podvûdo-
mí je to už jen krÛãek k pocitu hrdosti
na svou tfiídu, školu a potažmo i obec.
Takto se pfiece nenásilnû pûstuje pocit
sounáležitosti se školou i obcí - pomocí
tradic!! A tradice by se mûly posilovat,
ne rušit.

Další informace ze školy telegrafickou
formou:
● Volná zÛstává stále školní kantýn-
ka a ãeká na svého pronajímatele - kdo
máte zájem prodávat dûtem svaãiny?
Vašim dûtem!
● Souãasná Rada školy se po fiádných
volbách v letošním roce bude jmenovat
Školská rada.
● Bûh Terryho Foxe probûhl 22. 9.
za ùãastí 100 lidí, vybralo se 5 620,-Kã
a to je ùspûch.
● Po ãervnové, srpnové a záfiijové kon-
trole hospodafiení stran FÚ Nymburk,
probûhla 21.9. další kontrola hospoda-
fiení, tentokrát kontrolním výborem za-
stupitelstva obce Kostomlaty nad
Labem, obû konstatovaly pofiádek v ù-
ãetnictví školy a spokojenost s jeho ve-
dením v rámci zákona (jako nakonec
všechny minulé kontroly a že jich za tfii
roky právní subjektivity nebylo právû
málo!).

Běh Terryho Foxe 2005.
Foto: Marta Dvořáková

Přátelský zápas naší přípravky
s Nymburkem.

Foto: Marta Dvořáková

● Neoãekávanû se podafiilo, oã jsme
dva roky usilovali, pfiihlásit školu do
protidrogového programu, organiso-
vaného profesionální firmou, agenturou
Semiramis. Zaãínáme v 6. roãníku (ce-
na cca 2 500,-/rok/tfiídu) a program
s dûtmi dojde postupnû až do tfiídy de-
váté, pfiíští rok pfiibude další šestá tfiída
a do ãtyfi let bude ošetfien celý druhý
stupeÀ. Požádali jsme obec o finanãní
ùãast v tomto projektu, domníváme se,
že je v zájmu obce, postarat se o pro-
tidrogovou prevenci svých dûtí. Na ško-
le pÛsobí metodik primární prevence
(MPP), který má na starosti celou ob-
last primární protidrogové prevence i o-
statní patologické jevy.
● Od letošního roku jsme zavedli další
prospûšný program: environmentální
výchovu (EVVO), v jeho ãele opût stojí
metodik. Budeme se programovû zabý-
vat pfiedevším ekologií a péãí o životní
prostfiedí a zaãínáme tfiídûním odpadu,
konkrétnû plastÛ. I zde jsme prvotnû
vešli ve styk s obcí a navrhli pfiistavení
kontejneru na plasty ke sportovní hale
BIOS, tfiídûní plastÛ by se tak spoleãnû
s dûtmi cílilo i na dospûlé.
● Dne 28. 11. bude Rada školy schva-
lovat Výroãní zprávu školy.
● Uvádím soupis posledních provoz-
ních havárií ve škole, které dokladují, že
o objekt je nutno se prÛbûžnû a perma-
nentnû starat a to se snažíme:
1.1. Havárie kanalizace školních pavilo-
nÛ - strojní ãištûní 29.9.05: 13 811,11
Kč
1.2. Havárie kanalizace kuchynû - stroj-
ní ãištûní 23.6.05:  5 159,80 Kč
bude nutno po vytržení kofienÛ stromu
zasahujícího do kanalisace provést no-
vé napojení do vefiejné sítû
1.3. Opravy dosluhujícího vybavení ku-
chynû: 2 800,- Kč (plynová pánev,
myãka, kotel)
1.4. Havárie tlakové nádoby na vodu
20.10.05: 9 044,- Kč
● V rámci Evropského dne jazykÛ (22.
9.), byli již tradiãnû, ve spolupráci se
soukromou jazykovou školou CZ.YES
v Nymburce, pozváni do hodin Aj ro-
dilí mluvčí (Austrálie, Amerika, Velká

Pokraãování na stranû 7.
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Dobrovolní hasiči sbírají železný šrot.
foto: Marta Dvořáková

25. 12.  Hod Boží

Na Boží narození o bleší pře-
valení.

Mráz na Boží narození - zima
se udrží bez proměny

Když na Boží hod prší, sucho
úrodu poruší.

Británie) s velkým úspûchem, což je
jistû pfiíjemné zpestfiení výuky. Dûtem
bylo umožnûno poznat nejen fieã, ale
v rozhovorech i zpÛsob života v anglic-
ky mluvících zemích.
● Od fiíjna t.r. je školou používán nový,
pfiísnûjší systém zabezpečení celého
objektu. Dovnitfi se lze dostat jednak
klasickými zvonky, ale nyní pfiedevším
i pomocí vnitfiního telefonního rozvodu,

kdy jeden pfiístroj je v mezidvefií hlavní-
ho vchodu, a dovolat se je možno na
nûkolik vnitfiních stanic, pfiedevším do
družiny. Vnitfiní stanice se budou po-
stupnû množit. Z aparátu u hlavního
vchodu se kdokoli v pfiípadû nouze mÛ-
že dovolat na tfii tísÀové linky (hasiãi,
policie, rychlá lékafiská pomoc).
● Ze soutûže v plavání jsme 2. 11. pfii-
vezli dvû 1. místa a ãtyfii 3. místa, v tur-
naji ve vybíjené jsme dva týdny nato
skonãili sice na 5. - 10. místû, zato jsme
udûlali parádu v nových školních dre-
sech.
● Podûkování pro pana Petra
Spûváčka, který škole vûnoval vzácný
prehistorický otisk želvy (fauna tfieti-
hor), nalezený v dole Bílina. Relikvie
bude vystavena v uãebnû pfiírodozpytu.
● Vychovatelce paní Pokorné patfií ta-
ké podûkování za pfiípravu dûtí na rÛz-
ná vefiejná vystoupení, škoda jen, že ji
stojí mnoho ùsilí pfiemlouvat šikovné
a talentované dûti k této bohulibé ãin-
nosti pro obec a navíc vefiejné presen-
taci školy. Možná by mohli pomoci rodi-
ãe. Dûkujeme.
● Žijeme kulturnû: Klub mladého di-
váka pravidelnû zajíždí do pražských
divadel a Klub mladého ãtenáfie je

Pokraãování ze strany 6. v permanentním styku s nakladatel-
stvím Albatros. V fiíjnu byla 1. - 3. tfiída
v Hálkovû divadle na Rumcajsovi, 8.
a 9. tfiída tam shlédla pofiad „Od
Osvobozeného divadla k Semaforu,“
poãátkem listopadu absolvovala 4. a 5.
tfiída exkursi v historické budovû
Národního divadla, 2. -  5. tfiídy pobu-
dou do Vánoc 2x v kinû
v Podûbradech, v kinû v Nymburce pak
uvidí 8. a 9. roãníky dnes velmi aktuální
téma a všichni víme, že potfiebné:
„Láska ano, dûti ještû ne“ a v polovinû
prosince se chystá 1. - 4. tfiída opût do
nymburského Hálku za vánoãní pohád-
kou s koledami.
● A za zvukÛ tûchto koled vám všem
ze školy posíláme pfiání hezkého
prosince, šÈastných a veselých
Vánoc, v roce 2006 spolehlivé zdraví
i nervovou soustavu a kapičku štûs-
tíčka.

Mgr. Jaroslav Pfieučil
fieditel školy

MOTOSERVIS
Ul. Vojanova 1716
Lysá nad Labem

GIZMO - SIMSON - BABETA - MZ
-  prodej nových mopedÛ, skùtrÛ 

a 125 ccm
-  prodej náhradních dílÛ, 

pneumatik a doplÀkÛ
-  výkup a prodej motocyklÛ
-  opravy
-  výbrusy válcÛ
-  autodílny Auto Kelly, ACI

telefon: 608 137 138, 603 505 044
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Společenská 
kronika

Blahopfiejeme
k významným jubileím:
paní Marii Veverkové z Kostomlat
paní Vûfie TfiešÀákové z Kostomlat
paní Josefû Henyšové z Kostomlat
paní Janû Urbanové z Kostomlat
paní Marii Zinkové z Kostomlat
panu Jaroslavu Bodlákovi z Kostomlat

Rozloučili jsme se:
s panem Františkem Sedláãkem 

z Kostomlat
s panem Stanislavem Novákem z Lán
s panem ZdeÀkem Felcmanem 

z Kostomlat
s panem Josefem VaÀkem z Kostomlat

Tak jako každým rokem v tomto ãase,
tak i letos skonãila pro naše mužstva
podzimní ãást mistrovských utkání -
roãník 2005-2006.

PfiipomeÀme si spoleãnû v krátké re-
kapitulaci, jak si vedla naše mužstva
v posledních zápasech podzimní ãásti.

Žáci - fotbalovému výboru se podafiilo
získat nového trenéra - p.
Sladkovského, kádr se stabilizoval. Ve
složení týmu nedošlo k velkým zmû-
nám, do vyšší kategorie odešli 2 hráãi,
z pfiípravky naopak doputovali hráãi 4, ti
ovšem hráli za žáky již v loÀské sezó-
nû.

Družstvo odehrálo 11 mistrovských
zápasÛ, nasbíralo 18 bodÛ (6 vítûzství)
pfii skóre 39:15.

Vûkové složení i pfiedvádûná hra sli-
bují další zlepšení.

Dorost - dorostenci ukonãili podzimní
ãást sezóny na 7.místû. Toto umístûní
odpovídá pfiedvádûné hfie, i když s nû-
kterými výsledky nemÛžeme být spoko-
jeni. Ztratili jsme zbyteãné body hlavnû
v domácích zápasech s Benátkami
a Zelenãí. V zápasech s Velimí
a Peãkami na jejich hfiištích jsme také
mohli pfiivézt nûjaké body navíc. Tyto
ztráty nás stály lepší umístûní. Pfiesto
mÛžeme být vcelku spokojeni, neboÈ
i když se nedafiilo, hoši se prezentovali
bojovností a vÛlí porvat se o dobrý vý-
sledek. Což si myslíme, že je základ
slušných výsledkÛ na jarní ãást sezóny.

„B“ mužstvo - pokraãovalo s tûmito
prÛmûrnými výsledky. Chleby -
Kostomlaty „B“ - 3:0, Kfiinec „B“ -
Kostomlaty 3:1 - (Jírovský), Kostomlaty
- Všechlapy „B“ 3:1 - (Vacek Z., Kubín

D., Bárta M.), Bobnice - Kostomlaty 3:0,
Kostomlaty - Vestec 6:1 - (Bárta M. 3,
Litera L., Sladkovský J., Gruntman V.),
Krchleby „B“ - Kostomlaty 2:1 - (Bárta
M.), Kostomlaty - Hr. Jeseník „B“ 2:1 -
(Novák R., Fiala J.), Žitovlice -
Kostomlaty 2:1 (¤asa z pen.),
Kostomlaty - Dvory 0:4, Mcely -
Kostomlaty 1:0, Kostomlaty - Kamenné
Zboží „B“ 2:0 (¤asa 2).

Po podzimní ãásti jsme skonãili na 9.
místû a získali jsme 16 bodÛ pod vede-
ním trenéra Jifiího Kopeãka a vedoucí
mužstva Anety Toušové.
  „A“ mužstvo - posledním zápasem se
S. Pofiíãany 5:2, (Neagu 3, Sporiš 2),
skonãilo podzimní ãást okresního pfie-
boru, obsadili jsme 7. místo se ziskem
23 bodÛ a skóre 28:25. Po sobotním
(20.11.) „béãku“ následovala rozluãka
spojená s krátkým hodnocením uplynu-
lé podzimní ãásti. Hodnocení pfiednesl
pfiedseda oddílu R. ¤asa .

Podûkoval hráãÛm za bojovnost a re-
prezentaci oddílu, zranûným brzké
uzdravení a vyjádfiil pfiesvûdãení, že jar-
ní ãást bude ještû lepší.

Právû odehraná polovina soutûže pro
nás zaãala velmi dobfie, bohužel, po-
stupnû pfiibývalo zranûní (Podroužek,
Šnajdr, Zinek, Veselý, âemus,
Holcman, Janáãek), což mûlo samo-
zfiejmû vliv na sestavu. Šanci dostalo
nûkolik dorostencÛ (Loudil, Zalabák,
Bašus, Jeník, Sporiš Martin) a urãitû
nezklamali.

Nyní máme 4 mûsíce na doléãení zra-
nûní i kvalitní trénink, široký hráãský
a stabilizovaný funkcionáfiský kádr bu-
de jistû bojovat o pfiíãky nejvyšší.

Závûrem mi dovolte jménem svým
i celého výboru odd.kopané podûko-
vat všem hráčÛm, funkcionáfiÛm,
sponzorÛm a v neposlední fiadû fa-
nouškÛm a všem pfiíznivcÛm kopané
a vûfiím, že společnû se sejdeme
opût na prvním jarním zápase.
Nám všem pfieji pfiíjemné prožití na-

stupujícího adventu, pohodové vá-
noční svátky a do nového roku 2006
hlavnû pevné zdraví, spokojenost
a pokud možno co nejvíce hezkých
dnÛ.
Rudolf ¤asa, pfiedseda odd. kopané

UZÁVùRKA P¤ÍSPùVKÒ DO DALŠÍHO ČÍSLA KOSTOMLATSKÝCH NOVIN JE 16. LEDNA 2006.

ZPRÁVY Z KOPANÉ

Při tomto vítání občánků jsme mezi námi přivítali Adélku, Martínka a Terezku.  
foto: Marta Dvořáková

Vánoční koleda
Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?

Nesu, nesu koledu,
upad’ sem s ní na ledu.

Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.

Co mám smutný dělati,
musím jinou žebrati.

Koledu mi dejte,
jen se nesmějte.

Koledu mi dali,
přece se mi smáli.


