
Kostomlatské

na lednovém zasedání zastupitelstva

obce jsme schválili rozpočet obce pro
rok 2011. Příjmy jsou naplánovány

v celkové výši Kč 17 236 144,32. Na

stejnou výši jsou naplánovány i výdaje.

Samozřejmě vše bude záviset na přílivu

peněz ze státního rozpočtu, zda budou

plynout v naplánované výši či nikoliv.

Bližší informace o rozpočtu jsou na dal-

ších stránkách těchto Kostomlatských

novin. Mezi stále vzrůstající položky ve

výdajích patří výdaje za energie (spotře-

ba plynu a elektrické energie). Proto již

nyní se provádí některá úsporná opatře-

ní v hale BIOS, další budou následovat

i v dalších objektech obce. Z jednotli-

vých položek rozpočtu lze vyčíst zámě-

ry obce pro letošní rok.

Mezi akce, které chceme v letošním

roce realizovat, je rekonstrukce jednoho

pavilonu po firmě Hallpe na další pavi-
lon mateřské školy. Na tuto rekonstruk-

ci jsme podali žádost o dotaci na

Krajský úřad Středočeského kraje

z dotačního titulu Fond rozvoje obcí

a měst. Nyní budeme vypisovat výběro-

vé řízení na dodavatele tak, abychom

mohli vybírat nejméně ze tří zájemců.

Na rekonstrukci dětského hřiště
v Hroněticích jsme požádali o dotaci

v rámci Středočeského Fondu sportu,

volného času a primární prevence. Na

rekonstrukci hřiště u základní školy

jsme podali žádost o dotaci Nadaci ČEZ

na tzv. Oranžové hřiště. 

Další akcí, která nás čeká, je dokon-

čení rekonstrukce komunikací v Roz-

koši, V Glančici, ulice Průběžná a chod-

níku K Nádraží. Tyto rekonstrukce jsou

spolufinancovány z dotačního titulu

Krajského úřadu Středočeského kraje,

které byly schváleny v loňském roce.

V Rozkoši zbývá ještě položit konečný

povrch, chodník K Nádraží se rekonstru-

uje, ulice V Glančici a Průběžná budou

v jarních měsících.

Velice nás trápí uzavřený most přes
Vlkavský potok pro nákladní dopravu

z důvodu havarijního stavu mostu.

Nejen, že objízdné trasy jsou delší, ale

i dopravu prodražují. Autobusová dopra-

va musí jezdit po místní komunikaci,

která je nevhodná na takovou zátěž.

Proto po dohodě s místními firmami

jsme poslali dotaz na Krajský úřad, jaký

bude další postup, kdy se zahájí rekon-

strukce mostu, jak dlouho ještě tento

stav potrvá …

Mezi další priority obce v letošním

roce patří zajištění projektové doku-
mentace pro další etapu výstavby kana-

lizace, tentokrát pro obec Hronětice.

Během roku bychom chtěli připravit

kompletní projektovou dokumentaci

včetně všech vyjadřovacích řízení.

Zastupitelstvo obce v lednu schváli-

lo pokácení nebo ořezání některých stro-

mů v Rozkoši, v Hroněticích a v Kosto-

mlatech. Některé stromy budou

pokáceny vlastníky nemovitostí, některé

pokácí firma objednaná obcí.

Stejně jako v roce 2009, tak i v roce

2010 jsme požádali firmy působící v obci

o příspěvek na vánoční výzdobu. Celkem

firmy přispěly částkou 10 000 Kč. O výši

částky nejde, jde spíše o snahu pomoci

obci. Proto všem, kteří přispěli velice
děkuji. Byly to tyto firmy (v abecedním

pořadí): Cukrárna a kavárna u Evy,
Hradil CZ, s.r.o., Jednota Nymburk,
Pohostinství Na Place, pan Alois
Rylich, paní Magdaléna Šulcová, pan
Miroslav Veit, paní Ing. Miroslava
Zajanová a neznámý dárce. Tento

dárce poslal částku z jedné banky bez

bližší specifikace. Prosím proto tohoto

dárce, aby se ozval na obecní úřad, aby-

chom mu mohli ještě jednou poděkovat.

Na závěr mi dovolte Vám všem ještě

jednou popřát do nového roku přede-

vším pevné zdraví, štěstí, životní opti-

mismus a pozitivní pohled na život.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce
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Vážení spoluobčané,



2

U jakýchkoli voleb jde o zvolení si

svého zástupce, který má právo a povin-

nost rozhodovat za nás o veřejných

věcech týkajících se nás všech. Na obec-

ní úrovni z takových voleb vzejde člo-

věk - zastupitel, který bude rozhodovat

o našem bezprostředním okolí, tj. o pro-

storu, ve kterém bydlíme, trávíme volné

chvíle, pracujeme, bavíme se, chodíme

do školy… prostě kde žijeme. Každý

máme nějaká svá osobní kritéria, podle

kterých onoho svého koně vybíráme

a kterému bůhví proč ze všech nám

nabízených uchazečů nejvíc věříme.

Věříme proto, že bude „něco“ dělat za

nás, že to bude dělat jako bychom to my

sami dělali (protože jedině tak je to

přece správně) a už se o to tím pádem

nemusíme sami starat. Předpokládejme,

že volbami jsme si s větší či menší spo-

kojeností své koně - zastupitele určili.

K dokonalosti zbývá už jen drob-

nost, a sice definovat, co to je to „něco“.

Co to je, co je třeba rozhodnout, udělat,

zařídit, postavit, spravit, co hoří a co

naopak je třeba pořádně připravit, co

potřebujeme víc a co míň ? Jsou to ty

nápady z volebních programů, které se

možná trefily do našich představ? Nebo

existují ještě další náměty a nápady, co

měly určitě být na seznamu a o kterých

si myslíme, že by byly prospěšné či

důležité pro zdejší spokojenější žití?

Naše žití. Nás i našich dětí. No a jsme

u toho. Žádný všeobecně široce posvěce-

ný seznam potřeb bohužel nemáme.

A tak se čtyři roky budeme muset spolé-

hat na ty naše (vaše) koně, co pro vás

vymyslí a prostřednictvím úřadu taky

zrealizují. Ale takhle to být nemusí.

Vážně nemusí. Pojďme ten seznam spo-

lečně vytvořit.

Jak si to představujeme? S uctivostí

požádáme každého z vás, obyvatele

našich vesnic, o trochu vašeho volného

času. Nejprve na to, abyste se zamysleli

nad tím, co Vám z vašeho pohledu ve

vesničce střediskové i přilehlé schází či

přebývá, co vám už dlouho leží na mysli

či na jazyku jako určitě dobrá věc, nebo

naopak donebevolající hrůzný úkaz,

kolem kterého denně chodíte a s kterým

se už léta nic neděje, protože jsme si na

něj prostě zvykli. Může to být jakýkoli

realistický nápad, námět, návrh z oblasti

dopravy, technické a občanské vybave-

nosti obcí, podnikání, školy, školky,

spolkové a společenské činnosti, sportu

a volného času, kultury, památek, koste-

la, hřbitova, zeleně, čistoty a vzhledu

obcí, drobnosti i širší sounáležitosti.

V druhém kroku bychom rádi, kdybyste

nám vaše myšlenky sdělili - a to pro-

střednictvím formuláře, který najdete

v tomto čísle Kostomlatských novin

nebo na obecních webových stránkách

h t t p : / / w w w . k o s t o m l a t y -

obec.cz. Vyplněný formulář můžete buď

poslat e-mailem na adresu kostoanke-

ta@email.cz nebo vhodit do připrave-

ných anketních schránek (umístění

schránek je na OÚ, ve škole, v Jednotě,

v Hroněticích v hospodě, na Vápensku

u Vokálů, v Rozkoši u p. Bárty).

Zastupitelé přispějí též svým dílem do

společného balíku myšlenek, samozřej-

mě povinně. O některé „podněty“ se jistě

postará i náš tatíček stát. 

Další kroky zůstanou na našich

zastupitelských bedrech. Anketu vyhod-

notíme, sestavíme z ní reálný zásobník

potřeb a akcí a určíme, co má před čím

větší prioritu dle četnosti vámi podaných

námětů a dalších kritérií. Výsledky

z ankety budou zveřejněny

v Kostomlatských novinách i na obec-

ním webu. Následně mohou být veřejně

prodiskutovány na veřejném zasedání.

Takto vámi naplněný a námi poskládaný

zásobník bude podkladem nejen pro

sestavování krátkodobých ročních

plánů, ale i pro načrtnutí jakési dlouho-

dobé vize našich obcí přesahující voleb-

ní období. Díky takovému zásobníku

budeme lépe připraveni využívat kolem-

jdoucí dotace a díky plánům budeme

trochu snáze sestavovat obecní rozpočet.

Předpokládáme, že zásobník bude do

budoucna otevřený a bude průběžně

doplňován a upravován o další náměty

od občanů či zastupitelů. Každý, kdo

bude mít zájem, se jednoduše podívá na

obecní webové stránky a tam se dozví,

co se chystá, co se právě řeší a co je již

hotovo.

Vážení spoluobčané, věříme, že si

mezi každodenními starostmi najdete

trochu času na úvahy o vylepšení místa,

ve kterém žijete vy i vaši potomci.

Doufáme zároveň, že touto anketou

a jejími výsledky posuneme komunikaci

mezi zastupitelstvem, OÚ a občany

o kus kupředu.

Vaši zastupitelé

ANKETA
Vážení občané a obyvatelé Kostomlat, Hronětic, Lán, Rozkoše a Vápenska

ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu

ČÍSLA ROKU 2010
● narodilo se 20 dětí

(9 chlapců, 11 děvčat)

● zemřelo 19 občanů

(7 mužů, 12 žen)

● na OÚ byly uzavřeny 3 sňatky

● přistěhovalo se 33 osob

● odstěhovalo se 24 osob

● v rámci obce se stěhovalo 18 osob

POČET OBYVATEL K 1. 1. 2011

obec celkem mužů žen

Hronětice 182 93 89

Kostomlaty nad Labem 1312 642 670

Lány 114 58 56

Rozkoš 105 52 53

Vápensko 48 20 28

celkem 1761 865 896

(počty včetně cizinců přihlášených k TP nebo k přechodnému pobytu)

TERMÍNY PŘISTAVENÍ 
VELKOOBJEMOVÝCH 

KONTEJNERŮ PRO ROK 2011

Lány
18. - 20. 2. 20. - 22. 5.
19. - 21. 8. 4. - 6. 11.

Rozkoš
18. - 20. 3. 17. - 19. 6.
16. - 18. 9. 9. - 11. 12.

Vápensko
18. - 20. 2. 20. - 22. 5.
19. - 21. 8. 4. - 6. 11.
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Na začátku nového roku se vždy

ohlížíme zpět na ten právě minulý. Hod-

notíme, porovnáváme, zamýšlíme se nad

tím, co v tom nastávajícím udělat lépe.

I to bylo tématem poslední prosinco-

vé schůze OV SPCCH v ČR, o.s.

Nymburk. Za výsledný účet, který sklá-

dá svým členům na výročních schůzích

základních organizací, se určitě nemusí

stydět.

V roce 2010 zabezpečil pět rekon-

dičních pobytů s účastí 102 členů - kar-

diaků, respiriků, diabetiků i tělesně

postižených. Prožili krásných devět dní

v Rokytnici n. J., v Deštném v Orlických

horách a v Janských Lázních.

Dobře spravovaným a odůvodněným

projektem získal OV k příspěvku na

rekondiční pobyty z Centra služeb

SPCCH v ČR, o.s. Praha také dotaci

z Humanitárního fondu Středočeského

krajského úřadu pro 30 členů na akci

pod názvem "Pro zdravé dýchání".

Pro ně připravil pravidelná dechová

cvičení s odborným vedením, kolekci

pobytů v solné jeskyni a sedmidenní

rehabilitační pobyt v Janských Lázních.

Zde o ně pečovala lékařka, zdravotní

sestra i cvičitelka. Účastníci absolvovali

ranní rozcvičku, půlhodinové dechové

cvičení, rehabilitační hodinové cvičení

zakončené relaxací, odborné přednášky

doplněné videoprojekcí, procházky

v krásné přírodě, společenské hry, soutě-

že o ceny a další aktivity. Že celý projekt

splnil svůj smysl, potvrdily výsledky

dechové kapacity v porovnání na začát-

ku a konci celé akce.

Kromě této hlavní náplně činnosti

OV SPCCH se vydařilo i jarní setkání

členek všech tří ZO - z Lysé n. L.,

Nymburka a Poděbrad, které se pochlu-

bily svými ručními pracemi na společné

výstavě. Tu doplnila beseda s lékařkou

na téma - Aktivní stárnutí.

Bez povšimnutí nenechal okresní

výbor ani „Týden SPCCH“, který je již

tradičně v měsíci říjnu. Po pěti letech

uskutečnil Krajský výbor SPCCH, o.s.

v ČR společné setkání v Mladé

Boleslavi. Jako již tradičně se můžeme

pochlubit nejen počtem účastníků, ale

i reprezentací. Základní organizace

Poděbrady zde předvedla cvičení s míči,

country tance a výstavku ručních prací.

Nymburská základní organizace zase

pro své účastníky před setkáním zorga-

nizovala návštěvu zámku v Mnichově

Hradišti a na aktivu se pochlubila kroni-

kami. ZO Lysá nad Labem zaslala na

povodňový účet Libereckého kraje část-

ku 5 000,-Kč postiženým. OV na setkání

přivezl panely, které názorně představily

jeho činnost nejen v roce 2010.

Účet ze své dobrovolné činnosti jako

občanské sdružení může OV SPCCH

v ČR, o.s. Nymburk hodnotit jako

vyrovnaný.

Hana Navrátilová,
předsedkyně okresního výboru
Svazu postižených civilizačními

chorobami v ČR, o.s.

Účet, který potěší

ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu

Pozemky, domy, byty
Exekuce, výkupy nemovitostí

Odhady pro dědictví
■ Zajišťujeme prodej, pronájem – bytů, rodinných domů, pozemků.
■ Veškerý právní a finanční servis zdarma.
■ (Hypotéky – úvěry, penzijní pojištění, pojištění nemovitostí, stav.spoření, investice, úrazové
pojištění, kapitálové životní pojištění, atd.).

Vaše dotazy ohledně naší nabídky Vám zodpoví real. makléř a finanční poradce Petra Radoušková
na tel. 604 557 905 
e-mail: petra–efcon@seznam.cz www.abs–reality.cz

ABS reality

Poplatek za odpad
500,- Kč/trvale hlášený občan

nebo 500,- Kč/nemovitost, ve které není

hlášena k TP žádná osoba

Poplatek ze psa v obci Kostomlaty nad
Labem:
1. pes ..................................... 100,- Kč

2. pes a každý další ............... 150,- Kč

Poplatek ze psa v obcích Hronětice,
Lány, Rozkoš a Vápensko:
1. pes ....................................... 50,- Kč

2. pes a každý další ............... 100,- Kč

Platbu lze uskutečnit v hotovosti do

pokladny OÚ (pokladní hodiny: pondělí

8 - 10 hodin, středa 15 - 17 hodin), z účtu

na číslo 504 364 369/0800 nebo složen-

kou, kterou zašleme na požádání. Po pro-

vedení platby obdrží plátce svozovou

známku pro rok 2011. Při platbě složen-

kou nebo z účtu je třeba si svozovou

známku vyzvednout na obecním úřadě.

POPLATKY OBCI V ROCE 2011 SPLATNÉ DO 28. 2. 2011
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Údaje do sčítacích formulářů se

vyplňují k tzv. rozhodnému okamžiku
- pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je to

půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Základní termíny sčítání lidu

26. února 2011
Začíná fungovat call centrum pro

veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97

02 se mohou lidé obracet s dotazy

a nejasnostmi ohledně sčítání každý den

od 8:00 do 22:00. 

Sčítací komisaři začnou zároveň roz-

nášet domácnostem do schránek infor-

mační letáky o blížícím sčítání. Zároveň

s letákem vhodí komisař do schránky lís-

teček s návrhem termínu, kdy do dané

domácnosti přinese sčítací formuláře.

Každá domácnost najde ve schránce

letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat

domácnosti a roznášet formuláře. Každý

občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST

OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dosta-

nou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a maji-

telé či správci domů ještě oranžový

DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů

končí 25. března 2011.

25. - 26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. roz-

hodným okamžikem sčítání. Informace

do sčítacích formulářů se vyplňují podle

skutečnosti platné v tento rozhodný oka-

mžik. 

Příklad: Pokud se miminko narodilo

dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo

v rozhodný okamžik na světě a do sčítá-

ní se nepočítá. Pokud se ale narodilo

hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhod-

ný okamžik mezi námi a je třeba tuto

radostnou novinu do sčítání uvést. 

26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdá-

vat vyplněné sčítací formuláře. Existují

tři základní cesty:

● Internet 

● sčítacímu komisaři 

● Odeslání poštou v obálce nebo ode-

vzdání na kterékoliv poště

14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle

zákona odevzdat formuláře - ať už je

budou odesílat přes internet, poštou

v obálce nebo osobně předávat sčítací-

mu komisaři. 

20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplat-

nou linkou 800 87 97 02. Dále bude

k dispozici pro informace o sčítání lidu

číslo Českého statistického úřadu 274

057 777, které je v provozu v úředních

dnech. Stále bude také fungovat infor-

mační email info@scitani.cz.

Sčítací komisař navštíví Vaši

domácnost a předá Vám sčítací formulá-

ře. Požádá Vás o potvrzení jejich převze-

tí podpisem. Zároveň Vám předá vysvět-

livky k vyplnění formulářů a poskytne

další potřebné informace. Sčítací komi-

sař bude nosit viditelně umístěný průkaz,

kterým se na požádání prokáže. Do

vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami

nevyzvete.

Formuláře, které nemohly být
domácnosti doručeny ani při opakované

návštěvě sčítacího komisaře, budou

k dispozici na poště, jejíž adresa a pro-

vozní doba jsou uvedeny na letáčku,

vhozeném sčítacím komisařem do Vaší

schránky.

Než začnete

formuláře vyplňo-

vat, pečlivě si pro-

sím přečtěte

v y s v ě t l i v k y .

K vyplnění použijte

nejlépe černou

kuličkovou tužku.

Formuláře prosím

nepřekládejte. 

Sčítací formuláře: 
● Sčítací list osoby

- vyplňuje se za

každou osobu. 

● Bytový list -

vyplňuje faktický

uživatel bytu (bez

ohledu na právní

důvod užívání bytu

a délku pobytu

v bytě) za každý

byt - za jeden byt

jeden formulář. 

● Domovní list -

vyplňuje vlastník

nebo správce domu

za každý dům - za jeden dům jeden for-

mulář. 

Sčítací formuláře můžete vyplnit

i elektronicky.

Vyplněné formuláře můžete odevzdat
následujícími způsoby: 
● předáte je sčítacímu komisaři při jeho

druhé návštěvě jako volné listy nebo

v zalepené obálce, kterou Vám komisař

na požádání vydá 

● zašlete je bezplatně ČSÚ poštou

v obálce s předtištěnou adresou P.O.

Boxu 

● nebo je vyplníte elektronicky 

● odevzdáte na poště 

Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů

a bytů 2011 je dána zákonem

č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů

a bytů v roce 2011 a týká se všech osob,

které se v rozhodný okamžik nacházejí

na území České republiky nebo mají na

území České republiky trvalý nebo

povolený přechodný pobyt.

Další informace naleznete na
www.scitani.cz. Zde jsou k dispozici také
vzory jednotlivých formulářů.

Sčítání lidu 2011

ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu
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0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 2 400 000

0000 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin. 160 000

0000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 220 000

0000 1121 Daň z příjmů PO 2 700 000

0000 1122 Daň z příjmů PO za obce 50 000

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 800 000

0000 1337 Poplatek za likvidaci 

komunálního odpadu 930 000

0000 1341 Poplatek ze psů 30 000

0000 1343 Poplatek za užívání 

veřejného prostranství 10 000

0000 1347 Poplatek za provozování 

výh. hracích přístrojů 

(místní poplatek) 60 000

0000 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 

(6 % z výtěžku) 23 000

0000 1361 Správní poplatky 

(za hrací automaty) 80 000

0000 1511 Daň z nemovitosti 2 000 000

0000 2451 Splátky půjč.p. od přísp. org. (ZŠ) 190 000

0000 4121 NI př. transf. od obcí 190 000

0000 xxxx 14 843 000

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

(příjmy z inzerce v KN) 5 000

3349 xxxx 5 000

3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

(automat Coca Cola) 1 000

3412 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. 

a jejich částí 229 000

3412 xxxx 230 000

3612 Bytové hospodářství
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb 

a výrobků (4 byty) 125 000

3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich 

částí (byt. zař., bojler, sporák) 15 000

3612 xxxx 140 000

3613 Nebytové hospodářství
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

(zálohy na plyn) 75 000

3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. 

a jejich částí 270 000

3613 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 60

3613 xxxx 345 060

3632 Pohřebnictví
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb 

a výrobků 27 000

3632 xxxx 27 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 

(pole, pozemky pronajaté FO) 185 000

3639 xxxx 185 000

3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722 2310 Příjmy z prodeje krát. 

a drob. dlouh. majetku (kovošrot) 10 000

3722 xxxx 10 000

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 

a náhrady 140 000

3725 xxxx 140 000

5512 Požární ochrana - dobr. část
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. 

a jejich částí 5 200

5512 xxxx 5 200

6171 Činnost místní správy
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

(rozhlasové relace) 1 500

6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 

(prodej pohledů) 100

6171 xxxx 1 600

6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6310 2141 Příjmy z úroků (z finančních 

prostředků na účtu obce) 10 000

6310 2142 Příjmy z podílu na zisku 

a dividend (VaK) 2 000

6310 xxxx 12 000

Zůstatek z roku 2010 1 292 284,32

PŘÍJMY CELKEM 17 236 144,32

PŘÍJMY OBCE KOSTOMLATY NAD LABEM V ROCE 2011

ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu

Paragraf Položka Text Kč

2212 Silnice
2212 5139 Nákup materiálu j. n. 

(např. příčný práh na vozovku) 20 000

2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000

2212 5169 Nákup ostatních služeb (úklid sněhu) 80 000

2212 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy 

a údržbu (Průběžná, V Glančici, 1 000 000

2212 xxxx dokončení Rozkoš, chodníky) 1 102 000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 

(150,- Kč/občan) 261 300

2221 xxxx 261 300

2310 Pitná voda
2310 6349 Invest. transf. veřej. 

rozp. místní úrovně 944 700

2310 xxxx 944 700

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 
a nakládání s kaly

2321 5139 Nákup materiálu j. n. 

(např. dekly k jímkám apod. ) 1 000

2321 5169 Nákup ostatních služeb 

(čištění kanalizace - VaK) 25 000

2321 5171 Výdaje na dodavat. zajišť. opravy 

a údržbu (např. oprava potrubí) 10 000

2321 xxxx 36 000

VÝDAJE OBCE KOSTOMLATY NAD LABEM V ROCE 2011

Pokračování na další straně
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3111 Předškolní zařízení
3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000

3111 5331 Neinvestiční příspěvky 

zřízeným PO 300 000

3111 xxxx 305 000

3113 Základní školy
3113 5331 Neinvestiční příspěvky 

zřízeným PO 1 765 000

3113 xxxx 1 765 000

3314 Činnosti knihovnické
3314 5229 Ost. NI transf. nezisk. a podob. organ. 

(kniž. fond, kanc. potř., mzdy) 40 000

3314 xxxx 40 000

3319 Ostatní záležitosti kultury
3319 5139 Nákup materiálu j. n. 

(kronika obce, foto) 1 500

3319 xxxx 1 500

3330 Činnost registrovaných církví 
a náboženských společností

3330 5223 Neinv. transfery církvím a nábož. 

společnostem (oprava kostela) 50 000

3330 xxxx 50 000

3341 Rozhlas a televize
3341 5171 Opravy a udržování 5 000

3341 5169 Nákup ostatních služeb (revize) 5 000

3341 xxxx 10 000

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3349 5169 Nákup ostatních služeb 

(Kostomlatské noviny) 80 000

3349 xxxx 80 000

3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3399 5131 Potraviny (dárk. balíčky pro 

důchodce) 16 000

3399 5139 Nákup materiálu j. n. 2 000

3399 5169 Nákup ostatních služeb 

(beseda s důchodci) 8 000

3399 5175 Výdaje na poříz. věcí a služeb 

- pohoštění 7 000

3399 5179 Ostatní nákupy j. n. (ošatné - svatby,

vítání občánků) 2 000

3399 5194 Věcné dary (vítání občánků, 

zlaté svatby aj.) 35 000

3399 xxxx 70 000

3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3412 5139 Nákup materiálu j. n. (kopility, 

dřevotř. desky - BIOS) 50 000

3412 5153 Plyn 250 000

3412 5154 Elektrická energie 90 000

3412 5169 Nákup ostatních služeb 

(např. kontrola has. přístr., 

kotvení apod.) 14 000

3412 5171 Výdaje na dodav. zajišť. opravy 

a údržbu (např. oprava pl. zářiče) 10 000

3412 xxxx 414 000

3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3419 5229 Ost. neinv. transf. nezisk. 

a podobných organ. (TJ Sokol) 160 000

3419 xxxx 160 000

3421 Využití volného času dětí a mládeže
3421 5229 Ost. neinv. transf. nezisk. 

a podobných organ. (DK Kamarád) 80 000

3421 xxxx 80 000

3429 Zájmová činnost a rekreace j. n. 
3429 5229 Ost. NI transf. nezisk. a podob. organ. 

(MS Polabí, posvíc. koncert) 16 000

3429 xxxx 16 000

3543 Pomoc zdravotně postiženým
3543 5222 NI transf. občanským sdružením 

(za občany, umíst. ve spec. zař.) 3 000

3543 5229 Ost. NI transf. nezisk. a podob. org. 

(pro postižené civil. chorobami) 1 000

3543 xxxx 4 000

3612 Bytové hospodářství
3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 000

3612 5171 Výdaje na dodavat. zajišť. opravy 

a údržbu 25 000

3612 xxxx 30 000

3613 Nebytové hospodářství
3613 5139 Nákup materiálu j. n. 1 000

3613 5151 Studená voda 19 000

3613 5153 Plyn 76 000

3613 5154 Elektrická energie 17 000

3613 5169 Nákup ostatních služeb 

(např. revize, měření emisí apod.) 11 000

3613 5171 Výdaje na dodavat. zajišť. opravy 

a údržbu 66 000

3613 xxxx 190 000

3631 Veřejné osvětlení
3631 5139 Nákup materiálu j. n. 300 000

3631 5154 Elektrická energie 270 000

3631 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000

3631 5162 Služby telekomunikací 

a radiokomunikací 2 600

3631 5163 Služby peněžních ústavů 

(povinné ručení Multikára) 6 700

3631 5164 Nájemné 

(pronájem vánoční výzdoby) 38 000

3631 5169 Nákup ostatních služeb 

(např. hrabání výkopů apod.) 60 000

3631 5171 Výdaje na dod. zajišť. opravy 

a údržbu (oprava multikáry, světel) 10 000

3631 xxxx 690 300

3632 Pohřebnictví
3632 5139 Nákup materiálu j. n. 500

3632 5154 Elektrická energie 2 000

3632 5169 Nákup ostatních služeb 

(např. odvoz odpadů, instalat. 

opravy apod) 13 000

3632 5171 Výdaje na dodavat. zajišť. opravy 

a údržbu (např. oprava pumpy) 4 500

3632 xxxx 20 000

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3633 6121 Budovy, haly a stavby 

(projekt - nová lokalita) 200 000

3633 xxxx 200 000

VÝDAJE OBCE KOSTOMLATY NAD LABEM V ROCE 2011

Pokračování na další straně
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3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 
3639 6130 Pozemky (výkup pozemků od občanů 

- veřejná prostranství) 20 000

3639 xxxx 20 000

3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722 5139 Nákup materiálu j. n. 

(např. koše pro psí exkrementy) 10 000

3722 5169 Nákup ostatních služeb 

(popelnice, kontejnery) 1 600 000

3722 xxxx 1 610 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 5131 Potraviny - pití 1 000

3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 10 000

3745 5139 Nákup materiálu j. n. 

(např. hrábě, motyky, lopaty, kolečka, 

oplocení, aj. ) 40 000

3745 5154 Elektrická energie 9 000

3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000

3745 5162 Služby telekomunikací 

a radiokomunikací 1 600

3745 5163 Služby peněžních ústavů 6 700

3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000

3745 5171 Výdaje na dodavat. zajišť. opravy 

a údržbu 40 000

3745 xxxx 213 300

5512 Požární ochrana - dobrovolná část
5512 5131 Potraviny 3 500

5512 5134 Prádlo, oděv, obuv 5 000

5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000

5512 5139 Nákup materiálu j. n. 

(např. nákup pletiva apod.) 25 000

5512 5154 Elektrická energie 30 000

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 000

5512 5162 Služby telekomunikací 

a radiokomunikací 12 000

5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000

5512 5169 Nákup ostatních služeb 11 000

5512 5173 Cestovné 1 500

5512 xxxx 108 000

6112 Zatupitelstva obcí
6112 5023 Odměny členů ZO a krajů 820 000

6112 5031 Povinné pojištění na soc. zab. 

a přísp. na st. p. z. 142 500

6112 5032 Povinné pojištění na veřejné 

zdravotní pojištění 66 500

6112 5162 Služby telekomunikací 

a radiokomunikací 16 000

6112 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000

6112 5169 Nákup ostatních služeb 

(zpracování mezd) 6 000

6112 5176 Účastnické poplatky na konference 4 000

6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery 

obyvatelstvu 

(penzijní připojištění) 6 000

6112 xxxx 1 062 000

6171 Činnost místní správy
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 710

000

6171 5031 Povinné pojištění na soc. zab. 

a přísp. na st. p. z. 413 250

6171 5032 Povinné pojištění na veřejné 

zdravotní pojištění 133 950

6171 5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění 14 000

6171 5131 Potraviny 8 000

6171 5136 Výdaje na knihy, učeb. pomůcky 

a tisk (Sbírka zákonů, odb. lit.) 18 000

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

(např. PC, židle, skartovačka aj.) 100 000

6171 5139 Nákup materiálu j. n. (např. tonery, 

kancelářské potřeby apod.) 85 000

6171 5151 Studená voda 4 500

6171 5153 Plyn 45 000

6171 5154 Elektrická energie 45 000

6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 000

6171 5162 Služby telekomunikací 

a radiokomunikací 42 000

6171 5167 Služby školení a vzdělávání 16 000

6171 5169 Nákup ostatních služeb (revize, 

VISMO, servis PC, inst. práce) 470 000

6171 5171 Opravy a udržování (vozidla, žlaby, 

střechy, kopírka, PC, tiskárna) 300 000

6171 5172 Výdaje na nákup softwaru 

a poč. programů 15 000

6171 5173 Cestovné 2 000

6171 5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb 

- pohoštění 1 000

6171 5176 Účastnické poplatky na konference 7 000

6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 

a náhrady (odbory) 54 000

6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 

(přestupková agenda) 3 000

6171 5329 Ost. neinv. transf. veřej. rozp. 

místní úrovně (mikroregion) 12 194

6171 5361 Nákup kolků 1 000

6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 

(poplatky stav. řízení, dáln. zn.) 2 000

6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,

obcím a st. f. 1 000

6171 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 

(penzijní připojištění) 30 000

6171 6121 Budovy, haly a stavby (např. 

zateplení MŠ, projektová činnost 

apod.) 448 106

6171 xxxx 3 997 000

6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. Operací
6310 5161 Služby pošt 11 000

6310 5163 Služby peněžních ústavů 9 000

6310 xxxx 20 000

6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6320 5163 Služby peněžních ústavů 

(pojistky na obecní majetek) 88 000

6320 xxxx 88 000

6399 Ostatní finanční operace
6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu (z příjmů)

50 000

6399 xxxx 50 000

0000 FINANCOVÁNÍ
0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 

na účtech 3 598 044,32

0000 xxxx 3 598 044,32

VÝDAJE CELKEM: 17 236 144,32

VÝDAJE OBCE KOSTOMLATY NAD LABEM V ROCE 2011
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Přeplatky budou klientům vraceny
hotovostně v pokladně školní kuchyně
v následujících termínech:

KANCELÁŘ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ 
OD 12. 1. 2011 - 31. 1. 2011:

(PRODLOUŽENO DO 25. 2. 2011)

Pondělí: 7 - 10,45 15 - 15,30

Úterý: 7 - 10,45 15 - 15,30

Středa: 7 - 10,45 15 - 16,30

Čtvrtek: 7 - 10,45 15 - 15,30

Pátek: 7 - 10,45 15 - 15,30

Po uplynutí tohoto termínu po dohodě
s provozní kuchyně.

Poznámka: V období leden 2011 - čer-
ven 2011 budou platby obědů probíhat
stejným způsobem jako v předchozím
období, tzn. že vratky budou klientům
vraceny opět hotovostně a to v měsíci
červnu. Zvažujeme restauraci daného
systému plateb buď tak, že budou place-
ny jen skutečně odebrané obědy a vratky
nevzniknou vůbec, či že vratky budou
odesílány na čísla účtů klientů bezhoto-

vostním způsobem. Vybrána bude lev-
nější varianta. Klienti budou včas infor-
mováni o zvažovaných krocích k dalšímu
zkvalitnění plateb stravného.

ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy   || ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy   || ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy

Přestože letáček visel  v  MŠ a ZŠ celý leden,  nestači l i  s i  někteří  kl ienti  peníze vyzvednout,  
t ímto je  na s ituaci  upozorňujeme.

VRATKY PŘEPLATKŮ ZA ODEBRANÉ OBĚDY ZA OBDOBÍ
OD 1. 9. 2010 DO 31. 12. 2010

1. Skupinu historického šermu „Pernštej-
ni“ jsme přivítali 5. 1. s pořadem Goti-

ka - život rytířů za vlády Lucemburků.

Našimi hosty byly děti z MŠ.

2. Plavecký výcvik absolvuje 2. třída

od 7. 1. do 25. 3. Postupně se k nim

bude připojovat ve zdokonalovacích

kursech 3., 4. a 5. třída.

3. V roce 2011 pokračujeme v zapojení

školy do projektu Ovoce do škol, kdy

žáci 1. stupně dostávají 1x měsíčně

balíček s čerstvým ovocem, zeleni-

nou nebo ovocnými šťávami bez kon-

zervantů.

4. Revize tělovýchovného zařízení
a venkovního dětského hřiště probě-

hla 10. - 11. 1.

5. Dění ve čtvrtek 13. 1.: 1. stupeň nav-

štívili amatérští herci z projektu

Recyklohraní a předvedli krátké

skeče na téma třídění odpadu. 2.

stupeň byl účasten v Hálkově divadle

v Nymburce pořadu Internetová kri-
minalita a drogy.

6. Pokračujeme ve sběru papíru
i kartonu, baterií a drobného elek-
troodpadu. Zapojeni jsme do výše

zmíněného projektu Recyklohraní.

7. V pondělí 24. 1. se konala 3. pedago-

gická rada. Mimo jiné konstatovala:

z 98 dětí I. stupně jich prospělo
s vyznamenáním 72, neprospěla 

1 žákyně, ze 71 dětí na II. stupni jich

prospělo s vyznamenáním 23,

neprospělo 6, z toho jen 

3 v 7. třídě. Opatření k posí-
lení kázně byla použita ve 

2 případech v 5. a 9. třídě.

Vysvědčení (resp. výpisy)

dostaly děti v pondělí 31. 1.

8. Zápis do 1. ročníku ZŠ
proběhl ve středu 26. 1.

a v náhradním termínu 2. 2.

2011. Za tradičního přispění

žáků 9. třídy děti procházely

mezi pohádkovými postavič-

kami a soutěžily. K zápisu se
dostavilo 30 dětí, o odklad

školní docházky požádali 

3 rodiče, 5-ti dalším byl OŠD

doporučen. Konečné počty

budou dle platné legislativy

známé k 31. 5. 2011.

Příjemným prvkem byly 
4 děti ze Stratova, kdy po

letech konečně navazujeme
4. třída při hodině TV Foto: Marta Dvořáková

DĚNÍ VE ŠKOLE:



OTEVÍRACÍ DOBA HERNY KLUBU KAMARÁD

OHLÉDNUTÍ ZA ZIMOU
V adventním čase jsme pro vás

uspořádali adventní výstavu nazvanou

Den pro Kostomlatsko. Váš zájem nás

mile potěšil, pevně doufáme, že se poda-

ří podobnou akci zorganizovat i v letoš-

ním roce. Pro děti jsme v prosinci při-

pravili tradičního Mikuláše a vánoční

besídku zakončenou vypouštěním přání

Ježíškovi. Pro maminky proběhla floris-

tika, kdy se vyráběl adventní věnec. 

V novém roce jsme rozšířili nabídku

kroužků pro školní děti o aerobik, rádi

bychom uskutečnili sérii přednášek

o poskytnutí první pomoci. Těm, kteří

mají dopoledne čas, chceme nabídnout

anglickou konverzaci (pro maminky

bude zajištěno hlídání dětí). Na únor plá-

nujeme také tvoření nebo floristiku pro

rodiče či rodiče s dětmi. Rovněž zjišťu-

jeme možnosti uspořádání počítačového

kurzu.

Milé maminky, tatínkové, babičky,

ale i vy středoškoláci či vysokoškoláci,

pokud máte pocit, že umíte něco, o co

byste se mohli podělit s ostatními, ať už

formou nějakého kroužku (nejen pro

malé děti, ale i pro školáky, nebo dospě-

lé), kurzu, jednorázového večera či

odpoledne, budeme moc rádi, pokud se

s námi spojíte. Klub Kamarád tu není

jen pro maminky na mateřské dovolené,

ale pro všechny obyvatele. Váš zájem je

určující pro to, jaké volnočasové aktivity

bude Klub nabízet. Přivítáme rádi i vás,

kteří byste nám chtěli pomoci s pořádá-

ním nějaké jednorázové akce pro veřej-

nost.

9
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spolupráci i s touto obcí a to je dobře!

9. V pondělí 31. 1. nás čekal již čtvrtý
projektový audit z grantového pro-

jektu Vzdělání pro konkurence-

schopnost. Všechny 3 projektové

učebny jsou v plném provozu.

10. Jednodenní pololetní prázdniny
připadly na pátek 4. 2. a navazo-
valy na ně jarní prázdniny v ter-
mínu od 7. - 11. 2. 2011.

11. Po jarních prázdninách odjíždíme na

lyžařský výcvik do Desné.

ZŠ Kostomlaty n. L.

Zápis do 1. třídy Foto: Marta Dvořáková Zápis do 1. třídy Foto: Marta Dvořáková

DD ĚĚ TT SS KK ÝÝ   KK LL UU BB   || DD ĚĚ TT SS KK ÝÝ   KK LL UU BB   || DD ĚĚ TT SS KK ÝÝ   KK LL UU BB   

ZÁPIS DO MŠ
KOSTOMLATY NAD LABEM

proběhne 30. 3. 2011 od 8:00 - 16:00
hodin v ředitelně MŠ (pavilon balon-

kové třídy). K zápisu si s sebou přine-

ste rodný list dítěte, občanský průkaz 

a potvrzení o zaměstnání. 

Mgr. Markéta Borecká 
ředitelka MŠ

pondělí 16:00 - 18:00

úterý 8:30 - 12:00

středa hlídání dětí

čtvrtek 8:30 - 12:00 16:30 - 18:00
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Adventní výstava DK Kamarád Foto: Marta Dvořáková Adventní výstava DK Kamarád Foto: Marta Dvořáková

pondělí 15:00-16:00 dívčí aerobik (8-15let)
15:30-16:00 angličtina pro předškoláky
16:00-16:30 angličtina pro předškoláky
20:00-21:00 kalanetika

úterý Od 10:00 
malí muzikanti a výtvarná dílnička

středa 13:30-14:15 čtenářský kroužek I
14:15-15:00 čtenářský kroužek II
15:00-16:30 tancování

čtvrtek Od 10:00 cvičení pro děti do 3 let a pohádka 15:30-16:30 cvičení pro rodiče s dětmi do 6 let (hala Bios)
16:00-18:00 dílna plná tvoření

KNIHOVNA
Během měsíce prosin-

ce byl do knihovny

pořízen z dotace od

Středočeského kraje

nový počítač s monitorem, multifunkční

zařízení a nový nábytek. Také jsme

nakoupili nové knihy. Na další nové

knihy z výměnného fondu knihovny

v Kutné Hoře se můžete těšit během

února.

NOVÉ KNIHY 
V KNIHOVNĚ
Erskinová, Barbara - Dědictví minulosti;

Sparks, Nicholas - Poslední píseň;

Franková, Anne - Deník; Šejnost Jan,

Zahrádka Roman, Horáková Alena -

Klíč k dětské duši podle slunečních zna-

mení; Fielding, Joan - Ještě mě nezabí-

jej; Ciprová, Oldřiška - Nevěsta železné-

ho krále; Harper, Karen - Královnina

guvernantka; Lobel, Arnold - Kvak

a Žbluňk od jara do Vánoc; Wilsonová,

Jacqueline - Kočičí mumie; Nová,

Jarmila - Soukromý život Jaroslava

Marvana; Němcová, Božena - Pohádky;

Brett, Simon - Jak na prevíta - Rady pro

babičky a dědečky; Brett, Simon - Jak na

prevíta - Rady pro tatínky; Zafón, Carlos

Ruiz - Stín větru; Lealletová, Blandine -

Věnečky; Cooková, Kate - (Ne)schopná

matka, Jak po porodu nezešílet a dostat

se opět do formy; Kepler, Lars -

Hypnotizetér; Bumbová, Stanislava -

Lapálie s mořskou pannou; Hašplová,

Jana - Masáže dětí a kojenců; Krejča,

Miroslav, Jelenová Tereza - Putování

vodníků od rybníka k rybníku;

Budziková, M. F. - Život s koněm není

na jedno kopyto; Kišová, Hana - Říkadla

a jednoduchá cvičení pro děti od kojene-

ckého věku; Jenningsová, M. - Případy

doktora Murdocha; Bauer, Jan -

Císařova poslední vůle; Allen, K. Eileen

- Přehled vývoje dítěte od prenatálního

období do 8 let; Košanová, Marcela -

Malá čarodějka; Kubátová, Marie - Jak

Krakonoš s Trautenberkem vedli válku;

Bauer, Jan - Výkupné za krále; Trujillo,

Eduardo - Hledej koně v jezdeckém

klubu; Nesvadba, Michal - Pohádky

o dveřích; Čechura, Josef - Příhody

Maxipsa Fíka; Svěrák, Zdeněk - Pan

Buřtík a pan Špejlička; Ježková, Alena -

Řecké báje; Štípová, Ljuba - Pojď

s koťaty do pohádky; Havelka, Stanislav

- O zvířátkách pana Kubce; Štáchová,

Helena - Hurvínkův rok; Čtvrtek, Václav

- Maková panenka a motýl Emanuel;

Morkes, Petr - Komisař a vrťapka;

Teisingerovi, Zdeněk a Pavla - Človíček

a človíčka; Štíplová, Ljuba - Byla jed-

nou koťata; Jiránek, Vladimír - Bob

a Bobek na cestách; Skálová, Hana -

Ježíšek; Žáček, Jiří - Krysáci; Tanská,

Nataša - Puf a Muf, zítra jdeme do

školy; Obrázky z dějin a pověstí; La

Fontaine, Jean de - Bajky;

Kratochvíl, M. V. - Modrý poťouch.

KROUŽKY KLUBU KAMARÁD

t e l :  6 0 3  2 1 8  8 2 0
www.klubkamarad.cz
www.kostomlaty-knihovna.cz

klub.kamarad@seznam.cz
info@kostomlaty-knihovna.cz
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Vánoční a No-
voroční rozjímání
uteklo jako voda
a naše mužstva
opět vstoupila do
jarní přípravy.

Jako každý rok tak i letos využívají
k přípravě halu BIOS a když počasí
dovolí i tréninkové hřiště.

A mužstvo se jako již po několikáté

účastní zimního fotbalového turnaje

v Rejšicích, které vstoupí již do 13. roč-

níku, tentokrát za účasti šesti družstev.

Rejšický turnaj začal v neděli 13.

února. Pro případné zájemce z řad

fanoušků, kteří by chtěli strávit příjemný

den v hezkém prostředí rejšického areálu

přinášíme rozlosování tohoto turnaje. 

Samotná jarní soutěž začíná v sobotu

26. března od 15 hod., kdy na domácím

hřišti přivítáme TJ Pátek. 

Rozlosování jarní soutěže zveřejníme
v příštím čísle Kostomlatských novin.

KOSTOMLATSKÉ NOVINY Obecního úřadu v Kostomlatech nad Labem – Redakční rada: Marta Dvořáková, Eva Vávrová – Rozšiřování povoleno MK ČR E 1088.
Grafická úprava a tisk: M-INZERT, vydavatelství a tiskárna, Husovo náměstí 24, Lysá nad Labem, tel./fax: 325 551 632, e-mail: info@m-inzert.cz. Náklad 700 kusů.
Zdarma. Příspěvky od čtenářů ne vždy vyjadřují názor redakční rady.

Sdělení redakční rady: Článek do rubriky Názory našich občanů s názvem „Děkujeme, pokračujeme…“ od autora Josefa

Touše naleznete na webových stránkách obce http://www.kostomlaty-obec.cz/co-se-do-novin-neveslo/ds-10132/p1=7252.
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Neděle 13. 2. 2011 11:00 Kostomlaty Čejetice

Sobota 19. 2. 2011 14:00 Akuma Kostomlaty

Sobota 26. 2. 2011 14:00 Kostomlaty Rejšice

Neděle 6. 3. 2011 10:00 Žerčice Kostomlaty

Sobota 12. 3. 2011 10:00 Kostomlaty SKP

Srdečně Vás zveme na 

Sokolský ples,

který pořádáme dne 4. března 2011

od 20.00 hodin v místní Sokolovně 

s bohatou tombolou, kde nám bude

k tanci a poslechu hrát 

Band Josefa Kettnera.

Blahopřejeme 
k významným jubileím:

panu Jaroslavu Bodlákovi
panu Miroslavu Hladíkovi

Mezi námi jsme přivítali
Markétu Šilarovou, 
nar. 13. 12. 2010

Naposledy jsme se 
rozloučili:

s paní Jitkou Chytrou z Rozkoše
s panem Václavem Havlem 

z Kostomlat
s paní Boženou Pokornou 

z Kostomlat
s panem Jindřichem Křížkem 

z Hronětic
s paní Marií Pfeiferovou 

z Kostomlat
s panem Františkem Knoflíčkem 

z Kostomlat
s paní Annou Břeňovou 

z Hronětic

Společenská
kronikaTaké v letošním roce proběhla 

v Kostomlatech nad Labem Tříkrálová

sbírka. 

Bylo vybráno:

Pan V. Král 4 351,-
Ing. M. Zajanová 4 993,-

Dne 9. 1. 2011 proběhl tříkrálový

koncert v kostele sv. Bartoloměje.

Poděkování za tuto akci patří paní

Ing. M. Zajanové, která koncert připravi-

la a s nymburským Hlaholem nám všem

také krásně zazpívala.

Výtěžek koncertu byl předán do tří-

králové sbírky. Vám všem, kteří jste

touto formou přispěli potřebným, patří

velké poděkování.

Celkem bylo vybráno 44 249,- Kč
Za farní charitu v Lysé nad Labem

Labutová J.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Předání tříkrálové sbírky
foto: Marta Dvořáková

Koncert v kostele foto: Marta Dvořáková


