
Kostomlatské

začíná první rok nového volebního obdo-
bí. V podzimních volbách jste rozhodli,
koho chcete mít v zastupitelstvu obce, dali
jste hlas tomu, komu věříte, že Vás nezkla-
me, rozhodli jste pro další čtyři roky. 

Děkuji všem, kteří dali hlas mě. Jejich
počet o něčem vypovídá. Chtěla bych Vás
ujistit, že si Vaší důvěry velice vážím
a budu se snažit ji nezklamat.

Bude to velmi náročné období. Vždyť
z patnáctičlenného zastupitelstva je devět
nových zastupitelů. Je to poměrně velké
číslo. Jsem ale přesvědčena, že ti, kteří byli
zvoleni, chtějí v zastupitelstvu obce praco-
vat, že je pro ně zavazující, když dostanou
od Vás, občanů, hlas a důvěru. Doufám, že
za čtyři roky práce Vás nezklamou. 

Volby do zastupitelstev obcí se konají
na podzim a hned prvním velkým úkolem
nově zvoleného zastupitelstva je sestavení
rozpočtu obce pro příští rok. Vzhledem ke
krátké době do konce roku, jsme se roz-
hodli projednávat a schválit rozpočet obce
na rok 2011 až koncem ledna 2011. Jednak
budeme mít na přípravu delší čas a jednak
budeme znát už i výsledky letošního roku.
Do schválení rozpočtu ale obec musí hos-
podařit měsíčně pouze s jednou dvanácti-
nou rozpočtu letošního roku.

Každá kandidující strana nebo sdruže-
ní, každý nově zvolený zastupitel má urči-
tou představu, co by se mohlo v nadcháze-
jícím volebním období zlepšit, co kde
opravit, co nového vybudovat. Jednotlivé
představy musíme nejdříve prodiskutovat,
zkoordinovat a z těch nejlepších sestavit
návrh investičních akcí pro volební obdo-
bí 2010 - 2014 a začlenit je do rozpočtu.

Už nyní ale mohu říci, že mezi úkoly
nového období bude patřit pokračování

výstavby kanalizace do dalších obcí, rozší-
ření kapacity mateřské školy o další pavi-
lon, rekonstrukce vytápění a zateplení
základní školy, rekonstrukce dalšího pavi-
lonu po Hallpe na denní stacionář pro
seniory. Další prioritou je výstavba druhé
etapy inženýrských sítí pro rodinné domy
v jižní části obce. Určitě se shodneme, že

mezi stálé úkoly by měla patřit čistota
a bezpečnost v jednotlivých obcích, péče,
údržba a postupné rozšiřování zeleně.
Mezi další úkoly bude také patřit postupné
zateplení všech budov v majetku obce.
ČEZ zaslal plán postupného uložení vrch-
ního elektrického vedení do země, proto
bychom měli v rekonstrukcí chodníků
a komunikací pokračovat až po této akci.

Mezi stálé priority by měla také patřit spo-
lupráce se všemi společenskými organiza-
cemi a ostatními subjekty v obci, podpora
a rozvoj tradic. A mohla bych pokračovat
dále…

Je toho hodně, co chceme a bude
potřeba udělat. Rozpočet ale není bezedný.
Na jednotlivé akce bychom proto měli co
nejvíce využívat dotace, ať už to budou
dotace z krajského úřadu nebo to budou
dotace z různých ministerstev nebo i dota-
ce od jiných subjektů. Měli bychom také
zkusit čerpat dotace z evropských fondů.
Bude to ale velmi těžké období, ve kterém
se bude odrážet celková situace v České
republice. Věřím, že všichni zastupitelé
budou pomáhat a spolupracovat při splně-
ní těchto náročných úkolů.

Adventní čas je časem očekávání,
časem vzpomínání a poděkování. Zde mi
dovolte ještě jednou poděkovat všem zastu-
pitelům „minulého“ zastupitelstva obce za
pomoc při realizaci náročných úkolů během
celého volebního období. Poděkování rov-
něž patří všem zaměstnancům obecního
úřadu, všem našim „letním“ brigádníkům
za plnění náročných pracovních úkolů.
Poděkování si také zaslouží jednotlivé
firmy, se kterými jsme v letošním roce spo-
lupracovali. Věřím, že spolupráce s nimi
bude pokračovat i v dalších letech.

Čas adventní, čas vánoční je časem
klidu, míru, časem zastavení a rozjímání.
Do nadcházející adventní doby přeji všem
občanům především klid a pohodu, pří-
jemné prožití vánočních svátků a v novém
roce především pevné zdraví, štěstí, dob-
rou náladu a životní optimismus.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce
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Vážení spoluobčané,

Krásné prožití vánočních svátků,
Šťastný nový rok plný pohody,

zdraví a spokojenosti přeje všem
občanům redakční rada
Kostomlatských novin, 

zastupitelstvo obce a zaměstnanci
obecního úřadu.
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PŘEDSTAVUJEME 
Nové členy zastupitelstva obce zvolené v komunálních volbách 

a na ustavujícím zasedání ZO dne 15. listopadu 2010 pověřené výkonem těchto funkcí
(abecedně):

Zbyněk Adam
člen ZO

Martin Bárta
člen rady obce

Ing. Zdeněk Dvořák
člen ZO

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

Ing. Romana Hradilová
předsedkyně finančního výboru

Zdeňka Keistová, DiS.
předsedkyně kontrolního výboru

Luboš Klosovský
člen ZO

Josef Petráš
člen ZO

Ing. Jan Podroužek
člen rady obce

Rudolf Řasa
místostarosta obce

Radek Šágr
člen ZO

Ing. Miroslava Zajanová 
členka rady obce

Ing. Petr Zalabák
člen ZO

Ing. Vladimír Zalabák
člen ZO

Michal Zinek
člen ZO
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Ustavující veřejná schůze proběhla

ve velmi klidné atmosféře. Za značné

účasti našich spoluobčanů se konala

v jídelně základní školy a její průběh byl

plynulý a nezvykle rychlý. Zřejmě

všechny emoce již vyšuměly na před-

chozím neveřejném setkání zastupitelů

z jednotlivých stran a sdružení.

Zasedání zahájila a řídila bývalá

i současná starostka Mgr. Hercoková.

Trochu rozpačitě probíhal slib nových

zastupitelů. Někteří slůvka „slibuji“ pro-

nesli směrem k předsednickému stolu

a starostce, která slib přednesla, další se

obrátili směrem k přítomným občanům.

Návrhy na starostu byly dva -

Mgr. Hercokovou zvolilo 8 z patnácti

členů zastupitelstva, ing. Dvořák dostal

7 hlasů. Místostarostou byl schválen

R. Řasa, předsedkyní finančního výboru

ing. Hradilová a předsedkyní kontrolní-

ho výboru Z. Keistová, DiS. Další členo-

vé rady obce jsou: M. Bárta,

ing. Podroužek a ing. Zajanová.

Jednomyslně byl schválen návrh

Martina Bárty na snížení finanční odmě-

ny pro členy rady obce ve výši 1 000,-

Kč měsíčně, na rozdíl od předsedů obou

výborů, kterým zůstává odměna ve výši

1 120,- Kč měsíčně.

Zřejmě z šoku z velmi rychlého

a klidného průběhu jednání nevyužil

možnosti k diskusi nikdo z přítomných

občanů, což je velmi nezvyklé.

Doufejme, že i další jednání v celém

čtyřletém období budou vždy na úrovni

a povedou ku prospěchu občanů i všech

našich obcí.            Marie Holcmanová

NOVÉ VEDENÍ OBCE ZVOLENO

Poplatek za odpady  ve výši 500,-

Kč/os. trvale hlášenou v nemovitosti

nebo 500,- Kč/nemovitost, ve které není

hlášena k trvalému pobytu žádná osoba

je splatný do konce měsíce února 2011.

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

složenkou, kterou zašleme na požádání.

Po provedení platby obdrží plátce svo-

zovou známku pro rok 2011. Při platbě

složenkou nebo z účtu je třeba si svozo-

vou známku vyzvednout na obecním

úřadě.

Poplatek ze psa je také splatný do

konce měsíce února 2011. O výši

poplatku bude rozhodovat zastupitelstvo

obce Kostomlaty nad Labem na svém

zasedání 16. prosince 2010.

OÚ Kostomlaty n. L.

POPLATKY 
V ROCE 2011

Pozvánka na zasedání ZO
2. zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 16. prosince

od 18.00 hodin v jídelně ZŠ Kostomlaty nad Labem.

Program:

1) Zahájení
2) Kontrola plnění přijatých usnesení
3) Projednání a schválení Jednacího

řádu ZO
4) Volba členů FV a KV
5) Projednání rozpočtového provizoria

obce na rok 2011
6) Projednání plánu činnosti FV
7) Projednání plánu činnosti KV
8) Projednání návrhu investičních akcí na

celé volební období

9) Projednání OZV o místních poplatcích 
10) Dotace pro rok 2011
11) Různé:

● projednání žádosti firmy Pekařství
Bohemia o finanční 
příspěvek na činnost

● projednání provozu stojanu 
ekovody - platba elektřiny

● projednání kácení stromů
12) Diskuse
13) Usnesení
14) Závěr

Prodej kopilit
Obec Kostomlaty 

nad Labem zveřejňuje
podle zákona č. 128/2000

Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, 
záměr prodat obecní 

majetek:

80 ks kopilitů 

25 cm x 200 cm.

Pronájem 
nebytových

prostor
Obec Kostomlaty nad Labem 
zveřejňuje podle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, záměr pronajmout nebyto-
vé prostory domečku u základní
školy čp. 402, na pozemku č. 279/7
v k.ú. a obci Kostomlaty nad Labem,
o celkové výměře vnitřních prostor
88,5 m2.

Obecní úřad v Kostomlatech 

nad Labem bude od 23. 12. 2010
do 2. 1. 2011 z důvodu dovolené

uzavřen.

Ustavující zasedání ZO Foto: Marta Dvořáková



DĚNÍ VE ŠKOLE:
1. Den evropských jazyků jsme si připomněli v 38. týdnu.

2. Internetová kriminalita a šikana - název programu v Hálkově

divadle pro 4. - 7. ročníky.

3. Škola neobnovila smlouvu s agenturou Semiramis, zajišťují-

cí programy primární prevence. Činnost agentury neod-

povídala představám školy. Programy si bude škola zajišťo-

vat sama.

4. Ajaxův zápisník - program PČR pro žáky 2. třídy proběhl

v úterý 5.10.

5. Na dopravní hřiště se vydala 4. třída 7.10. a den poté jely

do Lysé n. L. na výstavu Náš chov děti ze 3. a 5. třídy.

6. Revize AVP („přístroje se šňůrou“) proběhla 12. 10.

7. Vystoupení pro důchodce proběhlo ve čtvrtek 14.10.

a následující den odjely děti ze 3. - 5. třídy do divadla Na

Kovárně v Poděbradech.

8. Pro důchodce v Kostomlátkách vystoupily děti společně
s našimi žáky ZUŠ z Lysé, program měl úspěch, velmi se líbil.

9. Klub mladého diváka (KMD) měl představení v Divadle

v Dlouhé o W. Shakespearovi v pondělí 18.10.

10. Projektové školení proběhlo také pro zájemce z okolních

škol 19.10.

11. Do Hálkova divadla na pohádku Jak se zbavit čerta jela 

1. a 2. třída 20.10.

12. CounTrio z Mikulčic přijelo s hudebním programem

v pátek 22.10. líbilo se jako pokaždé.

13. Další projektové školení probíhalo ve dnech 25.10. - 

27.10. 

14. Výtvarné zdobení proběhlo pro děti z 1. a 2. třídy 4.11.

15. Maminky potencionálních žáků do 1. třídy ze Stratova při-

šly na exkurzi do školy v pátek 12.11. Je dobře, že děti ze
Stratova zase naleznou cestu do školy v Kostomlatech.

16. Do svíčkárny v Šestajovicích jela 3., 4., 5. třída v pondělí

15.11., odtud zavítaly do multikina na Černém mostě. 

1. a 2. třída byla ve svíčkárně v pátek 19.11.

17. Na ÚP se v rámci kariérového poradenství dostavili žáci 

9. ročníku v úterý 16.11.

18. Žáci navštěvující ZUŠ představily své umění dětem v MŠ

ve čtvrtek 18.11. a hodinu poté také dětem z 1. stupně

školy.

19. V pátek 19.11. pomáhaly děti při hrabání listí po obci,

někde svědomitě vyhrabaly listí i ze soukromých záhonků.

Tímto se postiženým omlouváme.

20. Třídní schůzky a čtvrtletní pedagogická rada proběhly

v pondělí 22.11. Den poté měl v rámci kariérového pora-

denství seminář 8. a 9. ročník.

21. Čeká nás Mikuláš v MŠ a vánoční prázdniny, které v naší

škole z energetických důvodů začínají 20.prosince. 

22. Skupinu „Pernštejni“ přivítáme v novém roce 5.1. s pořa-

dem Gotika - život rytířů za vlád Lucemburků.

23. Lyžařský kurs proběhne ve dnech 7. - 11.2.2011.

ZŠ Kostomlaty n. L.
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První projektová učebna zezadu. Pracovna jazyků a hudební výchovy. Druhá projektová učebna. Pracovna fyziky, chemie a přírodopisu.

Pracovna zeměpisu a dějepisu.

Grantový projekt
Tentokrát obrazem. Máme k dispozici tři vybavené multi-
mediální učebny. Do června 2011 probíhá tvorba výuko-
vých materiálů a školení. Perlička: škola si musela na pro-
placení projektových faktur vzít půjčku od svého
zřizovatele.
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Pomalu, ale jistě se blíží zima,

Vánoce nám takřka klepou na dveře.

Děti píší dopisy Ježíškovi a jsou celé

nedočkavé, co jim letos nadělí. U nás v

mateřské škole tomu samozřejmě není

jinak, i když leccos jsme si nadělili už

během roku. 

O letních prázdninách proběhla

zdárně rekonstrukce Kytičkové třídy

(byla obložena sádrokartonem a nově

vymalována), stěny chodeb jsme vyzdo-

bili nástěnkami z nových koberců věno-

vaných firmou Korec. 

Změn se dočkala i zahrada mateřské

školy. Ve spolupráci s rodiči byly odstra-

něny ze zahrady staré houpačky a zídka,

které začínaly ohrožovat bezpečnost dětí.

Staré prvky byly nahrazeny novými, bez-

pečnějšími vahadlovými houpačkami.

Rodičům, kteří se na akci podíleli - p.

Kukalovi, p. Břeňovi i p. Horáčkovi,

bych ráda touto cestou ještě jednou podě-

kovala. Náš velký dík patří rovněž obec-

nímu úřadu i všem našim sponzorům.

Na závěr bych Vám všem ráda jmé-

nem dětí i zaměstnanců mateřské školy

chtěla popřát příjemné prožití vánočních

svátků a šťastný Nový rok 2011.

Mgr. Markéta Borecká, 
ředitelka MŠ
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Pozemky, domy, byty
Exekuce, výkupy nemovitostí

■ 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
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Pozvánka na výstavu
Tradičně, již pošestnácté, se v pro-

sinci na výstavišti v Lysé nad Labem

uskuteční Polabské vánoční trhy. I letos

představí široké spektrum zboží, ve

valné většině od prvovýrobců a tedy za

velmi příznivé ceny. Kolem sto padesáti

prodejců na každém ze tří termínů

nabídne vánoční dárky od potravin

a lahůdek, přes knihy, porcelán, kosme-

tiku, textil, oděvy, hračky, až po zlaté

šperky, lázeňské pobyty či luxusní kože-

né zboží. Mezi novinky bude patřit

například dárková uzená šunka ve tvaru

ryby, varné sklo Kavalierglass, loutková

divadélka, korálkové vánoční ozdoby či

medové likéry.

Od ostatních vánočních trhů se ty

lyské odlišují pestrým doprovodným

programem. Ten začal ve čtvrtek 3. pro-

since čertovským rejem a mikulášskou

nadílkou. Na další dny jsou připraveny

Dny zdraví s VZP s laboratorními

testy, nutričním poradenstvím, derma-

tologickou poradnou a klauniádou pro

děti, hudební vystoupení dětských

souborů, celodenní soutěž v aerobicu,

autogramiády významných českých

spisovatelů, předvádění RC modelů

australských Road Trainů, trh umělec-

kých řemesel, ochutnávky a prodej

výrobků s národní značkou kvality

potravin Klasa, hrací plochy pro děti

s kreativní stavebnicí Brumbino

a s dřevěnými hračkami. Ukončen

bude v sobotu 18. prosince v podvečer

monumentálním ohňostrojem.

Mikulášské trhy proběhly od 3. do

5. prosince, Stříbrné trhy budou od
10. do 12. prosince a Zlaté trhy od
17. do 19. prosince. Pro návštěvníky
jsou otevřené od 9 do 17 hodin,
neplatí se vstupné. Mikulášská družina
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KLUB KAMARÁD
■ Podzimní pohádkové odpoledne se

uskutečnilo 24. října. Během odpoledne

vystoupilo BOBO divadlo s programem

plným soutěží a pohádkou. Domů si děti

odnášely lampióny.

■ 11. listopadu se

v klubu Kamarád vyrábě-

la bižuterie z klasických

korálků nebo z vlastno-

ručně vyrobených „korál-

ků“ z PET lahví.

■ 25. listopadu proběhlo již tradiční

adventní tvoření, kde si dospělí mohli

vyrobit adventní dekoraci. Další floris-

tické tvoření bude 17. prosince, tématem

je vánoční vazba živých květin, tvoření

se uskuteční v podvečerních hodinách

a mohou se ho zúčastnit i školní děti. 

■ 27. listopadu uspořádal Dětský klub

Kamarád v areálu Dvůr Kostomlaty za

podpory Ing. J. Malypetra, Středočes-

kého kraje a Obce Kostomlaty nad

Labem adventní výstavu Den pro
Kostomlatsko zakončenou vystoupe-

ním žáků ZUŠ  F. A. Šporka Lysá n. L.

(pobočka Kostomlaty n. L. pod vedením

paní Pecháčkové) a rozsvícením vánoč-

ního stromu. 

■ 2. prosince navštívil odpolední cvi-

čení dětí Mikuláš, čert a anděl.
■ 16. prosince se koná v klubovně od

16:30 program nazvaný Jak voní
Vánoce? V případě slušného počasí se

budou vypouštět lampió-

ny štěstí spolu s dopisem

Ježíškovi a kdo ví, třeba

k nám Ježíšek i přijde...

■ Od 16. prosince do 

4. ledna budou klubovna

i knihovna uzavřeny.

■ I od ledna budeme

nabízet ve středu dopo-

ledne službu krátkodo-

bého hlídání dětí.
Službu je možné využívat pravidelně

i nepravidelně např. jen na jednu hodinu

dopoledne. Pokud máte o hlídání zájem,

je nutná rezervace na tel.: 603 218 820.

PROGRAM OD 4. LEDNA 2011

KROUŽKY KLUBU KAMARÁD
pondělí
15:00 - 16:00 dramatický kroužek 

15:30 - 16:00 angličtina pro předškoláky I

16:00 - 16:30 angličtina pro předškoláky II

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

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

Sbor dobrovolných hasičů Hronětice 
přeje všem našim spoluobčanům příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, 

zdraví a spokojenosti.

ZZ   ČČ II NN NN OO SS TT II   SS DD HH   HH RR OO NN ĚĚ TT II CC EE Blahopřání
Blahopřejeme k významnému životnímu výročí 70 let

panu Antonínu Bártovi. Ve státní správě působil přes třicet

let, z toho řadu let jako starosta obce Kostomlaty nad

Labem. Svou zkušeností a organizačními schopnostmi

pomohl k rozvoji našich obcí.

Do dalších let mu přejeme

především zdraví a hodně

pohody a životního optimis-

mu.

Vydávat Kostomlatské

noviny bylo jeho nápadem,

stál u zrodu jejich grafické

i obsahové úrovně. Po celých

18 ročníků existence KN byl

i častým autorem různých aktuálních článků a postřehů. Za

to vše mu patří velké poděkování.

Věříme, že i na „důchodovém odpočinku“ jim zůstane

věrný a nejenom jako čtenář. Určitě si i v dalších letech

svou činorodost i zájem o veřejné dění v obci zachová

a k tomu mu přejeme - tolik potřebné, pevné zdraví.

Vedení obce a redakční rada KNSDH Hronětice uspořádal Halloween party za hojného počtu zúčastně-
ných. Akce se moc líbila.                    Foto: Milena Kolfoortová

Podzimní pohádkové odpoledne

úterý 8:30 - 12:00

středa hlídání dětí

čtvrtek 8:30 - 12:00

16:30 - 18:00



KTERÁ KOMPLETNÍ 
ELEKTROZAŘÍZENÍ MŮŽETE
ODEVZDAT NA SEPARAČNÍM
DVOŘE V KOSTOMLATECH
NAD LABEM V RÁMCI 
SPOLUPRÁCE S FIRMOU
ELEKTROWIN:

VELKÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
Velká chladící zařízení, chladničky,

mrazničky a jejich kombinace, mraznič-

ky, ostatní velká zařízení používaná pro

chlazení, uchování a skladování potravi-

ny, klimatizační zařízení, pračky, sušič-

ky, myčky nádobí, pečící zařízení, spo-

ráky, plotny, mikrovlnné trouby, ostatní

velká zařízení pro používaná k vaření

a jinému zpracování potravin, elektrická

topidla, elektrické radiátory, ostatní

velká zařízení pro vytápění místností,

lůžek a sedacího nábytku, elektrické

ventilátory, ostatní ventilační a odsávací

zařízení.

MALÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE 
(rozměry menší než 40 x 80 x 50 cm)

Vysavače, čistící stroje na koberce,

ostatní zařízení pro čištění, zařízení pou-

žívaná k šití, pletení, tkaní a jinému

zpracování textilu, žehličky a jiné spo-

třebiče používané k žehlení, mandlování

a další péči o oděvy, topinkovače, frito-

vací hrnce, mlýnky, kávovary a zařízení

pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo

obalů, elektrické nože, spotřebiče pro

stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů,

holení, masáže nebo jinou péči o tělo,

hodiny, budíky a zařízení pro účely

měření, indikace nebo registrace času,

váhy, ostatní malé domácí spotřebiče. 

ELEKTRICKÉ 
A ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE

Vrtačky, pily, zařízení pro soustruže-

ní, frézování, broušení, drcení, řezání,

sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů,

ražení, skládání, ohýbání nebo podobné

zpracování dřeva, kovů a dalších materi-

álů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo

šroubování nebo pro odstraňování nýtů,

hřebíků, šroubů nebo pro podobné

účely, nástroje pro pájení, svařování

nebo podobné použití, zařízení pro

postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování

tekutých nebo plynných látek jinými

způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné

zahradnické činnosti, ostatní elektrické

a elektronické nástroje.

Čerpáno z www.elektrowin.cz

Co můžete odevzdat na Obecním
úřadě v Kostomlatech 
nad Labem:

● veškerá drobná
e lektrozař ízen í
z kanceláře i z do-

mácnosti,  kde jsou

zdrojem baterie ne-

bo jsou napájeny

elektřinou ze sítě

a svým rozměrem

se vejdou do sběrné

nádoby, např. ne-

funkční kalkulačky,

telefony, drobné po-

čítačové vybavení, walkmany, MP3 pře-

hrávače, rádia, videokamery, fotoapará-

ty, součásti počítačů (klávesnice, myši),

rychlovazné konvice, váhy, mlýnky,

topinkovače apod.

● Baterie a akumulátory se odkládají

do boxu umístěného nad vhozovým

otvorem.

● prázdné tonery,

jejichž seznam 

naleznete na

h t t p : / / s b i r e j -
t o n e r . c z / c s /
pages/seznam-vhod-

nych-toneru/
● Svítidla pro zářivky s výjimkou svíti-

del z domácností

● Lineární zářivky

● Kompaktní zářivky

● Vysokotlaké výbo-

jové světelné zdroje

včetně vysokotlakých

sodíkových, haloge-

nidových a směsných

výbojek

● Nízkotlaké sodíkové výbojky

● Ostatní osvětlovací zařízení nebo

zařízení pro šíření nebo  řízení osvětlení

s výjimkou přímo žhavených žárovek

7
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Blahopřejeme k významným jubileím:
paní Hedvice Verzichové
panu Jaroslavu Vernerovi

paní Janě Urbanové
paní Marii Zinkové

Mezi námi jsme přivítali
Ester Vincourovou, nar. 18. 8. 2010
Matyáše Vorlíčka, nar. 16. 10. 2010
Jakuba Šedivého, nar. 4. 11. 2010

Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Ludmilou Novákovou z Lán

s panem Antonínem Bezuchou z Kostomlat

Společenská kronika

Tak jako každým rokem, tak i letos,

skončila pro naše mužstva podzimní část

mistrovských utkání ročníku 2010 -

2011.

ŽÁCI A PŘÍPRAVKA
Žáci i přípravka ukončili podzimní

část soutěže začátkem listopadu. Žáci

skončili na 7. místě a přípravka na 3.

místě v tabulce. Obě tyto naše nejmlad-

ší naděje mají nyní zimní přestávku. Po

novém roce začnou trénovat a připravo-

vat se na jarní část  soutěže v hale BIOS.

DOROST
Dorostenci ukončili podzimní účin-

kování v okresní 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 sezóny

nám jezdilo málo hráčů k zápasům. 

A - MUŽSTVO
Mužstvo dospělých skončilo po pod-

zimní části soutěže na posledním 14tém

místě tabulky se ziskem 6ti bodů. Tento

nepotěšující fakt je odrazem nepovedené

generační výměny hráčů, která probíhá

velmi pomalu. Dalším problémem jsou

zranění, nedisciplinovanost (vyloučení),

pracovní vytíženost a v neposlední řadě

již tradiční podzimní špatná tréninková

docházka. I když některé zápasy byly

slibně rozehrány, nedokázali jsme 

je dovést do vítězného konce, o čemž

svědčí fakt, že jsme 6 utkání prohráli 

o 1 gól. Bohužel takto dopadly i ty zápa-

sy, v nichž jsme byli herně lepší ale

chybí nám fyzická i taktická příprava, na

které v zimní přípravě musíme tvrdě

zapracovat..

V š e c h n a

mužstva čeká

po Novém

roce zimní pří-

prava jak

v hale Bios,

tak na hřišti,

A mužstvo se jako každoročně zúčastní

zimního turnaje v Rejšicích.

Naším přáním je, aby všechna muž-

stva přistoupila k zimní přípravě zodpo-

vědně,  na jaře se všichni vrhli do boje

a podařilo se jim postoupit z těch posled-

ních míst v tabulce. 

Protože se blíží konec roku dovolte

mi touto cestou poděkovat všem, kteří

se ve svém volném čase věnují kosto-

mlatské  kopané, fanouškům, sponzo-

rům, obecnímu úřadu  a popřát nám

všem  příjemné prožití vánočních svátků

a hlavně hodně zdraví v Novém roce. 

Eva Vávrová
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PODĚKOVÁNÍ
Sdružené Kostomlatsko děkuje
všem svým voličům za podporu 
a důvěru při komunálních volbách.

8.11. jsme přivítali Marečka, Barunku a Vašíka (zleva)...

... a Nikolku, Honzíka a Esterku (zleva)

Vítání občánků 8. 11. 2010


