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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
hlavní prioritou pro letošní rok 

je výstavba tlakové kanalizace pro 
obec Lány. Obec vypsala výběrové 
řízení na zhotovitele „Kanalizace 
Lány – napojení na ČOV Kostomla-
ty“. Bylo obesláno celkem 5 fi rem, 
2 z nich se pro nedostatek kapacity 
neúčastnily. Vítězem se stala fi rma 
VaK Nymburk, a.s., která celou vý-
stavbu provede ve druhém pololetí 
letošního roku. Pro obyvatele Lán 
a části Kostomlat, kterých se bude 
realizace týkat, plánujeme na 4. 
června schůzku za účasti zástupce 
fi rmy VaK Nymburk, a.s., který ob-
čany podrobněji seznámí s realizací 
stavby. Pozvánky jednotlivým maji-
telům byly rozeslány. 

S jarními měsíci se rozbíhají prá-
ce na úpravě zeleně v jednotlivých 
obcích. Jak jsem již psala v minulém 
čísle, obec provedla částečnou obno-
vu aleje v ulici 9. Května v Kosto-
mlatech nad Labem. Nejen, že bylo 
pokáceno 18 starých lip, které ohro-
žovaly občany, ale taky bylo vysá-
zeno ve stejných místech 18 nových 
lip. Obec vysázela ještě další stro-
my v ulici K Nádraží a v ulici Prů-
běžná. Jsem ráda, že mezi námi žijí 
lidé, kteří přispívají na nákup zele-
ně. Mezi ně patří pan Aleš Barták, 
manželé Eva a Vladimír Houd-
kovi a pan Pavel Pařízek. Přesto 
jsou mezi námi i tací „spoluobčané“, 
kteří dovedou jen kritizovat a posílat 
stížnosti na různé instituce ohledně 
úpravy zeleně v obci. 

V pondělí 18. května se usku-
tečnila v jídelně základní školy 
schůzka se stavebníky a majiteli 39 
RD v lokalitě Na Křenovce. Na této 
schůzce bylo předloženo vyúčtování 
celkových nákladů na realizaci díla 
a částka za m2, která se 
stavebníkům bude vracet.
Po vyčíslení celkové sumy 
na jednotlivé parcely bude 
obec tyto částky vracet 
v prvním a druhém červ-
novém týdnu. 

Jak jsem již psala 
v předchozím čísle, obec 
dostala dotaci z Fondu 
sportu a volného času 
Středočeského kraje na 
rekonstrukci stávajícího 
dětského hřiště a výstav-
bu nového. Nyní, po podpisu 
smlouvy, budeme hřiště realizovat. 
V dubnu jsme také žádali o dotaci 

z Fondu bezpečnosti silničního pro-
vozu Středočeského kraje na další 
měřiče rychlosti. O výsledku bude-
me informováni koncem června.

Velkým nešvarem v obci je ma-
lování a sprejování po zdech nemo-

vitostí a autobusových zastávkách. 
Postupně zjišťujeme, že se toto roz-

šířilo i do našich okol-
ních obcí. Nejen, že je 
to docela drahá zábava 
(ceny sprejů), ale je to 
i trestný čin. A to si 
asi ti, kteří se takto 
realizují, vůbec neu-
vědomují. Chtěla bych 
tyto „malíře“ požádat, 
zda by nebylo lep-
ší se realizovat třeba 
na domě rodičů nebo 
v nějakém kurzu, které 
nabízí umělecké školy 

foto: archiv OÚ pokračování na str. 2

foto: archiv OÚ
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a různé agentury. Možná by se rodi-
čům líbilo mít doma takto pomalova-
ný nábytek nebo třeba stěny v pokoji. 
Proto bych chtěla znovu požádat Vás, 
všechny spoluobčany, abychom si 
více všímali skupinek dětí a mladist-
vých, které se snaží obec „vyzdobit“. 
Je to i věcí rodičů, zajímat se o to, jak 
jejich dítě tráví volný čas a co dělá po 
nocích s kamarády v obci. 

Z důvodu pracovní zaneprázd-
něnosti rezignovala na funkci mís-
tostarostky k 30. dubnu 2009 paní 
Radmila Novotná. Podle zákona 
o obcích na nejbližším zasedání (11. 
června 2009) bude zvolen nový mís-
tostarosta. Chtěla bych paní Novotné 
za práci ve funkci místostarostky po-
děkovat. 

Ve dnech 5. a 6. června 2009 se 
budou konat volby do Evropského 
parlamentu. Jsou stanoveny dva 
volební okrsky. Volební okrsek čís-
lo 1 má sídlo na Obecním úřadě 
v Kostomlatech a budou zde volit 
občané z obce Kostomlaty, Lány 
a Rozkoš, volební okrsek číslo 2 má 
sídlo v Hasičské zbrojnici Hroně-
tice a budou zde volit občané obce 
Hronětice a Vápensko. Volební míst-
nosti budou otevřeny v pátek 5. červ-
na 2009 od 14.00 do 22.00 hodin, 
v sobotu 6. června 2009 od 8.00 do 
14.00 hodin. Na rozdíl od ostatních 
druhů voleb se začnou hlasovací líst-
ky sčítat až v neděli 7. června 2009 
od 22.00 hodin.

Vážení spoluobčané, v krátkos-
ti jsem Vám nastínila, co nás čeká 

v nejbližší době. Věřím, že i s Vaší 
pomocí se podaří připravované akce 
realizovat. 

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

Úprava ulice v Hroněticích.
 foto: archiv OÚ

Pozvánka 
na 4. zasedání zastupitelstva obce

Kostomlaty nad Labem, které se bude konat 
ve čtvrtek 11. června 2009 od 19.00 hodin 

v sále hasičské zbrojnice Hronětice.

Program:
1) Zahájení

2) Kontrola plnění přijatých usnesení
3) Volba místostarosty

4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Zpráva fi nančního výboru 

6) Informace o investičních akcích 
7) Projednání a schválení smluv, pronájmů 

a prodeje obecních pozemků 
8) Diskuse

9) Návrh na usnesení
10) Závěr

Koncert ZUŠ

Ve středu 20. května uspořádala Základní umělecká 
škola Lysá nad Labem koncert v kostele sv. Bartoloměje 
u příležitosti 10. výročí působení na zdejší škole. V bohatém 
programu zaznělo 19 skladeb v podání žáků převážně Zá-
kladní školy v Kostomlatech.

pokračování ze str. 1

Dne 9. května 2009 proběhly v naší 
obci tradiční Staročeské Máje. Za pod-

poru při organizaci této tradice patří 
poděkování našim sponzorům a organi-

zacím: Správa městských lesů Benátky 
nad Jizerou, Aleš Barták, Montamilk – 
Radek Šágr, Sokol Kostomlaty nad La-
bem, Obecní úřad Kostomlaty nad La-
bem, Pohostinství – Jitka Krupičková, 
PROAGRO,a.s. a další…

Abychom tuto tradici udrželi i do 
budoucna, je třeba hojná účast mladých 
krojovaných lidí,  jejich zájem a podpora 
rodičů. Věříme, že se příští rok v únoru 
sejdeme v hojném počtu na nacvičová-
ní Staročeské besedy a následně pak 8. 
května 2010 završíme naše úsilí Staro-
českými Májemi.

Za podporu a přízeň všem děkujeme.

Vedení Staročeských Májů

Staročeské Máje

foto: M. Dvořáková

Koncert ZUŠ v kostele. foto: archiv OÚ
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Mateřská škola dnes a před 30ti lety
Mateřská škola slaví kulaté výro-

čí. Z kroniky jsem se dočetla, že byla 
vybudována v akci „Z“ nákladem 
4 900 000 Kč a slavnostně otevřena 
dne 4. 11. 1978. Rodiče, kteří tenkrát 
chtěli do MŠ umístit své dítě, se mu-
seli zavázat k odpracování 50 brigád-
nických hodin. Od roku 1991 z důvo-
du úbytku počtu narozených dětí jsou 
k dispozici pro provozování MŠ z pů-
vodních čtyř pavilonů pouze pavilony 
dva. Ostatní prostory byly pronajaty 
ke komerčním účelům.

 V průběhu třiceti let se v MŠ vy-
střídalo nespočet dětí i zaměstnanců. 
Nepochybně se stala spousta věcí, kte-
ré by se mohly připomenout, ale pro-
tože školní kroniku nikdo nepsal, ne-
mám z čeho čerpat. Zaměřím se tedy 
jen na některé změny, kdy jsem do MŠ 
v roce 1998 nastoupila jako ředitelka.

Za zmínku stojí události od roku 
2001. V té době zastávali někteří za-
stupitelé obce názor na přebudování 
prostor v ZŠ a MŠ tam přestěhovat. 
Tento záměr se naštěstí nezrealizoval. 
V srpnu téhož roku dostala MŠ dárek 
- zřizovatel nechal instalovat plynové 
topení, které nahradilo původní elek-
trická kamna. Tato nemalá fi nanční 
investice byla reálnou zárukou, že MŠ 
nebude nucena ani do budoucna měnit 
svoji adresu.

Na základě zákona č. 564/ 1990 
Sb. o státní správě a samosprávě ve 
školství a na základě zřizovací listiny 
byla škole od 1.1.2003 přiznána právní 
subjektivita, škola začala samostatně 
hospodařit s fi nančním rozpočtem, 
přiděleným zřizovatelem.

Naše dvojtřídní mateřská škola má 
prostornou zahradu se dvěma písko-
višti, altánem, kopcem na sáňkování, 
skladem hraček a venkovním WC. 

Dvě nepoužívaná pískoviště byla po-
stupně přebudována na posezení se 
stolky a posezení u ohniště. Také vy-
bavení tělovýchovným nářadím bylo 
obměněno a zabudováno dle platných 
norem. Nově je nainstalována věž se 
skluzavkou, tělovýchovný šestiúhel-
ník a dvě kladiny. 

Třídy jsou prostorné, světlé, nová 
okna jsou kryta žaluziemi, podlaha je 
pokryta novým PVC. Obě třídy byly 
v průběhu let 2006 – 2008 vybaveny 
novým nábytkem vybraným s ohle-
dem na bezpečnost a vzrůst dětí jed-
notlivých tříd.

Vybavení dětskými knížkami, 
hračkami, pomůckami, materiály od-
povídá počtu dětí i jejich věku – je 
podle možnosti doplňováno a obnovo-
váno. Hračky a doplňky jsou umístěny 
tak, aby je děti dobře viděly, mohly si 
je samostatně brát a zároveň je mohly 
lehce uklízet.

Všechny vnitřní i venkovní prosto-
ry mateřské školy splňují bezpečnost-
ní i hygienické normy dle aktuálních 
platných předpisů týkajících se čistoty, 
teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, 
hlučnosti….

Učitelky mají k dispozici vybave-
nou sborovnu, která slouží současně 
i jako místnost pro logopedické ná-
cviky dětí s rodiči. MŠ vlastní dobře 
vybavenou pedagogickou knihovnu, 
která je aktuálně doplňována.

Od 1. 2. 2002 pracujeme s dětmi 
podle vlastního školního vzdělávacího 
programu. Největší důraz klademe na 
citovou a mravní výchovu. Učíme děti 
nebojácně komunikovat, naslouchat 
a vnímat přání druhých, samostatně 
se rozhodovat. Podporujeme u dětí 
rozvoj zdravého sebevědomí. Učíme 
je toleranci, soucítění, ochotě pomoci. 

Upevňujeme základy slušného cho-
vání, vedeme děti k pravdomluvnosti 
a čestnosti. Upozorňujeme děti na 
negativní patologické jevy ve společ-
nosti, na projevy diskriminace, nepřá-
telství nebo násilí. Vytváříme u dětí 
citlivý vztah k životnímu prostředí. 
Organizované činnosti jsou zaměřeny 
na rozšiřování vědomostí dětí v soula-
du s jejich věkovými a individuálními 
zvláštnostmi.

Do naší mateřské školy jsou přijí-
mány děti od tří let. V každé třídě je 
umístěno 28 dětí. 

Doba se změnila. V současné době 
nemusí nikdo se zájemců o umístění 
v MŠ povinně odpracovat 50 brigád-
nických hodin. Přesto většina rodičů 
dobrovolně každým rokem přichází 
pomoci při jarním úklidu zahrady. 
Odměnou je pro ně radost dětí, které 
jsou na zahradě šťastné, mnohdy se 
jim nechce ani domů.

Školní rok končíme každoročně 
červnovou zahradní slavností. Při le-
tošním ukončení školního roku oslaví-
me současně i 30. výročí otevření MŠ. 
Připravujeme méně soutěží (soutěžit 
budou děti 1. 6. na Den dětí), budeme 
se více bavit. Máme objednaný dvou-
hodinový zábavný program „VOSA 
JEDE“. Přijďte všichni, kdo budete 
mít chuť a čas, kdo jste chodili do MŠ 
vloni nebo před 30ti lety, všichni bu-
dete vítáni. Po představení zapálíme 
ohýnek, kdo si přinese vuřty, může 
povečeřet v přírodě.

Oslavu připravujeme na pátek 
12. června 2009 – program začne 
v 15. 30 hod. Maminky s malými 
dětmi a školní děti mohou využít od 
11. 30 hod. skákací hrad.

Helena Kratochvílová
ředitelka MŠ

Protože můj syn uspěl u zápi-
su do Základní školy, přiblížil se 
čas, kdy bude muset opustit po-
myslnou bránu Mateřské školy 
v Kostomlatech nad Labem.

Chtěla bych proto touto cestou 
poděkovat všem paním učitelkám 
za to, jak pěkné prostředí dětem 
v MŠ vytváří, jak se jim věnují 

a pracují s nimi, jak dobře jsou 
děti připravené k zápisu do ZŠ, 
i za všechny aktivity navíc - mám 
na mysli plavání, divadla, přání 
k Vánocům, ozdoby k Velikono-
cům, besídky, oslavy, atd. 

Děkuji i „tetě Věrušce“ Mi-
chalčukové a paním kuchařkám, 
protože i ony přispívají k tomu, že 

se děti ve školce cítí dobře.
Všem přeji pevné zdraví 

a dobré nervy, aby zvládly spous-
tu dalších dětí, které projdou 
školkou. Aby teto můj příspěvek 
nepochopil někdo jako jakési 
pochlebování, ale jako opravdo-
vý dík, podepíši se jen

vděčná maminka

Poděkování
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Obnovili jsme pálení čarodějnic
Dříve něž Vás seznámím se součas-

nou činností SDH v Hroněticích, chtě-
la bych se omluvit všem, kteří se těšili 
na maškarní rej v únoru, a objasnit 
jim, proč se nekonal. V Kostomlatech 
zahájil svoji činnost Dětský klub Ka-
marád, který se také snaží dělat akce 
pro děti - mezi ty tradiční patří právě 
maškarní nebo dětský den a nikoho 
z nás nenapadlo, že tuto akci naplánu-
jeme na stejné datum. Tuto skutečnost 
jsme zjistili asi 14 dní před plánovanou 
akcí. Při konání obou akcí najednou by 
u nás byla návštěvnost malá a protože 
jsme nenašli jiný vhodný termín, maš-
karní rej se tedy nekonal.

Místo toho jsme se rozhodli ob-
novit pálení čarodějnic. „Rej čaro-

dějnic“, jak jsme tuto akci nazvali, se 
opravdu vydařil. Špekáčky a limonáda 
jako občerstvení přišly hlavně dětem 
vhod a hudba linoucí se po šibické lou-
ce byla příjemným zpestřením akce. 
Účast asi 150 - 200 lidí mluví sama 
za sebe. Samozřejmě zde byly malé 
nedostatky, ale ty v příštím roce na-
pravíme.

Co se týká ostatních uskutečně-
ných akcí, tak v březnu to byl sběr že-
leza a v květnu pak svátek sv. Floriána, 
patrona hasičů, který je formou „ote-
vřených dveří“ v hasičské zbrojnici. 
Odpoledne pak bylo námětové cvičení 
výjezdových jednotek ve Strakách.

Soutěžní družstvo mužů ve složení 
Radek Novák, Lukáš a Míla Loudilo-

vi, Tomáš Škornička, Fanda Brynych, 
Ruda Bayer, Marek Lipka, Tomáš 
Kyclt a jejich vedoucí Standa Novák 
se scházejí na nácvicích již od března. 
Zatím se zúčastnili 1. a 2. kola Polab-
ské ligy v Odřepsích a v Nymburce, 1. 
nasátí ve Všechlapech a 1. kola spor-
tovních soutěží okrsku v Kamenném 
Zboží.

Závěrem bych chtěla pozvat všech-
ny malé i velké děti na DĚTSKÝ DEN, 
který připravujeme na 6. června 2009 
od 14.00 hodin v Hroněticích na hřišti.

SRDEČNĚ JSTE VŠICHNI ZVÁNI.

za SDH Hronětice
Jaroslava Škorničková

1) Ke Dni učitelů jsme spustili 
webové stránky školy na: www.skola-
kostomlaty.cz.

2) Den otevřených dveří k 25 le-
tům nové školní budovy dne 17.4. byl 
úspěšný, dokládají to pochvalné zápi-
sy v kronice.

3) Škola zase na rok adoptovala tři 
zvířata ze Zoo v Praze. Za to máme 6 
volných vstupenek. Kdykoliv ve škole 
k dispozici pro rodiče.

4) Plán výletů:
1.třída:  20.4. Návštěva České televize, 

27.5. Lysá n/L.výstaviště - Den 
s lesy, 16.6. Honba za pokla-
dem - zámek Hrubý Rohozec, 
28.5. Perníková chaloupka - 
Pardubice.

2.třída:  20.4. Návštěva České televize, 
1.- 5.6. škola v přírodě Desná 
v Jiz. horách.

3.třída:  25.- 29.5. škola v přírodě Pří-
chovice v Jiz.horách.

4.třída:  28.5. Perníková chaloupka-
Pardubice.

5.třída:  1.- 5.6. škola v přírodě Desná 
v Jiz. horách.

6.třída:  25.- 29.5. škola v přírodě Pří-
chovice v Jiz. horách.

7.třída:  3.6.-Pražský hrad, 10.- 12.6. 
škola v přírodě Zbraslavice.

8.třída:  17.- 19.6. škola v přírodě
 Seletice.

9.třída:  8.6.- 10.6. škola v přírodě 
Zbraslavice.

5) Úspěchy v soutěžích:
● Zdravotně se rozpadl fotbalový 

tým žáků 2.stupně-účast v Coca cola 
cupu jsme stornovali.

● Okresní plavecko-běžecký po-
hár: dvě druhá postupová místa. 
Krajské fi nále v Čelákovicích druhé 
a čtvrté místo (vše Veronika Malá 
a Matouš Holub).

● Středočeský taneční pohár: tře-
tí a čtvrté místo (Lucie Marečková, 
Aneta Veitová a Kristýna Kašičková, 
Petra Říhová).

● Soutěž v předlékařské první po-
moci: 2. a 5. místo.

● Mc Donalds cup: fotbalový po-
hár žáků 1.stupně, 1.místo v okrsko-
vém kole, 1. místo v okresním kole, 
postup do krajského kola 29. 5.

● Dopravní soutěž: dvě první 
místa v okresním kole, postup do kraj-
ského kola.

● Velká cena Lysé nad Labem: tra-
diční rozloučení s atletickou sezónou 
školního roku se uskuteční za naší 
účasti ve čtvrtek 17. června.

6) Kultura:
● Dopravní osvěta PČR pro 2. 

a 3.třídu: Ajaxův zápisník - čtvrtek 23. 
dubna.

● 28.- 29.4. proběhl v Mydlovar-
ském luhu první ročník běžecko-po-

znávacího orientačního závodu ke Dni 
země – a zaznamenal velký úspěch.

● Pořadatelskou službu vykonávali 
naši žáci na turnaji v karate Wakizaši 
cup 09.

Závod ke Dni Země foto: archiv ZŠ

pokračování na str. 5
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● 20.5. jela 1. a 2. třída do Hálko-
va divadla původně na Karafi átovy 
Broučky, změnou programu zhlédla 
Werichův Divotvorný hrnec.

● Týž den odpoledne proběhl 
v místním kostele „božský koncert“ 
ZUŠ Lysá n/L, k 10. výročí pobočky 
v Kostomlatech. Velmi příjemné odpo-
ledne.

● Divotvorný hrnec podruhé: 
tentokrát pro 7., 8., 9. ročník ve čtvr-
tek 28.května.

pokračování ze str. 4

fota : archiv ZŠ

● Přebírat vítězné vavříny z vý-
tvarné soutěže Hasičů pojedou ve čtvr-
tek 28.5. Aneta Veitová, Pavla Ďouba-
lová a Lukáš Volejník.

● Na Hurvínka do Hálkova diva-
dla pojede 1. a 3. třída v pátek 5. června.
Následující neděli jedou členové KMD 
do Zlaté kapličky na Naše furianty.

● Ve středu 17.6. budou přijati žáci 
9. ročníku k rozloučení na Radnici.

7) Schůzka rodičů budoucích 
prvňáčků bude 27.5. od 15 hodin ve 
škole.

8) Den dětí proběhne se zpoždě-
ním v posledním týdnu června, spolu 
se sportovními soutěžemi a vysvědče-
ním.

9) S ohledem na zvýšená hygie-
nická rizika posledních období, vydal 

ředitel školy následující pokyn všem 
svým provozům. Tento by měl zajistit 
hygienickou jistotu a klid pro všech-
ny naše strávníky, děti, jejich rodiče 
a pedagogy. Celý text pro jistotu zde, 
aby nedocházelo k záměrně zkreslené-
mu výkladu:

Č.j.: 84/2009  19. května 2009

Školní kuchyně při ZŠ Kostomlaty 
nad Labem
Provozní úsek úklidu ZŠ Kostomlaty 
nad Labem

Věc: Opatření ředitele č. 1/09.

Vzhledem k závažným hygienickým 
podmínkám letošního roku nařizuji:

1. Zaměstnancům školní kuchyně: 
důsledně dodržovat všechny hygie-

nické normy. Toto platí především pro 
skladování, distribuci, výdej potravin a 
přípravu hotových jídel, dále pro údrž-
bu a očistu nádobí a transportních ná-
dob. Důrazně připomínám povinnost 
likvidovat zbytky jídel v den, kdy byly 
uvařeny. 
Je zakázáno přechovávat hotové potra-
viny do druhého dne.
Opatření platí pro obě zařízení: 
školní jídelna-vývařovna při ZŠ
školní jídelna-výdejna při MŠ.

2. Zaměstnancům provozního úse-
ku úklidu: věnovat zvýšenou pozornost 
pravidelné dezinfekci toalet a umyvadel 
ve třídách. Dezinfekci používat týdně 
i do úklidové vody na stírání podlah.

ZŠ Kostomlaty n/L.
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ZAPŮJČENÍ RODINNÉ PERMANENTKY DO PRAŽSKÉ 
ZOO

I PŘES LETNÍ PRÁZDNINY
cena: 50 Kč

vratná záloha 500Kč
Rezervace

na tel.: 603218820, 
nebo na: klub.kamarad@seznam.cz

KROUŽKY

ÚTERÝ
10:00−10:30 ZPÍVÁNKY

11:00−11:30 TVOŘENÍČKO

ČTVRTEK
15:30−16:30 CVIČENÍ PRO DĚTI DO 6 LET (HALA BIOS)

17:00−18:00 TVOŘENÍČKO

Dětský klub Kamarád
PROVOZ HERNY do 25. 6.

ÚTERÝ 09:30 – 12:00 Vchod ze dvora u jídelny
ČTVRTEK 15:00 – 18:00 Vchod od haly Bios

30. květen patřil v Kamarádovi 
všem dětským čarodějnicím a čarodě-
jům, kteří dorazili odpoledne do areálu 
ZŠ. Přichystány pro ně byly stylové sou-
těže: Minuta letu, Pojď si uvařit lektvar, 
Poztrácené dobroty, Zápis do knihy 
kouzel a Kouzelná omalovánka. Žáci ze 
7. třídy zahráli pohádku, pálila se malá 
papírová čarodějnice a nakonec se opé-
kali vuřty. 

Největší akcí, kterou Kamarád při-
chystal, byl 2. DĚTSKÝ DEN (v so-
botu 30. května). Vzhledem k uzávěr-
ce tohoto čísla Kostomlatských novin 
(25. 5.) vám o něm nemůžeme přinést 
bližší zprávy. Doufáme, že se dětem 
i dospělým líbily jak soutěže a tombo-
la, tak pohádkové představení divadla 

Paleček. Rádi bychom poděkovali ZŠ 
za poskytnutí prostor, všem dětem ze 
ZŠ, které nám pomohly s organizací so-
botního odpoledne, a hlavně pak našim 
sponzorům a partnerům, díky kterým 
se nám podařilo Dětský den uskutečnit.

23. května se uskutečnil 1. ročník 
nohejbalového turnaje trojic pořáda-
ný Povodím Labe s. p., kde Kamaráda 
reprezentovali 3 tatínci. Turnaje se zú-
častnilo devět družstev, naši se umístili 
na šestém místě.

Klubovna bude pro děti otevřena 
až do čtvrtka 25. června. Do té doby 
pro vás chystáme: na 25. červen DEN 
OTCŮ a OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOL-
NÍM ROKEM. 

O prázdninách bude každé úterý od 

10:00 do 11:00 otevřeno dětské hřiště 
základní školy. Školáci i neškoláčci, 
přijďte si pohrát a vyskotačit se, těšíme 
se na vás!!!! Vstup je samozřejmě zdar-
ma. Nabízíme možnost zakoupení drob-
ného občerstvení.

Od září rozšiřujeme klubovou 
činnost, klubovna bude otevřena mi-
nimálně dvakrát týdně dopoledne 
a jednou odpoledne. Pro děti chystáme 
nové kroužky. Některé maminky v sou-
časné době absolvují kurzy (např. první 
taneční krůčky, cvičení pro děti od 2 do 
6 let, kurz první pomoci), díky kterým 
budeme mimo jiné moci nabízet dětem 
bohatší program.

www.klubkamarad.cz
klub.kamarad@seznam.cz

Kostomlaty 
nad Labem
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Fotbalový zimní spánek v Kosto-
mlatech koncem března skončil.Všech-
na mužstva vstoupila do Mistrovských 
utkání jarní soutěže pod stejným vede-
ním. Změna nastala pouze ve funkci 
správce hřiště a přípravy dresů. Podě-
kování za tuto péči o náš sportovní are-
ál a hráče, patří manželům Romanovi 
a Lence Řasovým, kteří tuto práci ně-
kolik sezón s trpělivostí zastávali. Nově 
tuto činnost vykonávají Jan Dvořák 
a Libuše Dvořáková.

A mužstvo
A mužstvo skončilo v tabulce po 

podzimní části na 8. místě s 19-ti 
body.

První mistrovské utkání jsme sehrá-
li na domácím hřišti s AFK Sadská B 
a první body byly ku prospěchu našemu 
mužstvu. Vyhráli jsme 3:0. Ani poře-
kadlo „První vyhrání z kapsy vyhání“ 
se nevyplnilo. 15-té kolo v Rožďalovi-
cích skončilo remizou 0:0. V den před-
velikonoční pomlázky jsme přivítali na 
našem hřišti mužstvo AFK Milovice. 
Pohledné utkání mělo spád, šance se 
střídaly na obou stranách. Z vítězství 
se radovali domácí výhrou 3:0. Násled-
né utkání proběhlo opět na domácím 
hřišti s Hrubým Jeseníkem a skončilo 
remízou 1:1.

Za dalším utkáním jsme se vydali 
do Městce Králové, odkud jsme přivez-
li cenný bod. Výsledek 1:1.

O prvním májovém víkendu jsme 
hostili na domácím hřišti soupeře 
z Kostelní Lhoty. Utkání bylo pro naše 
mužstvo smolné. Nejenže jsme prohráli 
0:3 ale během hry se nám zranil posled-
ní hrající (Martin Touš a Jan Prošek pro 
zranění mimo trávník) gólman Tomáš 
Tykva. Od tohoto utkání se našemu 
mužstvu lepí smůla na paty a nedaří se 
nám zatím vyhrát. Utkání s Jíkví skon-
čilo pro naše mužstvo prohrou 4:3 (bez 
komentáře). O týden později na domá-
cím hřišti s Pátkem se nám nepodařilo 
též vyhrát a stav skončil 2:3. Předpo-
slední sobota v květnu nám přinesla 
cenný bod, utkání s Běrunicemi skon-
čilo remízou 1:1.

Čtyři kola před koncem soutěže je 
A mužstvo na 8. místě s 29-ti body. 
Věříme, že se pořadí do konce mistrov-
ských utkání nezmění, neboť soutěž je 
bodově vyrovnaná a naši hoši udělají 
vše proto, aby si udrželi střed tabulky.

Dorost
Tým dorostu se stále potýká s úz-

kým kádrem hráčů a každá absence se 
projeví na výkonech mužstva. Součas-
né 4-té místo v tabulce odpovídá mož-
nostem a výkonnosti mužstva.
Kostomlaty - Poříčany 1:1
Lysá - Kostomlaty 7:2
Kostomlaty - Sadská 3:2
Hořátev - Kostomlaty 1:4
Kostomlaty - Milovice 1:2

Kostomlaty - Pátek 7:1
Sokoleč - Kostomlaty 5:2

Žáci
Žáci si na jaře vedou se střídavý-

mi úspěchy a v tabulce si drží solidní 
8. místo. Toto umístění nám zaručuje 
záchranu v okresním přeboru, což je 
velice potěšitelné a tím jsme splnili cíl, 
který jsme si vytyčili.

Potěšitelná je stálá účast na trénin-
cích a zápasech. Za celé období soutěže 
jsme zatím neměli problém s nedostat-
kem hráčů k utkání. Je to skutečnost, 
kterou se může pochlubit jen málokte-
rý tým v naší skupině. 

Problémem zůstává nevyrovna-
nost výkonů v jednotlivých utkáních. 
Dokážeme překvapit v duelech s lep-
šími mužstvy, ale vzápětí jsme schop-
ni zklamat s horšími a předvést velmi 
špatný výkon.

Doufáme, že tento tým své nedo-
statky bude postupem času odstraňovat 
a my se dočkáme ještě lepších výsled-
ků, které by se měly projevit na zlepše-
ném umístění.

Přípravka
Přípravka sehrála před zahájením 

mistrovských utkání jedno přátelské 
utkání. V mistrovských utkáních měla 
tři výhry, jednu prohru a jednou remi-
zovala.

Čarodějnice foto: archiv DK Kamarád Čarodějnice foto: archiv DK Kamarád

pokračování na str. 8
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Blahopřejeme k významným jubileím

panu Václavu Hlavičkovi z DD Poděbrady

paní Anně Havlové z Kostomlat

paní Marii Henkové z Kostomlat

paní Zdeňce Fidlerové z Kostomlat

panu Františku Pítovi z Kostomlat

paní Boženě Bezuchové z Kostomlat

V květnu se dožila významného jubilea předsed-

kyně redakční rady Kostomlatských novin paní 

Marie Holcmanová. Do dalších let jí přejeme 

hodně štěstí, zdraví, životního optimismu 

a pohody.
OÚ Kostomlaty n.L.

Mezi námi jsme přivítali
Annu Kudláčkovou, nar. 05.05.2009

Štěpána Zinka, nar. 26.05.2009

Naposledy jsme se rozloučili
s panem Antonínem Hlavičkou z Kostomlat

s panem Františkem Műllerem z Kostomlat

s paní Jiřinou Pacltovou z Lán

s panem Jaroslavem Andrlem z Kostomlat

s paní Zdeňkou Čmugrovou z Vápenska

s panem Karlem Špínou z Kostomlat

Hlášení o úmrtí občanů obecním rozhlasem je pouze na přání pozůstalých.

KOSTOMLATSKÉ NOVINY Obecního úřadu v Kostomlatech nad Labem - Redakční rada: Marta Dvořáková, Marie Holcmanová, Mgr. Hana Hudcová, Jana Keltnerová, 
Mgr. Jaroslav Přeučil a Eva Vávrová - Rozšiřování povoleno MK ČR E 1088. Grafi cká 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 650 kusů. Zdarma. Příspěvky od čtenářů ne vždy vyjadřují názor redakční rady.

V současné době je umístění pří-
pravky na středu tabulky. 

Dne 6. června se zúčastní turnaje 
přípravek na Loučeni a 29. srpna turna-
je přípravek v Milovicích.

Nejen pro fanoušky kostomlat-
ského fotbalu představujeme nový 
FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ, který 
vychází každých 14 dní a je k dostání 
při utkáních na domácím hřišti u po-
kladny. Z ochutnávky: výsledky muž-
stev, seznámení s průběhem utkání 
z minulého kola a komentáře. V ně-
kolika výtiscích tohoto zpravodaje je 
ukryt výherní kupon naší tomboly. 

Na vydání se podílí Martin Touš, 
kterému chci touto cestou poděko-
vat.

Závěrem Vás zveme na 9. ročník 
žákovského turnaje MEMORIÁL 
OTAKARA ZDEŇKA, který se 
uskuteční 13. června 2009.

Vzhledem k tomu, že se blíží čas 
prázdnin a dovolených, dovolte mi 
jménem svým i celého oddílu kopané 
popřát příjemně prožité prázdninové 
a dovolenkové chvilky plné pohody
a sluníčka.

Za výbor oddílu kopané Eva 
Vávrová ☺

pokračování ze str. 7
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V dubnu jsme slavnostně přivítali Filípka, Zuzanku 
a Josífka (zleva) foto: M. Dvořáková

V dubnu jsme slavnostně přivítali Vítka a Karličku
 foto: M. Dvořáková


