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PŘEDPRÁZDNINOVÝ KOLOTOČ
S nastupujícím létem pokračují v obci 

některé akce, jiné se teprve rozbíhají, další se 
připravují. Na některé z nich jsme žádali na 
Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze 
o dotaci. V Programu obnovy venkova 2008 
jsme žádali o dotaci na 1.etapu rekonstruk-
ce vytápění v základní škole, kde jsme byli 
úspěšní. Hlavním důvodem rekonstrukce vy-
tápění ve škole je fakt, že z centrální kotelny 
rozvody do jednotlivých pavilonů vznikají 
velké úniky tepla v topných kanálech přes 
školní dvůr. Nové projekty řeší vytápění jed-
notlivých pavilonů zvlášť, na každém pavilo-
nu bude samostatný kotel. Toto řešení umož-
ní regulaci vytápění jednotlivých pavilonů 
i jednotlivých pater. Celá 1. etapa rekonstrukce 
vytápění by měla být provedena během letních 
prázdnin. V červenci bude také provedena vý-
měna oken v obou pavilonech mateřské školy. 
Oběma těmito akcemi chceme snižovat stále 
se zvyšující náklady na vytápění mateřské 
i základní školy.

KÚ Středočeského kraje jsme dále požá-
dali o grant z  Fondu dopravně bezpečnostních 
opatření. Byl vypracován projekt na „Doprav-
ní značení a osvětlení přechodů pro chodce 
v Kostomlatech nad Labem v ulici 9.Května 
a U Staré školy včetně informačních radarů 
měření rychlosti“. Projektová dokumentace 
řeší výstavbu tří nových přechodů pro chodce, 
dopravní značení a osvětlení pěti přechodů na 
hlavní komunikaci vedoucí přes Kostomla-
ty nad Labem. Jedná se o zlepšení technické 
infrastruktury obce a zvýšení bezpečnosti na 
přechodech pro pěší i v nočních hodinách. Dále 
v obci budou umístěny dva informativní rada-
ry měření rychlosti cca 100metrů od začátku 
obce. V tomto grantovém řízení jsme byli veli-
ce úspěšní. KÚ schválil pro naši obec na tuto 
akci 620 000 korun. Myslím, že i kvalitně vy-
pracovaný projekt přispěl k našemu úspěchu. 
Nyní již nestojí nic v realizaci, která by měla 
začít co nejdříve. Souběžně s touto realizací 
budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného 
osvětlení v Kostomlatech.  

Firma VIS Hradec Králové zpracovala 

projekt na vybudování tlakové kanalizace 
v obci Lány a podala žádost o dotaci. Věříme, 
že dotaci na tuto akci získáme, a budeme moci 
ještě letos kanalizaci vybudovat. Souběžně 
s realizací kanalizace Lány budeme pokračo-
vat v přípravě zpracování projektu pro Hroně-
tice tak, abychom v příštím roce odkanalizo-
vali i tuto obec.

Velmi významnou pomocí pro obec jsou 
brigádníci při úpravě zeleně v obcích, při vý-
stavbě části osvětlení svépomocí a pod. Vel-
mi se nám osvědčili místní studenti středních 
nebo vysokých škol. Letos nastoupili od začát-
ku června a vystřídají se až do konce září. 

Při péči o vzhled obce pomáhají nejen 
brigádníci, ale i sami občané se snaží vylepšit 
okolí svých domů. Dobrým příkladem mo-
hou být občané Vápenska, kteří se starají, 
aby jejich náves byla  místem, kde si malé 
děti mohou hrát, kde se dospělí mohou sejít 

a popovídat si. Zorganizovali si sami brigádu 
na úpravu celé návsi včetně autobusové zastáv-
ky. Sehnali si dětské prolézačky, svépomocí je 
natřeli a na náves umístili. A k vydařené brigá-
dě patří i večerní posezení s grilováním. 

SŽDC, s.o., SS Praha připravuje projekt 
modernizace železniční stanice Kostomla-
ty nad Labem. Stavba souvisí s moderniza-
cí objízdné trasy 1. tranzitního železničního 
koridoru Praha - Lysá nad Labem - Kolín.  
Předpokládá se, že realizace 1. etapy v roce 

2009 bude obsahovat výstavbu 200 m dlou-
hého ostrovního nástupiště mezi staničními 
kolejemi č.1 a 2 včetně přístřešku, výstavbu 
200 m dlouhého jednostranného nástupiště 
u koleje č.3 včetně přístřešku, výstavbu 3 m 
širokého a 18 m dlouhého podchodu, scho-
dišť a 2 přístupových 52 m dlouhých ramp 
s bezbariérovým přístupem a nový elektro-
nický informační systém. Po vzájemné doho-
dě je obec Kostomlaty nad Labem připravena 
spolupracovat na tomto,  pro obec významném 
projektu. Obec zajistí v roce 2008 Studii před-
nádraží a následně projekt stavby kapacitního 
parkoviště na pozemku ČD, přednádraží s vy-
řešením přístupových cest  včetně estetického 
řešení. Obec upřednostňuje návrat k průchodu 
staniční budovou, která je v ose komunikace, 
kde jsou soustředěny obchody a služby. Do-
jde tím k oživení staniční budovy s možností 
komerčního využití prostor v přízemí, přede-
vším po zapojení stanice do dálkového řízení 
provozu. 

Toto je jen malý nástin akcí, které pro-
bíhají nebo se připravují v naší obci na letní 
měsíce. O řadě dalších, které probíhají, jsem 
se ale ani nezmínila. 

Nastává čas prázdnin dětí, čas dovole-
ných, kterou bychom měli  využít k  odpočin-
ku a načerpání energie do další práce. Hezké 
prázdniny dětem a pohodovou dovolenou 
všem ostatním.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

Vápensko - posezení se sousedy na návsi, 
vzadu využití pro děti

Vápensko- přátelská atmosféra u plných stolů
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25. výročí družby s obcí 
Mikulčice 

aneb Jak to všechno začalo

„V měsíci červnu 1983 navštívili 
MNV Mikulčice dva pánové z Nym-
burka - vedoucí odboru vnitřních věcí 
ONV v Nymburce Vladimír Homolka 
s řidičem. Jejich návštěva v Mikulčicích 
po široké diskusi byla předzvěstí k na-
vázání družebních styků obcí Mikulčice 
a Kostomlaty nad Labem. Této návštěvě 
byl přítomen i tajemník MNV Mikulčice 
Josef Bamburák a poslanec MNV Mi-
kulčice Ladislav Tománek, vedoucí od-
boru vnitřních věcí ONV Hodonín.

V. Homolka se po této návštěvě spojil 
s předsedou MNV Kostomlaty nad La-
bem Antonínem Bártou a doporučil mu, 
aby s MNV Mikulčice navázal spojení. 
Tak se stalo. Při telefonickém hovoru se 
předsedové obou obcí shodli na tom, že 
jsou obě obce asi tak na stejné úrovni, 
jak velikostí, přibližně počtem obyvatel 
i občanskou vybaveností a vznikl zájem 
o oboustrannou návštěvu.“

12. července 1983 se družebního 
jednání v Mikulčicích za naši obec zú-
častnili Antonín Bárta, Miroslav Cankář 
a Zdena Zapadlová. Při této návštěvě 
byly dohodnuty další věci vzájemné 
družby.

Představitelé obce Mikulčice byli 
pozváni do naší obce u příležitosti slav-
nostního otevření stavby nové školy 
a zahájení vyučování na den 28. srpna 
1983. V delegaci Mikulčic byli Miroslav 
Bílík – předseda MNV, Josef Bambu-
rák – tajemník MNV, Jindřich Valoušek 
– člen rady MNV a Miloslava Balášová 

– členka rady MNV a ředitelka ZŠ Mi-
kulčice.

Další návštěvy Mikulčic 24. září 1983 
se účastnilo již 40 občanů Kostomlat. Při 
návštěvě obřadní síně MNV Mikulčice 
se Kostomlatským líbila vyřezávaná ko-
lébka, kterou vyrobil pan Emanuel Rů-
žička, důchodce z obce Mikulčice. Proto 
MNV Mikulčice objednal u pana Růžič-
ky vyrobení ještě jedné kolébky, kterou 
naší obci  předali v květnu 1984.

V březnu a červnu 1985 pomohli ob-
čané Kostomlat při dokončovacích pra-
cích na kulturním domě v Mikulčicích. 
Jako nejlepší stavební parta dokázali 
omítnout sklepní prostory, kotelnu a dal-
ší místnosti. Na oplátku přijeli Mikulčič-
tí pomoci při výstavbě tělocvičny u ZŠ.

Po listopadu 1989 přestaly družební 
styky ofi ciálně fungovat, několik přátel 
se však stále scházelo – v Mikulčicích 
ve vinném sklípku Václava Koláčka, 
v Kostomlatech na obecním úřadě či 
v restauraci. Ofi ciálně vyjeli Kosto-
mlatští do Mikulčic 31.3.2001. Tak se 
po 12 letech opět sešli zástupci obou 
obcí na společném posezení, už jako 
zástupci obecních úřadů. Ještě v tém-
že roce (říjen) přijeli občané Mikulčic 
k nám do Kostomlat. Od té doby se obce 
opět navštěvují každoročně. 

(čerpáno z Kroniky družebního styku 
dvou obcí Mikulčice – Kostomlaty nad 
Labem, kterou nám zapůjčil pan Bílík)

Jana Keltnerová

Pozvánka
na 5. zasedání zastupitelstva 

obce Kostomlaty nad Labem 

(výjezdní), které se bude konat

ve čtvrtek 26. června 2008 

od 19.00 hodin v sále ha-

sičské zbrojnice v Hroněti-

cích. Program je uveřejněn 

na webových stránkách obce

a na úředních deskách.

Pořadatelé maškarního 
bálu pro děti, který se 
uskutečnil 29. března 
2008 v sále Sokolovny 
pod záštitou firmy Pro-
agro, a.s. provozovna 
Kostomlaty nad Labem, 
děkují všem svým spon-
zorům za finanční i věc-
né dary.

Poděkování

Soutěže v požárním sportu jsou 
v plném proudu

Pod vedením Stanislava Nováka na-
cvičuje družstvo mužů na soutěže v požár-
ním sportu. Do družstva patří Škornička 
Tomáš, Havelka Martin, Novák Radek, 
Loudil Míla a Lukáš, Bayer Ruda, Verzich 
Bohouš, Škornička Petr, Jansta Tomáš 
a Lipka Marek. Nacvičují jednou týdně 
a za jejich úsilí jsou jim odměnou pěkná 
umístění, která na soutěžích dosahují.

Dne 3.května ve Všechlapech v Po-
labském poháru obsadili 2.místo. V sou-
těži První nasátí byli první. 10. května 
v Sánech v Lize muži a ženy v I.kole PS 
obsadili druhé místo a dne 31.května 
v Nymburce, kde se konalo II.kolo PS – 
Liga muži + ženy opět obsadili 2. místo.

„Kluci – skvělé – jen tak dál!“
Svátek našich nejmenších – den dětí – 

jsme oslavili 7. června tradičními soutě-
žemi a lanovkou, která je vždy velkým 
lákadlem pro děti. Nejprve děti plnily 
jednotlivé úkoly formou „branného zá-
vodu“ - skokv pytli, ručkování po pro-
vaze, střelba fl orbalovou hokejkou na 
koš, kuželky, stříkání na terč a střelba ze 
vzduchovky atd. Po vyhlášení výsledků 
a rozdání cen si všichni opekli vuřty .

Největší úspěch měla jako vždy lano-
vá dráha. Zábavou pro děti bylo i hádá-
ní zpěváků a písniček (DJ Milan Švec ), 
které provázely celé slunečné odpoledne. 
A ty, co vydržely až do večera, nakonec 
vyhnal červnový déšť.

 za výbor SDH
 Jaroslava Škorničková

Děti soutěžily s velkým zápalem
 foto: J. Škorničková
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Letní kursy 
Anglického jazyka

 a Počítačů na míru

Nabízím indi-
viduální pří-

stup, skvělou cenu  a slušné 
znalosti.

Od měsíce září rovněž přijí-
mám nové zájemce o doučová-
ní Aj. Nabízím pomoc s úkoly, 
rozšíření slovní zásoby, objas-
nění gramatiky, konverzaci atd.
Se mnou je Angličtina hrou.

 603 735 655 

ekologické a
ekonomické
řešení sběru
drobných
elektrozařízení
 Určen pro sběr drobných 
elektrospotřebičů:
 např. nefunkční kalkulačky, 
telefony, drobné počíta-
čové vybavení (klávesnice, 
myši),
 walkmany, MP3 přehráva-
če, DVD přehrávače, foto-
aparáty, kamery

E-Box

Box na drobná elektrozařízení je umístěn v budově 
Obecního úřadu v Kostomlatech nad Labem – v přízemí. 
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Koncert žáků ZUŠ
28. května pořádala Základní umělecká škola F.A.Šporka 

Lysá n.L., pobočka Kostomlaty n.L., koncert žáků. Na tomto 
koncertě děti navštěvující hudební oddělení předvedly rodi-
čům a příbuzným svoje pokroky ve výuce. Čtrnáct dětí zahrá-
lo skladby na zobcovou fl étnu, housle, kytaru, klavír, altovou 
fl étnu a saxofon. Koncert navštívila také paní Vlasta Blažko-
vá, ředitelka ZUŠ a seznámila přítomné s letošními úspěchy 
v soutěžích. V okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na  kytaru 
získal ve své kategorii Filip Kincl 1. místo a Eliška Hradi-
lová ve své kategorii 1. místo s postupem do krajského kola. 
V krajském kole v Berouně ve veliké konkurenci získala 
čestné uznání.

Naposledy všichni vyslechli skladbu zahranou na kytaru 
Vojtěchem Melingerem, neboť pro něho byl tento koncert zá-
roveň koncertem absolventským. Na rozloučenou se školou 
obdržel dárek a blahopřání od paní ředitelky a svého učitele 
Jana Ferlese. Na závěr koncertu zazpívali ti, kteří navštěvují 
hudební nauku.

Koncert škola pořádá vždy během prosince a května již od 
roku 1998, kdy pobočka v Kostomlatech vznikla. Chtěla bych 
tímto pozvat na příští koncert širokou veřejnost, stojí to za to!

Radmila Novotná

Děti navštěvující hudební nauku na závěr koncertu zazpívaly. foto: R. Novotná

Lenka Stiborová při hře na zobcovou fl étnu. foto: R. Novotná

▲   S úspěchy Elišky Hradilové seznámila přítomné ředitelka ZUŠ     
Vlasta Blažková.  foto: R. Novotná

◄  Vojta Melinger se loučí se ZUŠ. foto: R. Novotná
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Navštívili nás přátelé
V pátek a v sobotu na konci května 

přijeli na návštěvu naší obce zastupitelé 
a občané družební obce Mikulčice. Le-
tos připadlo již 25. výročí družby na-
šich obcí, a tak vedení radnice připravi-
lo pro hosty pestrý program. Po obědě 
v restauraci U Evy absolvovali prohlíd-
ku zámku, muzea, pivovaru a staročes-
ké hospody v Dětenicích. Okouzlil je 
renomovaný zámek v držení mladých 
manželů a s rozpaky přijali uvítání ve 
staročeské putyce slovy: „Tak holoto, 
co budete žrát a chlastat?“

Večer se uskutečnilo družební se-
tkání zastupitelů a občanů obou obcí 
v jídelně základní školy. Po úvod-
ním slovu starostky naší obce paní 
Mgr. Mileny Hercokové, kde připo-
mněla čtvrt století trvající družbu, vzá-
jemnou rivalitu a pomoc při výstavbě 
infrastruktury v obou družebních ob-
cích, vystoupil starosta Mikulčic pan 
Josef Helešic. Konstatoval, že družba 

pokračuje i po obměně funkcionářů 
a výměna zkušeností mezi zastupiteli 
přispívá ve prospěch řízení a výstavby 
v obou obcích. K poslechu a tanci za-
hrál přítomným pan Stanislav Keith se 
zpěvačkou.

Po snídani v penzionu Domu mlá-
deže v Lysé nad Labem si hosté pro-
hlédli zámecký park spojený s odbor-
ným výkladem PhDr. Kořínkové. Od 
11 hodin následovala projížďka lodí 
z Poděbrad až po elektrárnu Velký 
Osek spolu s obědem na lodní palubě. 
Po 14-té hodině odcestovali naši hosté 
zpět na Moravu.

Jsem rád, že družba občanů obcí 
Kostomlaty a Mikulčice přežila změnu 
režimu a rozdělení republiky, že po vzá-
jemné brigádnické pomoci na akcích 
„Z“ pokračuje setkávání zastupitelů 
a občanů. Během těchto pětadvaceti let 
došlo k vzájemným návštěvám žáků 
a učitelů našich škol spojené se soutě-

žemi i návštěvy společenských organi-
zací. Mikulčickým závidíme rozsáhlé 
vinice, meruňkové sady i areál vyko-
pávek Velkomoravské říše. Propojení 
tohoto „muzea“ se sousedním Sloven-
skem a předpoklad zapsání tohoto his-
toricky významného celku do seznamu 
UNESCO má velký význam pro rozvoj 
návštěvnosti a turistiky. Moraváci jsou 
upřímní a velmi pracovití lidé, hrdí na 
své předky a kulturu. Oni nám závidí 
blízkost hlavního města a kratší cesty 
při jednání na ministerstvech. Čtvrt 
století družebních vztahů se nedoži-
li někteří zakladatelé, z kostomlatské 
strany pan Bohumil Verzich, z Mikul-
čic potom pan Josef Bamburák, shodou 
okolností oba bývalí tajemníci MNV. 

Pro pořádek ještě sděluji, že nákla-
dy na setkání si hradil každý účastník 
ze svého. 

Antonín Bárta

Události 7.4.- 31.7. 2008.
●  Vlakem do divadla Gong na Ferdu 

Mravence jely děti z 1.a 2. ročníku 
v pondělí 7.4.

●  Přednášku z úřadu práce si vyslechli  
tentýž den žáci 8. třídy.

●  Staré pověsti české v Hálkově diva-
dle shlédly děti ze 4. a 5. ročníku ve 
čtvrtek 10.dubna.

●  Fotbalový Coca-cola cup pro 2.stu-
peň nepřinesl pro Kostomlaty postu-
povou příčku.

●  Vlakem do divadla Gong na Aladi-
novu lampu jely děti ze 4.a 5.třídy 
dne 17.4.

●  21.4. bylo vybaveno zbývajících 
5 tříd novými lavicemi, fi nancová-
ní formou splátek na 3 roky.

●  Ten den proběhlo testování žáků 7.
a 8.roč. ve znalostech Aj/Nj, srovná-
vací výsledky uspokojivé!

●  Konala se 4. pedagogická rada, ome-
zeny byly všechny výdaje ze stát-
ního rozpočtu, jako školení, ces-
tovní příkazy, vyplacení mimořádné 
odměny…důvodem je nedostatek 
fi nancí ze strany státu, o 1/3 byly 
pokráceny prostředky na učebnice 
a pomůcky…= neutěšený stav!

●  Fotbalový Mc Donald cup pro 1.stu-
peň se odehrál 24.4. v Nymburce, 
bez postupu pro nás.

●  2.5. provedly děti po obci sběr pa-

píru, akce byla zaměřena ke Dni 
Země.

●  Obě družstva školy vyhrála okres-
ní kolo dopravní soutěže, postupují 
do kraje.

●  V Jizerských horách byla na škole 
v přírodě 5.a 9.tř.od 12.- 16.5., vrátili 
se všichni.

●  13.5. si jela 6. třída do Prahy projít 
Královskou cestu.

●  14.5. se 4. třída zúčastnila turnaje ve 
vybíjené Preventan cup v Poděbra-
dech.

●  Sobota 17.5.: škola zajišťuje pořa-
datelskou službu na turnaji v karate 
Wakizaši cup. 

●  Pondělí 19.5.: teorii a praxi si vy-
zkoušela 4. třída na dopravním hřišti 
v Nymburce.

●  Úterý 20.5.: KMD shlédl v divadle 
Rokoko kus „Rychlé šípy.“

●  Středa 21.5.: 1.- 5.tř. jede do divadla 
Metro na „Ulici plnou kouzel.“

●  V pátek ukončily týden děti ze 2.
a 3.tř. na výstavě Natura Viva v Lysé, 
kde také soutěžily.

●  Pondělí 26.5. začalo školním výletem 
1.a 2. třídy do Prachovských skal.

●  Úterý zastihuje 6.třídu na výletě na 
zámku Žleby a v přilehlé oboře.

●  Středa: škola se fotografuje, ZUŠ 
vystupuje v  MŠ, večer se koná tra-
diční koncert ZUŠ.

●  Čtvrtek: děti si jedou do Nymburka 
k hasičům již tradičně vyzvednout 
ceny z výtvarné soutěže.

●  Týž den jede 8.a 9. tř.do muzea Poli-
cie v Praze a do leteckého muzea ve 
Kbelích.

●  Pátek: škola poskytuje prostory 
a provozní pracovníky pro přátelský 
večer s návštěvou z Mikulčic, záro-
veň odjíždí 4.třída na školu v přírodě 
do Jizerských hor a blok primární 
prevence od agentury Semiramis ab-
solvuje 7.a 8.třída. Byly to hektické 
týdny!

●  2. a 3.6. vyhrává mladší družstvo 
krajské kolo dopravní soutěže, po-
stupuje „na republiku.“

●  od 4.- 6.6.odjíždí 8. třída na výlet 
k Turnovu a 6.6. se vrací spokojená 
4. třída ze ŠVP v Desné.

●  9.6. se pedagogičtí i provozní za-
městnanci připojují k jednodenní 
stávce za kvalitnější fi nancování 
českého školství = lepší budoucnost 
českého národa, škola je uzavřena.

●  Děti z 1.- 4. třídy jedou 10.6. do Hál-
kova divadla na Hurvínka.

●  Následující den jsou v městské 
knihovně v Nymburce pasováni 
prvňáčci na čtenáře.

●  10.-11.6. stanuje 6.třída v areálu školy 
s výlety na kolech do Libice a Ostré.

z e  ž i v o t a  š k o l y z e  ž i v o t a  š k o l y z e  ž i v o t a  š k o l y

pokačování na str. 6
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Z e  ž i v o t a  š k o l y Z e  ž i v o t a  š k o l y Z e  ž i v o t a  š k o l y

pokačování ze str. 5
●  Čtvrtek 12.6. zastihne 6.třídu v Ná      

prstkovu muzeu, bude-li čas, dojde 
i na expozici Národního. 

●  Pátek 13.6. přinesl žákům 8.ročníku 
seminář na téma Hrou proti AIDS 
a třetí třída přenocuje přímo ve ško-
le, večer opékání, v noci strašení.

●  V sobotu 14.6.poskytla škola prosto-
ry a pořadatelskou službu Dětskému 
klubu Kamarád.

●  Republikového kola v dopravní 

soutěži se zúčastníme od 17.6.- 
19.6.v Praze.

●  Poslední pedagogická rada se usku-
teční v úterý 17.6.

●  Středa 18.6. zastihne absolventy 9.r. 
při slavnostním loučení na obec-
ním úřadu.

●  Týž den nás čeká kulturní vystou-
pení na rozlučku v MŠ a na vítání 
občánků.

●  Den poté jedeme na Velkou cenu 
Lysé nad Labem - pravidelný spor-

tovní memoriál.
●  V posledním týdnu: Dětský den, sou-

těž o EU, sportovní dny I.a II.stupně, 
vysvědčení.

●  Za provozu během června probíhá 
rekonstrukce odborné učebny fyzi-
ky, chemie a přírodopisu.

●  Červenec: zásadní rekonstrukce to-
pení v pavilonu B, nové lino ve čty-
řech třídách, malování. 

●  Srpen: generální úklid.  
ZŠ Kostomlaty n/L.

Žáci ZŠ při sběru papíru 2. května 2008.
 foto: R. Novotná

Žáci 5. třídy byli na škole v přírodě v Desné v Jizerských horách. foto: R. Novotná

Zajiš�ujeme prodej, pronájem, bytů, ro-
dinných domů, pozemků. Veškerý právní
servis a fi nanční poradenství.

(Hypotéky, penzijní připojištění, pojištění nemovitostí, stav. 
spoření, investice, úrazové pojištění, kapitálové životní pojiš-
tění, atd.).

Vaše dotazy ohledně naší nabídky Vám zodpoví real.makléř 
a fi nanční poradce Petra Radoušková na tel.604 557 905.
Mail: radouskova.petra@mireas.cz.

Tentýž den se loučiližáci 9. třídy 
s docházkou do ZŠ  foto: archiv OÚ

18. června jsme se rozloučili s dětmi 
z MŠ, které půjdou v září do 1. třídy
  foto: archiv OÚ
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Staročeské máje Kostomlaty nad Labem 2008

Skupinové foto foto: M. Dvořáková

◄  Zahájení Staročeských májů 
bylo tradičně před Sokolovnou.

 foto: M. Dvořáková

Průvod krojovaných ►
vyráží do ulic obce.

foto: M. Dvořáková
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Výletní sezónní vlak „Polabský motoráček“ 2008
přije�te poznat krásy Polabí po železnici… 

 
Středověké opevnění města Nymburk, zámek s barokní zahradou v Lysé nad Labem, his-

torické centrum Botanicus s ukázkou lidových řemesel nebo třeba klidné procházky lázně-
mi Poděbrady a malebný soutok Labe a Jizery; to je jen krátký výčet turistických lákadel 
v Polabí, na dosah od hlavního města Prahy. Ve vybraných víkendech letní sezóny 2008 navíc 
tato a další místa bude spojovat historický výletní motoráček pro radost nejen nejmenším 
cestovatelům. Klub železničních cestovatelů (KŽC) a sdružení měst a obcí v Polabí přichází 
s originálním projektem „Polabský motoráček“… 

Termíny jízd:
červen 14., 21.  sobota, sobota MÍROBRANÍ, BITVA  MILOVICKÁ  
červenec 5., 6. sobota a neděle                      CYRILOMETODĚJSKÉ SVÁTKY 

srpen 2., 23., 30. sobota, sobota, sobota 
NYMBURSKÉ SLAVNOSTI, 
ŠPORKOVSKÉ SLAVNOSTI 

září 6.  sobota NYMBURSKÉ SLAVNOSTI
prosinec 6. sobota MIKULÁŠSKÉ JÍZDY 

Trasa:
Čelákovice - Lysá nad Labem - Milovice - Lysá nad Labem - Nymburk hl. n. - Poděbrady - Libice nad Cidlinou - 
Poděbrady - Nymburk hl. n. - Lysá nad Labem - Čelákovice - Mochov - Čelákovice - Lysá nad Labem 
Lysá nad Labem - Čelákovice - Mochov - Čelákovice - Lysá nad Labem - Nymburk hl. n. - Poděbrady - Libice nad 
Cidlinou - Poděbrady - Nymburk hl. n. - Lysá nad Labem - Milovice - Čelákovice - Lysá nad  Labem 

 Informace o dopravci:
KŽC – tak trochu jiný vlak…. www.kzc.cz; email: dovolena@kzc.cz, tel. 776 628 728

Vozidlo: historický motorový vůz řady 830  
Obsaditelnost: 56 míst k sezení 
Služby ve vlaku: studený bufet (pivo, nealko, pochutiny), prodej 

upomínkových předmětů s železniční tématikou 
(knihy, pohlednice, aj.)

Jízdní řád Polabského motoráčku (jede 14., 21. 6., 5., 6. 7., 2., 23., 30. 8., 6. 9. a 6. 12. 2008): 
Os
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km Vlak                              Vlak 
KŽC Doprava s.r.o. 
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Jarní část fotbalových soutěží je 
v plném proudu. 
A – mužstvo 

V současné době A- mužstvo řeší ge-
nerační výměnu starších hráčů za mladé. 
Odchází kvalitní, zkušení hráči, které 
vždy zdobila poctivost a kvalitní pří-
stup k přípravě a především k zápasům. 
Tito hráči byli zárukou dobrých výkonů 
v zápasech a byli nepostradatelní pro 
svou stoprocentní spolehlivost. Patří 
jim za to dík a uznání. Určitě v roce, 
kdy kostomlatská kopaná slaví výročí  
80 let, si to tito hráči zaslouží.

Do následujících fotbalových let 
musíme být hodně trpěliví. Vlastnos-
ti, které měli starší hráči, musíme ty 
mladé teprve naučit. Musí si uvědomit, 
že především v přípravě je jejich fotba-
lový růst, a také to, že už nyní vlastně 
přebírají plnou zodpovědnost za výkony 
A-mužstva.

V současné době můžeme být mírně 
optimističtí, vždyť 3. místo tři kola před 
závěrem soutěže rozhodně není špatné. 
Kostomlaty jistě disponují šikovnými 
mladými fotbalisty, kteří hrají v našem 
dorostu nebo v našem B-mužstvu. Je zce-
la nepochopitelné, že se mezi těmito hrá-
či najdou někteří, kteří doslova odmítají 
hrát za A-mužstvo. Mrzí to dvojnásob, 
když pro nemoc nebo pro pracovní zane-
prázdnění nejsme schopni dát dohroma-
dy ani 11 hráčů. V takových případech 
pak zaskakují starší hráči, z nichž někte-
ří nemají letos ani jeden trénink.

Čeká nás konec sezóny, letní dovo-
lená, letní přípravné období a nová mis-
trovská soutěž 2008-2009. Je bezpodmí-
nečně nutné a žádoucí udělat a především 
absolvovat celou letní přípravu, doplnit 
mužstvo o mladé, kteří končí v dorostu 
a vysvětlit některým hráčům B-mužstva, 
že jejich dosavadní přístup byl zklamá-
ním.

Do příští sezóny si přejme hodně 
úspěchů, pevné nervy a ještě více pří-
znivců kostomlatské kopané. Nesmíme 
zapomenout závěrem poděkovat všem 
našim sponzorům za přízeň, bez které 
bychom se rozhodně neobešli.

Sportu zdar TRENÉR
B - mužstvo
Pokračuje sezónu s průměrnými 

výsledky. S 31 body se drží na 7. místě 
při skóre 61 : 54. Bohužel se potýkáme 

v některých zápasech s nedostatkem hrá-
čů. Mužstvo nadále trénuje p. Jan Slad-
kovský.

Dorost 
Našim dorostencům se v jarní se-

zóně moc nedaří. Porazili pouze dorost 
Litole  a jinak ostatní utkání prohráli. 
Víme, že mužstvo dorostu bylo oslabeno 
o několik hráčů, kteří přešli do A-muž-
stva, proto jsme očekávali, že výsledky 
budou o něco horší než v minulém obdo-
bí. Zarážející je fakt, že v poslední době 
většinu zápasů odehrají v menším počtu 
hráčů a důvodem není pouze zranění, ale 
disciplína některých hráčů. Nedostave-
ní se k zápasu se trestá pokutou, a ta je 
v krajské soutěži poměrně vysoká. Hoši 
i vedení mužstva by si měli uvědomit zá-
važnost situace a dohrát soutěž se ctí. 

Výbor se bude situací dorostenec-
kého mužstva zabývat a musí zhodno-
tit všechny alternativy činnosti tohoto 
mužstva. 

Žáci 
Příprava na jarní sezónu začala 

již v lednu v hale Bios a následně hrá-
či sehráli několik přípravných utkání. 
Samotná soutěž začala 13.4.08 a přes 
několik menších obtíží a problémů jsou 
v současné době naši žáci na 6-tém mís-
tě s 29 body. Touto cestou bych chtěl 
poděkovat rodičům, kteří nám pomá-
hají zejména při dopravě na zápasy. 
Čeká nás též žákovský turnaj Memoriál 
Otakara Zdeňka, který se bude konat při 
oslavách 80ti let kopané v Kostomlatech, 
na který Vás srdečně zvu. 

Rádi přivítáme nové zájemce o žá-
kovskou kopanou. 

Trenér žáků - Václav Herajn 
t.č. 737866318

Přípravka 
Jarní příprava byla zahájena hned po 

Novém roce v hale Bios, která probíhala 
až do konce března. Přípravy se zúčast-
ňovalo 10-15 hráček a hráčů. Jarní část 
soutěže přípravek byla zahájena 7.4.08. 
Poprvé se neměnila skupina a soutěž se 
hrála se stejnými soupeři jako na pod-
zim. Bylo sehráno 8 mistrovských zápa-
sů, 6 vítězných, 1 prohraný a 1 zápas 
nerozhodně. 24. května 2008 se pří-
pravka zúčastnila turnaje přípravek 
v Křinci, kde sehrála 3 zápasy a stala 
se celkovým vítězem turnaje, když ve 
fi nále porazila TJ Rožďalovice 6:0.

7.6.2008 se přípravka zúčastnila ještě 
turnaje přípravek na Loučeni. Po skonče-
ní jarní části skončí 6 hráčů.

Přípravka je díky sponzorům do-
statečně materiálově zajištěna. Firma 
DAGROS s.r.o. Kostomlaty n/Lab 
zakoupila na jarní sezonu nové dre-
sy a od Pavla Koláře dostala 4 míče. 
Tréninky budou pokračovat i přes celé 
prázdniny v pondělí a ve středu od 16:30 
hod a tím zveme i všechny zájemce 
o kopanou ve věku 6 až 10 let.

Trenéři přípravky: 
Ing. Josef Včelka, Ing. Jiří Šubrt 

a Zdeněk Houdek

Společenská 

kronika
Blahopřejeme

 k významným jubileím:
panu Františkovi Černému

z Kostomlat
paní Marii Lacinové 

z Kostomlat

Mezi námi jsme
přivítali:

Anežku Loudovou,
nar.10.04.2008

Stellu Šágrovou, 
nar. 11.04.2008
Viktora Ponce,
 nar. 17.04.2008

Karolínu Radilovou,
 nar. 21.04.2008
Davida Herajna,
 nar. 23.04.2008

Naposledy jsme se 
rozloučili:

s panem Miloslavem Vostrým,
 rodákem z Hronětic

s panem Vlastimilem Králem 
z Kostomlat

s paní Aloisií Formánkovou 
z Kostomlat

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.
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