
Ročník XVII Číslo 4 Zdarma Srpen 2009

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

pokračování na str. 2

málokdo si nepovšiml vichřice 
spojené s průtrží mračen, která se 
nad naší obcí přehnala ve čtvrtek 23. 
července. Svou velikostí a rozsahem 
škod, které během několika minut 
způsobila se řadí k nejhorším, které 
naši obec postihly a podle vyjádření 
pamětníků se jedná pravděpodobně 
o vůbec nejhorší v celé historii Kos-
tomlat.

Podařilo se mi z vel-
ké části zdokumentovat 
účinky této vichřice ne-
jen v Kostomlatech, ale 
i v přilehlých obcích, jak 
je patrno z uvedených 
obrázků. Vše, co jsme 
nafotili, by pak vydalo 
na několikastránkovou 
publikaci. I laikovi musí 
být na první pohled jas-
né, že katastrofy tohoto 
druhu bohužel nelze spo-
lehlivě předpovídat pře-
dem, neboť se v podstatě 
téměř vždy jedná o lo-
kální záležitost. Hrozivě 
vyhlížející pád několika stromů snad 
jen zázrakem nezpůsobil ztráty na ži-
votech, přesto došlo ke zranění.

Bylo by nyní na místě uvést, že se 
prakticky jednalo o nemocné a hni-
lobou zasažené stromy, byť navenek 
vypadaly a další možná i nadále vy-
padají jako zcela zdravé. Proto obec 
považuje za velmi důležité postup-
nou obnovu a omlazení zeleně na 
veřejném prostranství a obecních 

pozemcích, což je trnem v oku ně-
kolika jedincům, kteří toto riziko 
při jarní rekonstrukci zeleně zřej-
mě vůbec nevzali v potaz. Škody 
tímto způsobem vzniklé jdou na 
vrub vlastníka a představují zbytečné 
komplikace pro pracovníky OÚ . Vě-
řím, že tato, i když velice nepříjemná 
událost, svým způsobem napomůže 

všem občanům ke správnému pocho-
pení záměru OÚ postupně nahradit 
všechny nevyhovující a často i velmi 
nebezpečné přestárlé stromy novými, 
pečlivě vybranými dřevinami, kte-
ré i po dosažení vysokého vzrůstu 
nebudou potencionální hrozbou pro 
nikoho z nás ani z našich dětí, které 
se v dospělosti, díky této revitaliza-
ci obecní zeleně, jistě nebudou muset 
zaobírat podobnými problémy, jaké 

řešíme my v současnosti.
Chtěla bych také poděkovat za 

pomoc všem našim občanům, kteří 
se aktivně podíleli na likvidaci ná-
sledků této kalamity ve všech čás-
tech obce, ať už se jednalo o sběr 
a úklid spadaného listí a větví nebo 
o pořez a následné uklizení ulá-
maných nebo vyvrácených stromů 

a velkých větví, které by 
nebylo možno odklidit 
bez pomoci techniky.

Poděkování patří také 
pracovníkům fi rem, kte-
ří rovněž spolupracovaly 
na likvidaci škod a od-
stranění jejich následků, 
jako např. AZ Elektro-
stav, ČEZ, Hasiči Nym-
burk. 

A ještě něco pozitiv-
ního na závěr:

Z toho, co bylo výše 
napsáno, přes veškeré 
negativní dopady na naši 
obec, vyplývá ovšem 
jedna velmi pozitivní 

skutečnost; naši občané v přípa-
dě podobných kalamitních udá-
lostí dokázali, že jsou připraveni 
a schopni takovýmto událostem če-
lit a současně jsou ochotni si navzá-
jem přátelsky vypomáhat, což pro 
společný život v obci je nesmírně 
důležité a potěšující.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce
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S radostí mohu konstatovat, že 
dobrá věc se podařila. Zastupitel-
stvo Středočeského kraje na svém 
zasedání dne 14. července 2009 
schválilo dotaci z Fondu životního 
prostředí Středočeského kraje pro 
obec Kostomlaty nad Labem na 
stavbu „Kanalizace Lány – napo-
jení na ČOV Kostomlaty“ ve výši 
Kč 7 000 000,-. Celková částka je Kč 
11 443 335,-.

Co tomu předcházelo? Prakticky 
od začátku roku 2007 se zabýváme 
kanalizací Lány. Byl zpracován in-
vestiční záměr na tlakovou kanaliza-
ci Lány fi rmou VIS Hradec Králové, 
kde fi rma nabízela dvě různá řešení. 
Ukončení tlakové kanalizace Lány 
bylo navrženo buď napojením na stá-
vající výtlačný řad vedený z vakuo-
vé stanice do ČOV nebo napojením 
přímo do ČOV Kostomlaty n. L. Za-
stupitelstvo obce schválilo variantu 
napojení přímo do ČOV Kostomlaty. 
Po té následovalo vypracování doku-
mentace pro územní řízení, projed-
nání územního rozhodnutí, vypra-
cování žádosti o dotaci, vypracování 
dokumentace pro stavební povolení.

Zároveň s přípravou investičního 
záměru obec oslovila majitele ne-
movitostí, kterých se tato akce týká, 
s předběžnou přihláškou o připojení 
na kanalizaci či nikoliv. Zájem pro-
jevilo celkem 103 obyvatel (ze 122 
trvale bydlících) z Lán a 39 obyvatel 
(ze 45 trvale bydlících) z části Kosto-
mlat za tratí, dohromady 142 obyva-
tel (ze 167 trvale bydlících).

Podle podmínek pro získání do-
tace, které platily v roce 2007, nebylo 
možno žádat o dotaci na minister-
stvu zemědělství ani na minister-
stvu životního prostředí. Dotační 
titul MZe ČR byl limitován napoje-
ním minimálně 200 ekvivalentních 
obyvatel a dotační titul MŽP ČR měl 
požadavek minimálního počtu napo-
jených ekvivalentních obyvatel 300. 
Tyto dotační tituly nebylo možno 
využít pro stavbu vzhledem k výše 
stanoveným podmínkám na žadatele 
a počtu napojených obyvatel. Jediný 
dotační titul, který přicházel v úva-
hu, byl dotační titul Krajského úřadu 
Středočeského kraje z jeho Fondu ži-
votního prostředí (tematické zadání: 
Drobné vodohospodářské ekologické 

akce – kanalizace) s maximální výší 
dotace Kč 5 000 000,- za podmínky 
minimálního počtu 100 nově napo-
jených trvale bydlících obyvatel na 
kanalizaci.

Na jaře roku 2008 se podmínky 
pro získání dotace na ministerstvu 
životního prostředí trochu změni-
ly, proto jsme žádali o dotaci v květ-
nu 2008 právě tam. Bohužel jsme ne-
byli úspěšní. O výsledku jsme byli 
informováni až na podzim. Jednou 
z podmínek pro získání dotace bylo 
umístění jímek na obecním pozemku 
a napojení na obecní elektrickou síť.

Mezi tím vyhlásil Krajský úřad 
Středočeského kraje podmínky pro 
rok 2009 pro získání dotace z je-
jich Fondu životního prostředí. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v pod-
mínkách Krajského úřadu bylo umís-
tění jímek na soukromém pozemku 
a napojení na elektřinu z nemovitos-
ti, bylo nutno upravit projektovou do-
kumentaci. 

Rada kraje dne 23. února 2009 
souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho dotačního řízení Středočeského 
kraje v oblasti životního prostředí 
pro rok 2009. Zároveň schválila té-
matické zadání pro rok 2009. Žádosti 
se přijímaly od 1. dubna do 20. květ-
na 2009. Obec podala Žádost o po-
skytnutí dotace z Fondu životního 
prostředí Středočeského kraje na 
rok 2009, Tematické zadání číslo 1 
– Realizace čistíren odpadních vod, 
intenzifi kací ČOV a kanalizací na-
pojených na ČOV. Maximální výše 
dotace je Kč 7 000 000,- při povinné 
minimální spoluúčasti 25%. Byly 
stanoveny povinné podmínky, kte-
ré musí projekt splňovat, specifi cké 
požadované doklady a kritéria pro 
určení priorit mezi předloženými 
žádostmi. Mezi tato kritéria např. 
patří výše nákladů na 1 připojené-
ho obyvatele nebo výše nákladů na 
realizaci 1 běžného metru kanali-
zace. Součástí žádosti bylo výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. Výbě-
rové řízení pro obec provedla fi rma 
VIS Hradec Králové. Bylo obesláno 
5 fi rem, nabídku zaslaly 3 fi rmy. 
Komise vyhodnotila nabídky, sesta-
vila pořadí a vybrala nejvhodnějšího 
dodavatele. Stala se jím fi rma VaK 
Nymburk, a. s.

Prakticky od schválení dotace 
zastupitelstvem kraje intenzivně jed-
náme s VaK Nymburk ohledně zahá-
jení stavby. Celá akce by měla začít 
ještě v srpnu a hotovo by mělo být 
do konce roku 2009. Byly svolány 
již dvě schůzky s majiteli nemovitos-
tí, kterých se to týká. Přítomni byli 
jak zástupci obce, tak i fi rma VaK 
Nymburk, VIS Hradec Králové i AQ 
SPOL Roudnice nad Labem. Zde 
byly s občany projednávány jednot-
livé připomínky a problémy, které 
mohou nastat při realizaci stavby. 
Při první schůzce jsme informovali 
o nutnosti každého majitele nemo-
vitosti žádat o zpracování územního 
souhlasu pro realizaci gravitační čás-
ti kanalizační přípojky. Obec nabíze-
la možnost společného zpracování, 
které by provedla fi rma VIS Hradec 
Králové za úplatu. Na základě druhé 
schůzky a dalších jednání s fi rmou 
VIS si už toto nemusí občané zajiš-
ťovat a hradit sami. Obec jim zajistí 
a uhradí vypracování dokumenta-
ce pro územní souhlas a ohlášení 
stavby pro kanalizační přípojky.

Samozřejmě s vlastní realizací 
stavby dojde i k omezení dopravy 
především v Kostomlatech za tratí 
a v obci Lány. Prosím občany zmí-
něné lokality i občany, kteří budou 
touto částí projíždět, o shovívavost. 
Nelze budovat kanalizaci aniž by ne-
byla omezena doprava.

Celková částka na výstavbu ka-
nalizace Lány činí Kč 11 443 335,-, 
dotace z Fondu životního prostředí 
Středočeského kraje Kč 7 000 000,-, 
obec musí ze svého rozpočtu při-
dat Kč 4 443 335,-. Náklady na 1 
přípojku představují částku cca 
Kč 168 285,-, na 1 obyvatele cca 
Kč 70 205,- a na 1 běžný metr ka-
nalizace cca Kč 2 492,-. Je nutno si 
uvědomit, že to nejsou malé část-
ky. Poměrně velkou část fi nančních 
prostředků musí obec investovat ze 
svého rozpočtu, který je vzhledem 
ke špatné fi nanční situaci ve světě 
i v naší republice, dost napjatý. Věřím 
ale, že se výstavba kanalizace poda-
ří zrealizovat tak, jak je připraveno, 
a budeme moci pokračovat v odka-
nalizování dalších obcí

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

KANALIZACE LÁNY
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Dalším příkladem je Myslivecké 
sdružení Polabí v Kostomlatech. 
V Rozkoši na Bejkovce vysadili mys-
livci na 130 nových stromků. Výsad-
bou to ale neskončilo. O tyto stromy 
se průběžně starají a vysekávají trávu 
okolo nich.

Protipólem k těmto aktivitám 
jsou vandalové, kterým vadí nově 
vysázené lípy u hlavní silnice v Kos-
tomlatech. Nejen, že jsou neustále 

odvázané od kůlů, ale dokonce se po-
dařilo jednu zlomit. Asi někomu moc 
vadila. 

Dalším problémem jsou odpadko-
vé koše v obci. Někteří naši spoluob-
čané si je pletou se separačním dvo-
rem nebo popelnicí. Prakticky denně 
naši pracovníci nacházejí v odpadko-
vých koších kuchyňský odpad, ať už 
jsou to slupky od brambor nebo odře-
zky z masa či jiné další. Samostatnou 

kapitolou by mohly být kontejnery 
u nádraží a lavičky od Jednoty 
k nádraží. Kontejnery nám kdosi stá-
le vysypává a odváží třeba až k lávce 
přes Farský potok, lavičky byly vy-
trženy z betonu a odhozeny. Chtěla 
bych Vás, vážení spoluobčané, proto 
požádat, abyste si všímali více své-
ho okolí, všímali si, co se okolo Vás 
děje. Mgr. Milena Hercoková

starostka obce

Jedni pomáhají, druzí ničí
V našich obcích jsou lidé, kteří se 

neustále snaží zkrášlovat okolí svých 
domů. Vysazují zeleň a hlavně se 
o tuto zeleň také starají. Příkladem 

pro ostatní může být paní Milena 
Kolfoort spolu s rodinou Váchových 
z Hronětic. Ve slepé uličce v Hroně-
ticích vysadili nové keříky, kterými si 

chtějí tuto uličku zkrášlit. Při výsadbě 
pomáhala i malá Eliška Váchová, kte-
ré jsou 3 roky.

Stromky na Bejkovce Stromky na Bejkovce

Zeleň v uličce malá Eliška
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Stavidlo Vlkavského potoka v ul. Na Bahnech
Již několik roků jsem pověřen Po-

vodím Labe Jablonec nad Nisou sprá-
vou stavidel na potoku Vlkava. Mým 
řídícím pracovníkem je vedoucí stře-
diska Mladá Boleslav ing. Bechyně, 
který je velice vstřícný k protikladným 
požadavkům občanů mající své nemo-
vitosti v sousedství potoka. Pro mani-
pulaci se stavidly „Glančici“ a „Na 
Švanďáku“ platí manipulační řád, 
který je dodržován i přes nelibost 
některých občanů. 

Jiná situace je se stavidlem u most-
ku v Šibicích, které v minulosti slouži-
lo k závlahám, dnes je zde zdroj vody 
pro hasiče, kteří s ním také manipulují. 
Toto stavidlo je majetkem obce, rovněž 
tak stavidlo v ulici na Bahnech u lávky 
v Kostomlatech. Zde jsou letité pro-
blémy se svévolnou manipulací ob-
čanů. Jak vyplývá z dopisu vedoucího 
střediska ing. Tomáše Bechyně, který 
uvádím v plném znění, je povinností 
obce uvedený úsek odbahnit. Vzniklou 

situací se bude obec v dohledné době 
zabývat. 

Mně jako manipulantovi nezbývá 
než dodržet pokyn k trvalému otevře-
ní tohoto stavidla a obec učiní opatře-
ní k zamezení jeho manipulace. Zdů-
razňuji, že dnes toto stavidlo neplní 
funkci zdroje vody pro hasiče, ani pro 
závlahy.

Antonín Bárta

CITACE DOPISU:

Předmětný stavidlový objekt 
v ř.km 2,422 je v majetku Obce Kos-
tomlaty nad Labem. Tento objekt byl 
vybudován v rámci regulace vodního 
toku Vlkava na počátku 80. let minu-
lého století, pravděpodobně za účelem 
vzdutí  vody pro případ požáru. Z hle-
diska správy toku je tento objekt spí-
še překážkou plynulému odtoku vod 
a způsobuje zanášení koryta bahnitými 
sedimenty s následnými hygienickými 
problémy. Pro tento objekt neexistuje 
platný manipulační řád ani povolení 

k nakládání s povrchovými vodami. 
Vzhledem k těmto skutečnostem byl 
pan Antonín Bárta požádán o trvalé 
vyhražení tohoto stavidla (pan Bárta 
je oprávněným manipulantem na sta-
vidlových objektech ve správě Povodí 
Labe - tato jsou umístěna v ř.km 0,227, 
1,580 a 2,989). Doplňujeme, že pracov-
níci Povodí Labe, provozní středisko 
Mladá Boleslav, žádné manipulace na 
objektu v ř.km 2,422 neprováděli. Dále 
podotýkáme, že problematika zanášení 
koryta, způsobená trvalým zahražením 

stavidla, jde na vrub vlastníka tohoto 
stavidla, a to ve smyslu vodního záko-
na (§ 59 - povinnosti vlastníků vodních 
děl). Znamená to tedy, že povinnost čiš-
tění koryta v úseku vzdutí má zde Obec 
Kostomlaty. Vzhledem k provedeným 
úpravám přilehlých komunikací (zám-
ková dlažba) a celkové nepřístupnosti 
úseku pro těžkou techniku, bude čiště-
ní velice problematické a nákladné.

Ing. Tomáš Bechyně vedoucí pro-
vozního střediska Mladá Boleslav

Poděkování

V pátek 12. června 2009 proběhla 
na zahradě mateřské školy zahradní 
slavnost spojená s oslavami 30tého 
výročí otevření MŠ. K dobré náladě 
přispěly také dobroty, které věnovali 
sponzoři. Děkujeme tímto srdečně 
paní Braunové za koláčky, paní Mr-
ňavé za zmrzlinu, paní Píšové z Nym-
burka za vuřty a panu ing. Zajanovi 
za zprostředkování limonády z pivo-
varu Nymburk.

Helena Kratochvílová, řed. MŠ foto: archiv MŠ
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Zprávy ze školy
1. Škola ukončila provoz v pátek 26. 

června se 169 dětmi (1 žák se v průběhu 
odstěhoval a 1 žáka jsme přijali). 

2. Červenec proběhl ve znamení 
drobné údržby (čistění osvětlení, kon-
trola zásuvek, malování kabinetu, se-
kání trávy, postřik plevele…). V srpnu 
proběhne hlavní úklid. 

3. Vichřice ve čtvrtek 23.7. vyvrá-
tila břízu u cesty k hale Bios a usekla 
vrcholek smrku.

4. OPĚT SBÍRÁME PAPÍR ! Ško-
le se podařilo sehnat odvozce papíru, 
cena je vzhledem k situaci nižší, ale 
jsme účastníci celoroční soutěže. Sbí-
ráme noviny, časopisy, letáky, nesbí-
ráme karton.

5. Závěrem přehled soutěží, kterých 
se během školního roku naše děti zú-
častnily:

  Soutěž dětských recitátorů okresní 
kolo 11.3.2009

čestné uznání Veselý Radek 2.třída  
  Plavecko-běžecký pohár okresní 
kolo 22.4.2009

2. místo Malá Veronika 9.třída, Holub 
Matouš 9.třída

  Středočeský taneční pohár 
24.4.2009 

3. místo Marečková Lucie + Veitová 
Aneta 9.třída (II.kategorie Mini týmy)
4. místo Kašičková Kristýna + Říhová 
Petra (II.kategorie Mini týmy) 

  Dopravní soutěž mladých cyklistů 

oblastní kolo 4.5.2009
1. místo Bureš Michal, Elišková Leo-
na, Petrnoušek Radek, Říhová Petra - 
6.třída,    
1. místo Dudla Michal, Kašičková 
Kristýna, Klosovský Lukáš, Müllerová 
Tereza - 7.třída
  Výtvarná soutěž „Záchranáři 2009“ 

5. místo Pavla Ďoubalová 5.třída,
3. místo Lukáš Volejník 7.třída, 
2. místo Aneta Veitová 9.třída, Volejník 
L. + Veitová A. postup do republiko-
vého kola
  Soutěž v předlékařské první pomoci 
6.5.2009 

2. místo Kastner Tadeáš, Kincl Jan, 
Mezulianková Tereza 8.třída  
5. místo Holcová Stáňa, Lipka Marek, 
Veselý Ondra 8.třída
  Plavecko-běžecký pohár 6.5.2009 
krajské fi nále 

2. místo Malá Veronika 9.třída (katego-
rie F),
4. místo Matouš Holub 9.třída
  McDonald‘s Cup 2009 oblastní kolo 
7.5.2009  

1. místo kategorie A, žáci 2. + 3.třídy
  McDonald‘s Cup 2009 okresní kolo 
14.5.2009 

1. místo kategorie A, žáci 2. + 3.třídy
  Dopravní soutěž mladých cyklistů 
krajské kolo 28.5.2009  

1. místo Bureš Michal, Elišková Leona, 
Petrnoušek Radek, Říhová Petra - 6. tří-

da – postup do republikového kola,    
2. místo Dudla Michal, Kašičková 
Kristýna, Klosovský Lukáš, Müllerová 
Tereza - 7. třída

  McDonald‘s Cup 2009 krajské kolo 
29.5.2009

4. místo kategorie A, žáci 2. + 3. třídy
  Velká cena Lysé nad Labem v atle-
tice 18.6.2009 - umístění v jednotli-
vých kategoriích

3. místo - Lukáš Šubrt v běhu na 50 m
Lukáš Šubrt v hodu kriketovým 
míčkem
Markéta Burešová v běhu na 1000 m
Jakub Braun v hodu kriketovým 
míčkem
Tereza Malínková ve šplhu 4,5m
Ondřej Pokorný ve šplhu 4,5m
2. místo - Michaela Holíková v hodu 
kriketovým míčkem
Michaela Holíková ve skoku dalekém
Linda Skalníková v běhu na 50 m
Aleš Polický v běhu na 50 m
Vojtěch Večerek ve skoku dalekém
1. místo - Nikola Kropáčková ve skoku 
dalekém
Jan Vlach ve skoku dalekém
Jan Vlach v běhu na 1000 m
Denisa Veselá v běhu na 1500 m
Vojtěch Večerek v běhu na 1500 m

6. Školní rok 2009-2010 bude slav-
nostně zahájen v úterý 1. září v 8 ho-
din.

ZŠ Kostomlaty n/L.

Přejeme hodně štěstí do života foto: M. Dvořáková



7

Dětský klub Kamarád

PROVOZ HERNY

ÚTERÝ 09:30 – 12:00

ČTVRTEK 09:30 – 12:00

pokračování na str. 8

Srdečně vás zveme na POSVÍ-
CENSKÉ SLAVNOSTI, kde pro vás 
Dětský klub Kamarád přichystal ná-
sledující program:

29. 8. od 14:00  Divadlo Petra Kub-
ce – program plný soutěží „Pavouk 
a Beruška“ a pohádka „Plecha a Ne-
plecha jdou do světa“

Vše se odehraje na fotbalovém hřiš-
ti TJ Sokol Kostomlaty nad Labem. 

V září to bude rok, co Dětský klub 
Kamarád poprvé otevřel dveře své 

klubovny pro děti a jejich rodiče. Jsme 
rádi, že si k nám (nejen) maminky 
našly cestu, a dávají nám tak najevo, 
že naše práce má smysl. Za rok naší 
činnosti se nám podařilo uspořádat 
několik akcí pro širší veřejnost (např. 
Dětský den, Podzimní pohádkové od-
poledne, Karneval, Ples, Čarodějnice). 
Na DRUHÝ DĚTSKÝ DEN se přišlo 
i přes deštivé počasí pobavit zhruba 
sto dětí. Ještě jednou děkujeme našim 
sponzorům: 

Přes prázdniny zůstala klubovna 
uzavřena, ale s některými z vás jsme 
se potkávali v úterý dopoledne na dět-
ském hřišti u ZŠ. Na hřiště můžete 
s dětmi přijít každé úterní dopoledne 
od 10:00 i v září. Na tomto místě by-
chom rádi poděkovali panu řediteli ZŠ 
za jeho ochotu a vstřícnost vůči našim 
aktivitám. 

Rozhodli jsme se rozšířit svou čin-
nost a klubovnu pro rodiče s malými 
dětmi otevřeme dvakrát týdně. Po-
prvé to bude v rámci dní otevřených 
dveří 29. 9. (Druhý den otevřených 
dveří bude 1. 10.)

Rádi bychom dále pokračovali 
v odpoledním cvičení pro děti před-
školního věku, proto hledáme aktivní 
maminku, tatínka, babičku, dědečka 
…, kteří by se nebáli ho s námi vést. 

Ze začátku Vám s vedením kroužku 
velmi rádi pomůžeme. Pokud by Vás 
bavilo podílet se na nějakém jiném 

kroužku pro malé nebo velké děti, ur-
čitě nás kontaktujte.

Cena využití herny bez i s účastí 
v kroužcích 20 Kč za dospělého, děti 
zdarma, kromě dní otevřených dveří.

KROUŽKY,
KTERÉ PŘIPRAVUJEME

ÚTERÝ

9:45 - 10:00 
CVIČENÍ PRO MAMINKY

10:15 - 10:45
ZPÍVÁNKY

11:00 - 11:30 
TVOŘENÍČKO

ČTVR-
TEK

15:30 - 16:30 
CVIČENÍ PRO DĚTI

10:45 - 11:00 
DIVADÉLKO

foto: archiv DK

foto: archiv DK
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ZAPŮJČENÍ RODINNÉ 
PERMANENTKY DO PRAŽSKÉ ZOO

I PŘES LETNÍ PRÁZDNINY
cena: 50 Kč

vratná záloha 500Kč

Rezervace
na tel.: 603 218 820, 

nebo na: klub.kamarad@seznam.cz

Již dlouhodobě s námi spolupra-
cují děti ze ZŠ a stále další projevují 
zájem o volnočasové aktivity. Roz-
hodli jsme se tedy přichystat program 
i pro ně. Na začátku bychom jim rádi 
nabídli možnost aktivně trávit jedno 
odpoledne v naší klubovně. Zároveň 
pro ně chystáme následující kroužky: 
tancování, keramika (pro starší děti a 
dospělé), dramatický kroužek pro děti 
druhého stupně a doufáme, že se poda-
ří otevřít i fi lmový kroužek. Konkrétní 
termíny těchto aktivit budou známé až 
začátkem září. Budeme vás o nich in-
formovat na našich nově vytvořených 
webových stránkách, prostřednictvím 
letáků a plakátů.

O správu našich webových stránek 
se nově stará fi rma

Těšíme se na vás!
www.klubkamarad.cz

klub.kamarad@seznam.cz

pokračování ze str. 7

P O Z V Á N K A

na jednání se zástupci obce Kostomlaty nad Labem 
a se zástupci fi rem VaK Nymburk, a.s. a

VIS Hradec Králové, spol. s r.o. 
které se uskuteční 

v pátek 4. září 2009 od 18.00 hodin
v Hasičské zbrojnici v Hroněticích.

Obec Kostomlaty nad Labem získala na výstavbu
„Kanalizace Lány – napojení na ČOV Kostomlaty“ 

dotaci. 

Na této schůzce seznámí zástupci fi rem 
s přesným postupem výstavby hlavního řadu

 i přípojek.  

Pozvánka platí pro občany Kostomlat, části obce 
za tratí směrem na Lány, a pro občany obce Lány.
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Zprávy z kopané

Toto jarní období rozhodně nemůže-
me hodnotit jako úspěšné, vždyť koneč-
né 7. místo v Mistrovské soutěži určitě 
nelze považovat za úspěch. V celkovém 
počtu 20ti odehraných zápasů (včet-
ně zimního turnaje v Rejšicích), jsme 
dokázali jen 5x vyhrát, 8x remizovat 
a 7x jsme odešli poraženi. Nejvíce mrzí 
prohrané mistrovské zápasy v domácím 
prostředí s Kostelní Lhotou, Pátkem 
a Kounicemi. Škoda, že jsme nedokázali 
vícekrát zopakovat náš výborný výkon, 
jaký jsme předvedli v domácím prostře-
dí proti suverénním Milovicím, které 
jsme přehráli 3:0. Nelze opomenout ani 
domácí zápas s celkem Dymokur, kdy 
po dvaceti minutách jsme prohrávali 0:3 
a byli jsme „zralí na ručník“. Za dalších 
5 minut bylo srovnáno a nakonec jsme 
vyhráli 5:4 ….

Celou jarní část jsme se potýkali 
s nedostatečným kádrem hráčů. Neu-
věřitelnou smůlou bylo postupné dlou-
hodobé zranění všech našich brankářů 
(Martin Touš, Tomáš Tykva, Jan Prošek, 
Petr Tykva). Především Tomáš Tykva 
doslova vychytal první mistrovské zá-
pasy a hráče soupeřů přiváděl svými 
bezchybnými výkony k šílenství. Závěr 
sezóny jsme absolvovali s Martinem 
Zalabákem v brance, který rozhodně 
nezklamal a mnohdy nás dokonce po-
držel. V závěrečných zápasech nám 
pro nedostatek hráčů vypomohli naši 
dorostenci. Často s námi hrávali Filip 
Kaucký a David Petráš. V samotném 
závěru soutěže pak ještě Večerek, Cin-
dr a Macháček. Škoda některých mla-
dých, kteří končili v dorostu před rokem 
či před dvěma, s kterými se počítalo, že 
nahradí starší hráče. Do těchto mladých 

se vkládaly určité naděje, jsou to stále 
ještě šikovní a hlavně nadějní fotbalisté, 
ale zcela bez zájmu. Škoda ….

Chceme-li hrát důstojnější roli 
v soutěži, musí hráči přistoupit přede-
vším k přípravě daleko zodpovědněji. 
Bez tréninku se ani okresní přebor, 
jak se mnozí zřejmě domnívali, hrát 
nedá. Vždyť někteří ze 45 tréninko-
vých jednotek celkem se zúčastnili ani 
ne 10x. Mnozí trénovali velmi vlažně 
a mnohdy na trénincích působili až 
unuděným dojmem. Máme v mužstvu 
jedince, kterým musíme tolerovat určité 
úlevy v přípravě, což jejich spoluhráči 
akceptují, všichni ale očekáváme, že 
takový hráč bude rozhodovat zápasy 
a tím to mužstvu vrátí. Rozhodně také 
nemůžeme neustále něco komentovat, 
rozhazovat rukama a každou nepove-
denou svoji přihrávku vyčítat spoluhrá-
čům, svoje chyby nehledat u sebe a na-
opak přesvědčovat spoluhráče, že měli 
naběhnout do prostoru kam směřovala 
vlastní nepřesná přihrávka. V zápasech 
musíme být daleko hravější, rychlejší, 
agresivnější, zkrátka „hladovější“ po 
úspěchu. Hráči se musí pohybovat da-
leko živěji, musí z nich vyzařovat radost 
ze hry. Musíme mít evidentní hlad po 
úspěchu, hráči musí působit dojmem, 
jakoby je někdo tzv. „vypustil ze řetě-
zu“. Musíme umět zamezit, aby naše 
druhá – třetí přihrávka mnohdy konči-
la ztrátou, za což nás následně soupeř 
tvrdě trestá. Musíme dokázat být dříve 
u odražených míčů. Musíme mít zkrát-
ka lepší fyzickou kondici. A tady máme 
problém. V našich podmínkách samo-
zřejmě platí, že v prvé řadě je starost 
o rodinné zázemí a zaměstnání, to je 

prvořadé. Chtít po některých hrá-
čích, kteří pracují mnohdy od rána 
do večera aby nevynechali ani jeden 
trénink, je hodně složité. Je to všechno 
na dobrovolné kázni. Poslouchat ale ně-
které výmluvy hráčů, to je zase pro mě 
hodně složité. Není přece možné vést 
přípravu se 3-4 hráči a na mistrovské 
zápasy je neustále obvolávat …..

Poukazuji na jenom některé pro-
blémy, které nás trápí a které se musí-
me pokusit vylepšit. Chci, aby naši fa-
noušci byli alespoň trochu v „Obraze“. 
Dne 21.7.2009 začala letní příprava, 
přizváno bylo 24 hráčů včetně dvou 
dorostenců. Bude záležet především na 
hráčích samotných, jestli budou tento-
krát odpovědnější. Měli by pochopit, 
že jak zimní, tak i letní přípravné 
období je naprosto nezastupitelné 
a je rozhodující pro následné obdo-
bí Mistrovských zápasů. Musíme se 
také výrazně zlepšit v ukázněnosti
a disciplinovanosti. V soutěži slušnos-
ti nám náleží 12. místo a to rozhodně 
není umístění, se kterým se můžeme 
chlubit. Určitě nás ale poškodilo hned 
trojí vyloučení v Jíkvi…..

Kdo tento zápas neviděl na vlastní 
oči, těžko pochopí, co všechno je ve fot-
bale možné …..

Závěrem chci poděkovat všem na-
šim fanouškům a příznivcům, že se 
k nám neotočili zády i tehdy, když se 
nám ne právě dařilo a znovu přišli na 
následující utkání. Jsem přesvědčen, 
že i za hráče mohu slíbit, že se budeme 
snažit, abychom v příštím ročníku byli 
úspěšnější a hráli takový fotbal, na kte-
rý budou naši fanoušci rádi chodit.

Trenér „A“

Ohlédnutí za působením našeho „A“ mužstva v jarní části Mistrovské 
soutěže okresního přeboru

Zápas ČSAD Havířov – Kostomlaty
V sobotu 27.6.2009, tedy týden 

po mistrovské soutěži, se uskutečnil 
odvetný zápas našich starších hráčů 
s týmem Havířova, který byl tento-
krát domácím mužstvem. Naši hráči 
sice odešli poraženi 5:3, ale podali ve-
lice dobrý výkon a věřte, že se bylo 
opravdu na co dívat. Havířovští na-
stoupili tentokrát v kompletní sestavě 
i s několika bývalými ligovými hráči 
a  dokonce i s jedním ještě současným. 

Po dohodě s domácími hrál první půl-
ku se svými a druhou půlku s námi. 
Jedná se o Davida Souradu – býva-
lého hráče B. Ostrava, Teplic, Blšan 
a v současnosti Baníku Karviná. Prá-
vě tento hráč zařídil téměř všechny 
branky a určitě to byl parádní pocit 
hrát s ním v jednom mužstvu. Haví-
řovští byli skvělými hostiteli. Tato 
akce byla dlouho dopředu připravo-
vána. Navázali jsme nová přátelství a 

všichni ti, kteří se nezúčastnili, mají 
čeho litovat. Je určitě velká škoda, 
že Kostomlaty, ve kterých je spousta 
výborných starších fotbalistů, odjely 
k zápasu do Havířova nakonec v 10ti 
hráčích …

Už nyní se můžeme těšit na náš 
další vzájemný zápas, který by se měl 
uskutečnit někdy v červnu příštího 
roku.

J. Kyliánek
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13.6.2009 se uskutečnil 9. ročník 
žákovského turnaje „Memoriálu Ota-
kara Zdeňka.“ Turnaje se zúčastnila 4 
mužstva - žáci Kostomlat, Staré Lysé, 
Hrubého Jeseníka a Poděbrad. Naši 
žáci skončili na 3. místě. Pohár Otaka-
ra Zdeňka si odváželi fotbalisté Hrubé-
ho Jeseníka. Všechny mladé fotbalisty 
je třeba pochválit za jejich výkony. 
Tuto pochvalu však nelze vystřihnout 
rodičům a příznivcům kopané. To, že 
své děti nepřijdou povzbudit rodiče 
hostujících týmů, je divné, ale to, že 
nepřijdou někteří rodiče a rodinní 
příslušníci našich žáčků, je nepo-
chopitelné. Z čeho jiného by měli mít 
radost, než ze sportovního výkonu 
a úspěchu svého dítěte.

Poděkování patří všem sponzorům 
a bratrům Klosovským za přípravu 
výborného guláše pro žáky.

Eva Vávrová

ČSAD HAVÍŘOV - KOSTOMLATY
27. 6. 2009

Memoriál Otakara Zdeňka

A Mužstvo zahajuje soutěž 
22.8.2009 na hřišti soupeře, kterým 
je Přerov nad Labem. Na posvícen-
skou  neděli 30.8.2009 hrajeme doma 
s TJ Sokol Krchleby. 

Dorost zahajuje novou soutěž 
o posvícenském víkendu v sobotu 
29.8.2009 od 10:00 hodin na domá-
cím hřišti s Lysou nad Labem.

Žáci vstupují do soutěže o posví-
cenském víkendu v neděli dopoledne 
též na domácím hřišti a jejich soupe-
řem je TJ Křinec. 

Přípravka skončila po jarní části 
soutěže na čtvrtém místě. Začátkem 

června se zúčastnila turnaje na Lou-
čeni, kde sehrála 4 zápasy, z toho dva 
vítězné, jedna remíza a jedna prohra. 
Obsadila z 5. účastníků velmi pěkné 
2. místo. Jeden přátelský zápas sehrála 
i minipřípravka a to na Polabanu Nym-
burk s výsledkem 13:0, kdy hrála se 
soupeřem, který byl o 2 roky starší … 
Po skončení soutěže odchází do žáků 
1 hráčka – Denisa Veselá. Tréninky 
přípravky začínají pro podzimní se-
zónu 17.8.2009 a to vždy v pondělí 
a ve středu od 16:30 na hřišti Sokola.

Před zahájením podzimní soutěže 
se přípravka zúčastní 29.8.2009 tur-

naje přípravek v Milovicích.
Rozlosování: mistrovské zápasy 

začínají v pondělí 7.9.2009 ve skupině 
s 8 účastníky.

Trenéři: Ing. Josef Včelka, Ing. 
Jiří Šubrt a metodik přípravky Zde-
něk Houdek

Přejeme všem našim mužstvům, 
aby do soutěže vykročila vítězně, 
aby se jim v ročníku 2009 - 2010 
dařilo, nedocházelo ke zraněním 
a měla trochu i toho sportovního 
štěstí.

Eva Vávrová
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Podzim 2009
A1A Okresní přebor dospělí A mužstvo

Přerov nad Labem Kostomlaty SO 22.8.2009 17:00

Kostomlaty Krchleby NE 30.8.2009 17:00

Dymokury A Kostomlaty SO 5.9.2009 17:00

Kostomlaty Libice nad Cidlinou A NE 13.9.2009 17:00

Kounice A Kostomlaty NE 20.9.2009 16:30

Kostomlaty Poříčany A NE 27.9.2009 16:30

Běrunice A Kostomlaty SO 3.10.2009 16:00

Kostomlaty Pátek A NE 11.10.2009 16:00

Městec Králové A Kostomlaty NE 18.10.2009 15:30

Kostomlaty Kostelní Lhota A NE 25.10.2009 14:30

Sadská B Kostomlaty NE 1.11.2009 14:00

Hrubý Jeseník A Kostomlaty NE 8.11.2009 14:00

Kostomlaty Loučeň NE 15.11.2009 13:30

C1A OP dorost skupina A

Kostomlaty Lysá SO 29.8.2009 10:00

Kostomlaty Pátek SO 5.9.2009 10:00

Litol Kostomlaty NE 13.9.2009 10:15

Kostomlaty Sadská SO 19.9.2009 10:00

Ostrá Kostomlaty SO 26.9.2009 14:00

Kostomlaty Straky SO 3.10.2009 10:00

Hořátev Kostomlaty NE 11.10.2009 10:00

E1A OP žáci

Kostomlaty Křinec NE 30.8.2009 10:00

Hrubý Jeseník Kostomlaty NE 6.9.2009 15:00

Slovan Poděbrady Kostomlaty NE 13.9.2009 15:00

Kostomlaty Rožďalovice NE 20.9.2009 10:00

Městec Králové Kostomlaty NE 27.9.2009 10:00

Kostomlaty Loučeň NE 4.10.2009 10:00

Kounice Kostomlaty SO 10.10.2009 10:00

Kostomlaty Litol NE 18.10.2009 10:00

Dymokury Kostomlaty NE 24.10.2009 10:00

TJ SOKOL KOSTOMLATY N. L. - REKONSTRUKCE KABIN
Revizní zpráva o havarijním stavu 

elektroinstalace ve spodní části Sokolov-
ny (šatny, rozhlas, místnost pro rozhodčí) 
nás přiměla ihned jednat. Zažádali jsme 
o dotaci na Krajský úřad, který nám vy-
hověl a z fondu na obnovu a rozvoj spor-
tu nám poskytl 70.000,- Kč, což je 60 % 
z celkové částky nutné na rekonstrukci.

Po nezbytné administrativě a hlav-
ně po skončení fotbalové sezóny začala 

samotná rekonstrukce. Odborná fi r-
ma Petráček - Skořepa provedla kom-
pletní výměnu elektroinstalace rychle 
a kvalitně a patří jim poděkování. Opra-
va vnitřních prostor už probíhala plně 
v naší režii, většinu prací provedli hráči 
a funkcionáři naší TJ. Fotodokumentaci 
najdete na www.sokolkostomlaty.cz

Jménem svým i jménem výboru TJ 
děkuji KRAJSKÉMU ÚŘADU za fi -

nanční pomoc a všem, kteří neváhali 
a přiložili ruce k dílu.

Za TJ Sokol Petráš Josef

Zveme Vás :
Dětský sedmiboj – pátek 28.8.2009
Posvícenská zábava - sobota 29.8. 2009
Sedmiboj dospělých – pondělí 31.8.2009

Vávrová Eva
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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM, FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM
VÁS  SRDEČNĚ  ZVOU  NA 

KONCERT
29. srpna v 19. 30 h.

v kostele sv. Bartoloměje
v Kostomlatech nad Labem

skladby našich i světových mistrů uslyšíme v podání: 
Jana HAVLÍČKOVÁ - varhany
Dáša DRAHOVZALOVÁ - zpěv

Výtěžek z tohoto koncertu bude věnován obyvatelům DOMOVA V MLADÉ

Společenská kronika

Mezi námi jsme přivítali
Nikolu Balcovou, nar. 08.06.2009

Mikuláše Tůmu, nar. 17.06.2009

Alžbětu Královou, nar. 20.06.2009

Lucii Bendlovou, nar. 26.06.2009

Kamilu Houdkovou, nar. 26.06.2009

Matěje Štěrbu, nar. 09.07.2009

Leontýnku Němcovou, nar. 01.08.2009

Elišku Antošovou, nar. 12.08.2009

V červnu jsme mezi námi přivítali Adámka, Marečka a Davídka 
(zleva) foto: M. Dvořáková

►

Blahopřejeme k významným jubileím

panu Miroslavu Dytrychovi z Kostomlat

paní Sidonii Neagové z Kostomlat

paní Heleně Kupové z Kostomlat

paní Vlastě Šípkové z Kostomlat

Naposledy jsme se rozloučili

s paní Jitkou Duškovou z Kostomlat

s paní Antonií Hlaváčkovou z Hronětic

s paní Antonií Škorničkovou z Hronětic

s paní Janou Petriščeovou z Lán

s paní Růženou Mejzrovou z Rozkoše


