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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

pokračování na str. 2

hlavní akcí letošního roku je vý-
stavba kanalizace Lány. V polovině 
srpna bylo předáno staveniště. K dneš-
nímu dni fi rma provedla protlaky 
hlavního řadu podél silnice na Lánech 
a v Kostomlatech směrem na čističku. 
Zbývá provést protlaky k domům po-
dél trati, pod tratí ČD a pod Farským 
potokem na ČOV. Zároveň se zbýva-
jícími protlaky začne instalace jímek 
k jednotlivým nemovitostem. 

Obec v souvislosti s výstavbou 
kanalizace se sešla s majiteli dotče-
ných nemovitostí celkem už třikrát. 
Přestože stejný systém tlakové ka-

nalizace funguje v řadě obcí našeho 
okresu, jenom u nás se řeší umístění 
jímek na pozemku majitele nemovi-
tosti a spotřeba elektrické energie. 
A právě tyto dva aspekty jsou největ-
ším problémem. Někteří poukazují, že 
občané v Kostomlatech neplatí žádnou 
spotřebu energie a oni ji budou hradit. 
Na druhou stranu je třeba si uvědo-
mit, že výstavba kanalizace v samot-

ných Kostomlatech probíhala před 
lety za jiných podmínek nebo zase 
naopak při výstavbě rodinných domů 
v nové lokalitě v jižní části Kostomlat 
si hradili stavebníci veškeré inženýr-
ské sítě, tzn. plyn, vodu, kanalizaci, 
elektrickou energii, telefon, osvětlení, 
komunikaci.  Navíc jímku na kanali-
zaci mají taky umístěnou na vlastním 
pozemku.

Je ale dobré si uvědomit, co 
všechno hradí obec v souvislosti 
s výstavbou kanalizace Lány. V ně-
kterých okolních obcích občané pla-
tí příspěvek 12 000,-, 13 000,- nebo 
dokonce i 16 000,- Kč, jímku mají 
umístěnou na svém pozemku, spo-
třebu elektrické energie hradí sami 
a územní souhlas si vyřizují rovněž 
sami. Obec Kostomlaty nad Labem 
od občanů nepožaduje žádný příspě-
vek, hradí vypracování dokumenta-
ce pro územní souhlas pro všechny 
nemovitosti, hradí kanalizační pří-
pojku až po jímku včetně jímky. 
Jímky jsou na pozemcích majitelů 
nemovitostí a mnohdy i přes 20 m 
daleko od hranice pozemku. A to 
vše hradí obec, část jde sice z dota-
ce, ale zbytek z rozpočtu obce.  

Obec se snaží snížit náklady na 
výstavbu dalšími způsoby. Proto se 
přihlásila do projektu „Česká pošta 
lidem“, který vyhlásila fi rma REM-
MARK, a.s. V tomto projektu jsme 
byli úspěšní a obec získala 70 000,- 
bez DPH za poskytnutí reklamního 

prostoru. Prakticky to znamená, že 
nám fi rma dodala reklamní tabuli 
o rozměru 0,75 x 0,5 m a požaduje 
ji umístit na dobu od 1.10.2009 do 
31.12.2009 v prostoru před ČOV.

Další akcí, která stojí za zmín-
ku, je vybudování nového dětského 
hřiště u obecního úřadu. Že se hřiště 
líbí, svědčí i každodenní návštěvnost. 
Tím, že je oplocené, dává i pocit bez-
pečí, nehrozí, že by dítě vběhlo do sil-
nice. Hřiště se z důvodu bezpečnosti 
večer zamyká a ráno zase odemyká. 
Toto dětské hřiště bylo hrazeno čás-
tečně z dotace Středočeského kraj-
ského úřadu, stejně jako další hřiště, 
které v polovině října vyroste na místě 
stávajícího dětského hřiště Na Obci. 
O dotaci obec požádala Krajský úřad 
Středočeského kraje na jaře letošního 
roku.

Mnozí z vás si jistě všimli cedulí 
umístěných na hřbitově. Místosta-
rosta obce, pan Bárta, zmapoval celý 

Kanalizace Lány foto: archiv OÚ

 foto: archiv OÚ
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pokračování ze str. 1

hřbitov, tzn. že dnes máme přesnou 
evidenci hrobů, které jsou place-
né, které nejsou placené a které jsou 
prázdné. Některé hroby, které nejsou 
placeny, jsou přesto pozůstalými udr-
žovány. Domníváme se, že tito lidé ani 
neví, že není hrob zaplacen. Proto na 
cedulích vyzýváme ty, kteří o takové 
hroby pečují, aby uhradili poplatek 
z hrobového místa. 

V srpnu bylo na ministerstvu vni-

tra zaregistrováno občanské sdružení 
Antipa, které žádá obec o poskytování 
informací ohledně kácení a prořezávky 
stromů rostoucích mimo les v katastrál-
ním území obce. Já sama vznik tohoto 
sdružení vítám. Myslím, že tým odbor-
níků, který sdružení založil, bude ná-
pomocen při řešení problémů se zelení 
v obci. Na mimořádném zastupitelstvu 
v červenci letošního roku na přímý do-
taz pana Zalabáka, zda se budou kácet 
všechny stromy v lipové aleji, jsem od-
pověděla, že se stromy kácet nebudou. 

Vše je řádně doloženo v zápise z tohoto 
zastupitelstva. Proto mě velice zarazila 
petice, která probíhala v září. Nejen, že 
obsahovala nepravdivé informace, ale 
řada lidí ji považovala za šíření poplaš-
né zprávy a chtěli, abych dala podnět 
k prošetření na Polici ČR. Jsem ráda, 
že jsme si všechny nejasnosti vysvětlili 
na zářijovém ZO. Přitom by stačilo tak 
málo, kdyby zástupci sdružení přišli 
na obecní úřad.

Mgr. Milena HERCOKOVÁ
starostka obce

konkursní řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy 
Kostomlaty nad Labem s předpokladem nástupu 

k 1. únoru 2010

Požadavky na uchazeče a jeho kvalifi kační předpoklady:
 -  vzdělání a pedagogická praxe dle § 5 zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte-
rých zákonů (pro funkci řed. MŠ 3 roky praxe)

 -  znalost problematiky řízení mateřské školy a školských 
předpisů

 - občanská a morální bezúhonnost
 - organizační, řídící a komunikační schopnosti
 - dobrý zdravotní stav

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsaho-
vat níže uvedené náležitosti :
 - jméno, příjmení, titul
 - místo trvalého pobytu, kontaktní spojení
 - státní příslušnost
 - strukturovaný životopis
 -  koncepci rozvoje mateřské školy v rozsahu maximálně 

3 strany A4
 -  lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu 

funkce ředitele/ky
 -  ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, případ-

ně doklady o dalším vzdělávání

 -  přehled předchozích zaměstnání potvrzený posledním 
(současným) zaměstnavatelem

 - výpis z evidence rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce

Písemné přihlášky včetně příloh doručte nejpozději do 
27. října 2009 na adresu :
Obec Kostomlaty nad Labem, 289 21, Hronětická č.p. 237

Obálku označte :
KONKURS - MATEŘSKÁ  ŠKOLA  -  NEOTVÍRAT

Dětské hřiště foto: archiv OÚ Dětské hřiště foto: archiv OÚ

Obec Kostomlaty nad Labem vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích



3

I v době krize a všeobecného nedo-
statku fi nancí na údržbu a úklid lze mít 
obce čisté a úhledné. Znamená to však 
trochu slevit ze své pohodlnosti a nebát 
se být kritický ke všem nešvarům. Jed-
ním z neomluvitelných prohřešků jsou 
psí výkaly na dětském hřišti, chodnících, 
trávnících na veřejném prostranství 
a v ulicích. Pejskaři, nic proti vašemu 
koníčku, ale výkaly od vašich miláčků 
na chodníku nepatří k vašim dobrým vi-
zitkám. Uklízet po pejskovi umějí v řadě 
obcích, naučíme se to i u nás.

Samostatným problémem nejen naší 
obce jsou volně pobíhající psi, zatoulaní 
chudáčci, které vlastník proti útěku ne-
zajistil, nebo se ho zbavil tím, že ho vy-
hodil. Co času i fi nancí stojí dohledání 

vlastníka či umístění neznámého pejska 
do útulku!

Obec fi nancuje provoz separačních 
dvorů, kontejnerů a každý občan si 
stanoveným poplatkem hradí likvidaci 
odpadů, proč tedy končí plastové lahve 
v parcích a po příkopech, nehledě na 
„podestýlky“ z obalů od čokolád a su-
šenek kolem prodejen. Že to dělají pře-
devším děti, ano, ale někdo je to musí 
odnaučit. Na to jsou odpadkové koše, 
popelnice, kontejnery. A rodiče musí 
jít příkladem, ne odhazovat krabičky 
od cigaret, nedopalky apod., kde se jim 
to hodí. Myslíte, že moc mentoruji, ano, 
proto se zamyslete a pomozte udržovat 
naše obce čisté.

Antonín Bárta

Čistota - trvalý problém

Vážení čtenáři Kostomlatských 
listů, slyšeli jste již někdy o „Italském 
vojenském hřbitově v Milovicích“? Já 
jsem se o jeho existenci dozvěděla čirou 
náhodou. V červenci t.r. jsem v Italské 
ulici navštívila fi rmu Rehau a při té 
příležitosti jsem si všimla malých smě-
rových cedulí, které pouka-
zovaly na Italský hřbitov. 
Víte, já mám něco se hřbi-
tovy; ráda je navštěvuji a to 
v každé zemi, kam zavítám. 
A protože vím, že můj pra-
pra-pra-praděda byl v po-
lovině 18-tého století hrob-
níkem na hřbitově Sv. Pole 
Malostranského v Praze-
Košířích a že na tomto hřbi-
tově i bydlel, tak si myslím, 
že lásku ke hřbitovům jsem 
prostě zdědila po předcích. 

Nedalo mi to a jednu ne-
děli jsme se na Italský hřbi-
tov s manželem vydali na 
návštěvu. A opravdu jsme 
na konci Italské ulice našli 
velmi krásný starý a důstoj-
ný vojenský hřbitov. Škoda, že bylo 
zavřeno a že jsme se po hřbitově ne-
mohli projít. Uprostřed hřbitova vesele 
plápolaly na třech stožárech tři vlajky: 
evropská, italská a samozřejmě i česká. 
Hřbitov je velice upravený a krásně udr-
žovaný a myslím, že se o něho starají 
pečlivé ruce.

Hned u vchodu se dočtete něco 
o historii hřbitova. Uvádím zde jenom 
souhrnně některá fakta, která jsem pře-
vzala z informační tabule: Hřbitov byl 
založen v roce 1915 a pohřbívalo se na 
něm do roku 1945. Byli zde pohřbíváni 
vojáci různých armád a různého nabo-

ženského vyznání. Proto na hřbitově 
najdete pomníčky židovské, muslimské, 
řecko ortodoxní a římskokatolické. 

Na hřbitově je pohřbeno celkem 
asi 6.500 lidí. Prvním pohřbeným byl 
válečný zajatec ruské armády Alamesi 
Hricov od 135. pluku; zemřel 6. února 
1915. Na hřbitově je pohřbeno celkem 

527 ruských, 60 srbských a 5276 ital-
ských válečných zajatců. Od vzniku 
Československé armády v letech 1918 
až 1939 bylo na hřbitově pohřbeno 49 
československých vojáků. V době druhé 
světové války zde bylo pohřbeno 61 ně-
meckých vojáků.V roce 1993 byla pro-

vedena exhumace němec-
kých hrobů a ostatky byly 
převezeny do Mariánských 
Lázní. V květnu až prosinci 
1945 zde bylo pohřbeno i 12 
sovětských vojáků. Po pro-
sinci 1945 se na hřbitově již 
nepohřbívalo. 

Na přiložené fotografi c-
ké koláži vidíte záběry ze 
hřbitova. Podle informační 
cedule je hřbitov otevřen 
od pondělka do soboty  od 
10.00 do 12.30 hodin. 

A jak tento hřbitov přes-
ně najdete? Je to docela 
jednoduché. Za prodejnou 
Tesco v Milovicích zahnete 
první ulicí doleva a půjdete/
pojedete po Italské ulici až 

na její konec. Tam najdete „Italský vo-
jenský hřbitov“. Vaši návštěvu si roz-
hodně zaslouží. My se tam určitě zase 
vrátíme a potom už i s kytičkou.

Fred & Milena Kolfoort 
z Hronětic.

Po stopách historických monumentů:
Italský vojenský hřbitov v Milovicích

Výuka keramiky
Od října 2009 budu vyučovat v obec-

ní škole v Ostré keramiku. Přijďte si 
udělat radost v podobě výroby dárku pro 
sebe, rodinu i kamarády. S sebou si vez-
měte jen pracovní oděv, pití a popřípadě 
svačinu.

Dospěláky budu vyučovat v úterý od 
17,30 do 20,30 hodin. Cena tří hodin je 
150 korun. Děti ve věku od 8 let do 16 
let budu vyučovat ve čtvrtek od 16,30 
do 18,00 hodin. Cena hodiny a půl je 70 
korun. A ve středu budu vyučovat rodiče 
s dětmi od 16,00 do 18,00 hodin. Cena 
dvou hodin je za pár 90 korun.

První lekce zdarma!!!
V případě zájmu se mně ozvěte na te-

lefon 604 917 602. Změny vyučovacích 
hodin a dní jsou možné po domluvě. 

Těší se Martina Šípková

foto: M. Kolfoort
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V sobotu 29. srpna se ve spolupráci Obce Kostomlaty nad 
Labem a Farní charity v Lysé nad Labem uskutečnil koncert. 
Krásné skladby mistrů vážné hudby jsme si vyslechli v podání 
Jany Havlíčkové - varhany a Dáši Drahovzalové - zpěv. 

Dobrovolné vstupné bylo určeno pro obyvatele v Domově 
v Mladé. Díky účasti posluchačů se na této akci vybralo: 

2 511,-Kč
Moc vám všem za pomoc těmto postiženým lidem děkuji.

Za farní charitu v Lysé nad Labem 
Jaroslava Labutová

Koncert v kostele sv. Bartoloměje

Současným tématem číslo jedna je povinná výměna ři-
dičských průkazů. Výměna se týká všech držitelů řidičských 
průkazů, kterým byly tyto vydány před 1. květnem 2004.

Průkazy vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 musí být 
vyměněny do 31.12.2010.

Základní informace o povinných výměnách řidičských 
průkazů:

1.  o výměnu se žádá na pracovišti Městského úřadu 
Nymburk, oddělení cestovních dokladů a řidičských 
průkazů, kde jste jako řidič evidován, žádost o vydání 
ŘP obdržíte na pracovišti městského úřadu

2.  jestliže o výměnu nežádáte osobně, pak musíte vašeho 
zástupce vybavit plnou mocí

3.  zpracování žádosti trvá 15-20 dnů a je zdarma, za ex-
presní vyřízení (do 5 dnů) zaplatíte 500 Kč

Potřebujete fotografi i 35 x 45 mm, současný řidičský 
průkaz a občanský průkaz.

čerpáno z www.mdcr.cz

Výměna řidičských průkazů

Ulice naší obce bývaly před lety plné 
stromů. Dnes v některých již není strom 
jediný a čerstvých pařezů lze po vsi napo-
čítat rozhodně víc než mladých stromků. 
V uvedené souvislosti jsem viděl v jarním 
kácení lip při hlavní silnici alarmující 
zrychlení procesu ubývání velké zeleně. 
Zeleně, která má v krajině rovné jak stůl 
tak zásadní vliv na ráz obce. Při akci se na-
víc paní starostka zmínila o záměru rychlé 
obnovy celé aleje a tento pak potvrdila v 

úvodníku 2. čísla Kostomlatských novin.
Můj názor, že kácení a výměna stro-

mů na obecních pozemcích nejsou zdaleka 
nutné, nebyl osamocený. Abychom dali 
váhu úsilí o zachování našich alejí v sou-
časném stavu, spojili jsme se a zaregistro-
vali občanské sdružení. V reakci na sílící 
kampaň za výměnu zeleně ze strany obce 
jsme sestavili petici jejímu vedení. Obsah 
dopisu podpořilo během září podpisem na 
170 spoluobčanů. S vědomím této podpory 

jsme se účastnili veřejného zasedání ZO 
dne 23.9.09. Zde po diskusi došlo, zdá se, 
k přiblížení se pohledů na věc a nalezení 
vůle hledat kompromisní řešení. 

Petiční akci jsme tímto ukončili a pod-
pisové archy předali na obec. Všem sig-
natářům děkujeme za podporu dobré věci 
a některým i za jejich osobní statečnost. 

Za o.s. Antipa Petr Zalabák
Pozn.: do korektury novin 8.10.2009 

nebyla petice na OÚ předána.

Stromy v obci – petice

Stovky stromů v České republice padly po tragickém 
úmrtí chlapce ze Zlínska, zasaženého stromem. Mediál-
ním proklamováním viníků, za které byly označovány obce 
a správy silnic, došlo z preventivních důvodů ke kácení ce-
lých alejí! V této atmosféře jednala i kostomlatská radnice. 
Naštěstí jak u nás, tak v celé republice brzy zvítězil selský 
rozum a kácení pominulo.

Usnesením zastupitelstva obce ze dne 2. července 2009 
bylo převedeno povolovací řízení kácení stromů z pravomoci 
rady obce na zastupitelstvo, a to na základě posudku odbor-
níků. Nechápu proto zdlouhavé opakované diskuse na jedná-
ní zastupitelstva i v Kostomlatských novinách a podpisové 
akce, kde se tvrdilo, že radnice schválila vykácení celé lipo-
vé aleje při hlavní silnici v Kostomlatech. Což není přesné.

Upozornit chci i na to, že šedesátileté smrky na kosto-
mlatském hřbitově jsou skutečným problémem, který se měl 
řešit již v dávné minulosti. Dnes to bude stát velké peníze, 
které v rozpočtu chybí. A občané je dále vysazují.

Antonín Bárta

Nekonečné diskuse

foto: archiv Farní charity foto: archiv Farní charity
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Blahopřejeme k významným
jubileím:

paní Heleně Červené z Kostomlat
paní Marii Pfeiferové z Kostomlat
paní Marii Veverkové z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali:
Adama Nováka, nar. 25.08.2009

Karolínu Kořínkovou, nar. 15.09.2009

Naposledy jsme se rozloučili
s panem Josefem Felcmanem z Kostomlat

s paní Miloslavou Královou z Hronětic
s panem Miroslavem Mejzrem z Rozkoše

které se bude konat ve čtvrtek 22. říj-
na 2009 od 15.30 hodin v pohostinství 
Na Place. Nejprve vystoupí žáci základ-
ní školy a od 16.00 zahraje všem k tanci 
a poslechu, tak jako vloni, dechová ka-
pela TOX pod vedením Jaroslava Trnky. 
Předpokládaný konec bude v 19.00 hodin.

Občerstvení zajištěno!
Autobus bude svážet zájemce z jednotlivých obcí dle násle-
dujícího jízdního řádu:

Vápensko 14.50 hodin u kapličky
Hronětice 14.55 hodin před bývalou prodejnou
Lány 15.05 hodin u autobus. zastávky na Poustkách
Rozkoš 15.15 hodin u autobusové zastávky
Kostomlaty 15.20 hodin Na Cikánce u Křížku
Kostomlaty 15.25 hodin pohostinství „U Radoušků“

Účastníci akce budou po skončení programu rozvezeni zpět 
do jednotlivých obcí.

SRDEČNĚ JSTE VŠICHNI ZVÁNI!!!

POZVÁNKA
NA TRADIČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI,

z  č i n n o s t i  S D H  H r o n ě t i c e z  č i n n o s t i  S D H  H r o n ě t i c e 

Soutěžní družstvo mužů se schá-
zelo od dubna každý týden. Průběžně 
se zúčastňovalo soutěží v požárním 
sportu. Při soutěži v Pískové Lho-
tě dosáhlo družstvo skvělého času 
22,83 vteřin. Tímto časem vytvořilo 
nový hronětický rekord v požárním 
útoku. V celkovém hodnocení Po-
labské ligy skončilo družstvo na 5. 
místě.

S tímto dnem jsme spojili i ukon-
čení sezóny - úklid hasičské zbrojni-
ce i okolí, zazimováním techniky a 
večer malým posezením.

Na 31.10.2009 připravujeme pro 

děti HALLOWEENSKÝ VEČER. 
Tímto zvu všechny duchy, dušičky, 
kostlivce, hejkaly a ostatní strašidla 
do strašidelného průvodu po Hroně-
ticích. Sraz všech masek je v 16.30 
hodin u hasičské zbrojnice v Hroně-
ticích. A protože bude tma, nezapo-
meňte si vzít na cestu halloweenské 
světýlko.

VŠECHNA STRAŠIDLA JSOU 
SRDEČNĚ ZVÁNA!

Po večerním průvodu se budou 
moci všichni zúčastnění občerstvit 
v hasičské zbrojnici a přitom si spo-
lečně zadovádět při hudbě. Už se na 
všechny moc těšíme.

za výbor SDH Jaroslava 
Škorničková

Letos bude i Halloween
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Sběr železa
Dne 24.10.2009 od 8.00 hodin 

proběhne sběr železa po všech 
našich obcích. S objemnými kusy 
rádi pomůžeme. Neodvážíme led-
nice, televize atd. 

Prosíme občany, aby dali že-
lezný šrot před své domy.
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Zprávy ze školy
1. Škola zahájila provoz 1. září 

slavnostním shromážděním. 
2. Počty žáků se nesnížily, ve ško-

le je 170 dětí, z toho 18 v první třídě. 
Zcela zaplněna jsou obě oddělení školní 
družiny po 30-ti dětech a jedno školního 
klubu.

3. Škola je připravena na provoz, 
pedagogický sbor se rozrostl o nového 
kvalifi kovaného kolegu, na MD odchází 
Mgr. L. Jochová, z RD se částečně vrací 
P. Brabcová. Všechny třídy jsou vybave-
ny ergonomickým nábytkem.

4. Škola nabízí dětem následují-
cí kroužky: pěvecký, dva keramické, 
sportovní, volejbalový, příprava na při-
jímací zkoušky z čj, příprava na přijí-
mací zkoušky z matematiky, kroužek 
ruského jazyka, angličtina pro 2. třídu, 
angličtina pro pokročilé, angličtina pro 
začátečníky (poslední dva ve spolupráci 
s jazykovou školou School tour).

5. Škola se i letos zapojí do kultur-
ních vystoupení pro důchodce a při ví-
tání nových občánků.

6. Pracujeme na ekologizaci provo-
zu: třídíme plasty, sbíráme papír, ba-
terie a drobná elektrozařízení a jsme 
zapojeni do soutěží.

7. SBÍRÁME PAPÍR!! Škole se 
podařilo sehnat odvozce papíru, cena je 
vzhledem k situaci nižší, ale jsme účast-
níci celoroční soutěže. Sbíráme noviny, 
časopisy, letáky, nesbíráme karton.

8. Nabízíme možnost zbavit se na-
hromaděného papíru vyhlášením akce: 

Sběr papíru po obci, který proběhne 
v pátek 23. října od 10-12 hodin. Děti 
vyjedou s kárkami a budou papír od 
domů svážet (v případě deště 6.11.).

9. Škola se třetím rokem chystá na 
hrabání spadaného listí po naší obci.

10. Žáci devátého ročníku mají svá 
třídní trička, letos v barvě růžové.

11. Výuka plavání probíhá ve 2.a 
3.resp. 4. třídě do 16. listopadu.

12. Škola se souhlasem zřizovatele 
odprodá staré školní lavice a židličky 
z 2. stupně. Cena: 50,-Kč lavice, 25,-
Kč židle nebo 80,-Kč komplet lavice + 
2 židle.

13. Škola vychází vstříc aktivitám 
Dětského klubu Kamarád, které vidí 
jako přínosnou alternativu ke své čin-
nosti.

14. Žáci 2. ročníku se účastní výu-
ky bezpečného pohybu na komunika-
cích ve spolupráci 
s PČR, pod názvem 
Ajaxův zápisník.

15. Klub mladé-
ho diváka (KMD) 
začíná svou sezó-
nu 21.10. předsta-
vením v Městské 
knihovně v Praze 
pod názvem Tanec 
pralesa. Činnost 
začíná KMČ (čte-
nářský klub).

16. Děti z prv-
ního stupně mají 

pro zpestření výuky naplánovány na 
školní rok návštěvy šesti divadelních 
představení v Hálkově divadle.

17. V lednu 2010 se připravuje lyžař-
ský kurs pro žáky 7. třídy.

18. Škola je sponzorem tří zvířat 
v Zoo Praha: páva korunkatého, levhar-
ta obláčkového a želvy pardálí. Máme 
tři volné vstupenky-k disposici ve škole. 
V úterý 20.10. se zúčastní vybraní do-
nátoři akce Den se sponzory, na pozvá-
ní Zoo Praha.

19. První sportovní akcí letošního 
roku byla účast na přespolním běhu 
v Lysé nad Labem v pátek 2.10. Pochva-
lu si zaslouží Denisa Veselá, která ve své 
kategorii obsadila 1. místo.

20. Školní Akademie je naplánová-
na na středu 16. prosince.

ZŠ Kostomlaty n/L.

Podzimní činnost 
zahájil Kamarád 
dvěma dny otevře-
ných dveří (29. 9. 
a 1. 10.). Přichys-

tali jsme několik novinek. Vedle herny 
vybavené hračkami, skluzavkou, hou-
pačkou, knížkami… jsme se „rozrostli“ 
o další místnost (nachází se hned vedle 
herny), ve které bude probíhat většina 
kroužků pro děti a přednášek pro do-
spělé. Děti, které se budou chtít věnovat 
námi nabízeným kroužkům, už nebudou 
rušeny dětmi, které si přišly do Kama-
ráda hlavně pohrát, a naopak. Děkuje-
me tímto fi rmě Korec za koberec, který 
do této místnosti věnovala. Kamarád 
uvítá všechny rodiče, či prarodiče s ma-
lými dětmi, a to i ty s malými miminky. 

Máme zde přebalovací koutek, cestovní 
postýlku a dokonce i kočárek, samozřej-
mě si zde můžete připravit (jsme vyba-
veni mikrovlnnou troubou, lednicí…) 
či zakoupit občerstvení nejen pro malé 
děti. Cena využití herny bez i s účastí 
v kroužcích zůstává stejná, tj. 20 Kč za 
dospělého, děti mají vstup zdarma.

Od října je Klubovna Dětského klu-
bu Kamarád otevřena takto:

PROVOZ HERNY

Úterý 08:30 – 12:00

Středa 16:00-18:00

Čtvrtek 08:30 – 12:00 16:00-18:00

foto: M. Dvořáková

PODZIMNÍ BURZA
dětského oblečení a příslušenství
(kočárky, autosedačky, hrazdičky,

chodítka……) 
Burza proběhne v ZŠ (před jídelnou), 

vchod od haly Bios

16.10.2009
16:00-18:00 příjem věcí

17.10.2009
10:00-15:00 prodej věcí

17.10.2009
15:00-17:00 výdej peněz/

neprodaných věcí

Prosíme, noste zachovalé věci, které by 
mohly posloužit ještě někomu jinému. 

Děkujeme.
Z prodeje každého kusu půjde část zisku na provoz 

Dětského klubu Kamarád
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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

pokračování ze str. 6
Do klubovny se letos bude chodit 

pouze vchodem od haly Bios. Abychom 
zjednodušili maminkám „přesun“ do 
prvního patra, nabízíme jim možnost ne-
chat kočárky, bundy a obuv v místnosti 
vedle knihovny. Pokud bude zamče-
no, prosíme vás, abyste nás prozvonili 
na mobilní telefon uvedený na ceduli 
u dveří. Omlouváme se tímto mamin-
kám, které chtěly v rámci dní otevře-
ných dveří přijít do klubovny, ale přes 
zamčené dveře se za námi nedostaly.

Výrazně jsme letos rozšířili nabídku 
kroužků nejen pro malé děti, ale nově 
i pro školáky. Kromě níže uvedených 
kroužků se můžete těšit i na keramiku 
pro dospělé a starší děti a řadu předná-

šek zejména pro maminky (homeopatie, 
těhotenství, kojení, masáže a automasá-
že). Doufáme, že se nám podaří usku-
tečnit i fi lmový kroužek (nejen pro děti 
ZŠ).

Během podzimních prázdnin (29. 
října) a 17. listopadu bude klubovna 
uzavřena.

A na závěr výhled do budoucna. 
Obecní zastupitelstvo přijalo na zářijo-
vém zasedání usnesení, že Dětský klub 
Kamarád bude od 1. 1. 2010 spravovat 
místní obecní knihovnu. Rádi bychom 
rozšířili služby tak, aby knihovna ne-
byla pouze půjčovnou knih, ale aby se 
z ní postupem času stalo jakési kultur-
ní a vzdělávací centrum obce. Jakékoli 
podněty či nápady, jimiž by knihovna 

mohla přispět k obohacení života obce, 
jsou vítány. 

Více informací o našich aktivitách 
naleznete na našich webových strán-
kách www.klubkamarad.cz. O správu 
našich webových stránek se stará fi rma

Internet máme v klubovně díky fi r-
mě. 

Pokud máte jakékoli dotazy, přání, 
připomínky, kontaktujte nás na e-mai-
lové adrese klub.kamarad@seznam.cz.

Těšíme se na vás

KROUŽKY

Úterý

9:45–10:00 Cvičení pro maminky

10:15-10:45 Zpívánky

11:00-11:30 Tvořeníčko

Středa
15:00-16:00 Tancování pro děti ZŠ

16:00-17:00 Dramatický kroužek pro děti ZŠ

Čtvrtek

10:00-10:30 Cvičení pro děti do 3 let

10:45-11:00 Divadélko

15:30-16:30 Cvičení pro děti do 6 let 
(každý první čt v měsíci)

16:30-17:00 Angličtina pro předškoláky

Posvícenské dovádění foto: M. Dvořáková



Stalo se již tradicí, že se o Kosto-
mlatském posvícení pořádají sportovní 
turnaje dospělých. Vloni však přišly 
samy děti s nápadem, že si uspořáda-
jí svůj sportovní pětiboj. I když se tato 
myšlenka zrodila v předvečer konání 
této akce a ne vše bylo stoprocentní, 
pětiboj nakonec dopadl velice dobře 
a všichni zúčastnění si slíbili, že příští 
rok tuto sportovní akci zopakují. 

Letos se po vzoru dospělých přibraly 
ještě 2 sportovní disciplíny a soutěžilo se 
tak v dětském sedmiboji do 15 let. Tur-
naje se zúčastnilo celkem 9 dvojic, které 
svedly boj v těchto disciplínách: tenis, 
stolní tenis, nohejbal, badminton, kopy 
na bránu a nově basketbal a petanque.

Protože se vydařilo počasí a děti 
soutěžily až do pozdního odpoledne, 

byly pro ně zajištěny uzené klobásky, li-
monáda a sladké rolády. Velký dík proto 
patří paní Jitce Krupičkové a paní Evě 
Mrňavé, které toto občerstvení poskytly 
sponzorským darem. 

Vzhledem ke vstřícnosti dalších 
sponzorů se pro soutěžící podařilo zajis-
tit také hodnotné dary (fotbalové míče, 
badmintonové pálky apod.), které při-
spěly k ještě větší motivaci závodníků. 
Děkujeme proto touto cestou hlavním 
sponzorům akce - panu Milanu Veselé-
mu, fi rmě Agrozetcentrum Hronětice, 
fi rmě TOFIKO, Jednotě SD Nymburk, 
panu Jiřímu Poncovi, Luboši Klosov-
skému a Martinu Šulcovi. 

V neposlední řadě patří dík také 
všem rodičům soutěžících dětí, kteří se 
aktivně podíleli na organizaci soutěží 

a právě manželům Dvořákovým, Kolá-
řovým a Čepkovým děkujeme i za po-
skytnuté fi nanční příspěvky.

Odměnou pro organizátory akce bylo 
hlavně zjištění, že se děti umí zapálit pro 
sport a jsou schopny bojovat fair play.

Marcela Dudlová

Dětský sedmiboj
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