
Po letošní dlouhé zimě 
jsou všichni rádi, že už ko-
nečně začalo jaro. A se za-
čínajícím jarem se začínají 
rozbíhat práce obecního 
úřadu. V podzimních mě-
sících loňského roku jsme 

žádali o dotaci z Programu obnovy venko-
va 2009 vyhlašovaného KÚ Středočeské-
ho kraje. Finanční krytí tohoto programu 
bylo pro rok 2009 značně sníženo, proto 
jsme nebyli úspěšní. Další dotací, kterou 
vyhlašoval KÚ byla dotace z Fondu spor-
tu a volného času Středočeského kraje. 
S žádostí v tomto programu jsme byli 
úspěšní. Žádali jsme na rekonstrukci stá-
vajícího dětského hřiště a výstavbu no-
vého, které by mělo vzniknout na zahradě 
obecního úřadu. Po podpisu smlouvy už 
nic nebrání v jejich realizaci. V souvis-
losti s tímto Fondem musím zmínit i TJ 
Sokol Kostomlaty, který rovněž žádal 
a byl úspěšný.

Pro letošní rok KÚ Středočeského 
kraje vyhlásil nový dotační titul, tzv. Fond 
rozvoje měst a obcí (FROM). Z tohoto 
Fondu jsou připraveni rozdělit cca 500 
milionů Kč. Naše obec žádá na „Adapta-
ci vytápění v základní škole – 2. část“. 
První část jsme realizovali během letních 
prázdnin v roce 2008. Úspora ve spotřebě 
plynu byla znatelná.

Po loňském neúspěchu v žádosti o do-
taci na výstavbu kanalizace na Lánech 
na Ministerstvu životního prostředí bu-
deme žádat o dotaci na KÚ. Byl vyhlášen 
dotační titul z Fondu životního prostředí, 
který chceme využít. 

V tomto Fondu je vyhlášeno několik 
různých programů. Zastupitelstvo obce 
schválilo podat žádost o dotaci na úpravu 
zeleně v obci. Určitě si snad každý občan 
všiml, že se v obci se zelení něco děje. 

Obec má zpracovaný projekt na obnovu 
zeleně v obci od fi rmy Montano školky 
Přerov nad Labem. Během zimních měsí-
ců jsme pokáceli z bezpečnostních důvodů 
některé břízy v aleji od nádraží k Jedno-
tě. Tyto břízy dle odborníků jsou velmi 
křehké a často se lámou. Ještě v dubnu 
bude provedena výsadba nových stromů. 
Dle projektu to budou habry. Další velkou 
akcí je obnova aleje při hlavní silnici. Na 
tuto alej jsme si nechali zpracovat posudek 
od odborníka. Ten určil 18 stromů, které 
je třeba ještě v období klidu pokácet. Tak 
se stalo. Bohužel, někteří naši spoluobča-
né nepochopili, že bezpečnost nás všech 
je důležitější než zachování stávající ale-
je. Proto jsme se nevyhnuli jejich kritice 
a následně kontrole jak z odboru životního 
prostředí MěÚ Nymburk, tak z Inspek-
ce životního prostředí z Prahy. Ani jedni 
ani druzí nezjistili žádná pochybení, vše 
bylo řádně dokladováno. Jak jsem zjisti-
la, byli mylně informováni. A když navíc 
zjistili, že prakticky do dvou týdnů bude 
provedena nová výsadba, byli spokojeni. 
Po vykácení lip následovalo odfrézování 
starých pařezů, vedle vyhloubení jam pro 
nové stromy. Ještě do velikonoc budou 
vysázeny lípy nové. Na stránky obce jsme 
umístili veškerou fotodokumentaci (www.
kostomlaty-obec.cz). 

Do zlepšování životního prostředí ko-
lem nás patří i sběr a třídění odpadů. Proto 
v Kostomlatech vybudujeme další nová 
hnízda s kontejnery. Jedno bude v ulici 
Zahradní a druhé u haly BIOS. Věřím, že 
rozšířením hnízd s kontejnery se zlepší 
i okolí kontejnerů u nádraží.

Naši pracovníci dokončili rekonstruk-
ci osvětlení podél pěšiny od Jednoty k ná-
draží a od nádraží k obecnímu úřadu. Na 
přelomu března a dubna potom za pomocí 
techniky pana Koutského jsme rozšíři-

li osvětlení na Vápensku o dva světelné 
body do míst, kde se nikdy nesvítilo. Tím 
jsme prakticky celou obec pokryli osvětle-
ním. Nyní svépomocí budeme pokračovat 
podél mateřské a základní školy. Další část 
rekonstrukce osvětlení v Kostomlatech by 
měla začít v letních měsících.

Nechali jsme si zpracovat projekt na 
ozelenění nové lokality, ještě v jarních 
měsících provedeme výsadbu.

Z dalších akcí, které nás čekají, bych 
zmínila například zpevnění cesty v Roz-
koši a v Hroněticích, rekonstrukce chodní-
ků, postupné opravy dešťové kanalizace, 
kterou jsme loni monitorovali.

Pravidlem se stávají každoroční volby, 
ať to jsou volby do Poslanecké sněmovny, 
do Senátu, do krajských zastupitelstev 
a podobně. V červnu, ve dnech 5. a 6. 
června, nás čekají další volby, tentokrát 
volby do Evropského parlamentu.

Zvláštní a velkou kapitolou je elektro-
nizace veřejné správy. Na tento důležitý 
krok se postupně připravujeme. Jedním 
krokem, který jsme provedli, byla žádost 
o dotaci na tzv. Upgrade Czech POINT. 
Dalším je například elektronická spiso-
vá služba nebo datové schránky. Vím, 
že řadě z Vás, spoluobčanů, to vůbec nic 
neříká. Ale obec se musí řídit zákony 
a nařízeními a i toto by mělo usnadnit prá-
ci a styk občanů s úřadem. Konkrétnější 
vysvětlení elektronizace veřejné správy 
bude v dalším čísle KN.

Vážení spoluobčané, je toho velmi 
mnoho, co nás čeká. Ale věřím, že se nám 
dohromady podaří postupně se všemi ná-
strahami vypořádat. Do povelikonoční 
doby přeji Vám všem pevné zdraví, hodně 
životního optimismu a setkávání jen s po-
zitivně naladěnými lidmi.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce
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Od loňského roku nabízí Obecní úřad v Kostomlatech nad Labem služby Czech Pointu. V tabulce najdete, o kterou služ-
bu je největší zájem (období leden 2008 - březen 2009)
 služba počet vyřízených žádostí poplatek

Jak jsou využívány služby Czech Pointu 
na našem úřadě

Separační dvůr v Kostomlatech nad 
Labem je až do odvolání otevřen ná-
sledovně:

Žádáme občany, aby na 
separační dvůr vozi-

li nábytek pou-
ze rozebrán, 
jinak nebude 
přijat.

OÚ Kos-
tomlaty n.L.

Termín konání:
pátek 5. června 2009 od 14.00 ho-

din do 22.00 hodin
sobota 6. června 2009 od 8.00 ho-

din do 14.00 hodin

Volební místnosti:
volební okrsek č. 1 - Kostomlaty 

nad Labem, obřadní síň obecního úřa-
du (pro voliče bydlící v Kostomlatech 
nad Labem, Lánech a Rozkoši)

volební okrsek č. 2 - Hronětice, sál 
hasičské zbrojnice (pro voliče bydlící  
v Hroněticích a Vápensku)

Právo volit mají: 
1) občané ČR, kteří mají v obci 

trvalý pobyt (jsou do seznamu voličů 
zapsáni automaticky)

2) občané jiných členských států 
EU, kteří mají v obci povolení k tr-

valému pobytu nebo potvrzení o pře-
chodném pobytu (do seznamu voličů 
nejsou zapsáni automaticky, ale musí 
požádat nejpozději do 16.00 hodin dne 
26. dubna 2009 o zapsání do seznamu 
voličů. Žádost musí obsahovat kopii 
průkazu o povolení k pobytu, čestné 
prohlášení žadatele).

Volič musí prokázat svou totožnost 
a státní občanství ČR platným občan-
ským průkazem či jiným dokladem 
totožnosti, nebo totožnost a státní 
občanství jiného členského státu EU 
a zápis v evidenci obyvatel.

Volební lístky: obdrží všichni 
voliči nejpozději 3 dny před konáním 
voleb do svých poštovních schránek 
v obálkách modré barvy.

OÚ Kostomlaty nad Labem

Doufáme, že tedy i pro Vás skončila doba zbytečného 
obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. 
Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis 
z katastru nemovitostí do Nymburka. Czech POINT je nej-
pohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat 
s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací 
Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným 
místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může 
získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát 
v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakéko-
liv podání ke státu.

Bližší informace o Czech Pointu naleznete na www.
czechpoint.cz. Tam také najdete interaktivní mapu pro 
vyhledání kontaktních míst Czech POINTů v konkrétní 
lokalitě. V současné době jsou rozšířeny na více než 3000 
obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích Čes-
ké pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské 
komory a také v kancelářích notářů. 

OÚ Kostomlaty nad Labem

Výpis z rejstříku trestů 31 50,-Kč

Výpis z Katastru nemovitostí 26 první stránka 100,-Kč a každá další 
stránka 50,-Kč

Výpis z Obchodního rejstříku 9 první stránka 100,-Kč a každá další 
stránka 50,-Kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče 1 100,-Kč

O ostatní služby (Živnostenský rejstřík, Registr živnostenského podnikání, Informační systém odpadového hospodářství, 
Informační systém o veřejných zakázkách) nebyl zájem.

Co potřebujete k vydání jednotlivých výpisů
- rejstřík trestů - platný občanský průkaz
-  výpis z KN - vydává se podle čísla popisného,
čísla parcely, nebo čísla LV

- výpis z OR - vydává se podle IČ nebo názvu fi rmy
-  výpis z registru řidičů - platný občanský průkaz 

a raději i řidičský průkaz
- výpis ze ŽL - vydává se podle IČ

Kdy je možné na obecním úřadě získat výpisy
Výpisy vydáváme denně takto:
pondělí 7.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00
úterý 7.00 - 11.00 a 12.00 - 15.00
středa 7.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00
čtvrtek 7.00 - 11.00 a 12.00 - 14.00
pátek 8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00

(V době dovolené nebo nemoci může být doba vydávání vý-
pisů omezena).

Volby do Evropského parlamentu Oznámení

SUDÉ TÝDNY V SOBOTU

09.00 - 11.00 hodin

LICHÉ TÝDNY VE ČTVRTEK

16.00 - 18.00 hodin
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Areál sloužil a slouží zemědělství 
a zemědělské technice od nepaměti. Pů-
vodně patřil ke dvoru hraběte Czernina, 
později byl v areálu postaven sklad, který 
sloužil jako zásobárna náhradních dílů. 
Také názvy se různě obměňovaly - od 
Strojně traktorové stanice, Ústředního 
podniku zemědělské techniky, Agrozetu 
Praha až po dnešní Agrozetcentrum. 

Po revoluci byl majetek hraběti Czer-
ninovi vrácen a v části areálu zůstala 
fi rma Agrozetcentrum s.r.o. Ta vznikla 
v roce 1996 transformací ze státního 
podniku Agrozet. Na českém trhu nabízí 
zemědělskou, komunální i lesní techni-
ku. Nový majitel, který fi rmu převzal 
v listopadu roku 2008 by byl rád, aby se 
tradice prodeje zemědělské techniky za-
chovala i nadále. Má velkou snahu nejen 
fi rmu zachovat, ale dále i co nejvíce roz-
šířit sortiment prodávaného zboží.

Proto se také ve dnech 17. - 21. břez-
na 2009 uskutečnil „Den otevřených 

dveří“, jehož cílem bylo přiblížit všem 
návštěvníkům nynější provoz. Mnohé 
překvapilo, že vedle náhradních dílů 
určených pro zemědělství lze nakoupit 
i široký sortiment drobného materiálu 
a náhradních dílů pro automobily, od 
destilované vody, žárovek, lékárniček, 
ložisek, klínových řemenů až po baterie, 
pneumatiky a jiné. Je zde i nabídka hra-
ček, které jsou pravými kopiemi velkých 
zemědělských strojů. Otec i syn mohou 
mít například traktor s valníkem stejné-
ho typu a barvy. Jsou zde modely nejen 
zemědělských strojů, ale i hasičské tech-
niky apod. Hračky vyrábí rakouská fi r-
ma Bruder.

Firma Agrozetcentrum Hronětice 
s.r.o. nabízí hlavně zemědělské stroje 
českých výrobců a některých dovozců. 
Namátkou jmenujme fi rmy Pottinger, 
pluhy Lemken a Overum. Horkou no-
vinkou jsou spolehlivé traktory Bělorus. 
Do hlavní nabídky patří postřikovače 

a rosiče od fi rmy Agromehanika d.d. ze 
Slovinska. Postřikovače jsou v různých 
verzích, tažené i nesené a v různých roz-
měrech. Jsou přístupné i cenově. Dalším 
hlavním prodejním materiálem fi rmy 
Agrozetcentrum Hronětice je prodej ná-
hradních dílů. Díky tomu, že areál byl 
i původně skladem Agrozetu, dosud se 
zde najdou opravdu unikátní součástky 
nejrůznějších zemědělských strojů, kte-
ré se nikde mnohdy už vůbec nevysky-
tují. Samozřejmě, že hlavním zbožím na 
skladě jsou náhradní díly ke všem sou-
časným zemědělským strojům. Sklado-
vých položek je zde okolo devíti tisíc.

V rámci Dne otevřených dveří bylo 
pro všechny návštěvníky připrave-
no zdarma pohoštění a drobné dárky. 
I když počasí moc nepřálo, akce se vy-
dařila. Přejeme všem našim zákazníkům 
a občanům Kostomlat veselé Velikono-
ce. 

Ing. Josef Ludvík

Agrozetcentrum Hronětice - Šibice 
oslaví v letošním roce 45. výročí své existence

Rádi bychom Vás informovali 
o mobilním svozu nebezpečných od-
padů, který proběhne ve Vaší obci dne 
25.4.2009, a to prostřednictvím svo-
zové společnosti AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o.. Na určených stano-

vištích mohou občané bezplatně předat 
pracovníkům svozové fi rmy následující 
odpad:

nebezpečný odpad – oleje, zne-
čištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, 
mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, 
kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU 
baterie, monočlánky, zářivky, atd.

elektrospotřebiče – lednice, te-
levize, monitory, zářivky a drobné do-
mácí elektrospotřebiče

pneumatiky – od osobních auto-
mobilů bez disků 

(ostatní pneumatiky nebudou pře-
vzaty)

Upozornění: 
Při svozu nebezpečného odpadu 

nebudou z kapacitních důvodů a zajiš-
tění lepšího třídění odpadu odebírány 
objemné a jiné odpady, které nemají 
nebezpečné vlastnosti.

Děkujeme za pochopení a těšíme se 
na Vaši účast
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o

Mobilní svoz nebezpečných odpadů v obci 
Kostomlaty nad Labem

Co se děje s vytříděným odpadem?
Svozová auta postupně vyprázd-

ní ve městě či obci všechny barevné 
kontejnery jednoho druhu. Jeden den 
svážejí papír z modrých kontejnerů, 
druhý den plasty ze žlutých kontej-
nerů. 

Svozová fi rma může používat 
stejný svozový vůz pro papír, plasty 
i další složky odpadů. Před každou 
komoditou ho musí vyčistit, aby se 
svezené odpady neznečišťovaly. Čím 

čistší jsou svezené odpady, tím 
větší mají šanci na nové vyu-
žití. 

Pokud obsluha svozového 
vozu najde v kontejneru něco, 
co tam nepatří (například zbyt-
ky jídla v kontejneru na papír), 
nemůže ho už odvézt k dalšímu 
zpracování, protože by znečis-
tilo celý objem vozu. Kontejner 
vyprázdní až při sběru směsné- pokračování na str. 4

STANOVIŠTĚ ČAS

Separační dvůr 
Kostomlaty n.L. 11:30 – 12:10

25. 4. 2009
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ho odpadu a znečištěný odpad vyve-
zou na skládku. 

Dotřiďovací linka
Svezené vytříděné odpady se ještě 

dotřiďují na dotřiďovací lince. Odpady 
se vyklopí na pás a ručně se dotřiďují 
na jednotlivé druhy a vybírají se ne-
čistoty. Tyto nevyužitelné zbytky jdou 
na skládku. 

Na linkách se také odpady dotři-
ďují na tyto druhy: 

-  papír se rozdělí na: noviny, časopisy, 
lepenku a další složky

-  plasty na: fólie, PET lahve, tvrdé 
obaly (např. od šampónů) atd. 

-  nápojové kartony se oddělí od ostat-
ních složek

Zpracování
Každá z vytříděných složek od-

padů se zpracovává jinak. Svozová 
fi rma ji prodává jako surovinu růz-
ným zpracovatelům. Čím má vytřídě-
ný odpad méně nežádoucích příměsí 
a je lépe dotříděn na jednotlivé složky, 

tím je kvalitnější a dá se lépe prodat. 
Z prodeje těchto vytříděných složek 
se fi nancuje odpadové hospodářství 
v obci. Čím občané lépe třídí, tím mají 
nižší poplatky za odpady.

Papír se používá v papírnách jako 
vstupní surovina. Nejčastěji se ze sta-
rého papíru vyrábí: lepenka, papírové 
obaly, sešity, toaletní papír atd.

Plasty
-  z PET lahví se vyrábějí vlákna, po-

užívaná do náplní spacáků nebo na 
koberce. 

-  z fólií (plastové sáčky) se vyrábějí 
opět fólie, nejčastěji pytle na odpady

-  tvrdé plasty se melou a používají na-
příklad na výrobu plastových palet, 
izolačních desek apod. 

-  směs plastů se využívá například na 
výrobu zatravňovacích dlaždic nebo 
protihlukových izolací

Nápojové kartony
Obaly od džusů se v papírnách ro-

zemelou a oddělí se z nich papír, který 
se vrací do výroby. Z rozemletých kar-
tonů se také vyrábějí stavební desky

Alternativní paliva
Zbytky papíru, plastů i nápojových 

kartonů, které již nejdou dále zpraco-
vat, se stále častěji využívají pro vý-
robu alternativního paliva pro cemen-
tárny. 

Pamatujte!
Neházejte do kontejnerů to, co tam 

nepatří!
Když vidíte, že popeláři vyklopili 

kontejner s papírem do směsného od-
padu, může to být tím, že do něj někdo 
vysypal odpadkový koš z kuchyně!

Čím lépe třídíte, tím lépe se vytří-
děné odpady dají využít! 

Když všechen odpad naházíte do 
jednoho koše bez třídění, nelze už ho 
recyklovat

JSTE TO VY, KDO ROZHODU-
JE O RECYKLACI!

(čerpáno z materiálu Středočes-
kého krajského úřadu)

pokračování ze str. 3

Pokácené stromy… foto: archiv OÚ
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Recyklohraní
Naše základní škola se už od října roku 2008 účastní 

soutěže „Recyklohraní“. Součástí této soutěže bylo doposud 
několik úkolů: kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů, 
výtvarná soutěž „sběrný box pro baterie“, literární soutěž 
„kam s ním“, skupinový úkol „jak je to u nás ve škole“, vý-
tvarný úkol „koš snů“, sběr baterií a elektrozařízení. Dohro-
mady i s různými prémiemi i bonusy máme 1069 bodů. Za 
ně si můžeme nakoupit některé věci pro zpestření výuky. 
Je to třeba volejbalový míč, badmintonová sada a mnoho 
jiných užitečných pomůcek. Proto prosíme občany, aby nám 
pomáhali a nosili k nám do školy vybité baterie a drobná 
nefunkční elektrozařízení. 

 Mnohokrát děkujeme
Kristýna Pecháčková, žákyně 9. třídy ZŠ

Rád bych touto formou ještě jednou poděkoval panu 
Miroslavu Škorničkovi za nezištné přenechání velmi cen-
ných podkladů a archiválií, které se vztahují k hronětickému 
mlýnu. 

Dovolil bych si také požádat ostatní spoluobčany, kteří 
vlastní jakékoli materiály k výše uvedenému mlýnu ( foto-
grafi e, tiskoviny, dokumenty, plány apod.), zda by je laskavě 
zapůjčili k okopírování nebo je poskytli jinou přijatelnou 
formou k dispozici. Trvalý zájem mám také o vše, co souvisí 
s historií mlynářství a zemědělství na venkově.

Jiří Svatoš
Mlýn Hronětice

Frézování pařezů. foto: archiv OÚ Výstavba nových bodů veřejného osvětlení 
v obci Vápensko. foto: archiv OÚ

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

www.skolakostomlaty.cz
1. Průběh jarních prázdnin ve 

škole: úklid, mytí oken, kuchyň měla 
svůj provoz a ve třech třídách byl po-
ložen speciální polyuretanový nátěr na 
linoleum. 

2. Jedna z vychovatelek nastupuje 
na opravu kolena, po návratu totéž ab-
solvuje její kolegyně, přijímáme nové-
ho zaměstnance na oba záskoky (spo-
lupráce s Dětským klubem Kamarád).

3. Římské legie - program o nich 
předvedla 9. března skupina historic-
kého šermu Pernštejni.

4. Autoevaluační šetření žáků on-
line, proběhlo od 9.3. do 20.3. Produkt 
je určený  ke zmapování základních 
procesů a ke zjištění stavu v oblas-
ti efektivity vyučování, atmosféry 
vztahů a potenciálu vzniku rizikových 
forem chování. Účinná zpětná vazba.

5. Mimořádná pedagogická rada 
10.3. rozhodla mimo jiné i o termínu 
Dne otevřených dveří ve škole. 

6. Středa 11.3. jsme se zúčastnili 
soutěže v recitaci, Radek Veselý přive-
zl čestné uznání.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE:

PÁTEK 17. 4. 2009 OD 14 - 18 HODIN.
Přijďte si prohlédnout interiéry školy, máme se čím pochlubit

pokračování na str. 6 

Poděkování
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7. Aktivitu v rámci dlouhodobého 
projektu školy v prevenci sociálně-
patologických jevů, absolvovala 6. 
a 7. třída den poté.

8 Semináře v předlékařské první 
pomoci se zúčastnilo soutěžní druž-
stvo naší školy 18.3.

9. Následující den jely děti z 1., 2. 
a 3. třídy do poděbradského divadla na 
divadlo Drak.

10. V neděli členové KMD shlédli 
v Divadle Na Fidlovačce Lucernu.

11. Děvčata z 9. třídy malují na 
zeď v pavilonu 1. stupně - Pohádkový 
pavilon.

12. Škola bude i letos pokračovat 
v adopci zvířat ze Zoo Praha.

13. 31.3. podáváme letos již druhý 
projekt. Čerpat bychom mohli z fondů 
EU.

14. Informace pro rodiče: Za asis-
tence Policie ČR řeší naše škola mimo 
jiné i kouření našich žáků z 2. i 1.(!!!) 
stupně na veřejnosti. Závěr: Škola ze 
zákona úlohu rodičů rozhodně nena-
hrazuje, stále platí ustanovení Zákona 
č.94/1963Sb. O rodině, v platném zně-
ní !!! 

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

ZŠ Kostomlaty n/L.

DĚTSKÝ KLUB KAMARÁD

Rej masek v podání prvňáčků. foto: M. Dvořáková

Maškarní bál v družině. foto: M. Dvořáková

pokračování ze str. 5

OHLÉDNUTÍ ZA ZIMOU S KA-
MARÁDEM

Vzhledem ke skutečnosti, že v mi-
nulém čísle Kostomlatských novin 
chyběl z technických důvodů článek 
Klubu Kamarád, chceme vám blíže 
představit i aktivity, které Kamarád 
uskutečnil ještě na sklonku roku 2008.

5. prosince přišel za dětmi do klu-
bovny MIKULÁŠ se svými pomocní-
ky. Za písničky a básničky rozdal sko-
ro dvacet balíčků nejen se sladkostmi. 
Každé dítě mělo s sebou v klubovně 
minimálně jeden doprovod, a tak mů-
žeme obrazně říci, že ten den praskala 
klubovna ve švech.

16. prosince jsme se v klubovně 

přenesli do vánoční atmosféry. KLU-
BOVÉ VÁNOCE se nesly v tradičním 
duchu, od rána zněly koledy, děti si vy-
robily ozdoby, které zkrášlily vánoční 
stromeček. Odpoledne si velkou část 
programu připravili školáci ze 7. třídy, 
závodilo se na odstrkovadlech, na opičí 
dráze, nebo se zavázanýma očima děti 
poznávaly různé předměty. Za odměnu 
pak děti dostaly balíčky, které si pro ně 
sedmáci připravili. Speciální tvořeníč-
ko bylo přichystáno i pro maminky – 
vyráběly svítilnu na stůl.

Na 13. února přichystal Dětský 
klub Kamarád svůj první PLES s bo-
hatou tombolou. K tanci hrál Taneč-
ní orchestr Miloslava Petrnouška. Po 

slavnostním přípitku následovalo vy-
hlášení nejlepších tatínků roku 2008 
a krátká prezentace Kamaráda. Nej-
větší potlesk během večera bezpochy-
by sklidily břišní tanečnice z nymbur-
ského Centra pro všechny. Kdo nechtěl 
odejít s prázdnou, mohl si koupit losy 
do tomboly. O půlnoci se potom losova-
ly výherní vstupenky, hlavními cena-
mi bylo sele, dámské hodinky, perma-
nentní vstupenky do solné jeskyně… 
Výtěžek plesu bude použit na Dětský 
den s Klubem kamarád a na zajištění 
běžné klubové činnosti, např. nákup 
pastelek, vodových barev, pomůcek na 
cvičení. Rádi bychom na tomto mís-
tě poděkovali sponzorům plesu: Re-

PROVOZ HERNY

ÚTERÝ
09:30 – 
12:00

Vchod ze 
dvora 

u jídelny

ČTVRTEK
15:00 – 
18:00

Vchod od 
haly Bios

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 Hrátky s pohádkou/Tvořeníčko
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pokračování na str. 8

staurace Na Place, Proagro Nymburk 
a. s., Zlatnictví Tondl Lysá nad Labem, 
Občanské sdružení „Výlety bez bari-
ér“, Elektro Skuhrovec, Relaxcentrum 
Nymburk – Solná jeskyně, XINTEX, 
ZZN Polabí, Orifl ame, Cukrárna ka-
várna u Evy Kostomlaty nad Labem, 
Cukrárna Nymburk FLORENCIE.

14. března se děti převlékly do ma-
sek a přišly na klubový KARNEVAL, 
kde pro ně byl připraven bohatý pro-
gram plný zábavy, tančení a dovádění. 
S divadelním představeníčkem a ukáz-
kou společenského tance vystoupili 
žáci místní ZŠ. Na konci byly odměně-
ny nejlepší masky. To nejlepší ale při-
šlo ještě před tím − totiž oslava prvních 
narozenin Kamaráda, při které nemo-
hl chybět dort, respektive dorty, které 
dětem věnovala paní Braunová, za což 
jí velice děkujeme. Na každé akci je 
zdarma k dispozici časopis, který vy-
dává Dětský klub Kamarád. V každém 
čísle je křížovka nebo osmisměrky 
o ceny. Tentokrát vyhrály: Daniel Vo-
koun, Markéta Burešová, Jana Vokou-
nová. Gratulujeme.

Vzhledem ke skutečnosti, že občas 
některá maminka přinese do klubovny 
věci, které její děti z různých důvodů 
nenosí, uspořádali jsme v místní ZŠ 
poslední březnový víkend BURZU 
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A PŘÍ-
SLUŠENSTVÍ (kočárky, hrazdičky, 
dětská kola, odrážedla apod.). Další 
podobnou akci chystáme na podzim.

Akce plánované do konce školní-
ho roku

V dubnu nás čekají ČARODĚJ-
NICE, v květnu oslavíme DEN MA-
TEK a v červnu DEN OTCŮ. Na 
přelomu těchto měsíců plánujeme 

druhý DĚTSKÝ DEN S KLUBEM 
KAMARÁD, doufáme, že bude stej-
ně úspěšný jako ten první. Od květ-
na bude každou středu dopoledne 
(v případě slušného počasí) otevřeno 
pro malé děti hřiště ZŠ (u haly Bios). 
O přesných termínech a konkrétním 
programu chystaných akcí vás bude-

me informovat prostřednictvím letáků 
a plakátů i místního rozhlasu.

Kromě jednorázových akcí nadále 
zkvalitňujeme již nabízené kroužky 
pro děti. V tomto čísle bychom rádi 
přiblížili CVIČENÍ DĚTÍ DO ŠES-
TI LET, které probíhá každý čtvrtek 

od 15:30 do 16:30 v hale Bios (po cvi-
čení je otevřena klubovna, takže děti 
se mají po cvičení kde aklimatizovat, 
pohrát si, případně se zapojit do dal-
ších volnočasových aktivit). Jedná se 
o cvičení s říkankami a písničkami za-

měřené na všestranný motorický roz-
voj, míčové hrátky, cvičení na nářadí 
(opičí dráha, kruhy …). Tento kroužek 
probíhá spolu s rodiči nebo prarodiči 
(případně jinou doprovázející osobou), 
dospělí se ale nemusejí bát, rozhodně 
se na hodině cvičením „nezpotí“. Jde 
o to, aby strávili s dětmi příjemnou 
hodinku, ve které si děti zacvičí a za-
řádí a něco se i naučí. Cena cvičení je 
20 Kč, při zakoupení permanentky je 
šesté cvičení zdarma. Proč byste měli 
se svými dětmi přijít? Protože cvičení 
zlepšuje koordinaci pohybů a správné 
držení těla a pohyb v kolektivu pomá-
há rozvíjet poznávací procesy, paměť 
i řeč, pomáhá formovat ohleduplnost, 
dítě se v něm může seberealizovat 
a zároveň si uvědomovat seberealizaci 
ostatních. Společný pohyb upevňuje 
vztahy mezi rodičem a dítětem.

Ideový záměr
Dětský klub Kamarád by rád 

rozšířil své pole působnosti tak, aby 
oslovil nejen maminky s malými dět-
mi, ale i starší děti, dospívající a do-
spělé − zejména pak seniory. Proto 
jsme reagovali na informaci uvedenou 
v Kostomlatských novinách, že obec 
hledá efektivní způsob využití pro-
stor základní školy. Na základě této 
informace jsme zpracovali ideový zá-
měr projektu Rodinného, kulturního 
a vzdělávacího centra, který by podle 
našeho názoru efektivní využití uve-

dených prostor přinesl. Model činnosti 
Rodinného, kulturního a vzdělávacího 
centra v Kostomlatech nad Labem by 
se měl ubírat třemi základními směry, 
které ovšem budou naplňovat několik 

Karneval foto: archiv DK Kamarád

Cvičení s dětmi  foto: archiv DK Kamarád
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cílů a oslovovat několik cílových sku-
pin:

● klubová činnost Dětského klubu 
Kamarád  

● čítárna s knihovnou
● vzdělávací a kultur-

ní akce pro veřejnost
Základní směry čin-

nosti Rodinného, kul-
turního a vzdělávacího 
centra se budou prolínat 
a vzájemně doplňovat. 
Klubová činnost Dětského 
klubu Kamarád se bude 
dít na úrovni pravidelně 
se opakujících činností 
v klubovně v podobě, kte-
rou řada maminek s malý-
mi dětmi využívá již dnes. 
Naším záměrem je vy-
tvořit nabídku zájmových 
činností i pro starší děti. 
Postupně bychom rádi proměnili sou-
časnou knihovnu v čítárnu s knihov-
nou a to tak, aby její nabídka oslovila 
širší okruh kostomlatských obyvatel, 

než je tomu dnes. Budou pokračovat 
i aktivity už známé z dosavadní činnosti 
klubu (Dětský den, Podzimní pohádko-
vé odpoledne, ples aj.), chceme nabízet 
různé vzdělávací a volnočasové aktivi-

ty ve formě různých akcí (přednášky, 
besedy, soutěže, kroužky aj.). 

Na březnovém veřejném zasedání 
obecního zastupitelstva byl tento ideo-

vý záměr schválen a v současné době je 
ve fázi vytváření konkrétního projektu. 
Předpokládáme, že činnost Dětského 
klubu Kamarád začneme postupně roz-
šiřovat od podzimu.

Vaše potřeby, přání 
a představy týkající se čin-
nosti klubu jsou pro nás 
velmi důležité. Jejich zna-
lost nám umožní lépe při-
pravit konkrétní náplň a 
rozsah klubových aktivit. 
Stejně tak uvítáme všech-
ny, kteří se budou chtít ja-
koukoli formou podílet na 
samotném fungování klu-
bu. Kontaktovat nás můžete 
prostřednictvím internetu 
na adrese klub.kamarad@
seznam.cz nebo na tel: 603 
218 820.

Předem děkujeme za 
Váš zájem, nápady i případ-

nou spolupráci a ...těšíme se na Vás!
Dětský klub Kamarád
www.klubkamarad.cz

klub.kamarad@seznam.cz

S p o r t S p o r t S p o r t S p o r t S p o r t S p o r t

Všechny oddíly prošly přípravou 
na jarní soutěž, jak v hale BIOS, tak 
na hřišti u Sokolovny. 

V tomto přípravném období se 
A mužstvo zúčastnilo jedenáctého 
ročníku  tradičního zimního turnaje 
v Rejšicích. 

Rejšičtí jsou jediní v mladobole-
slavském regionu, kteří pořádají zimní 
fotbalový turnaj v takovém rozsahu. 
Vzorná organizace turnaje a perfekt-

ně připravené hřiště je pro účastníky 
výtečnou příležitostí ke konfron-
taci herní připravenosti. Věřme, že 
A mužstvo to v plné míře využilo ☺.

Jarní soutěž je ve svém začátku. 
Zveme všechny příznivce kopané, 
aby přišli povzbudit naše mužstva, 
jak dospělé, tak mládež, k lepším 
výsledkům ☺. Při povzbuzování na 
Vás čeká výtečná klobáska z udírny
 a dobré pivko.

Vystoupení břišních tanečnic  foto: archiv DK Kamarád

2009 Čejetice Kosmonosy D.Bousov Rejšice Kostomlaty Akuma SKP Skóre Body Pořadí

Čejetice R 1:4 2:3 2:3 1:1 1:2 6:1 13:14 4 6

Kosmonosy 4:1 E 0:2 5:3 1:1 4:0 5:1 19:18 13 2

D.Bousov 3:2 2:0 J 0:3 3:2 0:1 4:1 12:9 12 4

Rejšice 3:2 3:5 3:0 Š 5:0 4:2 7:1 25:10 15 1

Kostomlaty 1:1 1:1 2:3 0:5 I 3:4 2:1 9:15 5 5

Akuma 2:1 0:4 1:0 2:4 4:3 C 3:1 12:13 12 3

SKP 1:6 1:5 1:4 1:7 1:2 1:3 E 6:27 0 7

Dne 20.3.2009 proběhla v místní 
Sokolovně od 18ti hodin Valná hroma-
da TJ Sokol Kostomlaty nad Labem. 
Pozvání přijal bratr Těšitel ze Župy 
Kolín a sestra Hercoková z Obecního 
úřadu Kostomlaty n/L.. Předsedové 
oddílů  a bratr Petráš zhodnotili uply-
nulé období. Pro všechny bylo připra-
veno malé občerstvení, bohužel, jsme 
se sešli v malém počtu.

Zprávy z kopané Hodnotící valná 
hromada

pokračování ze str. 7
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Kostomlaty Sadská B NE 29.3.2009 15:00
Rožďalovice B Kostomlaty NE 5.4.2009 16:30
Kostomlaty AFK Milovice A NE 12.4.2009 16:30
Kostomlaty Hrubý Jeseník A NE 19.4.2009 17:00
Městec Králové A Kostomlaty NE 26.4.2009 17:00
Kostomlaty Kostelní Lhota A NE 3.5.2009 17:00
Jíkev Kostomlaty SO 9.5.2009 17:00
Kostomlaty Pátek A NE 17.5.2009 17:00
Běrunice A Kostomlaty SO 23.5.2009 17:00
Kostomlaty Dymokury A NE 31.5.2009 17:00
Krchleby Kostomlaty NE 7.6.2009 17:00
Kostomlaty Kounice A NE 14.6.2009 17:00
Poříčany A Kostomlaty NE 21.6.2009 17:00

Rozpis jarní soutěže
A1A Okresní přebor dospělí A mužstvo

Kostomlaty Poříčany SO 11.4.2009 10:00
Lysá Kostomlaty SO 18.4.2009 10:00
Kostomlaty Sadská SO 25.4.2009 10:00
Hořátev Kostomlaty NE 3.5.2009 10:00
Kostomlaty AFK Milovice SO 9.5.2009 10:00
Kostomlaty Pátek SO 16.5.2009 10:00
Sokoleč Kostomlaty SO 23.5.2009 10:00
Kostomlaty Litol SO 30.5.2009 10:00
Ostrá Kostomlaty SO 6.6.2009 14:30

C1A OP dorost skupina A

Kostomlaty Rožďalovice NE 12.4.2009 10:00
Loučeň Kostomlaty SO 18.4.2009 14:30
Kostomlaty Velenice NE 26.4.2009 10:00
Kostomlaty Libice nad Cidlinou NE 3.5.2009 10:00
Městec Králové Kostomlaty NE 10.5.2009 10:00
Kostomlaty volno NE 17.5.2009 10:00
Dymokury Kostomlaty SO 23.5.2009 15:00
Kostomlaty AFK Milovice NE 31.5.2009 10:00
Slovan Poděbrady Kostomlaty NE 7.6.2009 15:00

E1A OP žáci

Semice Kostomlaty PO 13.4.2009 16:30
Kostomlaty Všejany PO 20.4.2009 17:00
Milovice B Kostomlaty PO 27.4.2009 17:00
Kostomlaty Polaban A PO 4.5.2009 17:00
Slovan Pdy Kostomlaty PO 11.5.2009 17:00
Budiměřice Kostomlaty PO 18.5.2009 17:00
Kostomlaty Bohemia A PO 25.5.2009 17:00

G2B OS sk.B- přípravka

Eva Vávrová
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výrobce vašich tiskovin
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289 22 Lysá nad Labem
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www.m-inzert.cz
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Společenská 
kronika

Blahopřejeme k významným jubileím
paní Ludmile Lorenzové z Kostomlat

paní Marii Škopkové z Kostomlat
paní Jiřině Srncové z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali
Adama Preisslera, nar. 08.02.2009
Marka Pospíšila, nar. 15.02.2009
Jakuba Neagu, nar. 20.03.2009

Naposledy jsme se rozloučili
s paní Boženou Hanouskovou z Kostomlat

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

Dne 18.dubna uplynou 
již dva roky,

co nás opustila naše 
drahá maminka 

a babička

paní Marie Pitrová

Čas nikdy neběží tak 
rychle, aby se dalo 

zapomenout …

V únoru jsme mezi námi přivítali Fanouška, Laurinku
 a Adámka (zleva). foto: M. Dvořáková

V měsíci únoru jsme 
připravili pro naše občany 
Společenský ples. Přestože 
to byl již třetí ples v tomto 
roce v naší obci, naše oba-
va, zda bude návštěvnost 
dle našich představ, se ne-
vyplnila ☺. Je vidět, že se 
kostomlatští i v této ne pří-
liš příznivé době nezapomí-
nají bavit. K dobré náladě 
a úsměvům na rtech všech 
návštěvníků přispěla dob-
rá hudba, bohatá tombola 
a rychlé občerstvení.

Děkujeme touto cestou 
všem sponzorům a vůbec 
všem, kteří se podíleli na 
přípravě Společenského 
plesu.

V příští plesové sezóně 
NA SHLEDANOU.

PLES

Pro dnešní příspěvek 
jsem vybrala dvě zprávy, 
které by mohly zajímat širší 
veřejnost.

Tou první je rekonstruk-
ce elektroinstalace. Elek-
trické zásuvkové a světelné 
obvody v mateřské škole 
byly z hliníkových vodičů. 
Po 30 letech provozu dochá-
zelo k přerušování obvodů. 
Hrozilo nebezpečí, že při 
prasknutí žárovky by mohlo 
dojít k poškození krytu sví-
tidla s možností následného 
zranění dětí. Na základě po-
sudku odborníků p. Petráč-
ka a Skořepy došlo k dohodě 
s Obecním úřadem Kosto-
mlaty n/L a ve dvou etapách 

byla provedena celková re-
konstrukce elektroinstalace. 
Výše zmíněné pány bych 
chtěla veřejně pochválit za 
vstřícné jednání a profesio-
nálně odvedenou práci. Na-
vrhli a současně zrealizovali 
několik zlepšení ( jiné roz-
místění vypínačů, světlo na 
fotobuňku u hlavních vcho-
dů....), která nám zpříjemňu-
jí každodenní práci.

Druhou zprávou je vý-
sledek zápisu do mateř-
ské školy pro školní rok 
2009/2010, který se konal 3. 
března 2009. K zápisu se do-
stavilo 15 dětí. Všechny děti 
budou přijaty.

Helena Kratochvílová

Zprávy z mateřské školy


