
Advent začíná a s ním i poslední 
měsíc v roce, který končí nejkrásněj-
šími svátky, svátky vánočními. Je tu 
měsíc, který nabízí tak trochu se za-
stavit a bilancovat, co se v letošním 
roce podařilo, co se nepodařilo, co ješ-
tě do konce roku je třeba stihnout, co 
připravit pro rok příští. Nabízím proto 
pár poznámek o těchto akcích.

V letních měsících jsme pročistili 
a postupně zmonitorovali v části obce 
pod sokolovnou dešťovou kanalizaci. 
Na mnoha místech je tato kanalizace 
ve velmi špatném technickém stavu, 
na několika místech je kanalizace pro-
padlá, šachty zbořené. Nyní nastává 
další krok, kdy ta nejkritičtější místa 
je nutno co nejdříve zprovoznit. Pro 

příští rok bychom chtěli v tomto moni-
toringu a opravách pokračovat. 

Akcí, která již vstupuje do fi niše, 
je rekonstrukce druhé části veřejného 
osvětlení, vybudování pěti nových 
přechodů pro chodce včetně jejich 
nasvětlení a umístění dvou měřičů 
rychlosti v okrajových částech obce 
na hlavní silnici od Nymburka a od 
Ostré. Souběžně s touto akcí ještě do 
konce roku, pokud bude přát počasí, 
se rozsvítí nové osvětlení od nádraží 
k Jednotě, od nádraží k  hlavní silnici 
a od nádraží podél trati k obecnímu 
úřadu. Vůbec poprvé je osvětlena 
cesta K Cihelně a ulice K Přejez-
du. Tyto úseky neměly vůbec žádné 
osvětlení. Podobných míst je v obci 

ještě několik, víme o nich a postupně 
i tam chceme osvětlení dovést. Proto 
i příští rok plánujeme v rekonstrukci 
veřejného osvětlení pokračovat.

Prakticky souběžně s budováním 
přechodů pro chodce probíhá a ješ-
tě bude probíhat pokládka nového 
chodníku od kostela podél hřbitova 
až ke Dvoru. Do konce roku chceme 
ještě upravit chodníky po obou stra-
nách silnice u přechodu u Farského 
potoka. Z bezpečnostního hlediska byl 
tento přechod posunut z křižovatky u 
kostela až ke schodům na Plac. 

Lidé z lokality Na Křenovce se 
ještě letos konečně dočkají kratšího 
a především bezpečnějšího propojení 
této lokality s obcí pomocí mostku 
pro pěší. V nové lokalitě po dlouhých 
průtazích probíhá výstavba vjezdů a 
parkovacích stání.

Velice nás trápí nepořádek a množ-
ství odpadu okolo kontejnerů. Proto 
jsme umístili před separační dvůr dal-
ší kontejnery na plasty, papír, sklo 
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ADVENT ZAČÍNÁ

Krásné prožití vánočních svátků,
š�astný nový rok plný pohody,

zdraví a spokojenosti,
přeje všem občanům

redakční rada Kostomlatských novin
rada obce a zaměstnanci OÚ

pokačování na str. 2
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na 8. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 
ve čtvrtek 11. prosince 2008 od 19.00 hodin 

v jídelně ZŠ Kostomlaty n.L.

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola plnění přijatých usnesení
3 Slib nového člena ZO
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Zpráva FV - úprava rozpočtu k 31.12.2008,
 rozpočet 2009, rozpočtový výhled 2009 - 2010
6) Zpráva kontrolního výboru
7) Projednání a schválení smluv
8) Diskuse
9) Návrh na usnesení
10) Závěr

a kartonové obaly. Plánujeme zřídit 
ještě další stanoviště s kontejnery na 
tříděný odpad. Doufáme, že tím na-
učíme občany lépe třídit odpad a tím 
zlepšit životní prostředí okolo nás.

Kdo má děti v mateřské škole si 
jistě všiml změn, které zde obec pro-
vedla. Nejdříve proběhla výměna 
oken a dveří, potom rekonstrukce 
vstupních přístřešků a nakonec jsme 
se rozhodli pro radikální změnu oko-
lí pavilonů. Zeleň byla prostřihána a 
zchátralé terasy byly osázeny stáleze-
lenými keři. Věřím, že takto uprave-
né okolí zůstane co nejdéle a nebude 
lákat ani pejskaře k vyvenčení svých 
miláčků ani děti k vytváření různých 
úkrytů a bunkrů mezi pavilony mateř-
ské školy.

V základní škole jsme v jednom 
pavilonu změnili systém vytápění, 
kdy každé patro má svůj plynový ko-
tel a v případě potřeby je možno regu-
lovat vytápění v jednotlivých patrech 
tohoto pavilonu. Máme zpracovaný 
projekt na stejnou změnu pro další pa-

vilony, nyní hledáme možnosti využití 
vhodné dotace. Zamýšlíme se také nad 
efektivním využitím všech prostor 
školy. Škola je projektovaná pro 350 
dětí, v současné době chodí do školy 
cca 172 žáků. Nabízí se několik mož-
nosti, jak co nejlépe využít všechny 
nevyužívané prostory. V příštím roce 
se jim budeme věnovat.

Prakticky celý rok se zabýváme 
přípravou, zpracováním projektové 
dokumentace a žádostí o dotaci na 
výstavbu tlakové kanalizace pro 
obec Lány. Tuto akci pro obec zajiš-
ťuje fi rma VIS Hradec Králové. Na 
ministerstvo životního prostředí byla 
již v květnu podaná žádost o dotaci, 
do dnešního dne jsme nedostali žádné 
vyjádření. Dle sdělení ministerstva, 
komise zasedala v letošním roce zatím 
pouze jednou (v březnu) a není jisté, 
kdy bude další jednání.

V krátkosti jsem nastínila akce, 
které se podařilo v letošním roce zre-
alizovat. Jsou ale i akce, které se ne-
podařilo dotáhnout do konce. Těmi se 
budeme i nadále zabývat. Snažíme se 

šetřit, kde se dá, proto stále více hle-
dáme možnosti využití dotací na jed-
notlivé akce.

Čas adventní, čas vánoční je ča-
sem klidu, míru, zastavení a rozjí-
mání. Je i časem vzpomínání a po-
děkování. Zde mi dovolte poděkovat 
zastupitelům obce, členům rady obce, 
členům fi nančního a kontrolního vý-
boru za přispění k realizaci splněných 
úkolů. Velké poděkování patří také 
všem zaměstnancům obecního úřadu 
i našim „letním brigádníkům“ za pl-
nění svých pracovních úkolů. Podě-
kování si rovněž zaslouží i jednotlivé 
fi rmy, se kterými jsme v letošním roce 
spolupracovali. Věřím, že s většinou 
z nich budeme spolupracovat i v roce 
příštím.

Do nadcházející adventní doby 
přeji všem občanům klid a pohodu, 
příjemné prožití vánočních svátků a 
v novém roce především pevné zdraví, 
štěstí, dobrou náladu a životní opti-
mismus.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

Od 1. ledna 2008 jsou provozovateli vodovodu pro veřejnou 
potřebu a podtlakové kanalizace a ČOV v naší obci Vodovody 
a kanalizace, a.s. Nymburk.
Proto v  případě jakéhokoliv problému s provozem vodovodu 
kontaktujte dispečink a.s. a s provozem podtlakové kanaliza-
ce provozního pracovníka pana Bašuse.

Kontakty:
Dispečink: 325 513 804, 602 422 458 (nepřetržitě)
vedoucí střediska: Přerovský Milan: 325 575 890, 602 621 406
provozní pracovník: Bašus Josef: 602 434 128

pokačování ze str. 1

Pozvánka

Provoz vodovodu 
a podtlakové kanalizace

V létě zahájilo provoz nové kadeřnictví Jany Šnajdrové v Domě služeb.
 foto: M. Dvořáková

Ve dnech 17.-18. října se konaly volby do krajských zastupitelstev. 
V naší obci přišlo volit ve dvou okrscích celkem 487 voličů, což 
představuje cca 34%. Nejvíce hlasů získala ČSSD, na druhém 
místě ODS a na třetím místě KSČM. foto: M. Dvořáková
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Za účasti přibližně 45 našich seniorů se ve čtvrtek 23. 
října 2008 konalo v pohostinství Na Place Posezení s dů-
chodci. Od 15.30 hodin předvedli kulturní vystoupení žáci 
ZŠ Kostomlaty nad Labem pod vedením paní vychovatelky 
Hany Pokorné a žáci druhé třídy zahráli pod vedením paní 
učitelky Mgr. Hany Hudcové pohádku „Obušku, z pytle 
ven“. Obě vystoupení se líbila nejenom přítomným senio-
rům, ale také členům dechové kapely TOX v čele s kapelní-
kem Jaroslavem Trnkou. Tato kapela u nás hrála již v loň-
ském roce a sklidila veliký úspěch, proto jsme ji pozvali 
také letos.

V letošním roce byl v mikroregi-
onu Polabí poprvé provozován histo-
rický výletní vlak, který propojoval 
turisticky zajímavé a rozvíjející se lo-
kality. Dalším z cílů bylo přilákat nové 
návštěvníky a turisty, kteří se v regio-
nu zdrží a prohlédnou si zajímavosti a 
pamětihodnosti kraje. Zvláštní výlet-
ní vlak byl obsazen nejen turisty, ale 
i cyklisty a místními občany.

Za dobu provozu tohoto moto-
ráčku bylo přepraveno 237 osob za 8 
provozních dní (posledním provozním 
dnem bude 6. prosinec), z toho 24 za-
hraničních návštěvníků ubytovaných 
v Praze, 59 cestujících z oblasti Prahy 
a ostatní byli místní cestující. Bylo také 
přepraveno 64 bicyklů nebo kočárků.

Nejvíce bylo oceněno, že při slav-
nostech v regionu byly tyto doplněny 
o historický motoráček, který návštěvní-
ci používali jako přepravu na slavnost. 
Oceněno bylo také pohodlí soupravy a 
služby bufetového vozu.

Nejčastější cíle cest: Botanicus Os-
trá, lázně Poděbrady, historické jádro 
Nymburka a trať do Mochova, která je 

bez pravidelného provozu.
Nejslabšími stránkami bylo ne-

přesné dodržování jízdního řádu a ne-
existence občerstvení nebo informací 
o sídle Slavníkovců v Libici nad Cidli-
nou, kde měl vlak delší obratový pobyt.

Průměrný počet cestujících na 1 
provozní den byl 33. Průměrný počet 
kilometrů, najetých za 1 provozní den 
byl 208.

Již nyní se připravuje turistická 
sezona Polabský motoráček 2009.

Pro větší informovanost nejširší ve-
řejnosti bude Polabský motoráček zveřej-
něn v celostátním i regionálním knižním 
jízdním řádu a v elektronických jízdních 
řádech na všech webech, které obsahují 
data z jízdního řádu. Nově vyjde v ná-
kladu cca 20 000 ks knižní brožura 
o celkovém počtu 32 - 36 stran „Výlet-
ní vlaky - železniční nostalgie v sezoně 
2009“, kde budou uvedeny všechny vý-
letní vlaky vedené historickými vozidly 
ve Středočeském, Ústeckém, Liberec-
kém kraji a v hl.m. Praze.

Financování zvláštních vlaků: po-
lovinu platí města a obce ležící na trase, 

druhou půlku potom Středočeský kraj 
jako podporu turistiky a cestovního ru-
chu.

Termíny jízd Polabského
motoráčku 2009:

duben: 12.4. - Velikonoční neděle
květen: 1.5. - První máj
červen:  13.6. - společenské události

a akce v Milovicích
červenec:  5. a 6.7. - svátek sv. Cyrila

a Metoděje, svátek Mistra 
Jana Husa

srpen:  1. a 29.8.- nymburské slav-
nosti a Šporkovské slavnosti

září: 5.9. - nymburské slavnosti
prosinec:  5.12. - mikulášský vlak 

s čertem, Mikulášem
a andělem

čerpáno ze zprávy Klubu železničních 
cestovatelů a KŽC Doprava Praha 9

Polabský motoráček 2008 - vyhodnocení

Oblíbeným se stalo hraní hudebníků mezi lidmi. foto: M. Dvořáková Žáci 2. třídy po svém vystoupení. foto: M. Dvořáková

23. října se konalo v pohostinství Na Place posezení s důchodci.
foto: M. Dvořáková

Posezení s důchodci
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S příchodem podzimu začala nejen 
lovecká sezona Mysliveckému sdruže-
ní Polabí Kostomlaty, ale i doba zakr-
mování a péče o zvěř a také výsadba 
lip při hlavní silnici 9.května. Při této 
silnici již myslivci letos vysadili 15 
kusů lip, ještě nás čeká dočištění kalu 
na Cikánce a stále nás trápí nevší-
mavost občanů a zakládání divokých 
skládek. Nejvíce u železniční dráhy a 
v přilehlých lokalitách, kde jsme ten-
to rok zlikvidovali dvě skládky. 

Za celé Myslivecké sdružení přeji 
všem občanům hodně zdraví a štěstí 
do nadcházejícího roku 2009 a méně 
vandalů devastujících přírodu.

S pozdravem „Myslivosti a lovu 
zdar“

Mateřská škola slaví 30. výročí
Mateřská škola byla slavnostně ote-

vřena dne 4. 11. 1978. Byla vybudová-
na v akci „Z“ nákladem 4 900 000 Kč. 
Rodiče, kteří měli v té době zájem 
o umístění dítěte do MŠ, museli od-
pracovat 50 brigádnických hodin na 
stavbě.

Díky všem brigádníkům se dobrá 
práce podařila. Čas si ale začal vy-
žadovat nezbytné úpravy. Každý, kdo 
chodí kolem mateřské školy, nepo-
chybně zaznamenal, jak se od červen-
ce postupně mění (a ještě měnit bude) 
vzhled budovy i jejího okolí. Úpravy 
jsou naplánovány také uvnitř budovy. 
Jako první v řadě je v plánu rekon-
strukce elektroinstalace. Protože bude 
probíhat za provozu, je třeba postupo-
vat po jednotlivých pavilonech. 

Již od 1. 12. - 5. 12. začne rekon-
strukce elektrického osvětlení v pavi-
lonu nejmladších dětí. Z tohoto důvo-
du bude třída malých dětí uzavřena. 

Požádali jsme všechny nezaměst-
nané maminky z obou tříd, aby si ve 
výše uvedených dnech nechaly svoje 
děti doma. Všechny ostatní děti bu-

dou muset být po celý týden ve třídě 
předškoláků, do jedné třídy bychom 
se všichni nevešli. Předpokládáme, že 
v pondělí 8. prosince bude již všechno 
opraveno a uklizeno, obě třídy již zase 
budou v provozu. Na tento den máme 
naplánovanou tradiční mikulášskou 
nadílku.

Vánoční besídku pro veřejnost 
v letošním roce nacvičovat nebudeme. 
Na takovou akci s malými dětmi je 
potřeba dostatečně dlouhý čas a klid a 
ty z důvodu naplánovaných oprav mít 
nebudeme. Za daných podmínek by to 
byla spíše stresující než radostná práce 
pro učitelky i děti a to nechceme.

Vánoční náladu se pokusíme nala-
dit trochu jinak. Tento rok jsme nabídli 
rodičům možnost prožít předvánoční 
chvíle společně se svými dětmi tvoři-
vou činností. Pozvali jsme je na středu 
10. 12. do MŠ. Vánoční ozdobu, kterou 
si společně ten den vyrobíme, si každý 
může odnést domů. Pro dobrou náladu 
bude připraveno i malé občerstvení.

V předvánoční náladě budeme 
pokračovat ve čtvrtek 11. 12. Autobu-

sem se vydáme na vánoční výstavu do 
Skanzenu v Přerově nad Labem.

Největší překvapení máme pro děti 
naplánováno na pondělní ráno 15. 12. 
Ve třídách se objeví vánoční stromeč-
ky, nové hračky a stolní hry. Na sezná-
mení s pravidly nových her budeme 
mít čas až do úterý 23. 12. A pak už 
bude každý ve své rodině slavit vánoč-
ní svátky.

Abychom je všichni prožili v klidu, 
dobré pohodě a ve zdraví vykročili do 
nového roku, přeje za kolektiv mateř-
ské školy 

Helena Kratochvílová 
ředitelka MŠ

Pozvánka
na Myslivecký ples,

který se bude konat

23. ledna 2009 od 20.00 hodin

v sále Sokolovny 

v Kostomlatech.

Bohatá tombola!

Začala lovecká sezona

Štědrý den býval dříve podle pověr tím nejvhodnějším dnem pro věštění osu-
du. Především ženy věřily v sílu onoho dne a dodržovaly zvyky a tradice. Pokud 
chtěly třeba otěhotnět anebo zajistit dědině hojnost na celý příští rok, zakopávaly 
do země zbytky jídla ze štědrovečerní večeře. Dobytku dávaly speciální potravu, 
např. kravám pečivo z mouky, petržele a šípků, to mělo zajistit dostatek mléka po 
celý příští rok. Slepice dostávaly směs obilovin a hrachu, aby dobře nesly a byly 
zdravé.

Čarovné moci onoho dne věřili snad všichni lidé. O Štědrém dnu se chodili mýt 
do potoka, to jim mělo zajistit, aby byli příští rok zdraví. V tento den ale platilo 
také několik zákazů, nesmělo se zametat, bílit, vylévat voda na dvůr a mlít obilí 
nebo vynášet popel. Všechny tyto činnosti totiž mohly zranit duše zemřelých. Mezi 
další zákazy patřilo pletení, tkaní a šití. Pozoruhodné je, že se nesmělo ani kýchat 
a sedět naproti dveřím. Na trzích se nesmělo prodávat, kupovat ani půjčovat.

 zdroj: internet

Čarovná moc
Štědrého dne

Na Štědrý den 
do potoka

Luboš Klosovský
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOSTOMLÁTKY
Tento sbor byl založen v roce 1929.
Členská základna v  současné době 

čítá 48 členů. Nejmladším členem je 
tříletý Matěj Král a nejstar-
ším brzy 80tiletý Bohumil 
Vlasák, který je hasičem již 
50let. 24 členů je ve věku 3-18 
let, 7 členů má 18-30 let a 17 
členů je starších 30let. Sbor 
má mezi sebou i čtyři ženy. 
V čele sboru stojí starosta pan 
Bohuslav Homolka st., velite-
lem je Martin Král, který je 
zároveň i vedoucím Avia ko-
lektivu Mladých hasičů. Sbor 
ke své činnosti používá Ha-
sičský automobil, který letos 
prošel velkou opravou. 

Místní hasiči se podílejí 
na bohatém kulturním vy-
žití v obci: v únoru pořádají 
Hasičský ples s bohatou tom-
bolou, v červnu Dětský den, 
kterého se letos zúčastnilo 
45 dětí místních i z okolí, a 
v září Posvícenskou taneční 
zábavu. V rámci 6. okrsku 
se výjezdová jednotka zú-
častňuje námětových cvičení, 
při kterých se učí spolupráci 
s ostatními výjezdovými jednotkami a 
prověřuje se akceschopnost a připrave-
nost výzbroje a výstroje.

Největší činnost odvádí Mladí ha-
siči. V zimě se připravují v tělocvičně, 
od jara do podzimu tráví skoro každý 

víkend na hřišti, buď trénují nebo sou-
těží. Družstvo mladých hasičů netvoří 
jen místní děti, ale dojíždí sem i děti 

z Kostomlat, Lán a Rozkoše. Nejmlad-
ší člen 3letý Matěj Král se zapojuje do 
soutěží v kategorii přípravka. V kate-

gorii mladších se ve věku 
6 -11 let na svá klání připra-
vují: Michal Karásek, Martin 
Novotný, Věra Říhová, Filip 
Zajan, Martin Pavelka, Jirka 
Walter. Do kategorie starších 
svým věkem 11-15 let patří: 
Alexandr Hurský, Jarda Říha, 
David Zumr, Lucie Netíková, 
Ondřej Zajan, Tomáš Kyclt. 
Nejúspěšnější a nejzkušenější 
kategorií jsou dorostenci ve 
věku 15 -18 let, tu zastupu-
jí: Vojta Novák, Pavel Říha, 
Tomáš Bárta, Jakub Zajan, 
Jarda Zumr, Jakub Cába, Lu-
káš Netík. Mladí hasiči začali 
svou činnost v roce 2001 pod 
vedením školených vedoucích 
Martina a Petry Králových a 
Petra a Zdenka Bidziliových. 
Nyní se do přípravy dětí za-
pojují i vyškolení instruktoři 
z řad dorostenců: Jarda Zumr, 
Vojta Novák a Jakub Zajan. 
V konkurenci ostatních druž-
stev v okrese se Mladí hasiči 

SDH Kostomlátky řadí mezi úspěšné 
kolektivy. O úspěších ale příště.

Petra Králová, členka SDH

DĚTSKÝ KLUB KAMARÁD

Milé maminky, tatínkové, babičky, 
dědečkové …

rády bychom Vás na stránkách Kos-
tomlatských novin pravidelně informo-
valy o činnosti Dětského klubu Kama-
rád.

Klub Kamarád vznikl v březnu le-
tošního roku. K jeho založení nás vedla 
skutečnost, že v naší obci chyběl prostor, 
kde by mohly malé děti a jejich rodiče 
či prarodiče aktivně trávit společný čas. 
Nebylo zde žádné místo, kam by si pře-
devším děti, které ještě nenavštěvují 
mateřskou školku, mohly přijít společ-
ně hrát. Setkávaly se tak v doprovodu 
svých maminek, někdy tatínků a dalších 
rodinných příslušníků víceméně jen 
u dětského lékaře a před prodejnou potra-
vin. Těší nás, že návštěvnost v klubovně 

i na jednorázových akcích potvrzuje, že 
vznikem Dětského klubu Kamarád bylo 
zaplněno „bílé místo“. Chtěly bychom 
běžnou klubovou činností i pořádáním 
akcí pro širší veřejnost přispět k oboha-
cení občanského života v našich obcích.

Klub Kamarád je neziskovou orga-
nizací. Členky a členové, kteří se o jeho 
chod starají, vykonávají tuto činnost bez 
nároku na jakoukoli odměnu. Veške-
ré fi nance, které Kamarád získá (ať už 
formou dotace, daru, ziskem ze vstup-
ného apod.), jsou znovu investovány do 
provozu, pomůcek na klubové aktivity 
a v neposlední řadě i do jednorázových 
akcí určených širší veřejnosti.

Od 30. září je v budově základní 
školy v 1. patře pravého křídla otevře-
na každé úterý od 9:30 do 12:00 (vstup 
ze dvora u jídelny) a od 15:00 do 18:00 
(vchod od haly BIOS) klubovna, kde je 

k dispozici herna vybavená mimo jiné 
bazénkem s barevnými míčky, sklu-
zavkou, houpačkou, hračkami a kníž-
kami. Od ledna 2009 bude klubovna 
otevřena v úterý od 9:30 do 12:00 a 
ve čtvrtek od 15:00 do 18:00. Pro děti 
bude připraven následující program.

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

Hasiči - děti a dorost foto: M. Dvořáková

pokačování na str. 6
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Kamarád nabízí aktivity i pro dospě-
lé. V listopadu to například byla výroba 
ručního papíru, adventní dekorace, no-
šení dětí v šátku.

8. listopadu Kamarád uspořádal Pod-
zimní pohádkové odpoledne, kde děti 
plnily několik pohádkových úkolů. Svou 
energii mohly také vybít na trampolíně, 
skluzavce či opičí dráze. Na cestu domů 
děti za splněné úkoly získaly první čís-
lo časopisu Kamarád s luštěním o ceny 
a dáreček. Během odpoledne předvedli 

několik pohádkových představení žáci 
a žákyně místní základní školy (2. tří-
da pod vedením paní učitelky Hudco-
vé; žákyně 7. třídy - Tereza Müllerová, 
Anna Somrová, Klára Trýznová a Iveta 
Nováková), za což velice děkujeme. Na-
šim cílem bylo „založit“ novou tradici – 
každoroční pravidelnou podzimní akci 
pro děti. Doufáme, že během odpoledne 
si spoustu legrace užily nejen děti, ale 
i ostatní, a že se sejdeme i na Podzim-
ním pohádkovém odpoledni 2009. Do té 
doby ale připravujeme celou řadu dal-

ších akcí: namátkou jmenujme ples (únor 
2009) nebo Dětský den (květen 2009). 

Na závěr bychom chtěly poděkovat 
všem, kteří nám pomáhají při zajištění 
aktivit Dětského klubu Kamarád a po-
přát všem krásné Vánoce a vše nejlepší 
do nového roku. 

V příštím roce se na Vás těší 
za klub Kamarád Pavla Brožová, 

Hana Radilová, Líba Břeňová
www.klubkamarad.cz 
e-mail: klub.kamarad@seznam.cz
tel: 603 160 575

pokačování ze str. 5
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Zprávy ze školy.
1.  KURZY PRO DOSPĚLÉ: po-

slední pokus o schůzku zájemců 
se konal 30.9. Do každého se opět 
hlásili pouze 4 zájemci. Dvouletá 
snaha školy byla prozatím ukon-
čena. 

2.  Ajaxův zápisník je akce PČR, za-
měřena na BESIP, které se účast-
nily děti ze 2. a 3. třídy. 

3.  Do Hálkova divadla na Příběhy 
včelích medvídků jely děti z 1.a 2. 
třídy - 1. října.

4.  Firma Hampl musela po dvou 
letech opět strojně čistit odpady 
v pavilonu B.

5.  Od října pracují ve škole krouž-
ky: pěvecký, keramický, sportov-
ní 1. st., sportovní 2. st., příprava 
na přijímací zkoušky z M, přípra-
va na přijímací zkoušky z Čj, Aj. 
pro 2.třídu, ruský jazyk, dopravní 
kroužek.

6.  Úřad práce měl pravidelný semi-
nář v 9. třídě na téma volba povo-
lání.

7.  Týden poté navštívil Klub mladé-
ho diváka (KMD) Divadlo v Dlou-
hé a zhlédli hru Lhář.

8.  Další den proběhla ve škole roční 
revize audiovizuálních pomůcek.

9.  K 25-ti letému jubileu nové bu-
dovy školy (1983-2008) proběh-
la presentační výstava v budově 
obecního úřadu 17. - 18.10. Zopa-
kována byla ve čtvrtek 23.10. na 
slavnostním posezení s důchodci 
v restauraci Na Place, kde se svým 
pásmem vystoupily děti ze školy.

10.  Předposlední říjnový týden pro-
běhl ve znamení státní kontroly 
v podobě České školní inspekce. 
Nekompromisní inspektoři pod-
robili kontrole vše, od ekonomiky, 
přes dokumentaci, až po samotný 
proces výuky. Závěr vyzněl pro 
školu příznivě, nebyla nalezena 
závažná pochybení, škola je za-
řazena mezi školy standardního 
typu. 

11.  Souběžně s kontrolou ČŠI pro-
běhla 24.10. ekonomická kontrola 
kontrolního výboru obce. Kont-
rolní orgány nenalezly závady.

12.  V listopadu začíná fyzická inven-
tarizace majetku školy.

13.  Začínají nácviky na Školní akade-
mii, která bude ve středu 17.12. 
od 17 hodin a bude věnována 25 

letům nové školní budovy. Srdeč-
né pozvání všem příznivcům ško-
ly. 

14.  Den otevřených dveří k 25 letům 
nové budovy plánujeme do času 
předvelikonočního.

15.  Počátkem listopadu byly namon-
továny žaluzie do učebny fyzi-
ky, zde bude na stěně i LCD TV 
a DVD přehrávač pro presentaci 
výukových programů.

16.  Agentura Semiramis působící 
v naší škole v oblasti primární 
prevence sociálně patologických 
jevů, se věnovala 6. a 7. třídě dne 
5.11., za dva týdny pak 8. a 9. tří-
dě. 

17.  Fatra Napajedla v rámci rekla-
mačního řízení provedla polyure-
tanový nátěr linolea v jedné třídě. 
Pokud se osvědčí, bude aplikován 
na ostatní v srpnu položené kryti-
ny ve škole.

18.  Děti z celé školy hrabaly listí po 
obci ve čtvrtek 6.11. Zvládly obou-
stranně vyhrabat úsek od nádraží, 
kolem prodejny Jednoty, až k ob-
chodu paní Vojtíškové.

19.  Druhý den jela 5. třída vlakem do 
Hálkova divadla na Staré pověsti 
české.

20.  Vítání občánků jsme se zúčastnili 
12.11. Líbilo se a přišlo milé podě-
kování.

21.  Revize elektroinstalace v tříletém 
cyklu, proběhla na státní svátek 
17.11.

22.  Ve zbytku týdne byl za provozu 
vymalován pavilon B, po srpnové 
rekonstrukci vytápění. 

23.  Na 2 pokusy se nepodařilo zajistit 
ukázku dravců (1. píchlé kolo, 2. 
námraza na silnici).

24.  Po použití toalety jsou již na všech 
WC v provozu elektrické osouše-
če rukou.

25.  Plavání 2. a 3. třídy začalo 20.11. a 
skončí 12.2.2009.

26.  Nešvar poslední doby, pozdní pří-
chody žáků do školy, bude řešen 
dle školního řádu jako přestupek. 
Škola bude uzamčena v 7,45 hod; 
konstatovala pedagogická rada 
dne 24.11.

27.  Další nešvar je neplacení obědů 
v termínu !? (vždy do konce mě-
síce na další měsíc). 

28.  Na poslední schůzce Školské rady, 
dne 20.11. tato náhle ukončila 

svou činnost. Po dohodě se zři-
zovatelem, proběhnou volby do 
nové rady. Voleni budou 3 zástup-
ci z řad rodičů, pedag. pracovníků 
a zřizovatele. Na první schůzce si 
zvolí svého předsedu.

29.  V pátek 28.11. proběhl výtvarný 
projekt 2. - 5. ročníku v předvá-
nočních technikách.

30.  Vánoční prázdniny začínají 
20.12., do školy jdou děti v pondě-
lí 5.1. Kuchyň je 22.12. a 23.12. 
v provozu, protože je v provozu 
MŠ.

31.  Lyžařský výcvikový kurs proběh-
ne od 21.2. do 27.2.2009. 

32.  Škola je součástí projektu „Re-
cyklohraní“. Sbíráme použité 
baterie všech typů do elektro-
spotřebičů. Nově sbíráme použitá 
elektrozařízení (která se vejdou 
otvorem do nádoby). Soutěž je 
bodována, za body odměny, navíc 
jsme ekologičtí. Nemáte doma 
něco podobného na vyřazení?

33.  Děvčata ze 7. třídy velmi zdatně a 
ze své iniciativy pomáhají vznik-
lému sdružení Kamarád. Dělají 
tím dobré jméno také své škole.

34.  Stále sbíráme starý papír i přes 
počáteční obtíže začátkem září.

35.  Zápis dětí do 1.třídy proběhne 
v pondělí 2. února (náhradní ter-
mín za týden 9.2.2009).

ZŠ Kostomlaty n.L.

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
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 V září proběhlo poslední kolo 
Nymburské ligy. Naše soutěžní druž-
stvo mužů se umístilo na velice pěk-
ném 3. místě.
 V říjnu proběhlo námětové cvičení 

sboru a uspořádali jsme sběr železné-
ho šrotu.
 V listopadu jsme zazimovali tech-

niku a zbrojnici, uspořádali jsme po-
svícenské posezení s hudbou. Zúčast-
ňovali jsme se valných hromad okrsku 
a svolali jsme členskou schůzi sboru.
 V prosinci jsme připravili pro děti 

Mikulášskou nadílku a 12.12. se bude 
konat Valná hromada SDH. Na této 
výroční schůzi mimo jiné budeme 
hodnotit práci za uplynulý rok a bude 

odsouhlasen plán práce na nadcházejí-
cí rok. Činnost sboru poslední dobou 
závisí jen na práci pár jedinců, kteří 
jsou ochotni vždy pomoci při usku-
tečňování různých akcí. Za celý SDH 
Hronětice bych chtěla poděkovat panu 
Bičákovi a celé společnosti Montamilk 
za celoroční spolupráci. Poděkování 
také patří paní Braunové za její úžasné 
koláče a kremrole, které jsou vždy tou 
třešinkou našich akcí.

Na závěr bych chtěla popřát všem 
šťastné a veselé Vánoce a do nového 
roku hodně zdraví, štěstí a osobní po-
hody.

za výbor SDH Hronětice
Jaroslava Škorničková

Tak jako každým rokem v tomto čase, tak 
i letos skončila pro naše mužstva podzimní 
část mistrovských utkání.

A-mužstvo
Závěr podzimní části mistrovské sou-

těže okresního přeboru v kopané se našemu 
„A“ mužstvu vůbec nepovedl. V závěrečných 
třech zápasech jsme vyšli bodově naprázdno 
a mrzí především bodové ztráty v domácím 
prostředí.

Nutno dodat, že celý podzim jsme odehrá-
li s malým počtem hráčů a v některých zápa-
sech museli nastoupit i dorostenci. Po určitých 
nadějích a velké snaze po jarní části mužstvo 
omladit, se toto nepovedlo. Mladí, s kterými 
se počítalo do hry, naprosto selhali, a zatím 
nejeví žádný zájem o kopanou. Naopak, muse-
li jsme znovu začlenit do mužstva starší hráče, 
na které je stále stoprocentní spolehnutí. Pro-
následovala nás mnohačetná zranění někte-
rých hráčů (Hanousek, Šnajdr, Zalabák, Pavel 
Dvořák), kteří dlouhodobě nehráli. Nebýt 
těchto některých absencí, naše umístění moh-
lo být výrazně lepší. Vždyť přestože jsme po 
podzimní části soutěže na 7.místě, od druhého 
místa nás dělí pouhé 3 body. Ukazuje se, že 
bez doplnění kádru o 3-4 hráče (ale fotbalisty), 
nebudeme schopni fotbalově konkurovat muž-
stvům, jakým jsou například Milovice apod. 
Rovněž pro výrazné zvednutí úrovně mužstva 
je bezpodmínečně nutné zlepšit přístup k pří-
pravě. Bez tréninku se prostě hrát nedá! To si 
musí hráči uvědomit.

Je to neuvěřitelné, ale mnozí naši hráči 
absolvovali za celou podzimní sezónu 3-4 tré-
ninkové jednotky z celkového počtu 36….

Na společném hodnocení, spojeném s po-
sezením spolu s manželkami jsme si vyhod-
notili naše podzimní působení v soutěži. Bylo 
poukazováno především na nedostatečnou 
přípravu spojenou hlavně s nízkou účastí na 
trénincích. Chybí fyzická připravenost, větší 
agresivita v osobních soubojích, větší nasa-

z  č i n n o s t i  S D H  H r o n ě t i c e Pozvánka ZUŠ
Lysá nad Labem 

16.12.2008 
od 17.00 hodin

se uskuteční vánoční koncert 
žáků v hudebně Základní

školy v Kostomlatech.

Zveme všechny příznivce vážné 
hudby, aby si přišli poslech-
nout hru na kytaru, fl étnu, 

housle a klavír v podání
kostomlatských dětí.

 TABULKA A-mužstvo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. AFK Milovice A 13 11 1 1 65: 13 34 ( 16)
2. Krchleby 13 7 1 5 24: 18 22 ( 1)
3. Kounice A 13 7 1 5 25: 27 22 ( 1)
4. Městec Králové A 13 7 0 6 29: 22 21 ( 3)
5. Kostelní Lhota A 13 6 2 5 28: 25 20 ( 2)
6. Pátek A 13 6 1 6 26: 25 19 ( 1)
7. Sadská B 13 6 1 6 26: 26 19 ( -2)
8. Kostomlaty 13 6 1 6 21: 21 19 ( 1)
9. Rožďalovice B 13 5 3 5 12: 15 18 ( -3)
10. Poříčany A 13 5 3 5 31: 38 18 ( -3)
11. Hrubý Jeseník A 13 4 2 7 28: 31 14 ( -4)
12. Běrunice A 13 3 4 6 15: 24 13 ( -8)
13. Dymokury A 13 3 2 8 22: 43 11 (-10)
14. Jíkev 13 3 2 8 19: 43 11 ( -7)

TABULKA Dorost
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Sokoleč 9 7 2 0 41: 8 23 ( 8)
2. AFK Milovice 9 7 1 1 48: 9 22 ( 10)
3. Lysá 9 6 2 1 51: 14 20 ( 5)
4. Kostomlaty 9 4 3 2 21: 23 15 ( 3)
5. Sadská 9 4 2 3 32: 14 14 ( 2)
6. Ostrá 9 4 1 4 31: 21 13 ( -2)
7. Pátek 9 3 0 6 10: 36 9 ( -3)
8. Poříčany 9 2 0 7 12: 47 6 ( -9)
9. Litol 9 2 0 7 14: 55 6 ( -9)
10. Hořátev 9 0 1 8 7: 40 1 (-11)
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zení a větší vůle po vítězství. Je co zlepšovat 
i v práci s míčem a ve střelbě. Chtějí-li někdy 
hráči pomýšlet na ty nejvyšší posty v soutěži, 
tak právě tyto zmiňované nedostatky musí mít 
vůli odstranit.

Následuje zimní přechodné období, ve 
kterém musí dojít k celkovému uvolnění. Pře-
sto se chceme přibližně do poloviny prosince 
scházet 1x týdně. 

Od počátku příštího roku bude následo-
vat to, co bude nejvíce rozhodovat – zimní 
přípravné období. Tradičně se zúčastníme 
zimního turnaje v Rejšicích. Bude záležet 
především na hráčích, jak přistoupí k tomuto 
vůbec nejdůležitějšímu období celého příštího 
roku. Od toho se bude odvíjet naše celoroční 
výkonnost.

Trenér
Dorost
V podzimní tabulce dorostenci skončili 

na 4. místě, které odpovídá dosaženým vý-
sledkům, nikoliv však možnostem mužstva. 
Na tomto možná pěkném, ne však adekvátním 
umístění, se podepsala zranění, nemoci a ho-
kejové povinnosti několika hráčů. Bohužel, za 
celý podzim se z těchto důvodů nesešlo muž-
stvo ani jednou kompletní. Přesto si myslím, 
že k naší mládeži můžeme vzhlížet optimis-
ticky, což se projevilo v posledním zápase 
i přes absenci 6ti hráčů, jež z výše uvedených 
důvodů. Celé utkání odehráli dva teprve dva-
náctiletí žáci a i přesto jsme dokázali zvítězit 
nad Litolí 1:2 (branky: Večerek, Novotný)

Závěrem bych chtěl poděkovat nejvěr-
nějším fanouškům za jejich přízeň a za celé 
mužstvo přislíbit na jaře ještě kvalitnější fot-
balovou podívanou.

Trenér Martin Šulc
Žáci
S umístěním a hrou žáků můžeme být po 

podzimu 2008 vcelku spokojeni. Po uplynulé 
sezóně odešlo z kádru pět hráčů do dorostu 
nebo na hostování do jiných klubů. Proto le-
tošní sezóna byla s napětím očekávána, jak se 
žákům bude v okresním přeboru dařit. 

Myslím si, že nás žáci překvapili a před-
čili naše očekávání. Jednak výsledkově, ale 
i herně. Také účast na trénincích byla příklad-
ná a i ochota se podvolit tréninkové námaze 
nemá chybu. 

Pokud tato píle našim žákům vydrží, ne-
máme obavy, že se budou nadále zlepšovat a 
budou dělat našemu klubu dobrou reklamu. 

Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům a 
příznivcům, kteří obětují svůj volný čas a vozí 
mužstvo na zápasy. Bez této pomoci si neumí-
me představit chod mládežnického mužstva.

M. Kořán
Přípravka
Přípravka byla nalosována do skupiny 

G2B, kde bylo celkem 8 účastníků. Bylo se-
hráno 7 mistrovských zápasů, 4 vítězné a 3 
porážky se skóre 36:34 a se ziskem 12 bodů 
skončila na 4. místě. Střelci branek: Denisa 
Veselá 26, Jan Vlach 6, Tomáš Prošek 2, Da-
vid Apjar a Matěj Pařízek po jedné brance. Od 
Firmy PAPA jsme obdrželi 5 míčů. Minipří-
pravka pod vedením Ing. Šubrta sehrála 2 přá-
telské zápasy s TJ Krchleby a to 1:6 a 2:6 .

Jarní příprava bude zahájena druhý týden 
v lednu 2009 v hale BIOS ZŠ Kostomlaty, 
přesný datum a čas bude ještě upřesněn. 

Trenéři přípravky: Ing. Josef Včelka, Ing. 
Jiří Šubrt, metodik přípravky Zdeněk Hou-
dek. 

Josef Včelka

Závěrem mi dovolte jménem svým i celé-
ho výboru odd. kopané poděkovat všem hrá-

čům, trenérům, funkcionářům, sponzorům 
a v neposlední řadě fanouškům a všem příz-
nivcům kopané a věřím, že se společně sejde-
me opět na prvním jarním zápase.

Nám všem přeji příjemné prožití nastu-
pujícího adventu, pohodové vánoční svátky 
a do nového roku 2009 hlavně pevné zdraví, 
spokojenost a pokud možno co nejvíce hez-
kých dnů.

 Eva Vávrová

TABULKA Žáci
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Velenice 8 7 0 1 53: 8 21 ( 12)
2. Loučeň 8 6 0 2 23: 8 18 ( 6)
3. AFK Milovice 8 5 1 2 28: 11 16 ( 4)
4. Slovan Poděbrady 8 5 0 3 35: 17 15 ( 0)
5. Městec Králové 8 4 1 3 20: 17 13 ( 4)
6. Dymokury 8 3 1 4 16: 20 10 ( -5)
7. Kostomlaty 8 3 1 4 11: 17 10 ( -2)
8. Rožďalovice 8 1 0 7 16: 56 3 ( -9)
9. Libice nad Cidlinou 8 0 0 8 4: 52 0 (-12)

Umístění: 1. místo: Roman Čepek a Jiří Šubrt
 2. místo: Jakub Čepek a Petr Dvořák
 3. místo: Pavel Dvořák a Roman Řasa foto: M. Dvořáková

Dne 1. září se v areálu fotbalového hřiště konal již tradiční 4. ročník míčového sedmibo-
je dvojic. Sportovního klání se zúčastnilo 32 sportovců, pro které bylo zajištěno občer-
stvení a hodnotné ceny. Poděkování patří sponzorům a všem, kteří se na této příjemné 
akci podíleli. foto: M. Dvořáková
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Společenská
kronika

Blahopřejeme
k významným jubileím: 
paní Antonii Škorničkové z Hronětic

paní Marii Pfeiferové z Kostomlat

paní Marii Veverkové z Kostomlat

paní Věře Brynychové z Kostomlat

paní Emilii Tuzarové z Lán

Mezi námi jsme přivítali:
Vendulu Floriánovou, nar. 07.09.2008

Samuela Loudu, nar. 16.09.2008

Františka Chládka, nar. 05.10.2008

Zuzanu Podroužkovou, nar. 11.10.2008

Adama Vránskeho, nar. 20.10.2008

Lauru van Driel, nar. 07.11.2008

Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Pavlem Jandou z Kostomlat

s panem Pavlem Kozákem z Kostomlat

s panem Zdeňkem Králem z Kostomlat

s panem Vítězslavem Sterzikem z Kostomlat

Anežku a Verunku (zleva). foto: M. Dvořáková

12. listopadu jsme přivítali Terezku, Marečka a Nikolku (zleva)
 foto: M. Dvořáková

Kulturní vystoupení při vítání občánků zajišťuje mateřská a 
základní škola. Na snímku děvčata z mateřské školy - Kačenka, 
Barunka a Vendulka (zleva). foto: M. Dvořáková

LIDÉ ODCHÁZEJÍ - DÍLO ZŮSTÁVÁ
V pondělí 24. listopadu 2008 zemřel náš občan pan Vítězslav Sterzik ve věku 67 let.
Znali jsme ho jako precizně pracujícího člověka ovládajícího devatero řemesel, kte-

rý dělil svůj čas pro blaho své rodiny, obce i občanů.
Byl dlouholetým poslancem MNV, členem rady a předsedou komise bytové a míst-

ního hospodářství. Svým umem se podílel na výstavbě a údržbě veřejných komunikací, 
budov a občanské vybavenosti naší obce. Byl dlouholetým správcem a údržbářem tělo-
cvičny BIOS, působil ve volebních komisích.

 Až do důchodu zůstal věrný železničním dílnám v Nymburce, kde pracoval jako 
nástrojař, mistr obrobny a dílovedoucí. Nedokázal zahálet a obec je mu vděčná za vyko-
nanou práci i milou a dobrosrdečnou povahu. Za to vše mu patří poděkování.

Čest jeho památce! Obec Kostomlaty


