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Na posledním veřejném jednání zastupitelstva obce, které se konalo 21. září
2006, seznámil starosta přítomné občany s výsledky programu právě končícího
volebního období. Pro léta 2002 až 2006 byla pro naší obec naplánována celá
řada akcí, z nichž se většinu podařilo zrealizovat, některé však zůstaly nesplněny.
Proto jsem požádala o rozhovor - možná i poslední, ještě současného starostu A.
Bártu.

Pane starosto, na zasedání jsi
kromě jiného uvedl, že uplynulé
volební období považuješ za jedno
z velmi úspěšných. Můžeš našim
čtenářům říci, proč a čeho si nejvíce
ceníš?
Za velmi důležité považuji, že se nám

podařilo splatit finanční částku, kterou
jsme si vypůjčili na výstavbu čističky
odpadních vod a splaškové kanalizace
ve výši 21 750 000,-Kč, dále schválit
Územní plán obce, připravit a zahájit

výstavbu skupinového vodovodu a plá-
novanou výstavbu 39 rodinných domů.

Můžeme, pro oživení paměti, uvést
i některé stěžejní projekty, které se
podařilo zrealizovat?

Kromě již uvedených, je to oprava
plochých střech pavilonů ZŠ a postup-
ná výměna oken za plastová, oplocení
parkoviště u tělocvičny BIOS, vybudo-
vání inženýrských sítí pro první etapu
výstavby rodinných domků v jižní části
obce, dále dokončení některých bez-

ZASTUPITELSTVO OBCE ZHODNOTILO VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE

Vždy něco končí a něco začíná
prašných ulic v Kostomlatech i v Roz-
koši, zavedení vody do kuchyňky
hasičské zbrojnice v Hroněticích,
vybudování bezdrátového digitálního
veřejného rozhlasu v Kostomlatech a
napojení ostatních obcí, rekonstrukce
střechy budovy obecního úřadu a

Posvícenského veselí si užívaly hlavně děti. foto: J. Keltnerová

na „Posezení s důchodci”, které se
bude konat v pátek 13. října 2006 od
15.30 hodin v
hostinci Na
Place. Nejprve
vystoupí žáci
základní školy
pod vedením
paní Hany
Pokorné. Od
16.00 zahraje
všem k tanci a poslechu Lázeňská
kapela z Poděbrad. Předpokládaný
konec mezi 18.30 a 19.00 hodin.

Občerstvení zajištěno!
Autobus bude svážet zájemce z jedno-

tlivých obcí dle následujícího jízdního
řádu:
Vápensko - 14.50 hodin u kapličky
Hronětice - 14.55 hodin před bývalou
prodejnou
Lány - 15.05 hodin u autobusové
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 jednotli-
vých obcí.
SRDEČNĚ JSTE VŠICHNI ZVÁNI!!!

POZVÁNKA
Dokončení na straně 2.
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ZASTUPITELSTVO OBCE ZHODNOTILO VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE

Vždy něco končí a něco začíná

V úterý 26.9. unikla z Cukrovaru Dobrovice údajně melasa, která otrávila část
Vlkavského potoka včetně území u nás. Týden po této ekologické katastrofě je
potok prázdný, při březích se však drží uhynulé ryby. foto: J. Keltnerová

obnova kancelářské techniky, údržba a
opravy bytového i nebytového fondu,
údržba veřejné zeleně, oprava hřbitov-
ní zdi a rozšíření dlážděných chodníků
na hřbitově, vypracování projektů
rekonstrukce veřejného osvětlení a
zahájení jeho výstavby.
Navíc jsme byli nuceni provést rekon-

strukce rozvodů tepelného média
v pavilonu E základní školy a některé
další drobné stavby.

A co se naopak, pane starosto,
nepodařilo uskutečnit?
Nad finanční možnosti obce byl plán
rozšířit splaškovou kanalizaci do obcí
Lány - Hronětice, přístavba hlediště
v tělocvičně BIOS, rekonstrukce terasy
Domu služeb, vybudování sportovního
hřiště s umělým povrchem v areálu
ZŠ, rekonstrukce ulice Nymburská a
V Glančici. Výstavba veřejného osvět-
lení je projektově připravena a v někte-
rých úsecích již provedena, podstatná
část ještě na dokončení čeká.

Majitelům rodinných domků, kde
není dosud zavedena kanalizace,
bylo přislíbeno, že obec zajistí
odvoz fekálií ze septiků a žump.
Jaká je současná situace?
Tato akce byla zastupitelstvem schvá-

lena. Původní sdělení Hydrotechu
Praha bylo, že toto zařízení vyjde na
350 tisíc Kč. Ačkoliv jsme projekt ještě
neobdrželi, při zaměřování na místě
samém jsem byl informován, že nádrž
bude nutno zapustit do terénu, aby
byla chráněna proti mrazu, což by
zvedlo náklady o 50 tisíc Kč. Větším
problémem je, že fekálie ze septiků

obsahují i větší kusy, které by musely
být předávány na čističku odpadních
vod přes česla, aby nedocházelo
k jejím výpadkům. Celkové náklady na
tuto akci by přišly na více než jeden
milion korun, to však již bude na zvá-
žení nového zastupitelstva obce.
O další velké akci - výstavbě skupi-

nového vodovodu, se zmiňujeme
v tomto čísle samostatně. Co tedy
říci závěrem?

Snad jen krátce - především chci
poděkovat všem zastupitelům, členům
výborů a komisí za odvedenou práci
ve prospěch občanů našich obcí a těm
novým, kteří budou zvoleni, aby pokra-
čovali v nastoleném trendu. Jsem rád,
že přes všechny potíže, končíme bez

dluhů a naopak s přebytkem. Obec
získala finanční prostředky za prodej
stavebních parcel a předpokládá se
ještě do konce roku prodej akcií ČEZu
za více než 3 miliony korun. Tak bude
mít nově zvolené zastupitelstvo, po
finanční stránce, dobrou startovací
pozici.

Pane starosto, poděkoval jsi celé-
mu kolektivu lidí, kteří se v tomto
volebním období na dobrých
výsledcích podíleli. Vždy se mezi
námi najdou nespokojenci, kteří si
myslí, že vše mohlo být ještě lepší a
dokonalejší. Věřím ale, že většina
našich spoluobčanů, říká spolu se
mnou i Tobě - za vše srdečný dík!

Marie Holcmanová

Dokončení ze strany 1.

Od 1. července letošního roku ČSSZ
zvyšovala a obnovovala některé vdov-
ské důchody žen, které ovdověly do 1.
ledna 1996. Umožnila to novela zákona
č. 267/2006 Sb., o důchodovém pojiště-
ní, která řeší případy žen, které po
úmrtí manžela před 1. lednem 1996
splňovaly podmínky nároku na přiznání
vdovského důchodu, ale výplata tohoto

důchodu jim nebyla přiznána buď
vůbec nebo byla přiznána pouze v ome-
zené výši.
Podle zákonů platných před 1. lednem

1996 nesměla celková částka úhrnu
dvou důchodů (např. starobního a
vdovského) překročit nejvyšší výměru
stanovenou pro souběh důchodů. Něk-
terým ženám podle těchto ustanovení
nevznikl nárok na výplatu vdovského
důchodu a nyní se tyto případy znovu
posuzují.
Ženy, kterých se zmíněná úprava týká,

musí o zvýšení, případně obnovení
vdovského důchodu, požádat ČSSZ.
Mohou využít doporučeného formuláře
žádosti, který je k dispozici na jednotli-
vých OSSZ, v informační kanceláři
ČSSZ a dále na webových stránkách
ČSSZ na http://www.cssz.cz/tiskopisy
/duchodove.asp. Žádost lze sepsat
přímo na OSSZ v Nymburce na oddě-
lení důchodového pojištění (ulice U
Prádelny 384 u hlavního nádraží smě-
rem k nadjezdu). Žadatelka s sebou
přinese: občanský průkaz, úmrtní
list manžela a rozhodnutí o výši
důchodu.
Úprava důchodu náleží od červencové

splátky důchodu 2006. Podle odhadů
může být podáno až několik desítek
tisíc žádostí, a proto nebude možné
rozhodnout o všech žádostech v termí-
nech stanovených správním řádem.
Zákon prodloužil lhůtu pro vydání roz-
hodnutí u žádostí uplatněných do
31. 10. 2006 o 90 dnů.
čerpáno z webových stránek ČSSZ

Přepočet některých vdovských důchodů

Od měsíce října (poprvé ve čtvrtek 5. 10.) bude prováděn svoz popelnic každý
týden, resp. těch, které mají vylepenu fialovou svozovou známku. U modrých svo-
zových známek se četnost svozů nemění, zůstává tedy 1x za 14 dní v sudé týdny
ve čtvrtek. Platnost těchto svozů je do konce letošního roku. Od nového roku se
mění firma, která bude svážet popelnice celoročně každý týden všem
majitelům nemovitostí. OÚ Kostomlaty n.L.

Svoz popelnic od měsíce října
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POPLATEK ZA PŘÍPOJKU JE NUTNÉ ZAPLATIT DO KONCE DUBNA 2007

Výstavba skupinového vodovodu

Příprava na rekonstrukci ulic Krátká a Pod Beránkou. foto: A. Bárta

Od 14. září letošního roku začaly od
Drahelic směrem na Kostomlaty
výkopy na skupinový vodovod. Stav-
bu provádí firma ZEPRIS Praha, stav-
byvedoucím je pan Nový. V letošním
roce se předpokládá položení hlavní-
ho řádu do Kostomlátek a Doubravy
s částečnou trasou na Kostomlaty ve
finančním objemu 15 mil. korun.
Domovní přípojky by se prováděly
na jaře příštího roku, neboť podle
harmonogramu stavby není měsíc
prosinec vhodný pro rozkopání
chodníků. Již se také buduje schyb-
ka pod Labem, která by měla sloužit
k propojení dvou vodních zdrojů
„Babín - Písty”.

V roce 2007 by se pokračovalo s při-
vaděčem do Kostomlat tak, aby celá
akce skončila v září 2007. Výstavbu pří-
pojek pro jednotlivé nemovitosti bude
provádět firma Realitní stavební pana
Kratochvíla. Obec, jak bylo již publi-
kováno, bude vybírat jednorázový
poplatek na jednu přípojku 8.000,-Kč
od vlastníků nemovitostí přihláše-
ných v první etapě, tj. do pololetí loň-
ského roku. Vlastníci přihlášeni po
tomto termínu, tj. do druhé etapy, zapla-
tí již za přípojku 12.500,-Kč. V této jed-
norázové sumě jsou započítány projek-
tové práce, stavební povolení, uzavíra-
cí ventil u hlavního řádu, potrubí od
hlavního ventilu na hranici pozemku
včetně výkopu a dále potrubí až do
objektu zakončené nerezovým držá-
kem s dvěmi ventily a vodoměrem.
Délka potrubí na pozemku vlastníků
nesmí překročit 15 metrů od hranice
pozemku po vodoměr. Vodoměr musí
být umístěn v místnosti, kde nemrzne.
Je-li vzdálenost od hranice pozemku
delší než 15 metrů k vodoměru, musí
být instalována za hranicí pozemku

vodoměrná šachta, kterou si hradí
vlastník nemovitosti a jejíž cena se
pohybuje od 6.000,-Kč po 10.000,-Kč.
Vlastník nemovitosti požadující přípojku
si musí také zajistit výkopy na svém
pozemku včetně průrazů zdí, či si toto u
prováděcí firmy zaplatit.

Obec předpokládá uhrazení výše
uvedeného jednorázového poplatku
v termínu do konce dubna 2007.
Nebude-li mít žadatel jednorázový
poplatek zaplacen do doby provádě-
ní instalace vodovodu v té které ulici,
nebude mu přípojka provedena.
Obec či respektive DSO Kostomlatsko

obdržel rozhodnutí o financování

výstavby skupinového vodovodu po
dvouletém úsilí a prověřování dne 29.
srpna 2006. Celkový rozpočet stavby je
45.213.000,-Kč. Z toho si hradí obce
20%, dotace od Min. zemědělství je
40% a rovněž 40% je bezúročná půjčka
od ČMZRB Praha ve výši 18.085.000,-
Kč s dobou splatnosti 15 let od kolauda-
ce stavby, tj. od 28. 03. 2008 do
28.06.2021. Podíl obce Kostomlaty je
70,5%, tj. 12.749.925,-Kč, a ročně
budeme splácet 944.700,-Kč. Jedná
se tedy o velmi výhodný úvěr, který
obecní kasu nijak zvlášť nezatíží.

Antonín Bárta, starosta obce

Komise výstavby ve složení B. Dvořák,
J. Baloun, Fr. Touš a R. Řasa se schá-
zela v tomto volebním období pravidel-
ně každý měsíc.

Na schůzích jsme se zabývali žádost-
mi občanů, kde jsme se vyjadřovali
k drobným stavbám do 16 m2, k rekon-
strukcím nemovitostí, např. výměna
oken, oplocení, výměna střešní krytiny
aj.

Dále jsme - brali na vědomí - přestav-
by nemovitostí, výstavbu nových rodin-
ných domů a různá další sdělení od
vyšších institucí.

Naším úkolem také bylo řešit došlé
stížnosti občanů, kde jsme prováděli
místní šetření. Většina stížností se
podařila vyřešit vzájemnou dohodou.
Bohužel, někdy k dohodě nedošlo,
v tom případě jsme stížnost předali na
Měst.úřad v Nymburce - odbor výstav-
by. Také některé stížnosti musel řešit
občansko - právní soud.

Komise výstavby eviduje pořadník na

stavbu rodinných domků.
Jako předseda komise výstavby jsem

byl také přizván do rady obce k výběro-
vým řízením na akce, které zajišťoval
obecní úřad.

Dovolte mi závěrem poděkovat
všem členům komise výstavby za
jejich odvedenou práci v tomto
volebním období a přeji jim do další
práce i v soukromém životě hodně
úspěchů.

Rudolf Řasa
předseda komise výstavby

Komise výstavby

V roce 2003 po zvolení do zastupitel-
stva obce jsem byla jmenována spolu
s ing. J. Čvančarou, Fr. Bártou, B. Šin-
korou a H. Tanglovou členkou kontrolní-
ho výboru. V prosinci 2005 byl náš
výbor doplněn další členkou - M. Toušo-
vou.

Činnost kontrolního výboru je defino-
vána v Zákoně o obcích č. 128/2000
Sb. § 119. Kontrolní výbor kontroluje
plnění usnesení zastupitelstva obce a
rady obce, dodržování právních předpi-
sů ostatními výbory a plní úkoly, jimiž jej
pověřilo zastupitelstvo obce. O prove-
dené kontrole pořizuje vždy zápis. Náš
kontrolní výbor byl také pověřen kontro-
lou hospodaření Základní a Mateřské
školy v Kostomlatech v půlročních inter-
valech, kontrolou vyúčtování dotace TJ
Sokol a SDH Hronětice, inventarizací
obce a kontrolou plnění usnesení rady
a zastupitelstva obce. Dále jsme podá-
vali připomínky a náměty dle vlastního
uvážení.

Děkuji všem členům a členkám za
jejich čtyřletou činnost ve výboru a přeji
hodně zdraví a spokojenosti do dalších
let.

Radmila Novotná
předseda KV

Kontrolní
výbor obce
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Výstavba inženýrských sítí pro 39 RD. foto: A. Bárta

l se konají ve dnech 20. a 21. října
2006. V pátek od 14.00 do 22.00
hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00
hodin
l volební místnosti: pro okrsek č. 1
(Kostomlaty nad Labem, Lány, Roz-
koš) v obřadní síni OÚ Kostomlaty
pro okrsek č. 2 (Hronětice, Vápensko)
v sále hasičské zbrojnice v Hroněti-
cích
l okrskové volební komise:
okrsek č. 1:
Cankářová Miroslava - zapisovatelka
Adamová Marie
Holcmanová Marie
Mrňavá Jana
Rutterová Ivana
Sterzik Vítězslav
Tykvová Milena
Vávrová Eva - předsedkyně
okrsek č. 2: 
Králová Helena - zapisovatelka
Cankář Miroslav
Davídková Naděžda - předsedkyně
Kolářová Helena
Najmanová Jana
Škorničková Miloslava
l každý volič se prokáže platným
dokladem totožnosti (občanský prů-
kaz, cestovní pas), jinak mu nebude
umožněno volit
l hlasovací lístek může být vytištěn i
oboustranně a v záhlaví obsahuje

Volby do zastupitelstva naší obce
název obce a počet členů ZO, který
má být zvolen (pro naši obec je to 15
členů)
l kandidují 4 politické strany (hnutí)
abecedně: KDU-ČSL se 6 kandidáty,
KSČM se 13 kandidáty, Nezávislí s 15
kandidáty a ODS s 15 kandidáty
l hlasovací lístky budou občanům
doručeny nejpozději do 17. října
l způsoby úpravy hlasovacího líst-
ku:
1) označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem voleb-
ní strany pouze 1 volební stranu
2) označit v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého volič hlasuje, nejvýše však u
15 kandidátů (možno z různých stran)
3) kombinace obou předchozích mož-
ností, tj. označit křížkem 1 volební
stranu a dále označit křížkem v rámeč-
ku jednotlivé kandidáty (v tomto přípa-
dě dostávají hlas nejprve jednotliví
kandidáti, jejichž rámeček je zakřížko-
ván a zbývající počet kandidátů
z označené volební strany v pořadí,
v jakém jsou uvedeni (např. je označe-
na 1 strana a 5 jednotlivých kandidátů

I v letních měsících, které jsou obdo-
bím dovolených, plní hasiči svůj plán
práce. V červenci a v srpnu měli
naplánovánu žňovou a povodňovou
pohotovost, údržbu výstroje a výzbroje
a nácviky soutěžních družstev.

První nácvik soutěžního družstva byl
8.8. a dál se družstvo scházelo prů-
běžně dle možností. V soutěži požár-
ních družstev “O vestecký pohár” mělo

Tímto vyzýváme naposledy občany
Kostomlat, kteří mají zájem o přípojku
vodovodu, aby se přihlásili na obec-
ním úřadě do konce tohoto roku. Cena
za přípojku však již bude 12.500,-Kč.
Po tomto termínu se již nebude moci
nikdo přihlásit.

z různých stran, hlas tedy dostává 5
označených jednotlivých kandidátů a
10 kandidátů z označené strany na 1.
až 10. místě)

Pro ty, kteří se chtějí znát všechny
kandidáty naší obce, je k dispozici
webová adresa: www.volby.cz, kde
jsou uvedena všechna jména kandidá-
tů podle krajů, okresů a měst/obcí.

OÚ Kostomlaty nad Labem

naše družstvo standardně čas pod 30
vteřin, ale ve druhém pokusu je zkla-
mala technika, a tak po sečtení času
na soutěžní družstvo zbylo 17. místo.
26. 8. v Pískové Lhotě proběhl V. roč-

ník soutěže požárních družstev “O
pohár starosty obce” p. Františka
Doležala.
Ve Slovči se naši zúčastnili soutěže
o Slovečský pohár. Zde se naši
umístili na pěkném třetím místě.

V celkovém hodnocení Polabské
ligy, do které se přihlásilo 22 družstev
Dobrovolných hasičů a která se skládá
z pěti soutěží, z nichž se 3 nejlepší
časy počítají právě do Polabské ligy,
se naše družstvo umístilo na 5. místě.
GRATULUJEME!

Již podruhé provedeme letos sběr
železného šrotu. Ten se uskuteční dne
21. 10. Neodvážíme lednice, pračky
ani televizory. S těžkými věcmi rádi
pomůžeme.

Na listopad připravujeme tradiční
„posvícenské posezení”, které při-
pravujeme na 11. listopadu od 20.00
hodin v sále hasičské zbrojnice
v Hroněticích. K poslechu bude hrát
p. Petrnoušek. Všichni jste srdečně
zváni.
za výbor SDH

Jaroslava Škorničková

- Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HRONĚTICE -

Polabská liga uzavřena

Kontejner na nebezpečný odpad bude
přistaven v sobotu 28. října 2006
v čase od 8.00 do 9.00 hodin na
separačním dvoře v Kostomlatech
nad Labem.

Studentka VŠ
přijme žáky na doučování

německého jazyka.
Informace na telefonu

723 156 192.

Poslední výzva

Svoz
nebezpečného odpadu



Ekonomická situace obce
Vážení občané a občanky obce Kosto-

mlaty. Funkční období Vámi zvoleného
zastupitelstva se pomalu, ale jistě chýlí
ke svému závěru a dovolil bych si tedy
malou rekapitulaci za finanční výbor.
Na počátku funkčního období jsem byl

zastupiteli zvolen předsedou finančního
výboru a přiznám se, že jsem
nečekal,že naše obec je v tak vážné
finanční situaci. Tu způsobilo, pro mě
nepochopitelné, rozhodnutí minis-
terstva o době splátky úvěru na
splaškovou kanalizaci. Tímto roz-
hodnutím naše obec spadla do kate-
gorie významných dlužníků bez
nároku na další dotační limity do
doby úplného splacení tohoto úvěru.
Právě z této skutečnosti vyplynuly
nelehké úkoly, které musel finanční
výbor hned od počátku řešit:
1) zamezit dalšímu zadlužování obce
2) zavézt rozpočtovou kázeň do hospo-
daření

O nutnosti řešit tyto úkoly však bylo
nutné přesvědčit zastupitele, což nebyl
snadný úkol. I poté však došlo k tomu,
že veškerá opatření začala plně působit
až v roce následujícím, tzn. v r. 2004,
neboť některé dlouhodobě nasmlouva-
né akce a uzavřené smlouvy nebylo
možno bez sankcí ukončit okamžitě.

Došlo tedy k zakonzervování některých
akcí a také i úsporám energií a mzdo-
vých prostředků.

Zatím jsem objasňoval pouze problé-
my vzniklé dobou splatnosti úvěru v
krátkodobém horizontu.Věc má však i
problém dlouhodobý, neboť po dobu
zadlužení nemůže obec uplatňovat
žádné žádosti o dotace z kraje, EU
atd. Tím došlo k tomu, že obec je
odříznuta od těchto zdrojů minimál-
ně rok dva po splacení. Toto je tedy
konečný důsledek slibovaného roz-
voje vesnice, které slýchám z našich
sdělovacích prostředků.

Dalším úkolem, se kterým se v průbě-
hu činnosti musel finanční výbor vyrov-
návat, byl přechod ZŠ na samostatnou
právní subjektivitu. Pro obec nastala
úplně nová situace, kde obec zodpoví-
dá za movitý a nemovitý majetek a
drobný majetek a za platy zaměstnanců
odpovídá krajský úřad. Takovéto mode-
ly vždy vedou k velkým problémům,
přesto si však myslím, že po době znač-
ných rozporů mezi ZŠ a OÚ došlo
počátkem letošního roku k výraznému
posunu a výrazně se zlepšila komuni-
kace mezi oběma subjekty.

Přes tyto problémy si myslím, že v
rámci velmi malého manévrovacího

prostoru z důvodu nedostatku financí
se podařilo v obci některé akce zdárně
dokončit (výměny oken a podlahových
krytin v ZŠ, nová silnice K Přejezdu,
nové chodníky Na Place a V Uličkách,
počátek rekonstrukce osvětlení v obci,
osvětlení v Hroněticích, hřbitov, atd...).

V současné době se domnívám, že
nejhorší období je za námi, nicméně k
pololetí roku 2006 byly příjmy ze státní-
ho rozpočtu plněny cca 30ti % oproti
plánovaným 50ti %.Tento stav, předpo-
kládám, by se měl začít zlepšovat vzni-
kem stabilní vlády.

Závěrem bych rád poděkoval členkám
finančního výboru p. Králové, Ruttero-
vé, Adamové a Vávrové za práci ve
výboru a aktivní přístup k řešení vznik-
lých problémů. Také bych rád vyzdvihl
každodenní práci našich úřednic na
OÚ, zaměstnanců na čističce a údržbě.
Bez jejich pomoci by vše bylo ještě slo-
žitější.

Současně děkuji všem, kteří se
mnou řešili jakékoliv problémy, a to
ať občané, tak i zastupitelé, za
pomoc, vstřícnost a konstruktivnost.

Zdeněk Dvořák
předseda finančního výboru

Docházka členů 
zastupitelstva na jednání ZO Kostomlaty n. L.

ve volebním období podzim 2002 - podzim 2006
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Účastníci posvícenského sedmiboje. foto: M. Dvořáková

V minulém čísle Kostomlatských novin
jste si přečetli o historii založení Těloc-
vičné jednoty Sokol Kostomlaty nad
Labem. Dovolte, abych Vás nyní sezná-
mil s akcemi pořádanými v rámci toho-
to výročí.

Hlavním dnem oslav byl 24. červen
2006. Tento den dopoledne proběhl
žákovský turnaj v kopané „Memoriál
Otakara Zdeňka”. Účastnila se ho 4
mužstva: Ostrá, Nymburk, Milovice a
domácí Kostomlaty. Po velmi pěkných
výkonech nakonec zvítězilo domácí
žákovské mužstvo, které po zásluze
převzalo vítězný pohár z rukou starosty
obce Kostomlaty bratra Antonína Bárty.
Na druhém místě skončilo mužstvo
Milovice, na třetím Nymburk a na čtvr-
tém Ostrá. Před slavnostním vyhodno-
cením turnaje jsme na hřišti shlédli velmi
pěkné vystoupení mažoretek z Lysé
nad Labem pod vedením paní Jany
Pítové. Oslavy pokračovaly slavnostní
schůzí spojenou s vyhodnocením
zasloužilých členů Sokola. Oceněni byli
tito bratři a sestra: Antonín Bárta, Karel
Čáp, Mgr. Milena Hercoková, Jan Hla-
vička,Vladimír Kolář, Mgr. Václav Kořán,
Jiří Mrňavý, Jiří Ponec, Rudolf Řasa,
Ing. Josef Včelka a Milan Veselý. Dále
Václav Stibor in memoriam, Václav
Vávra in memoriam, a Otakar Zdeněk in
memoriam. Jednotlivá vyznamenání
předával jednatel Tyršovy župy Kolín
bratr Josef Těšitel spolu se starostou TJ
Sokol bratrem Jiřím Poncem. Ten také
převzal na závěr z rukou jednatele Župy
vyznamenání pro celou Tělocvičnou
jednotu Sokol Kostomlaty. Tyršova župa
tak ocenila přínos naší TJ k rozvoji spor-
tu v regionu.

Poté si přišli příznivci kopané na své.
Na zápas dne A-mužstvo Kostomlat
pozvalo Internacionály z Jablonce nad
Nisou.

100 let Tělocvičné jednoty Sokol
Kostomlaty nad Labem

Celodenní oslavy byly večer zakonče-
ny taneční zábavou pro všechny věkové
skupiny.

Tomuto hlavnímu dni oslav předcházel
3. červen 2006, kdy se uskutečnil turnaj
žáků ve stolním tenise v hale BIOS.
Vítězem celého turnaje se stal Jan Bed-
nář.

Dalším bodem oslav byl posvícenský
turnaj v odbíjené, který se už stává
pomalu tradicí. Uskutečnil se v sobotu
26. srpna 2006. V pondělí 28. srpna
2006 - na zlatou - proběhla nová akce

z pohledu TJ Sokol, a to turnaj v sedmi-
boji, který se skládal z volejbalu, nohej-
balu, petangu, tenisu, pokutových kopů,
košíkové a sedmimetrových hodů. Vítě-
zi se stali Čepek st. a Čepek ml., druzí
skončili Řasa Roman a Dvořák Pavel, a
Janáček Dušan a Bříza.
To je část akcí, které již proběhly v rámci
oslav stého výročí založení Tělocvičné
jednoty Sokol Kostomlaty nad Labem.
Další akce budou ještě následovat.

bratr Jiří Ponec
starosta TJ Sokol Kostomlaty n. L.

Letošní kostomlatské posvícení se
opravdu vyvedlo, co se týče sportovních
akcí. Sobota začala kvalitním turnajem
ve volejbale, kdy se účastnilo 5 družstev
(dvě z Kostomlat, jedno z Nového
Dvora, jedno z Milovic a Nymburka).
V neděli pokračovalo vydařeným fotba-
lovým zápasem, ve kterém se střetli
naši fotbalisté s fotbalisty z Pátku. Naše
mužstvo vyhrálo 5 : 0.

V pondělí se konal II. ročník posvícen-
ského míčového sedmiboje sestávají-
cího z těchto disciplín: nohejbal, volej-

Komise životního prostředí se scházela dle potřeby. Účast byla 93%. Bohužel, hlavní
činností komise bylo povolování kácení vzrostlých stromů, které byly nevhodně vysa-
zeny. Byla řešena údržba zeleně.

Mrzí nás, že se nám nepodařilo prosadit z různých příčin obnovu zeleně formou nové
výsadby.

Rovněž nás mrzí netečný postoj obecního úřadu k požadavkům vzešlých z jednání
KOŽP (např. vyhotovení projektu výsadby zeleně). Věříme, že příští KOŽP bude úspěš-
nější v prosazování svých návrhů. Miroslav Škornička, předseda komise ŽP

2. - 5. 11. 
Autosalon (výstava automobilů, moto-
cyklů a jejich příslušenství)
2. - 5. 11. 
Rychlá kola (výstava závodních auto-
mobilů a motocyklů)
1. - 3. 12. 
Ptačí svět (výstava exotického ptactva)
1. - 3. 12. 
Polabské vánoční trhy - Mikulášské trhy
8. - 10. 12. 
Polabské vánoční trhy - Stříbrné trhy
15. - 17. 12. 
Polabské vánoční trhy - Zlaté trhy

Hodnocení činnosti
komise životního prostředí

Posvícení ve znamení sportu
bal, tenis, petanque, střelba na branku,
hod na basketbalový koš a hod na
házenkářskou branku. Uvedeného
klání se zúčastnilo 16 dvojic. Pro
účastníky a přítomné bylo připraveno
občerstvení. Z vítězství se radovala
dvojice - otec a syn - Roman a Jakub
Čepkovi. Na druhém místě skončili
Roman Řasa a Pavel Dvořák, ze 3.
místa se radovali Martin Janáček a Ště-
pán Bříza. Poděkování patří všem spon-
zorům, jmenovitě: Barták Aleš, Kolář
Pavel, Pařízek Pavel, OÚ Kostomlaty,
Model, Bürger Transport, fa Pokorný
a.s., Cukrárna U Evy, JAPA, Ipan - Petr
Novák, Kolář Michal, fa Kolář, Sporiš
Milan, Čemus Zdeněk, Dvořák Petr,
Štiba Petr a fa PEMI. Děkujeme!

Přehled výstav v Lysé n/L
do konce roku 2006
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Začal školní rok příprav na revoluci
Právě zahájený školní rok znamená

finiš před největší změnou v průběhu
povinné docházky za desítky let.
Následující řádky jsou raději konstato-
váním faktů, než komentářem k téma-
tu. 

Od září 2007 se přestane vyučovat
podle osnov úředně stanovených
ministerstvem školství a podobu vyu-
čování si školy budou určovat samy,
vypracováním vlastního školního
vzdělávacího programu. Na školách
samozřejmě máme pravidla, v čem
spočívají základní změny, ale jak hodi-
ny budou ve finále vypadat, je a vždy
bude zcela na kantorech. Roztomile -
bezmocným faktem tak zůstává, že o
změně opět direktivně rozhodlo minis-
terstvo a bylo to rozhodnutí mediálně
více politické, než odborné. A bez
náležité přípravy, jak už to bývá u nás
zvykem. Naši kantoři ale dobře vědí, o
jak ohromnou změnu v cestě našeho
školství se jedná, také ze zkušenosti
vědí, že změna se nedělá od zeleného
stolu a vědí, že je lepší vzít ji do vlast-
ních rukou hned zpočátku. Souběžně
s přípravnými pracemi proto probíhá
druhým rokem masivní sebevzdělává-
ní všech pedagogických pracovníků -
pro ilustraci uvádím, že do systému
dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVPP) bylo investováno o
100% (!) více financí ze státního roz-
počtu, než je průměr z minulých let.
Letos je tato částka již od počátku
školního roku navýšena o 150% - ilus-
truje to poctivost v přístupu učitelů,
národa Komenského, i přesto, že jde o
direktivu.

Některé změny jsou však pro
všechny školy závazné už od toho-
to školního roku. Cizí jazyk se bude
nově povinně vyučovat už ve třetí
třídě, tím žákům na 1. stupni přibyly tři
vyučovací hodiny týdně, dále přibyla
hodina žákům v 6. ročníku, v našem
případě byl posílen český jazyk a posí-
lena byla o hodinu výuka světového
jazyka v 8. ročníku. Změny se děly již
od roku 2003, kdy přibyla hodina pro
8. a 9. ročník v podobě českého jazy-
ka, v roce 2004 byla o hodinu posílena
výuka světového jazyka v 7. ročníku,

v roce 2005 pak do 6. ročníku přibyla
hodina informatiky, v očekávání je
ještě hodina pro první a hodina pro
druhý stupeň od příštího školního
roku. Celková povinná časová dotace
pro 1. stupeň (1. -  5. ročník) bude 118
hodin týdně (původně 114), pro 2. stu-
peň (6. -  9. r.) 122 hodin týdně
(z původních 115). Pro letošní školní
rok z navýšení vyplynulo, že hned tři
ročníky mají jednou v týdnu odpolední
vyučování.
Nabídka potřebných údajů o škole.

Termíny letošních prázdnin.
V letošním školním roce nezvažujeme
udělení mimořádného „ředitelského
volna”, šetříme si tyto dny do zásoby,
aby nás jako v minulém roce nezasko-
čila nečekaná havárie - kupříkladu
zkolabování systému vytápění hrozí
neustále (s rekonstrukcí se započalo
již v únoru). Termíny prázdnin v letoš-
ním školním roce jsou tyto:

Podzimní prázdniny připadnou na
čtvrtek 26. října a pátek 27. října
2006.

Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 23. prosince 2006 a skončí
v úterý 2. ledna 2007. Vyučování
začne ve středu 3. ledna 2007.

Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 2. února 2007.

Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne jsou podle sídla školy stanoveny
takto:
19. 2. - 25. 2. 2007 Praha 6 až 10,
Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nym-
burk, Jindřichův Hradec, Litoměřice,
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna
2007.

Hlavní prázdniny budou trvat od
pondělí 2. července 2007 do pátku
31. srpna 2007.

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2007/2008 začne v pondělí
3. září 2007.
Kdy budou rodičovské schůzky?
20. 11. 2006 a 23. 4. 2007, vždy v ter-

mínu konání pedagogické rady. Indivi-
duální konzultace samozřejmě kdyko-
liv.
Platby za kroužky a pobyt dětí ve

školní družině. Letos již podruhé
budou tyto aktivity podle zákona zpo-
platněny. Za kroužek bez nároku na
spotřební materiál jednorázově na rok
50,- Kč a kroužek Vv 50,- Kč/měsíc.
Pobyt dětí ve ŠD a ŠK se řídí také
podle zákona interním předpisem a
částka činí 500,- Kč/pololetí. Všechny
platby, včetně těch vybíraných od dětí
za divadla, kina, autobusy na cesty,
školní výlety, lyžařské výcviky, výchov-
né akce atd. procházejí účetnictvím
školy a jsou tak zprůhledněny. V letoš-
ním roce budou pracovat následující

kroužky: sopránová zobcová flétna -
pěvecký - výtvarný č. 1 - literárně dra-
matický - dopravní - příprava na přijí-
mací pohovory z českého jazyka - pří-
prava na přijímací pohovory z mate-
matiky - výtvarný č. 2 - zdravotnický -
pokud se najde dost zájemců může
být i kroužek rybářský.

Od úterý 3. října mohou děti začít
navštěvovat kursy moderního tance, a
to odpoledne mezi 13. a 14. hodinou.
V naší škole je možné přijít se podí-

vat kdykoliv do vyučovací hodiny
na práci svého dítěte, lépe po konzul-
taci s vyučujícím, aby nebyla napláno-
vána jiná aktivita.
Konzultační hodiny pedagogů jsou
nastaveny takto (jinak pochopitelně
po domluvě):

1. třída Bc. Irena Novotná kdykoliv
po předchozí domluvě

2. třída Mgr. Hana Hudcová kdykoliv
po předchozí domluvě

3. třída p.uč. Jana Volejníková kdy-
koliv po předchozí domluvě

4. třída p. uč. Soňa Váňová čtvrtek
12.30 - 13.10

5. třída p. uč. Milena Formáčková
úterý 9.45 - 10.30; jinak dle dohody

6. třída Mgr. Helena Vránová čtvrtek
13.20 - 14.20

7. třída Mgr. Lenka Jochová středa
9.45 - 10.30; jinak dle dohody

8. třída Ing. Václav Trégl pondělí
13.30 -14.30

9. třída Mgr. Radmila Musilová stře-
da 13.15 - 14.15; jinak dle dohody

p. uč. Petra Brabcová út - st - čt: 7 -
7.45; jinak dle dohody 
Školní družina a klub

p. Jitka Veselá po - pá 15.00 - 16.00
hod.

p. Hana Pokorná po - pá 15.00 -
16.00 hod.

Výchovný poradce - vývojové
poruchy učení: Bc. Irena Novotná
shodné se třídou

Výchovný poradce - volba povolá-
ní: Mgr. Radmila Musilová shodné se
třídou

Zástupce ředitele školy: Mgr.
Zdena Marečková úterý 9.50 - 12.20;
jinak dle dohody

Ředitel: Mgr. Jaroslav Přeučil úterý
13  - 14 hod., středa 8 - 10 hod., čtvr-
tek 10 - 11 hod. 
Důležitá telefonní čísla. Škola:

325 538 456, kuchyň: 325 538 302.
Škola má systém zabezpečení celého
objektu nastaven tak, že je nutno buď
použít zvonků nebo vnitřního telefon-
ního rozvodu, škola je hermeticky uza-
vřená.

Zde je přehled vnitřních telefonních
stanic, jak jej může číst návštěvník na
nástěnce u vchodu:

Dostavba dětského hřiště u ZŠ se blíží
ke konci. foto: archiv školy
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Vítá Vás Základní škola Kostomlaty
nad Labem.
Při uzamčení školy použijte prosím
vnitřní telefon:
Družina: 25
ZUŠ (p. Švejda, p. Ferles, p. Bedná-
řová): 21
Sborovna: 24
Zástupce Mgr. Z. Marečková: 20
Ing. Václav Trégl: 22
Ředitel Mgr. Jaroslav Přeučil: 20
Hasiči(150): 803
Policie(158): 805
Záchranná služba(155): 804
PROSÍME NEZNEUŽÍVAT!
Dětské hřiště. O letošních prázdni-

nách dostal tolik potřebnou novou
střechu spojovací pavilon D se šatna-
mi a čistou žlutou barvou svítí chod-
by pavilonu A prvního stupně, pro
který máme připraven zcela nový des-
ing, toho se mu dostane vlastními
výtvarnými pracemi dětí, abychom se
v naší škole cítili všichni dobře. V příš-
tím roce bude v podobném stylu na
řadě pavilon B druhého stupně. Mohlo
by se zdát, že novinek v nadcházejí-
cím školním roce není mnoho (potěšu-
jící je sice malý, ale pravidelný a trva-
lý postupný rozvoj) a ani v dalších
letech to asi nebude jiné. Způsob pře-
žití malé plně organisované venkov-
ské školy není v současné době vůbec
jednoduchý. Financování školy ze
státního rozpočtu se odvíjí od počtu
žáků a ten nám již čtyři roky postupně
klesá i přesto, že se snažíme každým
rokem nějaké nové děti získat, jinak by
byl propad ještě větší. Z poprázdnino-
vých novinek uvedu ještě nové lavice
ve čtvrté třídě a tou největší událostí
je výstavba dětského hřiště v prolu-
ce mezi pavilony B a C. Stavba se
stane určitě chloubou školy i celé
obce, protože v málokteré škole nebo
obci je podobná k nalezení. Dětské
hřiště bude sloužit potřebám žáků I.
stupně a především dětem ze školní
družiny, bude rozvíjet jejich pohybové
aktivity a iniciovat výtvarné a prostoro-
vé prožitky. Na finálních pracích přilo-
žily ruku k dílu i starší děti. Jejich

šikovnost se projevuje na postupném
natírání plotu kolem celého objektu
školy. Dostavěno a předáno do užívá-
ní by hřiště mělo být během měsíce
září. Vzniklo úmyslně skryto mezi
pavilony, jednak pro polohu v bezpeč-
né a klidné zóně školy, blízké praco-
višti družiny a jednak pro vlastní bez-
pečnost celé stavby, která bude ochrá-
něna dvojím oplocením před zraky
nenechavců. Celou akci budeme díky
pochopení obce moci splácet po celý
kalendářní rok ze svého vlastního roz-
počtu, nebudeme požadovat žádné
navýšení a zažádáme o grant, navíc
většina peněz vybíraných druhým
rokem za pobyt dětí ve ŠD padne
právě na tuto platbu. Škola se musí
uskrovnit ve financování svých potřeb
v průběhu celého kalendářního roku
až do příštích prázdnin.
Kontrola. Ve čtvrtek 21. 9. proběhla

ze strany obce hospodářská kontrola
účetnictví školy s kladným výsledkem -
příznivá zpráva.
BTF - 2006. V 17 hodin tentýž den

byl odstartován další ročník Běhu Ter-
ryho Foxe, letos s velmi nedostateč-
nou mediální i materiální podporou z
centrály, přesto se zúčastnilo 86
závodníků a posláno na účet Nadace
TF bylo 3 736,-Kč. Všem účastníkům
i organisátorům patří poděkování!
Je škoda, že většinu účastníků tvořily
školní děti, dospělých bylo velmi,
velmi poskrovnu. Na příští rok je
z centrály BTF avizováno kvalitnější
zajištění celé humanitární akce, snad i
účast bude hojnější.
Ukliďme si svět! Celosvětově je 16.

září opatřeno tímto logem a my ve
škole budeme v rámci ekologických
aktivit naší školy v měsíci listopadu
uklízet prostory obce a školy a při-
tom budeme opět svážet starý papír.
Přesné listopadové datum upřesníme,
včetně hlášení rozhlasem.
Projekt. Škole byl schválen projekt

nesoucí název „Elektronický průvod-
ce obcí Kostomlaty a okolím”, prin-
cip bude založen na porovnávání sta-
rých a nových pohledů na obec. Pro-
síme proto spoluobčany, kteří vlast-
ní staré, dobové fotografie z Kosto-
mlat, Lán, Vápenska, Rozkoše, či
Hronětic, popřípadě Kostomlátek,
aby je laskavě zapůjčili do školy
k naskenování, budou jim v pořád-
ku vráceny. Dopředu děkujeme.
Elektronický průvodce má ambice stát
se v jisté formě historickou pamětí
našeho domova.
Akce. Čekají nás vedle pravidelné

každodenní poctivé práce i činnosti,
které k výchově a vzdělání patří:
návštěvy divadel, kin, výuka plavání
v nymburském bazénu, lyžařský

výcvik v Jizerských horách, absolvo-
vání baterie vědomostních a sportov-
ních soutěží, budeme se i nadále
podle svých sil účastnit života v obci
kulturními vystoupeními pro důchod-
ce, při vítání občánků, školní Akademií
v čase předvánočním nebo aktivitami
v mateřské škole. Projekt protidrogo-
vé prevence postoupil do sedmého
ročníku, do dvou let by měl fungovat
na celém druhém stupni. Spolupracu-
jeme s Úřadem práce v Nymburce
v systému volby povolání pro 8. a 9.
ročníky. Pedagogicko - psychologická
poradna v Nymburce je naším stálým
partnerem, stejně jako ZUŠ v Lysé
nad Labem, která má v naší škole
otevřeno výtvarné a hudební oddělení
k oboustranné spokojenosti.
Slovo závěrem. Všem rodičům i

kolegům posílám počátkem školního
roku přání dobrého zdraví, pevných
nervů v následujících 10 měsících a
rodičům připomínám, že mohou své
ratolesti kdykoliv navštívit ve výuce a
v případě pochybností se nebát přijít
do školy a jakýkoliv problém spolu
s kantory začít řešit. Slušnou formou
zvládneme i zdánlivě nemožné. Vždyť
ve většině případů právě na hlou-
postech kolabují nejčastěji mezilidské
vztahy - to jistě všichni dobře známe.
Dětem přeji, aby se nejen naučily vše
potřebné, ale aby zvládaly dobré
mezilidské vztahy v třídních kolekti-
vech, aby se naučily kulturně chovat
jeden ke druhému, ctily své rodiče a
slušně se chovaly ke všem dospělým.
My dospělí víme, že dnešní doba
dětem předkládá naprosto opačné pří-
klady mezilidských vztahů, než sku-
tečné příklady lidskosti a slušnosti.
Proto nabádám děti, aby o to usilovně-
ji naslouchaly svým učitelům a rodi-
čům, kteří se je snaží vést cestami
slušnosti a poctivosti. A také přede-
vším proto věřím, že spolupráce rodi-
ny a školy musí nabývat na větší inten-
zitě, nikoliv jen jednostranně! Pro
oboustranný prospěch, protože také
v naší škole je budoucnost tohoto
národa!

Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel ZŠ

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – ZE ŽIVOTA ŠKOLY – ZE ŽIVOTA ŠKOLY – ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Začal školní rok příprav na revoluci

Účastníci letošního Běhu Terryho
Foxe. foto: J. Keltnerová

Prvňáčkové na zahájení nového škol-
ního roku. foto: J. Keltnerová
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Společenská 
kronika

Blahopřejeme k významným jubileím:
paní Miloslavě Králové z Hronětic
paní Věře Černé z Kostomlat
paní Marii Veverkové z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
Elišku Váchovou, nar. 29. 7. 2006
Anetu Šnajdrovou, nar. 4. 8. 2006
Miroslava Tomáše, nar. 13. 8. 2006
Adélu Královou, nar. 17. 8. 2006
Rozloučili jsme se:
s paní Jaroslavou Dvořákovou z Kostomlat
s panem Josefem Rampasem z Hronětic
s panem Josefem Horáčkem z Kostomlat
s panem Bohdanem Švastalem z Hronětic

V srpnu letošního roku začaly mistrov-
ské zápasy r. 2006-2007 v kopané.
Všechna naše mužstva do této soutěže
vstoupila v plném nasazení po letní pře-
stávce.
A - mužstvo:

- začalo sezónu se změnou na místě
trenéra, kdy M. Sporiše vystřídal p. Kyliá-
nek, vedoucím je i nadále J. Petráš.
Hráčský kádr zůstal beze změn, bohužel,
do přípravy se nemohou ze zdravotních
důvodů zapojit dlouholeté opory M.
Hanousek a J. Podroužek (oba po opera-
cích kolena), přípravu i mistrovské utkání
opět (tradičně) narušují i pracovní povin-
nosti hráčů a někdy i (což je nejsmutněj-
ší) malý zájem, hlavně mladších hráčů.

Vstup do sezóny soutěže se nám vyda-
řil, po vítězství v Jíkvi (1:2) jsme na
posvícení předvedli velmi dobrý výkon a
porazili Pátek 5:0. V Poříčanech nás
dostihla smůla a v 95. min. z toho byla
prohra 2:1. Nepříliš povedený zápas
jsme sehráli doma s Lysou „B”, kdy góly
na obou stranách padaly v nastaveném
čase a my tím zachránili remízu 2:2.
Remíza v Kněžicích má příchuť hodně
trpkou (nepřijel delegovaný rozhodčí).
Doufáme, že se v dalších zápasech bude
naše hra zlepšovat, o čemž Vás fanouš-
ky chceme přesvědčit.
B - mužstvo:
- zahájilo sezónu remízou s týmem Stra-

ky „A” 1:1, Kostomlaty - Křinec “B” 8:1,
Kostomlaty - Seletice 1:0. Mužstvo po
těchto zápasech je na 4. místě se ziskem
10 bodů. V týmu skončil trenér J. Kope-
ček a nahradil ho J. Sladkovský. U „B”
mužstva se musíme zaměřit, aby se do
hry zapojili hráči, kteří ukončili svoje
působení v dorostu a připravili se tak ply-
nule na přechod do „A” mužstva.

Dorost:
- pokračuje v krajské soutěži. U mužstva

dorostu odešlo po skončení loňské sezó-
ny ze základního kádru 6 hráčů a M. Spo-
riš odešel do Polabanu Nymburk na
hostování. Tyto změny se velmi negativ-
ně projevily na kvalitě hráčského kádru.
Navíc se vzniklé mezery nepodařilo
vhodně doplnit, neboť je těžké sehnat
hráče na hostování v naší obci, pokud tu
není taková základna této  věkové kate-
gorie. Proto nám nezbývá nic jiného než
budovat mužstvo za pochodu. Musíme
konstatovat, že se o posledních trénin-
cích zlepšila morálka a o soutěžních
zápasech se hoši naladili na bojovnou
náladu a proto poslední zápasy ukázaly,
že situace snad nebude tak beznadějná,
jako se zdálo. Bude to ale stát ještě
mnoho úsilí a práce, hoši se budou muset
hodně poprat se soupeři, abychom mohli
být spokojeni s pohledem na tabulku.
Všichni věříme, že pokud vydrží mužstvu
tréninková píle, ochota se porvat o dobrý
výsledek a utvoří se dobrá parta, pove-
dou si dorostenci v soutěži dobře a tím

udělají i solidní reklamu naší obci. U
dorostenců se projevuje kvalitní práce
trenérů M. Kořána a M. Šulce.
Žáci:

- si v letošní sezóně nevedou špatně.
Zatím jsme na 4. místě tabulky a s tímto
výsledkem jsme zatím spokojeni. Žáky
vede J.Sladkovský a pomáhá mu J.Pet-
ráš. Zde je také nutno poděkovat rodičům
žáků, kteří se podílejí na práci s těmito
malými nadějemi, především dopravou
na zápasy.
Přípravka:

- která začala soutěž až v září. Zatím je
u tohoto mužstva spokojenost, kde i
nadále vedou tyto nejmladší ing. Včelka,
ing. Šubrt a Zd. Houdek.
Závěrem mi dovolte do nastávající sezó-

ny popřát všem hráčům, aby se jim vyhý-
balo zranění, a tím se i dostaví herní
pohoda, trenérům a vedoucím mužstev -
Vám ať se práce daří, podle Vašich před-
stav. Kostomlatským fanouškům příjem-
né sportovní zážitky.

Řasa Rudolf, předseda odd. kopané

Nedělní posvícenský zápas Kostomlaty - Pátek. foto: M. Dvořáková

Sezóna našeho sportu teprve začíná, nicméně je třeba krátce zhodnotit i poslední uply-
nulé měsíce. Především je nutno zdůraznit, že letošní rok je i pro nás významným rokem
stého výročí založení Sokola Kostomlaty. Proto jsme ještě před prázdninami uspořádali
okresní turnaj žactva, kterého se zúčastnili i přední hráči okresu, především z Poděbrad
a Nymburka, kteří si také rozdělili ceny pro vítěze. Byl vyhlášen i nejúspěšnější žák
ze Sokola Kostomlaty, kterým se stal Jan Bednář, kterému i tímto blahopřejeme.

Turnaj byl po všech stránkách perfektně zajištěn a účastníci odjížděli navýsost spoko-
jeni. Zde kromě pořadatelů patří velký dík i vedení Sokola za materiální zajištění.
V letošní sezóně čeká “A” mužstvo úkol zcela jednoznačný, a to návrat do nejvyšší
okresní soutěže, “B” mužstvo ve vyšší třídě udržení ve středu tabulky a žáky mnoho tré-
ninkového úsilí, dobré výsledky na okresních turnajích, a nás všechny mnoho sportov-
ního nadšení.
Doufám, že i všichni členové i nečlenové Sokola nám budou držet palce a i nadále naše

snažení podpoří. Za oddíl stolního tenisu Petr Adamčík

Zpráva stolního tenisu

ZPRÁVY Z KOPANÉ


