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Kostomlatské 
noviny

O P¤ÍPRAVù NA VÝSTAVBU SKUPINOVÉHO VODOVODU HOVO¤ÍM SE STAROSTOU
NAŠÍ OBCE ANTONÍNEM BÁRTOU

Čeká nás další zadlužení?
Pane starosto, je nadûje, že se vý-

stavby vodovodu vÛbec dočkáme?
Ano. S uspokojením mohu konstato-

vat, že se „ledy pohnuly“. Od prosince
2003, kdy podal Svazek obcí
Kostomlatsko žádost o státní podporu
na výstavbu skupinového vodovodu
Nymburk - Kostomlátky - Doubrava -
Kostomlaty, je dnes nadûje, že finanãní
podporu v pfiíštím roce obdržíme.

Je to jisté, anebo to ještû na nûčem
závisí?

Pokud naše obce projdou ùspûšnû
kontrolou, kterou nyní provádí âesko-
moravská záruãní a rozvojová banka,
pak je velká nadûje, že náš Svazek bu-
de zafiazen do programu podpory vý-

stavby této liniové stavby.
Kolik bude pfiibližnû celá akce stát

a jakou finanční částkou se na ní bu-
de naše obec podílet?

Na základû provedeného výbûrového
fiízení v roce 2004 byla stanovena cena
za dílo vãetnû DPH ve výši 45.213.000,-
Kã. Vlastní zdroje investora (obcí) by
mûly být ve výši 9.043.000,- Kã, státní
dotace ve výši 18.085.000,- Kã a v té
samé výši bezùroãná pÛjãka s dobou
splatnosti 15 let. Na obec Kostomlaty by
potom pfiipadlo: vlastní prostfiedky =
5.469 tisíc Kã, pÛjãka = 12.749.900,-Kã.

Na provedení celé akce bylo jistû
vypsáno výbûrové fiízení. S jakým vý-
sledkem?

Za ùplatu nám výbûrové fiízení pomo-
hla uskuteãnit Vodohospodáfiská a in-
ženýrská organizace z Hradce Králové.
Výbûrová komise vybrala z pûti uchaze-
ãÛ firmu ZEPRIS Praha.

Proč se neplánuje i zavedení vodo-
vodní pfiípojky v části obce za tratí
ČD?

Již pfii ùvodním jednání jsme byli po-
staveni pfied skuteãnost, že akce nesmí
pfiesáhnout 50 mil. Kã. Projekty i vlastní
výstavba skupinového vodovodu však
profily i kapacitou poãítá jak s pfiipoje-
ním dalších obcí mimo Vápenska, tak
i s budoucím napojením rodinných dom-
kÛ plánovaných v jižní ãásti obce.

Jaký je vÛbec zájem občanÛ o vo-

Dokonãení na stranû 2.

Ministerstvo vnitra, odbor správních
činností, vydalo prohlášení k upřesně-
ní informací, které proběhly v komerč-
ní televizi. Občanské průkazy vyda-
né od 1. 1. 2005 do 31. 8. 2005 jsou
platné a není důvod pro jejich vý-
měnu. Přestože mají chybný fran-
couzský text (nesprávný sklon čárky
nad písmenem „e“) jsou notifikované,
což znamená, že je možné používat je
k cestám do států EU.

Od 1. září 2005 byly uznané (notifi-
kované) občanské průkazy s oprave-
ným francouzským textem. Občanské
průkazy, které byly vydány našim
občanům v naší obci jsou platné!!!

Jana Keltnerová

Platnost
občanských průkazů

Zahájení nového školního roku. Foto Jana Keltnerová
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NAŠÍ OBCE ANTONÍNEM BÁRTOU

Čeká nás další zadlužení?
dovodní pfiípojky ke svým nemovi-
tostem?

Na základû dotazníkové akce, vysvût-
lování na vefiejném zasedání, za ùãasti
budoucího provozovatele se pfiihlásilo
v Kostomlatech 235 vlastníkÛ nemovi-
tostí. Pro nû byla zpracována projekto-
vá dokumentace a vydáno spoleãné
stavební povolení. Pfiípadné další zá-
jemce žádáme o podání písemné pfii-
hlášky na zhotovení vodovodní pfiípojky
v termínu do konce fiíjna 2005.

Kdo bude vodovod po kolaudaci
provozovat?
I o tom je jasno. Zastupitelstvo obce
v roce 2004 odhlasovalo, aby budoucím

provozovatelem byla firma Vodovody
a kanalizace Nymburk, které by se pfie-
dala k provozování i splašková kanali-
zace a âOV.

Jaká bude cena za vodné a stočné?
Vodovody a kanalizace jako akciová

spoleãnost, kde vlastní mûsta a obce
91% akcií, bude uplatÀovat stejnou ce-
novou politiku jako v ostatních obcích.
Pfiedpokládá se, že VaK budou ùãtovat
stoãné na základû skuteãnosti, ne pau-

Pokraãování ze strany 1. šálnû, jako naše obec doposud. Na vo-
dovodních pfiípojkách budou vodomûry
a podle množství odebrané vody se za-
platí vodné. Vodomûry by byly namon-
továny i na domácí vodárny v celé obci
a platba za stoãné by byla souãtem
spotfieby obou vodomûrÛ. âerpadla na
zalévání zahrádek by nebyla mûfiena.

Dûkuji za rozhovor a pfieji Vám
úspûšnou realizaci.

Marie Holcmanová

Nejvíce pranostik na měsíc září se vztahuje k 28. září - ke sv. Václavu:
—  Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí.
—  Je-li na svatého Václava bouřka, bývá dlouho teplo.
—  Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek.
Proč mají svatováclavské časy přinést pěkné počasí? Protože Václav byl v lidovém
povědomí patronem babího léta; jeho jménem se toto období pozdního léta také    o-
značovalo („léto svatého Václava“).
29. září
—  Padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima.
—  Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc; je-li mlhavá a vlhká, 

nebudou chladna velká.
říjen:
—  Teplé září - říjen se mračí.
—  Mlhy v říjnu, sněhy v zimě.
—  Studený říjen - zelený leden.
—  Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima.
—  Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Čerpáno z knihy Medardova kápě aneb pranostiky očima meteorologa od Jana
Munzara

Pranostiky na měsíc září/říjen

V nejbližších dnech budou na dûtské
hfiištû v Kostomlatech nad Labem nain-
stalovány nové atrakce pro naše nej-
menší. Jedná se o 2 houpadla na pruži-
nû (tvar žába pro dvû dûti a tvar delfín)
a skluzavku. Pro maminky budou umís-
tûny 3 nové laviãky. Takto budou po-
stupnû vymûnûny staré, nevyhovující
prvky, které neodpovídají souãasným
normám. OÚ Kostomlaty

Dûtské hfiištû

V tûchto dnech probíhá celoevropský štafetový bûh s názvem World Harmony Run.
Letos nese mezinárodní tým bûžcÛ hofiící pochodeÀ harmonie pfies 45 zemí Evropy
na trase dlouhé více než 24.000 km. Cílem této sportovní a spoleãenské akce je po-
sílit pfiátelství, porozumûní a harmonii mezi lidmi a národy. âeskou republikou pro-
bíhá evropská ãást bûhu od 28. záfií do 5. fiíjna.  Dennû se štafeta pfiesune o 100 až
150 km. Do naší obce tato štafeta pfiibûhne dne 1.10.2005 ve 13.10 hodin.
Zveme touto cestou všechny obãany. Pfiijìte se podívat.
Za organizaãní tým  Ondfiej Veselý, hlavní koordinátor pro âR

World Harmony Run

Lány 8, Kostomlaty nad Labem, tel. 723 607 150, 602 341 984

PPPP NNNN EEEE UUUU SSSS EEEE RRRR VVVV IIII SSSS
PRODEJ PNEU - POUŽITÉ I NOVÉ
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AUTO-CENTRUM

Prodej náhradních dílÛ
POUŽITÉ I  NOVÉ
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âtyfileté pÛsobení obvodního lékafie
MUDr. Michala Markulãeka nenaplnilo
naše oãekávání. Nikdy jsme nezpochyb-
Àovali jeho odbornost, mnohým obãanÛm
vãasnou diagnózou pomohl. Jeho nála-
dové chování však fiadu pacientÛ odradi-
lo. Nemûl sestfiiãku ani uklízeãku, nejezdil
ani na návštûvy nemobilních pacientÛ,
zÛstával stranou vefiejného života v obci.
Za dobu jeho pÛsobení se pfies polovinu
obãanÛ pfieregistrovala k jiným lékafiÛm
a jeho ukonãení ãinnosti v Kostomlatech
jsem komentoval slovy: „Pane doktore,
chováte se jako uliãník.“ I když od 1. ãer-
vence 2005 již v Kostomlatech neordino-
val, ordinaci pfiedal až v závûru mûsíce
srpna 2005.

Již v prÛbûhu ãervence jsme jednali se
Všeobecnou zdravotní pojišÈovnou, kde
nám vyšli vstfiíc a kontaktovali nás na
MUDr. Vûru Pinkavovou. Paní doktorka
má o kostomlatský obvod zájem. PÛsobí
v nymburském COPu a v minulosti zastu-
povala doktora Markulãeka. Nyní je na
plánované operaci a zastupuje ji MUDr.

Registrace k nové lékařce. Foto Marta Dvořáková

Šebková (do konce mûsíce záfií).
O koneãném obsazení obvodu

Kostomlaty však musí podle zákona roz-
hodnout odbor zdravotnictví Stfiedoães-
kého kraje ve výbûrovém fiízení. Konec
pfiihlášek byl stanoven na18. fiíjna 2005
a paní doktorka Pinkavová se do soutûže
pfiihlásila. Nepožaduje byt, který obec ta-
ké nabízí a souhlasila s pfiestûhováním
ordinace do pfiízemí domu služeb (po dût-
ském lékafii).

Jak je to s praktickým lékafiem v Kostomlatech?
Ordinační dobu by mûla od 6. fiíjna

2005 takto:
pondûlí – 
úterý 06.30 - 08.30 hodin
stfieda 14.00 - 16.00 hodin

- potom návštûvy pacientÛ doma
čtvrtek 06.30 - 08.30 hodin
pátek –
(Každou tfietí stfiedu v mûsíci by však
neordinovala).

Antonín Bárta, starosta

V mûsíci záfií byly do našich obcí nain-
stalovány 3 nové plastové kontejnery
na papír - modré barvy (Kostomlaty
u nádraží, Rozkoš, Hronûtice). Proto o-
bec pozastavila svoz papíru od nemovi-
tostí. Do tûchto kontejnerÛ patfií noviny,
ãasopisy, kartony. Prosíme však, nehá-
zejte tam dûtské plenkové kalhotky.
Bohužel, se mezi námi najdou tací, kte-
fií je tam po použití vhodí!!

Spoleãnû s kontejnery na papír byly
nainstalovány i nové kontejnery na sklo
ve tvaru zvonu: do Kostomlat k nádraží
zvon bílý - na bílé sklo a do Rozkoše
zvon zelený - na barevné sklo.

OÚ Kostomlaty

Plastové kontejnery
na papír

Výstavištû Lysá nad Labem pofiádá v ter-
mínu od 13. 10. do 16. 10. 2005 již 23. ná-
rodní výstavu zelenû, mechani-
zace, pûstitelství, kvûtin, eko-
logie a zpracování výpûst-
kÛ ZEMùDùLEC.

15. 10. budou
Stfiedočeské dožínky.

Soubûžnû s touto výsta-
vou se uskuteãní 10. výsta-
va hospodáfiských zvífiat,
technologií pro chov a chovatelských po-
tfieb NÁŠ CHOV. 13. 10. - den chovu

prasat, 14. 10. - den chovu skotu, 15.
10. - den chovu ovcí a koz, 16. 10. - den
drobnochovu.
U obou výstav ne-

bude chybût do-
provodný program,
a to jak odborné
pfiednášky, tak ak-
tivity, které vedou
k potûšení ãi pouãení návštûvníkÛ. Jedním
z hlavních témat budou opût poslední no-
vinky v pûstování, zpracování a konzuma-
ci brambor.

Otevírací doba: 09.00 - 17.00 hodin.

Pozvánka na výstavu

● Soutûžní družstvo hronûtických hasiãÛ
nezahálelo ani v letních mûsících a pfiipra-
vovalo se na další soutûže nymburské li-
gy. Poslední kolo této soutûže probûhlo
ve Vestci. Naše soutûžní družstvo mužÛ
se v této celoroãní soutûži umístilo ve
stfiedu tabulky.
● Na mûsíc fiíjen plánujeme sbûr želez-
ného šrotu. Termín sbûru bude upfiesnûn
místním rozhlasem.
● V sále hasiãské zbrojnice jsou ve špat-
ném stavu parkety. Jejich renovaci prove-
de firma Korec.
● Hronûtické posvícenské posezení,
které plánujeme na 12.11.2005, se už u-
skuteãní na nových parketách. Všichni
jste srdečnû zváni.
za JSDH Hronûtice

Jaroslava Škorničková

Celoroční soutûž
v požárním sportu uzavfiena
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Záběr účastníků 2. ročníku víceboje, který se konal v pondělí „na zlatou“
foto: Marta Dvořáková

Posvícenský volejbalový turnaj. foto: Marta Dvořáková

Na základě rozhodnutí ZO bylo prove-
deno výběrové řízení a vybrán dodavatel
výstavby části nového veřejného osvět-
lení obce Hronětice-Šibice. Firma
Elektroservis Dvořáček Pečky byla
schopna zahájit akci 1. září 2005. Letité
stavební povolení nám však nebylo pro-
dlouženo. Firma tedy nastoupí po vydá-
ní stavebního povolení od října 2005
a provede dílo za více než půl miliónu
Kč.

Druhá akce za cca 50 tisíc Kč se týká
obnovy povrchové úpravy parket
společenské místnosti hasičské
zbrojnice Hronětice a provede ji firma
p. Otakara Korce.
Poslední akcí podzimu, kde je znám do-

davatel - firma PROSTAV Poděbrady, je
vybudování dešťové kanalizace a částeč-
né rozpracování vozovky komunikace u-
lice Krátká v částce 330 tisíc Kč.

Při zajišťování ostatních prací budou
využiti pracovníci obce. Na údržbu veřej-
né zeleně má obec jednoho stálého pra-
covníka. Nepodařilo se nám získat pra-
covníky od úřadu práce tak, jako v dří-
vějších letech, proto vázne i sekání trávy
a úprava keřů. Další dva pracovníci ob-
ce obsluhují splaškovou, dešťovou kana-
lizaci a ČOV a provádí údržbu veřejného
osvětlení, budování chodníků, dalších
vpustí a prací všeho druhu.
Předpokládané zahájení instalace nové-
ho veřejného osvětlení v části obce
Kostomlaty- Cikánka, kde již máme
položeny nové kabelové rozvody, vlastní-
mi pracovníky obce, bylo přeloženo z dů-
vodu nedostatku financí až na poslední
čtvrtletí letošního roku.

Ve 38. týdnu bylo požádáno o vydání
stavebního povolení pro vybudování in-
ženýrských sítí a komunikací pro vý-
stavbu 39 rodinných domků v jižní
části obce. Současně jsme objednali za-
jištění výběrového řízení na generálního
dodavatele této stavby - firmu
Vodohospodářské služby Hradec
Králové. Po výběru dodavatele bude zná-

Plánované akce podzimu 2005
ma cena výstavby těchto sítí a uskuteč-
něna schůzka s žadateli o stavební par-
cely tak, aby byl prodej uskutečněn
v průběhu této zimy.
Značným problémem naší obce jsou po-
platky za likvidaci odpadů. Obec pro rok
2005 ponechala platbu na občana ve vý-
ši 400,-Kč/rok. Došlo však k nárůstu po-

platků za likvidaci odpadů a obec tuto
službu musí dotovat. Ani přesvědčování
občanů, kteří bydlí v nemovitosti sami,
o prodloužení termínů odvozu nepřineslo
podstatnou úsporu. Na rok 2006 a další
léta proto připravujeme poplatek za ne-
movitost.

Antonín Bárta, starosta obce

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad
Labem zve všechny obãany na své 5. le-
tošní zasedání, které se uskuteãní ve ãtvr-
tek 13. fiíjna 2005 od 19.00 hodin v jídelnû
Základní školy Kostomlaty nad Labem.
Program:
1) Zahájení
2) Zpráva o ãinnosti rady obce
3) Informace o pfiípravû výstavby vodovo-

du a akcí plánovaných do konce r.
2005

4) Informace o postupu pfiípravy prodeje
39 parcel

5) Pronájem nebytových prostor, prodej
obecního majetku

6) Projednání nové vyhlášky o odpadech
7) Nové projednání vstupu do Centra so-

ciálních služeb
8) Diskuse
9) Návrh na usnesení
10) Závûr

Obec Kostomlaty nad Labem zve na po-
sezení s dÛchod-
ci, které se bude
konat ve ãtvrtek
6. fiíjna 2005 od
15.30 hodin v po-
h o s t i n s t v í
U RadouškÛ.

K tanci a posle-
chu Vám zahrají
STAROPRAŽŠTÍ
HELIGONKÁ¤I. V doprovodném progra-
mu vystoupí také žáci základní školy.
Autobus bude svážet zájemce dle násle-

Pozvánka na zábavné odpoledne pro seniory
dujícího jízdního fiádu:
Vápensko 14.50 hodin - u kapliãky
Hronûtice 14.55 hodin - pfied bývalou
prodejnou
Lány 15.05 hodin - u autobusové zastáv-
ky na Poustkách
Rozkoš 15.15 hodin - u autobusové ãe-
kárny
Kostomlaty 15.20 hodin - Na Cikánce
u Kfiížku
Kostomlaty 15.25 hodin - pohostinství
U RadouškÛ

Pozvánka
na zasedání ZO
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Škola se rozbûhla
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Letošní školní rok zaãal tfiemi novinka-
mi v životû školy: jednak zmûnou umís-
tûní slavnostního zahájení, zahajovali
jsme ke všeobecné spokojenosti v pro-
stornûjším areálu pfii vstupu na venkov-
ní hfiištû, nových bylo i šest oken a dve-
fie v hale jmenovaného prostoru a tfietí
novinkou byla omluvená neùãast zá-
stupcÛ obce.

Podûkování patfií provozním pracov-
níkÛm za bezchybný ùklid školy i ku-
chynû s jídelnou, škoda jen, že venkov-
ní travnaté plochy nebyly dostateãnû
poseãeny, škole se v kvûtnu neopravi-
telnû rozbila 15 let poctivû sloužící se-
kaãka, na novou nejsou finance a
obecní traktÛrek nedostal povolení.

Dvanáctý záfiijový den se sešla vûtši-
na rodiãÛ na spoleãné ùvodní schÛzce
ve školní jídelnû. Dozvûdûli se o krouž-
cích a plánovaných školních akcích,
promluvil pan starosta a dÛležitým bo-
dem byla informace o platbû za zájmo-
vou ãinnost dûtí. Úãast rodiãÛ byla hoj-
ná, milá a dává dÛvod k ùvaze, že by-
chom se mohli sejít i neformálnûjším
zpÛsobem.
Podle Vyhlášky 74/2005Sb o zájmo-

vé činnosti, byla zájmová činnost
dûtí zpoplatnûna. V naší škole se
platba týká pobytu dítûte ve školní
družinû a to částkou 100,- Kč/mûsíč-
nû (polovic pro dûti pobývající ve ŠD
jen částečnû) a účasti v kroužcích,
kde částka je jednorázová 50,- Kč,
pouze u kroužkÛ se spotfiebou mate-
riálu jde o 50,- Kč/mûsíc. Platba se
provádí u vedoucí vychovatelky ŠD,
či vedoucího kroužku. Škola vypra-
covala dle dikce dané vyhlášky vnitfi-
ní smûrnici o úplatû za zájmovou
činnost a další smûrnici o zpÛsobu
výpočtu výše úplaty.

Tyto a jiné dÛležité dokumenty školy
(kroužky, fiády...) jsou pro rodiče vy-
staveny na nástûnce vedle šaten ve
vstupní hale. V letošním školním roce
škola povede následující kroužky:
Sopránová zobcová flétna
Hana Pokorná
pondûlí 13.30 - 15.00
Pûvecký
Hana Pokorná
stfieda 13.30 - 15.00
Výtvarný I. st.
Jitka Veselá
ùterý 13.30 - 15.30
Literárnû - dramatický
Jitka Veselá
ùterý 14.00 - 15.30
Dopravní
Mgr. Radmila Musilová
2. pololetí
Pfiíprava na pfiijímací zkoušky - Čj
Mgr. Radmila Musilová
pondûlí 13.30 - 15.00
Pfiíprava na pfiijímací zkoušky - Nj
Mgr. Lenka Jochová
stfieda
Anglický jazyk II. st.
Mgr. Lenka Jochová
stfieda
Anglický jazyk 2. a 3. tfiída
Bc. Irena Novotná
ùterý 11.35 - 12.20
Výtvarný II. st.
SoÀa VáÀová
ãtvrtek 12.30 - 13.10
Volejbal
Ing. Václav Trégl
ùterý 13.20 - 15.30
Zdravotnický
Mgr. Helena Vránová
2. pololetí

1. den prvňáčků ve škole. Foto Marta Dvořáková

Nepfiíjemným momentem byla infor-
mace paní Kinclové, která provozuje
Školní kantýnku, že končí svou čin-
nost k 30. 9. 2005. Obracím se touto
formou na všechny zájemce s chutí
provozovat kantýnku v ZŠ, aby se spo-
jili se školou (tel.325 538 456), neradi
bychom pfierušili, ãi dokonce ukonãili
tuto rozhodnû pfiínosnou službu dûtem!
Z podnikatelského hlediska je dobré
vzít v ùvahu pravidelný provoz haly
BIOS.

Škola navázala kontakt se Sokolem,
oddílem stolního tenisu, který pofiádá
pravidelné tréninky zájemcÛ o tento
sport v areálu školy.

6. prosince 2004 probûhlo celostátní
testování škol ve tfiech disciplínách, ny-
ní pfiišly sumární výsledky, ze kterých
vybírám: matematika se stala nejùs-
pûšnûjší disciplínou, kdy naše škola
získala v rámci stfiedoãeského kraje
nadprÛmûrné výsledky a 38. místo
z 255 škol, český jazyk 84. místo a
obecné studijní pfiedpoklady 64. mís-
to ze stejného celkového poãtu škol.

Od mûsíce ãervna až do záfií probíha-
la z podnûtu obecního ùfiadu ve škole
kontrola pracovníky Finančního úfia-
du v Nymburce. V závûreãném proto-
kolu i pfii ùstním projednávání (za ùãas-
ti zástupcÛ obce i školy) bylo konstato-
váno, že účetnictví školy je vedeno
velmi dobfie, dokonce lépe, než u pod-
nikatelských subjektÛ. Bylo nalezeno
nûkolik nedostatkÛ nezávažného cha-
rakteru, avšak také nûkolik nešÈast-
ných zásahÛ ze strany obce, které
ovlivnily vznik zmínûných nedostatkÛ.

Vûfiím, že nyní již bude škola oproštû-
na od nedÛstojných zásahÛ do jejího
chodu, ãeká nás totiž vysilující maratón
na vypracování vlastního školního
vzdûlávacího programu (ŠVP). Od ro-
ku 2007 pfiestanou platit všechny typy
souãasných osnov pro výuku a každá
škola si musí zpracovat své vlastní
osnovy (cca 300 - 400 stran textu).
Doufáme, že do dvou let vše za pomo-
cí rodiãÛ (zodpovûdná dotazníková šet-
fiení pro získání podkladÛ), vedení obce
(podmínky pro práci), své vlastní píle a
pochopení u rodinných pfiíslušníkÛ dob-
fie zvládnem.

Horká zpráva na závûr: ve ãtvrtek
22. 9. 2005 od 17 hodin probûhne tra-
diãní Bûh Terryho Foxe, start u haly
BIOS, pofiádá škola, výsledky bohužel
nestaãíme do tohoto ãísla propašovat,
naleznete je na školní nástûnce v bu-
dovû ZŠ a pfiíštím ãísle KN.

Všem hezký podzim.
Mgr. Jaroslav Pfieučil, fieditel školy
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kronika

Blahopfiejeme k významným jubileím:
paní Blance Charvátové z Kostomlat
panu Otakaru Beránkovi z Kostomlat
paní Marii Toušové z Kostomlat
panu Václavu Šindeláfiovi z Kostomlat

Mezi námi jsme pfiivítali:
Lucii Vávrovou, nar. 28.07.2005
Agátu Štûrbovou, nar. 05.08.2005

Rozloučili jsme se:
s paní RÛženou Hejdrychovou 

z Vápenska
s paní Boženou Dvofiákovou z Hronûtic
s panem ZdeÀkem Židlickým z Kosto-
mlat, který dlouhodobû žil v USA
s paní Marií Jandlovou z Kostomlat

Tak jako každým rokem, tak i letos
s odstupujícím létem a pfiicházejícím
podzimem opût zaãaly fotbalové soutû-
že roãníku 2005/2006.
I naše mužstva do této soutûže vstou-

pila, nûkterá ùspûšnû, nûkterá ménû.
Dovolte mi krátce pfiipomenout vstup

našich mužstev do tûchto soutûží.
Žáci - družstvo žákÛ zahájilo pfiípravu

na soutûžní roãník 2005 - 2006 14 dní
pfied zaãátkem soutûže. Ve vedení žá-
kÛ došlo ke zmûnû na místû trenéra.
Pana âemuse nahradil na tomto místû
pan Sladkovský z Nymburka, jenž je
též ãlenem „B“ týmu. K prvnímu utkání
nastoupilo mužstvo žákÛ na domácím
hfiišti proti žákÛm ze Sokolãe a pfied
hojnou návštûvou na posvícení prohráli
1:4. Další zápas v Pofiíãanech dotáhli již
do vítûzného konce v pomûru 1:10.
V utkání na domácí pÛdû pak podlehli
týmu z Litole 1:6. ŽákÛm pfiejeme, aby
se jim s novým trenérem dobfie praco-
valo, a aby dosahovali stále lepších vý-
sledkÛ.

Dorost - kádr dorostu prošel pfies léto
nûkolika zmûnami. Bylo nutné mužstvo
posílit, a proto pfiišli hráãi z Nymburka,
Kam. Zboží a Milovic. Podafiilo se je
vtûsnat do kolektivu a stávají se platný-
mi hráãi. Mužstvo prošlo kvalitní letní
pfiípravou s dostateãným poãtem pfií-
pravných zápasÛ. Na závûr letní pfiípra-
vy dorost vyhrál turnaj ve Stratovû, kde
byla ùãastníky samá mužstva dospû-
lých. Navíc ùtoãník Petr Toškov se stal
nejlepším stfielcem a nejlepším hráãem
turnaje. Kostomlaty - Kam. Zboží „B“

4:2, Kostomlaty - Ostrá „B“ 2:0,
Kostomlaty - Stratov 1:3

Potom již následovaly první zápasy
krajské soutûže, do nichž jsme vstoupi-
li velice slušnû. Na Louãeni dorostenci
zvítûzili 6:4 (2:3), o posvícení porazili
Mûstec Kr. 3:1 (1:0) a naposledy uhráli
remízu v Lysé 1:1 (0:1). Prezentovali se
bojovnými výkony i slušnými fotbalový-
mi výkony. Pokud se zlepší koncovka
a bude u nich stát i trochu štûstí, nemu-
síme mít starosti o výsledky a v pohodû
bychom si mûli uhrát stfied tabulky, což
je náš cíl v této sezónû.
„B“ - mužstvo - zahájilo sezónu 21. 8.

uspokojivými výsledky, nejprve vítûz-
stvím na pÛdû soupefie Straky „B“
a Kostomlaty„B“ 1:6, stfielci branek:
Neagu K., Litera L. 2, Novák R., Fiala
J., âerný J. z pen.. Na posvícení 27. 8.
pfiivítalo „B“ mužstvo Seletice, se který-

mi remizovalo 1:1, kde se nám moc ne-
dafiilo i když první poloãas skonãil 0:0.
Vše pod vedením Jifiího Kopeãka a ve-
doucí mužstva Anety Toušové.

„A“ - mužstvo - do nové sezóny okr.
pfieboru vstoupili naši hráãi zápasem
v Bûrunicích.

Domácí potvrzovali roli favorita jen
v první pÛli, kterou vyhráli 1:0. Druhý
poloãas již patfiil našim, nejprve
Hanousek vyrovnal a vzápûtí nás posu-
nul do vedení Veselý a na koneãných
1:3 dával gól opût Hanousek. Druhý
„posvícenský“ zápas k nám pfiijela
Opoãnice. Po velmi matném výkonu se
hosté ujali vedení 2:0 a mûli i další pfií-
ležitosti. Nám se podafiilo do poloãasu
snížit a ve druhé pÛli jsme dokonce zá-
pas otoãili. Bohužel, hosté vývoj zápa-
su neunesli a se sérií vulgarit a nefér
zákrokÛ v 87.min. zápasu odešli ze
hfiištû. O osudu zápasu rozhodoval
Svaz a ten nám pfiisoudil vítûzství 3:0.
Tfietí utkání jsme odehráli v Jíkvi a pfie-
stože jsme byli celý zápas lepší, pro-
hráli jsme 2:1.

Jménem svým i celého oddílu ko-
pané pfieji všem hráčÛm a trenérÛm
co nejlepší výsledky, co nejménû
zranûných a nám všem pfiíjemné
sportovní zážitky v nadcházející se-
zónû. Rudolf ¤asa

UZÁVùRKA P¤ÍSPùVKÒ DO DALŠÍHO ČÍSLA KOSTOMLATSKÝCH NOVIN JE 29. LISTOPADU 2005.

ZPRÁVY Z KOPANÉ

V jarní části soutěže přípravek se naší přípravce docela dařilo. Bylo sehráno
celkem 10 mistrovských zápasů, z toho 6 vítězných, 3 remízy a 1 prohra a bylo
získáno 21 bodů při skóre 31:19. Na jarním turnaji v Křinci jsme obsadili 4.
místo. Nejlepším střelcem byl Jan Bednář s 12 brankami, dále Tereza
Mezuliánková s 8 brankami, Michal Dudla - 7 branek a David Laube 3
branky. Po jarní sezóně skončili 4 hráči, kteří přešli do žákovské kategorie.

Byla zahájena již podzimní sezóna, kdy se zatím projevuje odchod 4 hráčů.
Zápasy jsou v pondělí, ve středu jsou převážně tréninky (od 16.30 hodin).
Všichni zájemci jsou zváni.

Poděkování patří všem sponzorům a příznivcům přípravky.
Ing. Josef Včelka, Zdeněk Houdek, trenéři

Kontejner na nebezpeãný odpad bude
pfiistaven v sobotu 15. fiíjna 2005 od
9.00 do 11.00 hodin na separaãním
dvofie v Kostomlatech.

OÚ Kostomlaty

Svoz nebezpečného
odpadu


