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Vážení spoluobčané,

zima je už konečně za námi a v plném

proudu jsou práce spojené s jarním úkli-

dem. Zima napáchala velké škody přede-

vším na zeleni. Řada stromů a keřů byla

polámána, proto některé větve bylo třeba

odstranit. Výsadba nových stromů a keřů

následuje a bude ještě následovat. Velké
poděkování patří panu Michalu
Horáčkovi, který nabídl obci pomoc

v podobě vysázení nových stromů. Budou

vysázeny při pěšině od nádraží

k obecnímu úřadu u mostku přes

Vlkavský potok a u Pekárny a cuk-

rárny Bruno v Požární ulici. Obec

taky nakoupila pět košů na psí
exkrementy, které budou rozmís-

těny po obci. Věřím, že už nebude-

me mít strach jít po chodníku,

abychom „do něčeho nešlápli“

a pejskaři budou po svých miláč-

cích uklízet. Během roku chceme

upravit chodníky v obci tak, aby

na nich nemohlo dojít k úrazu. Ve

spolupráci s Úřadem práce v Nymburce

chceme na tyto práce oslovit nezaměstna-

né lidi z obce.

V dubnu nás čeká dokončení hlavní

akce minulého roku, kterou byla výstavba

tlakové kanalizace Lány - napojení na
ČOV v Kostomlatech. Kanalizace byla

zkolaudována, jednotlivé nemovitosti se

postupně napojují. Je ale potřeba, aby

napojení nemovitosti provedla odborná

firma, která musí provést navrtání otvoru

do jímky. Vlastní napojení potrubí do

jímky musí potom ještě zkontrolovat pra-

covník Vodovodů a kanalizací Nymburk.

Probíhají rovněž práce spojené s konečnou

úpravou povrchů a celkový úklid tak, aby-

chom mohli zaslat závěrečné vyhodnocení

celé akce na krajský úřad do konce dubna. 

V minulém čísle Kostomlatských

novin jsem Vás informovala o žádostech

o dotaci, které jsme podali pro rok 2010.

Od začátku letošního roku probíhá na pří-

slušných úřadech kontrola a vyhodnocová-

ní žádostí a následné schválení vybraných

žádostí. Již nyní víme, že na ministerstvu

pro místní rozvoj v programu obnovy ven-

kova, v rámci dotačního titulu 4, máme

schválenou dotaci na Restaurování kříž-
ků a rekonstrukci dřevěné sochy
v kapličce na Vápensku. Z celkových 

170 000 Kč máme schválenou dotaci 
ve výši 119 000 Kč (70 %), 51 000 Kč
(30 %) bude z vlastních zdrojů. Z této

dotace budeme restaurovat křížky v Kos-

tomlatech, na Lánech a v Hroněticích.

Dřevěná socha na Vápensku je již zrekon-

struovaná a je umístěná zpět v kapličce.

O další podané dotaci na tomto minister-

stvu (podpora bydlení, podprogram pod-

pora výstavby podporovaných bytů) bude

rozhodnuto v nejbližších dnech. Krajský

úřad Středočeského kraje bude schvalovat

dotace na jednání zastupitelstva v dubnu

nebo až v červnu (žádost o dotaci na re-

konstrukci komunikací a chodníků v obci).

Od dubna došlo ke změně nájemce

staré hasičské zbrojnice v Kostomlatech.

Dlouhé roky měla tyto prostory pronajaté

paní Braunová. Určitě každý z nás tam

někdy zavítal na výborné koláče, různé

dorty nebo jen na zmrzlinu. Paní Braunová

požádala z důvodu odchodu do důchodu

o ukončení pronájmu k poslední-

mu březnu. Nový nájemce byl

vybrán na základě zveřejnění

záměru využívat prostory ke stej-

ným účelům jako dosud a od

dubna už nechodíme „k paní

Braunové“, ale do Pekárny
a cukrárny Bruno. Za celý obec-

ní úřad přeji paní Braunové na

zaslouženém odpočinku přede-

vším hodně zdraví, životního
optimismu a elánu. 

Na jaře nás čekají opět volby,

tentokrát to budou volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.

Budou se konat v pátek 28. a v sobotu 
29. května 2010. Volební místnosti budou

otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00
hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Stejně jako v minulých letech, rada obce

schválila dva volební okrsky. Volební 

okrsek č. 1 je v Kostomlatech a volební

okrsek č. 2 v Hroněticích. V Kostomla-
tech bude volební místnost v obřadní síni
na obecním úřadě a v Hroněticích v sále
hasičské zbrojnice.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce

RRooččnnííkk  XXVVIIIIII ČČíísslloo  22 ZZddaarrmmaa DDuubbeenn  22001100

Vážení spoluobčané



2

OO HH LL AA SS YY   NN AA ŠŠ II CC HH   ČČ TT EE NN ÁÁ ŘŘ ŮŮ

Vážená paní starostko a vlastně celé
vážené zastupitelstvo a pracovníci obec-
ního úřadu, velmi mne pobouřil článek
v Kostomlatských novinách sepsaný
panem Josefem Toušem.

Bohužel, v naší obci jsou i takovíto
lidé, kteří jen kritizují a kritizují a píší do
novin své bláboly a nic víc. Bohužel tito
lidé jsou známí i na jiných serverech,
kde také kritizují a když jim dokonce
někdo poradí, tak zkritizují i dobře míně-
nou radu. Jsou to novodobí všeumělové. 

Vážená paní starostko, mám domek
sice ne v centru obce, ale dalo by se říci,
že skoro v centru dění, protože život naší
obce pulzuje nejen kolem restaurací, ale
i kolem sportovišť a škol. Jsem zaměst-
nán, chodím do práce, ale občas si najdu
čas a zadívám se. Zadívám se nejraději
ze střechy domu, kde vidím dolů na to
hemžení lidí. Hemžení lidí, kteří i přes
potíže sami jdou a uklidí sníh, hemžení
lidí, kteří ve vlastním volnu dělají něco
pro děti, vidím pracovníky úřadu, kteří
nad rámec svých povinností pomáhají
lidem v nouzi nedbaje na pracovní dobu
a počasí. Také bohužel vidím i občany,

kteří vše sledují, kritizují a sami nic
nedělají. Vlastně ano, jen na oko, jen
pokud je někdo vidí, jen pokud je někdo
může pochválit. Pak opět nic, jen brečící
ovce.

Je mi bohužel líto, že dnešní popula-
ce se stále více „amerikanizuje“ a vše
americké je dobré. Byl jsem v USA
a vzhledem k práci, kterou vykonávám,
jsem měl přístup i na místa běžnému
občanu přístupná jen v filmech. Možná
by se pan Touš divil, jak je ve „státech“
vykládáno jeho stále omílané, že každý
je odpovědný za svůj majetek. V tomto
případě, kdy kritizuje neuklizenost obec-
ních chodníků, by měl kritizovat ne naší
starostku, ale spíše jí podpořit a dát přes
svého poslance ústavní stížnost a napad-
nout zákon, který změnil režim úklidu
chodníků. Pane Touši, souhlasím s tím,
že každý je odpovědný za své a má se
o to starat. Obec by měla své chodníky
uklízet a to i v době sněhové kalamity.
Toto je bez diskuze. Jenže jsme normálně
myslící lidé. I pes ví, že nemá chodit
vysokým sněhem, protože pak má sníh
na kulích.

Víte jak řeší úklid ve Švédsku?
Lidsky, pane Touši. Lidsky. Tam jsem byl
také a sněhu tam mají o mnoho víc.
Zákon o veřejném prostranství, zeleni,
lesích a plochách (není přímo doslovný
překlad) je obdobný jako u nás nyní.
Bohužel, tam však mají vloženou klauzu-
li, že každý je dle svých schopností
a možností dobrovolně povinován ať již
materiální, morální či osobní pomocí
prospěšnosti obci, městu, státu a souse-
du. Dokonce jsem se setkal s názorem,
že je normální pomoci a nikoho to netrá-
pí. U nás je normální jen kritizovat. 

Paní starostko, ať si pan Touš kritizu-
je činnost úřadu, činnost Vaší, či pana
Bárty a nebo ať kritizuje velikost řízku ve
školní jídelně nebo jinde na internetu,
nic nezmění můj názor na to, že sníh si
sám uklidím před svým domem a nebudu
za to chtít nic. Sousedovi také pomáhám
zadarmo, tak proč ne obci. 

Již Švejk říkával na dotaz jak se
domluví s nepřítelem: „Po lidsku, sakra
lidi, po lidsku, to dá rozum“.

S pozdravem Jan Jiroušek

Reakce na článek z minulého vydání

Po volbách poslanců v roce 2008

do krajských úřadů a volbách do

Evropského parlamentu v loňském

roce proběhnou letos dokonce dvoje

volby. První se uskuteční v pátek 28.

května a v sobotu 29. května 2010, jak

stanovil prezident republiky. Budou to

volby do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky (horní

komora 81 senátorů).

Mimo termínu stanovuje harmono-

gram radám obcí a starostům zajistit

řadu úkolů. V našem případě bylo roz-

hodnuto, že se tyto volby uskuteční ve

volební místnosti na Obecním úřadě

v Kostomlatech a volební místnosti

v sále hasičské zbrojnice v Hroně-

ticích. Byl stanoven i minimální počet

členů těchto okrskových volebních

komisí a to na 5 v Kostomlatech a 3

v Hroněticích plus zapisovatel. U nás,

tj. volební obvod Jičínsko a severozá-

padní část okresu Nymburk, budou

voliči volit jednoho kandidáta z 20

politických stran a hnutí, jejichž kandi-

dátní listina byla zaregistrována

Středočeským krajským úřadem.

Nejpozději do 28. dubna do 16.00

hodin má každá z těchto stran právo

delegovat do okrskových komisí jed-

noho člena a jednoho náhradníka. Po

tomto termínu doplní či jmenuje členy

okrskových volebních komisí starost-

ka obce.

Pro informaci uvádím názvy jed-

notlivých politických stran a hnutí

(řazeno podle abecedy):

Česká pirátská strana, Česká strana

národně socialistická, Česká strana

sociálně demokratická, Dělnická 

strana sociální spravedlnosti, Komu-

nistická strana Čech a Moravy,

Konzervativní strana, Koruna Česká

(monarchistická strana Čech, Moravy

a Slezska), Křesťanská demokratická

unie - Československá strana lidová,

Liberálové.CZ, Občané.CZ, Občanská

demokratická strana, Sdružení pro

republiku - Republikánská strana Čes-

koslovenska, Strana Práv Občanů

ZEMANOVCI, Strana svobodných

občanů, Strana zelených, STOP,

Suverenita - blok Jany Bobošíkové,

strana zdravého rozumu, TOP 09, Věci

veřejné, Pravý blok.

Termín druhých voleb, do zastupi-

telstev měst a obcí, nebyl ještě stano-

ven, musí však proběhnout v termínu

do 20. října, aby bylo dodrženo čtyřle-

té volební období. I pro tyto komunál-

ní volby se musely již zajistit některé

úkoly. Zastupitelstvo obce stanovilo

počet členů ZO Kostomlaty nad

Labem na 15 (v kategorii naší obce je

možné stanovit 7 až 15 členů, při men-

ším počtu než 15 členů však není vole-

na rada obce). Komunální politici jsou

nejnižší zástupci lidu, tedy osoby

v obci známé, nad jejichž výběrem by

se měli politické strany, hnutí i jednot-

livci už nyní zamýšlet. 

Přeji voličům šťastnou ruku při

výběru správných kandidátů.

Antonín Bárta

Rok 2010 je rokem volebním
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Polabský motoráček je společný
projekt Klubu železničních cestovate-
lů, občanského sdružení, KŽC
Doprava, s.r.o., Středočeského kraje,
svazku obcí Polabí a přilehlých měst
a obcí ležících na trase vlaku. 

Polabský motoráček je obchodní

značka nostalgického, turistického moto-

ráčku jezdícího na tratích 231, 232

a 233, které iniciovaly subjekty výše

uvedené. Tento motoráček byl v roce

2008 a 2009 v mikroregionu Polabí

úspěšně provozován. Cílem projektu

bylo nabídnout v Polabí historický výlet-

ní vlak, který by propojoval turisticky

zajímavé a rozvíjející se lokality. Dalším

z cílů bylo přilákat nové návštěvníky

a turisty, kteří se v regionu zdrží a pro-

hlédnou si zajímavosti a pamětihodnosti

kraje. Očekávání byla naplněna: zvláštní

výletní vlak, který jezdil vybrané dny

roku 2009, byl hojně využíván.

Dopolední vlak v trase Čelákovice -

Milovice - Nymburk - Libice nad

Cidlinou - Lysá nad Labem - Mochov -

Lysá nad Labem, odpolední pak Lysá

nad Labem - Mochov - Libice nad

Cidlinou - Milovice - Čelákovice - Lysá

nad Labem byl slušně obsazen nejen

turisty, ale i cyklisty a místními občany. 

Provozem Polabského motoráčku se

podařilo udržet provoz na trati 233 Čelá-

kovice - Mochov, kde nebyla již 3.

rokem objednána dopravní obsluha

území. Navíc hrozilo úplné zrušení tratě,

kdy Správa železniční dopravní cesty

s.o. vyzvala všechny dopravce k vyjá-

dření o zrušení tratě. KŽC Doprava dalo

jasné stanovisko k zachování trati a jejím

nerušením. Toto je významným počinem

zejména nejen pro udržení infrastruktu-

ry, tj. došlo činností a nasazením KŽC

Doprava k uchování železničního majet-

ku, ale i k zabránění zarůstání trati, její-

mu pozvolnému chátrání a rozkrádání. 

PROVOZNÍ - DOPRAVNÍ - 
PŘEPRAVNÍ CHARAKTERISTIKY
POLABSKÉHO MOTORÁČKU
2009: 

Vytíženost Polabského motoráčku:

684 přepravených osob za 9 provozních

dní. Provozem vlaků došlo k přilákání

především místních občanů, ale

i Pražanů a Středočechů z širšího okolí

Prahy a cizinců do mikroregionu Polabí,

kteří přijeli motoráčkem za návštěvou

pamětihodností a zajímavostmi kraje,

někteří zůstali celý víkend, ubytovali se

nebo přinesli jiné ekonomické efekty do

regionu.

Nárůst přepravených osob v provoz-

ní sezoně roku 2009 oproti sezoně roku

2008 je neuvěřitelných 231%! 

ANALÝZA POLABSKÉHO 
MOTORÁČKU 2009:

1) skladba cestujících z celkového
počtu přepravených lidí:

■ 14 zahraničních návštěvníků ubyto-

vaných v Praze, kteří přijeli na jedno-

denní návštěvu Polabí a objeli je dopo-

ledne a odpoledne motoráčkem

■ 190 cestujících z oblasti Prahy, kteří

podnikli jednodenní návštěvu Polabí

■ 450 cestujících místních; bydliště

v regionu

■ 33 bicyklů nebo kočárků

2) nejvíce oceňované přínosy
Polabského motoráčku:

■ při slavnostech v regionu byly tyto

vždy doplněny o historický motoráček

a lidé ho používali na návoz a odvoz ze

slavností

■ pohodlí soupravy, služby bufetového

oddílu ve voze (občerstvení, upomínko-

vé předměty)

■ dodržování přípojových vazeb v žst.

vytvořilo z vlaku integrální součást

dopravní víkendové obsluhy území

■ novinka v regionu zaujala nejvíce

občany Čelákovic, Libice, Mochova

a Milovic

■ nejčastější cíle cest: Mochov (trať na

konci lokálky bez provozu), Milovice,

pak skanzen Ostrá, lázně Poděbrady,

historické jádro Nymburka, Libice - his-

torie Slavníkovců (lidé zůstávali z dopo-

ledního obratu motoráku do odpolední-

ho a jeli zpět) 

■ oživení turistického ruchu v Polabí;

vítáno zejména cyklisty

3) nejslabší stránky Polabského
motoráčku:

■ některá města a obce podcenily infor-

mační kampaň a neinformovaly ve

svých občasnících občany o tom, co se

koná a co mohou. Lze to připsat na vrub

složitému administrativnímu chodu rad-

nice a je škoda, že lidé tvrdili, že nevě-

děli, že vlak jede, že by bylo přišlo i více

lidí, že obec / město neinformovalo

■ obec Ostrá a její starosta odmítl inte-

graci  do projektu, byť si je vědom toho,

že hodně lidí jezdí právě do Botanicu;

porušením principu solidarity dochází

k tomu, že obec Ostrá se přiživuje na

solidaritě ostatních obcí a měst do systé-

mu zapojených

4) požadavky na Polabský motoráček
2010:

■ provázat období jízd vlaků s místními

akcemi tak, že se budou samy obce

a města snažit zprostředkovat svým

občanům informace

■ lepší propagace v regionech; vychá-

zelo málo informací v místních novi-

nách, chyběly plakáty na tabulích po

městech a obcích

Mgr. Bohumil Augusta, MBA
KŽC s.r.o.

Hodnocení Polabského motoráčku 2009

Maďarsko - termální lázně HARKÁNY
8-denní pobyty s dopravou

30. 4. -  9. 5.  a  7. 5. - 16. 5.
apartmány  4 690 Kč/os

penzion s polopenzí - 6 990 Kč/os

CHORVATSKO / Umag 
hotel s polopenzí a s dopravou

18. 6. - 26. 6.  a  25. 6. - 4. 7.  a  2. 7. - 11.7. 
ceny od 7 700 Kč /os - děti až do 14 let zdarma !!!

Venezia Tour
Benátky nad Jizerou

tel. 326 362 775
tel. 724 294 220,

www.veneziatour.cz

C e s t o v n í  k a n c e l á ř



■ Počet žactva v září 2009 činil 169,

koncem března 2010 je nás už 171.

■ V polovině ledna děti shlédly ukázku
dravců s odborným výkladem.

■ Škola je sponzorem tří zvířat
v ZOO Praha: páva korunkatého,

levharta obláčkového a želvy pardálí.

Máme tři volné vstupenky do ZOO -

k disposici ve škole. Nyní probíhá

sbírka na pokračování sponzoringu

jmenovaných zvířat pro další rok.

■ Na sklonku loňského roku došlo
k mimořádné události ve třídě ang-

lického jazyka - přímo při mazání
tabule se tato utrhla ze závěsu a roz-

padla - nikomu se nic nestalo. Na

základě znaleckého posudku byla

vyřazena i druhá tabule v učebně

matematiky. Mimořádný výdaj na

konci roku nás neminul! Nyní jsou

v obou třídách bezpečné tabule kera-

mické se zárukou 25 let. Škola počítá

s postupnou obnovou i dalších tabu-

lí (z r.1983), většinou již za interak-

tivní.

■ Zápis do 1. třídy proběhl v pohád-

kově-soutěžním duchu. Dostavilo se

23 dětí, 4 zažádaly o odklad školní

docházky, další 4 děti čekají na dopo-

ručující vyjádření školského pora-

denského zařízení. Budoucí 1. třída
bude mít nejspíše jen 15 dětí.

■ Lyžařský kurz úspěšně proběhl

v prvním únorovém týdnu, letos

poprvé jen od pondělí do pátku.

■ Žáci 9. roč. v rámci prevence absol-

vovali stání u soudu s následným

odborným rozborem. Do týdne pak

spolu se 7. a 8. třídou shlédli

v Hálkově divadle hru Romeo a Julie.

■ Dětský klub Kamarád v součinnosti

se školní družinou pořádal v neděli

21. 2. v hale Bios oblíbený maškarní
karneval.

■ Koncem února se žáci 8. roč. v rámci

pracovních činností zastavili na

Výstavišti v Lysé na akci Řemesla,

v polovině března pak žáci 7. roč. na

akci Zemědělec.

■ Recitační soutěž pro nás skončila

úspěchem: Thálie Petráňová (3. třída)

- 2. místo a postup do krajského kola,

čestné uznání Vilém Valenta 

(4. třída), Radek Veselý (3. třída)

■ Soutěž ve vybíjené Preventan cup
se obešla bez našeho postupu, skon-

čili jsme na 5. místě.

■ KMD shlédl v divadle Pod Palmov-

kou hru Sugar, středa 24. 2.

■ Další středa: 1. a 2. třída v Hálkově

divadle - pohádka Princezna s dlou-

hým nosem.

■ O jarních prázdninách škola naváza-
la kontakt s novou, sympatickou sleč-
nou ředitelkou z mateřské školy.

■ Škola se přihlásila do programu

financovaného EU - Ovoce do škol.
Děti z 1. stupně budou 2x měsíčně
dostávat zdarma balíček s čerstvým

ovocem, zeleninou, či ovocnými

a zeleninovými šťávami bez přísad

a konzervantů.

■ Polovina března přinesla každoroční
problém s ucpaným odpadem mezi

pavilony A a B, vlastními silami jsme

vše zvládli po třídenním úsilí, i se

závěrečným strojním čištěním. Tato

větev odpadů s malým spádem a vel-

kým zakřivením se tak musí propla-

chovat každý měsíc. K tomu přibude

další investice - nové odpadkové koše

na dívčí toalety.

■ V matematické soutěži Padák
postoupili do finále Jan Kincl (9. tř.),

ve finále 3. místo a Filip Zajan (5. tř.).

■ Vítání občánků proběhlo za kulturní

účasti našich dětí ve středu 24. března.

■ Den učitelů proběhl v tichosti a tra-

dičně pouze v myslích pedagogů,

věnována mu byla alespoň mimořád-

ná porada 31.3.

■ Z pátku na sobotu (26.- 27.3.) uspo-

řádal ve školních prostorách (jídelna,

knihovna) Klub Kamarád mimořád-

nou akci: Noc s Andersenem, úspěch

u 27 dětí. 

■ Školní Akademie je z důvodů prosin-

cové chřipkové epidemie mimořádně

naplánována na středu 23. června od

17 hod. Pro všechny platí srdečné

pozvání do školy.

■ Sečetli jsme škody po zimě: 
1. Vyvrácená borovice na hřišti (díky

zaměstnancům obce vyřešeno). 

2. Nebezpečně zdevastovaný chodník

ke hlavnímu vchodu do školy. 

3. Promáčená stěna projektové učeb-

ny hudební výchovy a českého

jazyka. 

4. Zatékání do školní jídelny na dvou

místech.

■ Sbíráme stále: papír, karton. V rám-

ci soutěže Recyklohraní i baterie
a drobné elektrospotřebiče. 

■ V rámci přípravy na volbu povolání
se účastní žáci 8. roč. na ÚP semináře.

■ V rámci probíhajícího projektu školy

začala postupná rekonstrukce
učebny hudební výchovy.

■ Začínají se plánovat školní výlety,

jasno už má 2., 3., 4., 6., 7., 9. třída.

■ Provizorní označení školy při hlav-

ním vchodu bude v dubnu nahrazeno

důstojnějším.

■ Informace s předstihem: od září

2010 připravuje škola změnu způso-

bu úhrady obědů (ZŠ, MŠ). Platby
budou probíhat výhradně bezhoto-
vostním způsobem, včasná informo-

vanost bude samozřejmostí (letáky,

schůzka).

ZŠ Kostomlaty nad Labem
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Lyžařský výcvik foto: archiv ZŠ



■ 15. března se letos poprvé sešlo sou-
těžní družstvo mužů

■ 20. března proběhl sběr železného
šrotu v Kostomlatech nad Labem
a přilehlých obcích

■ 27. března se dva delegáti zúčastnili
Shromáždění delegátů Sborů dobro-
volných hasičů okresu Nymburk. Na
tomto Shromáždění proběhla volba
starosty OSH ČMS. Starostou byla
zvolena paní Blanka Blechová
z Velkého Zboží. Dále se volili
náměstci OSH ČMS, kontrolní
a revizní rada OSH ČMS, předseda
kontrolní a revizní rady OSH ČMS,
členové VV (výkonného výboru) OSH
Nymburk, delegáti na sjezd SH ČMS
a potvrdili se vedoucí odborných rad
velitelů mládeže a prevence OSH
ČMS Nymburk.

■ Na 30. dubna připravujeme Pálení
čarodějnic. Občerstvení zajištěno,
dobrou náladu s sebou. Všichni jsou
srdečně zváni.            Za výbor SDH 

Jaroslava Škorničková
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Poděkování za jarní 
brigádu

Jaro už je tady, a tak

bylo potřeba svléknout

zimní kabátek i zahrádce

mateřské školy. Roztátý

sníh odhalil na pozemcích

mateřské školy mnoho

práce - spadané listí a jeh-

ličí, suché větvičky, neu-

pravená pískoviště...,

proto jsme vyhlásili na

30. 3. 2010 jarní brigádu.

Velmi ráda bych touto

cestou poděkovala všem

rodičům, prarodičům a

sourozencům, kteří se na

úklidu školní zahrady

podíleli. Velké poděková-

ní patří také panu Janu

Podroužkovi za zajištění

valníku a odvoz nahroma-

děného materiálu.

Bc. Markéta Borecká, 
ředitelka MŠ

Sběr železného šrotu foto: Marta Dvořáková

24. března se konalo vítání občánků, na kterém jsme přivítali Matýska,

Michalku a Filípka (na snímku).

foto: Marta Dvořáková

17. března se konal zápis do mateřské školy. foto: Marta Dvořáková
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DĚTSKÝ KLUB
KAMARÁD

V neděli 21. února uspořádal Dětský

klub Kamarád spolu s družinou ZŠ

v hale Bios Karneval pro děti. Účast byla

větší, než jsme očekávali, přišlo 101

dětí. Kromě volné zábavy (při které

hrála hudba), kdy děti tancovaly, honily

se apod., proběhlo několik soutěží,

vyhlásili jsme 5 masek, které nejvíce

zaujaly porotu. Do programu se zapojila

družina místní ZŠ se společným tancem

„ptáček“ a vystoupením s maskami zví-

řátek. Během odpoledne vystoupil se

svou skladbou taneční kroužek

Dětského klubu Kamarád a dramatický

kroužek Dětského klubu Kamarád

(Hlupáku najdu tě). Na konci se oslavo-

valy druhé narozeniny Dětského klubu

Kamarád, po sfouknutí svíček obdržely

všechny děti kousek dortu. Děkujeme

paní Braunové za dorty.

Středy pro maminky s miminky -

od března otvíráme ve středu klubovnu

pouze pro maminky, které mají ještě

„nechodící“ děti. Maminky se tak nemu-

sí bát pobíhajících „draků“ a „dračic“,

ale mohou si dopoledne v klidu užít. Na

malé děti jsme vybaveni, máme jídelní

stoličky, přebalovací pultík, postýlku

i miminkovské hračky.

Ve středu 31. března v podvečerních

hodinách se uskutečnilo velikonoční tvo-
ření. Každé pondělí můžete od 20.00

navštěvovat v prostorách klubovny kala-
netiku (s prvky strečinku, pilates
a power jógy). Cena jedné hodiny je

20 Kč. Zároveň jsme otevřeli kroužek

tvoření pro školní děti, a to v úterý od

16.00 - ještě v něm máme volná místeč-

ka. Co děti na kroužku čeká? Práce

s korálky, drátkování, ubrousková techni-

ka, malování na kameny a spousta dalších

věcí. Zkrátka dítě si vždy ponese domů

nějaký vlastnoruční výrobek, někdy to

může být přívěšek na mobil, jindy

šperk… Stále platí možnost zapůjčení

rodinné permanentky do pražské ZOO za

50 Kč. Rezervovat si ji můžete v klubov-

ně, na tel. 603 218 820, nebo přes e-mail

klub.kamarad@seznam.cz. V květnu se

můžete těšit na speciální tvořeníčko ke

Dni matek, na 29. května chystáme

Dětský den s Dětským klubem Kamarád

a na červen akci pro tatínky s dětmi.

O připravovaných akcích vás budeme

informovat na www.klubkamarad.cz.

KNIHOVNA

Noc s Andersenem 

aneb pak že děti nemají 

o knihy zájem
Nejen poslední

dobou se neustále

omílá, že děti

nečtou, a proto

nechodí do kniho-

ven. Tu kostomlat-

skou nevyjímaje.

Právě proto jsme se zapojili do 10. roč-

níku Noci s Andersenem, která slouží

k propagaci dětského čtenářství. Letos

se do této akce zapojilo v České republi-

ce, na Slovensku, v Polsku a ve

Slovinsku přes 30 000 dětí a 8 000

dospělých. Více informací naleznete na

www.nocsandersenem.cz. Původně jsme

chtěli akci udělat pouze pro 15 dětí,

zájem dětí nás ovšem překvapil, takže se

jich nakonec zúčastnil téměř dvojnáso-

bek. 

A jak vlastně akce probíhala? Děti

se sešly v 18:00 u knihovny, v jídelně si

vybalily spacáky a karimatky. Po úvod-

ním slově se rozdělily do pěti skupin

a přesunuly se plnit úkoly - vyráběly

ruční papír, řešily hlavolamy, skládaly

puzzle, vyráběly záložky do knížky

a samozřejmě navštívily knihovnu, kde

na ně čekal kvíz o H. Ch. Andersenovi.

Po malém občerstvení navštívil děti vod-

ník, pak se přešlo k papírovému

Pohádkovníku, na který děti věšely

obtisky svých rukou se vzkazy. Dále se

děti naučily country tanec, hádaly

pohádkové postavičky a samozřejmě se

společně četlo (Mikulášovy prázdniny,

České pověsti pro nejmenší,

Lichožrouti). Děti dokonce projevily

překvapivý zájem číst nahlas z knih,

které si samy přinesly. A pak už se šlo

spát, někteří usnuli již při čtení. Ráno si

děti na cestu domů odnesly diplomy

a čtenářské průkazky. Většina dětí byla

překvapená, že mohou do knihovny cho-

dit a číst si tam!!! (Dvě účastnice Noci

toho hned v sobotu využily.) Bohužel na

fondu dětské literatury je znát, že se mu

v minulých letech nedostávalo takové

pozornosti, jakou by si zasloužil.

Nových, pro děti zajímavých knih je tu

pomálu. Nicméně hodláme plně využít

výměnného fondu v Kutné Hoře (to jsou

ty knihy, které se v minulosti povalovaly

na zemi v krabicích, teď jsou již správně

zařazeny do regálů). 

Děkujeme panu řediteli za umožnění

uskutečnit akci v prostorách školy.

Děkujeme také Lence Michálkové

a Boženě Toušové, které, ačkoli nejsou

členky Dětského klubu Kamarád, nám

pomohly celou akci zorganizovat, vodní-

kovi M. Malému, dvěma maminkám,

které se akce zúčastnily, nejen za pomoc

3. března byl nově zahájen provoz knihovny v budově ZŠ. foto: Marta Dvořáková
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s úklidem, paní Libuši Toušové nejen za

uvařený čaj pro děti a paní Dvořákové za

fotodokumentaci.

Nakladatelství Slovart věnovalo do
knihovny několik knih, např.
Gianni Guadalupi, Gabriele Reina, 
Hrady a zámky světa - Hrady a zámky

jsou okouzlující památky prostoupené

historií a mnohdy opředené řadou

legend. Na stránkách této výpravné pub-

likace najdete ta nejkrásnější a nejslav-

nější opevněná i neopevněná sídla

z celého světa, od Ameriky až po

Japonsko.

Robert. S. Wistrich, Hitler a holocaust
- Hromadná vražda spáchaná nacisty na

šesti milionech Židů během druhé světo-

vé války je bezpochyby jednou z nej-

strašnějších událostí dějin 20. století.

Autor ve svém fascinujícím pátrání po

příčinách holocaustu věnuje pozornost

osudnému spojení mnoha faktorů:

Hitlerovy spasitelské politiky vycházejí-

cí z rasového mýtu, dlouhé tradice nábo-

ženského i světského antisemitismu,

společenských nepokojů v německé

společnosti a technického pokroku,

který s sebou přinesla moderní doba.

Rozebírá zde apokalyptickou povahu

nacistického rasového projektu, stejně

jako lhostejnost západních spojenců,

Vatikánu a křesťanských církví k tragic-

kému osudu Židů.

Robert Masch, Jak chovat dinosaury -
Mezinárodní bestseler o radostech

i strastech chovu dinosaurů. Kompletní

průvodce pro výběr a důležitá příručka

k výchově dinosaurů, od archaeopteryxa

po velociraptora. Nevyhnutelná součást

výbavy každého nadšence a chovatele

dinosaurů. Obsahuje odborné rady, které

si nemůžete dovolit neznat. Hollywood-

ské filmy i populární tisk se nás neustále

snaží přesvědčit, že všichni dinosauři

jsou gigantické, nepřátelské a nezkroti-

telné obludy. Ve skutečnosti však existu-

je mnoho druhů, které mohou být pro

člověka okouzlujícím či užitečným spo-

lečníkem. Od obyvatel městských bytů

po vlastníky víkendových sídel, kteří

chtějí spolehlivě zabezpečit svůj maje-

tek. Knížka, která dokazuje, že každý si

najde svého dinosaura.

Jonathan Harr, Ztracený Caravaggio
- Strhující příběh o pátrání po ztraceném

Caravaggiově mistrovském díle se od

mnoha thrillerů, které čerpají náměty

z prostředí znalců umění, liší nejen tím,

že tu není ohrožen ničí život a že nedo-

jde k žádné katastrofě, pokud záhada

nebude objasněna. Líčí totiž skutečné

osudy skutečných lidí, našich současní-

ků, kteří zde navíc vystupují pod svými

pravými jmény. Studentka dějin umění

Francesca Cappelletti tráví dlouhé hodi-

ny v archivech, obrazárnách a knihov-

nách, aby našla dokumenty dokládající

cestu obrazů staletími, nestor kunsthis-

toriků sir Denis Mahon je přesvědčen, že

vynikající obrazy jsou oknem do histo-

rie, a restaurátor irské galerie odkrývá

pod vrstvami prachu a nánosem let osl-

nivá díla. Všichni žijí pro svou práci, ale

mají i své soukromé starosti. Před čtená-

řem se v kulisách Říma či Londýna

odkrývá zvláštní svět historiků umění,

ve kterém si však stejně jako všude jinde

lidé pomáhají a potěší je úspěch dru-

hých, ale kde zášť dokáže přetrvat po

celý lidský život, žárlivé spory vedou

k rivalitě a mohou ovlivňovat i osudy

uměleckých děl.

Marcus Fairs, Design 21. století -

Design 21. století je vyčerpávajícím pře-

hledem designových výtvorů, který čte-

náře provede současnými hnutími, styly

a trendy. Představuje nejdůležitejší

designéry, kteří v současnosti působí,

tak i klíčové výtvory, které jsou na nej-

lepší cestě stát se ikonami v designovém

oboru.

Moje první encyklopedie - Velká

všeobecná encyklopedie pro mladší děti

školního věku. Svět kolem nás děti

poznávají v kapitolách: Země a vesmír,

Věda, Člověk, Zvířata, Prehistorický

Návštěva vodníka na Noci s Andersenem foto: Marta Dvořáková

Účastníci Noci s Andersenem foto: Marta Dvořáková



8

Největší naše

společenská orga-

nizace TJ Sokol

Kostomlaty čítající

200 členů zhodnotila na „valné hromadě“

26. února 2010 svoji tříletou práci.

Schůzi s přehledem řídila Ivana

Rutterová.  Hlavní zprávu o činnosti
přednesl odstupující starosta Josef
Petráš, který připomněl složitost tříleté-

ho volebního období poznamenaného

ekonomickou krizí společnosti a jejími

důsledky na chod dobrovolné organizace

i starostmi o údržbu a správu svěřeného

majetku. Za velký úspěch považuje
rekonstrukci kabin pro hráče a roz-
hodčí, kde byla provedena nová elektro-

instalace, umývárna, obloženy stěny

a zkulturněno prostředí za vydatné

pomoci hrstky zapálených členů a díky

finanční dotaci Krajského úřadu.

Pochválil také práci oddílu kopané, odbí-

jené a stolního tenisu.

S ekonomickou situací seznámila
přítomné sestra Hercoková. Rozebrala

výši příjmů a výdajů za rok 2009 

a rámcově představila návrh rozpočtu 

na letošní rok, který po projednání

v hlavním výboru bude zveřejněn ve 

vitríně chodby sokolovny s jednotlivými

částkami na činnost oddílů a správu

majetku.

Ve zprávách o činnosti jednotlivých
oddílů byly vyzdviženy zejména úspě-
chy v soutěžích žákovské a dorostene-
cké kopané a pojmenovány problémy

slabých výkonů v soutěži fotbalového

A mužstva a stolního tenisu. Bylo konsta-

továno, že kromě generační výměny

hráčů značně poklesla disciplína, slabá

byla účast na trénincích, do značné míry

zapříčiněna plněním povinností u zaměst-

navatelů a obavou o ztrátu zaměstnání.

Bratr Petráš poděkoval sponzo-
rům, kteří i ve složitých podmínkách

hospodářské krize podle možností TJ

Sokol podporují, neboť bez jejich přispě-

ní by nebylo možné zajistit účast oddílů

v okresních a krajských soutěžích, které

jsou stále náročnější na materiální zabez-

pečení, dopravu i finančními odvody.

Mezi nejlepší sponzory patří Obec

Kostomlaty nad Labem. Veřejnost také,

malou účastí na zápasech, nedoceňuje

význam sportu pro fyzický i duševní roz-

voj mládeže a upevňování zdraví národa.

Odtrhnout děti od počítačů a dospělé od

obrazovek televizorů a zapojit je do spor-

tovního dění v obci, ať už aktivní činnos-

tí, trenérstvím, funkcionařením či fan-

dovstvím při zápasech to je výzva pro

nastávající období. Připomněl také desáté

výročí obnovení činnosti tělovýchovné

jednoty pod župou Kolín. Během tříleté-

ho období se dařila i organizace spole-

čenských plesů, posvícenských turnajů,

tradičního žákovského turnaje Otakara

Zdeňka a účasti A mužstva na již šestém

ročníku zimního turnaje v Rejšicích, kde

letos získaly Kostomlaty pohár za třetí

místo a diplom za nejlepšího brankáře.

Na valné hromadě byl zvolen
i hlavní výbor TJ Sokol Kostomlaty ve
složení sestry a bratři:

Starosta A. Bárta, místostarosta

R. Řasa, ekonomka Mgr. M. Hercoková,

E. Vávrová, jednatelka I. Rutterová, čle-

nové Fr. Červinka, Ing. J. Podroužek, M.

Sporiš a M. Veselá. Předsedkyní kontrol-

ní komise byla nadále potvrzena

I. Zdeňková. Zejména na těchto dobro-

volnících a na podpoře veřejnosti bude

záviset další rozvoj tělocvičné jednoty,

širšího zapojení dětí a mládeže, zlepšení

stavu sportovišť a zejména rekonstrukce

a modernizace letitého stánku v majetku

Sokola Kostomlaty, tj. SOKOLOVNY

z roku 1928. Předem děkujeme všem,

kteří naši práci podpoří.

A. Bárta
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svět, Lidé a místa. Text doplňuje víc než

tisíc fotografií, obrázků, map a tabulek

i návody na zábavné a poučné minipro-

jekty.

Giles Sparrow, Kosmos - Obrazový

průvodce představuje planety, měsíce,

hvězdy, mlhoviny, bílé trpaslíky, černé

díry a další exotika, které obývají nebes-

kou klenbu ve více než 450 působivých

a aktuálních fotografiích a ilustracích.

Naši cestu zahájíme doma - orbitálním

průzkumem planety Země. Pak se odvá-

žíme hlouběji do sluneční soustavy

kolem Měsíce, Venuše, Merkuru, Slunce

a Marsu. Překročením pásu asteroidů se

dostaneme do vnější části sluneční sou-

stavy a do království plynných obrů

Jupitera, Saturnu, Urana a Neptuna. Za

oběžnou dráhou Neptuna narazíme na

hřbitov ledových trosek jako pozůstatku

při utváření sluneční soustavy, který

označuje vnější hranici oblasti sluneční-

ho vlivu. Vynoříme se v mezihvězdném

prostoru a zamíříme do srdce naší gala-

xie, kde se před naším zrakem vyjeví

rytmy hvězdného života: se seskupením

nově roztavených hvězd proplujeme

tmavými mračny prachu a hořících

plynů, budeme pozorovat skomírání

hvězd jako planetárních mlhovin i vznik

supernov. Přes husté shluky hvězd se

dostaneme ke galaktickému jádru, gravi-

tačnímu víru exotických hvězd v zajetí

obří černé díry. Dokonalý průvodce ves-

mírem od naší domovské planety na hra-

nice prostoru a času. 

Arthus Cotterell, Mytologie -

Bohové, hrdinové, mýty - Spolehlivá

příručka pro celou rodinu nabízí mýty

z celého světa s množstvím informací

o náboženství, obřadech a zvycích těch

nejzajímavějších kultur. Názorně

a podrobně popisuje nejvýznamnější

bohy, motivy, charaktery a zpracování

mýtů v umění. Přehledně představuje

náboženství, věroučné představy, zvy-

klosti a rituály všech dob a kultur.

Bohatě ilustrována s více než 400 foto-

grafiemi a přehlednými mapami. Mýty

nejsou jen příběhy z šerého dávnověku,

neboť tvoří základy všech kultur -

v minulosti i v přítomnosti. Jejich vliv je

dodnes patrný v našem jazyce, v nábo-

ženských představách i zvycích.

A věroučné představy i rituály v mnoha

částech světa, které jsou těsně spojené

s mýty, dodnes určují každodenní život

i kulturu.

(Anotace knih jsou převzaty
z www.slovart.cz.)

Nově si také můžete v knihovně pře-

číst týdeník EURO.

Ve státní svátky 1. a 8. května bude

knihovna uzavřena. Od 19. 4. plánujeme

otevřít obecní knihovnu také v pondělí

od 16:30 do 18:00.

Prosíme všechny, kteří mají půjčené

knihy z roku 2009 nebo i déle, aby je

laskavě vrátili do konce dubna do kni-

hovny. Za vrácení do konce dubna nebu-

de vybíráno žádné „zpozdné“.

Těšíme se na Vás - ať už v klubov-
ně nebo v knihovně.

www.klubkamarad.cz
www.kostomlaty-knihovna.cz

klub.kamarad@seznam.cz

info@kostomlaty-knihovna.cz

Sokolové hodnotili
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Pozemky, domy, byty
Exekuce, výkupy nemovitostí

■ Zajišťujeme prodej, pronájem – bytů, rodinných domů, pozemků.
■ Veškerý právní a finanční servis zdarma.
■ (Hypotéky – úvěry, penzijní pojištění, pojištění nemovitostí, stav.spoření, investice, úrazové
pojištění, kapitálové životní pojištění, atd.).

Vaše dotazy ohledně naší nabídky Vám zodpoví real. makléř a finanční poradce Petra Radoušková
na tel. 604 557 905 
e-mail: petra–efcon@seznam.cz www.abs–reality.cz

ABS reality

Po naší obci budou umístěny koše na

psí exkrementy. Základ koše tvoří klasic-

ký plastový odpadkový koš, na který je

nanýtována stříška, která slouží pro ulo-

žení papírových sáčků. Stříška je vyrobe-

na z hliníkového plechu s barevnou úpra-

vou a je možno v ní umístit až 50 kusů

sáčků. V každém sáčku je stěrka na nabí-

rání výkalů. Sáčky jsou spojeny prováz-

kem a navěšeny ve stříšce na háčku, lze

je snadno jednotlivě odtrhnout. Koš je

namontován na sloupku. 

Doufáme, že se umístěním košů

zlepší stav našich chodníků.

OÚ Kostomlaty n. L.

Odpadkové koše
na psí 

exkrementy 
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Husovo náměstí 24 (za Komerční bankou)
289 22 LYSÁ NAD LABEM

Tel./fax: 325 551 632
Mob.: 777 715 961, 777 715 962

E-mail:  info@m-inzert.cz

SLUŽBY
● černobílé kopírování až do formátu A3+

● barevné kopírování až do formátu A3+

● tepelná laminace do formátu A3

● kroužková vazba drátěná

● scanování do formátu A3

VÝROBA TISKOVIN
* vizitky * letáky * plakáty * brožury * pohledy * časopisy
* noviny * samolepky * prospekty * firemní a propagační
tiskoviny (faktury, hlavičkové papíry, dodací listy, 
formuláře, tabulky, bloky …) * kalendáře * jídelní lístky 
* dárkové poukazy * visačky na lahve * vstupenky

GRAFICKÉ PRÁCE
* kompletní grafika tiskovin * výroba firemních log 
* návrhy inzerce * veškeré grafické práce

SVATEBNÍ OZNÁMENÍ:
* výběr svatebních oznámení z více jak 80 druhů 
* pozvánky ke stolu * svatební menu 
* jmenovky na stůl * svatební košíčky * papírové konfety

VYDAVATELSTVÍ REKLAMNÍHO
ČASOPISU M-INZERT:
* příjem veškeré inzerce * návrhy a zpracování inzerátů 
do časopisu

L y s á  n a d  L a b e m

K O N T A K T Y
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Všechna mužstva

ukončila jarní přípravu

a věříme, že se s chutí

vrhnou do zápasů jarní

soutěže.

A mužstvo se v jarní přípravě účast-

nilo zimního turnaje v Rejšicích.

Jak to viděli pořadatelé:

I. kolo - Dobrovice B - Kostomlaty
2:2 - Hrál se pohledný fotbal z obou

stran. Kostomlaty podstatně omladily

kádr a byly Dobrovicům rovnocenným

soupeřem. Remíza byla spravedlivým

vyjádřením sil. Branky - Neagu, Novák.

II. kolo - SKP Mladá Boleslav -
Kostomlaty 0:4 - Po bezbrankovém

poločase se ve druhé půli projevila větší

fotbalovost Kostomlatských. Branky -

Řasa 2, Holcman, Solar

III. kolo - Kosmonosy - Kosto-
mlaty 3:4 - Výkony Kostomlat v turna-

ji jsou milým překvapením a právem

jim patří zatím druhá příčka.

Kosmonosům nepomohl ani hattrick

Bednára. U Kostomlat předvádí výbor-

né výkony Martin Sporiš. Branky -

Martin Sporiš, Holcman 2.

IV. kolo - Čejetice - Kostomlaty
1:5 - Pod taktovkou trenéra Korce byl

čejetický dorost až do 70. minuty

vyrovnaným soupeřem vysoce favori-

zovaných Kostomlat. Ty však zcela

ovládly závěr střetnutí. Branky Novák,

Šnajdr, Holcman, Kaucký, M. Sporiš.

V. kolo - Kostomlaty - Rejšice - 0:0
- Utkání prvních dvou týmů tabulky se

hrálo převážně na polovině Kostomlat.

Ty úspěšně „betonovaly“ celé střetnutí

a domácí Rejšice nevytěžily ze spousty

šancí ani jedinou. Skvělý výkon podal

brankář Kostomlat Martin Touš.

VI. kolo - Kostomlaty - Akuma
Mladá Boleslav 4:2 Branky - Neagu,

Večerek, Novák, Petráš

VII. kolo - Kostomlaty - DBSK 1:2

Bousovská rezerva zvítězila zaslouženě

po agresivní hře díky úniku Šedivého

v 74. minutě. Branky - Pavel Dvořák. 

Celkové pořadí turnaje:
1. Rejšice 2. D. Bousov 3. Kos-

tomlaty 4. Kosmonosy 5. Čemeřice 

6. Akuma 7. Dobrovice  8. SKP Mladá

Boleslav

Nejlepším brankařem turnaje byl

náš Martin Touš.

Rejšickým patří právem poděkování

za dobrou přípravu turnaje v letošním

nepříznivém zimním počasí. 

Do začátku jarní soutěže přejeme

všem mužstvům dobré sportovní

výsledky, trenérům, aby hráči ke všem

tréninkům a utkáním přistupovali zod-

povědně a zranění se jim vyhýbala.

Fanouškům a příznivcům kostomlatské

kopané pak pěknou sportovní podíva-

nou.

Eva Vávrová

A1A OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÍ A MUŽSTVO
Kostomlaty Přerov nad Labem NE 28. 3. 2010 16:00

Krchleby Kostomlaty NE 4. 4. 2010 16:30

Kostomlaty Dymokury NE 11. 4. 2010 16:30

Libice nad Cidlinou Kostomlaty SO 17. 4. 2010 17:00

Kostomlaty Kounice A NE 25. 4. 2010 17:00

Poříčany A Kostomlaty NE 2. 5. 2010 17:00

Kostomlaty Běrunice A NE 9. 5. 2010 17:00

Pátek A Kostomlaty SO 15. 5. 2010 17:00

Kostomlaty Městec Králové A NE 23. 5. 2010 17:00

Kostelní Lhota A Kostomlaty SO 29. 5. 2010 17:00

Kostomlaty Sadská B NE 6. 6. 2010 17:00

Kostomlaty Hrubý Jeseník A NE 13. 6. 2010 17:00

Loučeň Kostomlaty SO 19. 6. 2010 17:00

C1A OP DOROST SKUPINA A
Lysá Kostomlaty SO 17. 4. 2010 10:00

Pátek Kostomlaty NE 25. 4. 2010 10:00

Kostomlaty Litol SO 1. 5. 2010 10:00

Sadská Kostomlaty NE 9. 5. 2010 10:00

Kostomlaty Ostrá SO 15. 5. 2010 10:00

Straky Kostomlaty SO 22. 5. 2010 10:00

Kostomlaty Hořátev SO 29. 5. 2010 10:00

E1A OP ŽÁCI
Kostomlaty Dymokury NE 11. 4. 2010 10:00

Křinec Kostomlaty NE 18. 4. 2010 15:00

Kostomlaty Hrubý Jeseník NE 25. 4. 2010 10:00

Kostomlaty Slovan Poděbrady NE 2. 5. 2010 10:00

Rožďalovice Kostomlaty NE 9. 5. 2010 10:00

Kostomlaty Městec Králové NE 16. 5. 2010 10:00

Loučeň Kostomlaty SO 22. 5. 2010 14:00

Kostomlaty Kounice NE 30. 5. 2010 10:00

Litol Kostomlaty SO 5. 6. 2010 10:00

G2B OS SK. B
Lysá Kostomlaty PO 12. 4. 2010 17:00

Kostomlaty Ostrá PO 19. 4. 2010 17:00

Bohemia Pdy B Kostomlaty PO 26. 4. 2010 17:00

Kostomlaty Slovan Pdy PO 3. 5. 2010 17:00

Sadská Kostomlaty PO 10. 5. 2010 17:00

volno Kostomlaty PO 17. 5. 2010 17:00

Kostomlaty Všejany PO 24. 5. 2010 17:00

Rozpis mužstev na jaro 2010

Blahopřejeme 
k významným jubileím:
paní Marii Hlavičkové z Rozkoše

Mezi námi jsme přivítali:
Terezu Tanglovou, nar. 16. 3. 2010

Naposledy jsme 
se rozloučili:

s panem Ladislavem Hrábkem 
z Kostomlat

Společenská kronika


