
Kostomlatské

je sice už červen, ale počasí si s námi

stále nějak aprílově zahrává. Prší, je

poměrně zima, ale jediné, co roste, je

tráva. A právě v tomto deštivém počasí

se jen s velkými obtížemi snaží pracov-

níci obce zelené plochy posekat. Daří 

se jim to však střídavě. Jakmile vyjedou

sekat, začne pršet a se sekáním je konec.

Než mohou zase vyjet, tráva opět naros-

te. Ve spolupráci s Úřadem práce

v Nymburce jsme oslovili nezaměstnané

občany z obce, kteří nám nyní pomáhají

při údržbě zeleně. Postupně bychom

chtěli s jejich pomocí upravovat chodní-

ky v obci. Tito lidé budou zaměstnaní

u obecního úřadu do konce října letošní-

ho roku. Mzdové prostředky na vytvo-

ření pracovních příležitostí na tyto pra-

covníky jsou poskytovány ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního
fondu.

Jak jsem již psala v minulém čísle

Kostomlatských novin, v dubnu bylo

podáno na krajský úřad závěrečné

vyhodnocení zkolaudované tlakové

kanalizace Lány - napojení na ČOV
v Kostomlatech. Lidé se postupně napo-

jují a ti, kteří jsou již napojeni, oceňují

kanalizaci pozitivně. Chtěla bych touto

cestou požádat především majitele
nemovitostí na Lánech, kteří mají
šachtu s přejezdným poklopem, aby se

co nejdříve napojili a mohlo být prove-

deno obetonování kolem šachty a s tím

spojená konečná úprava povrchů. 

V letošním roce chceme pokračovat

v rekonstrukci veřejného osvětlení
v další části Kostomlat, obec oslovila

několik firem k zaslání nabídky.

Prováděcí firmu bude schvalovat zastu-

pitelstvo obce na červnovém jednání. 

Další akcí je rekonstrukce komuni-
kací a chodníků. Bohužel ještě nevíme,

zda jsme uspěli v žádosti o dotaci

z Krajského úřadu Středočeského kraje.

Podle dotace se bude odvíjet množství

zrekonstruovaných komunikací a chod-

níků. Určitě ale vznikne nový chodník

od nádraží k silnici 9. května v Nádražní

ulici, rekonstruovat se bude rovněž

chodník podle základní školy. Mezi

vytipované komunikace na rekonstrukci

patří ulice V Glančici, Spojovací, Prů-

běžná, místní komunikace v Rozkoši

a zpevnění „rozjezdu“ nedokončené

ulice Na Bahnech.

V pátek 28. a v sobotu 29. května

2010 se konaly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republi-
ky. O jejich výsledcích za jednotlivé

okrsky i za obec celkově jste informová-

ni v samostatném článku tohoto čísla

KN.

Vážení spoluobčané, blíží se konec

školního roku a s tím související čas

prázdnin, čas dovolených. Přeji dětem

hezké a slunečné prázdniny plné her

a nevšedních zážitků, všem ostatním pak

klidnou a odpočinkovou dovolenou.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce
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Vážení spoluobčané
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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého 
a zvláštního seznamu voličů 1398
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 835
Počet odevzdaných úředních obálek 835
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 830
Volební účast 59,72 %

Celkem bylo voleno stran 16

Pořadí Počet hlasů
9 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 166

26 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 164

15 TOP 09 140

4 VĚCI VEŘEJNÉ 117

6 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 82

21 SUVERENITA - BLOK JANY BOBOŠÍKOVÉ 60

17 KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČSL 25

20 STRANA ZELENÝCH 22

13 SDRUŽENÍ PRÁV OBČANŮ ZEMANOVCI 17

23 ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA 12

25 STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ 7

24 DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI 7

11 SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - RSČ 5

18 VOLTE PRAVÝ BLOK 4

7 KORUNA ČESKÁ 1

1 OBČANÉ.CZ 1

OKRSEK 1 KOSTOMLATY NAD LABEM

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého 
a zvláštního seznamu voličů 1218
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 729
Počet odevzdaných úředních obálek 729
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 724
Volební účast 59,85 %

Celkem bylo voleno stran 15

Pořadí Počet hlasů
26 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 151

9 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 134

15 TOP 09 124

4 VĚCI VEŘEJNÉ 109

6 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 71

21 SUVERENITA - BLOK JANY BOBOŠÍKOVÉ 53

17 KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČSL 21

20 STRANA ZELENÝCH 19

13 SDRUŽENÍ PRÁV OBČANŮ ZEMANOVCI 12

23 ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA 10

25 STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ 7

11 SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - RSČ 5

24 DĚLNICKÁ STRANA SOCÍLÁNÍ SPRAVEDLNOSTI 4

18 VOLTE PRAVÝ BLOK 3

1 OBČANÉ.CZ 1

OKRSEK 2 HRONĚTICE

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého 
a zvláštního seznamu voličů 180
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 106
Počet odevzdaných úředních obálek 106
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 106
Volební účast 58,89 %

Celkem bylo voleno stran 13

Pořadí Počet hlasů
9 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 32

15 TOP 09 16

26 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 13

6 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 11

4 VĚCI VEŘEJNÉ 8

21 SUVERENITA - BLOK JANY BOBOŠÍKOVÉ 7

13 SDRUŽENÍ PRÁV OBČANŮ ZEMANOVCI 5

17 KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČSL 4

20 STRANA ZELENÝCH 3

24 DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI 3

23 ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA 2

7 KORUNA ČESKÁ 1

18 VOLTE PRAVÝ BLOK 1

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Při  příležitosti konání výstavy KVĚTY 2010 
8. - 11. 7. 2010 na výstavišti v Lysé nad Labem,

bychom Vás rádi pozvali k účasti v soutěži 

(soutěž je pro amatéry i profesionály) 

NEJZAJÍMAVĚJI
OSÁZENÁ NÁDOBA 

Porota složená z odborníků, novi-

nářů a VIP hostů bude hodnotit nej-

zajímavěji, nejnápaditěji osázenou

nádobu, truhlík, koš, jezírko,

misku, konev nebo trakař a to kve-

toucími letničkami, trvalkami,

koniferami, skalničkami, kaktusy, bylinkami apod.

Pro vítěze jsou připraveny pěkné ceny.
1. místo Víkendový pobyt v Lázních Poděbrady, a.s. pro 

2 osoby, 2. místo Předplatné časopisu Receptář na 1 rok

a Kniha „Krásná nenáročná zahrada“, 3. místo Předplatné

časopisu Zahrádkář na 1 rok, 4. - 6. místo Knihy

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a soutěže se zúčastníte. 

Přihlášku najdete na http://www.vll.cz/pics/soutez-kvety-
prihlaska.doc nebo se informujte e-mailem na: 

soldatova@vll.cz, tel. 325 551 169
Soutěžící by měli osázenou nádobu dovézt na výstaviště 
do středy 7. 7. 2010, ze soutěžních osázených nádob bude 
po celou dobu výstavy vytvořena expozice. Ceny se budou 
předávat 8. 7. kolem poledne na venkovním pódiu.
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Tak nám zase pokáceli pár (desítek)

vzrostlých stromů. Je smutné, že ten,

kdo by měl toto kulturní dědictví jmé-

nem obce chránit, tak nejenom nečiní,

ale se slovy (pan radní Veselý na jedná-

ní ZO dne 15.4.2010): co je nám po

cizích stromech (tím byly myšleny stro-

my rostoucí v obci na veřejném pro-

stranství, které je toho času ve správě

SÚS v KH), lehkovážně vydal další sou-

hlas ke kácení vzrostlých stromů v obci.

A nejenom to: tímto jednáním flagrant-

ně porušil on i celá obecní rada v čele

s paní starostkou zákon o obcích, kde je

jednoznačně stanoveno, že nejvyšším

orgánem v obci je ZO, které ale dne 2. 7.

2009 rozhodlo, že pro příště bude

o kácení stromů, rostoucích na veřej-

ných prostranstvích, rozhodovat celé

zastupitelstvo a předem návrh na kácení

předá občanskému sdružení Antipa

k vyjádření. Aby toho nebylo dost, na

posledním jednání ZO onen člen rady

obce, místo aby se kál za porušování

zákona, se, v duchu bývalé státostrany,

neomaleně navážel do občana, který se

proti takové zpupnosti arogance moci

postavil a svojí občanskou statečností

zachránil několik stromů před pokáce-

ním! 

Je příznačné, že nezaznělo slovo

omluvy ani náznak nápravy, natož trest

viníkům... 

Na tomtéž jednání ZO bylo možno

slyšet, že koncem roku 2009 proběhla

inventura obecního majetku a vše bylo

shledáno v pořádku. Chvíli na to ale

vyšlo najevo (a jako téměř vždy, opět

nikoli přičiněním pasivně přihlížejících

zastupitelů...), že fiktivním prodejem

vyřazených knih z obecní knihovny má

být vlastně zamaskována skutečnost, že

v předávané obecní knihovně panoval

neuvěřitelný nepořádek, že v ní chybí 

i stovky knih... Toto zjištění značně zpo-

chybňuje práci nejenom inventarizační

komise...

Nejméně na třetím jednání ZO

v řadě bylo konstatováno, že v účetních

výkazech místního Sokola je stále vše

při starém, tedy rovněž nepořádek.

Drtivé části spoluobčanů by to mohlo

být jedno, nejsou členy tohoto spolku.

Jenomže vlivná lobby (Hercoková,

Bárta, Podroužek, Veselý, Řasa...) již po

několik let přesouvá do tohoto spolku

značné obecní prostředky, takže je

nezbytné doložit, za co bylo těch 

200 000,- Kč ročně utraceno. Tato

poměrně jednoduchá procedura se ale

nedaří a nedaří uskutečnit. Bez ohledu

na to, si lobbyisti přihráli dalších 200

000,- Kč z obecních peněz i na letošní

rok, prý nepořádek v účetnictví Sokola

tomu nebrání... A pokud jsem se ptal, co

že to bylo za obecní půjčku, kterou letos

začal Sokol obci splácet, dostalo se mi

pouze odpovědí, že to je již stará půjčka

nebo že to byla půjčka poskytnutá

Sokolu před lety... Přitom by mělo být

snadné nejenom mě sdělit, na základě

kterého rozhodnutí ZO co bylo komu

z obecních peněz půjčeno, za samozřej-

mé bych považoval, kdyby tyto informa-

ce, včetně textu smluv, byly veřejně pří-

stupné. To by ale vedení obce muselo

pracovat naprosto jiným stylem, mít

zájem nejenom na průhledném hospoda-

ření, což ale od současného vedení obce

nelze očekávat...

Kdyby vedení obce mělo zájem na

fungující občanské společnosti, dávno

by i v naší obci existovalo to, co v mnoha

jiných, třeba i obecní diskusní fórum.

Potom by si i občané mohli vyměňovat

názory efektivně a pro vedení obce by to

mohl být zdroj cenných informací.

Nestávalo by se pak ani, že o stavu chod-

níků zavalených sněhem se budeme bavit

na konci jara. V přímé diskusi je i možné

okamžitě opravit mylné chápání a v pod-

statě ušetřit mnoho slov o ničem či nao-

pak něčem, co řečeno nebylo.

Čtenář si možná pamatuje, co jsem

před měsíci napsal o tom, co paradoxně

odkryl napadaný sníh. Dá se to i snadno

dohledat... K tomu, nejenom pro pana

Jirouška, dodávám: jsem rád, že bez dis-

kuze souhlasíte, že by obec měla své

chodníky uklízet, pak ale nechápu, proč

mě vyzýváte, abych napadl příslušný

zákon (Vy jste tak učinil?). Nechápu, co

jste chtěl sdělit příměrem se psem (že by

pán byl z ODS, tam se gulema rovněž

vysvětlovalo kde co...), brodícím se hlu-

bokým sněhem, ale asi Vám uniklo, že

třeba lidem, kteří používají vlak, v těch

dnech nezbylo, než se tím sněhem

(a následně po náledí) na obecních

chodnících museli na nádraží dostat. Oni

tam neskotačili z dlouhé chvíle... Stejně

tak žáci museli chodit do školy... 

Netuším, proč jste do věci zamotal

jakýsi školní řízek, proč jste užil slovo

bohužel při popisu švédských reálií...

Tuším, proč asi sdělujete, že jste pobyl

v USA či ve Švédsku, ale nepřipisujte mi

proto Vaše výmysly a protiřečící si myš-

lenky... 

Nikdy jsem neměl potřebu vypočítá-

vat, co všechno jsem pro obec udělal, ale

zdá se, že občas krátká bilance neuško-

dí: Ne pouze před svým domem uklízím

a nejenom sníh. Pořídil jsem, v obci

vysadil a „odchoval“ víc než desítku

stromů, několik set keřů. Položil cca

50 m silničních obrubníků a 70 metrů

chodníku, opravoval obcí zaplacenou

lajdáckou práci firem (vodovod, plyn,

kanalizace)... Teď Vy, pane Jiroušku;

věřím, že jenom nepozorujete ty bečící

ovce pod Vámi... A zkuste si uvědomit,

že to, co sdělujeme, vypovídá zejména

o nás samotných...

Josef Touš, sagenit@tiscali.cz

Švejk? Kdepak, spíš Kocourkov, v lepším případě
Zvonokosy...

Blahopřejeme k významným jubileím:
paní Magdaleně Houdkové z Kostomlat

paní Věře Radouškové z Kostomlat
panu Janu Barkovi z Kostomlat

paní Zdence Melingerové z Hronětic

Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Marií Lacinovou z Kostomlat

s panem Františkem Netíkem z Kostomlat

S p o l e č e n s k á  k r o n i k a
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Nerad, po dřívějších zkušenostech
s reakcí na články pana Touše, kdy na
jeden odpověděl třemi a jen on měl
pravdu, chci nyní některé jeho statě
v článku „Kocourkov“ ozřejmit. 

K žádnému fiktivnímu prodeji knih
z obecní knihovny nedošlo. Naopak
vyřazené knihy byly nabídnuty ostatním
obecním knihovnám. Teprve potom dalo
zastupitelstvo obce souhlas s prodejem
knih za jednotnou částku 10,- Kč. Z cel-
kového počtu přes 1 200 kusů tvoří větší
část časopisy a stará politická literatura.
Jen velmi malá část bude možná prodá-
na. Obec nic nemaskuje a ani metodická
a kontrolní pomoc z Kutné Hory nezare-
gistrovala „neuvěřitelný nepořádek“.

K lobování za TJ Sokol se hrdě hlá-

sím. Jako dlouholetý člen této organiza-
ce tvrdím, že je jednou z mála, která
aktivně zapojuje mládež do sportovní
činnosti, pečuje o značný chátrající
majetek našich otců a je nositelem spor-
tovního a kulturního dění v obci.
Hospodaření této organizace s ročním
rozpočtem kolem 450 tisíc je transpa-
rentní. Mnohem menší obce nymburské-
ho okresu přispívají na sport mnohem
vyšší částky. Žádné peníze se nezprone-
věřily a dílčí nedostatky v evidenci byly
odstraněny. Půjčka obce před pěti lety
byla poskytnuta na nákup zcizené sekač-
ky trávy (traktůrku), kterou Policie neob-
jasnila. Půjčku odsouhlasilo zastupitel-
stvo obce (usnesením č. 8/2005, na
kterém byl p. Touš přítomen) a v dubnu

letošního roku byla splacena. Podo-
týkám, že činnost TJ Sokol zajišťují dob-
rovolní funkcionáři bez nároku na jakou-
koliv odměnu. Jedinými mizerně
placenými je správce areálu a trenér
A mužstva. Nedopusťme podobnými
bombastickými články otrávit těchto
několik dobrovolníků.

K závěru zmiňovaného článku jen
malou poznámku. Opravu chodníku
a položení silničních obrubníků dostal
pan Touš zaplaceno. Úklid před vlastním
domem provádí většina spoluobčanů.
O vysázených desítkách stromů a stov-
kách keřů mi není nic známo. Všechno
také nemusím vědět.

Antonín Bárta

Vyjádření k článku pana Touše (na předchozí straně)
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Projekt ZŠ Kostomlaty nad Labem:
Rozvoj čtenářské gramotnosti, výuky ČJ, jazyků a HV, za podpory ICT 

a multimediálních technologií na 1. a 2. stupni ZŠ
Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.06/02.0112

Projekt zajistí kvalitní výuku
moderními vyučovacími metodami,
na základě kterých vznikne chybějící
multimediální učebna a přinese:

Vybavení multimediální učebny

(současná posluchárna HV), učebny pří-

rodních věd a učebny zeměpisu v první

fázi projektu (KA (klíčová aktivita)-1). 

Zatraktivní se výuka pro žáky a

zároveň bude vytvořena pevná platforma

pro implementaci e-learningu (KA-2),

který umožní zcela novou formou vyu-

čovaní jazyků-žáci dostanou alternativní

možnost výuky, která však bude jen

doplňkem a motivačním stimulem pro

zvýšení zájmu o čtení (jak v jazyce

mateřském, tak světovém).

Závěrečná KA-3 formou tvorby

metodických materiálů (zapojení peda-

gogů) vytvoří prostředí pro zkvalitnění

výuky jazyků, hudební a estetické

výchovy na naší škole.

Informace o postupu prací:
1. Leden-březen: první monitorovací

období, studium podkladů, tvorba

dokumentace.

2. Březen: příprava výběrového řízení

VŘ č. 1.

3. Duben: výběr generálního dodavate-

le, ukončení VŘ1.

4. Duben-květen: příprava rozvodů v

učebně, malování. Likvidace zatékání

do učebny.

5. Odevzdání 1. monitorovací zprávy na

KÚ-28.4.2010. 

6. Duben-červen: druhé monitorovací

období. Příprava VŘ2 a 3. 

7. Červen: výběr dodavatele pro VŘ 

2 a 3. Instalace interaktivní tabule s

příslušenstvím.

8. Červenec: odevzdání 2. monitorovací

zprávy na KÚ. 

9. Srpen: instalace e-learningového

systému, školení pedagogů, instalace

PC do učebny.

10. Září: ukončení technického vybave-

ní učeben. Práce na výukových

materiálech.

11. Říjen: třetí monitorovací období,

odevzdání 3. monitorovací zprávy na

KÚ.

Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem ČR.

Realizační tým Projektu 
ZŠ Kostomlaty n. L.



■ Alibabu a 40 loupežníků uviděli žáci

3.a 4. r. v Hálkově divadle 8. 4.

■ Láska ano, děti ještě ne - pořad pro

žáky 2. stupně proběhl 13. 4. v kině

Nymburk.

■ Týž den navštívili žáci 3. a 4. třídy

stanici handicapovaných živočichů

v Pátku.

■ Pedagogická rada č. 4 s následnými

třídními schůzkami proběhla 19. 4.

■ Škola opět sbírá papír i karton.
Děti s kárkami obejdou obec v pátek

10. září. 

■ Škola je zapojena do projektu

Recyklohraní: třídíme odpad, sbírá-

me baterie a drobné elektrozařízení,

plníme soutěžní úkoly, sbíráme

odměny.

■ Postupem do krajského kola jsme

navázali na minulé úspěchy v plavec-

ko-běžeckém poháru.

■ Příběh planety Země v Národním

muzeu shlédli žáci 4. a 6. ročníku dne

27. 4.

■ Agentura Semiramis provádí pátým

rokem svou osvětovou a preventivní

činnost na druhém stupni ZŠ: pro 

6. a 7. r. dne 30. 4.; pro 8. a 9. r. dne

21. 5.

■ Na plavání začaly od května jezdit

každé pondělí děti z 1. třídy.

■ Fotbalového poháru Mc Donalds
Cup se naše mužstvo účastnilo

v pondělí 3. 5.

■ ZUŠ Lysá n. L. předvedla ukázky

své činnosti našim dětem den násle-

dující. Veřejná vystoupení pak probě-

hla 6. a 26. května odpoledne.

■ Obecně patří spolupráce ZUŠ v Lysé

s naší ZŠ k dlouholetým úspěšným

stálicím.

■ Středa 5. 5. pro nás byla 2 x úspěšná:

v soutěži předlékařské první pomoci

obsadilo družstvo a jednotlivec 

1. místo, jakož i na dopravní soutěži,

kde jsme postoupili do krajského

kola v Mělníku dne 2. a 3. 6.

■ Pravidelný kurz dopravní výchovy

absolvovali žáci 4. ročníku v pátek

14. 5.

■ Pořadatelskou službu na turnaji

Wakizaši cup v Nymburce s úspě-

chem absolvovalo 10 našich žáků ve

dnech 14. - 15. května.

■ Pohádku v poděbradském

divadle shlédla 1. a 5. třída

v úterý 18. 5.

■ Natura Viva - výstava

o přírodě a myslivosti

v Lysé n. L. zaujala děti

z 2., 3. a 4. třídy ve čtvrtek

20. května.

■ Dva dny poté, v neděli, se

členové KMD vypravili do

divadla Hybernia na muzi-

kál Baron Prášil.
■ Školní výlet na Hummer

tvrz absolvovaly děti z 2.,

3. a 4. třídy v úterý 25.

května.

■ Oslavu Dne dětí přichystal

ve škole Klub Kamarád

spolu se ŠD na sobotu 29.

května.

■ Na školní výlet do

Příchovic se vydala 6. a 7.

třída v termínu od 31. 5.do

4. 6.

■ Do zoo v Liberci jela 

1. a 5. třída ve středu 2.

června, výlet 8. třídy potrvá od 7. 6.

do 9. 6. a škola v přírodě pro 3. třídu

bude od 7. - 11. června.

■ Schůzka rodičů žáků do 1. třídy
proběhla v pondělí 7. června od 
15 h. v ZŠ.

■ Do hornického muzea v Příbrami se

vydá 2. a 4. ročník ve čtvrtek 17. 6.,

týž den se naše výprava účastní atle-

tického mítinku Velká cena Lysé nad

Labem.

■ Pasování na rytíře absolvují naši

prvňáčci-čtenáři v pondělí 21. 6.

v součinnosti s Klubem Kamarád

v jimi spravované knihovně ve škole.

■ Školní akademie s ohledem na dešti-

vé počasí proběhne nejspíše v hale

BIOS ve středu 23. 6. od 17 hodin.

■ Školní aktivity ve spolupráci s obcí:

Vítání občánků: středa 16. 6.; Lou-

čení s MŠ: pátek 25. 6. od 9,30 h;

Loučení s absolventy ZŠ od 10,30

hodin.

■ Školní program ke Dni Země a ke

Dni dětí je přesunut a proběhne for-

mou soutěží v úterý 15.6. a čtvrtek

24.6.

■ Na pondělí a úterý 28. a 29. 6. je plá-

nováno odevzdávání učebnic a spor-

tovní soutěže, vysvědčení bude roz-

dáno ve středu 30. června. 

■ KHS Praha potvrdila stanovisko

školy, že kuchyň nesmí zajišťovat

stravu na výlety.

ZŠ Kostomlaty n. L.
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ZMĚNA PLATBY OBĚDŮ OD ZÁŘÍ 2010
Od září 2010 připravuje škola

změnu způsobu úhrady obědů (týká
se jen ZŠ  a MŠ). Platby budou probí-
hat výhradně bezhotovostním způso-
bem. 
Důvody:
A. Finanční bezpečnost.

B. Zjednodušení platby pro klienty-

strávníky.

C. Snížení administrace.

D. Odbourání chronických neplatičů.

Principy:
A. Obědy (a svačiny), dále jen stravné se

budou formou stálé zálohy platit

dopředu na následující měsíc.

B. Klient s bankovním účtem bude

platbu realizovat, aby na účtu školy

byla vždy do 25. dne v měsíci částka

na následující měsíc (např. trvalým

příkazem k úhradě). 

C. Na příkazu k úhradě bude variabilním

symbolem číselná kombinace, kterou

každý strávník dostane přidělenu.

V kolonce: popis platby (popis pro

příjemce) bude uvedeno MS, resp.
ZŠ-STRAVNE-PRIJMENI.

D. Klient bez bankovního účtu může

použít každý měsíc k převodu financí

na účet školy poštovní poukázku
A číslo 114. Variabilním symbolem

bude číselná kombinace, kterou

každý strávník dostane přidělenu.

V kolonce: zpráva pro příjemce bude

uvedeno MS, resp. ZŠ-STRAVNE-
PRIJMENI.

E. Vyúčtování bude v červnu a lednu,

hotovostním způsobem v pokladně

školní kuchyně, případně převodem

na účet.

F. Kontrola došlých plateb bude prová-

děna vždy ráno k 1. pracovnímu dni

v měsíci. Klientovi, jehož platba

nebude k tomuto datu na bankovním

výpisu školy, nebude vydána strava.

G. Podrobné informace, včetně V.S.,

zálohové částky a čísla účtu dostane

každý strávník do 2. poloviny června.

H. První taková platba proběhne k 25. 8.

2010 na měsíc září 2010.

I. Odhlašování dětí ze stravování probí-

há přímo v MŠ, nejlépe den předem.

J. Případná platba MŠ za červenec,

srpen 2010,  proběhne u každého

hotovostním způsobem.

K. Na podobném principu bude platba

školní družiny, jen ve zprávě pro pří-

jemce bude slovo STRAVNE nahra-

zeno slovem SKOLNE. Podrobná

informace k platbě za družinu bude

sdělena do 2. poloviny září.

ZŠ Kostomlaty n. L.

24. dubna se naši hasiči zúčastnili
I. kola okresní ligy MH 2010 v Bříství,
kde se umístili na 1. místě. Další kolo
je čekalo 29. května, kde se umístili na
3. místě. 

8. května se 5 členů SDH ve slože-
ní Bureš Martin, Novák Stanislav,
Pokorný Stanislav, Pour Libor
a Skořepa Antonín zúčastnili pokusu
o překonání rekordu v dálkové pře-
pravě vody. Celou akci organizoval
SDH Nové Dvory. Vše o překonání
rekordu najdete na http://www.nove-
dvory.eu/hasici/206-jak-se-dela-
rekord-v-dalkove-doprave-vody

V sobotu 8. května 2010 padl na

Vysočině nový rekord v dálkové dopra-

vě vody. Do areálu westernového měs-

tečka Šiklův mlýn již od pátku najížděla

hasičská technika z celé ČR a na start ke

zdolání nového rekordu na trasu Dolní

Loučky - vrchol Devět skal ve Žďár-

ských vrších v délce 63,46 km s převý-

šením trati  541 metrů vyrazilo v ranních

hodinách 287 sborů dobrovolných hasi-

čů z České republiky a jeden hasičský

sbor ze sousedního Slovenska.

Citujeme z webových stránek
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska: 

www.dh.cz (Podařilo se!)
Ostrý start pokusu byl vydán velite-

lem štábu Jiřím Sáblíkem v 10.35 hod.

V tuto chvíli bylo na trase, která byla

lemována zejména v 18 průsečíkovými

obcemi desítkami místních obyvatel,

3.553 kusů hadic „B“, 234 čerpadel, 291

radiostanic a úctyhodných 2 592 hasičů

(z toho 1 669 přijelo na Žďársko z nej-

různější koutů naší vlasti). Útok na

rekord nebyl bezproblémový a očekáva-

ný čas kolem 15. hodiny se naplnil.

Přesto po sedmi hodinách úporné práce,

zejména osmi velitelů bojových úseků

a šikovných strojníků, byl první výstřik

na vrcholu Devět skal ve výšce 836 m.

n. m. v 17.30 hod. Rekord byl Agen-

turou Dobrý den z Pelhřimova deklaro-

ván v 17.40 hod a na celé trase zavládla

obrovská vlna nadšení všech jeho účast-

níků. Poslední úsek byl obsluhován 

historickou parní stříkačkou, kterou

dovezli dobrovolní hasiči z Roztok

u Jilemnice. V době rekordu bylo

v hadicovém vedení celkem 300 m3 vody

ZZ   ČČ II NN NN OO SS TT II   SS DD HH   HH RR OO NN ĚĚ TT II CC EE
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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

a bylo přemístěno 580 m3 vody; v době

čerpání protékalo v hadicích 36 m3 za

hodinu.

Do seřadiště na Šiklův mlýn dojíždě-

ly některé jednotky už za soumraku, za

to s obrovským nadšením za zvuků sirén

a blikajících majáčků. Důstojnou tečku

za skvělou akcí, která dala dohromady

neuvěřitelné množství hasičských

nadšenců, připravil pro všechny účastní-

ky sám majitel westernového městečka

generální ředitel Libor Šikl - v amfiteát-

ru na přírodní scéně bylo provedeno ofi-

ciální vyhlášení dosaženého rekordu.

Štáb akce zde sklidil několikrát dlou-

hotrvající potlesk a všichni ve stoje

vzdali hold tomu, kdo akci po tři roky

připravoval - Jiřímu Sáblíkovi, veliteli

SDH Nové Dvory. Po ohňostroji násle-

dovala do nočních hodin zábava s rocko-

vou kapelou EXIT. 

Zeman Luboš, starosta OSH
Žďár nad Sázavou

ZZ   ČČ II NN NN OO SS TT II   SS DD HH   HH RR OO NN ĚĚ TT II CC EE

JEDNOTA,
spotřební
družstvo 

v Nymburce

nabízí k pronájmu:

nebytový prostor v I. patře

nákupního střediska 

v Kostomlatech n. L.

celková plocha 200 m2

z toho: prodejní plocha - 127 m2

skladová plocha - 62 m2

ostatní plochy - 11 m2

Informace na tel.: 606 911 991 
nebo 325 513 140, Miroslav Vacek

Letošní Staročeské máje se konaly 8. května. 

foto: Marta Dvořáková
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DĚTSKÝ KLUB
KAMARÁD

V květnu uspořádal Dětský klub

Kamarád tvoření rodičů s dětmi
k svátku maminek, přednášku o reflex-
ní terapii a největší úspěch měl Dětský
den s Dětským klubem Kamarád.

Tato akce se konala 29. května v areálu

ZŠ Kostomlaty nad Labem. Pro děti

bylo připraveno několik soutěží, např.

skákání v pytli, kuželky, malování na

balónky, pojídání koláčů, dále se děti

mohly vyřádit na trampolíně, ti malí

využili zapůjčené skluzavky a domečku

z MC Svítání Nymburk. Během odpo-

ledne si nejen děti mohly prohlédnout

hasičský vůz a policejní zásahové vozid-

lo, se svou vlastní skladbou vystoupil

taneční kroužek Dětského klubu

Kamarád. Velký úspěch sklidila ukázka

práce psovoda s pejsky a nafukovací

divadlo Rolnička s Medvědími pohád-

kami. Během odpoledne jsme vylosova-

li tři výherce křížovkářské soutěže

z karnevalového čísla časopisu

Kamarád. Další číslo časopisu našly děti

v tombolovém balíčku. Letos si tombo-

lu odneslo 126 dětí. Děkujeme touto

cestou sponzorům, zejména firmě

Dagros a Dvůr Kostomlaty, dále pak fir-

mám: Neoluxor, Pivovar Nymburk,

Dpcomtel, Cukrárna-kavárna u Evy,

pekárna Bruno, pohostinství Sokolovna,

ovoce - zelenina - květinářství Hájek,

potraviny Fany, textil Věra Horáčková,

Vojtíšková - Vše pod jednou střechou,

klempířství - Petr Kořínek a Ilko Martin.

Dále děkujeme všem dobrovolníkům,

kteří nám pomohli akci uskutečnit.

V úterý 8. června se uskutečnila

přednáška k projektu Od kolébky do
práce, který má pomoci rodičům zapojit

se po skončení rodičovské dovolené do

pracovního procesu.

V úterý 22. června od 16:00 zveme

na předprázdninové tvoření pro děti
a dospělé, vyrábět se bude z drátků

a korálků stromeček štěstí, (za příplatek

možnost výroby třeba i bižuterního šper-

ku). Na toto tvoření je kvůli zajištění

materiálu nutná rezervace na tel.: 

603 218 820, e-mailem klub.kamarad

@seznam.cz nebo osobně v klubovně.

Vstupné zahrnující materiál je 50 Kč.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY

„Kostomlatsko
očima dneška“

PRAVIDLA
Fotit můžete cokoli, co vystihuje současné Kostomlatsko.

Každá fotografie musí mít svůj název a musí z ní být patrné, že

je vyfotografována v Kostomlatsku (v Kostomlatech a okolních

obcích - Lánech, Hroněticích, Vápensku, Rozkoši). Fotografie

nesmí být starší než z roku 2009. Maximální počet fotografií 

na jednoho soutěžícího je 30.

Kdo se může zúčastnit - každý, kdo rád fotografuje (soutěž není věkově omezena;

soutěžící nemusí mít trvalé bydliště v Kostomlatech nad Labem)

Fotografie v elektronické podobě posílejte spolu s formulářem na klub.kama-

rad@seznam.cz, jako předmět uveďte „fotografická soutěž“. Vyvolané fotografie je

možné poslat na adresu Pod Beránkou 452, 28921 Kostomlaty nad Labem, nebo

zanést do klubovny Dětského klubu Kamarád, či do místní obecní knihovny.

Minimální velikost vyvolaných fotografií je 10x15 cm. Pokud posíláte fotografie elek-

tronicky, zašlete formulář v příloze, pokud zasíláte vytištěné fotografie, přiložte také

vytištěný formulář. Formulář je ke stažení (a vytištění) na www.klubkamarad.cz.

Pokud nemáte možnost formulář vytisknout, je vytištěný k dispozici v klubovně

Dětského klubu Kamarád nebo v obecní knihovně.

Uzávěrka soutěže je 31. 8. 2010. Fotografie budou pro veřejnost vystaveny na pod-

zim v rámci Dne pro Kostomlatsko, který Kamarád pořádá ve spolupráci se ZŠ

Kostomlaty nad Labem.

Autory deseti nejlepších fotografií odměníme.

Ceny: MP3 přehrávač, USB flash paměť, dětské deskové hry, knížky...
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Běžný klubový provoz bude v tomto

školním roce ukončen v úterý 29. června.

V červenci bude klubovna otevřena vždy

v út od 9:00 do 12:00. Na dopoledne

bude vždy připraven program pro děti

a rodiče či prarodiče. V případě hezkého

počasí se program uskuteční na hřišti

v areálu ZŠ Kostomlaty nad Labem.

Plánujeme také výlety do okolí

Kostomlat. Více informací se dozvíte

z našich webových stránek nebo z míst-

ního rozhlasu. 6. července bude klubovna

uzavřena. Pobytné v klubovně zůstává

stejné - 20 Kč za dospělého, děti zdarma.

Na první týden v srpnu plánujeme

hlídání školkových dětí a po zbytek

srpna se bude klubovna připravovat na

otevření v září. V případě zájmu nás

můžete stále kontaktovat.

Po prázdninách pro vás připravujeme

několik novinek: hlídání dětí od dvou

let, středeční cvičení pro miminka, čte-

nářský kroužek pro školní děti. Cvičení

pro děti do šesti let se bude konat každý

čtvrtek. Rádi bychom rozšířili nabídku

volnočasových aktivit pro školkové děti

v odpoledních hodinách... I nadále bude-

me od podzimu nabízet kalanetiku

(nejen maminkám), školákům a školač-

kám tvoření, taneční i dramatický krou-

žek. Do programu pro malé děti v úterý

a ve čtvrtek dopoledne bychom rádi

občas vsunuli i čtení pro nejmenší. Těšit

se můžete i na různé přednášky. 

Bohužel kvůli změnám, které uděla-

lo vedení pražské ZOO v podmínkách

získání permanentky, nemůže Dětský

klub Kamarád již nabízet tuto službu.

Dětský klub Kamarád čerpá letos

dotaci od MPSV ze státního rozpočtu

v oblasti podpory rodiny pro rok 2010.

KNIHOVNA
Z důvodu digi-

talizace knihovního

fondu a rekonstruk-

ce knihovny bude

v červenci knihovna otevřena v pondělí

od 16:30 do 18:00 a v srpnu bude zavře-

no. Knihy je možné si též vypůjčit po

individuální dohodě - info@knihovna-

kostomlaty.cz.

Největší novinkou v knihovně jsou

nové knihy. Z knihovny v Kutné Hoře

jsme přivezli 130 knih z výměnného

fondu. Na veletrhu svět Knihy 2010

jsme nakoupili několik novinek a navá-

zali jsme zde spolupráci s několika

nakladatelstvími. Výsledkem je mimo

jiné 20 darovaných knih z nakladatelství

Argo (jejich seznam naleznete na webo-

vých stránkách knihovny). Děkujeme

nakladatelství Host za 35% slevu na

jejich knihy a za věnovaný detektivní

bestseller Stiega Larssona Dívka, která

kopla do vosího hnízda, a nakladatelství

Slovart, které věnovalo do knihovny

několik zajímavých knih a obrazových

publikací.

Obecní knihovna prodává vyřazené

knihy z knihovního fondu, cena jedné

prodané knihy byla zastupitelstvem obce

stanovena na 10 Kč. O využití výtěžku

z prodeje zatím nebylo radou obce roz-

hodnuto.

Do knihovny na čtení chodí i děti

z mateřské školky, naposledy jsme jim

přečetli pověst o pražském orloji.

Srdečně zveme všechny na prodejní

výstavu knih Krásný den s krásnou

knihou, aneb Z Frankfurtu do
Kostomlat. Knihy si zde budete moci

v klidu prohlédnout, prolistovat, začíst

se do nich. K vidění budou i unikátní

knihy, které jinde v Čechách jen tak

neseženete, např. knihu vážící 8 kg,

která je k vidění v pelhřimovském

Muzeu kuriozit. 21. června se v knihov-

ně uskuteční pasování prvňáčků do řádu

čtenářů a čtenářek. Od září plánujeme

rozšířit otvírací dobu, otevřít čtenář-
ský kroužek pro děti ZŠ a uspořádat

akci pro veřejnost k výročí narození bás-

níka Františka Hrubína.

t e l :  6 0 3  2 1 8  8 2 0
www.klubkamarad.cz
www.kostomlaty-knihovna.cz

klub.kamarad@seznam.cz
info@kostomlaty-knihovna.cz

KRÁSNÝ DEN S KRÁSNOU KNIHOU
ANEB Z FRANKFURTU DO KOSTOMLAT

netradiční prodejní výstava knih

Kdy: sobota 19. června od 10:00 do 16:00

Kde: v obecní knihovně Kostomlaty nad Labem a v prostorách 

Dětského klubu Kamarád v ZŠ Kostomlaty nad Labem 

(vchod z ulice Průběžná u haly Bios)

knihy si budete moci v klidu prohlédnout, prolistovat, 

začíst se do nich a případně i zakoupit, 

knihy úctyhodných rozměrů (8 kg) si můžete prolistovat i vleže. 

Umění, architektura, grafický a interiérový design, 
fotografie, gastronomie, zahrada, dětské publikace… 

Knihy cizojazyčné 
i v jazyce českém.

V rámci akce se uskuteční
●● od 13:00 do 14:00 pod

vedením paní Soni Váňové 
pracovní dílna 

„Kreslíme fantasy postavy“
●● od 14:00 do 15:00 
přednáška architekta 

Tomáše Michálka
„Avantgardní architektura 
v avantgardní fotografii“

(pouštět se budou i dobové
hudební desky)

Drobné občerstvení zajištěno.

w w w . k l u b k a m a r a d . c z ;  w w w . s l o v a r t . c z ;  
w w w . k o s t o m l a t y - k n i h o v n a . c z
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Karatisté v Nymburce
Ve sportovní hale ZŠ Komenského pro-

běhl v sobotu 15. května 9. ročník Wakizaši

cup v karate všech věkových kategorií

s mezinárodní účastí. I letos byl zařazen

mezi postupové soutěže na Mistrovství

České republiky. Možnost nominace zde

měli závodníci v kategorii

žáků a seniorů. Soutěže se

zúčastnili borci z 55ti oddílů.

Nastoupil zde rekordní počet

závodníků, a to v soutěži kata

235 a v soutěži kumite 268

závodníků. Své oddíly repre-

zentovalo 10 týmů v soutěžích

kata team. Soutěž obohatil

start národního výběru z exo-

tického Kataru, který v katego-

rii kumite přinesl vysokou kva-

litu, se kterou měli až na

výjimky naši borci velké sta-

rosti. Přijela také výprava

z Polska. Všichni závodníci

bojovali o body do postupové-

ho žebříčku na čtyřech tatami

v dopoledním bloku v soutě-

žích kata a na třech v odpoled-

ním v soutěžích kumite. Ty se

protáhly do večerních hodin a i přes velký

počet závodníků poslední ocenění závodní-

ci odcházeli z haly před devátou hodinou

večerní. Ředitel soutěže, trenér pořádající-

ho oddílu Karate-Do Sokol Nymburk

Dvořák byl spokojen s velice dobře zajiště-

nou akcí, která se uskutečnila s podporou

města, sponzorů a zájmem široké divácké

veřejnosti. Sportovní hala v Komenského
ulici opět poskytla karatistům velice

dobré zázemí. V příštích ročnících se oče-
kává rozšíření účasti dalších zahranič-
ních týmů, které přinese ještě větší pres-
tiž Wakizaši cupu v kalendáři soutěží.

Mezi nejlepší závodníky v kumite patři-

li borci z národního týmu Kataru.

Prakticky všichni obsadili medailové pozi-

ce a svoje kategorie vyhráli. Další ozdobou

byl výkon českého reprezentanta, bronzo-

vého medailisty z nedávného Mistrovství

Evropy Tomáše Reicha z SK Kesl ryu

Praha. Bez problému si poradil se soupeři

ve váze +84 Kg. Ve finále kategorie BRH

předvedl nejatraktivnější zápas celého dne

s katarským závodníkem Alaarajem

Younisem, kterého nakonec také porazil.

Kategorii kata seniorů vyhrál Marek

Pohanka z KK Písek, který porazil ve finá-

le Davida Berana z KCK Team. Mezi

ženami zvítězila Veronika Ištvánková

z Šin-mu Hodonín před Anežkou

Kotěrovou z SK Kesl ryu Praha. 

Ani borci z pořádajícího

oddílu Sokola Nymburk se

neztratili. Medailové ambice

potvrdil v silné konkurenci

v kategorii kata masters tře-

tím místem Jiří Bašus.

Zvítězil Roman Lysoněk

z KC Dragons Rosice.

Velkým úspěchem oddílu

byla kategorie začínajících

12-15let. První místo zde

obsadil v kategorii kata Duc

Anh Nguyen, úspěch v této

kategorii pro oddíl potvrdil

třetím místem Štěpán

Melinger. Mezi mladšími

žáky se povedl závod

Františku Čejkovi. Na meda-

ile sice nedosáhl, ale v kon-

kurenci nejvíce obsazované

kategorie se neztratil a před-

vedl pěkný výkon. 

Celkovým vítězem v soutěži oddílů se

stal oddíl SK Kesl Ryu Praha.

Velké poděkování patří také skvělé
pořadatelské službě tvořené již dlouho-
době žáky základní školy Kostomlaty
nad Labem.

Ing. Dvořák - 4DAN,
ředitel soutěže

Mistrovství světa F.E.K.D.A
Ve dnech 16. - 18. 4. 2010 se členové

reprezentace České asociace budo karate

zúčastnili Mistrovství světa asociace

F.E.K.D.A. v italském Rimini. Z důvodu

náročného programu karatistů a i z důvodu

že česká organizace ČABK byla založena

nedávno, se výpravy reprezentující Českou

republiku zúčastnili pouze čtyři závodníci

Hanka Vašíčková, Lucie Papíková, Karel

Kesl, Martin Sláma a kouč výpravy Iva

Keslová. První den byla eliminace kata

a kumite týmů. Naše výprava měla želízko

v ohni v podobě týmu kata mix ve složení

Hanka Vašíčková, Karel Kesl a Martin

Sláma. Tým se probojoval do finále, které

bylo druhý den. Ve finále se podařilo týmu

vybojovat skvělé druhé místo . Druhý den

se konala i eliminace kata jednotlivců, kde

Hanka Vašíčková, Lucie Papíková, Martin

Sláma i Karel Kesl se probojovali do neděl-

ního finále. Finále zahajoval Martin Sláma

v nabité mužské kategorii a rozhodně

nezklamal. Konečné 5. místo hodně dobré.

Po té nastoupila Lucie Papíková v kategorii

ženy a po výborném výkonu jsme mohli

poprvé slyšet českou státní hymnu a pocho-

pitelně zlatá medaile pro Lucku i náš tým.

Jako třetí v kategorii masters nad 35 let

nastupoval

Karel Kesl,

a vybojoval

nádherné 4.

m í s t o .

P o s l e d n í

nastupovala

v prestižní

k a t e g o r i i

kata ženy

H a n k a

Vašíčková,

která vybo-

jovala nako-

nec vynika-

jící stříbro

pro naši

v ý p r a v u .

C e l k o v ě

velká spo-

kojenost a velký dík patří profesionálnímu

a obětavému kouči Ivče Keslové.

Ing. Dvořák - 4DAN,
prezident České asociace BK



11

ZZ EE   SS PP OO RR TT UU   || ZZ EE   SS PP OO RR TT UU   || ZZ EE   SS PP OO RR TT UU   || ZZ EE   SS PP OO RR TT UU

Zpráva z Mistrovství Evropy WUKF 2010 v Portugalsku

Ve dnech 7. - 11. 4. 2010 se členové

reprezentace České asociace budo karate

zúčastnili 3. Mistrovství Evropy WUKF,

druhé největší organizace karate na světě,

konaném v portugalském Santarému.

Výpravy reprezentující Českou republiku

se zúčastnili čtyři závodníci. Samotné uví-

tání na lisabonském letišti bylo příjemné,

zástupci organizačního týmu ME spolu

s dívkami v krojích nám nabídli občerstve-

ní a po krátkém čekání ještě na přílet ukra-

jinské a ruské reprezentace jsme byli auto-

busem přepraveni do místa konání ME

Santarému vzdáleného cca 70 km. Veškerá

pořadatelská zajištění pracovala výborně,

při příjezdu nás čekalo ubytování v oficiál-

ním hotelu ME Alfagenia. Hned u recepce

jsme se setkali s prezidentem WUKF

panem Osvaldem Messiasem de Olivierou

z Brazílie, šéfem rozhodčích panem Seve-

rem Kuku z Rumunska a hlavním pořadate-

lem ME. Všichni byli neobyčejně vstřícní.

Odpoledne následoval seminář s legendou

karate - kata Shihanem Piere Fischerem

z Francie, nositele 8. Danu. Po té následo-

val seminář s několikanásobným mistrem

světa, legendou kumite Christopherem

Pinnou z Francie. Výprava reprezentace

České republiky ČABK měla v kategorii

masters dva zástupce,

a sice Jiřího Bašuse

a Karla Kesla, v kategorii

žen pak Hanku Vašíčkovou

a Lucii Papíkovou. Jiřímu Bašusovi unikl

postup do čtyřčlenného finále o pouhé dvě

desetiny bodu, i tak 5. místo vynikající.

Karel Kesl se probojoval do odpoledního

finále, kde získal stříbrnou medaili. Lucii

Papíkové unikl postup mezi 16 nejlepších

o jednu desetinu, ale 17. místo z 34 závod-

nic slušné. Hanka Vašíčková se probojovala

mezi šestnáct nejlepších. V semifinále

podala výborný výkon a pouze

jedna desetina jí dělila od postu-

pu mezi 4 nejlepší závodnice.

Páté místo bylo však velkým

úspěchem této nadějné závodni-

ce. Příští rok 2011 se koná MS

WUKF v Itálii a věříme, že zde

obsadíme většinu kategorií kata

i kumite. Z mého pohledu mám

za to, že jako nový člen WUKF

jsme se jako zástupci České

republiky uvedli více jak úspěš-

ně.

Ing. Dvořák - 4DAN,
prezident České Asociace BK

Jarní soutěž pomalu a jistě spěje ke

svému závěru. Naše přání zpočátku soutě-

že, aby se všem mužstvům dařilo, se cel-

kem vyplnilo, až na nějaká menší zranění

a méně úspěšná utkání.

Věřím, že se do konce soutěže nic moc

již nezmění a všechna mužstva uhájí účast

ve stejné soutěži i pro ročník 2010 - 2011.

MUŽSTVO DOSPĚLÝCH - OP
Do jarních mistrovských bojů vstupuje

mužstvo z posledního 14tého místa v tabul-

ce s jasným cílem, kterým je záchrana

v soutěži. Dá se říci, že tento nelehký úkol

se zatím daří před 3 posledními zápasy plnit

a v současné době se mužstvo s vyrovnanou

jarní bilancí 5 vítězství a 5 porážek nachází

na 10. místě tabulky. Bohužel ani na jaře

nás neopouštějí problémy se sestavou, ať už

vinou zranění, pracovních povinností nebo

jiných aktivit. Největší problém vzniká na

postu brankáře, kterého hned v úvodním

zápase musí zaskočit P. Tykva. Další rána

nás potkává uprostřed jara, kdy se náš gól-

man opět zraní a zaskakují M. Hanousek

a M. Apjar, kteří se mezi třemi tyčemi

neobjevili už pěknou řádku let. Za tuto

pomoc a odvahu jim patří velký dík. O to

víc mrzí, že mladí talentovaní dorostenci

nevyužívají nabídnuté šance a občas se jim

prostě nechce. Jsme však optimisté a věří-

me, že jejich postoj bude zodpovědnější!!

I přes tato některá dílčí negativa dokážeme

k zápasům připravit potřebný počet hráčů

a záchrana soutěže se zdá být velmi reálná.

Martin Šulc - trenér
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A nyní statistika jarních zápasů:
Sokol Kostomlaty - Sokol Přerov 1 : 3 Bárta M.

Sokol Krchleby - Sokol Kostomlaty 0 : 1 Sporiš M.

Sokol Kostomlaty  - FK Dymokury 2 : 1 Řasa, Dvořák Petr

FK Libice - Sokol Kostomlaty 5 : 0

Sokol Kostomlaty - Sokol Kounice 3 : 0 Bárta M. 2x, Malínek

Sokol Poříčany - Sokol Kostomlaty 4 : 1 Neagu

Sokol Kostomlaty - Sokol Běrunice 1 : 0 Bárta

Sokol Pátek - Sokol Kostomlaty 3 : 0

Sokol Kostomlaty - SK Městec Králové 3 : 1 Janata, Novák R., Dvořák Pavel

SK Kostelní Lhota - Sokol Kostomlaty 5 : 1 Dvořák Pavel

Tabulka výsledků:
1. Poříčany A               23 17 4 2 65 :  23 55

2. Loučeň                   23 17 2 4 76 :  25 53

3. Přerov nad Labem A       23 17 1 5 66 :  22 52

4. Městec Králové A         23 14 2 7 61 :  31 44

5. Libice nad Cidlinou A    23 12 2 9 53 :  47 38

6. Kostelní Lhota A         23 10 4 9 32 :  36 34

7. Pátek A                  23 9 2 12 38 :  45 29

8. Krchleby                 23 8 4 11 59 :  69 28

9. Běrunice A               23 7 5 11 41 :  51 26

10. Kostomlaty               23 8 2 13 25 :  57 26
11. Hrubý Jeseník A          23 7 4 12 38 :  46 25

12. Dymokury A               23 6 3 14 34 :  77 21

13. Sadská B                 23 4 7 12 32 :  47 19

14. Kounice A                23 3 2 18 20 :  64 11
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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

DOROST
Kostomlatský dorost zahájil zimní pří-

pravu na jarní sezonu v polovině ledna

v hale BIOS. Zde se projevil náš úzký kádr

a nepříliš dobrá tréninková morálka někte-

rých hráčů. Tréninky proto probíhaly pouze

v 6-8 hráčích. První zápasový test přišel na

zimním turnaji v Lysé nad Labem, kde

jsme obsadily 4. místo z 5 mužstev (hrálo

se na malém hřišti se 4 hráči v poli).

Dále příprava probíhala v areálu Sokola

a před mistrovskými zápasy jsme sehráli

ještě 2 přátelská utkání, kde jsme remizo-

vali s A mužstvem Stratova a porazili

dorost M. Králové. První mistrovské utkání

jsme prohráli s dorostem Lysé jednoznačně

0:5. V další fázi soutěže jsme 4x zvítězili

a 2x remizovali. V konečné tabulce jsme

obsadili 3. místo se ziskem 32 bodů a skóre

49:25. Bohužel závěr soutěže jsme vinou

zranění nebo jiných neomluvených absencí

dohrávali v počtu 10 - 11 hráčů.

Závěrem bych chtěl poděkovat nejvěr-

nějším fanouškům za jejich podporu

a popřát kostomlatskému fotbalu mnoho

úspěchů v příští sezoně.

Za dorost Podroužek Jan

ŽÁCI
Mužstvo žáků si už v polovině jarní části

soutěže zajistilo záchranu a účast ve stejné

soutěži pro příští rok, což byl cíl, který

jsme si předsevzali.Hráči podávali na jaře

solidní výkony a to se projevilo i na výsled-

cích jednotlivých zápasů.

Pokaždé se nemuselo dařit, nemuselo se

vynikat fotbalově, přesto hráči ve většině

zápasů bojovali a dokázali získat důležité

body. Dokázali hrát vyrovnaná střetnutí i se

silnějšími soupeři. Velice slušně se jeví při-

cházející hoši z přípravky, což je příslib do

dalších let. Přesto největším problémem

zůstáva skutečnost, že se kopané věnuje

stále méně dětí. 

Rostou proto obavy abychom v příštích

letech měli s kým hrát.

V současné době je mužstvo žáků na 

7. místě tabulky.

Na závěr bych chtěl opět poděkovat

všem rodičům, kteří si udělají čas a odve-

zou nás každý druhý víkend na hřiště sou-

peřů a ohromně nám tím pomáhají.

Kořán Milan

PŘÍPRAVKA
Jarní příprava byla zahájena 7. 1. 2010

v hale BIOS ZŠ Kostomlaty a probíhala do

konce března. Jarní mistrovská soutěž byla

zahájena 12. 4. 2010. Bylo odehráno 6

mistrovských zápasů, z toho 5 vítězných,

jedna remíza při skóre 29:7 a mužstvo se

stalo vítězem skupiny. Střelci branek:

l. Šubrt 6, J. Vlach 5, T. Prošek, D.

Herman, R. Veselý a D. Apjar po čtyřech,

P. Műller 2.

Jarní sezóna bude ukončena turnajem

12. 6. 2010 na Loučeni a poté společným

posezením v kavárně U Evy.

V mužstvu končí 1 hráčka a 2 hráči - T.

Prošek, D. Apjar, T. Petrnoušková, kteří

přecházejí do žáků a rovněž končí metodik

přípravky Zdeněk Houdek.

Podzimní sezóna bude zahájena
v polovině srpna 2010 každé pondělí
a středu od 16:30 hod. Zároveň tímto
zveme nové zájemce o kopanou (věk 
5 - 10 let).

Trenéři: Ing. Jiří Šubrt, 
Ing. Josef Včelka, 

metodik přípravky Zdeněk Houdek

P O Z V Á N K A
Zveme všechny příznivce kopané

na žákovský turnaj „10. ročník
Memoriálu Otakara Zdeňka“, který

se odehraje 12. 6. 2010 od 9.00 hod.
na hřišti Sokola Kostomlaty.

Věřím, že nám bude přát nejen

počasí, ale věřím i ve větší zájem

o sportovní vyžití našich nejmladších

fotbalistů a to jak ze strany fanoušků

tak i zejména ze strany rodičů.  

Závěrem přeji všem krásné

prázdniny, hlavně pěkné počasí plné

sluníčka a po letní přestávce na hřišti

Sokola na shledanou.

Eva Vávrová


