
Kostomlatské

s koncem volebního období je dobré se
zamyslet nad uplynulými roky a připome-
nout, co se podařilo v obci vybudovat.

Prakticky hned po zvolení nového
vedení obce v roce 2006 jsme postupně
přebírali jednotlivé inženýrské sítě pro 39
RD. Jejich postupná kolaudace probíhala
až do jara 2007.

V roce 2007 jsme vyměnili okna na
obecním úřadě a v základní škole. Okna
na OÚ byla vyměněna za přispění dotace
z Programu obnovy venkova 2007 Středo-
českého KÚ ve výši Kč 121.000,-. V tomto
roce se ještě rekonstruoval chodník okolo
pavilonů mateřské školy, bývalé firmy
Hallpe a část veřejného osvětlení v Kosto-
mlatech.

V roce 2008 jsme pomocí dotace
v částce Kč 134.000,- z Programu obnovy
venkova 2008 Středočeského KÚ provedli
rekonstrukci vytápění jednoho pavilonu
v základní škole. Již nyní jsou vidět patrné
úspory ve spotřebě plynu ve škole. Na
dopravní značení a osvětlení přechodů
pro chodce v ulici „9. Května“ a „U Staré
Školy“ včetně informačních radarů měře-
ní rychlosti vozidel jsme dostali částku Kč
620.000,- z Fondu dopravně bezpečnost-
ních opatření na silnicích Středočeského
kraje. V tomto roce jsme ještě vybudovali
nový mostek ke 39 RD, chodník podél
hřbitova, rekonstruovali jsme další část
veřejného osvětlení v Kostomlatech, insta-
lovali jsme novou autobusovou zastávku.

Hlavním úkolem v roce 2009 byla
kanalizace Lány. Na tuto akci jsme získali
dotaci z Fondu životního prostředí Středo-
českého kraje ve výši Kč 7.000.000,-.
Z Fondu sportu a volného času Středo-
českého kraje jsme získali dotaci Kč
279.000,-. Pomocí této dotace jsme rekon-
struovali dětské hřiště Na Obci a vybudo-

vali nové dětské hřiště u obecního úřadu.
Dále jsme provedli vnitřní zateplení jedno-
ho pavilonu mateřské školy, vyměnili
okna v Cukrárně U Evy, vybudovali par-
kovací stání u 39 RD, další etapu veřejné-
ho osvětlení v Kostomlatech. Odstranili
jsme terasy u pavilonů mateřské školy
a místa osadili zelení.

V roce 2010 dokončujeme osazením
pojezdných poklopů kanalizaci Lány, probí-
há rekonstrukce další části veřejného osvět-
lení v Kostomlatech. V žádosti o dotaci
z programu Podpora obnovy venkova Mini-
sterstva pro místní rozvoj na Restaurování
křížků a rekonstrukci dřevěné sochy
v kapličce jsme byli úspěšní. Získali jsme
dotaci ve výši Kč 113.147,-. Z Fondu rozvo-
je obcí a měst Středočeského kraje je schvá-
lena dotace ve výši Kč 2.850.000,- na
rekonstrukci 5 ulic a 2 chodníků. Již jsme
provedli rekonstrukci ulice Spojovací, část
ulice Na Bahnech a chodník u základní
školy. V hale BIOS jsme na západní straně
vyměnili rozbité kopility. 

Vážení spoluobčané, toto je jen část
akcí, které se podařilo za volební období
2006 - 2010 uskutečnit. Během volebního
období jsme se snažili získávat na jednotli-
vé akce dotace. Někdy jsme byli úspěšní,
někdy ne. Několikrát jsme žádali o dotaci
na hřiště s umělým povrchem u základní
školy z programu Oranžové hřiště vyhlašo-
vané společností ČEZ. Bohužel se nám
zatím nepodařilo tuto dotaci získat.
V letošním roce jsme žádali o dotaci z pro-
gramu Podpora bydlení na Ministerstvu
pro místní rozvoj na výstavbu podporova-
ných bytů. Pomocí této dotace jsme chtěli
zrekonstruovat nevyužívané nebytové pro-
story v Domě služeb na celkem 5 bytů.
Bohužel i tady jsme nebyli úspěšní.

Veškeré akce by ale nemohly být usku-
tečněny, kdyby je zastupitelé nepodpořili.
Proto patří poděkování všem zastupitelům
obce, radě obce, členům jednotlivých
výborů i všem pracovníkům obecního
úřadu za práci, kterou vykonali během
volebního období. 

Věřím, že práci jednotlivých zastupite-
lů zhodnotíte Vy, občané obce ve dnech
15. a 16. října 2010. V tyto dny nás čekají
hned dvoje volby. Jedny volby jsou do
Zastupitelstva obce Kostomlaty nad
Labem, druhé do Senátu Parlamentu ČR.
K posouzení účasti zastupitelů na jedná-
ních ZO přikládám docházku na jednotlivá
jednání během celého volebního období.

Vážení spoluobčané, děkuji Vám za
podporu, kterou jste mi po celé období
projevovali. Věřím, že jsem Vás nezklama-
la. Přeji Vám hodně pracovních i osobních
úspěchů, pevné zdraví, životní optimismus
a stálý úsměv na tváři.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce
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Vážení spoluobčané,

Ve dnech 15. - 16. října 2010 se konají 

VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA

OBCE A SENÁTU
Volební místnosti:

okrsek č. 1 (pro občany z obcí Kostomlaty

nad Labem, Lány a Rozkoš) je v obřadní

síni OÚ Kostomlaty nad Labem

okrsek č. 2 (pro občany z obcí Hronětice 

a Vápensko) je v sále hasičské zbrojnice

Hronětice

Volební místnosti budou otevřeny
v pátek 15.10. od 14.00 do 22.00 hodin

a v sobotu 16.10. od 8.00 do 14.00 hodin
Podrobnosti k úpravě volebních lístků jsou

uvnitř těchto novin.



2

I. Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže svou totožnost a státní
občanství:
A. Volby do zastupitelstva obce 
■ volič po příchodu do volební místnos-

ti prokáže svou totožnost a státní občan-

ství České republiky, popřípadě státní

občanství státu, jehož občané jsou opráv-

něni volit na území České republiky,

- občanským průkazem nebo cestov-

ním pasem České republiky

- jde-li o cizince, průkazem o povole-
ní k pobytu
■ po záznamu ve výpisu ze stálého

seznamu voličů nebo dodatku stálého

seznamu voličů obdrží volič od okrsko-

vé volební komise prázdnou úřední obál-

ku šedé barvy opatřenou úředním razít-

kem.

B. Volby do Senátu
■ volič po příchodu do volební míst-

nosti prokáže svou totožnost a státní

občanství České republiky

- platným cestovním, diplomatickým

nebo služebním pasem České republiky

anebo cestovním průkazem nebo

- platným občanským průkazem 

■ neprokáže-li volič svou totožnost

a státní občanství České republiky

potřebnými doklady, nebude mu hlaso-

vání umožněno!

■ po záznamu ve výpisu ze stálého

seznamu voličů nebo zvláštního sezna-

mu voličů obdrží volič od okrskové

volební komise prázdnou úřední obálku

žluté barvy opatřenou úředním razít-

kem.

II. Po obdržení úřední obálky popř.
úředních obálek, případně hlasova-
cích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků

■ pokud se volič neodebere do prostoru

určeného pro úpravu hlasovacích lístků,

nebude mu hlasování umožněno

■ v tomto prostoru volič vloží do úřed-
ní obálky hlasovací lístek

A. Volby do zastupitelstva obce 
■ volič vloží do šedé úřední obálky hla-

sovací lístek pro volby do zastupitelstva

obce; volič může hlasovací lístek upravit
jedním z uvedených způsobů:
- Označit křížkem ve čtverečku v záhla-

ví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátům této volební strany
v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu,
kolik činí počet členů zastupitelstva
obce, který má být v obci volen. Pokud
by byla označena tímto způsobem více
než jedna volební strana, byl by takový
hlas neplatný.
- Označit v rámečcích před jmény kan-
didátů křížkem toho kandidáta, pro kte-
rého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který
má být v obci zvolen, je uveden v záhla-
ví hlasovacího lístku. Pokud by bylo
označeno tímto způsobem více kandidá-
tů, než je stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný.
- Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hla-
suje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě
je dán hlas jednotlivě označeným kandi-
dátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva
obce. Pokud má být voleno např. 11
členů zastupitelstva a je označena voleb-
ní strana s 11 kandidáty a kromě toho 5
kandidátů individuálně ze sloupců dal-
ších volebních stran, je dáno označené
volební straně 6 hlasů, a to pro kandidá-
ty na prvních šesti místech. Pokud by
byla tímto způsobem označena více než
jedna volební strana nebo více kandidá-
tů, než je stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný.

B. Volby do Senátu
■ volič vloží do žluté úřední obálky
jeden hlasovací lístek pro kandidáta do

Senátu, pro kterého se rozhodl hlasovat.

Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Upozornění: 
- Při společném konání voleb do Senátu

a do zastupitelstva obce musí být hlaso-

vací lístky vloženy do barevně odliše-

ných úředních obálek, jinak je hlasovací

lístek NEPLATNÝ.

- Hlasovací lístky pro volby do zastupi-

telstva obce se tisknou oboustranně

a jsou opatřeny otiskem razítka regist-

račního úřadu.

- Hlasovací lístky pro volby do Senátu

jsou vytištěny pro každého kandidáta

samostatně. Hlasovací lístky jsou opat-

řeny otiskem razítka pověřeného obecní-

ho úřadu v sídle volebního (senátního)

obvodu.

III. Po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží
volič úřední obálku s hlasovacím líst-
kem před okrskovou volební komisí
do volební schránky -> volební
schránka je společná pro oba druhy
voleb.

IV. Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné. 

V. S voličem, který nemůže pro těles-
nou vadu vybrat zvolený hlasovací lís-
tek anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za
něho vybrat a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.

Zásady hlasování  ve volbách do zastupitelstva obce a do
Senátu Parlamentu ČR

ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu

Svozová firma AVE Benátky nad Jizerou oznamuje

změnu trasy svozu popelnic: nejprve budou svážet

popelnice v obci Vápensko, potom v Hroněticích,

Lánech a Kostomlatech. Svoz začíná již v 5.00 hodin,

proto je třeba dávat popelnice před své domy již ve

středu večer.
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Vážení spoluobčané, 

komunální politika kandidátů kandi-

dujících v Kostomlatech nad Labem pod

hlavičkou Občanské demokratické stra-

ny je postavena na seriózním volebním

programu, který vychází z potřeb obča-

nů obcí Kostomlaty nad Labem,

Hronětice, Lány, Rozkoš a Vápensko.

Program je souborem jasných a konkrét-

ních úkolů do dalšího období.

Předkládáme Vám proto hlavní body

našeho volebního programu pro léta

2010 až 2014:

■ Chceme prosazovat dlouhodobě

vyrovnané hospodaření obce bez zby-

tečného zadlužování. Pro rozvoj obce

chceme maximálně využít různé dotační

tituly z krajského úřadu, ministerstev

i Evropské unie.

■ Velkou pozornost chceme věnovat

našim školám. Rádi bychom provedli

rekonstrukci dvou pavilonů mateřské

školy. O jeden pavilon bychom rozšířili
mateřskou školu. V základní škole

bychom rádi pokračovali v rekonstruk-
ci vytápění jednotlivých pavilonů

a celkovém zateplení budov.
■ Pro naše starší spoluobčany chceme

v jednom zrekonstruovaném pavilonu

školky vybudovat denní stacionář pro
seniory.

■ Chceme pokračovat v odkanalizová-
ní dalších obcí.
■ V Kostomlatech bychom rádi dokon-

čili rekonstrukci veřejného osvětlení.
■ Postupně chceme pokračovat

v rekonstrukci místních chodníků
a komunikací.
■ Další prioritou je výstavba druhé

etapy inženýrských sítí pro rodinné

domy v jižní části obce.

■ Chtěli bychom získat dotaci na

výstavbu terminálu veřejné dopravy
u železniční stanice.

■ Rekonstrukce nebytových prostor

Domu služeb na podporované byty by

zajistila bydlení pro naše spoluobčany.

■ Zlepšování stavu zeleně a její

postupné rozšiřování je naším dalším

bodem.

■ Rozvíjet a posilovat čistotu a bezpeč-
nost v obcích a při tom spolupracovat se

SDH Hronětice, který budeme i nadále

podporovat.

■ Budeme i nadále spolupracovat se
všemi společenskými organizacemi
v obci a podporovat je.

■ Chceme podporovat rozvoj sportu
v obci, sportovní vyžití rozšířit o další

sportoviště. 

■ Ve spolupráci se všemi zastupiteli

a všemi občany chceme i nadále podpo-

rovat rozvoj tradic v obci. 

Vážení spoluobčané, 

toto je jen část programu, který

bychom rádi ve volebním období 2010 -

2014 zrealizovali. Při uskutečňování jed-

notlivých bodů budeme rádi spolupraco-

vat se zastupiteli a občany, kteří chtějí,

aby se všechny naše obce rozvíjely.

Jsme si ale vědomi toho, že bez Vaší

podpory to nebude možné. Přijďte, pro-

síme Vás, podpořit náš volební program

dne 15. a 16. října 2010, přijďte podpořit

další rozvoj všech našich obcí. 

Kandidáti za ODS 
Kostomlaty nad Labem

VV OO LL BB YY   DD OO   ZZ AA SS TT UU PP II TT EE LL SS TT VV AA   OO BB CC EE   22 00 11 00

OObbččaannsskkáá  ddeemmookkrraatt ii cckkáá  ssttrraannaa
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Vážení spoluobčané,

cílem STRANY PRO OTEVŘE-
NOU SPOLEČNOST (kandidátka č. 3)

je svobodná, demokratická, solidární 

a vnitřně tolerantní občanská společnost,

v níž se trh, hospodářský rozvoj a touha

po bohatém a naplněném životě pro

všechny zakládají na lidských právech,

respektu k lidské důstojnosti s ohledem

k přírodě.

Naše volební vize pro obec v jedné větě:
Otevřená komunikace s občany, kon-
cepční a tedy efektivnější využívání
všech obecních zdrojů, transparentní
utrácení obecních peněz jako samo-
zřejmost.
První změna po volbách:
Otevřená a srozumitelná komunikace
vedení obce s občany ve všech oblas-
tech (moc to nestojí a hodně to přináší,

jak se lze přesvědčit v obcích, kde toto

již dávno praktikují...) a na jejím zákla-

dě postavená koncepce rozvoje obce.

Následovat by mělo:
■ Stanovení obecních priorit a jejich

zapracování do plánů rozvoje obce,

s pravidelnou kontrolou uskutečňování

těchto záměrů.

■ Přesvědčit ZO, že jednu z nejvyš-
ších obecních priorit musí dlouhodobě
mít  škola a péče o seniory.

■ Důsledné vyloučení střetu zájmů,

tedy oddělení rozhodovacích pravo-
mocí od příjemců obecních zakázek,
tedy našich peněz.

■ Zavést jinde osvědčenou praxi, že

obecní zakázka nebude zadána, pokud
se o ni nebude ucházet v transparent-
ním výběrovém řízení větší počet
zájemců.
■ Obnovení odborných komisí obce:
výstavby  a životního prostředí

■ Investice obce využít zejména  ke
generování budoucích úspor: zateplení

obecních budov, rekonstrukce vytápění

těchto budov, využití obnovitelných

zdrojů energie...

Je toho víc, co je třeba v obci změ-
nit (Náš podrobnější pohled přineseme

na informačním letáku, rovněž viz

www.kostomlaty.cz ), ostatně na tom se
shodujeme i s mnohými dalšími kan-
didáty do nového zastupitelstva obce. 

Na rozdíl od mnohých jiných, o život

v obci se dlouhodobě zajímáme, snaží-

me se věci aktivně ovlivňovat. Jinými

slovy: neprobudili jsme se včera, aby

nás někdo připsal na volební kandidátku

pro vylepšení svých volebních počtů... 

Na rozdíl od ostatních jsme zvolili

odlišný přístup: kandidujeme sami za

sebe, bez rodinných příslušníků a dopl-

ňujícího „křoví“ na kandidátce. Tento

náš přístup mimo jiné i jasně sděluje, že

chceme řídit obec ve spolupráci s ostat-

ními, že věříme v prozíravost a vyspě-

lost spoluobčanů, kteří nebudou

v komunálních volbách slepě hlasovat

pro celé stranické kandidátky (s mini-

mem straníků na nich...), ale plně využi-

jí svého práva a rozdělí svých až 15

hlasů kandidátům napříč volebními stra-

nami, tedy lidem, kteří mají skutečné

předpoklady přinést do chodu obce

potřebné změny, jsou schopni pojmeno-

vat a uskutečnit společné priority. 

V komunálních volbách platí ještě

víc, že záleží na každém hlasu a žádný
hlas není ztracen. Přijďte tedy i Vy
k volebním urnám rozhodnout o dal-
ším směřování naší obce. Jedná se

i o Vaše peníze, o Váš život.

Rudolf Borový, Josef Touš

Srdečně vás zveme k účasti ve volebních místnostech a při rozdávání hlasů přejeme promyšlené rozhodnutí.
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Vážení spoluobčané.
Dovolte, abychom vás oslovili

a v tomto článku seznámili s naším
rozhodnutím, účastnit se letošních
voleb do zastupitelstva naší obce.
Rozhodli jsme se jako občanské sdru-
žení, kterému není lhostejné,co se ve
veřejném životě naší obce děje. Jsme
sice nové sdružení,které jsme založili,
ale převážná většina našich členů
a sympatizantů má s komunální poli-
tikou mnohaleté zkušenosti.
Nechceme se spojovat s některými
kandidáty jiných politických stran
a sdružení, které na stránkách
Kostomlatských novin pouze vyjadřu-
jí svoji lítost a pomluvou, že se vše
provádí špatně, chtějí očistit svoji
absolutní nečinnost. Nechceme se
spojovat s těmi, kteří by v případě
zvolení,nebyli schopni pomoci v roz-
voji obce,ale pod různými záminkami
napadají další členy a nakonec pro
neschopnost odcházejí. To není do
budoucna náš styl práce. Chceme
spolupracovat se všemi, kteří pro naši
obec chtějí opravdu něco udělat
a dovedou komunikovat a ctít názor
kolektivu. Nechceme nikoho napadat,
ale také nechceme, aby někdo bezdů-
vodně napadal nás a ještě k tomu
používal lživá tvrzení a vykonstruova-
né závěry. To do budoucna nebude
náš styl komunální práce. Aktivním
přístupem a kolektivním rozhodová-
ním všech chceme pomoci ke zdárné-
mu rozvoji naší obce.

Ekonomická situace není v součas-
né době moc nakloněna investicím
v rámci obecních programů. Do
budoucna se budeme muset odpovědně
rozhodovat, kam směřovat obecní
investice. Za poslední čtyřleté období
se udělal velký kus práce a do budouc-
na bychom chtěli v tomto trendu
pokračovat. Víme moc dobře, kde jsou
ještě rezervy, kde by se dalo ušetřit
a co by se do budoucna mělo dělat
jinak. Jsme schopni však toto realizo-
vat pouze s kolektivem zastupitelů,
kteří budou svým aktivním přístupem
k plnění povinností spolupracovat
kolektivně a hlavně aktivně. Proto jsme
se rozhodli založit toto občanské sdru-
žení, kde chceme spolupracovat se
všemi, napříč celým spektrem kandidu-
jících stran a sdružení. Nabízíme
pomocnou ruku aktivně se podílet na
rozvoji naší vesnice.

Není nám lhostejné prostředí
a budova školy i školky, do kterých
chodí naše děti.

Do budoucna se chceme důsledně
starat o rozvoj vztahů se všemi organi-
zacemi naší obce.

Podporovat obecní tradice,rozvoj
sportu a tělovýchovy, aktivním přístu-
pem k ochraně přírody se snažit zacho-
vat a další výsadbou rozšiřovat obecní
zeleň. Chceme podporovat další
výstavbu rodinných domků v lokalitě
jih. Chtěli bychom podpořit protažení
systémů vody a kanalizace do dalších
našich obcí. Dokončit a dokompleto-

vat veřejné osvětlení. Provést rekon-
strukci dvou pavilonů mateřské školky,
pokračovat v opravách místních
komunikací a chodníků. Podpoříme
výstavbu parkoviště u nádraží včetně
rekonstrukce předpolí a nádražní
budovy. Podpoříme rekonstrukci
a zateplení budovy Obecního úřadu.
Budeme souhlasit s rekonstrukcí domu
služeb na malometrážní sociální byty.
Jsme pro rekonstrukci jednoho pavilo-
nu mateřské školky na klub pro naše
seniory a seniorky, včetně besed pro
ně. Budeme podporovat spolupráci se
všemi místními podnikateli a upřed-
nostníme je ve výběrových řízeních při
rozhodováních o obecních zakázkách. 

Volby do zastupitelstev obcí a měst
nám dávají jednou za čtyři roky mož-
nost zhodnotit činnost odcházejícího
zastupitelstva, rady, místostarosty
a starosty. Vzpomenout si na jejich pro-
gramy a skutečně odvedenou práci
a porovnat. Zhodnotit pracovní nasaze-
ní jednotlivých zastupitelů, jejich
docházku a aktivity a strany a sdružení,
které je do zastupitelstva nominovali.
Není nic jednoduššího než pouze kriti-
zovat a pomlouvat. Toto není a do
budoucna nebude náš styl práce. Proto
jsme se rozhodli založit Sdružené
Kostomlatsko, přihlásit se do voleb
a aktivním přístupem a činností pomo-
ci v rozvoji naší obce.

Za Sdružené Kostomlatsko -
Klosovský Luboš,Veselý Milan,

Regina Váchová a ostatní.

SDRUŽENÉ KOSTOMLATSKO

Sdružení nezávislých kandidátů -

Nezávislí vzniklo s cílem podílet se v

rámci svých možností  na rozvoji naší

obce. Jedná se o sdružení občanů, kteří

nejsou spojeni se žádnou politickou

stranou a jejich hlavním zájmem je

zajistit klidný a spokojený život v obci

pro co největší počet našich občanů. 

Aby však tohoto cíle mohlo být

dosaženo, chtěli by zástupci sdružení

zajistit v budoucím volebním období

užší spolupráci mezi zastupiteli a jed-

notlivými občany a to nejen v „cent-

rálních“ Kostomlatech, ale i ve všech

přilehlých částech obce. 

Pokud bychom měli stručně
vymezit aktivity, na které bychom se
chtěli zaměřit, jednalo by se o tyto
pro nás nejdůležitější body:
■ Péče o majetek obce a jeho další

rozvoj

■ Čistota a udržovanost veřejných

prostranství

■ Účelné investování finančních pro-

středků obce 

■ Průhledná ekonomická činnost obce

■ Péče o životní prostředí

■ Výsadba nové a údržba stávající

zeleně

Rozhodně bychom měli zájem

vytvořit v naší obci místo, kde by bylo

příjemné trávit svůj život a volný čas.

Pokud jsme Vás našimi představami

oslovili, děkujeme Vám předem za pří-

padnou podporu a pevně doufáme, že

nezklameme důvěru takto v nás vlože-

nou.              Ing. Romana Hradilová 
a Jaroslava Škorničková 

za SNK-Nezávislí

SNK - NEZÁVISLÍ
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1. Školní rok jsme slavnostně začali za účasti zástupce zřizo-

vatele se 169 žáky. Přírůstek oproti loňsku 2 žáci. Počty

žáků v jednotlivých třídách: 1.r.: 16, 2.r.: 18, 3.r.:  24, 4.r.:

19, 5.r.: 21, 6.r.: 22, 7.r.: 15, 8.r.: 15, 9.r.: 19. 

2. Výukový program: Letošním školním rokem pokračujeme

ve výuce podle vlastního školního vzdělávacího programu

v 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku. 5. ročník dokončuje

posledním rokem výuku podle výukového programu

Základní škola.

3. Od září 2010 škola zavedla na úseku stravování dětí ZŠ

a MŠ bezhotovostní způsob placení stravného. Stejnou for-

mou je hrazeno školné.

4. Ředitelské volno: Vedení školy po projednání se zřizovate-

lem uděluje následující volné dny ředitele školy: 25. a 26.
10., kdy proběhne pro všechny zaměstnance školení k pro-

jektu, 20. - 22. 12. z důvodu energetických úspor během 

16-ti prosincových dnů.        

5. Grantový projekt: Od ledna 2010  do června 2011 pracu-

je škola na  projektu financovaném z ESF z OP Vzdělání pro

konkurenceschopnost. Zkrácený název projektu Rozvoj
žákovské gramotnosti s IC. Projekt je zaměřen na technic-

ké vybavení multimediální učebny a na tvorbu unikátních

výukových materiálů. V současné době je projekt ve fázi,

kdy byla k 1. 9. 2010 otevřena multimediální učebna, na

které práce finišovaly až do 31. 8. Ve finále budou takto

vybaveny tři učebny. Od září do června bude probíhat tvor-

ba výukových materiálů v e-learningovém prostředí za

masivní podpory školících modulů. První školení již pro-

běhlo 26. srpna, další 1. září. 

6. Spolupráce s obcí: V průběhu roku se bude škola aktivně

zúčastňovat života obce, formou různých kulturních vystou-

pení, ať již na tradičním Vítání občánků, Setkání s důchodci,

Loučení s dětmi v MŠ, Mikulášskou nadílkou v MŠ, či pomo-

ci při podzimním hrabání listí, na své půdě pak presentací při

Školní akademii. Trvale spolupracujeme se ZUŠ v Lysé nad

Labem, oborem hudebním, dále Pedagogicko-psychologic-

kou poradnou v Nymburce, Dětským klubem Kamarád. 

7. Jak ukládá legislativa, jsou všechny třídy školy opatřeny

ergonomickým žákovským nábytkem, který formou 

leasingu budeme splácet do 8. 4. 2011, měsíční částkou 

13 023,36 Kč.

8. Venkovní hřiště i přes usilovné ruční pletí, či chemický

postřik, stále vytrvaleji zarůstá plevelem, proto bylo

z úsporných důvodů rozhodnuto chemicky neošetřovat,

neplít, nadále pouze sekat.
9. I přes úsporná opatření v provozu školy zůstáváme po polo-

letním zúčtování v deficitu přes 162 tis. Kč. (viz pololetní

uzávěrka). V doplňkové činnosti máme mírný zisk.

10. Škola je i letos zapojena do projektu Ovoce do škol, kdy

všichni žáci 1.stupně budou pravidelně měsíčně dostávat

zdarma balíčky s ovocem, či zeleninou nebo ovocnými šťá-

vami bez konzervantů.

11. Dále jsme zapojeni do projektu Recyklohraní a sbíráme

baterie, drobný elektroodpad a nově mobilní telefony. Za

loňské umístění jsme pořídili stolní fotbal, umístěný v patře

na chodbě pavilonu A.

12. Škola má uzavřenu smlouvu s firmou Wega Recycling na

sběr papíru a kartonu, který tak průběžně ve škole probí-

há. V pátek 10. září se děti tradičně vydaly po obci s kár-

kami a papír sbíraly, bohužel nás v některých případech

předběhli nenechavci neznámého původu.

13. Škola druhým rokem spolupracuje s fi School Tour, která

nabízí výuku anglického jazyka formou kroužku.

Termín výuky se budeme snažit zachovat vždy ve středu.

14. Od října budou ve škole pracovat i další kroužky: Cvičení

z matematiky, Cvičení z českého jazyka, Keramika,

Pěvecký, Dívčí klub a Sportovní.

ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy   || ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy   || ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy

Sběr papíru v obci - žáci 5. třídy Foto: Marta Dvořáková

Prvňáčci poprvé ve své třídě Foto: Marta Dvořáková

Slavnostní zahájení školního roku Foto: Marta Dvořáková
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Nová učebna vzadu Foto: archiv ZŠ Školení pedagogů Foto: archiv ZŠ 

■ 21. srpna jsme uspořádali pro děti

Sportovní den. Za krásného slunečného

dne si děti změřily své síly se svými kama-

rády v různých disciplínách. Ty nejlepší za

svůj výkon obdržely medaili. Soutěží bylo

opravdu hodně, a tak zde děti skotačily do

pozdních odpoledních hodin. Po nároč-

ném dni si děti opekly vuřty.

■ Soutěžní družstvo mužů, které se

v průběhu sezóny zúčastňovalo jednotli-

vých soutěží, se v soutěži Polabského

poháru v rámci okresu z 19 družstev

umístilo na velice pěkném 3. místě.

■ Na 30. října připravujeme pro děti

Halloween.  Akce začne průvodem po

Hroněticích a pak si děti budou moci

zadovádět při hudbě v sále hasičské

zbrojnice.

■ 13. listopadu plánujeme od 20.00

hodin posvícenské posezení při hudbě

v sále hasičské zbrojnice.

Na všechny akce jsou všichni srdečně

zváni.                             Za výbor SDH  
Jaroslava Škorničková

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

15. Ve čtvrtek 16. září naši žáci shlédli v hale Bios prezentační ukázku

karate v podání sportovního oddílu Karate Dó Sokol Nymburk.

16. Naše škola je již pravidelným sponzorem tří zvířat Zoo Praha:

levharta obláčkového, želvy pardálí a páva korunkatého.

ZŠ Kostomlaty n. L.

Modeláž nehtů
Parafínové zábaly

Solárium

Nově! Zahájen prodej

výrobků tradiční české 

kosmetiky DERMACOL, 

za ceny doporučené 

výrobcem.

V případě zájmu 

objednávejte se, prosím, 

osobně nebo telefonicky 

na čísle 605 726 183.

Acrylic systém (porcelán), permanentní francouzská 

manikura, zdobení nehtů (ručně malované vzory),

parafínové zábaly rukou, Dermacol, solárium 

Ultrasun Q5 (6,- Kč/min.), solární kosmetika Oranjito

w w w . m a r c e l a n e h t y . c z

Marcela Volfová
Na Křenovce 470

Kostomlaty nad Labem

● PRODEJ VYTŘÍDĚNÉHO KOMPOSTU  500,- Kč/t
● PŘÍVĚS ZA AUTO 300,- Kč (včetně naložení)
● PRODEJ DRCENÉ KŮRY 700,- Kč/m3

KOMPOSTÁRNA HOŘÁTEV

www.kompostarna-hora tev.cz

Dopravu zajistíme Tel.: 607 119 897

Vrata, pohony, kovovýroba, svářečské práce,

montáže, balkónová zábradlí, schodiště 

Práce UNC: úpravy terénu (lžíce, podkop 40 cm)

Jan Král

Lány č.p. 30, Kostomlaty nad Labem

tel.: 739 862 591 

e-mail: kraljan.cz@seznam.cz

TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE

Výroba nábytku z masivu, pergol, krovů, plotů 
a obložení. Rekonstrukce a zateplení chat.

Radek Krupička (IČO: 76620921), Kostomlaty nad
Labem, tel. 728 822 554, www.cesketruhlarstvi.wz.cz.
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KLUB KAMARÁD
Letos otvíráme už třetí sezónu své

pravidelné klubové činnosti, proto

bychom rádi připomněli, kdo a pro koho

tu jsme. Dětský klub Kamarád je občan-

ské sdružení, které má ambice stát se

jakýmsi rodinným, kulturním a vzdělá-

vacím centrem naší i přilehlých obcí.

Nabízíme prostory, kam mohou v dopo-

ledních hodinách rodiče a prarodiče

s dětmi přijít, pohrát si, zúčastnit se

doprovodného programu, podělit se

o své zkušenosti a znalosti s lidmi

nacházejícími se v té samé životní situa-

ci. V odpoledních hodinách nabízíme

aktivity zejména pro rodiče s dětmi nav-

štěvující školku a pro školní děti (letos

francouzštinu, čtenářský, taneční, dra-

matický kroužek a dílnu plnou tvoření).

V podvečerních a večerních hodinách

nabízíme program pro dospělé (kalaneti-

ka - každé pondělí od 20:00, tvořivé

dílny a přednášky) a nově i pro seniory -

od 29. září začíná kurz Cvičení pro zdra-

ví a duševní pohodu při relaxační hudbě.

Kromě běžné klubové činnosti připravu-

jeme řadu jednorá-

zových akcí zamě-

řených právě na

rodiny s dětmi.

Finanční chod

občanského sdruže-

ní je dán dotacemi

a granty, o které

klub žádá různé

subjekty, případně

sponzorskými dary.

Veškeré finanční

prostředky, které

klub vybere v rámci

svých aktivit, jsou

vraceny zpět do

chodu klubu

Kamarád - nákup výtvarných potřeb na

tvoření, hraček, sportovních pomůcek,

hudebních nástrojů… Naši výroční

zprávu za rok 2009 můžete nalézt na

www.klubkamarad.cz/main/oklubu.php.

Dětský klub Kamarád čerpá letos dotaci

od MPSV ze státního rozpočtu v oblasti

podpory rodiny pro rok 2010, od

Středočeského kraje (oblast kultura

a sport) a od obce Kostomlaty nad

Labem.

Z NAŠICH AKTIVIT
První ročník kolečkiády nám sice

chtělo pokazit počasí, ale nakonec jsme

se vyřádili s dětmi v hale Bios. V září se

uskutečnila burza dětského oblečení

a příslušenství. Od října můžete s dětmi

navštívit hernu v pondělí, úterý a čtvr-

tek od 8:30 do 12:00, v úterý se můžete

zúčastnit kroužku Malí muzikanti

a Výtvarná dílnička, ve čtvrtek pro vás

bude připraveno Cvičení pro děti do 3 let

a pohádka. Odpoledne bude herna otev-

řena ve středu a ve

čtvrtek od 16:00 do

18:00. Ve čtvrtek

v 15:30 bude probí-

hat Cvičení pro děti

do 6 let v hale Bios

(maminky, nemusíte

se bát, nikdo po vás

nebude chtít žádné

„velké cvičení“

důležité je si pohyb

s dětmi užít ☺,

budeme pokračovat

i v angličtině pro

předškoláky. 

Nově vám nabí-

zíme službu hlídání
dětí, a to ve středu

od 8:30 do 12:00 od 13. října. Hlídání

bude garantovat Andrea Müllerová,

která vystudovala obor pečovatelství

a má mimo jiné zkušenosti s prací

s dětmi v mateřské školce. Hlídání je pro

děti od cca 2 do 6 let, pro děti bude při-

praven program, kterého se budou moci

zúčastnit (tvoření, zpívání…). V případě

zájmu nás kontaktujte na tel.: 603 218

820, hlídání je třeba si rezervovat.

Srdečně vás zveme s dětmi na

Podzimní pohádkové odpoledne, které

se uskuteční 24. 10. v hale Bios od 15:00

do 18:00, těšit se můžete na divadelní

vystoupení a soutěže. Domů děti samo-

zřejmě neodejdou s prázdnou, napovíme

jen, že neodejdou ani po tmě.

Do konce roku chystáme ještě Den

pro Kostomlatsko (na začátek adventu),

Mikulášskou nadílku, vánoční setkání. 

Více informací o naší činnosti nalez-

nete na našich webových stránkách.

Pokud se u nás chcete aktivně účastnit

činností v klubu Kamarád, například

vést nějaký kroužek, či udělat přednášku

na zajímavé téma, prosím kontaktujte

nás. 

KNIHOVNA
Během léta

došlo k novému

a srozumitelnější-

mu roztřídění kni-

hovního fondu

a novému prostorovému uzpůsobení

knihovny. Těší nás, že se většina

návštěvníků vyjadřuje o naší letní práci

pochvalně. Provozní doba knihovny je

v pondělí od 16:30 do 18:00, v úterý je

knihovna otevřena zejména pro návštěv-

níky klubu Kamarád, maminky mohou

od 9 do 10 hodin využít služeb knihov-

Den pro Hrubína Foto: archiv DK Kamarád

Kolečkiáda Foto: archiv DK Kamarád
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ny, děti jim můžeme v této době pohlídat

zdarma v klubovně (ale mohou jít samo-

zřejmě s maminkou do klubovny), ostat-

ní, kteří nenavštěvují klubovnu, mohou

dojít do klubovny Kamarád (1. patro),

kde bude knihovnice a ráda Vám umožní

výpůjčku či vrácení knih.

Pro předškolní děti jsme uspořádali

u příležitosti 100letého výročí narození

Františka Hrubína Den pro Hrubína.

Dopoledne proběhl program pro děti

z balónkové třídy z MŠ a odpoledne pro

děti s rodiči v knihovně. Po představení

Paleček a jeho kamarádi se četlo

z Hrubínovy dětské tvorby, děti si zahrály

na muzikanty a zhudebnily Hrubínovu

Princezničku na bále, vyrobily draka,

zdramatizovaly pohádku O veliké řepě

(pro velký úspěch hned třikrát) a užily

spoustu legrace s vymýšlením rýmů. 

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

Vážení čtenáři Kostomlatských

novin, v několika minulých číslech

Kostomlatských novin jsme psali o růz-

ných pozoruhodnostech našeho okolí.

Dnes vás s sebou vezmeme trochu dál,

do holandského Amsterdamu, kde se ve

dnech 13. až 15. srpna konalo

Mistrovství Evropy Dračích lodí. Mnozí

z vás vědí, že kromě v Hroněticích žije-

me také v Amsterdamu. Přímo za naším

domem se rozkládá velký park

‚Amsterdamse bos', což v překladu zna-

mená prostě Amsterdamský les. 

A právě zde se na veslovací dráze

„Bosbaan“ (= Lesní dráha) konalo

v minulých dnech Mistrovství Evropy

dračích lodí. A protože jsme to tam měli

co by kamenem dohodil, tak jsme se

pravidelně chodili na závody těchto zají-

mavých lodí dívat.

Říkáte, že nevíte, co dračí lodě jsou?

Plavba na dračích lodích je starý, čínský

sport, který před více jak 2000

lety vznikl jako rituál úrodnosti

plodin. Před několika lety,

v Holandsku to bylo v roce 1989,

se tento sport dostal i do Evropy

a v dnešní době patří k rychle

rostoucímu sportu na světě. Pravá

Dračí loď je 12 m dlouhá a 1 m

široká a je na přídi opatřena

imposantní dračí hlavou; na zádi

je ukončena dračím ocasem. 

Na lodi sedí v 10ti řadách 20

atletů/atletek, kteří pádlují a mají

za úkol, aby se loď co nejrychleji

pohybovala kupředu. V tomto snažení

jim napomáhá bubeník, který sedí na

přídi lodi zády k dračí hlavě a do tempa

pádlovačům bubnuje. 

Na zádi lodě stojí kormidelník, který

udržuje loď v nejoptimálnějším směru

plavby.

Veslování na dračích lodích je opra-

vdový týmsport, kde je vzájemná spolu-

práce všech atletů velice důležitá. 

Amsterdamského Mistrovství

Evropy se zúčastnilo přes 1800 atletů ze

14 zemí Evropy a závodilo se ve 14 růz-

ných kategoriích. Každá země měla

možnost se zúčastnit všech kategorií

a nebo jenom některých vybraných.

Mistrovství Evropy se s několi-

ka týmy (premier, masters a juniors

- open, muži, ženy i mix) zúčastnila

i Česká Republika. Její týmy starto-

valy v 11ti kategoriích. A představte

si, že v českém týmu mužů-seniorů,

byl zastoupen i Nymburk! 

Čirou náhodou jsme se s manže-

lem setkali při procházce areálem

Mistrovství se dvěma Čechy-atlety

a oni byli z Nymburska!. A jak jsme

to poznali? Docela jednoduše: na

pádlech měli nalepenou vinětu města

Nymburk. 

Z rozhovoru jsme se dozvěděli, že to

byli pánové Petr Fiedler z Nymburka

a Radek Soukup ze Sadské a že oba jsou

veslařští odchovanci Lokomotivy

Nymburk. 

Není to náhoda? My z Hronětic a na

Mistrovství Evropy v Amsterdamu nara-

zíme zrovna na někoho z Nymburka! 

A potom, že je svět velký!

České týmy ve všech závodech

důstojně a úspěšně reprezentovaly

a odjížděly domů s několika zlatými,

stříbrnými a bronzovými medailemi. 

Fred & Milena Kolfoort,
Amsterdam / Hronětice

Další článek autorky pod názvem Po
stopách historických monumentů:
Kubismus a naše okolí. Bauerova vila 
v Libodřicích u Kolína a Evangelický
kostel Mistra J. Husa v Pečkách nalezne-
te na http://www.kostomlaty-obec.cz/co-
se-do-novin-neveslo/ds-10132/p1=7252.

Mistrovství Evropy Dračích lodí - Amsterdam 2010

Jedna dračí loď na traileru zblízka.  

Na fotce stojí Petr Fiedler vlevo a vpravo je
Radek Soukup.

I jednu dračí hlavu si můžete v detailu 
dobře prohlédnout.
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PODĚKOVÁNÍ
Bartolomějský koncert, který pořádala Obec Kostomlaty

nad Labem a Farní charita Lysá nad Labem, vynesl 1 240,- Kč. 

Obnos byl po koncertě předán zástupkyni Domova v Mladé

paní Janouškové. Vám všem, kteří jste přišli na koncert a při-

spěli, moc děkujeme                Jaroslava Labutová

Havarijní stav mostu
Při kontrolní prohlídce mostu přes potok Vlkava, kterou

provedla firma Pontex, s.r.o. Praha 4, byl zjištěn zhoršený stav

klenby. Kromě vypadlého klenáku ve vrcholu klenby bylo zjiš-

těno další rozvolnění zdiva a porušení konstrukce trhlinami. Při

přejezdu nákladního vozidla byl viditelný cca centimetrový

pohyb dalšího vrcholového klenáku.

S ohledem na výše uvedené bylo neprodleně nutné uzavřít

most pro nákladní vozidla a do provedení vhodných opatření

omezit zatížitelnost mostu značkou B 13 = 3t.

Zároveň byla Městským úřadem Nymburk, odbor správy

a rozvoje městského majetku, stanovena přechodná úprava

provozu na pozemní komunikaci a Dopravním inspektorátem

PČR Nymburk stanoveny objízdné trasy a dopravní značení.

Obec Kostomlaty nad Labem
zveřejňuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů,

záměr pronajmout 
nebytové prostory

domečku u základní školy čp. 402, na pozemku č. 279/7 

v k.ú. a obci Kostomlaty nad Labem, o celkové výměře 

vnitřních prostor 88,5 m2.

Žádosti lze podat do 31. října 2010

II NN FF OO RR MM AA CC EE   ||   II NN FF OO RR MM AA CC EE   || II NN FF OO RR MM AA CC EE

P o z v á n k a  n a  

tradiční posezení
s důchodci

které se bude konat 
ve čtvrtek 14. října 2010 od 15.30

hodin v pohostinství Na Place.

Nejprve vystoupí žáci základní školy a od 16.00
zahraje všem k tanci a poslechu, tak jako v přede-
šlých letech, dechová kapela TOX pod vedením
Jaroslava Trnky. Předpokládaný konec bude
v 19.00 hodin.

Občerstvení zajištěno!

Zájemci o zajištění dopravy, nahlaste se na obec-
ním úřadě. Vzhledem k malému zájmu o přepravu

v minulých letech nebude svoz autobusem, ale
osobním vozem.

S R D E Č N Ě  J S T E  V Š I C H N I  Z VÁ N I ! ! !

foto: archiv Farní charity Lysá Blahopřejeme k významným jubileím:
paní Marii Toušové

paní Věře Dytrychové
panu Václavu Šindelářovi

Mezi námi jsme přivítali
Jana Straňáka, nar. 21. 8. 2010

Nikolu Hanuskovou, nar. 25. 8. 2010
Tomáše Kukala, nar. 29. 8. 2010
Denisu Filipovou, nar. 1. 9. 2010

Robina van Driel, nar. 24. 9. 2010
Viktorii Horáčkovou, nar. 25. 9. 2010
Ondřeje Makovičku, nar. 28. 9. 2010

Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Františkem Pítou z Kostomlat
s paní Marií Rychetskou z Kostomlat

s paní Zdenkou Fidlerovou z Kostomlat
s paní Annou Beránkovou z Kostomlat

s paní Marií Henkovou z Kostomlat

Společenská kronika
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Posvícenské sportovní hry byly i letos zahájeny dětským sedmi-

bojem. Že je o něj zájem se ukázalo tím, že již dopředu některé dvo-

jice trénovaly a zajímaly se o účast. Oproti loňskému roku, kdy sou-

těžilo devět dvojic, se jich přihlásilo dvanáct. 

I když počasí bylo proměnlivé a ke konci nás překvapil vydatný

déšť, všechny disciplíny byly zdárně dokončeny. Díky paní Jitce

Krupičkové měli soutěžící po celý den zajištěný pitný režim

a k zasycení opět klobásy z udírny. 

Protože soutěž má věkové omezení do 15 let, mohli si naposledy

zasoutěžit Bára Hladíková a Ondra Veselý, kteří skončili na krás-

ném druhém místě. První místo si už potřetí nenechal ujít Tomáš

Jarolím ze Stratova, který si ale tentokráte vybral za spoluhráče

Marka Červinku. Na 3. místě skončili Michal Čepek a Tomáš

Dvořák z Nymburka. K družstvům z Kostomlat, Stratova

a Nymburka se letos připojilo i družstvo z Poděbrad.

Chtěli bychom poděkovat všem zúčastěným dětem za to, že uká-

zaly, že mají sportovního ducha a že je sport baví. Samozřejmě dík

patří všem organizátorům a rodičům dětí. V neposlední řadě chce-

me také poděkovat sponzorům:

panu M. Veselému, ing. Jiřímu Hradilovi, p. R. Holcmanovi,

p. L. Klosovskému, p. J. Poncovi, p. R. Kolářovi, Jednotě SD

Nymburk, manželům Fiedlerovým, Dvořákovým a Šubrtovým za

finanční dary. Děkujeme za poskytnuté odměny p. M.Šulcovi ( fot-

balové míče), p. P. Dvořákovi (tenisové míčky), p. Jitce Krupičkové

za limo a p. Evě Mrňavé za výborné rolády.

Marcela Dudlová

Dětský sedmiboj

Volejbalový turnaj foto: Marta Dvořáková

Účastníci dětského sedmiboje foto: Marta Dvořáková

Mobilní svoz nebezpečných odpadů 
a odpadů určených ke zpětnému odběru

Kostomlaty nad Labem
16. října 2010
Na určených stanovištích mohou občané předat 
pracovníkům svozové firmy následující odpad:

● nebezpečný odpad - oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla,
pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, 
zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.

● elektrospotřebiče - lednice, televize, monitory, zářivky, drobné
elektrospotřebiče - jelikož lednice, televize a monitory patří 
do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče pře-
vzaty pouze kompletní (bez všech komponent nejsou 
využitelné, tudíž patří do objemného odpadu)

● pneumatiky - od osobních automobilů bez disků, ostatní pneu-
matiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

● azbestový odpad - pouze v omezeném množství

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Stanoviště Čas

- 10:35 - 11:35

V rámci mobilního svozu nebezpečného
odpadu nebude přebírán od občanů 
z kapacitních důvodů objemný odpad
(nábytek, linolea, koberce, atd.) 
- nejedná se o nebezpečný odpad!

Otevřeno bude již od 9.00 hodin.
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Dne 30. 8. 2010 se uskutečnil již tradiční 6.ročník Posvícenského

míčového sedmiboje za účasti 16 dvojic. Nechybělo sportovní

nadšení ani příjemné pohoštění.

Poděkování sponzorům: ARTDATTA, SOKOL Kostomlaty n.L.,

PAPA, JAPA, Petráček L., fa. Kolář V., Kincl M., Musil J., Cukrárna

u Evy, Řasa R., Ponec J., Bűrger transport, Štika P., fa D-V-D.

Pavel Dvořák

Sedmiboj dospělých

Sdělení redakční rady: vzhledem k umístění předvolebních materiálů stran a sdružení nezveřejňuje žádné dopisovatelské 

příspěvky čtenářů kromě článků ve sportovní rubrice. Tyto jsou umístěny na webových stránkách obce: http://www.kostomla-

ty-obec.cz/co-se-do-novin-neveslo/ds-10132/p1=7252.

Účastníci sedmiboje dospělých foto: Marta Dvořáková

Poháry pro vítěze sedmiboje dospělých foto: Marta Dvořáková

Vítězné dvojice sedmiboje dospělých foto: Marta Dvořáková

Jednou z vrcholných událostí kostomlatské kultury a sportu je svá-

tek sv. Bartoloměje, kterému je zasvěcen místní kostel, a na to navazu-

jící posvícení. Jeho příprava, průběh a hodnocení bylo úkolem pro

hlavní výbor Sokola. Rozhodně se povedly sedmiboje dětí i dospě-
lých, velkou událostí byl volejbalový turnaj, kde soutěžilo 12 druž-
stev, povedla se co do návštěvnosti i posvícenská zábava. Děkujeme
trenérům i organizátorům za podíl na smysluplném využití volné-
ho času především mládeže. Naopak negativně jsme hodnotili nedo-

statek atrakcí. Chyběl kolotoč a houpačky pro nejmenší.

Samostatnou kapitolou jsou probíhající soutěže fotbalových

oddílů, které jsou ve svém začátku. Cílem tohoto ročníku mist-
rovských utkání A mužstva, dorostu, žáků i přípravky je udrže-
ní v okresním přeboru. Potýkáme se s nedostatkem hráčů
v žákovských oddílech i v oddíle dorostu. Posílit by potřebovala
přípravka, děti od 6 - 11 let a oddíl žáků od 11 - 15 let. Vyzývám

proto rodiče, vyžeňte své ratolesti od „beden“, vždyť jakýkoliv sport

patří k mládí, posiluje zdraví a učí odpovědnosti.

Bližší informace Vám poskytne za přípravku ing. Včelka tel. 

777 730 871 a za oddíl žáků pan Kořán tel. 606 714 090. 

S průběhem mistrovských utkání vás seznámí trenéři a vedoucí

mužstev v příštím čísle kostomlatských novin.

Kromě starostí o činnost oddílů, údržbu chátrající sokolovny,

hřišť a okolí se potýkáme s malým zájmem z řad občanů zapojit se

přímo do dění okolo fotbalu a vůbec do činnosti Sokola.V těchto

dnech jsme začali s výměnou oplocení okolo hřiště. Není to v dneš-

ní době levná záležitost, a když k tomu přičteme obětavou práci těch

pár jedinců, kterou tomu věnují ve svém volném čase, tak věříme,

a je to našim přáním, aby si mladí uvědomili, že ke vstupu na hřiš-

tě slouží vrátka a nové oplocení aby pro ně zůstalo tabu. 

Ano, již 20 let žijeme v kapitalismu, nic lepšího zatím nikdo

nevymyslel, ale ten český je rarita. Z nejvyšších míst je prezentová-

no - každý se starat sám o sebe, vytrácí se pospolitost, solidarita a co

není moje, mohu ničit, víc mě nezajímá.

Žijeme však na vesnici, která vždy ctila tradice, vážila si práce

svých předků, proto věřím v udržení stávajících sportovních aktivit,

získání mládeže i funkcionářů.

Antonín Bárta, starosta TJ Sokol Kostomlaty

Místo počítače 
- pohyb na hřišti


