
Vážení občané, 

věřím, že jste si v krásném a slunečném létě odpočinuli

a načerpali sil do nadcházejících sychravých dnů. S nastupují-

cím podzimem je dobré se zamyslet nad některými akcemi,

které letos probíhají.

Největší akcí, kterou letos realizujeme, je rekonstrukce
pavilonu mateřské školy. Tato rekonstrukce probíhá podle

plánu. Každý týden jsou kontrolní dny, při kterých se hodnotí

stav provedených prací a dolaďuje se další postup. Vnitřní pro-

story se mění do konečné podoby a začíná se upravovat i vněj-

ší vzhled a okolí pavilonu. Po pomalejším rozjezdu jdou práce

do finiše, dle sdělení prováděcí firmy by pavilon měl být pře-

dán o týden dříve. Následovat bude kolaudace a zápis do rejst-

říku škol o navýšení kapacity mateřské školy. Teprve po tomto

zápisu, který provede Krajský úřad Středočeského kraje, může

ředitelka školky vypsat zápis do mateřské školy. Všichni věří-

me, že celá papírová agenda proběhne v co nejkratším termínu

a že další děti budou moci využívat zrekonstruovaný pavilon

ještě v podzimních měsících.

Již tradičně od června do září se v obci postupně střídají

brigádníci z řad studentů, kteří pomáhají při úpravě zeleně,

prořezávání keřů, sekání trávy, rekonstrukci osvětlení, opravě

chodníků a při dalších pracích v obci. V letošním roce se u nás
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Slovo starostkyMilí čtenáři,
pozdrželi jsme o pár dní vydání říjnových Kostomlat-

ských novin, abychom vám mohli přinést základní výsledky
krajských voleb. Pořád existuje dost lidí, kteří nemají běžně
přístup na internet, nebo prostě upřednostňují klasickou
papírovou podobu přenosu informací. To jsou také naši čte-
náři, také jim chceme vyhovět. I proto budeme nadále přiná-
šet usnesení radních i zastupitelů, jakkoli to někteří pokláda-
jí za zbytečné. 

Z obdobného důvodu jsme dali všem zastupitelům mož-
nost jistého představení se čtenářům formou rozhovoru.
Chtěli jsme se chovat férově, proto všichni dostali identické
dotazy, byť bychom prý některým zastupitelům měli klást
otázky jiné. Dnes už můžeme hodnotit - někteří možnosti roz-
hovoru využili skoro dokonale, jiní spíš formálně, někteří této
možnosti nevyužili vůbec. Nabízí se paralela s růzností názo-
rů na to, co by mělo být v našich novinách. Co je pro jedno-
ho čtenáře balastem, jiný rád čte, co jeden považuje za běžný
text, je pro jiného přežvykováním prázdné slámy.

Jeden stálý přispěvovatel ve svém textu vyjadřuje očeká-
vání, jak zareagují zastupitelé na oznámení ředitele školy
o nutnosti omezení některých činností. Finančně podhodno-
cené školství je dlouholetým českým problémem. Opravdu
existují obce, které částečně roli státu přejímají a na zlepšení
situace své školy se podílejí. Chvályhodná poznámka, vyvolá-
vá ale jednu otázku: Máme školskou radu, která mimo jiné
může podávat podněty zřizovateli i dalším orgánům státní
správy, může navrhovat i různá opatření (§ 168 školského
zákona). Přispěvatel v této radě zastupuje rodiče - jaké kon-
krétní podněty k řešení tohoto neutěšeného stavu přinesl na
školskou radu? Pokud žádné, „přežvykujeme prázdnou
slámu“ i v rubrice Názory občanů.   

V červnovém úvodníku jsem uvedl, že by bylo hezké
v předvánočním čísle psát o otevření třetího pavilonu školky.
Předvánoční číslo bude až to následující, ale už dnes může
vidět každý, kdo projde kolem školky, že rekonstrukce snad ze
všech stran toužebně očekávaného pavilonu finišuje. Hezký
podzim všem!                                               František Brož

foto: Marta Dvořáková

Pokračování na následující straně
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Usnesení rady obce Kostomlaty nad Labem (srpen-září)
Rada obce 

schválila:
- cenovou nabídku firmy Milovice s. r. o.

na dodávku 1 okna do ZŠ, 1. patro pavi-

lonu A, chodba, za cenu 19 520,- Kč;

- cenovou nabídku firmy Milovice

s.r.o. na dodávku okna do šatny haly

BIOS za cenu 2 922,- Kč (stávající

okno někdo zvenčí rozbil);

- rozpočtové opatření č. 5 k 29. 8. 2012

(příspěvek od úřadu práce na neza-

městnaného);

- zaslání částky 100 000,- Kč Mateřské

škole Kostomlaty nad Labem začát-

kem měsíce září 2012;

- provedení výměny oken a dveří v bý-

valé autobusové čekárně u Jednoty dle

cenové nabídky;

- Smlouvu o zřízení věcného břemene

č. IV-12-2010582/VB/1 pro stavbu:

Kostomlaty nad Labem, Doubravská,

kNN pro č.p. 86 uzavřenou mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a ČEZ

Distribuce a.s. Děčín;

- nákup vysokotlakého čističe v ceně do

10 tisíc Kč;

- rozpočtové opatření č. 7 k 25. září

2012 (dotace na nezaměstnaného od

úřadu práce);

- doporučení opravy kostela sv. Barto-

loměje do programu Záchrany archi-

tektonického dědictví Ministerstva kul-

tury České republiky pro rok 2013; 

- odměnu ředitelce MŠ Mgr. Markétě

Borecké vyplacenou z fondu odměn

MŠ za měsíc září 2012 

- cenovou nabídku R. Ševčáka, Kosto-

mlaty, na opravu střechy (rovná část

nad jednou místností) obecní nemovi-

tosti čp. 409, v ceně 25 580,- Kč.

povolila:
- pokácení 2 ks smrků stříbrných na

pozemku č. 251. Při kácení musí být

dodržena bezpečnost práce, provede se

v době vegetačního klidu.

souhlasila:
- s návrhem trasy pro projekt stavby

„Lány u Kostomlat nad Labem, p.č.

52/2 - úprava vNN“;

- s napojením nemovitosti na pozemku

č. 19/6 v k.ú. i obci Kostomlaty nad

Labem na dešťovou kanalizaci dle

plánku;

- s uzavřením MŠ v době vánočních

prázdnin od 27. 12. 2012 do 1. 1. 2013

a v době letních prázdnin od 1. 8. 2013

do 31. 8. 2013.

Usnesení zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem
ZO na zasedání 4. září:

vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce;

- zprávu kontrolního výboru.

schválilo:
- rozpočtové opatření č. 6 k 4. 9. 2012;

- navýšení nájemného za 1 ha půdy pro

zemědělské účely na 1 800,- Kč/ha od

1. října 2012;

- po předchozím podpisu stavebního

dozoru vícepráce 01, 02, 04, 05, 06

a 07 na rekonstrukci MŠ Kostomlaty;

- zavazující podmínky v čl. 3 Smlouvy

o výpůjčce nemovitosti 788/1 díl 3

uzavřenou mezi ÚZSVM a Obcí

Kostomlaty nad Labem:

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost

uvedenou v článku I. této smlouvy

řádně pečovat a užívat ji pouze k úče-

lům uvedeným v čl. II, odst. 2 této

smlouvy. V případě převodu nemovi-

tosti z důvodu veřejného zájmu nelze

převedenou nemovitost využívat ke

komerčním či jiným výdělečným úče-

lům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále

převádět ve prospěch třetí osoby. Toto

omezení se sjednává na dobu 10 let od

právních účinků vkladu vlastnického

práva do katastru nemovitostí.

2. V případě, že by nabyvatel porušil

kteroukoli z povinností dle předcho-

zího odstavce, dohodly se smluvní

strany na smluvní pokutě v této výši:

a) v případě, že nabyvatel převede

předmětnou nemovitost uvedenou

v čl. I, nebo její část na třetí osobu

zaplatí převodci smluvní pokutu ve

postupně vystřídali: Aleš Bárta, Tomáš
Bárta, Marek Červinka, Marek
Lipka, Lukáš Novotný, Martin Šulc
a Lukáš Tykva. Všem těmto hochům

patří velké poděkování.

V prázdninových měsících jsme pro-

vedli rekonstrukci veřejného osvětlení
přes dětské hřiště, v ulici Na Obci a Příč-

né ulici. Ještě v podzimních měsících

bychom měli pokračovat v Hradištské

ulici. Při rekonstrukci nám svou techni-

kou velmi pomáhá se svou firmou pan
Bohumil Koutský starší a pan
Bohumil Koutský mladší. 

Rekonstrukce šaten a sprch u haly
BIOS proběhla podle plánu, dokončena

byla v polovině srpna a jako první je

mohli vyzkoušet mladí volejbalisté, kteří

tu měli v srpnu soustředění. 

Nutno dodat, že tato akce nebyla

levná, stála cca 402 000 korun. Podíleli

se na ní pan Daniel Holík, pan Tomáš
Dvořák, pan Martin Král, pan Milan
Sporiš, pan Ján Večerek se svými fir-

mami, vše bylo koordinováno panem
místostarostou Rudolfem Řasou spolu

se správcem haly BIOS panem Fran-
tiškem Toušem. V příštím roce bychom

rádi zrekonstruovali povrch v hale BIOS

a provedli celkovou rekonstrukci kuchy-

ně v základní škole. 30 let je přece jen

znát i na vybavení kuchyně a především

energetické náročnosti jednotlivých spo-

třebičů. Uvidíme, jaké to bude v násle-

dujícím roce s dotačními tituly.

Rok 2013 bude pro naši obec rokem

několika výročí. Připomeneme si 790 let
od založení obce, 35 let od otevření
nové mateřské školy, 30 let od otevře-

ní nové základní školy a 30 let od otev-
ření nové pošty. Rádi bychom si všech-

na tato výročí připomenuli společně.

Proto bych Vás, vážení spoluobčané,

chtěla požádat o spolupráci při přípravě

těchto výročí. Chtěli bychom spojit

základní školu, mateřskou školu, základ-

ní uměleckou školu, DK Kamarád, TJ

Sokol, myslivce, hasiče, farní úřad,

všechny podnikatelské subjekty i jednot-

livce v obci a vytvořit přípravný výbor

pro připomenutí si těchto výročí v obci.

Vím, že v obci žije řada lidí, kteří mohou

ukázat spoluobčanům své umění, svoje

umělecké práce, předvést svoji zručnost. 

V podzimní sychravé době vám přeji

hodně zdraví, rodinné pohody, úsměv na

tváři a životní optimismus.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce

Pokračování z předchozí strany

Pokračování na následující straně
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výši 1,5 násobku ceny, kterou

nemovitost měla ke dni právních

účinků vkladu vlastnického práva

do katastru nemovitostí dle tehdy

platného cenového předpisu,

nejméně však ve výši ceny, kterou

nabyvatel převodem na třetí osobu

získal

b) v případě, že nabyvatel nebude

předmětnou nemovitost využívat ve

veřejném zájmu v souladu s ustano-

vením čl. II, odst. 2, bude ji využí-

vat ke komerčním či jiným výděleč-

ným účelům, nebo ji pronajímat,

zaplatí převodci smluvní pokutu ve

výši 10 % ceny, kterou nemovitost

měla ke dni právních účinků vkladu

vlastnického práva do katastru

nemovitostí dle tehdy platného

cenového předpisu. Smluvní poku-

tu lze uložit i opakovaně, a to za

každé porušení smluvní povinnosti.

V případě opakovaně uložené

smluvní pokuty musí převodce

nabyvateli vždy písemně oznámit,

že bylo zjištěno porušení smluvní

povinnosti a termín, dokdy má být

toto porušení smluvní povinnosti

odstraněno. V případě, že nebude

v tomto termínu porušení smluvní

povinnosti nabyvatelem odstraně-

no, bude smluvní pokuta uložena

opakovaně.

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě

15 dnů poté, kdy bude k zaplacení

smluvní pokuty převodcem písemně

vyzván.

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2

spojeno s náklady na vypracování

znaleckého posudku, případně s jiný-

mi účelně vynaloženými náklady,

zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto

náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté,

kdy bude k jejich zaplacení převod-

cem písemně vyzván.

5. Převodce je oprávněn kdykoliv

během lhůty, stanovené v článku III,

odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny

omezující podmínky ze strany naby-

vatele dodržovány a nabyvatel je

povinen k tomu převodci poskytnout

odpovídající součinnost. 

6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1.

následujícího roku předat převodci

písemnou zprávu o plnění podmínek

souvisejících s převodem z důvodu

veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2)

za rok předcházející, t.j. zprávu

o zachování a rozvoji aktivit, které

jsou ve veřejném zájmu a k jehož

zachování se nabyvatel v této smlou-

vě zavázal, apod. Za porušení tohoto

závazku uhradí nabyvatel převodci

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč,

a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude

k jejich zaplacení převodcem píse-

mně vyzván.

- po předchozím podpisu stavebního

dozoru, po kontrole a odečtení méně-

prací, vícepráce č. 03 na rekonstrukci

MŠ Kostomlaty;

pověřilo:
- radu obce prověřením zapůjčení záz-

namového zařízení audio pro záznam

zasedání ZO.

uložilo:
- vedení obce jednat se stávajícími

nájemci obecních pozemků pro země-

dělské účely o podmínkách pronájmu

pro rok 2014 a další;

- vedení obce revizi všech smluv a zadá-

vací dokumentace týkajících se rekon-

strukce MŠ a vyhledat právní pomoc

za účelem zjištění možností vymáhání

finanční kompenzace za vícepráce

způsobené vadami projektu;

- vedení obce vypsat výběrové řízení na

dodavatele služby odvoz a likvidace

komunálního odpadu;

- vedení obce vypsat výběrové řízení na

dodavatele služby odvoz a likvidace

bioodpadu;

- vedení obce vypsat výběrové řízení na

projektovou dokumentaci na rekon-

strukci kuchyně základní školy;

- vedení obce zajistit cenové nabídky na

rekonstrukci podlahy v hale BIOS;

- vedení obce zajistit revizi a případnou

úpravu projektové dokumentace na

vytápění zbylých pavilonů ZŠ;

- vedení obce oslovit firmy zabývající se

tvorbou územního plánu a poptat před-

běžné nabídky na vypracování ÚP;

- vedení obce vypovědět smlouvu na

automat Coca Cola u haly BIOS 

k 30. 9. 2012;

- vedení obce zajistit neprodleně zabez-

pečení padající zdi před kostelem;

- finančnímu a kontrolnímu výboru pro-

věření poskytování příspěvků odboro-

vé organizaci z veřejného rozpočtu;

- radě obce vyřešení dopravních pro-

blémů na křižovatce v Hroněticích

u čp. 45.

Pokračování z předchozí strany

Do obsahu usnesení  redakce nezasahuje,  přebírá ho v podobě přijaté  radou či  zastupitelstvem. 

● V září se konalo v Úmyslovicích

poslední kolo Polabské ligy, soutěže

v požárním sportu. Po absolvování jedno-

tlivých soutěží bylo vyhlášení výsledků

celoroční soutěže, kdy se z pěti kol sčíta-

ly tři nejlepší časy. Výsledek byl až neu-

věřitelný.

Družstvo Hronětic v kategorii  B-

STANDARD pod vedením pana Fran-

tiška Krále st., ve složení Michal Bayer,

Michal Bureš, Jan Kincl, Tomáš Kyclt,

Josef Novotný, Lukáš Novotný, Ondřej

Pokorný a Petr Škornička obsadilo úžas-

né 1. místo.

Družstvo Hronětic v kategorii A-

ELITE pod vedením pana Stanislava

Nováka, ve složení Rudolf Bayer,

František Brynych, Lukáš Loudil,

Miloslav Loudil, Radek Novák, Tomáš

Škornička a Bohumil Verzich skončilo na

krásném 2. místě.

Všem jmenovaným patří velké podě-

kování za reprezentaci Hronětic v hasič-

ském sportu.

● V říjnu jsme provedli sběr železného

šrotu. Při této příležitosti jsme natřeli

i vrata hasičské zbrojnice a sušák na

hadice.

Za výbor SDH

Jaroslava Škorničková

Z  č i n n o s t i S D H  H r o n ě t i c e

Vyhráli jsme Polabskou ligu

P O Z V Á N K A
V sobotu 3. listopadu pořádáme

HALLOWEEN
Dlabání dýní před hasičskou 

zbrojnicí od 13.30 hodin.

Kdo má dýně doma, 

může si je přinést.

Průvod obcí 

začíná v 17 hodin 

od hasičské zbrojnice.

Strašidla a různé jiné masky vítány.

P ř i j ď t e  s e  s  n á m i  p o b a v i t .  
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů ................................................................................ 1 438

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky ......................................................................................................................... 451

Počet odevzdaných úředních obálek ............................................................................................................................................. 451

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem ........................................................................................................................ 443

Volební účast .......................................................................................................................................................................... 31,36 %

Název politické strany / politického hnutí / koalice počet získaných 
(řazeno abecedně) hlasů

Česká pirátská strana 23

Česká strana sociálně demokratická 77

Dělnická strana sociální spravedlnosti 3

Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků 10

Koalice KDÚ-ČSL, SNK ED a nezávislí kandidáti 17

Komunistická strana Čech a Moravy 117

Komunistická strana Československa 3

Národní socialisté - levice 21. století 0

Občanská demokratická strana 66

„Sdružení nestraníků“ 10

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI -  Češi 14

Strana soukromníků České republiky 1

Strana svobodných občanů 15

Strana zelených 14

Středočeši2012.cz 4

SUVERENITA - blok Jany Bobošíkové, Strana zdravého rozumu 12

TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj 38

„UNP - STŘEDOČEŠI  2012“ 2

Věci veřejné 8

5

ZMĚNA 2012 4

( v í c e  i n f o r m a c í  n a  w w w . v o l b y . c z )

Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY,

za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU

policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminál-

ním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE

POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY,

proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okra-

deni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ

totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební pod-

poru VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme

všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ

A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se

vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU

v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí

a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změ-

nit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 111 21 Praha
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JOSEFEM
PETRÁŠEM,
ZASTUPITELEM OBCE

Před volbami jste určitě měl něja-
kou představu o svém působení v zastu-
pitelstvu v případě, že Vás občané zvolí.
Můžete prosím říci, nakolik se tato
představa naplnila? 

Případným zvolením do zastupitel-

stva jsem se chtěl samozřejmě podílet na

rozvoji naší obce, stejně jako moje kole-

gyně a kolegové zastupitelé. Díky mé

dlouhodobé činnosti v Sokolu bych

i nadále rád podporoval sport v Kos-

tomlatech a zároveň bych chtěl přilákat

ke sportu co nejvíce našich spoluobča-

nů, především z řad naší mládeže.

Myslím tedy, že se má představa z větší

části naplňuje.

Mohl byste stručně popsat svou vizi,
co by mělo v Kostomlatech (případně
Lánech, Hroněticích, Rozkoši, Vápen-
sku) na konci tohoto volebního období
vypadat jinak než v současnosti?

Odpověď na tuto otázku v polovině

volebního období může někomu zavánět

alibismem, nicméně Občanské Sdružení

Kostomlatsko, za které jsem kandidoval

a byl zvolen, mělo jako hlavní úkol roz-

šíření o pavilon mateřské školy, což se

nyní daří realizovat. Další naše plány

byly opravy chodníků, opravy veřejného

osvětlení a dokončení odkanalizování

našich přidružených obcí a v neposlední

řadě zvelebování obecního majetku.

Všechny tyto akce jistě zkvalitní život

v našich obcích.

Myslíte si, že můžete své profesní
dovednosti, nebo dokonce zájmy a ko-
níčky, nějak využít v práci zastupitele?

Mé profesní zkušenosti asi uplatnit

nemohu, ale práce zastupitele je speci-

fická a snažím se využívat zdravý selský

rozum a slušné chování pro rozhodování

o budoucnosti naší obce.

Chcete na tomto místě něco vzkázat
čtenářům Kostomlatských novin?

Čtenáři Kostomlatských novin,

„Kostomlaťáci“, zajímejte se o dění

v obci co nejvíce, přispějte svými nápa-

dy a zkušenostmi k rozvoji obce, aby se

nám tady spolu žilo co nejlépe.  

Na závěr bych chtěl všem popřát

klidný podzim, hodně zdraví a úspěchů

v osobním i profesním životě. 

JANEM
PODROUŽKEM,
ZASTUPITELEM OBCE

Před volbami jste určitě měl něja-
kou představu o svém působení v zastu-
pitelstvu v případě, že Vás občané zvolí.
Můžete prosím říci, nakolik se tato
představa naplnila? 

Má představa o funkci zastupitelstva

je vytvoření skupiny lidí, kterým jde

o zlepšení vzhledu v obcích, vylepšení

současné infrastruktury a dalších věcí,

potřebných k spokojenému životu našich

občanů. Tato vize se zpočátku volebního

období přes antipatie některých zastupite-

lů naplňovala velmi krkolomně. V součas-

nosti se komunikace lepší a doufám, že

jde všem především jen o obecní blaho.

Mohl byste stručně popsat svou vizi,
co by mělo v Kostomlatech (případně
Lánech, Hroněticích, Rozkoši, Vápen-
sku) na konci tohoto volebního období
vypadat jinak než v současnosti?

Budu asi citovat již zmíněné zastupi-

tele přede mnou. Před dokončením je 

3. pavilon MŠ. Připravuje se odkanalizo-

vání Hronětic. Dále bych rád viděl nové

multifunkční hřiště u ZŠ, opravy míst-

ních komunikací a chodníků ve všech

obcích, zkulturnění plochy před nádra-

žím, zateplení ZŠ, větší podporu spolků

pořádajících různé akce pro naše

nejmenší občany (Sokol, DK Kamarád,

SDH Hronětice) a mnoho dalších věcí.

Bohužel vše je odvislé od financí a na

vše nejspíše nezbudou.

Myslíte si, že můžete své profesní

dovednosti, nebo dokonce zájmy
a koníčky, nějak využít v práci zastupi-
tele?

Své vzdělání zemědělského směru

mohu částečně využít při posuzování

péče o zeleň v obci. Jinak si myslím, že

nejdůležitější vlastností zastupitele je

umění komunikace, a to jak mezi sebou,

tak se spoluobčany.

Chcete na tomto místě něco vzkázat
čtenářům Kostomlatských novin?

Chtěl bych poděkovat těm občanům,

kteří chodí na veřejná zasedání, nebo

přímo na OÚ se svými dotazy, náměty

a připomínkami a není jim lhostejné, co

se v obci děje. Závěrem bych ještě

poprosil občany o trpělivost. Námětů

a tipů co zlepšovat je mnoho, ale financí

již daleko méně.

RR oo zz hh oo vv oo rr   ss .. .. ..   || RR oo zz hh oo vv oo rr   ss .. .. ..   || RR oo zz hh oo vv oo rr   ss .. .. ..   

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru
Kostomlaty nad Labem
sobota 3. 11. 2012
Na určených stanovištích mohou občané bezplatně 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 elektrospotře-
biče - jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru,
budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní

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

● azbestový odpad - pouze v omezeném množství

Stanoviště Čas

separační dvůr 
Kostomlaty 
nad Labem 10 :40 - 11:40

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

P r o s í m e  o  s t r i k t n í  d o d r ž o v á n í  u v e d e n ý c h  p r a v i d e l .  D ě k u j e m e .
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Vážení čtenáři, během letošního léta

jsem navštívil mnoho českých a morav-

ských obcí a to mne přinutilo k zamyšle-

ní a nakonec i k napsání těchto řádků.

Proč? Nu protože člověk, zvláště ten

z české kotliny, má ve zvyku porovnávat

a občas i závidět. A tak i já porovnával

a nakonec i záviděl, či doposud závidím.

A věřte, není toho málo, co můžeme

závidět jiným. Rozhodl jsem se tedy více

se věnovat tomu, co v naší obci není až

tak dobré a co lze přitom jednoduše

a hlavně zadarmo zlepšit. A proto, že je

toho více, chci tento cyklus článků

nazvat „Šedá kronika naší obce“.

Jedním z prvních kroků, které by

bylo třeba zlepšit a stačí k tomu jen chtít,

je zvýšit povědomost o svých právech

a povinnostech při správě obce. Nechci

tím rozhodně podněcovat nějaké vášně

typu toho, že někdo bere za něco peníze

a neodvádí za to adekvátní činnost, ale

chci otevřít téma, kterému se i samo

vedení obce věnovalo, na jednom ze

svých prvních jednání, po posledních

volbách do zastupitelstva obce. Tím

tématem je základní neznalost hlavních

právních předpisů, jakými jsou napří-

klad zákon č. 128/2000 Sb., tedy Zákon

o obcích. Jak jinak si lze vysvětlit, že

i přes jasně definovaný požadavek stano-

vený v § 38/ odst. 1 Zákona o obcích

(citace: „Obec je povinna pečovat

o zachování a rozvoj svého majetku“),

nikdo z vedení obce nesjednal nápravu,

když po řadu měsíců parkovaly osobní

automobily na veřejné zeleni, tedy

pozemcích patřící obci - např. pozemek

č. 677/1). To opravdu nikdo z vedení

neviděl nebo nechtěl vidět? Je to tedy

návod i pro zbytek občanů obce, jak se

chovat k veřejnému majetku?

A další obdobný příklad z naší obce.

I přes to, že již zmiňovaný zákon, přesně

§ 103, odst. 4, písm. c) jasně ukládá

obcím zabezpečit místní záležitosti

veřejného pořádku, nikdo doposud neza-

sáhl při neoprávněném záboru veřejného

prostranství na pozemku č. 28/1. Na

tomto pozemku je dlouhodobě složen

majetek cizích vlastníků.

Pochopil bych, kdyby to byly zastr-

čené pozemky, ke kterým se jen tak

nikdo nedostane. Ale vím, že kolem

těchto uvedených pozemků, velmi často

chodí, či jezdí na kole zástupci vedení

obce. To mne potom nutí k možná tro-

chu drsnějším závěrům. Jedná se buďto

o flagrantní a dlouhodobý nezájem

vedení obce o obecní majetek, či

o neznalost svých povinností. Ač žádný

zákon nepředepisuje povinnost mít něja-

kou odbornost při volbách do orgánů

obce, není nic jednoduššího se s těmito

povinnostmi seznámit dodatečně. Stačí

jen chtít. Anebo se skutečně jedná

o záměr? No to však nechám na posou-

zení těch, kteří se v těchto řádcích

poznají a na vás, čtenářů těchto řádek,

kterým není lhostejné, jak a v jaké obci

žijeme. Pokračování příště…

Petr Braun

Šedá kronika naší obce…

Opakovaně si kladu otázku, kdo asi

tak čte (a co to čtenáři přinese...) v KN

publikovaná usnesení, jejichž obsah

vysvětlit by mnohdy činilo neřešitelný

problém nejednomu zastupiteli? Z čeho

je odvozena představa, že tyto texty

musí v KN zabírat místo? Nebylo by

mnohem užitečnější, kdyby místo nich

byly publikovány texty, které by obča-

nům vysvětlily, co třeba obnáší změna

kapitoly XXX, § YYY v rozpočtu obce

a proč byla učiněna? Nebo texty, vysvět-

lující spoluobčanům, proč je v jejich

bytostném zájmu, aby alespoň občas

věnovali pár hodin třeba účasti na jedná-

ních ZO. (těžko toto ale očekávat od šéf-

redaktora, který na ta jednání sám

nechodí...). 

Neúčast na jednání ZO pak přináší

redakční články přežvykující prázdnou

slámu, kdy namísto jasné otázky: Pane
Klosovský již jste obci zaplatil škodu,
kterou jste jí způsobil a kdy převezmete
odpovědnost za hrubé porušení slibu
zastupitele i zákonů? si čtenář může pře-

číst jenom další prázdné klišé.

Nadpis tohoto článku plně platí i pro

práci paní Hercokové. Není to tak dlou-

ho, co její krasocit pobuřovala jedna

dočasně instalovaná okapová roura nato-

lik, že o tom referovala na stránkách

KN. Po šoku, který zažil nejeden

návštěvník našeho hřbitova na počátku

prázdnin, je opět (po kolikáté již...) třeba

se ptát na manažerské schopnosti a kom-

petence námi královsky placené paní

Hercokové. Zareagovat na upozornění

na značně zanedbaný hřbitov vysláním

tam kohosi s postřikem určeným k totál-

ní likvidaci zeleně, to může jenom

hodně velký barbar.

Po vstupu na hřbitov mi chvíli trva-

lo, než jsem pochopil, že totálně spále-

nou zem mohl způsobit jedině chemický

postřik. Jak jsem následně zjistil, nebyl

to čin vandala, ale akce na pokyn paní

Hercokové. Výsledek: definitivně zlikvi-

dovaný travní porost, tím ještě víc zdů-

razněné oraniště s krtinami místo chod-

níku (například od horního vstupu do

středu hřbitova), do vzduchu trčící che-

mií usušené vzrostlé plevele, nejeden

postřikem poničený hrob, ale současně

hned vedle dál rostoucí nezasažená buři-

na včetně náletových dřevin. Po pár týd-

nech nato se vypálené plochy částečně

zazelenaly: to na uvolněném prostoru

předvádějí agresivní plevele, že ony, na

rozdíl od trávníku, jsou na vandalské

zacházení připraveny a tedy bujaře

vyklíčily. Bude následovat další postřik?

Je to přeci docela levné a rychlé opatře-

ní, kdo by se zdržoval s nějakou parko-

vou úpravou hřbitova...

Spalující postřik byl použit i v areá-

lu obce (kupodivu ale ne na plevele ve

spárách chodníkových dlaždic...), ale

dost pozdě, tedy na plevele vzrostlé,

které, takto usušené, zase nikdo neodkli-

dil a tedy dál „zdobily“ obec. Stejně

jako i tradiční dvoumetrové kopřivy

před vjezdem do dvora OÚ, kterých si

stále nikdo nevšímá, jako i suchých

smrků kousek od OÚ (zato paní

Hercoková nechala pokácet 18 zdra-

vých, dle ní nebezpečných, lip...).

Jedna, zvýšenou pozornost zasluhu-

jící informace v minulých KN, bylo kon-

statování pana ředitele Přeučila o nez-

bytnosti radikálně omezit některé

aktivity školy. Jsem zvědav, jak na toto

zareagují naši zastupitelé, zda-li naplní

svoje předvolební proklamace o podpo-

ře školy a škrtvládou způsobený výpa-

dek financí nahradí z peněz obecních.

Od napsání předchozího textu uply-

nul nějaký čas. Mezi tím další jednání

ZO přineslo nové potvrzení obsahu titul-

ku tohoto článku: z našich peněz králov-

sky placená manažerka Hercoková před-

vedla, jak nemá vypadat jednání ZO i to,

jak svoji práci, za kterou ji tak štědře pla-

Za hodně peněz velmi málo muziky, často jen škodlivý hluk

Pokračování na následující straně
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● Letošní školní rok začínáme se 178

žáky, je to o 5 dětí  více než loni, 

o 3 více než předloni, na 1. stupni je

103 žáků na druhém 75. V první

třídě je 20 dětí.

● O prázdninách jsme vymalovali

školní družinu, barvou nově hýří

i přepážky na toaletách. 

● OVOV (Odznak všestrannosti olym-

pijských vítězů; www.ovov.cz): 

20.-23. 9. se tři naši zástupci

zúčastnili republikového finále na

Strahově.

● Den světových jazyků 27.  9. byl ve

znamení projektu 9. ročníku, který

presentoval velké evropské státy.     

tíme, nevykonává, ale objednává ji jinde,

takže ve výsledku nejenom že platíme

dvakrát totéž, ale ten výsledek je natolik

špatný, že nás to stojí peníze další...

Pro ty, kteří na tom jednání ZO neby-

li: Přestože si platíme manažerským pla-

tem (hodně přes 40 000,- Kč měsíčně)

paní Hercokovou, ta si zjednodušuje

život tak, že to, co v běžných firmách

zvládá dělat zaměstnanec za plat průměr-

ný, ona, za plat manažerský, tu práci

zadala ( a obec zaplatila) firmě. To nás

tedy stálo nemalé peníze. Jenže jak se

ukázalo, to zadání bylo tak špatné, že

bude třeba na stavbě MŠ udělat mnoho

dalších prací, tedy navýšit i cenu této

rekonstrukce. Přitom se nejedná o nějaké

nepředvídatelné komplikace, ale věci, na

které bylo možné přijít včas a na které

bylo dokonce i včas upozorňováno...

Takže situace se stále (roky, desetile-

tí?...) opakuje: zadávací dokumentace je

neúplná, nepřesná, chybná a při realiza-

ci se cena díla proto zase navyšuje.

Nepřeceňoval bych skutečnost, že před

rokem tato navýšení ceny obecních

zakázek činila desítky procent z jejich

původní a teď je to (zatím) jenom pro-

cent 10... 

Poslední jednání ZO bylo velmi

kladně ovlivněno nadprůměrnou účastí

občanů, kteří navíc vydrželi i zbytečný

maraton nočního jednání ZO... Jejich

reakce na sledované jednání ZO jako:

Tak nepřipravené jednání jsem ještě
neviděl nebo Vytahujete věci (závažné,

ale nepřipravené body jednání, usnesení

ZO...) jak kouzelník z klobouku..., Chybí
koncepce, nemáte jasno, co chcete... -

hovoří samy za sebe... 

Velmi názorné a doufejme, že

konečně i pro vedení obce poučné, bylo

použití počítače jedním z přihlížejících

občanů, který díky němu mohl i pohoto-

vě dodávat jednajícím zastupitelům jim

chybějící informace (tedy zadarmo

nahrazoval, co královsky placená paní

Hercoková zanedbala...). Lze jenom

doufat, že si stále víc spoluobčanů uvě-

domí, že bez jejich trvalé kontroly vede-

ní obce a vyžadování kvality práce

nejméně takové, jakou oni sami odvádě-

jí, je nejenom jejich právo, ale přímo

povinnost, kterou za nás nikdo jiný

nenaplní...

Pokud nechcete jenom pasivně při-

hlížet, jak nekompetentní lidé utrácejí

i Vaše peníze, jedno, zda-li na obecní,

krajské nebo státní úrovni, dejte jim

o sobě vědět, stačí i málo, třeba podpis

na petici, dopis či email vašemu zastupi-

teli, poslanci, senátorovi... Dejme jim

jasně na vědomí, že nám není jedno, jak

vládnou, jak spravují naše věci.

Josef Touš

Rekonstruované šatny a sprchy u haly BIOS foto: Marta Dvořáková

Zahájení nového školního roku

● Plavecký výcvik letos jen pro 2., 

3. r. začal 10. 9. a skončí 12. 11.

● Sběr papíru proběhl úspěšně ve

čtvrtek 27. 9. 2012.

● V ten samý den bylo ukončeno

výběrové řízení na dodavatele

techniky pro druhý grantový pro-

jekt školy.

● 8. října čekal žáky 4. r. výcvik na

dopravním hřišti.

ZŠ Kostomlaty nad Labem

Pokračování z předchozí strany
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V září nastoupilo do MŠ 19

nových dětí. Všichni noví žáčci si

snadno zvykli na nové kamarády i na

prostředí MŠ. Děti si velice brzy oblí-

bily novou paní učitelku Bc. Janu

Zábranskou, která povede v MŠ logo-

pedické nácviky.

11. 9. 2012 přijelo děti potěšit

divadlo Koloběžka s pohádkou Červe-

ná Karkulka. Děti se hodně nasmály,

představení mělo velký úspěch.

Stejně jako v uplynulých letech

i v tomto roce jsme spolupracovali

s PhDr. Alenou

Vaňátkovou,

která v MŠ

zrea l izova la

21. 9. 2012

s přihlášenými

dětmi vyšetře-

ní výslovnosti,

l a t e r a l i t y  

a 25. 9. 2012

orientační šet-

ření rozvoje

osobnosti. 

V tomto měsíci také proběhlo hla-

sování, ve kterém rodiče i ostatní

návštěvníci školky vybírali název třetí

třídy MŠ. Ze čtyř nabízených variant

nejvíce zaujal vítězný název TŘÍDA

SLUNÍČKA.

VYHODNOCENÍ HLASOVÁNÍ: 

TŘÍDA SLUNÍČKA (16 HLASŮ)

TŘÍDA MOTÝLCI (14 HLASŮ)

TŘÍDA BERUŠKY (8 HLASŮ)

TŘÍDA DRÁČCI (4 HLASY)

Mgr. Markéta Borecká

Zahájení nového školního roku v MŠ

Rekonstruovaný pavilon MŠ foto: Marta Dvořáková

foto: Marta Dvořáková
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Klub Kamarád zahájil svoji činnost

v letošním školním roce tradičním dnem

otevřených dveří (11. 9.). Kromě již tra-

dičního úterního programu pro rodiče

s dětmi jsme letos otevřeli několik

kroužků pro školní děti - Kreativní tvo-
ření s Gábinou, čtenářský kroužek

a míčové hry. Všechny tyto kroužky jsou

již bohužel plně obsa-

zeny.

Nezapomněli jsme

ve svém programu ani

na školkové děti. Úpl-

nou novinkou, kterou nabízíme, je čtvr-

teční Klubáček, vedený v duchu mon-

tessori pedagogiky. Cílem programu je

naučit děti soustředit se, zdokonalovat se

výtvarně, pohybově, hudebně apod.

Zásadní roli hrají speciální pomůcky,



které jsou klíčem

k poznání světa.

Pro malé děti to

jsou pomůcky ke

cvičení činností

„praktického živo-

ta“ a speciální

pomůcky pro roz-

voj smyslů, řeči, matematických schop-

ností, kosmická výchova (zkušenosti

z poznání světa kolem nás) aj. 

Dalším novým kroužkem pro cca tří-

leté děti je Pískání s kocourem. Náplní

této aktivity jsou dechová a řečová cvi-

čení, která hravou formou pomohou

dítěti naučit se správně dýchat, pracovat

s mluvidly a jazykem a zmenšit tak špat-

né řečové a dechové návyky, které se

musí dítě v předškolním věku složitě

odnaučovat s pomocí logopeda. Kroužek

probíhá skupinově spolu s rodiči a nabí-

zíme i možnost individuální konzultace

s lektorkou paní Vlastou Hutrovou.

Začínáme v pondělí 12. listopadu

v 15:30.

Obdobně jako v loňském roce nabí-

zíme i výuku angličtiny, a to jak pro

předškolní děti, tak pro děti první třídy.

Výuka bude probíhat tak, aby pro děti

byla příjemným seznámením se

s novým jazykem, tedy hravou formou

(písničky, pohybové hry, básničky,

obrázky apod.). Oba kroužky povede

Bc. Karin Novotná, která bude s dětmi

mluvit česko-anglicky. Výuková hodina

bude 1x týdně po dobu 30-45 minut, dle

potřeby a zaujetí dětí. Cena za jednotli-

vou lekci je 50 Kč, v této ceně jsou již

zahrnuty materiály, které budou děti při

výuce dostávat. Více informací lze získat

v klubu Kamarád či na e-mailu kari-

inn@seznam.cz.

23. 10. proběhla ukázková lekce

Kreativní tvoření s Gábinou pro
dospělé, další lekce tohoto tvoření

budou probíhat každé první úterý

v měsíci (v letošním roce tedy 6. 11. 

a 4. 12.). Budete si moci vyzkoušet další

techniky: ubrousková technika (decou-

page), misky z papíru (kašírování), kera-

mika ze samotvrdnoucí hmoty, šperky

z bižuterie, drátování, kresba horkým

voskem (enkaustika), paspartování

a jiné. 

Bazar klub Kamarád nabízí mož-

nost inzerce na svých stránkách.

Využijte možnosti prodat či koupit

mateřské a dětské věci. Více informací

na http://www.klubkamarad.cz/index.
php/bazar

Baby Signs® v klubu Kamarád -

klub Kamarád bude svým návštěvníkům

v nejbližší době nabízet semináře

a kurzy programu Baby Signs® -
Znaková řeč pro batolata. Tento pro-

gram byl vyvinut světově uznávanými

odborníky v oblasti výchovy a vývoje

dětí, profesorkami vývojové psycholo-

gie Kalifornské uni-

versity - Lindou

Acredolo, Ph.D.

a Susan Goodwyn,

Ph.D. Cílem progra-

mu Baby Signs® je

usnadnit rodičům

naplnit touhu jejich

dětí po komunikaci,

kterou děti mají

ještě předtím, než

jsou schopné mlu-

vit. Tento program
umožní dětem
naučit se snadno
proveditelné zna-
ky, kterými vyjád-
ří své potřeby,
myšlenky a pocity
ještě dříve, než se
naučí používat
slova. V klubu

Kamarád se budou

pořádat dvouhodi-

nové semináře pro

rodiče programu

Baby Signs®, kde se dozvíte vše, co

potřebujete vědět k tomu, abyste mohli

se znakováním začít. Dále se můžete

těšit na kurzy pro rodiče a děti

„Znakujeme se zpěvem a hrou 1“.

V nabídce je také mnoho výukových

materiálů (knihy, leporela, DVD,…).

Více informací o programu naleznete na

www.babysigns.cz. Nabízíme i krátké

informační schůzky, každé úterý dopo-

ledne v klubovně DKK. Na znakování

s Vámi a Vašimi dětmi se těší certifiko-

vaná instruktorka Soňa Horáčková, DiS

(horackova.sona@seznam.cz)

I od září máme otevřenou miniško-
ličku. Pro případné zájemce nabízíme

ještě poslední volná místa.

Závěrem se na Vás obracíme s pros-
bou o zapůjčení fotografií Kostomlat,

Lán, Hronětic, Vápenska, Rozkoše,

jejichž repliky bychom rádi použili na

adventní výstavě konané v Kostomla-

tech nad Labem. Pokud chcete půjčit své

fotografie zachycující Kostomlatsko

v minulosti, můžete je přinést do kni-

hovny každé pondělí od 16:00 do 18:00

nebo sobotu od 9:00 do 11:00. Zapůj-

čené fotografie Vám vrátíme ihned po

jejich nafocení. Předem moc děkujeme

a zároveň Vás srdečně zveme na již třetí

adventní výstavu.

KNIHOVNA
Vzhledem k minimálnímu využívání
otvírací doby ve čtvrtek dopoledne
dojde od 1. 11. ke změně. Knihovna
bude otevřena ve čt od 16:00 do 17:00.
Školní děti mohou i na dále využívat
knihovních služeb během konání čte-
nářského kroužku, tj. ve čt od 14:00
do 14:30.

9
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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

MINISTERSTVO PRÁCE

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ



10

 

Blahopřejeme 
k významným jubileím:

panu Ladislavu Ježkovi

Mezi námi jsme přivítali:
Rozárii Kuthanovou, nar. 31. 7. 2012
Antonína Podráského, nar. 5. 8. 2012

Nelly Královou, nar. 8. 8. 2012
Štěpánku Antošovou, nar. 13. 8. 2012

Matěje Tykvu, nar. 13. 8. 2012
Nikolu Tykvovou, nar. 18. 8. 2012
Davida Houdka, nar. 25. 8. 2012

Vratislava Vincoura, nar. 27. 8. 2012
Barboru Makovičkovou, nar. 15. 9. 2012

Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Václavem Tanglem z Kostomlat
s panem Milanem Martínkem z Hronětic

Společenská kronika FF oo tt oo gg aa ll ee rr ii ee   
zz ee   ss pp oo rr tt oo vv nn íí hh oo   pp oo ss vv íí cc ee nn íí

Volejbalový turnaj

Účastníci sedmiboje dospělých foto: Marta Dvořáková
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Osmisměrka
Po vyškrtání všech výrazů zbyde šest písmen,
která čtena po řádcích tvoří tajenku: město
v Čechách.

BARCELONA, BOTANIKA, BRAZÍLIE, DĚKAN,

DENIM, DOMINO, DRÁHAŘ, GAMBIT, HLAVICE,

HOTOVKA, JÍDLO, KNIHAŘ, KLADIVOUN,

KOČÁREK, KOLOTOČ, KOMODA, KOŠTÝŘ, 

KRAJINA, LOGOPEDKA, LOPATA, MASAKR,

MILUŠKA, MOLUKY, NITRO, OBRÁNCE, ODVAHA,

ORNITOLOG, OROBINEC, OSINA, OSKAR,

PADĚLEK, PEČIVO, PEKELNÍK, POPELKA,

PROSTĚJOV, PŘÍMOTOP, PISTOLNÍK, REKTOR,

ROLÁK, SAMOVAZ, SLAVÍK, SNOVAČ, ŠTACE,

TATAMI, TATCE, TUPOLEV, VARNA,VESLO, 

VOLAVKA, VOSKOVKA, ZÁVOD.

Krok za krokem jsme začali naplňo-

vat naše plány a předsevzetí. Prvně naše

nejmladší hráčky a hráči zažili pravé tur-

najové zápasy na okruhu turnajů

Supermini Tour pořádaných Sokolem

Mn. Hradiště. V průběhu zimy absolvují

ještě regulérní soutěž pořádanou KVS.

Do této soutěže zapojíme co možná nej-

více dětí. Letošní rok bude pro mladé

volejbalisty rokem, kdy jako začínající

hráči se budou hlavně učit prohrávat.

Konkurence našich zkušenějších soupe-

řů je velká. Účast na turnajích nám ale

hodně pomůže do budoucna. Přípravka

o prázdninách absolvovala krátké sou-

středění v Kostomlatech. Byla to zkouš-

ka jak pro děti, tak pro trenéry. Děku-

jeme za podporu obci a ZŠ, že jsme

mohli spát v tělocvičně a využít areál

školy o prázdninách jako naše útočiště.

Zároveň děkujeme i restauraci U Evy,

která zajišťovala obědy. Z pohledu trené-

rů jsme z hráček a hráčů, kteří se sou-

středění účastnili, byli nadšeni a tento

pocit se nedá ničím nahradit. Děti byly

prostě skvělé a hodně nám pár společ-

ných dní dalo. V plánu je ještě možnost

krátkého zimního soustředění s podpo-

rou pražského klubu, který dlouhodobě

hraje v mládežnických kategoriích nej-

vyšší soutěže. Na tomto soustředění

bychom absolvovali několik společných

tréninků s našimi hostiteli a závěrečný

turnaj. Toto je však otázkou času a mož-

ností trenérek a zájmu dětí. Proto všem

držíme palce, protože sezona začíná.

Další novou epochou je účast žen

v krajské soutěži. Dle očekávání a pro-

gnóz je soutěž velmi vyrovnaná. Po

podzimní části VK Kostomlaty obsadily

v Krajském přeboru páté místo v sedmi-

členné skupině, kdy na dvě družstva

před námi máme jen nepatrnou ztrátu.

To nám dává motivaci do jarní časti sou-

těže. V zimě proto chceme znovu uspo-

řádat sérii tří turnajů pod názvem

Kostomlatský pohár a účastnit se několi-

ka turnajů pořádaných soupeři. Naše hra

byla plná chyb a ty na této soutěži byly

už hodně vidět. Přesto jsme porazily

Vlašim, Čelákovice a vyhrály jeden

zápas v Lysé. Na zlepšení a posunutí

v tabulce budeme pracovat v zimě na

společných trénincích.

Koncem léta jsme již tradičně uspo-

řádali Posvícenský turnaj. Jako už každý

rok bojujeme s překrýváním termínu

turnaje se začátkem krajských soutěží.

Nakonec se turnaj opět podařilo naplnit

kvalitními týmy a turnaji dát opět vyso-

kou prestiž. Znovu, již jako každý rok,

děkuji kostomlatským družstvům, kte-

rých si moc vážíme, protože mnohdy

hrají proti nelehkým soupeřům. Přesto

jejich účast přinese kromě sportovních

výkonů i odlehčení a dobrou náladu.

Večerní zábava a hezké počasí podtrhly

jen kvalitu turnaje. Na hřišti se vystřída-

lo 72 hráčů za podpory mnoha diváků.

Ke komfortu přispělo i umístění dvou

přenosných záchodků, které zajistilo

vedení Sokola Kostomlaty. Zdálo by se

to jako maličkost, ale byla na ně spousta

kladných ohlasů. Tak ještě jednou děku-

jeme obci a Sokolu za podporu.

VK Kostomlaty

Volejbal VK Kostomlaty vkročil do nové hrací 
sezony 2012-13
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Letní přestávka skončila, příprava

skončila a všechna mužstva

nastoupila do podzimní části

soutěží ročníku 2012-2013. Do

nového ročníku vstupujeme se

změnou, všichni hráči a čle-

nové fotbalového oddílu

museli být přihlášeni za

členy Fotbalové asocia-

ce s počátečním po-

platkem 50,- Kč za

každého člena. Každý

člen FAČR má nyní své identifi-

kační číslo, pod kterým vystu-

puje jako hráč, trenér nebo

člen fotbalového oddílu.

A mužstvo po sehrání

sedmi zápasů  vstoupilo do

soutěže celkem úspěšně, 

je na třetím místě tabulky s 13 body

a proto voláme „Kluci, jen tak dál!“ 

Dorost je v počátku soutěže na 

7. místě tabulky. Naše mužstvo posílilo

několik hráčů na hostování z Kamen-

ného Zboží a několik hráčů z Polabanu

Nymburk, kteří u nás mají povolen stří-

davý start. Doufáme, že všichni budou

přistupovat k tréninkům a zápasům zod-

povědně a společně vytvoří takové muž-

stvo, které bude do budoucna přínosem

pro naše A mužstvo.  

Žáci - po loňské vcelku úspěšné

sezoně opustili mužstvo žáků čtyři klí-

čoví hráči. Podařilo se nám však získat

několik chlapců ze Stratova  na stří-

davý start. Náš tým se řadí

v okresním přeboru mezi

věkově nejmladší a pevně

doufáme, že má před sebou skvě-

lou fotbalovou  budoucnost.   

Do podzimní části jsme vstoupi-

li špatně a nešťastně. Po nepřesvěd-

čivém výkonu jsme prohráli vysoko

v Přerově.

Poté po důrazné

domluvě a po

zlepšení trénin-

kové morálky se

hra začala zlep-

šovat a s tím při-

cházely i lepší

výsledky, takže

jsme v současné

době ve středu

tabulky. Věříme,

že hráči nesleví

ze svých výkonů

a budou nás těšit

sérií úspěšných

výsledků.

Poděkování

patří rodičům,

kteří nás vozí na venkovní

zápasy a svým fanděním

podporují celý žákovský

tým. Také bychom chtěli

poděkovat panu

Miroslavu Veselému za zakoupení

žákovských dresů a praporků.

Milan Kořán

Závěrem chci popřát všem muž-

stvům hodně dobrých fotbalových

výsledků.                          Eva Vávrová

A1A OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÍ A MUŽSTVO
Kostomlaty Pátek NE 28.10.2012 14:30

Loučeň Kostomlaty SO 3.11.2012 14:00

Kostomlaty Běrunice A NE 11.11.2012 14:00

Polaban Nymburk B Kostomlaty NE 18.11.2012 13:30

C1A OP DOROST
Straky Kostomlaty SO 27.10.2012 10:00

Kostomlaty Libice n. Cidlinou SO 3.11.2012 10:00

Křinec Kostomlaty SO 10.11.2012 10:00

E1A OP ŽÁCI
Kostomlaty Tatce NE 21.10.2012 10:00

Kostomlaty Slovan Poděbrady NE 28.10.2012 12:30

Ostrá Kostomlaty SO 3.11.2012 12:00

Kostomlaty Litol NE 11.11.2012 12:00

CO NA PODZIM JEŠTĚ ČEKÁ FOTBALISTY

Děkujeme sponzorům, kte-

ří přispěli na dětský pětiboj,

konaný v pátek 24. srpna.

Jmenovitě to byli p. Milan

Veselý, Sokol Kostomlaty nad

Labem, paní Jitka Krupičková,

DVD, p. Kolář,  p. Barták, 

p. Korec, p. Klosovský, Nová

lékárna Poděbrady, Cukrárna

Bruno, p. Pařízek, p. Cykánek,

Obecní úřad Kostomlaty nad

Labem.                                

Účastníci pětiboje

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ PĚTIBOJ

▲


