
Kostomlatské

jak jsem již psala v minulém čísle KN,

hlavní akcí letošního roku je výstavba
kanalizace Lány. Výstavba probíhá podle

harmonogramu tak, aby celé dílo mohlo

být do konce roku zkolaudováno. Hlavní

řady tlakové kanalizace jsou již položeny,

na několika místech ještě zbývá tyto řady

propojit. Prakticky souběžně s hlavními

řady začala i realizace přípojek k jednotli-

vým nemovitostem a umisťování jímek na

pozemcích majitelů nemovitostí. Na

Lánech a v části obce Kostomlaty za tratí

bude připojeno celkem 68 nemovitostí.
Přestože šance přihlásit se měli všichni,

někteří toho nevyužili. Nyní přichází

s tím, zda by bylo možné se ještě na kana-

lizaci připojit. Samozřejmě to možné je,

ale každý, kdo o to má zájem, si musí již

vše vyřídit sám. Od projektu počínaje přes

vyřízení žádosti o územní souhlas až po

vlastní realizaci konče. A hlavně, vše si

musí hradit sám. A to je asi největší pro-

blém. Samozřejmě obec každému zájemci

poskytne informace a rady, jak postupo-

vat, na koho se obrátit, kam zajít, včetně

potřebných kontaktů.

V minulém čísle jsem vás informovala

o vybudování nového dětského hřiště

u obecního úřadu. V polovině října probě-

hla instalace nových prvků na místě stá-
vajícího dětského hřiště Na Obci. Toto

hřiště je určeno věkově starším dětem než

hřiště u obecního úřadu. Věřím, že obě

hřiště budou dětem sloužit dlouhou dobu,

aniž by je kdokoliv poničil.

Jsem ráda, že se konečně podařilo pro-

pojit chodník podél Povodí až k přechodu

pro chodce, který je umístěn na silnici

směr Ostrá. Zde jsme čekali dlouhou dobu

na posunutí telefonního sloupu. Při tom

byla rovněž posunuta dopravní značka,

která na křižovatce bránila v zrcadle ve

výhledu. Další chodník, který prošel

rekonstrukcí, je chodník u mostu přes
Farský potok. V tomto místě vznikala za

deště velká kaluž. Umístěním kanalizační

vpusti a propojením do dešťové kanalizace

je problém vyřešen.

V mateřské škole nás čekají po

novém roce velké změny. Z důvodu

odchodu do důchodu končí ve své funkci

paní ředitelka Helena Kratochvílová k 31.

lednu 2010. Obec 8. října vyhlásila kon-

kursní řízení na funkci ředitele/ky

Mateřské školy Kostomlaty nad Labem.

Zájemci mohli podávat své žádosti do 27.

října. Po té se 9. listopadu sešla konkursní

komise pro výběr ředitele/ky MŠ Kosto-

mlaty nad Labem ve složení: Mgr. Herco-

ková M. - starostka obce (předsedkyně

komise), Bárta A. - místostarosta obce,

Mgr. Ulmajer T. - zástupce Středočeského

KÚ Praha, Mgr. Drahokoupilová Z. -

inspektorka ČŠI, Rydlová J. - ředitelka MŠ

v Nymburce, Hauserová L. - učitelka MŠ

v Kostomlatech n. L. (členové komise),

aby zhodnotila, zda došlé přihlášky splňu-

jí předepsaná kriteria konkursního řízení.

Vlastní konkurs proběhne 2. prosince

2009. Věřím, že komise vybere správného

uchazeče tak, aby mohl nástupce paní ředi-

telky pokračovat ve školním vzdělávacím

programu, který byl pro letošní školní rok

vypracován, případně jej dále rozvíjet.

Adventní čas je časem zastavení
a rozjímání. Je i časem vzpomínání

a poděkování. Zde mi dovolte poděkovat

zastupitelům obce a především členům

rady obce za pomoc při realizaci nároč-

ných úkolů. Velké poděkování patří také

všem zaměstnancům obecního úřadu, ale

i našim "letním brigádníkům" za plnění

svých pracovních úkolů. Poděkování si

rovněž patří firmám, se kterými jsme

v letošním roce spolupracovali. Věřím, že

s většinou z nich budeme spolupracovat

i v dalších letech.

Do nadcházející adventní doby přeji

všem občanům klid a pohodu, příjemné

prožití vánočních svátků a v novém roce

především pevné zdraví, štěstí, dobrou

náladu a životní optimismus.
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Vážení spoluobčané,

Krásné prožití vánočních
svátků, šťastný nový rok 

plný pohody, zdraví 
a spokojenosti přeje 

všem občanům

OÚ Kostomlaty nad Labem,
zastupitelstvo obce a rada obce
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POSEZENÍ PRO DŮCHODCE
22. října se v pohostinství Na Place konalo tradiční poseze-

ní pro důchodce. V úvodu zazpívali žáci základní školy pod

vedením vychovatelky paní Hany Pokorné a dramatický krou-

žek Dětského klubu Kamarád nacvičil pohádku Čarovná

zahrada. Od 15.30 hodin hrála dechová kapela TOX pod vede-

ním pana Jaroslava Trnky.

Vystoupení žáků ZŠ foto: Marta Dvořáková Záběr z pohádky Čarovná zahrada foto: Marta Dvořáková

foto: Marta Dvořáková foto: Marta Dvořáková

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou ZŠ Kostomlaty nad Labem

za všechna vystoupení na akcích obecního úřadu v průbě-

hu celého roku – vítání občánků, loučení s MŠ, posezení

pro důchodce, MŠ Kostomlaty nad Labem za vystoupe-

ní při loučení s žáky 9. třídy a dramatickému kroužku 

DK Kamarád za nacvičení pohádky Čarovná zahrada 

a vytvoření kulis pro tuto pohádku. 

Všechna vystoupení se moc líbila, proto se těšíme na

další spolupráci v roce 2010.

OÚ Kostomlaty n. L.

P o z v á n k a

na zasedání 
zastupitelstva

obce Kostomlaty nad Labem,

které se uskuteční 
ve čtvrtek 10. prosince 2009 

od 19.00 hodin 
v jídelně ZŠ Kostomlaty n. L.

Jedním z bodů programu bude projednání 

a schválení rozpočtu obce na rok 2010.

Přesný program najdete na úřední desce OÚ 
nebo na webových stránkách obce.
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■ Šetříme kde se dá – topit jsme začali

až od poloviny října.

■ Vítání občánků 7. 10. byla první kul-

turní akce školy v novém školním roce.

■ Dva pátky za sebou = dvě kontroly:

první z ČSSZ (bez závad), druhá účetní

audit z obce (4 odstranitelné závady).

■ Třetí kontrola v rozmezí 2 týdnů při-

šla z KHS Praha (nalezena jedna závada

– nemáme teplou vodu na toaletách,

bylo to sděleno zřizovateli).

■ Krádeže peněz ve škole: v rozmezí 2

dnů (7. – 8. 10.) zmizela 2 dětem hoto-

vost přímo z tašky, řeší Policie ČR.

■ Třetí den (9. 10.) řeší Policie ČR krá-
dež jízdních kol z uzamčeného kolosta-

vu školy.

■ Výroční zpráva o činnosti školy byla

předložena školské radě k 15. 10. ke

schválení.

■ 2 autobusy dětí z 1. – 4. třídy jely 22.

10. do Hálkova divadla na pohádku

Dlouhý, široký… Odpoledne předvedly

děti pro důchodce vlastní nastudova-
nou pohádku.

■ Následující den se děti rozjely 

s kárkami po obci a sbíraly papír.

■ Sbíráme papír, baterie a drobná
elektrozařízení, jsme tak zapojeni do

soutěží.

■ ZUŠ – odd. hudební, připravila 5. 11.

s našimi dětmi pro místní MŠ 
program. 

■ Exkurze do Národního muzea

v Praze se zúčastnili žáci 7. a 9. roč. ve

středu 11. 11.

■ Týž den se děti z 1. stupně prostřídaly

v tvořivé dílně a malovaly na hedvábí,

na hrnečky, na nákupní tašku a samo-

statné obrázky.

■ Výuka plavání bude ukončena 30.11. 

■ Systém protidrogové prevence
pokračuje letos v pondělí 23. 11. semi-

nářem pro 6. a 7. ročník a o týden pozdě-

ji pro 8. a 9. ročník.

■ Čtvrtletní pedagogická rada a tříd-
ní schůzky se uskuteční v pondělí 

23. 11.

■ Volné dny z ekonomických důvodů

vyhlásil ředitel školy 16. 11.; 21. 12.; 

22. 12.

■ Soutěže žákovských družstev v šachu
se zúčastníme

25. 11.

■ KMD pojede

v pátek 4. 12. do

divadla ABC na

Lakomou Barku.

■ Inventarizace

majetku odstar-

tuje 1. prosince.

■ V 1. polovině

listopadu se

škola přihlásila

do celostátního
testování čte-

nářské gramot-

nosti a jazyko-

vých znalostí žáků 4. – 9. roč., testování

potrvá až do roku 2013.

■ Škola se souhlasem zřizovatele stále
odprodává staré školní lavice a židlič-
ky z 2. stupně. Cena: 50,– Kč lavice, 

25,– Kč židle nebo 80,– Kč komplet 

lavice + 2 židle.

■ V lednu 2010 se připravuje lyžařský

kurs pro žáky 7. třídy.

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

obláčkového a želvy pardálí. Máme tři

volné vstupenky do zoo – k disposici ve

škole.

■ Školní Akademie je naplánována na

středu 16. prosince – srdečné pozvání do

školy.

ZŠ Kostomlaty n. L.

Žáci 5. třídy při sběru papíru po obci foto: Marta Dvořáková

Připravujeme se na Vánoce
Každý, kdo má malé děti, dobře zná,

jak se dokáží těšit na Vánoce. Těší se

především na nové dárky.

Ve svých vzpomínkách si později

budou vybavovat také atmosféru, která

provázela přípravy i vlastní oslavu

Vánoc.

V naší mateřské škole se každoročně

snažíme přiblížit dětem vánoční, dnes již

mnohdy zapomenuté, zvyky. V loňském

roce jsme byli nasáknout vánoční atmo-

sféru v přerovském skanzenu. Letos

máme na čtvrtek 3. 12. naplánován výlet

do Kouřimi. V té době již bude místní

skanzen vánočně vyzdoben. Kromě pro-

hlídky s ukázkami starých řemesel

a lidového umění se tam setkáme i se sv.

Mikulášem a doufáme, že budeme obda-

rováni. Ušmudlaný čert by našim

nejmenším pokazil náladu, toho vidět

nechceme. Ale protože k tajemným

adventním postavám patří, vyrobíme si

ho jako roztomilou figurku za pomoci

maminek ještě tentýž den odpoledne

v mateřské škole. A pokud budou

maminky ochotny zazpívat si s námi

nějakou vánoční koledu, mohli bychom

se rozcházet všichni spokojeni a příjem-

ně vánočně naladěni. Bude pak záležet

na každém z nás, jak dlouho si pokoj

v duši nenechá vytlačit předvánočním

shonem.

Pokojné vánoční 
svátky všem 
čtenářům
přeje za
kolektiv
MŠ

H. Kratochvílová

UZAVŘENÍ 
OBECNÍHO ÚŘADU
V ČASE VÁNOČNÍM

Oznamujeme občanům, že

Obecní úřad v Kostomlatech nad

Labem bude v době od 23. 12. 2009

do 31. 12. 2009 uzavřen z důvodu

dovolené.  Od pondělí 4. ledna 2010

bude opět otevřen dle stávající pra-

covní doby.

Pondělí 7 - 11 12 - 17

Úterý 7 - 11 12 - 15

Středa 7 - 11 12 - 17

Čtvrtek 7 - 11 12 - 15.30

Pátek 7 - 11 12 - 13

Děkujeme za pochopení.

OÚ Kostomlaty n. L.
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Dne 24. 10. uskutečnili členové sboru sběr železa. Železné-

ho šrotu bylo tolik, že akce končila v odpoledních hodinách.

Ten den jsme spojili i s úklidem zbrojnice. Navečer jsme den

zakončili posezením, a tak i sezónu. 

Naše práce ale ještě letos neskončila. Hned týden na to

jsme uspořádali Halloween. Den před touto akcí se děti sešly

a vydlabaly dýně, které pak druhý den navečer zdobily okolí

zbrojnice i Hronětic. V sobotu 31. 10. se sešla strašidla, smrtky,

duchové a jiné příšery v hasičské zbrojnici – každé vybavené

nějakým světýlkem. Průvod, který byl opravdu nemalý, prošel

Hroněticemi a poté se příšery usadily v sále hasičské zbrojnice

a při hudbě začal ten správný rej. Účastníků bylo tolik, že se

jenom stěží všichni vešli do sálu. Výzdobu sálu umocnila

hudba s barevnými světly a atmosféra zde byla úžasná. Zdarma

byla pro děti limonáda a také sladkosti, které věnovala firma

pana Korce. Celou akci zdokumentoval fotograf z Nymbur-

ského deníku. Fotografie byly ke shlédnutí na internetových

stránkách Nymburského deníku na adrese www.nymbursky.

denik.cz/kultura_region/. Dle návštěvnosti i ohlasu návštěvní-

ků se akce moc líbila, a tak ji budeme příští rok určitě opako-

vat. 

Dne 26. 11. byla svolána členská schůze sboru SDH

Hronětice. 

Mikulášská nadílka, která se stala již tradicí bude 5. 12. od

16.30 hod., na kterou jste samozřejmě zváni. Jako každý rok,

tak i letos, přijde Mikuláš, anděl i čert, bude hudba a malé

občerstvení. Připravené balíčky pro děti pak odevzdejte před

začátkem akce organizátorům. 

Poslední akcí v tomto roce je Valná hromada, která bude

11. 12. od 18.30 hod. v sále hasičské zbrojnice.

Nyní – v době blížících se adventních svátků přeji všem

příjemné prožití, stejně tak i vánočních svátků a do Nového

roku, přeji všem hodně štěstí, zdraví a celoroční pohodu. 

Za výbor SDH Jaroslava Škorničková 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA SE BLÍŽÍ 
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Obec Kostomlaty nad Labem se zapo-

jila do ekologicky zaměřeného projektu

firmy OTTO Office (CZ) s.r.o. SBÍREJ–
TONER.CZ. Tento projekt má za cíl

podpořit odběr prázdných tiskových kazet

určených k renovaci a za hodnotu odebra-

ných tiskových kazet poskytne firma

KMP dar na vybraný dětský domov nebo

ústav v jednotlivých krajích ČR. V našem

případě se jedná o NEZÁVISLÝ ŽIVOT,

občanské sdružení podporující osoby

s kombinovaným postižením (více na

www.nezavislyzivot.cz).

Sběrný box na tonery je umístěn

v budově obecního úřadu v přízemí

vedle e-boxu, do kterého mohou občané

nosit nefunkční domácí elektrospotřebi-

če. Seznam vhodných tonerů čítá 197

položek a je umístěn na www.sbirej-

toner.cz.

PROČ SE PROJEKTU 
ZÚČASTNIT

Pomůžete ústavu mentálně posti-
žených ve Vašem kraji

I ve Vašem kraji žijí mentálně posti-

žení, i ve Vašem kraji jsou ústavy, které

o ně pečují a podporují je. V každém

kraji jsme jeden takový ústav pro men-

tálně postižené vybrali a společně jim

můžeme pomoci, můžeme je podpořit

a to bez vydání jediné koruny z „Vaší

kapsy“...

SBÍRÁME TONERY

Sběr železa foto: Marta Dvořáková Sběr železa foto: Marta Dvořáková

Pokračování na str. 5



5

EE KK OO LL OO GG II EE   || EE KK OO LL OO GG II EE   || EE KK OO LL OO GG II EE   

Aktivně se zapojíte do ochrany
životního prostředí

Tonerové a inkoustové kazety nepat-

ří mezi odpadky. Jejich sběrem umožní-

te renovaci a ušetříte přírodu od zbyteč-

né zátěže. Ročně se v ČR na skládce

ocitne až 3 400 tun tonerových a inkou-

stových kazet. Společně tohle číslo

můžeme snížit…

Renovovat a recyklovat je potře-
ba, budete IN!

Prázdný tonerový a inkoustový obal

má svoji hodnotu. Sbíráním vhodných

prázdných tonerů nastartujete nejen

pozitivní ekologické klima ve Vaší firmě,

ale zároveň zajistíte jednoduchým způ-

sobem peníze potřebným.

Zbavíte se starostí s odstraněním
tiskových kazet

Hromadí se, překážejí.. nevíte, kam

s nimi? Odhozením do sběrných boxů se

jich zbavíte, nepoškodíte přírodu a po-

můžete….

OÚ Kostomlaty
čerpáno z www.sbirej-toner.cz

SBÍRÁME TONERY
Pokračování ze str. 4

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

UPOZORNĚNÍ
ŘIDIČŮM

Někteří z Vás si možná všimli,

jiní již byli pokutováni. Na hlavní

silnici (ul. 9. května) ze směru od

Nymburka, ještě než dojedete k pře-

chodu pro chodce u Jednoty, je

umístěna dopravní značka „Zákaz

zastavení“. Přesto spousta řidičů 

v místech před Jednotou zastaví 

a jde si nakoupit či vyřídit jinou

věc. 

Apelujeme na tyto řidiče, aby

značku respektovali. Možná si ani

neuvědomují (kromě toho, že poru-

šují pravidla silničního provozu), že

přes jejich stojící vozy nejsou

někdy vidět přecházející lidé, natož

děti.

OÚ Kostomlaty n. L.

Blahopřejeme 
k významným jubileím:
paní Boženě Toušové z Kostomlat

Společenská kronika
Mezi námi jsme přivítali:

Michaelu Bergerovou, nar. 30. 9. 2009
Filipa Kuthana, nar. 3. 11. 2009

Naposledy jsme 
se rozloučili:

s paní Marií Veverkovou z Kostomlat
s panem Lubomírem Vosobou 

z Kostomlat
s paní Emilií Tuzarovou z Lán

Děkujeme za projevenou soustrast nad úmrtím naší maminky

Miloslavy Králové z Hronětic.

dcery Alena Bašusová a Mirka Toušová
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PODZIMNÍ POHÁDKOVÉ
ODPOLEDNE

7. listopadu jsme uspořádali v hale

Bios již druhé Podzimní pohádkové

odpoledne. Děti na něm soutěžily

s pohádkovými bytostmi – černokněžní-

kem, Popelkou, princeznou, čarodějnicí,

skládaly s Večerníčkem jeho čepici, lovi-

ly ryby s Křemílkem a Vochomůrkou.

Za splnění soutěží obdržely dárečky

a klubový časopis Kamarád, který vydá-

váme při příležitosti pořádání akcí pro

veřejnost. V každém časopise je křížov-

kářská soutěž o ceny, z minulého čísla

jsme na Podzimním pohádkovém odpo-

ledni vylosovali tři výherce: Barboru

Šilarovou, Martina Pijáka a Barboru

Pourovou. Kdo potřeboval vybít svou

energii i mimo soutěže, mohl se vyřádit

na velké trampolíně, opičí dráze, měli

jsme také zapůjčený velký domeček pro

děti a skluzavku. Za zapůjčení děkujeme

Mateřskému centru Svítání v Nymburce.

Během odpoledne vystoupil klaun

Pepíno don Bíno s programem, do něhož

zapojil kromě dětí také maminky a tatín-

ky. Druhým vystoupením byla pohádka

Čarodějná zahrada v provedení drama-

tického kroužku Dětského klubu

Kamarád. (Tuto pohádku hrály děti

z dramatického kroužku s velkým úspě-

chem také na tradičním setkání seniorů

Na Place 22. října). Podzimní pohádko-

vé odpoledne se uskutečnilo díky dotaci

z Fondu Kultury Středočeského kraje,

kterou Dětský klub Kamarád získal 

na pořádání akcí pro veřejnost. Žádný

jiný subjekt se na této akci finančně

nepodílel.

KNIHOVNA
Dětský klub Kamarád bude

od 1. 1. 2010 spravovat obecní

knihovnu. Od městské knihov-

ny v Kutné Hoře máme zdarma

přislíbený knihovnický počíta-

čový program. V budoucnu tedy bude

možné přes internet zjistit, jaké knihy či

časopisy jsou v knihovně k dispozici

a zda jsou, či nejsou půjčené. Aby byl

tento systém plně funkční, bude třeba

dokoupit ještě jeden počítačový pro-

gram. Peníze na něj chceme získat

z dotačních a grantových programů.

O tyto programy z podstaty věci (kni-

hovna je obecním majetkem) musí žádat

obec, nikoli Dětský klub Kamarád.

V lednu také začne probíhat za dozoru

školených pracovníků z MK Kutná Hora

restrukturalizace knihovního fondu.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
Pro děti a jejich rodiče připravujeme

17. prosince vánoční besídku, která se

ponese v duchu tradičních českých

Vánoc. Bohatý program je připraven na

dopoledne (8:30-12:00) i odpoledne

(16:00-18:00).

POZVÁNKA 
NA PŘEDNÁŠKU

8. prosince se dopoledne v klubovně

uskuteční obecná přednáška o alternativ-

ní medicíně zaměřená zejména na masá-

že (lymfatická masáž, klasická masáž,

čínská masáž), reiki terapii a reflexní

terapii. Přednášku povede pan L. Kastner.

VÝROBA RUČNÍHO
PAPÍRU

proběhne 10. prosince od 16:00

v klubovně. Všichni, kteří si chcete

vyrobit např. originální vánoční přání

z ručního papíru, jste srdečně zváni.

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
27. a 28. listopadu si mohli rodiče

a děti vytvořit adventní aranžmá (věnce,

svícny). Tvoření vedla Vladislava

Langerová, lektorka aranžování květin,

která má v této oblasti bohaté zahraniční

zkušenosti.

FOTOGRAFICKÁ 
SOUTĚŽ

Dětský klub Kamarád vyhlašuje

fotografickou soutěž na téma „Kosto-

mlatsko dnešníma očima“. Foťte cokoli,

co se Vám v Kostomlatech líbí, nelíbí, co

je pro ně typické nebo naopak, fantazii

se meze nekladou. Prostě cokoli, co

podle vás vystihuje dnešní Kostomlaty.

Soutěž není věkově omezena. Další pod-

mínky soutěže naleznete na našich

webových stránkách.

Naposledy bude v roce 2009 klubov-

na otevřena 17. prosince, poprvé v roce

2010 v úterý 5. ledna. Děkujeme všem

příznivcům Dětského klubu Kamarád za

celoroční podporu, zvláštní poděkování

pak patří firmě www.ikostomalty.net za

poskytování internetu zdarma a firmě

nechanicky.net za správu webových

stránek.

Pokud máte jakékoli dotazy, přání,
připomínky, kontaktujte nás na e-mailo-
vé adrese klub.kamarad@seznam.cz.

Těšíme se na vás a všem 
přejeme krásné Vánoce 

a do roku 2010 jen vše dobré.

DĚTSKÝ KLUB KAMARÁD

www.klubkamarad.cz

Úterý 8:30 – 12:00
Středa 16:00 – 18:00
Čtvrtek 8:30 – 12:00 16:00 – 18:00

Provoz herny
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Jízdní řád Polabský motoráček

Dopravce: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9
tel. +420 606 366 199

e-mail: vlaky@kzc.cz, web: www.kzc.cz
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PATŘÍ KOLA 
NA HŘBITOV?

Památka zesnulých, neboli svátek
Všech svatých – Dušičky. Na hřbitově je

poměrně velký provoz. Mezi svátečními

hosty se proplétá hned několik starších žen

s koly – po celém hřbitově. Většinou mají

co dělat, aby i s kolem na úzkém, šikmém

a kluzkém chodníčku neupadly. Několik
kol stojí odstavených uprostřed chod-
níčku, ostatní návštěvníci hřbitova mají
problém je obejít. Jeden majitel bicyklu
bez stojánku vyřešil jeho zaparkování
tím, že jej opřel o náhrobek. Pochopi-
telně, že ne o svůj. Ani si nedal práci

s natočením kola, aby jej mohl opřít ales-

poň o zadní část cizího náhrobku. 

Pátral jsem po tom, kde pramení tako-
váto neúcta k mrtvým, k cizímu majetku,

k návštěvníkům hřbitova. Jediné, co jsem

zjistil, byla skutečnost, že stojan na kola,
umístěný u vchodu na hřbitov, byl úplně
prázdný. Vysvětlovat takovéto chování

údajnou obavou z krádeže kola je nepřija-

telné. Přitom do hospody či obchodu si
kolo nikdo vzít nedovolí. Proto by asi

nebylo od věci taktně, ale důrazně u vcho-

du na hřbitov návštěvníkům připomenout,

co velí běžná slušnost. A jsme asi opět

u absence hřbitovního řádu... U hřbitova

ještě jedna otázka: co asi vedlo některé

obce k přistavení dvou kontejnerů na

odpad na hřbitově? Do jednoho je odklá-

dán biologický odpad, kterého je nepoměr-

ně víc, do druhého vše ostatní: zbytky sví-

ček, plasty, sklo...

S tímto tématem souvisí otázka, proč
položení věnečku k památníku u Soko-
lovny byla utajená záležitost? Několik
desítek padlých spoluobčanů a nikde
žádná zmínka, ticho z obce, ticho ze
Sokola, ticho na obecním webu, v KN...

Stejný věneček – včetně trikolóry – je na

hrobu 3 sovětských vojáků, kteří po skon-

čení války nepřežili střet s vlakem na pře-

jezdu u Rozkoše... To jsme opravdu tak

deformovaní? Pro dokreslení, jak si váží-
me našich padlých předků, se běžte na
památník u Sokolovny podívat: ani
nedávné svátky nebyly dostatečným
důvodem pro takové základní věci, jako
je posekání trávy, či vyklučení náleto-
vých křovin a dřevin okolo něj. Možná je

to tím, že obecním zaměstnancům údajně

velí dva lidé, jak jsem se dověděl na zase-

dání ZO. A očekávat, že údržbu tohoto
prostranství v důstojném stavu bude
Sokol Kostomlaty považovat za nevel-
kou službu obci, jako výraz poděkování
za štědrou finanční dotaci, kterou mu
obec každoročně poskytuje, se ukazuje
jako hodně velká naivita... 

Josef Touš
sagenit@tiscali.cz

NENÍ HŘIŠTĚ 
JAKO HŘIŠTĚ 

Skoro by se dalo říct, že se v poslední
době v obci roztrhl pytel se zřizováním
dětských hřišť – bylo otevřeno již třetí.
Nemám nic proti dětským hřištím. Sám

jsem jejich nedostatek nepociťoval, co by

venkovan, jsem za pár korun dětem posta-

vil kolotoč, houpačky, šplhadlo..., proléza-

ček a domečků si kluci nalezli či postavili

na zahradě plné stromů dost sami... Ne

však každý má ale stejnou možnost, proč

tedy nezřídit dětské hřiště... Na straně

druhé nemohu nevidět, že je to již třetí
hřiště stejného druhu, instalované
v obci: všechna jsou určená pro malé až
nejmenší děti. 

Nemohu současně nevidět stav školní-
ho sportovního hřiště, který si dovolím
označit za havarijní. Zatímco zřizování
dětských hřišť je na libovůli obce, školní
sportovní areál je součástí vzdělávacího
procesu; předpokládal bych tedy, že má

nezpochybnitelnou prioritu. Nebudu nyní

rozebírat, kdo a proč postavil novou školu

v obci tak jak ji postavil (bez plánovaného

bazénu a v mizerné kvalitě nejenom hřiš-

tě...), ale musím se zeptat, proč našim
zastupitelům nevadí, že naše děti musí
absolvovat tělesnou přípravu na něčem,
co spíš připomíná rumiště než sportovní
plochu, což je tedy využíváno velmi ome-

zeně..? Ze všech stran slyším, jak dnešní

děti málo sportují, nebude to dáno i tímto

příkladem obce v přístupu ke školnímu

hřišti? A nebylo by bývalo vhodnější mys-
let víc na starší děti až dospívající mlá-
dež? Možná by pak ubylo problémů se

sprejery...

Předem odmítám výmluvy na nedosta-

tek peněz, nejenom s odkazem na obecní

dotace neobecním sportovištím. A stačí se

podívat na www.obec–kravsko.cz, kde lze

získat informace, jak nevelká obec (cca

500 obyvatel), s mnohem menšími příj-
my než my, rekonstruuje venkovní škol-
ní areál nákladem 10 miliónů korun –
výhradně za evropské peníze... Shodou

okolností tu obec dnes také vede bývalý
učitel, ale na rozdíl od nás, si nikdy nestě-

žovali, že malé obce nemohou dosáhnout

na dotace z EU, ale evropské dotace již
několik let úspěšně čerpají. Pro ty, kdo se

nemohou podívat na jejich web, uvádím

několik příkladů, co ta obec za peníze

z EU již postavila: odbahnění a rekon-
strukci rybníka, či nedávno zprovoznili
tři podporované byty s pečovatelskou
službou pro seniory (za 3,5 milionu Kč,

výhradně z peněz EU) a nyní ona venkov-
ní sportoviště...

Ještě jedna poznámka: v té obci (jako

v mnoha dalších) již před několika lety
přiřadili mateřskou školu ke škole
základní. Jsme v situaci, která tento krok

nyní jaksi přirozeně nabízí, proto jsem se

zeptal ZO, proč nejít touto cestou? Dostalo

se mi odpovědi: K čemu by to bylo?
Josef Touš

sagenit@tiscali.cz

Informace redakční rady: další člán-

ky autora jsou zveřejněny na webových

stránkách obce v rubrice Kostomlatské

noviny - Co se do novin nevešlo

(http://www.kostomlaty-obec.cz/vismo/

zobraz_dok.asp?u=7062&id_org=7062

&id_ktg=10132&p1=&p2=&p3=).

Jedná se o tyto články: Dvojí poplatky
za stočné, Lípy a komunikace,  Finan-
ční vyúčtování, Nejenom pro redakci
KN, Chodníky a přechody a Jak také
lze zlepšovat komunikaci s občany
(jsou to texty ke konkrétním obecním

záležitostem, připomenuté  v mnohem

širších souvislostech, než by se z názvů

mohlo zdát).

Rozhlasové relace
Na základě podnětu od jednoho naše-

ho spoluobčana vznikla na webových

stránkách obce rubrika „Rozhlasové rela-

ce“. V této rubrice budou zveřejňovány

texty hlášené místním rozhlasem, které

nemají jednorázový charakter. Za návrh

děkujeme.              OÚ Kostomlaty n. L.

Co se do novin nevešlo
Na internetových stránkách obce

vznikla ještě jedna nová rubrika. V katego-

rii Kostomlatské noviny kromě jednotli-

vých vydání KN budou v této kategorii

vždy v den vydání nového čísla KN také

k dispozici články v příhodně nazvané 

rubrice Co se do novin nevešlo. V tištěné

verzi bude na jednotlivé články vždy 

upozorněno.                     redakční rada

PPřřííjjeemmnněě  pprroožžiittéé  vváánnooččnníí  ssvvááttkkyy  
VVáámm  vvššeemm  ppřřeejjee  rreeddaakkččnníí  rraaddaa  

KKoossttoommllaattsskkýýcchh  nnoovviinn

OMLUVA
Omlouváme se panu Josefu Toušovi
za to, že v minulém čísle KN nebyla
u jeho článků dodržena grafická
úprava dle požadavku autora.

redakční rada
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POLABSKÉ VÁNOČNÍ TRHY
Výstaviště Lysá nad Labem pořádá
Polabské vánoční trhy v těchto dnech:
Mikulášské trhy
ve dnech 4. - 6. prosince 2009

Stříbrné trhy
ve dnech 11. - 13. prosince 2009

Zlaté trhy ve dnech 18. - 20. prosince 2009

Trhy jsou otevřeny vždy od 9 do 17
hodin. Vstupné se neplatí.

U příležitosti Polabských vánočních

trhů se ve třech termínech uskuteční spe-

cializované sběratelské burzy:

Neděle 6. prosince: knihy, bibliofi-

lie, grafika, exlibris, mapy, poštovní

známky, fotografie, pohlednice, kalendá-

říky, etikety, nálepky, obaly, ubrousky,

platidla…

Neděle 13. prosince: figurky z kin-

der vajíček, hračky, odznaky, přívěsky,

tužky, pivní suvenýry, kuřácké potřeby,

alkoholové miniatury, mineralogie, pří-

rodniny…

Neděle 20. prosince: militaria,

železniční tématika, hasiči, automobilis-

mus, modelářství, fotografická technika,

technické obory, numismatika…              

čerpáno z www.vll.cz

PRODEJNÍ DOBA KVĚTINKY 
O SVÁTCÍCH

Čtvrtek 24. 12. 2009 08.00 - 11.00 hodin

Pátek 25. 12. 2009 zavřeno

Sobota 26. 12. 2009 07.00 - 11.00 hodin

Do 30. 12. 2009 běžná pracovní doba.

Čtvrtek 31. 12. 2009 07.00 - 11.00 hodin

Pátek 1. 1. 2010 zavřeno

UMÍSTĚNÍ NAŠICH FOTBALISTŮ
Tým Zápasy V R P Skóre +/- Body

1 (1) FK Loučeň 13 11 1 1 46:14 32 34 

2 (3) SK Poříčany A 13  10 2 1 37:16 21 32 

3 (2) Sokol Přerov n. Labem 13  10 0 3 40:11 29 30 

4 (4) SK Městec Králové 13  8 1 4 37:15 22 25 

5 (6) Libice n.Cidlinou 13  6 2 5 26:25 1 20 

6 (5) Hrubý Jeseník A 13  6 1 6 28:28 0 19 

7 (7) SK Kostelní Lhota A 13  6 1 6 20:25 -5 19 

8 (8) Sokol Běrunice A 13  4 2 7 28:32 -4 14 

9 (9) Sokol Krchleby 13  4 1 8 29:45 -16 13 

10 (13) FK Dymokury A 13  3 3 7 19:39 -20 12 

11 (11) Pátek A 13  3 2 8 22:27 -5 11 

12 (12) Sokol Kounice A 13  3 2 8 16:36 -20 11 

13 (10) Sokol Kostomlaty 13  3 2 8 12:35 -23 11 
14 (14) AFK Sadská B 13  2 4 7 15:27 -12 10

BOHOSLUŽBY 
V KOSTOMLATECH
V době vánočních svátků 
se budou konat bohoslužby 
v kostele sv. Bartoloměje násle-
dovně:

24. 12. 2009 v 15.30 hodin
Dětská mše svatá

25. 12. 2009 v 11.00 hodin
Bohoslužba

27. 12. 2009 v 11.00 hodin
Bohoslužba

1. 1. 2010 v 11.00 hodin
Bohoslužba

PRODEJNÍ DOBA
JEDNOTY 

O SVÁTCÍCH

Čtvrtek 24. 12. 2009
07.00 - 11.30 hodin

Pátek 25. 12. 2009
zavřeno

Sobota 26. 12. 2009
zavřeno

Neděle 27. 12. 2009
07.00 - 11.00 hodin

Pondělí 28. 12. 
až středa 30. 12. 2009
běžná pracovní doba.

Čtvrtek 31. 12. 2009
06.00 - 14.00 hodin

Pátek 1. 1. 2010
zavřeno

Kraj pomohl sportovcům 
v Kostomlatech n. L.

V minulých dnech dokončila TJ

Sokol Kostomlaty n. L. rekonstrukci

havarijního stavu elektroinstalace

a vnitřních prostor sportovního zázemí

hráčů a rozhodčích. Akce se mohla

uskutečnit jen díky poskytnutí dotace

z Fondu sportu a volného času

Středočeského kraje. Poskytnutá částka

70 000 Kč představuje 60 % plánova-

ných nákladů. V současné době již zre-

konstruované prostory opět slouží spor-

tovcům, kteří se mohou připravovat ke

svým výkonům v příjemném a hlavně

bezpečném prostředí. Dík patří i všem

kostomlatským, kteří neváhali a přiložili

ruce k dílu. 

Za TJ Sokol Kostomlaty n. L. 

Josef Petráš, starosta

ZZ pp rr áá vv yy   zz   kk oo pp aa nn éé   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   kk oo pp aa nn éé
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Všechna mužstva oddílu kopané ukon-
čila podzimní část soutěže. Některým se
dařilo lépe, některým hůře, tak to již ve
sportu chodí.

„A“ mužstvo
Po úvodních třech zápasech podzimní

soutěže ukončil svou trenérskou činnost na

vlastní žádost pan Kyliánek, který se odstěho-

val. Funkci trenéra vykonával od podzimu

2006 a patří mu za to naše velké DÍKY. Jeho

pozici převzal Martin Šulc, asistent Tomáš

Novák, vedoucím mužstva zůstává Petráš

Josef.

Po nevydařeném vstupu do soutěže, kdy

Náš tým ve třech zápasech nevstřelil ani bran-

ku a krčil se na posledním místě tabulky

s hrozivým skóre 0:12 pokračoval okresní

přebor dospělých dalšími zápasy.

13. 9. 2009

Sokol Kostomlaty - FK Libice 2:0 (1:0)
- branky: Bárta Martin, Neagu Kamil

- po bojovném výkonu proti houževnatému

soupeři vítězíme a získáváme první body

20. 9. 2009

Sokol Kounice - Sokol Kostomlaty 0:3 (0:1)
- branky: Zalabák Martin, Sporiš Martin,

Novák Radek

- velmi dobrý kolektivní výkon a místy před-

vedená kombinační hra, zaslouženě přináší

další 3 body

27. 9. 2009

Sokol Kostomlaty - SK Poříčany 1:1 (1:1)
- branky: Dvořák Petr

- proti velmi kvalitnímu soupeři jsme odehrá-

li utkání ve vysokém tempu, když nám ke

konci už místy docházely síly, přesto je

dělba bodů naprosto zasloužená

3. 10. 2009

Sokol Běrunice - Sokol Kostomlaty 2:0
(1:0)
- po zbytečném vyloučení Pavla Dvo-řáka,

dohráváme 50 minut v 10 hráčích a nemáme

sílu na zvrat v utkání

11. 10. 2009

Sokol Kostomlaty - AFK Pátek 2:6 (1:1)
- branky: Sporiš Martin, Zalabák Martin

- soupeř se na nás velmi dobře připravil a pře-

hrál nás ve všech směrech, kdy zejména

závěr utkání vyzněl velmi rezignovaně.

18. 10. 2009

SK Městec Králové - Sokol Kostomlaty 5:2
(1:1)
- branky: Novák Radek, Zalabák Martin

- proti spolufavoritovi celé soutěže jsme ode-

hráli dobrý 1. poločas, kdy jsme soupeři

mnoho nedovolili. Ovšem v 2. poločase se

projevila menší fyzická připravenost a výsle-

dek pro nás vyzněl až příliš krutě.

25. 10. 2009

Sokol Kostomlaty - SK Kostelní Lhota 1:0
(1:0)

- branky: Sporiš Martin

- po dobrém výkonu obrany s nadějnými

dorostenci v sestavě porážíme velmi dobré-

ho soupeře nejtěsnějším výsledkem

1. 11. 2009

AFK Sadská - Sokol Kostomlaty 1:1 (1:0)
- branky: Sporiš Martin

- prvních 30 minut podáváme ustrašený

výkon ze kterého nás probírá bohužel až

zranění Martina Sporiše. Druhý poločas je

už plně v naší režii a zaslouženě vyrovnává-

me na konečných 1:1. I přes nepřízeň „pana

rozhodčího“ a posílení soupeře o 5 hráčů A-

týmu, byly tentokrát 3 body velmi blízko.

8.11.2009

FK Hrubý Jeseník - Sokol Kostomlaty 2:0
(1:0)
- přestože máme míč častěji na kopačkách

a ovládáme střed hřiště, vyznívá náš tlak

hluše, nedokážeme vstřelit branku ani z nej-

vyloženějších šancí, naopak inkasujeme na

začátku a ke konci utkání po chybách.

Poslední utkání s FK Loučeň prvnímu

celku tabulky jsme prohráli na domácím hřiš-

ti 0:6 a skončili jsme tak na předposledním

místě s 11 body (viz tabulka na předcházející

straně).

Závěrem musím dodat, že mužstvo se

ještě ani jednou za celý podzim nesešlo na

zápas kompletní. Na vině jsou zranění, nemo-

ci a pracovní vytíženost! Ovšem díky širšímu

kádru, někteří hráči začali opět po pauze hrát

(Bárta, Loudil, Holcman) a zapojením naděj-

ných dorostenců (Solar, Kaucký, Bárta) jsme

vždy měli na zápas připraveno mužstvo

v potřebném počtu hráčů, včetně střídajících.

Tento fakt je pozitivní, ovšem je třeba aby se

do zimní přípravy zapojili všichni, včetně

několika dalších nadějných dorostenců. Je

třeba, aby k tréninku přistoupili všichni velmi

zodpovědně, neboť současné postavení

v tabulce musíme vylepšit, a v silách mužstva

to rozhodně je, pokud všichni poctivě přistou-

pí k zimní fyzické a herní přípravě.

Martin Šulc
DOROST

V loňském roce obsadili dorostenci páté

místo v Nymburském okresním přeboru a pro

letošní sezónu jsme pomýšleli na příčky ještě

o nějaký stupínek vyšší. Přípravu jsme zaháji-

li v polovině července a během ní sehráli dvě

přátelská utkání s bilancí jedna výhra a jedna

prohra. Účast na trénincích byla uspokojivá

a proto jsme do mistrovských utkání vstoupi-

li s velkým očekáváním. Po prvním zápase

s Lysou nad Labem, který jsme vyhráli 1:0,

přešel trenér M. Šulc k A mužstvu a vedení se

ujala nová dvojice J. Podroužek a D. Janáček.

První výhra v sezóně a ještě nad největším

favoritem soutěže mužstvo nabudila a pod-

zimní část jsme zakončili na druhém místě,

jen vinou horšího skóre. Dorostenci dokázali

6x vyhrát a jen jednou odešli poraženi. S cel-

kovým skóre 32:12. Závěrem bych chtěl

poděkovat odstoupivšímu trenérovi M. Šulco-

vi za jeho příkladnou práci a fanouškům za

jejich podporu.

Podroužek Jan
ŽÁCI
Žáci po podzimní části sezóny 2009-2010

skončili na slušném 7. místě. S umístěním

jsme celkově spokojeni, neboť v průběhu

celého podzimu jsme se potýkali s celou

řadou absencí, jak na trénincích, tak i v utká-

ních. Byli jsme nuceni doplňovat mužstvo

v některých zápasech hráči z přípravky.

Chlapci se hodně snažili, bojovali, ale proti

starším hráčům soupeře jim rychle ubývaly

síly a na koncích zápasů se to projevilo.

Až na malé výjimky se hráči pravidelně

zúčastňovali tréninku a snažili se plnit trénin-

kové jednotky. I teď po posledním utkání se

hráči pravidelně schází na trénincích a snaží

se zlepšovat. To je pozitivní signál, že

bychom na jaře nemuseli mít sestupové sta-

rosti. Věřím, že i po zdravotní stránce se muž-

stvo dá dohromady a konec sezóny se nám

bude hodnotit ještě lépe.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem

rodičům, kteří se nám starají o dopravu k ven-

kovním zápasům. Patří jim opravdu velký dík,

neboť bez jejich podpory si neumím předsta-

vit chod mužstva žáků.

Milan Kořán
PŘÍPRAVKA
Podzimní příprava byla zahájena v polo-

vině srpna tréninky 2 x týdně. Na turnaji pří-

pravek v Milovicích 29. 8. 2009 při jednom

vítězství a třech prohrách jsme obsadili 6.

místo. Mistrovské zápasy byly zahájeny 7. 9.

2009, odehráli jsme 7 zápasů, z toho dva

vítězné a jedna remíza, čtyři prohry při skóre

19:22 a získali 7 bodů. Tréninků se zúčastňo-

valo průběžně 15-18 hráček a hráčů.

Nejlepším střelcem podzimní části soutě-

že byl Tomáš Prošek se 7 vstřelenými branka-

mi. Podzimní sezóna byla ukončena poseze-

ním v kavárně U Evy občerstvením. Jarní

příprava bude zahájena 7.1.2010 v hale Bios

ZŠ Kostomlaty a poté vždy každý čtvrtek od

16:30 hodin.

Trenéři: Ing. Josef Včelka,
Ing. Jiří Šubrt a metodik přípravky

Zdeněk Houdek

Závěrem mi dovolte poděkovat všem,

kteří se snaží svou práci přispět k činnosti

kostomlatské kopané, hráčům, funkcionářům,

sponzorům a především obecnímu úřadu. 

V neposlední řadě děkujeme též fanouš-

kům a příznivcům fotbalu za jejich přízeň

a věříme, že na jaře budeme mít daleko více

důvodů ke společné radosti.

Nám všem přeji příjemné prožití nastupu-

jícího adventu, pohodové vánoční svátky a do

nového roku 2010 hlavně pevné zdraví, spo-

kojenost a pokud možno, co nejvíce hezkých

dnů.                                        Eva Vávrová


