
Kostomlatské

v prosinci loňského roku jsme schválili

rozpočet obce na rok 2010 v členění na

paragrafy. Příjmy jsou naplánovány na Kč

16 780 858,-, na stejnou částku jsou naplá-

novány i výdaje. Rozpočet obce je zveřej-

něn na internetu na stránkách obce. Úkolem

rady obce a finančního výboru nyní je roz-

pracovat podrobně tento rozpočet na jedno-

tlivé položky. Samozřejmě plán je jedna

věc a skutečnost je věc druhá. Rozpočet je

od toho, aby se průběžně upravoval podle

skutečnosti i podle nepředvídatel-

ných situací a okolností. 

Tou asi nejméně předvídatel-

nou situací je množství sněhu,

které v obci v lednu napadlo.

Nikdo z nás určitě nepočítal

s takovými přívaly sněhu, které

napadly. A právě zde je třeba

poděkovat zaměstnancům
obecního úřadu za to, jak si se

sněhovou kalamitou na chodní-

cích poradili. Prakticky od páteč-

ního odpoledne do pondělního

rána se nezastavili. Tady se

musím zmínit o některých, kteří

umí jen kritizovat, co je kde špat-

ně odklizené, co je kde neposypa-

né, kde se nedá přejít na druhý chodník

apod. Když jsem zjišťovala, jak to funguje

v jiných obcích, nestačila jsem se divit. Jsou

obce, kde při takovýchto nenadálých situa-

cích přijdou nezaměstnaní občané na obec-

ní úřad a nabízejí pomoc při úklidu sněhu.

Tady bohužel ne. V naší obci se jen kritizu-

je, je přece tak snadné kritizovat, co se udě-

lalo špatně, kde není prohrnuto, kde není

posypáno, ale přijít a nabídnout pomoc, to

ne. A věřte, že nezaměstnaných v obci je
hodně. Nechci jen kritizovat, to umí každý,

ale jen málokdo umí i poděkovat. Tady si

určitě zaslouží veliké poděkování Dvůr,
s.r.o., především pan Libor Dvořák, pan
Jiří Paclt a pan Miloslav Paclt, kteří nám

zajišťovali zprůjezdnění jednotlivých ulic

větší technikou. V některých ulicích byl

problém projet, protože občané mají auta

zaparkována před domy a nelze potom ulici

prohrnout. Proto bych Vás, občany, chtěla

požádat, o parkování automobilů na vlast-

ních pozemcích. Pan Bohumil Kaucký
starší a pan Bohumil Kaucký mladší se

zase podíleli na odklízení sněhu z míst, kde

technika Dvora neprojela. I jim patří velké
poděkování.

Samozřejmě patří také velké poděko-
vání Vám, spoluobčanům, kteří jste

odklízeli sníh před svými domy. 

Ale nežijeme jen sněhovou nadílkou.

Nemilé překvapení nás čekalo v knihovně.

Paní knihovnice Cankářová nám 28. prosin-

ce ohlásila, že knihovnu navštívil zloděj
a odnesl počítač a scanner. Zatím nemáme

konkrétní závěry, protože je celá věc v šet-

ření Policie ČR. V souvislosti s touto kráde-

ží musela být provedena inventarizace

všech knih, proto i znovuotevření knihovny

se posouvá o jeden měsíc. Knihovna tedy

bude otevřena od 1. března 2010. 

V závěru roku jsme podali na Krajský

úřad Středočeského kraje žádost o dotaci
na rekonstrukci komunikací a chodníků
v obci v celkové hodnotě Kč 3 000 000,-.

Další možnosti pro získání dotace nabízí

ministerstvo pro místní rozvoj. Zde jsme

podali do programu obnovy venkova,

dotační titul 4 žádost na
Restaurování křížků a rekon-
strukci dřevěné sochy v kaplič-
ce na Vápensku. Další dotační

titul, který jsme ještě na minister-

podpora bydlení, podprogram

podpora výstavby podporova-

žádost o dotaci na 5 bytů, které

by měly vzniknout v Domě slu-
žeb z nevyužitých nebytových

prostor. Bude se jednat o dvě

garsoniéry a tři byty 2 + KK. 

Tak jako každý rok, tak

i v roce 2009 jsme požádali

firmy v obci o příspěvek na
pronájem vánoční výzdoby. Poděkování
patří těm, kteří přispěli finanční částkou.

Byli to: Jednota Nymburk, Pečivo a cuk-
rovinky (paní Braunová), Dvůr, s.r.o.,
Cukrárna a kavárna U Evy (paní
Mrňavá), Pohostinství Na Place (pan
Radoušek) a paní Šulcová Magdaléna. 

Závěrem mi dovolte ještě jednou

popřát všem do nového roku především

hodně zdraví, štěstí, optimismus a pozitiv-

ní pohled na život.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce
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Vážení spoluobčané,

Zimní pohled na okolí obecního úřadu. foto: Marta Dvořáková

stvu pro místní rozvoj využili, je

ných bytů. Zde jsme podali



K prvnímu veřejnému rokování

zastupitelů obce došlo ve čtvrtek 28.

ledna v jídelně ZŠ. Za účasti 9 zastupite-

lů (6 omluveno) a 7 občanů nechala sta-

rostka obce Mgr. Hercoková schválit

poměrně krátký program jednání.

Kontrola plnění přijatých usnesení,
zpráva o činnosti rady obce, úprava
obecního rozpočtu, volba přísedící
u Okresního soudu Nymburk a všeobec-
ná diskuse.

V úvodu vzali zastupitelé na vědomí

písemnou rezignaci člena ZO
p. Radima Vaňka pro pracovní zane-

prázdněnost. Novým členem by se měl

stát pan Radek Šágr. Ze zprávy o čin-

nosti rady obce vyplynuly krom jiného

tři zajímavé informace. Především, že na

akci kanalizace Lány úspěšně proběhla

28. prosince tlaková zkouška a bylo

dokončeno elektrické propojení ovládá-

ní jímek z rozvaděčů. Zbývá provést

odzkoušení systému a odstranění vad

a nedodělků s lhůtou do konce března

2010. Rada souhlasila se změnou
rekonstrukce budovy bývalého pohos-
tinství u nádraží na dvanáct malomet-
rážních bytů. Vlastník pan Kříž zde

plánuje změnu střechy ze sedlové na

mansardovou, přitom výška a půdorys se

nezmění. Třetí informace je o podání

dvou žádostí obce o dotace, z fondu

Min. pro místní rozvoj, na opravy sak-

rálních staveb v obci, tj. tří křížků
a sochy v kapličce a dále na sociální
byty v domě služeb po uvolněných
nebytových prostorách.

V dalším jednání zastupitelé schválili

rozpočtové opatření, které upravuje jed-

notlivé konečné kapitoly rozpočtu na sku-

tečnost a posiluje letošní rozpočet obce

v kapitole kanalizace o vyšší zůstatek

z loňského roku než bylo plánováno, a to

o 297 483 korun. Rovněž byla schválena

úprava rozpočtového výhledu na léta

2009 až 2012 a dotace TJ Sokol ve výši

200 000 Kč a Dětskému klubu Kamarád

na činnost a provoz obecní knihovny ve

výši 65 tisíc Kč pro letošní rok. Zastu-

pitelstvo také schválilo paní Annu Petráč-

kovou jako přísedící u Okresního soudu

pro další čtyřleté období. Neschválilo se

navýšení základního kapitálu a.s. Vodo-

vody a kanalizace Nymburk provozující

splaškovou kanalizaci v Kostomlatech

formou výpůjčky. Posledním přijatým

usnesením byl souhlas s pokácením pahý-

lu smrku v Hroněticích.

Přes malou účast se vedla široká dis-

kuse o problematice úklidu sněhu.

Zástupce TJ Sokol pan Řasa nabídl

Dětskému klubu Kamarád uspořádání

dětského karnevalu v Sokolovně bez

poplatku, což bylo odmítnuto pro

nevhodné prostředí. Byla kritizována

špatná izolace stropů pavilonů mateřské

školy, nevhodné parkování aut, které
brání v ulicích při úklidu sněhu. Je

skutečností, že obec nevlastní techniku

schopnou zvládnout letošní nadílku

sněhu. Při úklidu jsme odkázáni na

pomoc organizací. Byl také kritizován

neuklizený hřbitov. Opravdu nemáme

síly, kterými bychom odstranili sníh

z chodníků, aniž by skončil na hrobech.

Mnozí občané situaci chápou, jiní kriti-

zují. Vždy je co zlepšovat, i proto jsou

jednání zastupitelstva veřejná.

Antonín Bárta
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ČÍSLA ROKU 2009
● narodilo se 20 dětí

(9 děvčat a 11 chlapců)

● zemřelo 18 občanů

(10 žen a 8 mužů)

● 18 našich občanů uzavřelo sňatek

● na OÚ bylo uzavřeno 6 sňatků

● přistěhovalo se 61 osob

● odstěhovalo se 28 osob

● v rámci obce se stěhovalo 18 osob

POČET OBYVATEL K 1. 1. 2010

obec celkem mužů žen průměrný věk

Hronětice 180 92 88 41

Kostomlaty nad Labem 1298 632 666 40

Lány 115 60 55 38

Rozkoš 101 50 51 43

Vápensko 51 21 30 42

celkem 1745 855 890 40,8

Z jednání zastupitelstva obce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010
Také v letošním roce proběhla v Lysé n. L., Milovicích n. L. a Kostomlatech

n. L. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. 

Pokladničky byly protokolárně otevřeny 

na MěÚ Lysá n. L. pod dohledem pí.

Ing. I. Polenové a dalších pracovníků. 

Celkem bylo vybráno ......... 35 753,- Kč
Kostomlaty nad Labem .......  8 375,- Kč

V Kostomlatech n. L. obcházela paní

Ing. M. Zajanová obyvatele a oslovovala je 

v jejich domovech. 

Děkuji ji za její obětavost s jakou se každo-

ročně této činnosti ujímá. Děkuji Vám všem

v Kostomlatech n. L., kteří jste takto štědře

na tuto sbírku přispěli a dokázali tím, že umíte myslet i na ty, kteří Vaši pomoc

potřebují. 

DĚKUJI TÍMTO VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE ZA PŘISPĚNÍ NA TUTO
SBÍRKU. 

Za Farní charitu v Lysé nad Labem 

Labutová Jaroslava
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Poplatek z hrobů
10. prosince 2009 bylo na zasedání zastupitelstva obce schváleno zvýšení poplat-

ku z hrobů. Poplatek se skládá ze dvou částí - nájemné a poplatek za služby (údržba,

vodovod, kontejner):

jednohrob ……………… nájemné 140,- Kč + 300,- Kč (služby) = 440,- Kč/10 let

dvojhrob ……………….. nájemné 280,- Kč + 300,- Kč (služby) = 580,- Kč/10 let

trojhrob ………………… nájemné 420,- Kč + 300,- Kč (služby) = 720,- Kč/10 let

hrobka ………………….. nájemné 550,- Kč + 300,- Kč (služby) = 850,- Kč/10 let

Zároveň rozhodlo zastupitelstvo obce poplatek za služby vybírat jednotně od 

1. ledna 2010, to znamená, že poplatníkovi, který zaplatil poplatek z hrobu např. 

v roce 2008, bude vyměřen ještě doplatek za služby od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2017,

tedy 240,- Kč. OÚ Kostomlaty n. L.

Termíny 
přistavení 

velkoobjemových
kontejnerů pro

rok 2010

Lány
19. - 21. 2. 21. - 23. 5.

20. - 22. 8. 19. - 21. 11.

Rozkoš
12. - 14. 3. 11. - 13. 6.

17. - 19. 9. 10. - 12. 12.

Vápensko
19. - 21. 2. 21. - 23. 5.

20. - 22. 8. 19. - 21. 11.

Poplatky v roce
2010

Poděkování

Do konce měsíce února 2010 jsou

splatné poplatky za odpady a ze psa.

Poplatek za odpady činí 500,- Kč / ob. /

rok nebo 500,- Kč / nemovitost / rok

(trvale neobydlené) a poplatek ze psa

55,- Kč v Kostomlatech nad Labem

nebo 35,- Kč v okolních obcích. 

Za každého dalšího psa je poplatek

100,-Kč.

Poplatky můžete uhradit v hotovos-

ti do poklady OÚ v pondělí od 8.00 do

10.00 hodin a ve středu od 15.00 do

17.00 hodin, převodem z účtu na

č. 504364369/0800 nebo složenkou,

kterou zašleme na vyžádání.

OÚ Kostomlaty n. L.

Dne 22. ledna se vedení obce slav-

nostně rozloučilo s dlouholetou ředitel-

kou mateřské školy paní Helenou

Kratochvílovou. V roce 1998 vyhrála

výběrové řízení a po dobu více než jede-

nácti let byla pro naší obec, rodiče i děti,

které zdejší zařízení navštěvovaly, pří-

kladnou profesionálkou a šéfovou.

Svým vstřícným a nekonfliktním

přístupem si vytvořila potřebnou autori-

tu a napomohla k modernizaci dvou

pavilonů za minimálních nákladů obce.

Dařilo se jí získat řadu sponzorů i bri-

gádníků z řad rodičů a přátel školy.

Organizovala posezení dětí a rodičů

u táboráků, mnoho her a soutěží pro děti

i širokou veřejnost. Dokázala sehnat

vkusný a cenově dostupný nábytek

i venkovní zařízení dětského hřiště.

Paní Kratochvílová, původem z obce

Dubany, okres Prostějov, odsloužila ve

prospěch školství 28 let v nymburském

okrese. Nejprve jako učitelka, později

inspektorka a ředitelka MŠ. Dne 31.

ledna 2010 odešla do zaslouženého

důchodu. Rada obce ji přeje, aby si ve

zdraví užívala podzimu života a radova-

la se z každé maličkosti, neboť optimiz-

mus a pohoda život prodlužují. Děku-

jeme.

Její nástupkyně, slečna Bc. Markéta

Borecká z Rašovic, vede zdejší mateř-

skou školu od 1. února 2010, přejeme ji,

aby zapadla do kostomlatského prostře-

dí a aby se jí v kolektivu „mateřinky“

líbilo.                                     rada obce

Rozloučení
Stárnutí

je prý nád-

herná věc,

pokud člo-

věk nezapo-

mene, co

z n a m e n á

z a č í n a t .

Právě ztra-

cená chuť

toho, co už máme za sebou, nás přinutí

začínat stále znovu. Málokdo se raduje z

toho, že stárne. Své myšlenky na stáří

většinou potlačujeme. Lidé mají ze stáří

strach. 

Čas se naplnil a já končím jednu

etapu svého života. Mým posledním pra-

covním místem byla Mateřská škola

v Kostomlatech. Za téměř dvanáct roků

mého působení ve funkci ředitelky jsem

se podílela na výchově a vzdělávání

mnoha dětí. Vzpomínám na ně na všech-

ny ráda, i když mnohé z nich na ulici už

nepoznávám. Dospěly, změnily se,

z mrňousů jsou dnes slečny a mladíci.

V jedné knize jsem četla, že stáří je

pro člověka výzvou a novou příležitostí.

Před novou výzvou stojím nyní i já.

Vnímám stárnutí a odchod do důchodu

jako svou další šanci k naplnění svých

snů pracovních i osobních. Aktivit, které

mám v plánu, je hodně. A pokud mi

bude sloužit zdraví, snad se mi je podaří

uskutečnit.

Je známo, že ztratit toho můžeme

hodně, ale naše vzpomínky nám nikdo

nevezme. Já budu na léta prožitá

v Mateřské škole v Kostomlatech vždy

vzpomínat s radostí a láskou. Abych na

někoho nezapomněla, chci touto cestou

poděkovat všem, kteří mi pěkné vzpo-

mínky pomáhali do paměti ukládat. 

Helena Kratochvílová,
bývalá ředitelka MŠ

ČOI pro vás
Česká obchodní inspekce bude

pro občany Nymburka a okolí k dis-

pozici každou první středu v měsíci

od 9.00 hodin do 14.30 hodin

v budově bývalého městského

úřadu, Palackého třída čp. 449, kan-

celář č. 16, 2. patro.
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Příjmení a jméno 21.1. M 12. 3. 23. 4. M. 11. 6. 2. 7. M. 13.8. M 24.9. 2.12. M 10.12. % účasti

1. BÁRTA Antonín x x x x x x x x x 100,0

2. BARTÁK Aleš N x N x o x o x o 44,4

3. DVOŘÁK Zdeněk, Ing. o o N x x o x x x 55,5

4. HERCOKOVÁ Milena, Mgr. x x x x x x x x x 100,0

5. HRADIL Jiří, Ing. o x x x x o x x x 77,7

6. HRADILOVÁ Romana Ing. x x x x x o x x x 88,8

7. KLOSOVSKÝ Luboš x x x x o x x x x 88,8

8. NOVOTNÁ Radmila x x o o o x x x x 66,6

9. PÍTOVÁ Jana x o o o x x o x o 44,4

10. PODROUŽEK Jan, Ing. x x x x x x x x x 100,0

11. ŘASA Rudolf x x o o o x x x x 66,6

12. TYKVA Tomáš x x x x x x x x x 100,0

13. VANĚK Radim x x N x x x o x x 77,7

14. VESELÝ Milan o x x x x x x x x 88,8

15. ZAPADLO Ladislav x x x x x x o x x 88,8

Vysvětlivky: přítomen = x omluven = o neomluven = N

Docházka členů zastupitelstva na jednání 
ZO Kostomlaty n. L. v roce 2009
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Na trhu s elektřinou jsou i další dodavatelé
Již od června roku 2000 probíhá

liberalizace trhu s elektrickou energií

podle zákona č. 458/2000 Sb., která je

nabízena i pro domácnosti. Řadu let se,

alespoň ve Středočeském kraji, nic nedě-

lo, až v poslední době nabízí mnoho

i pochybných firem občanům své služby.

Martin Pavlíček - energetický porad-

ce BV Consulting informoval radu obce,

že na základě liberalizace trhu s elektři-

nou je firma nejlevnějším dodavatelem

silové elektřiny v ČR od roku 2006

a obci podle fakturace za rok 2008 vypo-

četl úsporu úhrady elektrické energie pro

rok 2010 nižší o 11.956,- Kč. Naše úspo-

ra bude tedy kolem 5 %. Obec v roce

2008 vydala za elek. energii bez ZŠ

a MŠ celkem 447.076,- Kč, v roce loň-

ském potom 437.842,- Kč. Z toho tvoří

regulovaná cena asi čtvrtinu.

Cena elektřiny se skládá ze dvou slo-

žek - regulované ceny, tj. distribuce,

systémové služby, podpora obnovitel-

ných zdrojů a činnost operátora na trhu,

- druhá složka je neregulovaná cena, tj.

silová elektřina. Tuto elektřinu nám

firma nabízí levnější. Přitom se neplatí

žádné vstupní ani jiné poplatky. Firma

bude obci předkládat jednu společnou

fakturu, distribuci sama uhradí ČEZu.

Výpovědní lhůta je tříměsíční a i v pří-

padě úpadku firmy se automaticky pře-

chází zpět na původního dodavatele. 

Obec uzavřením smlouvy s touto

organizací nic netratí a každý ušetřený

peníz je v době krize vítaný. V současné

době je na českém trhu 8 licenciovaných

dodavatelů a po informaci u sousedních

obcí Sadská, Loučeň a Křinec je nám

doporučováno na podmínky s firmou

přistoupit. Proto rada obce rozhodla na

poslední schůzi smlouvu s firmou

BICORN uzavřít.

Případní zájemci z řad občanů se

mohou obrátit na telefonní číslo 728 799

807 pan Pavlíček.

Antonín Bárta

VE  STŘEDU 17. 3. 2010 OD 13:00 DO 16:00 HODIN SE BUDE KONAT

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
KOSTOMLATY NAD LABEM

NA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011
RODIČE PŘINESOU S SEBOU OBČANSKÝ PRŮKAZ, RODNÝ LIST DÍTĚTE, POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ MATKY.
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Co sníh odkryl 
Jak si asi mnohý všimnul, zimní

údržba chodníků se v obci jaksi nekona-

la. Tedy těch chodníků, které vedou

mimo zástavbu RD občanů. Shodou

okolností to bývají chodníky nejvíce

používané: k nádraží, k poště, k obcho-

du, ke škole, školce... Nepříliš úspěšný

pokus prohrnout mnoha centimetrovou

nadílku sněhu, byla na dlouho jediná

aktivita, kterou jsme mohli zaregistrovat.

Informace, že obecní technika není

schopná si s takovou vrstvou sněhu

poradit, nepřekvapí: traktůrek, který

obec nedávno koupila, je již od pohledu

dobrý leda tak na údržbu minigolfového

hřiště v létě (je pak otázka, proč jsme za

něj dali skoro půl milionu Kč?). Podle

stop ve sněhu, do boje s touto kalamitou

vyrazil i zahrádkářský strojek typu terra.

Jediný efekt, který nasazení takovéto

techniky mohlo přinést, byly právě

pouze ty stopy koleček ve sněhu a spále-

ní pár litrů benzínu. 

Když není technika (ne že by neby-

la...), jsou tu lidé: jedni tu sněhovou peři-

nu nedobrovolně ušlapali (co jim zbýva-

lo jiného...) a pak jsem očekával, že

vedení obce vyšle naše zaměstnance

s lopatami a pár kolečky posypového

materiálu (žádná sůl, třeba drobná drť,

jakou například použili na nádraží ČD

nebo již v minulosti používané piliny...)

a bylo by po kalamitě, mohli jsme se

pohybovat po chodnících docela bezpeč-

ně. Nic takového se ale nestalo. Tedy

stalo: na dvoře OÚ si místo pro parková-

ní aut od sněhu vyklidit nechali... A po

10 dnech klouzání po obecních chodní-

cích byl viděn pan místostarosta, jak

lopatou čistí proužek chodníku před OÚ.

Jako součást komplexního zásahu při

čištění chodníků druhý den po napadání

sněhu bych to ocenil i kdyby to bylo

v pracovní době pana místostarosty, od

kterého ale očekávám, že ten komplexní

zásah zorganizuje, za což jej platíme...

Takto je to pouze podivný výkřik

o neschopnosti či nezájmu...  

S oblevou přišly sesuvy sněhu ze

střech. Prozíravější a odpovědnější

občané nečekali, až sníh začne škodit

a zasáhli. Ne tak obec, soudě dle zava-

leného příchodu ke školce, poničených

(nedávno nových...) okapů... Kde po

celou tu dobu byli naši obecní zaměst-

nanci? Nechce se mi věřit, že odklizení

sněhu ze střechy tělocvičny (kde byli

spatřeni) jim ve třech lidech zabralo 14

dní. A kdyby, co bránilo vedení obce

najmout pár brigádníků a kalamitu

zvládnout? Nedostatek peněz to asi

nebude, když rada obce schválila další

pronájem vánoční výzdoby hned na 5

let dopředu (a prý neví, kolik nás to

bude stát...) a ozdobičky v obci stále

svítily...Ostatně škody napáchané sně-

hem budou vyšší, než by byly platy bri-

gádníků...

Vedení obce je s postupem zvládání
sněhové kalamity spokojeno, nechápe,
proč se to občanům Kostomlat nelíbí,
když každý, kdo do obce přijede, je chvá-
lí, jak je obec uklizená... (Věřím, když

přijede autem na uklizený dvůr OÚ...)

Takže co se mě nelíbilo:
1. Jak se potvrdilo na posledním zasedá-

ní ZO, obec nemá žádný plán ošetření

komunikací v zimě, natož promyšlený

(není třeba nic vymýšlet, stačí se

podívat na www.okrisky.cz nebo

jinam...).

2. Týden, 10 dní po ukončení sněžení

ještě nebyly ošetřeny nejfrekventova-

nější chodníky v obci, mnohde nejsou

dodnes.

3. Když po mnoha dnech až týdnech

bylo alespoň několik úseků chodníků

ošetřeno posypem, byla místo inert-

ních materiálů použita sůl. Opět: sta-

čilo se jít podívat, jak si s přívaly

sněhu bezprostředně poradili i bez

soli třeba na nádraží...

4. Vrstvu sněhu na budovách MŠ nikdo

neřešil (tak jako desetiletí neřeší

vlastní budovy školky...), byla tedy

jen otázka času, kdy se vrstva sněhu

(účinně přetvářená za naše peníze

výkonným topením pánu bohu do

oken) přemění na nebezpečnou ledo-

vou lavinu... 

5. Děti při cestě do školy musí přelézat

sněhové bariéry a doslova kličkovat

po vozovce v nejkritičtějších místech

jako jsou nepřehledné zatáčky a kři-

žovatky, do školky chodit pod hroz-

bou sesuvu ledu ze střech nebo přes

sousední pavilon...

6. Obec nedávno zavedla poplatek za

údržbu hřbitova. Na sněhový příval

tam ještě nikdo nesáhnul ani 3 týdny

po jeho napadání...

7. Chaos v řízení: místostarostou vyčiš-

těný proužek chodníku před OÚ vzá-

pětí jeho podřízený zase zahrnul sně-

hem...

8. Při oblevě v pátek 29.1. po poledni

bylo +6°C a sníh na chodnících byl

hodně změklý, takže jeho odklizení by

bylo relativně snadné, leč nikde

náznak nějaké činnosti obce...

To, že se mi vůbec nelíbí, jak vedení

obce nezvládlo sněhovou nadílku,

neznamená, že si stěžuji na tři chlapy

s lopatami, jak se někdo snažil moje

výtky vykládat. Naopak, těm třem chla-
pům s lopatami patří poděkování, že
to nebylo ještě horší, že svojí obětavos-

tí napravovali šlendrián jiných a není

jejich vina, že na takový příděl sněhu

holt tři chlapi s lopatami nestačí... Zde je

nutno i zmínit, že při jejich práci dochá-

zelo k porušování bezpečnosti práce,

kdy hrozící pokuta od úřadu práce je ten

nejmenší průšvih, ke kterému by mohlo

dojít...

Jak praxe ukázala, změna zákona,

kdy odpovědnost za úklid chodníků nese

jejich majitel, nepřinesla žádnou pozoro-

vatelnou změnu: občané (na rozdíl od

obce) před svými domy úklid sněhu na

chodnících vesměs zvládli. Čekal jsem

alespoň stručnou prosbu vedení obce

směrem k občanům v této věci před

zimou. Prosba nepřišla, ale ani poděko-

vání od vedení obce, pouze čílení se

některých ZO na toho zlého senátora,
který si dovolil změnit zvyky... A i to číle-

ní je příznačně mimo: nemůže za to 

1 senátor, někteří ZO by si už mohli uvě-

domit, že o zákonech u nás již 20 let

nerozhoduje jedna politická strana, natož

jednotlivec, ale dvoukomorový parla-

ment, prezident, posuzují je soudy... 

Sníh normálně různé nepořádky

ukrývá, tentokrát sníh naopak dlouho

neřešené problémy v obci zviditelnil...

Josef Touš,
sagenit@tiscali.cz

Další dva články autora s názvem
„Vždycky to tak bylo, ovčani...“ 
a  „Pozor na občany, ať se něco nedově-
dí“ jsou k dispozici na webových strán-
kách obce www.kostomlaty-obec.cz 
v rubrice Kostomlatské noviny / Co se do
novin nevešlo. (poznámka Redakční rady)
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JAK TO CHODÍ 
V DĚTSKÉM KLUBU
KAMARÁD

Velká část maminek si stěžuje 

s nástupem na rodičovskou dovolenou

na stereotyp, jistou sociální izolovanost,

a právě proto je tu Dětský klub

Kamarád. Maminky na mateřské dovo-

lené navštěvují nejčastěji klubovnu 

v dopoledních hodinách. Můžete si u nás

dát kávu, čaj…, nechat své děti volně

hrát v herně (zvlášť oblíbený je u dětí

koutek se skluzavkou a balónky) a bě-

hem návštěvy se seznámit a popovídat

s ostatními maminkami, které jsou ve

stejné životní fázi jako vy – mají malé

děti a možná řeší obdobné problémy.

Pokud chcete, můžete se s dětmi zúčast-

nit kroužků, které se odehrávají ve ved-

lejší místnosti (velké kolo mlýnské

doma s dětmi nikdy neuděláte :-))

Způsob trávení volného času je na každé

mamince a samozřejmě jejich dětech.

Pokud jste na mateřské dovolené

a dopolední hodiny vám nevyhovují

(protože vaše dítě třeba většinu dopoled-

ne prospinká), přijďte klidně i odpoled-

ne, potkáte v klubovně i maminky, které

mají alespoň jedno dítě „školkové“. 

V klubovně je možné ohřát si v mikro-

vlnné troubě jídlo, nebo v ledničce

uschovat po dobu vaší návštěvy nákup.

CO JE U NÁS NOVÉHO
Od října roku 2009 Kamarád výraz-

ně navýšil provozní dobu pro veřejnost

a počet kroužků. V tomto směru hodlá-

me rozhodně pokračovat. Aby bylo

možné chod Klubu personálně zajistit

a zároveň zvyšovat kvalitu nabízených

služeb, rozhodl se Klub zaměstnat dvě

maminky. Jedna maminka u nás začne

pracovat na poloviční úvazek, její plat

bude plně hrazen z dotace MPSV, kterou

se klubu Kamarád podařilo pro rok 2010

získat. Druhá maminka, bude placena

z příspěvku od Úřadu práce v Nym-

burce. Těší nás, že tímto způsobem

Kamarád nejen personálně zajistí svou

činnost, ale současně umožní dvěma

místním maminkám po mateřské dovo-

lené uplatnit se na trhu práce. 

CO CHYSTÁME
Středy pro maminky s miminky –

od března otvíráme ve středu od 9:00 do

12:00 klubovnu pouze pro maminky, které

mají ještě „nechodící“ děti. Maminky se

tak nemusí bát pobíhajících „draků“

a „dračic“, ale mohou si dopoledne v klidu

užít. Na malé děti jsme vybaveni, máme

jídelní stoličky, přebalovací pultík, postýl-

ku i miminkovské hračky.

V neděli 21. února od 14:30 v hale

Bios se přijďte pobavit na Dětský kar-
neval. V maskách uvítáme i dospěláky.

Těšit se můžete na bohatý program pro

děti plný soutěžení, zábavy, tančení

a dovádění, dále vystoupení žáků

a žákyň místní ZŠ, soutěž o nejlepší

masky, oslavu 2. narozenin Dětského

klubu Kamarád… Budete si moct

zakoupit drobné občerstvení. Prosíme

rodiče, aby vzali dětem přezůvky. Pro

dospělé budou k dispozici návleky.

Děkujeme. Vstupné na tuto akci je dob-

rovolné.

5.-6. března se uskuteční burza dět-
ského oblečení a příslušenství. Burza

proběhne v ZŠ (před jídelnou), vchod od

haly Bios (pátek 5. 3. 2010 16:00-18:00

příjem věcí; sobota 6. 3. 2010 10:00-

13:00 prodej věcí; 6. 3. 2010 13:00-

14:00 výdej peněz/neprodaných věcí).

Prosíme, noste zachovalé věci, které by

mohly posloužit ještě někomu jinému.

Všichni, kdo budou chtít sobě i nám

ulehčit práci, a tím i zrychlit přípravu

burzy, mohou poslat e-mail na

klub.kamarad@seznam.cz, do mailu

napište „burza, jméno a příjmení“ a my

vám zašleme podrobné informace.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Ve středu 31. března v podvečerních

hodinách. Budeme vyrábět velikonoční

aranžmá a naučíme se ubrouskovou

metodu. Nabízíme možnost hlídání dětí

v herně klubu. Cena bude 20 Kč + nákla-

dy na materiál.

DĚTSKÝ KLUB KAMARÁD

Fotografická soutěž o zajímavé
ceny Kostomlatsko očima dneška

PRAVIDLA
Fotit můžete cokoli, co vystihuje současné

Kostomlatsko. Každá fotografie musí mít svůj název a musí

z ní být patrné, že je vyfotografována v Kostomlatsku 

(v Kostomlatech a okolních obcích – Lánech, Hroněticích,

Vápensku, Rozkoši). Fotografie nesmí být starší než z roku 2009.

Maximální počet fotografií na jednoho soutěžícího je 30.

Kdo se může zúčastnit – každý, kdo rád fotografuje (soutěž není věkově

omezena; soutěžící nemusí mít trvalé bydliště v Kostomlatech nad Labem)

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

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

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

nebo zanést do klubovny Dětského klubu Kamarád, či do místní obecní knihov-

ny. Minimální velikost vyvolaných fotografií je 10x15 cm. Pokud posíláte foto-

grafie elektronicky, zašlete formulář v příloze, pokud zasíláte vytištěné fotogra-

fie, přiložte také vytištěný formulář. Formulář je ke stažení (a vytištění) na

www.klubkamarad.cz. Pokud nemáte možnost formulář vytisknout, je vytištěný

k dispozici v klubovně Dětského klubu Kamarád nebo v obecní knihovně.

Uzávěrka soutěže je 31. 7. 2010. Fotografie budou pro veřejnost vystaveny

na podzim v rámci Dne pro Kostomlatsko, který Kamarád pořádá ve spolupráci

se ZŠ Kostomlaty nad Labem.

N e j l e p š í c h  d e s e t  f o t o g r a f i í  o d m ě n í m e .
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Od března můžete každé pondělí od

20:00 navštěvovat v prostorách klubov-

ny kalanetiku (s prvky strečinku, pila-
tes a power jógy). Cena jedné hodiny je

20 Kč. V tomto měsíci také otevřeme

kroužek tvoření pro školní děti, více

informací se dozvíte z našich webových

stránek.

KNIHOVNA
Dětský klub

Kamarád uzavřel

s obcí Kostomlaty

nad Labem Mandátní smlouvu o správě

knihovny. Podle této smlouvy měl být

k 1. 1. 2010 předán do správy mobiliář

knihovny a evidované knihy. K předání

nakonec došlo o měsíc později. Knihovnu

jsme převzali v dost žalostném stavu,

navíc byl mezi vánočními svátky z kni-

hovny zcizen jediný funkční počítač poří-

zený v roce 2001 a scanner (z téhož

roku). Děkujeme panu Nechanickému,

že věnoval do knihovny starší počítač

a vytrhl nám trn z paty, neboť bez počíta-

če by se nemohlo začít s vytvářením on-

line katalogu. Odborníci z kutnohorské

knihovny protřídili knihovní fond a v

současné době probíhá vyřazování knih a

digitalizace. Máme před sebou opravdu

hodně práce, abychom z knihovny uděla-

li moderní obecní knihovnu, a proto bude

prozatím knihovna otevřena ve středu

dopoledne od 9:00 do 11:30 a v sobotu od

9:00 do 11:00. 

Dobré zprávy o knihovně:
Knihovna má své logo a webové stránky

www.kostomlaty-knihovna.cz, psát

nám můžete na info@kostomlaty-
knihovna.cz. O webové stránky se nám

stará nechanicky.net.
26. března se připojíme k celorepub-

likové akci Noc s Andersenem, kdy děti

mohou strávit v knihovně, respektive

v prostorách klubu Kamarád noc. Tato

akce slouží k podpoře dětského čtenář-

ství. Budeme výtvarně tvořit, soutěžit

a číst na dobrou noc. Akce je primárně

zaměřena na děti prvního stupně ZŠ.

Bližší informace spolu s přihláškou

naleznete na webových stránkách kni-

hovny nebo na www.knihovnabbb.cz

/cz/noc_s_andersenem.

Těšíme se na Vás – ať už 
v klubovně nebo v knihovně.

DĚTSKÝ KLUB KAMARÁD

www.klubkamarad.cz
klub.kamarad@seznam.cz

Mikulášská nadílka

ZZ EE   ŠŠ KK OO LL YY   || ZZ EE   ŠŠ KK OO LL YY   || ZZ EE   ŠŠ KK OO LL YY   || ZZ EE   ŠŠ KK OO LL YY

Projekt ZŠ Kostomlaty nad Labem:

Rozvoj čtenářské gramotnosti, výuky ČJ, jazyků a HV,
za podpory ICT a multimediálních technologií na 1. a 2. stupni ZŠ

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.06/02.0112
Škola si v roce 2006 zadala formou

dotazníkového šetření u společnosti Scio

autoevaluační studii, zacílenou na vzájem-

né vztahy, postoje, názory a přání na

výuku, vzdělávání, prostředí školy a také

představy o dalším zaměření školy. Projekt

zmapoval současné názory všech důleži-

tých aktérů školy-rodičů, dětí, učitelů,

ředitele. Mimo jiných zajímavých výstupů

zde zazněla malá oblíbenost předmětů ČJ,

AJ a HV, kritizován byl nedostatek kvalit-

ního vybavení. Tento fakt vyšel i z říze-

ných rozhovorů mezi žáky. Projekt je jed-
ním z mnoha kroků školy ke zlepšení
kritizovaných jevů. V loňském roce

škola zadala firmě DAP další autoevaluač-

ní projekt (založený na psychologickém

rozboru vzájemného účinku slova a barvy)

a také tato studie přinesla a podpořila

prvotní zjištění z roku 2006 o nutnosti

ošetřit nízkou úroveň (resp. snižující se

úroveň) čtenářské gramotnosti dětí na naší

škole.

Naše škola proto zažádala formou
vlastního projektu o dotaci z ESF
a uspěla. V převisu žadatelů skončila na 5.

místě ve Středočeském kraji a jako první

ZŠ. V nadpisu tohoto článku jmenovaný

projekt začíná 1. 1. 2010 a končí 30. 6.

2011. Klade si za cíl vytvořit výukové

materiály pro zkvalitnění čtenářské gramot-

nosti v hodinách ČJ a jiných jazyků a zkva-

litnit, zpestřit a dětem více oživit především

výuku HV. Projekt zajistí kvalitní výuku
moderními vyučovacími metodami, na
základě kterých vznikne chybějící multi-
mediální učebna a přinese:
a) Zvládnutí základních uživatelských
dovedností při práci s interaktivní tabulí.
b) Zvýšení čtenářské gramotnosti.
c) Prohloubení mezipředmětových vztahů.

d) Rozvoj klíčových
kompetencí žáků.
e) Vznik výukových
materiálů pro žáky 
1. - 9. r. s pracovními
listy a metodikou.

f) Oživení v hodinách HV a světových
jazyků.

Nástroje k realizaci cílů projektu

vedou přes 3 klíčové aktivity (KA), které

na sebe navazují. Vybavení multimediální

učebny (současná posluchárna HV), učeb-

ny přírodních věd a učebny zeměpisu 

v první fázi projektu (KA-1) bude zname-

nat zatraktivnění výuky pro žáky a zároveň

bude tvořit pevnou platformu pro imple-

mentaci e-learningu (KA-2), který umožní

zcela novou formou vyučovat jazyky - žáci

dostanou alternativní možnost výuky,

která však bude jen doplňkem a motivač-

ním stimulem pro zvýšení zájmu o čtení

(jak v jazyce mateřském, tak světovém).

Závěrečná KA-3 formou tvorby metodic-

kých materiálů (zapojení erudovaných

pedagogů) vytvoří prostředí pro zkvalitně-

ní výuky jazyků, hudební a estetické

výchovy na naší škole.

Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR.

Realizační tým Projektu ZŠ
Kostomlaty n. L.
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Podblanické jabloně
Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov

na Podblanicku Petrem Kumštou

z Votic.

Udržovací šlechtění a výrobu roubo-

vého materiálu zajišťuje Výzkumný

a šlechtitelský ústav ovocnářský

Holovousy v Podkrkonoší pod vedením

Ing. Jana Blažka, CSc., Ing. Radka

Vávry a Jany Křelinové.

Blaník - odrůda jabloně vznikla kří-

žením Floriny a Šampionu,

registrována byla v roce

2003. Plody jsou nadprů-

měrné velikosti, kuželovi-

tého tvaru s malými žebry.

Slupka je lesklá, ojíněná,

středně tlustá, základní

barvu překrývá červené

rozmyté líčko téměř na

celém povrchu plodu.

Dužnina je světle krémové

barvy, středně pevná, roz-

plývavá, středně až váce

šťavnatá. Chuť je navinule

sladká, aromatická, velmi

dobrá až výborná.

Plodnost je brzká, velká a pravidelná.

Sklizeň se provádí koncem září, kon-

zumně dozrává v listopadu, dá se skla-

dovat do února až března. Odolnost proti

strupovitosti je rezistentní, proti napade-

ní padlím jabloňovým je střední až vyšší

a vyšší je i odolnost proti fyziologickým

poruchám dužniny. Odrůda je vhodná

pro přeroubování zdravých stromů a lze

ji  vysazovat ve všech polohách vhod-

ných pro jabloně. Více o odrůdě na inter-

netu - google Blaník - nová perspektivní

odrůda.

Fany - odrůda vznikla křížením

Šampionu a Jonathanu, byla registrována

v roce 2004. Plod je velký, pravidelně

kulovitý. Slupka je lesklá, hladká, tenká,

základní barvu má zelenožlutou, překry-

tou červeným líčkem ve formě žíhání.

Dužnina je nažloutlá, středně tuhá,

středně šťavnatá. Chuť je navinule slad-

ká, aromatická, velmi dobrá, v teplejších

oblastech až výborná. Plodnost je brzká,

vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí

v polovině září, konzumně dozrává

počátkem listopadu, dá se skladovat do

ledna až února. Odolnost proti napadení

strupovitostí je střední až vyšší, proti

napadení padlím jabloňovým je vyšší.

Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý

konzum, středně náročná na polohu,

půdy vyžaduje dobře zásobené živinami

a vláhou.

Petra (CAC) - odrůda vznikla kříže-

ním Jolany a Šampionu, je povolena

k množení od ledna 2008 v kategorii

CAC. Plody jsou střední až nadprůměr-

né  velikosti, kulovitého až kuželovitého,

méně pravidelného tvaru. Slupka je les-

klá, hladká, slabě mastná, středně tlustá,

základní barvu má zeleno žlutou překry-

tou červeným žíháním přecházející

v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povr-

chu plodu. Dužnina je bílé barvy, střed-

ně tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť

je navinule sladká, slabě aromatická,

velmi dobrá v teplejších lokalitách až

výborná. Plodnost je brzká, dosti vysoká

a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem

srpna až v polovině září, konzumně

dozrává v září, dá se skladovat do listo-

padu i déle. Odolnost proti strupovitosti

je rezistentní, a proti padlím jabloňovým

je vyšší. Petra je nenáročná odrůda, kte-

rou můžeme  pěstovat ve všech polo-

hách vhodných pro jabloně.

Fenix (CAC) - odrůda vznikla  kří-

žením Floriny a Šampionu. Je povolena

k množení v kategorii CAC od roku

2009. Plody jsou nadprůměrné velikosti

kulovitého až ploše kulovi-

tého tvaru. Stopka je krátká

až středně dlouhá, silnější.

Slupka hladká,  středně

silná, základní barvu má

zeleno žlutou překrytou

tmavou červení ve formě

rozmytého líčka nejméně

na 3/4 povrchu plodu.

Tmavá červeň získává na

loži světlejší vzhlednější

odstín. Dužnina je krémové

barvy středně pevná

a středně šťavnatá. Chuť je

navinule sladká až naslád-

lá, aromatická, velmi dobrá

až výborná. Růst je nadprůměrné inten-

zity, koruny vytváří vzpřímené později

rozložité, středně husté. Plodnost raná,

dosti vysoká, při částečné probírce pra-

videlná. Sklizeň se provádí koncem září

až začátkem října, konzumně dozrává

koncem října a lze ji  skladovat   do

února i déle. Odolnost proti napadení

strupovitosti je střední až vyšší a proti

napadení padlím jabloňovým je asi

střední. Požadavky: je středně náročná

na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobe-

né živinami a vláhou. Plody jsou  chut-

né, atraktivního vzhledu, vhodné pro

přímý konzum i zpracování. 

Více informací o těchto odrůdách
jabloní můžete získat ve večerních hodi-
nách na telefonu: 317 814 354, dotazy
na e-mail: kumstapetr@seznam.cz.

POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY 

SOKOL KOSTOMLATY N. L.,

KTERÁ SE KONÁ V PÁTEK DNE 26. ÚNORA 2010 

OD 18.00 HODIN V SOKOLOVNĚ.
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Rychlost vozidel v obci Lány hlídá i v zimním období panák ze slámy.
foto: Marta Dvořáková

Na posledním vítání občánků v roce 2009 jsme přivítali Elišku, Adámka
a Karolínku. foto: Marta Dvořáková

Vánoční sedmiboj v hale BIOS. foto: Marta Dvořáková

Zasněžená hájovna vypadá pohádkově. foto: Marta Dvořáková

I takhle může vypadat hodina tělesné výchovy. foto: Marta Dvořáková

Milé děti, buďte mezi těmi, 

kteří se letos zapojí 

do celorepublikové akce

Kdy: 26. března 2010
Sraz v knihovně v 18:00, konec 27. 3 v 8:00

Co vás čeká: spousta soutěží, tvoření, legrace, hádanek, čtení na

dobrou noc a dobrodružné spaní ve škole v prostorách klubovny

Dětského klubu Kamarád

Do této akce se loni zapojilo 840 knihoven či škol

Akce je zaměřena na děti I. stupně ZŠ.

Pokud chcete, můžete se akce zúčastnit i s rodiči, nebo se zúčastnit

jen části programu (bez spaní).

Neváhejte a vyplňte přihlášku, kterou naleznete na webových 
stránkách knihovny, nebo si ji vyzvedněte v knihovně či klubovně.

Počet účastníků Noci s Andersenem je omezen!!!
www.kostomlaty-knihovna.cz, e-mail info@ knihovna-kostomlaty.cz

www.klubkamarad.cz, e-mail klub.kamarad@seznam.cz

Noc s Andersenem
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Pozemky, domy, byty
Exekuce, výkupy nemovitostí

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

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

ABS reality

Blahopřejeme 
k významným jubileím:

paní Anně Mrňavé z Lán
paní Věře Kubánkové z Kostomlat
paní Anně Dvořákové z Hronětic

panu Václavu Přibylovi z Hronětic

Společenská kronika
Mezi námi jsme přivítali:
Štěpána Adama, nar. 30. 12. 2009

Emu a Barboru Slípkovy, 
nar. 19. 1. 2010

Kateřinu a Štěpána Břeňovi, 
nar. 30. 1. 2010

Naposledy jsme 
se rozloučili:

s paní Marií Soukalovou z Hronětic

Jako každým rokem,

tak i letos všechna

družstva začala s jarní

přípravou v lednu 

v hale BIOS a díky úpravě

tréninkového hřiště, je možno trénovat

i venku za příznivého počasí.

A mužstvo zahájilo jarní přípravu

tradičním zimním fotbalovým turnajem

za pořadatelství SK Rejšice, který

vstoupí do 12. ročníku za účasti osmi

mužstev. Turnaj začal na proslulé rej-

šické škváře v neděli 16. ledna a potrvá

do soboty 6. března.

Rejšičtí jsou jediní v mladoboleslav-

ském regionu, kteří pořádají zimní fotba-

lový turnaj v takovém rozsahu. Chtějí

také udržet vysokou organizační úroveň

turnaje, kterou se prezentovali v minu-

lých letech a umožnit tak přihlášeným

mužstvům kvalitní zimní přípravu.

Do letošního ročníku se přihlásilo

sedm mužstev z boleslavského regionu

a jeden tým Nymburska. Své síly v tur-

naji změří jeden účastník I. A třídy, dva

zástupci I. B třídy, tři z okresního pře-

boru a dva týmy III. třídy okresní sou-

těže.

Účastníci: SK Rejšice, SKP Ml.

Boleslav, FK Dobrovice B, Kosto-

mlaty, Dolnobousovský SK, SK

Kosmonosy, Akuma, Čechie Čejetice.

Předpokládaný termín zahájení jar-

ních soutěží je neděle 28. března 2010.

Eva Vávrová

ZZ pp rr áá vv yy   
zz   vv oo ll ee jj bb aa ll uu

V polovině roku 2009 vznikl

v kostomlatském Sokole nový oddíl

volejbalu.

Toto družstvo žen bylo v Kosto-

mlatech obnoveno zhruba po 12 letech.

Přihlásily jsme se do Okresní soutěže

žen  a na podzim jsme odehrály první

polovinu sezóny 2009 – 2010, kde jsme

se umístily zatím na třetím místě, za

Lysou B a Poděbrady.

Rády mezi sebou přivítáme nové

hráčky, které by  s námi chtěly trénovat

a po té si třeba okresní soutěž i vyzkou-

šet. 

Naše členská základna se stále roz-

šiřuje a chuť k volejbalu roste. Vše

o našem družstvu se dočtete na:

www.volejbalkostomlaty.freepage.cz
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