
Ročník XVI Číslo 4 Zdarma Září 2008

LÉTO POMALU KONČÍ
S nastupujícím podzimem by 

mohlo nastat částečné bilancování 
akcí, které se již letos podařily reali-
zovat.

Prakticky od začátku června až do 
konce září se postupně střídají a ještě 
budou střídat brigádníci, kteří pomá-
hají našim pracovníkům při jednotli-
vých pracech v obci. Největší podíl 
měli kluci při úpravě zeleně, sekání 
trávy, rekonstrukci osvětlení, čištění 
dešťové kanalizace a při dalších pra-
cech. Postupně se u nás vystřídali: 
David Kubín, Miloslav Loudil, Ja-
kub Novotný, Lukáš Loudil, Jakub 
Král, Adam Vaněk a Michal Švon-
dr. Odvedli velký kus práce a proto 
jim patří velké poděkování. Věřím, že 
i v příštím roce se podaří sehnat tako-
vé brigádníky, jako jsou letošní.

V předchozím už jsem naznači-
la, čím vším jsme se v obci přes léto 
nejvíce zabývali. Technika na úpravu 
zeleně a sekání trávy se prakticky 
celé léto nezastavila. Zelených ploch 
ve všech našich obcích přibývá. Lidé, 
kteří si před svými domy dříve sekali 
a považovali to za samozřejmé, nyní 
vyžadují sekání od obce. S ustupují-
cím létem zeleň nebude růst tak rych-
le a nebude potřeba tak často jednot-
livá prostranství sekat.

Další akcí, která proběhla během 
léta, bylo pročištění a postupné 
zmonitorování části dešťové ka-
nalizace. Jednalo se o ulice Pod Re-
mízem, Ke Strouze, Průběžná, Pod 

Sokolovnou, V Zahradách, Příčná 
a Hradištská. Pročištění prováděla 
fi rma VaK Nymburk. Problém nastal 
s některými šachtami, které byly za-
asfaltovány v silnici. Naší pracovníci 
museli nejdříve šachty najít (to byl 
největší problém) a za pomocí sbíjecí-
ho kladiva se dostat na poklop kanálu. 
Po otevření se mohlo dále pokračovat 
v pročišťování. Tyto již otevřené ka-
nály jsme zvyšovali na úroveň ko-
munikace. Firma Zepris, která ještě 
opravovala povrchy po svých vý-
kopech, nám okolo nově vzniklých 
poklopů doasfaltovala silnici. Proto 
v této části nějakou dobu byl problém 
s průjezdností silnic. Lidé by měli po-
chopit, že pokud se má v obci něco 
budovat, nelze to vybudovat mávnu-
tím proutku a ještě nejlépe přes noc. 
Přesto se všem občanům, kterým 
jsme způsobili problémy se vstupem 
do svých domů, omlouváme. VaK 
Nymburk nám předá celý pročištěný 
úsek zmonitorovaný v elektronické 
podobě. Bude zde přesně rozděle-
no, které úseky jsou v dobrém stavu 
a které v havarijním stavu.

Další akcí je rekonstrukce ve-
řejného osvětlení v Kostomlatech. 
Osvětlení při hlavní silnici provádí 
fi rma AZ Elektrostav Nymburk, své-
pomocí postupně provádíme další 
úseky. V aleji při hlavní silnici bude 
osvětlení po obou stranách. Souběžně 
s osvětlením se buduje nově nasvět-
lení přechodů pro chodce a budou 

instalovány dva měřiče rychlosti vo-
zidel. Celá akce by měla být do konce 
října hotova.

Během září a října bude ještě roz-
šířen rozhlas v lokalitě Na Křenov-
ce, v ulici Krátká a Pod Beránkou, 
a z ulice Ke Strouze dojde k propojení 
na lokalitu Na Křenovce.

Se začátkem prázdnin nastal 
v obou školách čilý ruch. V mateř-
ské školce byla vyměněna všechna 
okna a dveře, přístřešky u vstupů 
byly odstraněny a nahrazeny nový-
mi. Zbývá je ještě osadit průhled-
ným makrolonem. Nyní se odstraňují 
zchátralé terasy. V základní škole 
v jednom pavilonu fi rma rekonstruo-
vala plynové topení. Zde byly insta-
lovány kotle pro každé patro zvlášť. 
Investice do obou škol přinese obci 
nemalé úspory.

Přestože se v obci stále něco 
děje, je ještě co zlepšovat. 

V závěru mi dovolte připome-
nout, že ve dnech 17. a 18. října 2008 
nás čekají volby do Zastupitelstva 
Středočeského kraje. Tak jako 
v minulosti, budou i v těchto volbách 
dva volební okrsky, jeden v Kosto-
mlatech na obecním úřadě, druhý 
v Hroněticích v hasičské zbrojnici. 
Volební místnosti budou otevřeny 
v pátek 17.října 2008 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin, v sobotu 18. října 
2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce
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na 6. zasedání
zastupitelstva obce
Kostomlaty nad Labem,
které se bude konat 
mimořádně v pondělí
22. září 2008 od 19.00 hodin
v jídelně základní školy.

Program:
1) Zahájení
2)  Kontrola plnění přijatých usne-

sení
3) Zpráva o činnosti rady obce
4)  Zpráva fi nančního výboru a

úprava rozpočtu
5) Informace o investičních akcích
6) Projednání a schválení smluv
7) Volba člena rady obce
8) Diskuse
9) Návrh na usnesení
10) Závěr

Výměna občanských 
průkazů

Blíží se konec platnosti občanských průkazů bez strojo-
vě čitelných údajů

Na našem obecním úřadě si občané mohou požádat 
o bezplatnou výměnu občanského průkazu. K 31.12.2008 
končí platnost OP bez strojově čitelných údajů - tedy prů-
kazy růžovo-modré barvy. V platnosti zůstávají OP zelené 
barvy, kde je číslo průkazu vyznačeno pod fotografi í a ve 
spodní části strojově čitelné údaje.

Tato povinnost se netýká občanských průkazů vyda-
ných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není 
v těchto občanských průkazech doba platnosti vyznačena 
konkrétním datem. Občanský průkaz však musí obsahovat 
správné údaje o trvalém bydlišti, rodinném stavu apod.

K žádosti o občanský průkaz je třeba doložit sou-
časnou fotografi i a stávající občanský průkaz, v případě 
změny stavu oddací list, rozsudek o rozvodu nebo úmrtní 
list. Dále je třeba vyměnit občanský průkaz při změně tr-
valého pobytu, ten se dokládá buďto výpisem z katastru ne-
movitostí, kupní či darovací smlouvou, která je registrována 
v Katastru nemovitostí. V případě, že se občan hlásí k trva-
lému pobytu a není majitelem nemovitosti, musí předložit 
souhlas majitele s přihlášením (tento souhlas se vyznačuje 
na kartu přihlášení na obecním úřadě a majitel nemovitosti 
rovněž předkládá občanský průkaz a doklad o vlastnictví).

OÚ Kostomlaty n.L.
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NÁJMY NEBYTOVÝCH PROSTOR OBCE
Prakticky od jara se setkávám 

s informacemi typu: „Zvýšili jste neú-
měrně nájem, proto se fi rma odstěho-
vala z Domu služeb“ nebo „Zubařka šla 
pryč z důvodu vysokého nájmu“. Aby 
nevznikaly podobné dezinformace, 
uvádím pár informací pro dokreslení.

Ceny nájemného všech nebytových 
prostor, které obec pronajímá, jsou stej-
né za jeden m2 a jeden rok a jsou pro 
všechny nájemce bez rozdílu stejné. 
Cena je stanovena podle typu prostor. 
Tyto prostory jsou rozděleny do čtyř 
kategorií. Cena se každoročně zvyšuje

o infl aci. Nezvyšoval se nájem v roce 
2000 a v letech 2002-2006.

Pro přehled uvádím tabulku kate-
gorií a postupného zvyšování cen ná-
jemného nebytových prostor obce.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

Prostory

96,00 105,60 116,16 127,78 140,56 148,00 151,70 155,50

130,00 143,00 157,30 173,03 190,33 200,00 205,00 210,00

165,00 181,50 199,65 219,62 241,58 254,00 260,35 267,00

190,00 209,00 229,90 252,89 278,18 292,00 299,30 307,00

Nájemné v nebytových prostorách obce – cena za m2/rok

Původní    
cena        
od 1990

Od  
1.1.1996

Od  
1.1.1997

Od  
1.1.1998

Od  
1.7.1999

Od  
1.7.2001

Od  
28.3.2007

Od  
1.4.2008

Provizoria a ostatní prostory      
(WC, umývárna)

Společenské, kulturní a další  
podobné prostory

Výrobní, dílenské, skladové a 
garážové prostory

Obchodní, restaurační, školské, 
zdravotnické zařízení, kanceláře
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N o v i n k y  z  k n i h o v n y N o v i n k y  z  k n i h o v n y

● Hana Whiton - Anna Česká - historický román
● Paulo Coelho - Brida - Brida je skutečný příběh jedné 

z nejmladších učitelek čarodějnické tradice. Kniha vypráví 
o prvních krocích tehdy jednadvacetileté dívky, která se jed-
noho dne rozhodla, že svůj osud spojí s tajemstvími magie.

● Josef Fousek - Dobré jitro, člověče - Úvahy, myšlenky, 
fejetony, básně, texty z pořadů nedělních Dobrých jiter ČRo2 

● Richard Gordon - Doktor k mání - Třetí kniha humor-
ných příhod mladého lékaře je věnována historkám z doby 
jeho nástupu do medicínské praxe. 

● Matthew Skeleton - Dračí kniha - V oddělení vzácných 
tisků oxfordské univerzitní knihovny se skrývá prazvláštní 
kniha. Je plná prázdných stránek, a přitom je drahocennější 
než všechny ostatní. Je neúplná, a přitom jsou nejváženější 
vědci ochotni podniknout cokoli, jen aby ji dostali do rukou. 
Jenže kniha si svého majitele vybírá sama….

● Lauren Weisberger - Ďábel nosí Pradu - V závratném 
světě newyorské módy, kde nepovedený účes může zabít celou 
vaši kariéru, je časopis Runway vysněným Olympem všech, 
kdo se jen trochu zajímají o to, jak vyhlížejí.

● Heron Echo - Konečná diagnóza - Adele pracuje v san-
franciské nemocnici jako zdravotní sestra. Jednoho dne přive-
zou pacienta po mrtvici s chybně fungujícím kardiostimuláto-
rem, který ruší všechny elektrické přístroje v okolí. Adele se 
rozhodne jeho strojek prozkoumat. Po pokusu o vraždu je však 
zřejmé, že kdosi tomu chce za každou cenu zabránit. K podiv-
ným vraždám dochází po celých Spojených státech……..

● Khaled Hosseini - Lovec draků - strhující drama ze 
současného Afghanistánu.

● John Guy - Marie Stuartovna - život Marie Stuartovny 
představuje ojedinělé drama plné konfl iktů. Královnou Skot-
ska byla korunována už jako dítě, francouzskou královnou se 
stala v šestnácti letech. V osmnácti usedla na trůn, na který 
měla svým rodem právo, a začala vládnout jednomu z nej-
rozpolcenějších dvorů Evropy, zmítajícímu se náboženskými 
konfl ikty a spletitými intrikami. 

● Clark Bridie - Nadějné vyhlídky - Dokonalý chlap, per-
fektní práce? V hlavní roli potvora, na kterou jen tak nezapo-
menete. Během jedné newyorské vteřiny Claire Trumanová 
uloví prominentní místo ve špičkovém nakladatelství…….

● Ed McBain: Noc kouzel zbavená - noc se stává přízra-
kem. O halloweenovém večeru v předvečer svátku Všech sva-
tých se ve městě odehrávají tři příběhy, pro detektivy z 87. 
revíru tři případy. Banda liliputánů, které zprvu všichni pova-
žují za děti, přepadává obchody s alkoholem, v popelnicích se 
postupně nacházejí části mužského těla a ve vykřičené čtvrti 
řádí šílenec, který brutálně mučí a vraždí prostitutky.

● Megan Gressor - Opravdové lásky - Milostné příběhy 
slavných osobností bývají mnohdy velmi dramatické a silně 
přitahují pozornost veřejnosti. Některé se staly legendami, 
jiné dokonce tvořily dějiny, ale všechny, ať už pohádkově 
šťastné, utajované nebo tragické, jsou plné vášně a touhy.

● Radka Denemarková - Peníze od Hitlera - groteskně 
potemnělý příběh, panoptikum, v němž se ve dvou časových 
rovinách léta 1945 a léta 2005 odvíjí osud Gity Lauschmano-
vé, dívky, která po návratu z koncentračního tábora, zjistila, 
že se nemá kam vrátit, že útlak a běsnění neskončily, a Gity 
Lauschmanové, ženy, která chce na sklonku života dosáhnout 
spravedlnosti.

● Ludmila Vaňková - Příběh mladšího bratra - Nový 
historický román z doby křížových výprav a bojů mezi pře-
myslovskými knížaty o český trůn, ve kterých se pro Přemys-
la Otakara Prvního otevřela cesta ke královské koruně. 

● Jeffery Deaver: Sběratel kostí - západní části New Yor-
ku začal řádit šílený vrah, který své zohavené oběti pohřbívá 
typicky morbidním způsobem. Záměrně za sebou nechává 
drobné stopy, které dokáže rozluštit jedině zkušený krimina-
lista. Ten však leží trvale na lůžku, paralyzován od krku až po 
prsty na nohách. 

● Jonathan Kellerman - Svědkyně - doktor Morton Han-
dler provozoval velmi podivnou psychiatrickou praxi. Mezi 
jeho speciality patřily podvody, sexuální manipulace a zpra-
covávání posudků na zakázku, kdy jediným kritériem byla 
výše fi nanční odměny. Za hrubé porušení lékařské etiky za-
platil nejvyšší cenu: byl brutálně zavražděn ve svém luxusním 
bytě.

● Josef Svátek - Švédové v Praze - historický román ze 
XVII. století.

● Fan Vavřincová - Taková normální rodinka se vra-
cí - autorka se při psaní scénáře k seriálu Taková normální 
rodinka inspirovala vlastní rodinou. 

● Fan Vavřincová - Taková normální rodinka - navzdo-
ry názvu nejsou Hanákovi tak docela normální. 

● Julie Garwood - Tanec stínů - na velkolepou svatbu 
Kate MacKennové a Dylana Buchanana přichází podivný 
host. Excentrický profesor historie MacKenna tvrdí, že mezi 
oběma rody, jež se tímto sňatkem spojují, trvá prastarý spor, 
který má počátek dávno ve středověku, kdy předkové obou 
novomanželů žili ve Skotsku.

● Jeffery Deaver - Tanečník - geniální kriminalista Lin-
coln Rhyme a mladá policistka Amélie Sachsová, kteří se 
čtenářům poprvé představili v bestselleru Sběratel kostí, řeší 
další zapeklitý případ: během pětačtyřiceti hodin musejí vy-
pátrat profesionálního vraha, přezdívaného Tanečník.

● Agatha Christie - Temný cypřiš - paní Laura Welma-
nová, velmi bohatá a velmi nemocná žena, náhle zemřela. 
O tom, kdo bude jejím dědicem, nebylo zdánlivě pochybností, 
vždyť neměla bližší příbuzné než půvabnou neteř Elinor. Sku-
tečně však nechtěla odkázat své jmění nikomu jinému?

● Mary Higgins Clark: Tentokrát naposledy - Peter je 
šarmantní muž ze zámožné rodiny, a když se jí po večírku za-
čne dvořit, zamiluje se do něho a přes protesty rodiny přijme 
jeho nabídku k sňatku. Novomanželské štěstí kalí Peterova 
temná minulost. Policie ho už léta podezírá, že je zapleten do 
zmizení mladé dívky i utonutí své předchozí manželky. 

● Jerry Cotton - Třikrát Jerry Cotton - Past - druhý díl 
Cottonových detektivních příběhů přináší další tři zapeklité 
kriminální případy, které musí slavný a zkušený detektiv vy-
řešit. Nápaditému Jerrymu pomáhá jeho nerozlučný kolega 
Phil za podpory jejich bodrého šéfa a celé FBI. 

● Klára Janečková - Unesená - osmnáctiletá Karla Win- 
klerová nebyla nikdy pověrčivá. Když v pátek třináctého břez-
na nasedala ráno do vlaku mířícího do Kroměříže, netušila, že 
se ten den ze školy domů již nevrátí a pověstná třináctka se 
pro ni málem stane osudnou.

● Lauren Weisbergerová : Všechny důležité kontakty - 
nablýskaný svět celebrit, sex…a možná taky láska…

pokačování na str. 4
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pokačování ze str. 3 
● Kate Long - Výměna manželek - příběh vdané mat-

ky Ally, která se s rodinou přistěhovala do nádherného domu 
v Chesteru. V sousedství žije Juno – okouzlující, sebevědomá 
a zvídavá žena. V očích Ally proplouvá její kamarádka živo-
tem bez většího úsilí. Po Junině překvapivém rozhodnutí při-
hlásit se do televizní reality show Výměna manželek nastane 
změna i v Allyině životě.

● James Patterson - Záludné vlny - Ned si naplánoval 
život v luxusu po boku bohaté Tess, místo toho však zažívá 
nejhorší noční můru svého života. Umělecká díla pohádko-
vé hodnoty, která měl ukrást, nevysvětlitelně zmizela a jeho 
kumpáni i snoubenka jsou mrtví.

● Sandra Brown - Záměna - jednovaječná dvojčata Gillian 
a Melina Lloydovy jsou si k nerozeznání podobná. Potřeště-
nější z obou sester, Melinu, napadne zahrát si dávnou dětskou 
hru na záměny. Přesvědčí obezřetnější Gillian, aby na jeden 
večer zaujala její místo mediálního doprovodu astronauta 
a národního hrdiny plukovníka Christophera Harta. Gillian to 
láká, ale zpočátku odmítá. Podstoupila totiž umělé oplodnění 
a má obavy o svůj zdravotní stav. 

● Rosamunde Pilcher - Září - příběh o rodině a přátel-
ství.

● Nora Robertsová - Zkouška důvěry - Reece se po těž-
kém traumatu rozhodne přistěhovat se do malého městečka 
u jezera uprostřed Skalistých hor. Seznamuje se s přátelskými 
obyvateli i se sympatickým spisovatelem Brodym. Ale i tady 
panuje klid pouze zdánlivý.

● Gordon Williams - Ztracený svět v podzemí - vydejte 
se na dobrodružnou cestu do tajemného PODZEMÍ! Čtrnác-
tiletý Will žije se svou rodinou v Londýně a spolu s otcem 
sdílí vášeň pro archeologické výkopy a pátrání po zmizelém 
světě pod zemí. Když Willův otec při objevování podzemních 
chodeb náhle zmizí, rozhodne se ho Will se svým kamarádem 
Chesterem najít.

● Corinne Maierová - 40 důvodů proč nemít děti - au-
torka, matka dvou dětí, které není nic svaté, se ve své nové 
knize rozhodla zbořit jeden z nejsilnějších mýtů naší doby – 
kult dítěte a šťastného rodičovství. Nebojí se říkat neslýchané 
věci, bourat nedotknutelná falešná tabu, ba naopak: činí tak 
s nesmírným gustem a intelektuální vervou. 

(anotace čerpány z webových stránek)

Začínáme

1. Letos se 170 dětmi (loni 162). 
2. Prvňáčků se sešlo na slavnostním 

zahájení školního roku 23. 
3. Od srpna pracuje nový školník: pan 

Jaromír Strnad. 
4. Sbor posílila slečna učitelka: Eva 

Čmuhařová. Vyučovat bude zeměpisu, 
chemii, fyzice a přírodopisu. 

5. Pokračuje druhý rok školské refor-
my, dle vlastního vzdělávacího programu 
se učí 1. 2. 6. a 7. třída. 

6. Škola spolupracuje se sdružením 
Kamarád, které má své prostory v pav. C. 

V průběhu 
prázdnin bylo vy-
konáno ve škole 
množství práce:

1. Všechny tří-
dy jsou dle vy-
hlášky vybaveny 
ergonomicky vyho-
vujícím nábytkem 
(5 tříd pořízeno na 
tříletý leasing). 

2. Všechny tří-
dy mají novou pod-
lahovou krytinu, 
byla konečně od-
straněna nebezpeč-
ná místa. 

3. Třídy v pavi-
lonu B a jedna z pav. 
A jsou nově vyma-
lovány, do konce 

roku malujeme ještě chodby pav. B. 
4. Začala první etapa zásadní rekon-

strukce vytápění školy: každé podlaží má 
svůj kotel, odpadají obrovské tepelné ztrá-
ty přenosem. Je hotov pavilon B. 

5. Podstatnou rekonstrukcí prošla od-
borná učebna F-Ch-Př, (kde jsou m. j. níz-
konapěťové rozvody vedeny stropem, pak 
pod omítkou, nikoli středovým tubusem 
v lavicích). 

6. Čistě vymalována a opatřena ubru-
sy v barvě malby byla jídelna. 

7. Oživen byl systém vnitřních telefo-
nů. Návštěvníci školy se mohou od hlav-
ního vchodu spojit s kabinetem každé-
ho učitele, oběma sborovnami, ředitelem
a zástupcem. Podobně lze přepojit i vo-
lajícího z venkovní telefonní sítě. Dal-
ší krok ke snadnějšímu kontaktu rodičů
s kantory. 

8. KURZY PRO DOSPĚLÉ: 
►  poslední pokus o schůzku zájemců
► Základy práce s počítačem. 
►  Základy anglického jazyka, popř. ně-

meckého. 
►  Schůzka zájemců se koná v úterý 

30. 9. 2008 od 15 hodin ve školní jí-
delně. 

►  Předpokládaný rozsah: 5 seminářů po 
dvou vyučovacích hodinách. 

►  Předpokládaný čas konání: od 
15,00 hod. 

►  Rozpis konání: každé úterý. 
►  Cena: 200,-Kč/hodinu, celková cena 

2 000,-Kč/kurs. 
►  V případě zájmu možno pokračovat 

kursy pro mírně pokročilé. 
►  Semináře povedou školní specialisté 

v oboru, čas konání není proto možno 
zásadněji posouvat do pozdějších ho-
din. 

►  Naplnění kursu: 5 - 12 klientů. 

ZŠ Kostomlaty n/L. 

N o v i n k y  z  k n i h o v n y N o v i n k y  z  k n i h o v n y

1.9.2008 - při slavnostním zahájení školního roku dostali prvňáčci 
šerpy a dárky. foto: Marta Dvořáková
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na „Zábavné odpoledne pro seniory“, 
které se bude konat ve čtvrtek 23. října 2008 od 
15.30 hodin v pohostinství Na Place. Nejprve vy-
stoupí žáci základní školy a od 16.00 zahraje 
všem k tanci a poslechu tak jako vloni dechová 
kapela TOX pod vedením Jaroslava Trnky. Předpo-
kládaný konec bude v 19.00 hodin.

Občerstvení zajištěno!
Autobus bude svážet zájemce
z jednotlivých obcí dle následujícího
jízdního řádu:

Vápensko 14.50 hodin u kapličky
Hronětice 14.55  hodin před bývalou prodej-

nou
Lány 15.05  hodin u autobusové zastáv-

kyna Poustkách
Rozkoš 15.15  hodin u autobusové zastáv-

ky 
Kostomlaty 15.20 hodin Na Cikánce u Křížku
Kostomlaty 15.25  hodin pohostinství „U Ra-

doušků“
Účastníci akce budou po skončení programu rozvezeni 
zpět do jednotlivých obcí.

SRDEČNĚ JSTE VŠICHNI ZVÁNI

Koncertování v kostele sv. Bartoloměje 
v Kostomlatech

V sobotu 30. srpna se ve spolu-
práci Obce Kostomlaty nad Labem 
a Farní charity v Lysé nad Labem 
uskutečnil koncert . Krásné skladby 
mistrů vážné hudby jsme si vyslech-
li v podání tří hudebníků pod ve-
dením Miroslava Košaře. V krásně 
vyzdobeném kostele, kde je výborná 

akustika si všichni přítomní prožili 
opravdu sváteční chvíle. Nejen umě-
lecký zážitek byl součástí tohoto ve-
čera. Dobrovolné vstupné bylo urče-
no pro obyvatele v Domově v Mladé. 
Díky velké účasti posluchačů na této 
akci se vybralo: 3 116,50 Kč

Sbírka byla předána zástupkyni 

domova, která se i s několika obyva-
teli koncertu také zúčastnila. 

Moc vám všem za pomoc těmto 
postiženým lidem děkuji.

Za farní charitu
v Lysé nad Labem 

Labutová Jaroslava

Miroslav Košař zahrál na koncertě 
v kostele sv. Bartoloměje. foto: Marta Dvořáková

Na koncert přišlo přibližně 50 diváků.
 foto: Archiv Farní charity

POZVÁNKAPOZVÁNKA OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Generali pojišťovny a.s.

Jiřina Svorčíková
Vám nabízí

Pojištění:
Osob:  životní se spořícím programem. Úrazové, ne-

mocenské
Majetku: rodinné domy, domácnosti, rekreační 
 objekty
Firemní: zemědělské, průmyslová rizika
Odpovědnosti za škodu občanů, podnikatelů
Motorových vozidel
Penzijní připojištění

Hypotéky: zpracování fi nanční nabídky

Zhodnocení fi nančních vkladů
Bezplatné poradenství

Kontaktní spojení:
tel.: 733 130 941

e-mail: jirina_svorcikova@generali.cz
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obec Kostomlaty n. L.

Dne 4.10.2008 proběhne v obci 
mobilní svoz nebezpečného odpadu 
prostřednictvím svozové společnos-
ti AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o.. Na určených stanovištích mo-
hou občané bezplatně předat pra-
covníkům svozové fi rmy následující 
odpad :

1/ nebezpečný odpad - oleje, 
znečištěné obaly, barvy, lepidla, 
pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, 
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesti-

cidy, léky, AKU baterie, monočlánky, 
zářivky 

2/ elektrospotřebiče - lednice, 
televize, monitory, ostatní vyřazené 
elektrospotřebiče

3/ pneumatiky – od osobních vo-
zidel bez disku
Upozornění: 

Při svozu nebezpečného odpadu 
nebudou z kapacitních důvodů a zajiš-
tění lepšího třídění odpadu odebírány 
objemné a jiné odpady, které nemají 
nebezpečné vlastnosti.

Děkujeme za pochopení a těšíme 
se na Vaši účast

AVE CZ odpadové
 hospodářství s.r.o.

DĚTSKÝ KLUB KAMARÁD

Milé děti, maminky, babičky, dě-
dečkové, ....................a všichni ostatní,

v červnu letošního roku se konal 
1. dětský den s Dětským klubem Ka-
marád. Věříme, že se dětem i dospě-
lým líbil. Z našeho pohledu byl velmi 
úspěšný. Přišlo skutečně hodně dětí, 
v tombole jsme rozdaly 133 balíčků. 
Dodatečně chceme poděkovat všem, 

kteří nás podpořili svým příspěvkem, 
který byl použit na úpravu a vybavení 
klubovny. Zároveň děkujeme zastupi-
telům obce, řediteli ZŠ a sponzorům 
za to, že nám umožnili uspořádat pro 
děti a nejen pro ně příjemné odpo-

ledne. Velice nám pomohli maminky 
i tatínkové z klubu i celé naše rodiny. 
Bez pomoci dívek, nyní už ze 7. a 8. 

třídy ZŠ, při přípravě a organizaci dět-
ského dne, bychom se také neobešly. 
Všem tedy ještě jednou velice děkuje-
me za pomoc.

A co chystá Dětský klub Kama-
rád nyní? V průběhu září bude v obci 
probíhat anketa, která nám má pomoci 
zjistit Vaše představy a přání o činnos-
ti klubu. Anketní lístky jsou přiloženy 
v Kostomlatských novinách a anketní 
boxy jsou umístěny na Obecním úřa-
dě, v Jednotě a v čekárně dětského lé-
kaře v ZŠ. Vyplněním anketního lístku 
nám pomůžete lépe připravit klubové 
aktivity.

V týdnu od 15. do 19. září zahájí 
Dětský klub Kamarád provoz klu-
bovny v Základní škole Kostomlaty 
nad Labem (1. patro proti třídám 
družiny). Poprvé budou nově upra-
vené prostory otevřeny pro veřejnost 
dne 15. září 2008 od 15.30 do 17.30 
hodin. Od úterý 16. do pátku 19. září 
2008 bude klubovna otevřena vždy 
od 9.30 do 12.00 a od 15.30 do 17.30 
hodin (v dopoledních hodinách vchod 
ze dvora u jídelny, v odpoledních ho-
dinách vstup od haly BIOS). V pro-
vozu bude herna pro děti a připrave-
ny budou ukázky činností pro děti 
a jejich doprovod. V tomto týdnu bude 
vstup do klubovny zcela bezplatný.

Od 30. září bude klubovna Dět-
ského klubu Kamarád otevřena pra-
videlně vždy v úterý od 9.30 do 12.00 
a od 15.30 do 17.30 hodin. K dispozici 
bude herna pro děti s možností malého 
občerstvení. Současně bude možné se 

účastnit některé z klubových aktivit. 
V současné době připravujeme tvoře-
níčko, divadélko, zpívánky, angličtinu 
pro předškoláky. Cena za využití herny 
či návštěvu kroužku bude 20,-Kč. Zá-
roveň chceme zahájit 1x týdně cvičení 
pro děti do 6 let v hale BIOS od 16.00 
hodin. Den, kdy bude cvičení probíhat, 
bude upřesněn v průběhu září. 

Dne 14. října 2008 proběhne od 
18.00 hodin v klubovně Dětského klu-
bu Kamarád přednáška porodní asis-
tentky Věry Novákové pro budoucí 
maminky. V průběhu října je pak plá-
nována ukázka nošení dětí v šátku Va-
tanai. Pokud se chcete účastnit jedné 
či obou přednášek, kontaktujte nás na 
tel. 603 218 820 nebo prostřednictvím 
internetu na e-mail: klub.kamarad@
seznam.cz. 

Informace o činnosti klubu či pří-
padných změnách naleznete vyvěšeny 
v Jednotě, na nástěnce ZŠ, případně 
budou vyhlášeny prostřednictvím 
místního rozhlasu. 

Přijďte se podívat ............těšíme se 
na Vás!

maminky z Dětského klubu Kamarád
Hanka Radilová,

Líba Břeňová, Svatava Türke

Stanoviště Čas

Kostomlaty –
separační dvůr 10.10 - 10.50
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Tak jako každý rok i letošní po-
svícení se neobešlo bez volejbalového 
turnaje pořádaného sportovními příz-
nivci z naší obce. Letos to byl už osmý 
ročník

Během dne se na sportovišti vy-
střídalo velké množství diváků. Je vi-
dět, že volejbal v Kostomlatech má své 
hluboké kořeny a stále více příznivců 
nejen z řad sportovců, ale i veřejnosti. 
Atmosféru celého sportovního dne do-
kreslilo bohaté občerstvení . 

Celkem se zú-
častnilo turnaje 
10 družstev z oko-
lí, hrály smíšené 
týmy, kde v kaž-
dém družstvu 
hrály dvě ženy 
a čtyři muži. Dvě 
družstva byla vý-
hradně ženská.

Jako každý rok si tento turnaj 
nenechala ujít družstva z Milovic, 
Stratova, Nového Dvoru, Nymburka 
a samozřejmě několik místních týmů. 
Vyvrcholením celého dne bylo předá-
vání cen pro všechny zúčastněné .

Doufáme, že takové úspěšné akce 
přivedou k volejbalovému sportu další 
mladé lidi.

 Iveta Mezuliánková

Volejbalový turnaj

Volejbalový turnaj 30.8.2008
 foto: Marta Dvořáková

Volejbalový zápas foto: Radmila Novotná

Dětský pětiboj
Konec prázdnin byl v Kostomlatech 

ve znamení sportu. Protože dospělí po-
řádají každoročně v pondělí na „Zla-
tou“ sedmiboj, rozhodly se na poslední 
chvíli i děti a uspořádaly si svůj „Dět-
ský pětiboj“. Roz-
hodnutí uskutečnit 
tuto soutěž bylo 
opravdu na poslední 
chvíli – v úterý ná-
pad, ve středu plán, 
ve čtvrtek plakátky 
a v pátek v devět 
hodin se začalo 
soutěžit. Přihlásilo 
se celkem 9 dvo-
jic(18 soutěžících) 
nejen z Kostomlat, 
byli tu i zástupci ze 
Stratova, Milovic 
a Nymburka.

Ne všechno se 
stihlo podle před-
stav, ale především 
děkujeme touto cestou paní Jitce Kru-
pičkové, která dětem zajistila neome-
zený pitný režim, panu Josefu Šulcovi 
za klobásy z udírny a v neposlední řadě 
panu Martinu Šulcovi , který věnoval 

všem soutěžícím dárkové tašky s ob-
čerstvením, které doplnila drobnými 
cukrovinkami i prodejna v Kostomla-
tech. Všem ještě jednou děkujeme. 

Dětem se sportovní den líbil a hned 

po vyhlášení výsledků bylo rozhodnu-
to, že příští rok se uskuteční 2. ročník, 
se kterým dětem pomohou i dospělí. 

A jaké byly soutěžní disciplíny? 
Především to byl :

tenis, dále stolní tenis, nohejbal, 
badminton a penalty.

1. místo získali „Stratováci“ – 
Tomáš Jarolím a Adam Krejčík, 
2. místo obsadili „Červení trpaslíci“ – 

kostomlatští Michal 
Dudla a Ondřej Sr-
nec a na 3. místě se 
umístnili „Skrblíci“ 
- Martin Šulc a Ja-
kub Švancar z Mi-
lovic. 

Věříme, že příští 
rok bude soutěž dobře 
připravena, soutěžící 
budou natrénovaní 
a se zaujetím budou 
bojovat o přední mís-
ta. Samozřejmě, že 
není podmínkou být 
první, stačí, když 
se mládež zapojí do 
sportu a ve chvílích 
volna se nenudí. Přáli 

bychom si, aby jim jejich nadšení zů-
stalo a těšíme se spolu s nimi na příští 
ročník.

Marcela Dudlová

29.8. se konal dětský pětiboj. foto: Radmila Novotná
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ROZLOSOVÁNÍ - podzim 2008

ŽÁCI

KOSTOMLATY – Sl.PODĚBRADY NE 31.08. 10:00
ROŽĎALOVICE - KOSTOMLATY NE 07.09. 10:00
KOSTOMLATY - LOUČEŇ NE 14.09. 10:00
VELENICE - KOSTOMLATY SO 20.09. 10:00
LIBICE - KOSTOMLATY SO 27.09. 10:00
KOSTOMLATY - M.KRÁLOVÉ NE 05.10. 10:00
VOLNO
KOSTOMLATY - DYMOKURY NE 19.10. 10:00
MILOVICE - KOSTOMLATY SO 25.10. 10:00

Zajiš�ujeme prodej, pronájem, bytů, ro-
dinných domů, pozemků. Veškerý právní
servis a fi nanční poradenství.

(Hypotéky, penzijní připojištění, pojištění nemovitostí, stav. 
spoření, investice, úrazové pojištění, kapitálové životní pojiš-
tění, atd.).

Vaše dotazy ohledně naší nabídky Vám zodpoví real.makléř 
a fi nanční poradce Petra Radoušková na tel.604 557 905.
Mail: radouskova.petra@mireas.cz.

Společenská 
kronika
Blahopřejeme

 k významným jubileím:
paní Mileně Sedláčkové

 z Vápenska
panu Josefu Charvátovi

 z Kostomlat
paní Marii Hlavičkové

 z Kostomlat
paní Marii Brynychové z Lán

Mezi námi jsme
přivítali:

Veroniku Kinclovou,
nar. 31.05.2008

Anežku Točíkovou,
nar. 07.06.2008

Terezu Hradilovou,
nar. 25.07.2008
Marka Touše,

nar. 31.07.2008
Pavla Kořínka,
nar. 22.08.2008

Nikolu Křenkovou,
nar. 26.08.2008

Naposledy jsme se 
rozloučili:

s panem Ladislavem Chytrým 
z Rozkoše

s panem Františkem Černým 
z Kostomlat

s paní Annou Gruntmanovou
z Rozkoše

A-mužstvo
KOSTOMLATY- M.KRÁLOVÉ A NE 21.09. 16:30
K.LHOTA A - KOSTOMLATY SO 27.09. 16:30
KOSTOMLATY - JÍKEV NE 05.10. 16:00
PÁTEK A - KOSTOMLATY SO 11.10. 16:00
KOSTOMLATY - BĚRUNICE A NE 19.10. 15:30
DYMOKURY - KOSTOMLATY SO 25.10. 14:30
KOSTOMLATY - KRCHLEBY NE 02.11. 14:00
KOUNICE A - KOSTOMLATY NE 09.11. 14:00
KOSTOMLATY - POŘÍČANY A NE 16.11. 13:30

DOROST

KOSTOMLATY - OSTRÁ SO 30.08. 10:00
POŘÍČANY - KOSTOMLATY SO 06.09. 10:00
KOSTOMLATY - LYSÁ SO 13.09. 10:00
SADSKÁ - KOSTOMLATY NE 21.09. 10:00

KOSTOMLATY - HOŘÁTEV SO 27.09. 10:00
MILOVICE - KOSTOMLATY NE 05.10. 10:00
PÁTEK - KOSTOMLATY NE 12.10. 10:00
KOSTOMLATY - SOKOLEČ SO 18.10. 10:00
LITOL - KOSTOMLATY NE 26.10. 10:00

Koupím malý pozemek u řeky 

stačí 100 - 200 m2, podmínkou jen možnost rybaření. 

Třeba i odlehlý kout vaší zahrady s přístupem po polní 

cestě. Nejraději Chlumecko, Nymbursko, Kolínsko. 

Ale není podmínkou, možno i jinde.

774420537, 776670323.
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A mužstvo
Po minulé mistrovské sezóně našeho „A“ mužstva, ve které jsme 

obsadili pěkné třetí místo, následovala zasloužená letní přestávka, 
která trvala do poloviny července.

Letní přípravné období zahájilo „A“ mužstvo 17. července 2008. 
K letní přípravě bylo pozváno 20 hráčů včetně dvou brankářů. Hrá-
či absolvovali týdně 3 tréninkové jednotky. Nutno dodat, že jenom 
někteří. Snahou bylo zlepšit fyzickou připravenost, vylepšit herní 
projev po všech stránkách a dobře se připravit na novou náročnou 
sezónu. Záměrem bylo i další omlazování mužstva.

Skutečnost je však taková, že do této letní přípravy se pocti-
vě zapojilo tak asi 50% hráčů. V tomto období bylo odtrénováno
20 tréninkových jednotek a ti nejpoctivější trénovali 18x a ti, kteří 
měli účast nejmenší, se ukázali tak 1-2x. Nutno dodat, že jsou i hrá-
či, kteří se ještě neukázali vůbec! Mnozí zřejmě vůbec nechápou, 
že toto přípravné letní období je nesmírně důležité pro celou mis-
trovskou soutěž. Částečnou omluvou snad může být jen to, že je to 
období letních dovolených …

Zklamáním je i dosavadní přístup některých mladých, kteří ne-
jsou ochotni a prozatím ani schopni převzít odpovědnost a přede-
vším spolehlivost po starších hráčích. Jejich neúčast na trénincích
a zápasech zůstává naprosto neomluvena. Pro ně samé je to velká 
škoda, protože přestanou fotbalově růst a jestli se nevzpamatují 
včas, pro budoucnost budou fotbalově nepoužitelní, přestože se jed-
ná o šikovné, nadějné talenty.

Letní přípravné období – zápasy:
 KOSTOMLATY „A“ – DOROST POLABAN 1:1
 KOSTOMLATY „A“ – OSTRÁ „B“ 1:2

Turnaje ve Stratově – 1. místo
 KOSTOMLATY „A“ – VYŽLOVKA 4:0
 KOSTOMLATY „A“ – STRATOV 0:0
 KOSTOMLATY „A“ – KAMENNÉ ZBOŽÍ 2:1

Nejlepší střelec celého turnaje je náš KAMIL NEAGU -
 3 BRANKY.

24. srpna 2008 začátek mistrovské sezóny 2008-2009.
Přichází první mistrovské utkání našeho mužstva v Sadské 

s tamním „B“ mužstvem. Prohráváme 1:5 po špatném výkonu téměř 
všech hráčů. Hrajeme špatně pozičně, děláme chyby v rozehrávce, 
jsme bez pohybu, selháváme v koncovce, málo bojujeme. Potvrzuje 
se nedostatečná práce v přípravě.

Druhé mistrovské utkání, ve kterém jsme přivítali na domácím 
hřišti tým Rožďalovic jsme zvládli nad očekávání dobře a vyhrává-
me 4:1, když se střelecky prosadili – Zalabák 2x, Holcman, Neagu. 
Dá se konstatovat, že výsledek je výrazně lepší, než předvedená 
hra. Stále nám chybí pohyb bez míče, zpracování, větší agresivita 
v osobních soubojích a maximální nasazení celého mužstva.

Ve třetím zápase zajíždíme do prozatím suverénních Milovic 
v té nejsilnější sestavě jakou můžeme v dané chvíli dát dohromady.

Prošek – Touš – Janata, Sporiš, Šnajdr, Zinek, Zalabák, Houdek, 
Dvořák, Holcman – Neagu, Dudla (Malinek, Novák Rad., Novák 
Jiří, Gruntman)

Během zápasu však střídají. Ještě v první půli Dvořák pro zra-
nění, v poločase Prošek v brance rovněž pro zranění a hned po po-
ločase Holcman.

Milovice nás přehrávaly pohybem a především dobrou kombi-
nační hrou na jeden – dva doteky. Přesto jsme si vypracovali několik 
slibných brankových příležitostí. Ale v koncovce jsme opět selhali. 
Musíme sportovně přiznat, že vítězství Milovic 2:0 bylo naprosto 
zasloužené.

Do dalších zápasů se musíme výrazně zlepšit v přípravě, čekají 
nás silní soupeři. Znovu se pokusit přitáhnout mladé a udělat maxi-
mum pro zlepšení celkové úrovně našeho „A“ mužstva. Kostomlat-
ští fotbaloví příznivci si to určitě zaslouží.

Trenér

Dorost
Letní přípravu zahájil dorost pod vedením nové trenérské 

trojice, ve složení Šulc M., Podroužek J. a Kořán M. Po odchodu 
hráčů, kterým skončil dorostenecký věk, začali trenéři skládat nové, 
mladé mužstvo, které  bude po sestupu z I.A. třídy bojovat v okres-
ním přeboru. Momentálně není základna dorostu dost široká a tak 
i přes doplnění hráči, kteří přišli na hostování, je kádr velice úzký. 
Bylo by dobré rozšířit tým alespoň ještě o dva hráče, což se bohužel 
zatím z různých důvodů nepodařilo.

Nyní již k samotným zápasům:
30.08.2008  Sokol Kostomlaty- Sp.sdr. Ostrá

 2 : 1 poločas 1:0
V prvním zápase jsme na svém hřišti přivítali v sousedském 

derby mužstvo Ostré. Utkání se hrálo v rychlém tempu a v bojov-
ném duchu. Naši mladí dokázali, že umí zabojovat a po zásluze
v závěru zápasu strhli vítězství na svou stranu.

branky: Petráš D., Večerek M.

06.09.2008 SK Poříčany - Sokol Kostomlaty
 3 : 4 poločas 3:1

V druhém mistrovském utkání jsme zajížděli na hřiště do
Poříčan. Soupeř, kterému nevyšlo první utkání, se na domácím hřiš-
ti představil jako bojovné mužstvo, které mělo ve svém středu ně-
kolik kvalitních, zkušených fotbalistů, kteří našim mladým hráčům 
činili nemalé potíže, o čemž vypovídá průběh i výsledek prvního 
poločasu. Po poločasové domluvě však naši mladí zabrali, a i když 
fotbalově to místy skřípalo, bojovnost a vůle po vítězství slavily na-
konec úspěch.

branky: Procházka R., Novotný P., Petráš D., Kaucký F.

Závěrem bych chtěl požádat všechny fanoušky, aby s tímto mla-
dým a nezkušeným týmem měli trpělivost, a i když třeba přijdou 
dílčí neúspěchy, aby na budoucnost kostomlatské kopané nezane-
vřeli a chodili v co nejhojnějším počtu povzbuzovat jejich zápasy!!!

za dorost Kostomlat  - TRENÉŘI

Žáci
Žáci pokračují v podzimní části pod stejným vedením jako na 

jaře. Trenér pan Herajn a pomoc přislíbil pan Kořán. Žáci sehráli 
dvě mistrovská utkání. První utkání se Slovanem Poděbrady, kde 
přes velkou bojovnost a snahu prohráli 4 : 2, druhé utkání s Rožďa-
lovicemi vyhráli 2 : 1. 

Přejeme jim hodně úspěchů a věříme, že se jim bude i nadále tak 
dařit jako v Rožďalovicích.

Přípravka
Trénink přípravky probíhal po celé prázdniny pod vedením 

pana ing. Šubrta Jiřího a pana Houdka Zdeňka. 
30.8. 2008 se oddíl přípravky zúčastnil turnaje v Milovicích, 

kde sehrál 6 zápasů - jeden vítězný, dvě remízy a tři prohry při skóre 
5:10 a obsadil 5. místo.

 Branky: Veselá Denisa - 4, Vlach Jan - 1
Nově rozlosovaná soutěž se bude hrát systémem podzim - jaro, 

kdy na podzim bude odehráno 7 mistrovských zápasů. Zápasy se 
hrají každé pondělí. Tréninky přípravky probíhají ve středu od 
16.30 hod.

Podzimní soutěž bude přípravka hrát v nových dresech, kte-
ré dostala od fi rmy Dvůr Kostomlaty n./L. zastoupené majiteli - 
ing. Malypetrem Jiřím CSc. a Mgr. Petrem Balekem, za což jim 
patří poděkování. Poděkování též patří OÚ Kostomlaty n./L za 

„usilovné „ zvaní na tréninky místním rozhlasem. V současné 
době chodí na tréninky 15-20 hráčů. 

Trenéři přípravky: ing. Josef Včelka 
 ing. Jiří Šubrt

Zdeněk Houdek



V sobotu 26. června 2008 se v areálu 
místní tělocvičné jednoty konaly 

oslavy 80ti let kopané v Kostomla-

tech. Od rána až do odpoledne na hřiš-
ti probíhal žákovský turnaj, letos již 
8. ročník Memoriálu Otakara Zdeňka 

za účasti čtyř mužstev. Postupně mezi 
sebou hráli žáci Nymburka, Brandýsa, 
Milovic a Kostomlat, vítězem se sta-
li žáci z Nymburka. Od půl třetí na-
stoupila naše přípravka proti přípravce 
Nymburka. Hlavním utkáním oslav 
byl zápas staré gardy Havířova proti 
místní staré gardě. Tento zápas potě-
šil nejedno oko příznivců kostomlat-
ské kopané. Oslavy výročí založení 
kopané v Kostomlatech vyvrcholily 
taneční zábavou v sále Sokolovny, 
kde vystoupila skupina Jana Vlasáka. 
K vydařeným oslavám přispělo nejen 
krásné slunečné počasí, ale i výbor-
né občerstvení v podobě prasátka na 
grilu, opékaných klobás nebo dobře 
vychlazeného piva i nealkoholických 
nápojů a v ne poslední řadě i hudba, 
která o přestávkách mezi jednotlivými 
zápasy zněla celým areálem. 

OSLAVY 80TI LET KOSTOMLATSKÉ KOPANÉ

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce
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