
Kromě obecního rozpočtu využíváme i přidělených dotací
PRVNÍ ROK VOLEBNÍHO OBDOBÍ

Čas plyne jako voda a máme za sebou 
první rok volebního období. Někdo řekne, 
že se v obci nic nestalo, jiný je opačného 
názoru. Když budeme procházet celý rok, 
dojdeme k pěkné řádce uskutečněných 
akcí.

První akcí nového volebního období 
byla kolaudace inženýrských sítí pro 
39 rodinných domů v jižní části obce. 
Vznikly zde 3 nové ulice - Na Křenov-
ce, Východní a Jižní a samotná výstavba 
domů probíhá rychlým tempem. V jed-
nom z nich už noví obyvatelé bydlí, dal-
ší se intenzivně připravují, aby to stihli 
do vánoc. Tady je nutné podotknout, že 
příprava lokality probíhala již v minulém 
volebním období. Proto patří poděkování 
minulým zastupitelům, radním a hlavně 
předchozímu starostovi, panu Bártovi.

V říjnu 2006 jsme žádali Středočeský 
krajský úřad o dotaci v Programu obnovy 
venkova na rok 2007 na výměnu oken na 
obecním úřadu. Dotace byla schválena 
až v dubnu 2007. Vlastní výměna oken 
proběhla koncem července a začátkem 
srpna. Během prázdnin také byla vymě-
něna okna v jednom pavilonu základní 
školy. Výměnou oken za plastová se šetří 
za energie, které nás v celkovém rozpočtu 
stojí nemalé peníze.

V jarních měsících bylo nutné řešit 
také autobusovou zastávku v Kostomla-
tech u přejezdu na Lány, která částí zasa-
hovala do soukromého pozemku. Rada 
rozhodla starou zbourat a koupit novou. 
Zastávka je celá průhledná, osazená lavič-
kou a odpadkovým košem. Pokud se tato 
zastávka osvědčí, chceme zakoupit další.

Na jaře jsme požádali fi rmu zabýva-
jící se zelení o vypracování návrhů na 
úpravu a údržbu stávající zeleně. Firma 
postupně předkládá návrhy na jednotlivé 
lokality. Jednou z nich je i vysázení lip 
podél komunikace u mostku přes Farský 
potok. Celou akci od vyhloubení jam, 
výsadby stromů s balem, přes dodávku 
substrátu až po ukotvení stromků kůly 
provedli místní myslivci. Patří jim za to 
velký dík.

Od června probíhá příprava výstav-
by tlakové kanalizace pro obec Lány. 
Byl zpracován investiční záměr, v čer-
venci proběhlo mimořádné ZO, kde měli 
zastupitelé možnost prodiskutovat jednot-
livé alternativy výstavby. Nyní probíhá 
zpracování projektové dokumentace pro 
územní řízení, následovat bude vypraco-
vání žádosti o dotaci, vypracování doku-
mentace pro stavební povolení a vlastní 
realizace výstavby. Ta by měla proběhnout 
v roce 2008.

Prakticky od léta řešíme možnosti lep-
šího využití dětského hřiště. Zde jsme ale 
narazili na problém, který je nutno nejdří-
ve vyřešit. A to jsou nevypořádané vlast-
nické vztahy pozemků, na kterém dětské 
hřiště je. Pokračování na straně 2

Klidné prožití vánočních 
svátků, do nového roku hod-
ně štěstí, zdraví a pohody 
přeje všem občanům 

redakční rada Kostomlatských novin, 
obecní úřad a zastupitelstvo obce.
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Pokračování ze strany 1
V současnosti se snažíme celou situ-

aci dořešit. Na dětské hřiště máme přes 
Mikroregion Nymbursko rozpracovanou 
žádost o dotaci, proto jsme navrhli jiné 
místo pro dětské hřiště, kde pozemek je 
ve vlastnictví obce. Původní dětské hřiště 
chceme řešit až po vypořádání vlastnic-
kých vztahů.

V červnu 2006 přestala ordinovat
v Kostomlatech zubní lékařka. Žádný 
další zubař se sem nehlásil. Když krajský 
úřad vyhlásil výběrové řízení na obsazení 
zubní ordinace, přihlásil se jeden zájem-
ce. V Kostomlatech chtěl ordinovat pouze 
jedno odpoledne, po obci chtěl zakoupit 
vybavení a nechtěl platit žádný nájem. 
Takovouto nabídku jsme odmítli. Ještě na 
podzim jsme vešli v jednání s lékařkou, 
která měla zájem si v Kostomlatech pro-
najmout ordinaci. Po dlouhých jednáních, 
různých povoleních a novém výběrovém 
řízení se podařilo, že paní MUDr. Lada 
Doulová od 1. října 2007 začala ordino-
vat v Kostomlatech na plný úvazek každý 
den.

Další akcí, kterou jsme v podzimních 
měsících provedli, bylo vybudování chod-
níku okolo pavilonů Hallpe a mateřské 
školy. U mateřské školy některé stromy 
zasahovaly svými kořeny pod zákla-
dy budovy. Proto bylo nutné je vykácet. 
Samozřejmě počítáme i zde s výsadbou 
nové zeleně. Chodník vybudovala fi rma 
pana Pavelky z Rozkoše.

Minulá zima velice přála výstavbě 
skupinového vodovodu Nymburk – Kos-
tomlátky – Doubrava – Kostomlaty. Prak-
ticky celou zimu fi rma Zepris pokračovala 
v pokládání hlavního řadu, na který nava-
zovala výstavba vodovodních přípojek. 
Hlavní řad byl již 19. října zkolaudován. 
Nyní zbývá zkolaudovat vodovodní přípoj-
ky v Kostomlatech. Kolaudace proběhne 
14. prosince. Do té doby by měla mít větši-
na domácností, které se přihlásily o vodo-
vodní přípojku, doma již zabudován držák 
na vodoměr a v něm vodoměr připevněný. 
Během realizace přípojek jsme v předem 
určených termínech spolu se zástupci 
prováděcí fi rmy a VaKu chodili po obci a 
jednotlivé přípojky měřili. Každý žadatel
o přípojku musí zaplatit část hadice po svém 
pozemku na obecním úřadě. Po zaplacení 

mu pracovníci fi rmy VaK namontují vodo-
měr. Jeden metr hadice stojí 23,- Kč, pře-
sto není příjemné se s lidmi dohadovat, že 
mají na svém pozemku o půl metru méně 
hadice, že víc hadice nezaplatí a podobně. 
Přitom již nyní průměrná cena za jednu 
přípojku vychází už na zhruba 14 000,- Kč. 
Občané, kteří se přihlásili v první vlně, 
zaplatili příspěvek 8 000,- Kč, v dalším 
období příspěvek činil 12 500,- Kč. Roz-
díl samozřejmě hradí obec. Když se před 
lety uvažovalo o připojení Kostomlat na 
vodovod, řada lidí tvrdila, že je vodovod 
zbytečný. Původní projekt počítal v Kosto-
mlatech s 235 přípojkami, v dalším období 
se řada lidí odhlásila. Letos, když již vodo-
vod nabral reálnou podobu, se někteří dal-
ší ještě přihlásili, takže se bude kolaudovat 
celkem 253 vodovodních přípojek. Kromě 
těchto je ještě v obci 6 dalších přípojek, 
kdy se občané pozdě přihlásili, a proto si 
všechno vyřizovali sami, včetně projektu
a povolení na MěÚ. Celou přípojku si samo-
zřejmě hradili sami, obec nic nepřispěla. 
Bylo to možné také proto, že v té které 
lokalitě se zrovna přípojky prováděly. 

Velkou akcí podzimu je rekonstrukce 
veřejného osvětlení v části obce Kosto-
mlaty. Ve vedlejších ulicích zrekonstruo-
vali osvětlení pracovníci obecního úřadu 
a nové osvětlení už svítí. Ulici 9. Května 
prováděla fi rma AZ Elektrostav. Věříme, 
že v prosinci budeme i po této ulici svítit 

novými světly. Souběžně s rekonstrukcí 
nového osvětlení řešíme osvětlení přecho-
dů pro chodce. Máme připraveny protla-
ky a po vypracování projektu a povolení 
budeme realizovat nasvětlení celkem pěti 
přechodů.

Další akcí je rekolaudace bývalých 
prostor ordinace praktického lékaře 
na byt a pronájem domečku u základní 
školy. Snažíme se také postupně upravit
a zateplit prostory v domě služeb, kde 
má své zázemí pracovník zeleně. Touto 
úpravou ušetříme energie i zde. 

Ve výčtu akcí bych mohla pokračovat. 
Jsou ale také akce, které se zatím neusku-
tečnily. Věřím, že i v dalším období se nám 
bude dařit realizovat akce alespoň tak jako 
letos. Snažíme se šetřit kde se dá, proto stá-
le více hledáme možnosti využití dotací .

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala 
všem pracovníkům obce za práci, kterou 
za celý rok vykonali. Další poděkování 
patří radním za nápady a pomoc při rea-
lizaci jednotlivých akcí, další poděkování 
si zaslouží i jednotlivé fi rmy, se kterými 
jsme v letošním roce spolupracovali.

Do nadcházející adventní doby přeji 
všem občanům klid a pohodu, v novém 
roce především pevné zdraví, štěstí, dob-
rou náladu a životní optimismus.

 Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

 Program:
 1) Zahájení
 2) Kontrola plnění přijatých usnesení
 3) Zpráva o činnosti rady obce 
 4)  Zpráva fi nančního výboru, úprava rozpočtu, dílčí přezkoumání 

hospodaření, schválení rozpočtového provizoria 

 5) Zpráva kontrolního výboru 
 6) Informace o postupu investičních akcí 
 7)  Projednání a schválení smluv, nákup a prodej majetku 
 8) Diskuse
 9) Návrh na usnesení
 10) Závěr

Stavění stožárů veřejného osvětlení foto: archiv OÚ

POZVÁNKA
na 6. veřejné zasedání ZO Kostomlaty nad Labem,
které se bude konat ve čtvrtek 13. prosince 2007
od 19.00 hodin v jídelně ZŠ Kostomlaty n.L.
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Posezení pro důchodce

Realitní kancelář 
TANA

Vám nabízí na prodej:

 Byt 3+kk Nbk, družstevní, pl. 74 m2, 1,55. mil Kč
 Byt 3+1/L OV v Českém Brodě, 2,06 mil Kč
 RD 6+1 v Přední Lhotě u Poděbrad, 3,3 mil Kč
 BT 3+1 v Milovicích, OV, 1,885 tis Kč
 BT 3+1 v Milovicích, OV, 2,05 mil Kč
 BT 2+1 v Milovicích, OV, 1,25 mil Kč

Kontakt: tel. 325 511 375, 724 143 498 nebo více na 

www.tana.cz

Na šedesát účastníků „setkání senio-
rů“ potleskem ocenilo zdařilý podvečer 
zorganizovaný ve čtvrtek 1. listopadu 
2007.

Jsem rád, že nové vedení kostomlat-
ské radnice pokračuje v letité tradici 
setkání s důchodci. Po úvodním zahá-
jení Janou Keltnerovou potěšili přítom-

né svým milým vystoupením žáci ZŠ 
pod vedením vychovatelky paní Hany 
Pokorné a také prvňáčci předvedením 
zmodernizované pohádky Čert a Káča 
pod vedením třídní učitelky Mgr. Hany 
Hudcové.

Příjemně naladěni touto kulturní 
vložkou jsme se zájmem vyslechli projev 
starostky paní Mgr. Mileny Hercokové, 
ve kterém nás seznámila s uskutečňova-
nými investičními akcemi v našich obcích
i s plány nejbližšího období. Stačil jsem si 
zapamatovat demografi cké počty našich 
usedlíků i jejich změny zaznamenané evi-
dencí obyvatel obecního úřadu za letošní 
rok. Tedy Kostomlaty včetně připojených 
obcí mají 1655 trvale žijících osob, seni-
orů je 347, z toho 157 mužů a 190 žen. 
Občanů ve věku 90 let a více máme 6.
V letošním roce se již narodilo 11 dětí, 
sňatek uzavřelo 15 našich občanů.

Z akcí mě zaujalo jednání s vedoucím 
dopravního inspektorátu mjr. Zvěřinou
o připravovaných opatřeních k posílení 
bezpečnosti silničního provozu v Kosto-
mlatech na jaro 2008.

Opravdu zlatým hřebem „setká-
ní“ bylo vystoupení pětičlenné kapely 
TOX Poděbrady se zpěvačkou, která 
známými písničkami zahřála u srdce 
jak poslouchající tak i tanečníky.

Mladí muzikanti nehráli jen na 
pódiu, ale dokázali se během nádherných 
dechových skladeb přemísťovat i po sále 
pohostinství U Radoušků, což bylo oce-
ňováno dlouhým potleskem.

Konstatováním, že živá hudba je živá 
hudba a dechovka nesmrtelná, se připoju-
ji ke kladnému hodnocení všech přítom-
ných seniorů, kteří odcházeli ve výbor-
né náladě, pobrukujíc si slavné písničky 
Karla Vacka a dalších skladatelů.
Díky za toto setkání.

Antonín Bárta

Vystoupení žáků 1. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Hany Hudcové
 foto: M. Dvořáková

Všichni účastníci se zájmem sledovali vystoupení žáků ZŠ foto: M. Dvořáková

 PEUGEOT
AUTO-CENTRUM

Prodej náhradních dílů

POUŽITÉ I  NOVÉ

PNEUSERVIS
PRODEJ PNEU - POUŽITÉ I NOVÉ

Lány 8, Kostomlaty nad Labem,
tel.: 723 607 150, 602 341 984
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N o v i n k y  v  k n i h o v n ě N o v i n k y  v  k n i h o v n ě

- Dan Brown (autor Šifry mistra Leonarda) – Digitální pev-
nost – napínavý román z prostředí výpočetních expertů - Ve spous-
tě thrillerů se to jen hemží palnými zbraněmi, bombardéry, tanky
a výbušninami. V tomto se nebojuje na zemi ani ve vzduchu, nýbrž 
na harddiscích počítačů, a výbušninou tady není semtex, ale cosi 
záhadného, co se jako bájná obluda vynořilo z počítačové sítě….

- Jiří Šulc – Dva proti říši - historický román založený na 
podrobném zkoumání pramenů a literatury zpracovává atentát na 
SS-Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha.

- Sandra Brownová – Exkluzivně – detektivní román z novi-
nářského prostředí - Barrie Travisová není slavná, je však velice 
dobrou reportérkou nízkorozpočtové televizní stanice. Možná prá-
vě proto se s ní spojí první dáma země a nabídne jí životní pří-
ležitost. Prezidentova žena, zničená žalem ze ztráty jediného syna, 
naznačuje, že její dítě mohlo být zavražděno. Přestože ofi ciální ver-
ze Bílého domu to nepřipouští, zoufalá matka chce sjednat pro své 
dítě spravedlnost…

- Barbara Woodová - Hippokratova přísaha - dramatické osu-
dy tří přítelkyň, které se v roce 1968 setkaly v prvním ročníku na 
Castillově lékařské fakultě v Kalifornii.

- J.R.R. Tolkien – Húrinovy děti - jsou tragickou pověstí o pro-
kletí a zkáze rodu velkého lidského bojovníka z konce prvního věku 
Středozemě. Po Hobitovi a Pánu prstenů jsou třetím Tolkienovým 
příběhem z fantastické Středozemě. Odehrává se ke konci bájného 
prvního věku historie světa, kdy elfové podporovaní částí lidí již 
prohrávají svou dlouhou válku se zlomocným pánem Středozemě 
Morgothem…

- Khashoggi Soheir - Karima zakázaná láska - Egyptská 
kráska Karima je beznadějně zamilovaná do syna bohatých bílých 
plantážníků. Pro ně představuje ubohou domorodou služku, ale 
Charlesovi se tetovaná dívka líbí a tajně jí věnuje pozornost. Jejich 
vzájemná neudržitelná touha se naplní a Karima otěhotní. Její štěstí 
netrvá dlouho, Charles totiž zahyne při autohavárii a těhotná Kari-
ma je nucena provdat se za místního bohatého obchodníka. Pak se 
její dcera Nadia ztratí... 

- Helena Sobková - Kateřina Zaháňská – historický román
o české šlechtičně - Do jaké míry se kryje romantický portrét vzne-
šené a poněkud záhadné „paní kněžny“, jak jej do našeho povědomí 
uvedla Božena Němcová ve své Babičce, se skutečností? Vévod-
kyně Zaháňská byla nesporně pozoruhodnou osobností. Půvabem 
a duchaplností po léta okouzlovala nejvyšší evropské společen-
ské kruhy. Vedla intenzivní soukromý život poznamenaný řadou 
milostných vztahů k významným mužům. Avšak přes obrovské 
jmění a ostatní přednosti žila svá poslední léta s pocitem bezútěš-
né osamělosti a její neklidné a stále hledající srdce nenašlo místo
k pokojnému spočinutí. 

- Agatha Christie – Kočka mezi holuby – detektivní román 
z anglické soukromé školy - Na začátku detektivky, která knižně 
vychází česky poprvé, se pozdě v noci dvě zaměstnankyně soukro-
mé dívčí školy vypraví zjistit, proč se ve sportovním pavilonu pohy-
buje záhadné blikající světlo, zatímco všichni spí. Najdou tam mezi 
tenisovými a lakrosovými raketami mrtvé tělo neoblíbené učitelky 
tělesné výchovy, již někdo právě zastřelil. Ve chvíli, kdy „kočka“ 
udeří podruhé, zavládne ve škole zmatek. Studentka Julia Upjohno-
vá toho naneštěstí ví příliš mnoho. Především jí je však jasné, že 
bez pomoci Hercula Poirota se sama stane příští obětí…

- Michaela Klevisová - Kroky vraha - literární prvotina mladé 
novinářky. V pražském lesoparku byla v noci uškrcena mladá žena. 
Novinářka Julie Kellerová je zřejmě poslední, kdo s ní před vraž-
dou mluvil. Oběť se navíc nápadně podobala její dceři Kláře. Byla 
to náhoda nebo měl vrah spadeno na někoho jiného? Sympatický 
inspektor Josef Bergman rozkrývá složitý hlavolam a odhaluje 
tajemství zahalující minulost.

- Vlastimil Vondruška – Letopisy královské komory I. a II. 
– příběhy českých dějin - První svazek této řady nabízí tři příběhy. 
V prvním nazvaném Plzeňské mordy rozřeší Jiří Adam z Dobroní-
na neobvyklý zločin, do něhož jsou zapletení nejvyšší představitelé 
královského města Plzně. Druhý svazek obsahuje také tři detek-
tivní příběhy z doby české renesance. Královský písař Jiří Adam 
z Dobronína se svým pomocníkem Petrem Korcem a služebnou 
Rozárkou řeší případy, s nimiž si pražští úředníci nevědí rady.

- Williams Polly – Máma kočka – Její vzestup a pád - debut 
britské autorky je mezi oblíbenými knihami o moderních mamin-
kách dalším zdařilým pokusem, jak bourat mýtus o obětavé matce, 
která si myslí, že nemá šanci být zároveň přitažlivou ženou.

- Bohumil Hrabal – Městečko, kde se zastavil čas – příběhy
z Nymburka - jedna z nejpůvabnějších a nejhodnotnějších Hrabalo-
vých próz, žánrově zařaditelná nejspíš jako novela. Jde v podstatě 
o zbeletrizovanou historii dvacátého století - jak se promítala do 
událostí v nymburském pivovaře, kde byl Hrabalův otec správcem 
a kde spisovatel prožil podstatnou část dětství. Protagonisty textu 
jsou opět bratři Francin a Pepin, čtenářům tak dobře známí napří-
klad z Postřižin, jež ostatně mají v tomto textu původ. Celá knížka 
je tak trochu autorovým nostalgickým povzdechem nad ?koncem 
starých časů?. Popis života v idylických dvacátých a třicátých letech 
dvacátého století je vystřídán popisem časů poúnorových, kdy se 
komunistický režim - pochopitelně negativně - podepíše i na životě 
obou hlavních hrdinů.

- Jude Deveraux – Mstitel - tento příběh odehrávající se na kon-
ci osmnáctého století v severní Americe zmítané revoltou proti brit-
ské nadvládě je úvodním románem cyklu o rodině Montgomeryů. 
Nejmladší syn Alex se po letech strávených na moři vrací do rodné-
ho města. Záhy zjistí, že městečko Warbrooke trpí pod krutovládou 
anglických pánů. Alex se okamžitě dostává do problémů…

- Barbara Taylorová - Nástrahy osudu - Harteovi zažívají chví-
le rodinné pohody. Jejich zavilý nepřítel však hledá způsob, jak by 
pošlapal jejich rodinné štěstí a zmocnil se majetku. Chystá zákeř-
nou pomstu a čeká na vhodnou příležitost. Nikdo z mocné rodiny 
Harteových není v bezpečí .

- Ed McBain – Nejlepší americké detektivní povídky – Mc-
Bainův výběr zahrnuje devatenáct vynikajících povídek od moder-
ních klasiků americké prózy, jako je John Updike či Joyce Carol 
Oatesová, až po méně známé, leč kvalitní autory amerického detek-
tivního žánru…

- Pavel Toufar - Nemravné kratochvíle našich předků – sice 
jsme se o tom neučili, ale i naši předkové uměli bujaře dovádět
a holdovali radovánkám, nad kterými doboví mravokárci lomili 
rukama. Objevovala se různá pijácká bratrstva či nemravné čmá-
ranice na zdech domů, šlechtici jezdívali za prvními erotický-
mi zkušenostmi do slunné Itálie… Jak si naopak počínali cizinci
v Čechách, jak probíhala svatební noc a co s nechtěnými dětmi?

- Jeffery Deaver - Prázdné křeslo - věhlasný kriminalista Lin-
coln Rhyme přijíždí se svou spolupracovnicí Amélií Sachsovou do 
Severní Karolíny, aby se zde podrobil operaci, která by mu moh-
la navrátit hybnost. Krátce po příjezdu se na Rhyma obrátí šerif 
nedalekého městečka a prosí jej o pomoc při řešení zapeklitého pří-
padu. Proti němu však tentokráte nestojí profesionální zabiják, ale 
nevyzpytatelný šestnáctiletý chlapec, vysmívaný pro svůj vzhled
a chorobnou posedlost hmyzem.

- Vlasta Javořická – Princezna - hrdinka románu Renata – čis-
tá, zásadová, mravní dívka, hledající stejné charakterové vlastnosti 
i u svého partnera, se opravdu velice liší od mnohých dívek konce 
20. století. Renata svého partnera nenalézá lehce, ale nakonec se její 
touha splní a ona spojí svůj život s člověkem mravním a charakter-
ním, čehož si právě její čistá duše cení nadevše.

Pokračování na straně 5

V místní knihovně si kromě starších titulů můžete vybrat také novinky.
O čem jednotlivé nové tituly jsou, si můžete nyní přečíst:
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Pokračování ze strany 4
- Martina Cole – Procitnutí – současný román pro ženy 

- manželé Brodieovi jsou rozhodnuti poskytnout svým dětem 
vše, čeho se jim samotným nedostalo. Pak ovšem dojde 
k tragédii a Lily zůstane na všechno sama. Musí se postarat o svou 
početnou rodinu a vypořádat se s nástrahami nebezpečného světa, 
kde se nedá nikomu věřit... 

- Patricia Wentworthová – Případ je uzavřen - případ Everto-
novy vraždy je uzavřen. Pachatel byl obviněn z vraždy svého strýce 
a ze svého trestu si odseděl už rok. Důkazy proti Geoffreymu Gre-
yovi jsou přesvědčivé, je však vinen? Jeho žena věří, že ne…

- Pavel Toufar – Smrt knížete Václava - zajímají vás otazní-
ky života a tragické smrti knížete Václava? Oblíbili jste si toulky 
českou krajinou za nejrůznějšími záhadami minulosti i přírodními 
zajímavostmi? Pak ve vaší knihovně nesmí chybět již osmý svazek 
ze série knih Tajemnou českou krajinou. Vydejte se s knihou v ruce 
na tajemné toulky krajem, naplněným tajemnými příběhy.

- Jeffery Deaver – Spící panna – psychologický thriller - agent-
ka Kathryn Danceová, odbornice na kinezickou analýzu, dokáže 
odhadnout lež a vytušit myšlenkové pochody vyšetřovaného
s takovou jistotou, že si vysloužila i uznání věhlasného newyorského 
kriminalisty Lincolna Rhyma. Nyní Danceová řeší závažný případ
v rodné Kalifornii: Daniel Pell, několikanásobný vrah, jenž dokáže 
ostatním snadno vnutit svou vůli, utekl pomocí geniálního triku
z vězení a začíná realizovat svůj zrůdný plán…

- Daniel Silva - Spící agent - krátce před vypuknutím druhé 
světové války umírá rukou vražedkyně mladá Angličanka. Mrtvola 
je k nepoznání zohavena - a právě tato skutečnost umožní německé 
špionce nerušený pobyt na britském území po celou dobu války. 
Mimořádně schopná Kateřina Blakeová se vydává za vdovu po 
válečném hrdinovi, ale ve skutečnosti je spícím agentem, kterého 
probudí k životu až přímý Hitlerův rozkaz: získat spojenecké plány 
pro Den D, vylodění ve Francii…

- James Patterson – Stopy v písku - luxusní letovisko, jehož 
pláže každoročně zaplavují světové celebrity, je v centru pozor-
nosti. Poblíž sídla fi lmové hvězdy jsou nalezena tři mrtvá těla.
Z trojnásobné vraždy je brzy obviněn slavný atlet Dante. Ten se 
však brání…

- Magda Váňová – Štěstí Aloise Peina – Pein vede dvojí život 
kvůli svému štěstí a nemůže se s ním proto nikomu pochlubit. 
Román je nasycený jemným humorem a jeho bohatý děj se řídí iro-
nickým pravidlem, že všechno je jinak…

- Jonathan Kellerman – Únos - napínavý thriller. Michaela a její 
spolužák z herecké školy tvrdí, že se stali oběťmi únosu. Vychází 
najevo, že šlo patrně o výmysl. Za celou záležitostí se však skrývá 
mnohem temnější pravda, než se na první pohled jeví. 
Jeho tušení se potvrdí, když je Michaela brutálně zavražděna…

- Ilona Maria Hilliges – Volání Afriky - Hana žije v Němec-
ku ve spokojeném manželství s Keňanem Mikem a jeho desetile-
tým synovcem do té doby, než je Mike povolán k umírajícímu otci
a malého Kena vezme do Afriky s sebou. Haniny zlé předtuchy se 
začnou vyplňovat. Duchové předků rozhodli, že Mike se má stát 
šamanem vesnice….

- Lee Harrisová – Vražda o stříbrné svatbě - bývalá jeptiška 
Chris Bennettová se opět pouští do řešení záhadné vraždy manželů, 
která se jí nějak týká... Chris Bennettová pátrá po vrahovi manželů 
spolu s jejich pozůstalou dcerou. Společně cestují do minulosti
a pouští se do odhalování rodinného tajemství starého pětadvacet 
let. Podaří se jim případ uzavřít dříve, než je dostihne vrah, který 
je jim stále v patách?

- Nora Robertsová - Zakletá země - Ripley Toddová, která na 
ostrově Tří sester pracuje jako zástupkyně šerifa, je temperamentní 
žena, která si vždy zakládala na vlastní praktičnosti a smyslu pro 
realitu. Proto stále odmítá důkazy o svých magických schopnos-
tech. Ale pak ji začne děsit opakující se věštecký sen a Ripley tuší 
blížící se hrozbu. 

- Vlastimil Vondruška - Znamení rožmberské růže - Oldřich 
z Chlumu narazí nedaleko hradu Bezdězu na umírajícího mnicha. 
Od něho se dozví, že se připravuje zavraždění Přemysla II. Otakara. 
Okamžitě odjíždí krále varovat. Na Pražském hradě dojde k vraždě 
muže, který mohl o spiknutí podat svědectví….

- Karel Hynek Mácha - Zraky žalonosné – výbor z díla
- Eva Brabcová – Žena, s.r.o. – moderní román pro ženy - tři-

cátnice Agáta, pohledná žena ve vedoucí pozici v zaměstnaní, řeší 
totéž, co ostatní osamělé ženy v jejím věku - shání použitelného 
chlapa. Ovšem to není úkol až tak jednoduchý…chlapa sehnat, to 
ještě ano, ale použitelného? A s babičkou Bobi, hodnou až do růžo-
va a praštěnou kamarádkou Klárou v závěsu? Tak to je už dobro-
družství. Agáta svého muže nakonec najde, ale přece jen je všechno 
jinak, než si představovala…

Knihovna v budově ZŠ je otevřena každé pondělí od 15.00 do
18.00 hodin.
(informace o knihách čerpány z webových stránek)

Zveme Vás na vánoční besídky 
pořádané ve dnech 17. 12. a 
18. 12. 2007 vždy od 15.30 

hodin.

Pokojné vánoční svátky, pevné 
zdraví a spokojenost všem 

čtenářům přeje za kolek-
tiv mateřské školy

Helena Kratochvílová
ředitelka MŠ

Besídky v MŠ Pro své starší rodiče hledáme do-
mek, chalupu s menší zahrádkou. 
Stav není rozhodující. Možnost 
rybaření, houbaření a koupání 
vnoučat je výhodou. Děkujeme za 
Vaše nabídky. Tel.: 602 203 083

Finančně zajištěný muž, koupí pro 
zhodnocení svých peněz RD, cha-
lupu v Kostomlatech nebo blízkém 
okolí. Při zajímavé ceně platba v 
hotovosti. Tel.: 602 571 112

 ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
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 nejdůležitější informace o chystaných změnách ve zdravotnictví 

Za co a kolik zaplatíme od 1. 1. 2008 u lékaře
Parlament České republiky schválil 

takzvaný batoh stabilizačních opatření, 
který má přispět k ozdravení veřejných 
fi nancí. Batoh obsahuje i zdravotnickou 
část, kde jsou, kromě několika dalších 
méně viditelných změn, zakotveny i dvě 
podstatné novinky, které se od 1. ledna 
2008 přímo dotknou všech občanů, čerpa-
jících zdravotní služby na náklady veřejné-
ho zdravotního pojištění. První novinkou 
je zavedení regulačních poplatků (dále 
jen poplatky) a druhou pak zavedení roč-
ního ochranného limitu těchto poplat-
ků, do kterého budou navíc započítávány
i doplatky na léky. Vedle toho batoh mění
i způsob stanovování cen a úhrad léků.
30 korun za návštěvu u lékaře
(různých odborností a také psychologa
a logopeda)
30 korun za výdej léku na předpis
90 korun za návštěvu pohotovosti
60 korun za den pobytu v nemocnic
(a některých dalších zařízení)

Všechny poplatky se týkají pouze 
těch zdravotních výkonů, léků a poby-
tů, které jsou částečně anebo zcela hra-
zeny z veřejného zdravotního pojištění. 
Nevztahují se tedy na nic, co si platíte beze 
zbytku z vlastní kapsy (například nebudete 
hradit poplatek za výdej léku, který si pla-
títe plně, i když vám na něj lékař vystavil 
recept), nebo co za vás hradí někdo jiný, 
ale nikoliv zdravotní pojišťovna (například 
výkony provedené na dožádání soudu, stát-
ního zastupitelství, orgánů státní správy
a orgánů Policie České republiky apod.).

Vzhledem k různým výjimkám
a zákoutím nových změn, lze se v případě 
pochybností obrátit s dotazem na minis-
terstvo zdravotnictví (nejlépe na mailovou 
adresu verejnost@mzcr.cz).

Poplatek ve výši 30 korun je za pod-
mínky provedení klinického vyšetření 
vybírán u:
» praktického lékaře
»  dětského lékaře

(správně řečeno praktického lékaře pro 
děti a dorost)

» ženského lékaře (gynekologa)
»  ambulantního specialisty

(správně terminologicky se mu říká lékař 
poskytující specializovanou ambulantní 
zdravotní péči, jedná se o celé spektrum 
různých odborností lékařů)

» klinického psychologa
» klinického logopeda
» zubaře

K tomu je třeba připojit tři důležité 
poznámky:

1. Poplatek 30 korun se vztahuje i na 
vyžádané klinické vyšetření, to znamená, 
že pokud půjdete například k praktickému 

lékaři a ten vás doporučí k ambulantnímu 
specialistovi, zaplatíte 30 korun jak při 
návštěvě u praktika, tak potom dalších 30 
korun následně u specialisty. Samozřejmě 
jenom za předpokladu, že návštěva je pro-
vázena provedením klinického vyšetření.

2. Poplatek 30 korun se vztahu-
je také na ambulance nemocnic, a to
v pracovních dnech od 7.00 do 17.00 hodin. 
Po 17. hodině už nejde o běžnou ordinační 
dobu, ale o pohotovost (ústavní pohoto-
vostní službu), na kterou se vztahuje jiný 
poplatek, a to ve výši 90 korun (poplatek 
za pohotovost viz podkapitola D). Provo-
zovatel zdravotnického zařízení se však 
může sám rozhodnout, že posune běžnou 
ordinační dobu až za 17. hodinu, a pak 
se za návštěvu i po této době platí pouze 
30 korun. Provozovatel ale musí jasně na 
ambulanci označit, zda se jedná o ordinač-
ní dobu ambulance za 30 korun nebo od 
17 hodin již pouze o ústavní pohotovostní 
službu za 90 korun (tato povinnost se vzta-
huje na všechna zdravotnická zařízení).

Pozor: Pokud je pacient hospitalizo-
ván (čili leží v nemocnici) hradí poplatek 
60 korun za den pobytu, ale nehradí žád-
né jiné poplatky, tedy ani za vyšetření
v ambulanci (situace, kdy si lékaři odděle-
ní, kde pacient leží, „objednají“ vyšetření
u kolegů například ve specializované 
ambulanci).

3. Poplatek 30 korun se také vztahuje 
na návštěvní službu poskytnutou praktic-
kým lékařem a praktickým lékařem pro 
děti a dorost. Lékař může přijet za pacien-
tem přímo domů, nebo ho může navštívit 
například v zařízení sociálních služeb.

Na jaké výkony u zubaře se poplatek 
30 korun vztahuje? 

Poplatek 30 korun za návštěvu, při 
které bylo provedeno vyšetření u zubního 
lékaře, se platí, pokud byl současně pro-
veden a vykázán jeden z těchto výkonů: 
vyšetření a ošetření registrovaného paci-
enta, vyžádané vyšetření odborníkem nebo 
specialistou, stomatologické ošetření regis-
trovaného pacienta do 6 let nebo hendike-
povaného pacienta, stomatologické ošet-
ření registrovaného pacienta od 6 let do 15 
let, komplexní vyšetření a návrh léčby one-
mocnění ústní dutiny, kontrolní vyšetření
a léčba onemocnění ústní sliznice, kontrola 
léčby ortodontických anomálií s použitím 
fi xního ortodontického aparátu, nebo jiný-
mi postupy než s použitím tohoto aparátu, 
cílené vyšetření.

Kdy se poplatek 30 korun za návště-
vu NEHRADÍ

Poplatek 30 korun za návštěvu se
v ordinacích nevybírá v těchto čtyřech situ-
acích:

1. není provedeno klinické vyšetření
2. jedná se o preventivní prohlídku
3.  jedná se o laboratorní a diagnostické 

vyšetření
4.  jde o některé zvláštní léčebné úkony, 

a to buď takzvanou dispenzární péči 
nebo hemodialýzu nebo dárcovství 
krve

Do této skupiny výjimek patří
i vyšetření a prohlídky prováděné v rámci 
„opatření proti infekčním onemocněním“, 
což v praxi představují zejména vybraná 
očkování. Na žádné očkování, hrazené 
částečně anebo zcela z veřejného zdra-
votního pojištění nebo na očkování pla-
cené státem (například v rámci očkova-
cího kalendáře), se poplatky nevztahují. 
Dalším specifi ckým případem je takzvaná 
závodní preventivní péče, v jejímž rámci 
jsou prováděny i periodické preventivní 
prohlídky, na ně se také poplatky nevzta-
hují.

POPLATEK ZA VÝDEJ LÉKU
Až půjdete v roce 2008 do lékárny

a ponesete si s sebou recepty od lékaře, na 
nichž budou předepsány léky, které budou 
plně anebo částečně hrazeny z veřejného 
zdravotního pojištění, zaplatíte za výdej 
každého takového léku 30 korun. Stej-
ná povinnost se bude týkat i takzvaných 
potravin pro zvláštní lékařské účely, ale
v této publikaci budeme dále hovořit jenom 
o lécích s tím, že pro zmíněné potraviny 
platí úplně stejná pravidla.

Na jednom receptu může být buď 
jeden lék za poplatek 30 korun nebo maxi-
málně dva léky za poplatek 2 x 30 korun = 
60 korun (plus doplatky).

KDY SE POPLATEK 30 KORUN ZA 
VÝDEJ LÉKU NEHRADÍ
»  vydávání léků předepsaných na recept, 

avšak nehrazených z veřejného zdravot-
ního pojištění (například antikoncepce), 
nebo pokud lékař na receptu vyznačí 
„hradí pacient“

»  vydávání léků, jejichž výdej není vázán 
na lékařský předpis

POPLATEK ZA POHOTOVOST
Za pohotovostní službu hradí pacient 
poplatek ve výši 90 korun, týká se to:
»  ambulantní pohotovostní služby včetně 

pohotovostní služby poskytované zub-
ními lékaři anebo pohotovostní služby, 
která je poskytována u pacienta doma

»  ústavní pohotovostní služby (poho-
tovost v nemocnici) v sobotu, v neděli 
nebo ve svátek a v pracovních dnech v 
době od 17.00 do 7.00 hodin, přičemž se 
poplatek hradí jen v případě, že nedojde 
k následnému přijetí pacienta do nemoc-
nice Pokračování na straně 7
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POPLATEK ZA POBYT V NEMOCNICI
Každý pobyt kohokoliv z nás v nemoc-

nici je spojen nejen s čerpáním samotné 
zdravotní péče, ale také „spotřebováním“ 
určitých doprovodných nákladů. Pokud by-
chom byli ve stejný čas doma, spotřebová-
vali bychom energie, prali a uklízeli, utrá-
celi za jídlo a přitom všem by u nás nestál 
nikdo, kdo by nám byl schopen kdykoliv
s čímkoliv na špičkové profesionální úrov-
ni pomoci. Jako symbol těchto nákladů sta-
novena částka pouze ve výši 60 korun za 
každý den strávený:
»  v nemocnici, v odborných léčebných 

ústavech, v léčebnách dlouhodobě 
nemocných (LDN) a na lůžku následné 
péče, nebo

»  v lázních (komplexní lázeňská péče) 
nebo

»  v dětských odborných léčebnách nebo 
v ozdravovnách

Tento poplatek se NEPLATÍ:
» pokud je pacient „na propustce“
»  při poskytování jednodenní péče

na lůžku
»  jedná-li se o pobyt pacienta

ve stacionáři

OSVOBOZENÍ OD VŠECH POPLATKŮ
Lidé, kteří se ocitnou v níže uvedených 

životních či zdravotních situacích, jsou 
osvobozeni od všech poplatků, o kterých 
jsme až dosud hovořili, tedy od poplatků za 
návštěvu u lékaře, výdej léku, pohotovost
a den pobytu v nemocnici. Jinými slovy tito 
lidé v těchto konkrétních situacích nebudou 
od roku 2008 hradit žádný z nově zavede-
ných poplatků.

1. Pojištěnci v hmotné nouzi. Podmín-

kou ale je, že se pojištěnec prokáže rozhod-
nutím, oznámením nebo potvrzením, že má 
na tuto dávku nárok. Takový doklad nesmí 
být starší než 30 dnů. Vydávají ho pověřené 
obecní úřady, respektive obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností (odbory sociálních 
věcí), které jsou také místem, kde se o dáv-
ky hmotné nouze žádá.

2. Pojištěnci umístění v dětských 
domovech anebo ve školských zařízeních 
pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy.

3. Občané, kterým soud nařídil 
ochrannou léčbu. 

4. Občané, kteří se musí podřídit 
zvláštním opatřením z důvodu ochrany 
veřejného zdraví, patří sem případy:
»  léčení infekčního onemocnění, kterému 

je pojištěnec povinen se podrobit,
»  nařízené izolace ve zdravotnickém 

zařízení nebo
»  nařízených karanténních opatření k 

zajištění ochrany veřejného zdraví

OCHRANNÝ LIMIT 5 000 KORUN
Ochranný limit ve výši 5 tisíc korun 

ročně je v českém zdravotnictví absolutní 
novinkou. Jeho hlavním úkolem je chránit 
zejména chronicky nemocné před nadměr-
nou kumulací doplatků na léky a některých 
nově zaváděných regulačních poplatků.
Co se do limitu POČÍTÁ

Každý platící pojištěnec má právo na 
to, aby mu do limitu byly započteny:
»  doplatky na léky (Do limitu budou 

započítávány doplatky na částečně 
hrazené léky pouze ve výši doplat-
ku na nejlevnější na trhu dostupný 
lék s obsahem stejné léčivé látky a se 
stejnou cestou podání. To ovšem neplatí 
v případě, že předepisující lékař na 

receptu vyznačil, že předepsaný lék 
nelze nahradit, pak se započítává do 
limitu 5 000 korun doplatek v plné 
výši (způsob vyznačení na receptu určí 
vyhláška).

»  poplatky ve výši 30 korun za návštěvu 
u lékaře

»  poplatky ve výši 30 korun za výdej 
léku

Co se do limitu NEPOČÍTÁ
Do ročního ochranného limitu se neza-

počítávají:
»  doplatky na některé léky (» doplatky 

na částečně hrazené léky, jejichž úhrada 
je nižší než 30 procent maximální 
ceny, anebo obsahující léčivé látky 
určené k podpůrné nebo doplňkové 
léčbě. V tomto případě jde o léky, které 
nemají zásadní léčebný význam a není 
tudíž vhodné jejich placením příliš 
zatěžovat veřejné zdravotní pojištění. 
Proto jim buď byla přisouzena vel-
mi malá úhrada (oněch méně než 30 
procent) anebo mají opravdu pouze pod-
půrný či doplňkový efekt k jiné účinnější 
léčbě. Seznam léčivých látek určených 
pouze k podpůrné nebo doplňkové léčbě 
stanovuje ministerstvo zdravotnictví 
vyhláškou.

»  doplatky za částečně hrazené léky 
účtované jako takzvané ZULP (zvlášť 
účtované léčivé přípravky předepisova-
né na žádanku) a hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění při poskytování 
ambulantní péče.)

»  doplatky na zdravotnické prostředky 
vydané na poukazy

»  poplatek 90 korun za pohotovost
» poplatek 60 korun za pobyt
čerpáno z webových stránek www.mzcr.cz

Zlepšení vzhledu obce
Jak vyplývá z dokument. fotografi e, 
naskytuje se návštěvníkům naší obce 
nehezký pohled při příjezdu a odjezdu 
z naší obce vlakem před nádražím. Stá-
lo by za úvahu ty kontejnery, které jsou 
často přeplněné, umístit po dohodě s ČD, 
kde by byly schovány mezi keři zeleně. 
Je tam i dost prostoru pro nákladní vozi-
dlo odvážející tyto kontejnery.
Dále by bylo vhodné požadovat od 
ČD opravu fasády a perónu u budo-
vy nádraží. Tuto opravu historického 
nádraží „Hrabalova“ již slíbil pracovník 
GŘ ČD pan ing. Votava při otevírání 
nové zastávky „Ostrá“.
Obec společně s ČD by pak na budovu 
nádraží měla umístit pamětní desku, že 
zde v letech…..pracoval B. Hrabal a na-
psal „Ostře sledované vlaky“, což bylo 
také zfi lmováno.

Miroslav Cankář Přeplněné kontejnery u nádraží. foto: M. Cankář

p o s t ř e h y  n a š i c h  č t e n á ř ů p o s t ř e h y  n a š i c h  č t e n á ř ů
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Postřehy studenta-brigádníka
Jak se udržuje zeleň přes prázdniny?

Přes prázdninové léto byl obecní úřad 
přímo zahlcen přívalem brigádníků hlásí-
cích se na údržbu zeleně v Kostomlatech.

Petr Zinek, údržbář zeleně, si vždycky 
v klidu přes léto seká trávu a v zimě odklízí 
sníh. Ale v červenci měl najednou šest kole-
gů do práce.

Avšak brigádníci jsou mnohdy metlou 
pracoviště a v září stav některých strojů 
připomíná situaci po druhé světové válce. 
Obecní úřad měl naštěstí přísun ukázněných 
a technicky zdatných mladíků, kteří se stro-
ji uměli zacházet, a když k nějaké té poruše 

došlo, byli schopni ji sami odstranit.
Šestinásobná pracovní síla s panem 

Zinkem v čele se opravdu vyznamenala. 
V Kostomlatech, Lánech, Rozkoši, Hroně-
ticích a Vápensku byste nenašli vysokou 
trávu, zdejší keře by mohly být ve fran-
couzských zahradách a krajnice u hlavní 
silnice jsou čisté jako římské silnice. Žádná 
„protivná zeleň“ nemá šanci proti tempe-
ramentnímu traktůrku (o který se všichni 
hádají), zákeřnému křoviňáku (horšímu než 
kosa samotné Smrtky) nebo destruktivní 
Teře (tuto „dámu“ rozhodně nic nezastaví, 

tomu věřte). Pod kovových ťukáním moty-
ček padla kdejaká lebeda a postřik zlikvi-
doval poslední plevel vzdorující Zinkově 
kumpanii. Zbyl čas i na vykopání základů 
pro osvětlení a renovaci prostorů obecního 
úřadu.

Údržba zeleně má hlavní vliv na vzhled 
obce. Važme si morálky brigádníků v akci, 
ať již jim jde o zisk nebo dobrý pocit, že 
udělají něco přínosného pro svou obec.

‹djt›
(pozn.: příspěvek byl napsán již v létě)

Spadlá větev způsobila škody na soukromém majetku.
 (vše – foto: archiv OÚ) 

V listopadu se poryvem větru zlomila větev vrby u obecního úřadu.

Změna otevírací doby
separačního dvora

V měsíci prosinci bude separační dvůr
v Kostomlatech nad Labem otevřen následovně:

6.12. od 15.00 do 17.00 hodin
13.12. od 15.00 do 17.00 hodin
20.12. od 15.00 do 17.00 hodin

Dále od ledna 2008 (v době zimního období)
od 12.1.2008 od 9.00 do 11.00 hodin

v sobotu v sudý týden.

Poplatky
Poplatek za stočné za 2. pololetí roku 2007 byl splatný do 30. listopa-
du 2007. Žádáme občany, kteří nezaplatili v řádném termínu, aby 
tak učinili do 15. prosince 2007.
Obec Kostomlaty nad Labem nebude již od 1.1.2008 tento poplatek 
vybírat, protože provoz ČOV a kanalizace přebere VaK Nymburk. 
Jakým způsobem a kolik budou občané platit za stočné (a také 
vodné) se dozvíte z informačního letáku, který bude distribuován 
naší poštou. Proto prosíme ty občany, kteří mají u své banky dán 
trvalý příkaz pro úhradu stočného, aby si ho pro příští rok již 
zrušili.
Obec bude nadále vybírat poplatky za odpady, které zůstávají pro rok 
2008 stejné – 500,-Kč/os./rok. Dále poplatek za psa ve výši 35,-Kč
v okolních obcích, 55,-Kč v obci Kostomlaty a 100,-Kč za každého 
dalšího psa. Platnost těchto poplatků je do konce měsíce února 2008.

OÚ Kostomlaty 
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Víme, co dělají naše děti ?
Do školy dochází informace, 

že ve večerních hodinách běha-
jí po obci skupinky dětí, zvoní na 
domovní zvonky, házejí dělobuchy 
do kanálů, přelézají vrata školy, 
lezou a probíhají se po střeše are-
álu školy. Pokud jde o pohyb osob 
v areálu školy ve večerních hodi-
nách, máme dohodu s obv.odd. 
Policie ČR, která je schopna oka-
mžitě zasáhnout a také to udělá.
V ostatních případech se musí 
postarat zákonní zástupci dítěte.

Ve školách a školských zaříze-
ních se sice uskutečňuje výchova 
a vzdělávání, avšak škola úlohu 
rodičů nenahrazuje. Účastí dítě-
te na vzdělání není a nemůže být 
žádným způsobem omezena rodi-
čovská zodpovědnost (ustanovení 
§ 31 Zákona 94/1963Sb. o rodině, 
v platném znění). I ve chvíli, kdy 
se dítě účastní vyučování, jsou 
rodiče zodpovědni za péči o něj, 
nadále zastupují nezletilé dítě. To 
vše vyplývá z institutu rodičovské 

zodpovědnosti.
Co si myslet o výchově, pokud 

je dítě nasáklé tabákovým kouřem 
zvenku i zevnitř tak, že zamoří celou 
třídu? A tabák není jediná návyková 
látka, která je v podezření.

Upozorňuji veřejnost, že ve 
škole se všem dětem prokazatel-
ně dostává poučení o tom, co je
a není slušné, jak se žák má, či 
nemá chovat. Od letošního roku 
jsme rozšířili nabídku kroužků
o dva sportovní kroužky, jeden 
pro první stupeň, druhý všespor-
tovní pro druhý stupeň, do toho ale 
dochází pouze 3-4 děti! Není to pří-
značné? 

Pro žáky druhého stupně dále 
organizujeme v průběhu roku ve 
spolupráci se SZŠ v Nymburce 
osvětové akce (např.: 23.11.Barevný 
svět, 30.11. Já a ty o sexu …atd). Ve 
škole je zaveden systém primár-
ní prevence, pro ilustraci uvádím 
dopis pro rodiče, od fi rmy, kterou 
jsme touto záležitostí pověřili:

Posily sboru
Paní učitelce Brabcové se narodil syn 

Mikuláš. Alternují za ní paní kolegyně 
Vlasta Karásková, bývalá ředitelka ZŠ 
z Lysé nad Labem, druhou část úvazku 
dobírá slečna Žaneta Holcmanová z Kos-
tomlat. Ať se jim v Kostomlatech líbí.

Škola 
předvánoční

V dnešním příspěvku mno-
ho pozitivních informací, 
vyjma nadpisu, asi čtenář 

nenalezne. Začínáme 
rekapitulací Běhu Terryho 
Foxe: účast v Kostomla-
tech je 70 běžců, v ČR 52 
023, výtěžek u nás 3 415,-
Kč, v ČR 1 350 000,-Kč, 

počet běhů v ČR 157.

Vážení rodiče.
Rádi bychom Vás seznámili

s Programem dlouhodobé primár-
ní prevence, který začne v letoš-
ním školním roce 2007/2008 na 
základní škole, jež Vaše dítě nav-
štěvuje. Tento rok bude do progra-
mu zahrnut 6. ročník, se kterým 
budeme postupovat až do ukončení 
povinné školní docházky. Primár-
ní prevence bude probíhat ve dvou 
pracovních blocích za školní rok. 
Délka jednoho bloku je tři vyučo-
vací hodiny, které budou mít žáci 
vždy místo vyučování.

Jedná se o primární prevenci 
specifi ckou – tzn. informace námi 
předávané se týkají rizikového 
chování a jeho projevů. Konkrét-
ně tedy probíráme témata vhodné 
komunikace, mezilidských vzta-
hů, asertivity, sebevědomí, šikany, 
návykových látek, rasismu a xeno-
fobie, gamblerství, partnerství či 

ideálu krásy. Základním princi-
pem práce je aktivní zapojení dětí, 
na kterém je program postaven. 

Hlavním cílem je ovlivňování 
postojů a chování dětí směrem ke 
zdravému způsobu života. Podává-
ní objektivních informací a bourá-
ní mýtů a předsudků o rizikových 
jevech. Tento program dává důraz 
na posilování pozitivních vztahů 
ve skupině a vzájemnou toleran-
ci. Vede k vybudování a posílení 
schopnosti samostatného rozho-
dování a vědomí určité zodpověd-
nosti k sobě samému, i k celé spo-
lečnosti (v tomto případě míněna 
především rodina, přátelé a nej-
bližší okolí).

Praktická podoba našich setká-
ní vypadá tak, že se s dětmi nej-
dříve seznámíme, stanovíme si 
základní pravidla vzájemné komu-
nikace (tykáme si, mluvíme sluš-
ně, neskáčeme si do řeči, chodíme 

včas apod.). Dále hrajeme nejrůz-
nější hry, kde klademe důraz na 
spolupráci, schopnost domluvit se 
s kamarádem a vzájemné sezná-
mení. Kreslíme, malujeme a tvo-
říme za účelem předání určitých 
informací. Samozřejmě si hodně 
povídáme, diskutujeme, beseduje-
me.

V případě jakýchkoliv dotazů 
se obracejte na Centrum primár-
ní prevence Semiramis o.s. Mladá 
Boleslav (+420 723 179 409, pre-
vence@os-semiramis.cz).

O. S. SEMIRAMIS 
Centrum primární prevence

Velké valy 995, Mladá Boleslav 
293 01, tel: +420 326 396 754

Mobil: +420 723 179 409
prevence@os-semiramis.cz, 
http://www.os-semiramis.cz/
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Školní řád

§ 10. Žáci chrání své zdraví i zdra-
ví spolužáků; žákům jsou zakázány 
všechny činnosti, které jsou zdraví 
škodlivé (např. kouření, pití alkoholic-
kých nápojů, zneužívání návykových 
a zdraví škodlivých látek). 

§ 14. Žák nenosí do školy před-
měty, které nesouvisí s výukou
a mohly by ohrozit zdraví, bezpečnost 
a mravní výchovu jeho nebo jiných 
osob. Cenné předměty, včetně šperků 
a mobilních telefonů odkládá pouze na 
místa k tomu určená, to znamená pou-
ze do osobních uzamykatelných skří-
něk, případně na pokyn vyučujících, 
kteří je po stanovenou dobu přeberou 
do úschovy a zajistí jejich bezpeč-

nost. Mobilní telefony jsou při výuce 
vypnuté.

§ 18. Vnášení, držení, distri-
buce, užívání a zneužívání návy-
kových látek je v prostorách školy,
v přilehlých ulicích a při akcích 
pořádaných školou přísně zakázáno. 
Porušení tohoto zákazu bude klasifi -
kováno jako hrubý přestupek. V této 
souvislosti využije ředitel školy 
všech možností daných mu záko-
ny, včetně možnosti dát podnět 
k zahájení trestního stíhání osob, 
které se na porušení tohoto zákazu 
podílely. 

§ 19. Projevy šikanování mezi 
žáky, tj. násilí, omezování osobní 

svobody, ponižování apod., kterých 
by se dopouštěli jednotliví žáci nebo 
skupiny žáků vůči jiným žákům nebo 
skupinám, jsou v prostorách školy 
a při školních akcích přísně zakázány 
a budou považovány za hrubý přestu-
pek. Spolupráce se zákonnými zástup-
ci je nezbytná.

První (ne)veselá historka 
z natáčení 

Dne 27. 11. žák 4.ročníku (!!!) ukradl 
spolužákovi 400,-Kč, ještě ten den si 
za ně koupil boty a zákonnému zástup-
ci to nebylo divné. 

Bez komentáře.

Konec BTF v Čechách
Cituji dopis hlavního organizáto-

ra BTF České sportovní Výkonnému 
výboru BTF, který nepotřebuje další 
komentář: 

Rád bych Vás a celý koordinač-
ní výbor BTF informoval, že Čes-
ká sportovní po ukončení letošního
ročníku Běhu Terryho Foxe nebu-
de dál pokračovat v zajištění tohoto
projektu.

Jsme si vědomi, že naším posto-
jem je ohrožen celý projekt a určitě 
sdílíme pocity všech obětavých orga-
nizátorů po celé republice. Bohužel 
náš závěr byl ve značné míře ovliv-
něn postojem Nadace BTF v Kanadě
k celému projektu a zejména vyškrt-
nutím České republiky ze seznamu 
pořadatelů pro příští rok. Myslím si, 
že pohrdání dobrovolné práce tisí-
ců dobrovolníků je jasným signálem 
vztahu kanadské strany k naší společ-
né dlouhodobé práci. 

Dalším důvodem k ukončení naší 
činnosti je neustále se zmenšující 
prostor pro vzájemnou spolupráci 
s partnery BTF, stanovený taktéž 
kanadskou nadací. Jsme si vědomi, 
že charitativní činnost je nezpochyb-
nitelným cílem celého projektu, ale 
získání fi nančních prostředků vždy v 

řádech milionů korun je nezbytné k 
vlastnímu organizačnímu zabezpe-
čení. Vždy jsme se snažili o podpo-
ru v maximální míře, ale v poslední 
době je získání fi nancí od partnerů 
bez smysluplného protiplnění čím dál 
obtížnější. I tento rok nebyl výjimkou 
a my jsme rádi, že jsme mohli ukončit 
naši činnost se ctí. 

Rádi bychom touto cestou poděko-

vali všem, kteří se podíleli na projek-
tu, který asi v České republice nemá 
obdobu. Je nám velice líto, že způso-
bujeme komplikace všem místním 
organizátorům, ale z důvodů, které 
jsem uvedl nemůžeme pokračovat 
dále. 

S pozdravem,
Vladimír Šafařík, Výkonný ředi-

tel Česká sportovní a.s.

Start závodu BTF foto: R. Novotná 

Z e  ž i v o t a  š k o l y Z e  ž i v o t a  š k o l y Z e  ž i v o t a  š k o l y

V této souvislosti pro potřeby rodičů cituji pasáž z nového Školního řádu ZŠ Kostomlaty:

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
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Škola svítí jako 
Kreml!

Jistý ctihodný občan kostomlat-
ský si stěžoval na nejvyšších mís-
tech, že škola je před Vánoci “osvět-
lena jako Kreml“. Tak nevím, když 
před dvěma lety škola nesvítila, 
lidé chtěli opak. Teď, když teprve 
má začít svítit ! vadí to. Možná by 
se dotyčná soudružka, či soudruh 
měli rozhlédnout kolem sebe, podí-
vat se na letopočet do kalendáře, 
i dislokace blíže Moskvy by neu-
škodila. Studený mráz z Kremlu na 
nás neplatí. 

Nepotěším Tě, milovníku rudé 
záře, škola osvětlená o Vánocích 
bude.

Šetříme
Víme, že příští rok nebude 

fi nančně jednoduchý a již od září 
se připravujeme na úsporná opat-
ření. Rekonstruujeme zářivkové 
osvětlení na chodbách na jednotru-
bicové. Provádíme revizi splacho-
vacích mechanismů na WC, aby 
nevznikaly ztráty po připojení na 
vodovod. V úklidu jsme se vrátili 
k vodě a jaru, přestalo používání 
speciálních čistících prostředků 
a efektní leštění voskem. V úno-
ru si necháme odbornou fi rmou 
zpracovat analýzu cen obědů (děti
i dospělí) podle skutečného vývoje 
cen na trhu. Ceny obědů se zvýší, 
otázka zní o kolik. Další úsporná 
opatření budou následovat v průbě-
hu roku.

Listí, a co ještě se nepovedlo
Děti se v rámci environmen-

tální výchovy podílely na akci pro 
zkrášlení obce – hrabaly listí po vsi. 
Letos jsme nestačili vyhrabat vše až 
po křižovatku jako loni, přesto všem 
dětem patří velké poděkování. Toho 
se nám také dostalo, opět od ctihod-
ného občana kostomlatského, který 
si na nejvyšších místech stěžoval 
na spadané listí před dvorem školy. 
Chtěl bych nerudnému domorod-
ci sdělit, že listí nejde odstranit z 
rozpadajícího se betonového chod-
níku mokré, musí se zamést velmi 
lehce, jinak spolu s listím nahrabe-
me několik koleček betonu (28.11.
jsme měli hotovo). Milý soudruhu, 
či soudružko - stěžovatelé – rád 
vás uvítám v ředitelně školy, rád 
vyslechnu smysluplnou kritiku, rád 
se poučím, nikdo nejsme dokonalý 
a neděláme vše jenom dobře.

Jedno však rozhodně nebudu 
– nebudu komunikovat se zbabělým 
anonymem.

Nedaří se nám plně zprovoznit 
systém zvonků a vnitřních telefo-
nů tak, aby se rodiče bez větších 
problémů dostali v dopoledních 
hodinách do hermeticky uzamčené 
školy. Čekáme na doplňkové desky 
do telefonní ústředny, které shá-
ní mechanik O2 po celé republice 
(čeká, až je někde budou vyřazovat, 
abychom ušetřili).

Nedaří se nám v podzimních 
měsících rozběhnout kurzy počíta-
čových základů a základů anglič-
tiny. Předběžná schůzka zájemců 
o tyto dva kroužky je svolána na 
úterý 29.ledna 2008 od 15 hodin do 
počítačové třídy v pavilonu A. Snad 
se to tentokrát povede.

Druhá (ne)veselá historka z natáčení:
Ve středu 28.11. doplatil spořádaný občan Kostomlaty na svou sluš-

nost. Cestou do školní družiny se pod schody zul, než se vrátil, boty 
č.10 v hodnotě 3 tis.Kč byly pryč. Kauzu řeší policie.

Bez komentáře.
Na počátku jsem sliboval minimum pozitivních informací ze školy, 

snad se mi to povedlo.

Motto: 
Každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán, některý dopředu, 
některý i dvakrát.

Šťastné a veselé.
Mgr. Jaroslav Přeučil,

 ředitel ZŠ

Stravování žactva
Jedno je jisté, většina dětí nemá z domova základní stravovací návy-

ky. Brambůrky, cola, chipsy, to je zhouba školního stravování. Prosím 
rodiče o pomoc. Na toto téma více v příštím čísle KN.

Z e  ž i v o t a  š k o l y Z e  ž i v o t a  š k o l y Z e  ž i v o t a  š k o l y

Akademie
Školní vánoční akademie
proběhne ve
středu 19. 12. 2007 od 17 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni.
Vstupné dobrovolné.
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Betlém
Tradici vánoč-

ních betlémů založil 
v roce 1223 Svatý 
František z Assisi
v italské Umbrii. Se 
svými přáteli přived-
li do jeskyně, kterou 

přeměnili na kapli, živého osla i vola a zin-
scenovali betlém, v němž pak kněz sloužil 
první vánoční půlnoční mši.

V Praze byl první betlém postaven 
pravděpodobně v roce 1560 v dominikán-
ském kostele sv. Klimenta. Jak vypadal, 
nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl 
napodobeninou betlémské jeskyně s jeslič-
kami, kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto 
vzoru se jesličky začaly šířit do dalších 
kostelů a klášterů. 

Ke konci 18. století, v době osvícen-
ství, jesličky opustily kostely a ujaly se 
na vesnicích i ve městech mezi prostým 
lidem. K základním fi gurkám - Ježíškovi 
v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům 
se stády a třem mudrcům - si lidé přidá-
vali i další postavy ze svého nejbližšího 
okolí. Postavy byly zasazeny do mnohdy 
fantastické krajiny. Materiály, z něhož se 
betlémy stavěly byly rozmanité.

Betlémy byly papírové, ručně malova-
né, vyřezávané ze dřeva nebo modelované 
z různých tvárných hmot. I v betlémářství 
se vytvořily v průběhu staletí četné krajo-
vé rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálu. 
Betlémy dodnes vábí mnoho návštěvníků 
do různých regionálních muzeí. Nejvíce 
stavěly v okolí Králíků na Královéhradec-
ku, v Orlických horách, Jeseníkách, Krko-
noších, Třešti.

Zvyk stavět betlémy patřil tedy k nej-
rozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Betlém 
byl symbolem Vánoc, ale v 19. století byl 
postupně vytlačován vánočním stromkem, 
který se nakonec stal novým symbolem 
Vánoc. Současné vánoční výstavy betlé-
mů však ukazují, že betlémářská tradice 
je u nás dosud živá. Celé dění v českém 
betlémářství sleduje České sdružení přá-
tel betlémů se sídlem v Hradci Králové
a sedmnácti místními pobočkami, a které 
pořádá výstavy betlémů.
Svatá Lucie – 13. prosince

Oslavy svaté Lucie jsou spojeny s pří-
chodem světla, kdy se krátí dlouhé zimní 
noci a prodlužuje se den. Lucii představu-
jí dívky v bílých šatech s husí peroutkou, 
které naznačují vymetání smetí z jizby.

Štědrý den
– 24. prosince

Naši předkové mu 
připisovali zvláštní 
moc, a proto se tento 
den udržovala řada 
zvyků a magických 

úkonů, které měly zajistit především boha-

tou úrodu, dobrou užitkovost domácích 
zvířat také zdraví a štěstí rodiny.

Podle tradice se mělo na stole objevit 
devatero jídel, od všeho, co se v roce uro-
dilo. Chybět nesměl chléb, vánočka, cibule 
a česnek. Na začátku hostiny se podávala 
oplatka s medem. Polévka bývala hrachová 
nebo čočková. Jako hlavní jídlo se dělával 
kroupový nákyp s houbami. Na závěr se 
podával čaj nebo punč s cukrovím. Večer 
obvykle zakončila cesta na půlnoční mši.
Boží hod vánoční – 25. prosince

Dříve byl Boží hod velmi důležitý svá-
tek. Nesmělo se pracovat, ani se nezame-
tala světnice a nestlala lůžka, aby se tak 
významný den neposkvrnil prací. Necho-
dilo se na žádné návštěvy a celý den se 
trávil pouze v rodinném kruhu a věnoval 
se odpočinku a rozjímání.
Svatý Štěpán – 26. prosince

Štěpán byl jedním z Kristových apoš-
tolů. Proslul jako výborný řečník, vypra-
věč a vykladač Kristova učení. Nejvyšší 
židovskou radu obvinil z Mesiášovy smrti, 
za což byl odsouzen a ukamenován.

V lidové tradici byl tento svátek obec-
ně zvaný koleda. Byl to den uvolnění, 
veselí, návštěv, přání a zpívání – kole-
dování. Po koledě chodili děti i dospělí. 
Nechyběly přenosné betlémy. Koledou čas 
Vánoc vrcholil.

Adventní věnec
Zvyk používání 

adventního věnce je 
starý přibližně 150 let. 
První adventní věnec 
měl podobu dřevěné-
ho kola od vozu. Jeho 

dějiny nás vedou do nejnižších sociálních 
vrstev obyvatel Hamburku minulého sto-
letí, přesněji do. Záchranného ústavu pro 
opuštěné děti. Byla to slámou pokrytá 
ratejna, chatrč na zapadlém okraji města. 
Zde pracoval tehdy Johann Hinrich Wi-
chern, mladý pedagog a později zakla-
datel „Vnitřní misie“, který v Göttingenu
a v Berlíně studoval teologii.

V roce 1839 poprvé pověsil tento kněz 
před vánocemi od stropu dřevěný kruh se 
svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 
23 svící, 4 velké - bílé a 19 malých - čer-
vených, na každý den do Štědrého dne. 
Denně během krátké pobožnosti, nejprve 
v polední přestávce a později za svítání, 
byla zapálena jedna svíce. V roce 1851 
byla poprvé vyzdobena celá jídelna toho-
to útulku jedlovými větvičkami, stejně 
tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoč-
ní zvyk se šířil velmi rychle. Poprvé měli 
adventní věnec v kostele v Cáchách, měl 
však pouze čtyři svíce.

Později se adventní věnec objevil
v protestantském prostředí na severu země, 
potom v sousedních zemích. V našem sto-
letí se objevuje tento zvyk v jižní - kato-

lické části Německa. Pomocí emigrantů 
se dostal adventní věnec až do Severní
a Jižní Ameriky.

Kruhová podoba věnce symbolizuje 
ustavičnou cestu slunce a zároveň i věč-
nost. Krátké dny v prosinci před „drsný-
mi“ nocemi jsou nejtmavějšími v roce. 
Je to čas bludiček, skřítků a bílých paní 
jejichž návštěva, jak se věřilo, zaručila 
velkou úrodu pro příští rok. Věnce, které 
byly v oknech obydlí a dvorců, měli ukázat 
na cestu těmto bytostem. A od těchto svě-
tel až k adventnímu věnci, který ohlašuje 
blízké narození Krista, je už jen krátká 
cesta. Adventní věnec, jak se domníváme, 
je nejspíš opakování jednoho starého zim-
ního zvyku. Tento zvyk se vrací tak, jako 
mnoho jiných, zpět ke kouzlu kruhu a stojí 
jako symbol pro přírodní sílu. Zelené větve 
byly v předkřesťanské době přinášeny do 
domů a chatrčí. Vonící větve jedlí, jak se 
věřilo, sloužili přátelským lesním duchům 
jako útočiště a věnce ze slámy měly přiná-
šet požehnání, odrážet zlé duchy. Proto se 
také obvazovaly zlatými stuhami, zname-
ní slunce.

Tradiční barva adventního věnce je 
však červená a zelená. Červená upomíná 
na krev Kristovu prolitou za spásu světa, 
obě barvy pak symbolizují život. Jako 
ozdoba se používají také jablíčka, od času 
ráje jsou plody života - kulaté jako věnec 
sám a dobré jako Boží přízeň.

Jmelí
Jmelí patří vedle stromeč-

ku také k Vánocům. Této věčně 
zelené rostliny si povšimli již 
naši předkové. Připadala jim 
tajemná - vždyť roste vysoko 
v korunách stromů a její plody, 

bílé bobule, se podobají perlám a dozrávají 
právě v prosinci. A protože bylo tajemné, 
mělo mít i kouzelné účinky.

Věřilo se tedy, že chrání před ohněm 
a zavěšovalo se do domů, aby bránilo
v přístupu čarodějnicím a zlým duchům. 
Věřilo se, že přináší štěstí stejně jako pod-
kova nebo čtyřlístek.Podle Keltů zajišťuje 
plodnost, proto se pod ním dodnes líbá-
me. Navíc přináší do domu štěstí, odvahu
a lásku.

Ve středověku se používalo jako 
významná léčivá rostlina a moderní věda 
léčivé účinky jmelí potvrdila. Jmelí obsa-
huje látky snižující krevní tlak a pod-
porující rozšiřování cév, a proto se z něj 
získávají tyto látky k výrobě léčiv proti 
arterioskleróze.

O jmelí také existuje mnoho legend. 
Podle jedné bylo jmelí kdysi stromem,
z jehož dřeva byl zhotoven kříž, na kterém 
zemřel Kristus. Strom prý hanbou seschl, 
aby se přeměnil v rostlinu, která zahrnuje 
dobrem všechny,

 Pokračování na straně 13
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A – mužstvo:
Podzimní část okresního přeboru jsme 

odehráli se střídavými úspěchy. Zápasy se 
silnějšími týmy - /Krchleby, Polaban „B“, 
Milovice/ se nám podařili, naopak „chudým“ 
jsme rozdávali -/Libice/. Kádr se stabilizo-
val, zapracovali se do něj hráči, kteří skončili 
v dorostu a šanci dostali i hráči z „B“ týmu 
-/ těch by mohlo být více, jen kdyby někteří 
projevili zájem/. Po polovině soutěže jsme 
na pěkném 5.místě s mírnou ztrátou na špi-
ci, nasbírali jsme 22 bodů při skóre 27:25.
V zimní přestávce se opět zúčastníme zimního 
turnaje v Rejšicích, kde dostane příležitost co 
nejširší kádr, abychom se co nejlépe připravili 
na jarní část soutěže. U mužstva zůstává tre-
nérem Jiří Kyliánek a vedoucím Josef Petráš.
B – mužstvo:

Odehrálo podzimní část sezóny a skončilo 
na uspokojivém 8.místě s 15-ti body, při skóre 

38:34. Doufejme, že jarní část soutěže 
– především v domácích zápasech – dopad-
ne lépe než ta podzimní. U mužstva trénuje 
p.Hanuš a vedoucí M.Zinek.
Dorost:

Dorostenci v podzimní části sezóny 2007 
– 2008 skončili na nelichotivém předposledním 
13.místě, se ziskem pouhých 3 bodů. Dokáza-
li porazit pouze dorostence Litole a proto je 
bodově na tom tak špatně. Po loňské sezóně 
odešlo základní jádro týmu, které „odtáhlo“ 
minulou sezónu a nastupující mládí se nedo-
kázalo fotbalově prosadit.Odchody byly velmi 
citelné a navíc se přes léto nepodařilo kvalitně 

doplnit kádr z řad žáků a hostujících hráčů. 
Bohužel se začíná projevovat malá základna 
a někdy neochota hráčů obětovat trochu více 
svého času – fotbalu.

Velmi smutná je ta skutečnost, že
v Krnsku muselo mužstvo ukončit předčasně 
zápas – pro malý počet hráčů v poli, neboť se 
na utkání sešlo pouze 8 aktérů !! Po zranění 
jednoho z nich, byl zápas ukončen. Mužstvo 
kontumačně prohrálo a oddíl musel zapla-
tit pokutu. Také v Pečicích odehráli utkání 
dorostenci v malém počtu hráčů.

Přes zimní přestávku je nutné kádr posílit 
a stabilizovat, aby nedocházelo k takovým to 
excesům. Je třeba dohrát tuto soutěž důstojně 
a se vztyčenou hlavou. Doufejme, že si hoši 
uvědomí vážnost situace a postaví se k tomu 
– jako ti správní fotbalisté.

Trenérem u dorostu je J. Kopeček a vedou-
cím P. Jírovský.
Žáci:

Žákům začátek podzimu nevyšel pod-
le představ, ale to se dalo čekat po odchodu 
některých hráčů. Postupem času se hra zača-
la zlepšovat a dostavily se i výsledky.Žá-
kům pomohl návrat A. Bárty a pomoc hráčů
z přípravky. Pochvala patří všem hráčům. 
Žáci „přezimují“ na 5. místě v tabulce své 
kategorie. Nejlepší střelci týmu: T. Hořčík se 
6-ti góly, J. Bednář se 6-ti góly a P. Keist s 
5-ti góly. Trenér žáků V. Herajn, vedoucím J. 
Korec.
Přípravka:

Příprava na podzimní sezónu byla zahá-

jena v měsíci srpnu pod vedením trenéra ing.
Jiřího Šubrta za účasti 15-ti hráček a hrá-
čů. Před zahájením podzimní části soutěže 
se přípravka zúčastnila 24. 8. 2007 turnaje
v Milovicích, kde sehrála 4 zápasy, 1 vítězný 
a 3 prohry. V podzimní části soutěže sehráli 
7 mistrovských zápasů, 2 vítězné, 2 remízy
a 3 prohry při skóre 16:14. Střelci podzimu: 
Radek Petrnoušek 8 branek, Denisa Veselá
6 branek, Jan Vlach a Šimon Kořán po jedné 
brance.

Příprava na jarní sezónu bude zahájena 
opět v hale BIOS a to již ve čtvrtek 3. led-
na 2008 v 16,30 hod a bude probíhat každý 
čtvrtek až do konce března. Tímto zároveň 
zveme všechny zájemce ve věku 6 – 10 let
o kopanou. Trenéři ing.Josef Včelka, ing. Jiří 
Šubrt a Zdeněk Houdek.

Závěrem děkuji všem hráčům, funkcioná-
řům, trenérům, vedoucím mužstev za vykona-
nou práci v oddíle.

Dále patří poděkování všem sponzorům, 
obecnímu úřadu, fanouškům a příznivcům 
kostomlatské kopané.

Všem přeji příjemné prožití 
vánočních svátků

a do Nového roku 2008 hlavně 
zdraví, spokojenost 

a každému z nás alespoň maličko 
nezbytného štěstí.

Rudolf Řasa
předseda odd. kopané 

Pokračování ze strany 12
kdož pod ní projdou. Jmelí prý nosí štěs-
tí tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv 
tomu, kdo si jej koupí sám. 

Vánoční jmelí roste na listnatých stro-
mech, jejichž listy na podzim opadávají 
a jeho užívání jako dekorační vánoční 
rostliny se do Evropy rozšířilo z Ang-
lie. Tento zvyk se u nás dodržuje dodnes
a lidé stříbrné, zlaté či zelené snítky jmelí 
připevňují k lustru či dávají do váziček na 
stůl.
„Barborky“

Dodnes se traduje, že třešňová větév-
ka rozkvetlá o Štědrém dnu přinese nepro-
vdané dívce v příštím roce ženicha. Aby 
„barborka“ věštila správně, měli byste vět-
vičky nařezat v den svátku svaté Barbory, 
tedy 4. prosince. 

Pokud větvička rozkvete 24. prosince, 
slibuje svatbu do roka a do dne, rozkvete-
li dřív, pak každý den znamená zkrácení 
předsvatební lhůty o jeden měsíc. 

Jiná lidová pověra zase používala bar-

borky k odhalování čarodějnic. Stačilo při 
jitřní mši rozkvetlý proutek stočit do kruhu 
a podívat se skrz něj na věřící, čarodějnice 
budou stát zády k oltáři. V dnešní době si 
však do vázy dávají barborky hlavně rodi-
ny s dětmi nebo sezdané páry.

Větvičky zlatice mohou odpovědět 
na otázky spojené s bohatstvím a dostat-
kem. Musí být nařezané o půlnoci v před-
večer svátku svatého Mikuláše. Zlatice je 
pak připravena o Štědrém večeru odhalit 
fi nanční tajemství. Vyraší-li listy, zname-
ná to „ne“ na Vaši otázku, vyraší-li květy, 
znamená to „ano“. Pokud však větvičky 
uschnou, začněte šetřit.

Bříza bělokorá je známá svými léči-
vými účinky. Proto má přisouzeno věštit
v otázkách o zdraví. Pokud vám o Štěd-
rém dnu vyraší drobné lístečky, budete se 
v příštím roce těšit dobrému zdraví.
Vánoční zvyky

Lití olova – roztavené olovo se lije do 
vody a z různých tvarů hádáme, co nás 
čeká.

Krájení jablka 
– po štědrovečerní 
večeři se rozkrojí 
jablko. Pokud má 

jádřinec tvar hvězdy, sejdou se všichni 
přítomní za rok ve zdraví. Pokud má však 
tvar kříže, pak někdo z přítomných one-
mocní nebo zemře.

Pouštění lodiček – do skořápek od 
vlašských ořechů umístíme svíčku. Toho, 
komu hoří svíčka nejdéle, čeká dlouhý
a šťastný život. Čí lodička se drží při kra-
ji, ten se bude celý rok držet doma. Pokud 
lodička pluje ke středu, vydá se do světa.

Házení botou – svobodné dívky háze-
jí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se bota 
patou ke dveřím, zůstanou doma. Pokud 
se obrátí špičkou ke dveřím, provdají se
a odejdou z doma.

Šupiny – pod talíře se štědrovečerní 
večeří se dá několik kapřích šupin, které 
by měly přinést všem po celý rok dostatek 
peněz.

 ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Zprávy z kopané
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Nymburk – Ve sportovní hale ZŠ 
v Komenského ulici proběhl v sobo-
tu 15.9.2007 6. ročník Wakizaši cupu
v karate všech věkových kategorií. 
Závodů se zúčastnilo přes 200 závod-

níků z 33 oddílů celé ČR. Pořadatel 
Karate –Do Sokol Nymburk se postaral 
tradičně o pěkný závod. Ředitel sou-
těže pan Ing. Dvořák mohl být s účastí 
a úrovní závodů spokojen. Ozdobou na 
tatami byl start borců, kteří patří do 
špičky českého karate. Dobrými výko-
ny se předvedli v kategorii kata Marek 
Pohanak z KK Písek a Martin Náhlov-
ský z SC Flair Praha, který je odcho-
vancem pořádajícího oddílu a zvítězil
v kategorii mužů. Zlatou medaili
v kategorii kata masters zařídil pro 
domácí Jiří Bašus, který si dlouhodobě 
udržuje stabilní výkonnost a je dlouho-
letou oporou oddílu Sokola Nymburk. 

V odpoledním bloku vyhrazeném 
pro kumite byly ozdobou boje Davida 
Meduny z KK Žatec, který předváděl 
v kategorii – 80kg i BRH, proč patří 
mezi nejlepší. Skvěle mu sekundo-
vali borci z Baníku Příbram Tomáš 
Matějka a Mojmír Turek. Vyvrchole-
ním celého dne bylo na závěr kumite 
tříčlenných družstev, ve kterém zvítě-
zili borci hájící barvy Baníku Příbram 
před závodníky oddílu KK Žatec. Na 
třetím místě skončilo družstvo Karate 
open. 

Celkové vítězství obhajoval oddíl 
SK Kesl Ryu Praha, tomu po dopoled-
ním programu také patřila první příč-
ka, ale po mocném fi niši v odpoledním 
programu jej předstihli borci z oddílu 

KK Žatec, kteří se tak poprvé stali cel-
kovými vítězi poháru Wakizaši cup. 

Závěrem patří také poděkování 
našim sponzorům, kteří tuto soutěž 
podpořili: Středočeský Krajský úřad, 
Městský úřad Nymburk, Mediální 

partner Deníky Bohemia, fi rmy-Goed-
hart Bohemia, Mokado s.r.o., Pemi 
s.r.o., Korec podlahové krytiny, Delta 
Computer,CO-IN instalatérství, Peťu-
ra s.r.o., Spořitelna Modrá pyramida
a pořadatelská služba 8. a 9. ročníku 
ZŠ Kostomlaty nad Labem. 

(kjb)

Wakizaši Cup – turnaj v karate
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Stupně vítězů foto: ing. Dvořák

Účastník turnaje v akci foto: ing. Dvořák
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21. listopadu jsme přivítali Pavlíka, 
Elišku (na snímku), Martínka a Vítka.
 foto: M. Dvořáková 

POZVÁNKA
TJ Sokol Kostomlaty nad Labem 

pořádá v pátek 25.1.2008 od 
20.00 hodin v sále místní 

sokolovny

SPORTOVNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje hudba 
pana Vlasáka.Bohatá tombola.

Srdečně zvou pořadatelé.

Společenská 
kronika

Blahopřejeme
k významným jubileím:

paní Elišce Králové
z Hronětic

panu Stanislavu Málkovi
z Kostomlat

paní Marii Veverkové
z Kostomlat

paní Boženě Hlavičkové
z DD Poděbrady

panu Stanislavu Janákovi
z Lán

paní Anně Beránkové
z Kostomlat

paní Emilii Tuzarové
z Lán

Mezi námi jsme
přivítali:

Víta Zvěřinu, nar. 23.9.2007
Daniela Šťastného,

nar. 13.10.2007
Martinu Vávrovou,

nar. 21.11.2007

Naposledy jsme se
rozloučili:

s panem Bedřichem Burešem
z Lán

s paní Jiřinou Toušovou
z Kostomlat

s panem ing. Františkem
Pokorným z Rozkoše


