
Vážení občané,

v závěru loňského roku jsme žádali

o dotace na celkem 3 různé akce

z fondů Středočeského kraje. Bohužel

ani v jednom případě jsme nebyli

úspěšní. Nejvíce nás trápí nezískání

dotace na výstavbu kanalizace

v Hroněticích. Při předběžných konzul-

tacích s projektovou firmou jsme se

dohodli, že bychom znovu požádali

o dotaci na tuto akci buď z Operačního

programu životního prostředí nebo

z ministerstva zemědělství, pokud bude

výzva vypsána. Například Ministerstvo

životního prostředí dle Plánu výzev ji

mělo již vyhlásit a sběr žádostí měl pro-

běhnout v dubnu a květnu. Do této

doby ale není výzva vyhlášena. 

Další naše žádosti směřovaly do

haly BIOS a pro hasiče. Žádali jsme

o dotaci na zakoupení čistícího stroje

do haly BIOS a na zakoupení moder-

nějšího automobilu pro naše hasiče.

Ani v těchto žádostech jsme nebyli

úspěšní. 

Velkou akcí, která nás letos čeká

a se kterou Vás průběžně seznamuji, je

rekonstrukce pavilonu mateřské
školy. V současné době je vypsané

výběrové řízení na zhotovitele. Po

výběru zhotovitele bude sepsána

smlouva o dílo a mělo by se začít.

V zadání výběrového řízení je doba

rekonstrukce nejdéle do 17 týdnů od

podpisu smlouvy. Znamená to tedy, že

bychom další pavilon školky měli k dis-

pozici nejpozději koncem října. 

Na další úpravy v hale BIOS jsme

pro letošní rok vyčlenili částku 50 000

korun. Už nyní ale víme, že je to málo.

Chtěli bychom během prázdnin renovo-

vat šatny a sprchy s umývárnou u haly.

To znamená v šatnách instalovat nové

lavičky, renovovat podlahy a vymalo-

vat. Sprchy bychom rádi vybavili tlač-

nými ventily tak, aby se vodou při spr-

chování zbytečně neplýtvalo. Dále bude

ještě třeba provést odvětrávání sprch.

Proto bychom měli na červnovém

zastupitelstvu obce rozpočet pro halu

BIOS navýšit.

Od jara naši pracovníci provádí

sekání trávy jak v samotných

Kostomlatech, tak i ve všech okolních

obcích. Proto jsme uvítali odsouhlasení

alespoň jednoho pracovníka na veřejně

prospěšné práce od Úřadu práce.

Požadavek jsme měli ale na dva pra-

covníky. V letošním roce je to pan

Milan Hráský z Vápenska. Máme zájem

ještě o pracovníky na veřejnou službu.

Zatím nám z Úřadu práce nikoho nepři-

dělili. Tak jako v předchozích letech

i letos budeme mít na letní brigádu

místní studenty. Někteří začínají už

v červnu a budou končit v září.

Postupně se tu vystřídá celkem 7 stu-

dentů.

S přicházejícím létem přeji dětem

hezké prázdniny plné zážitků a Vám

všem krásnou a pohodovou dovolenou,

pevné zdraví, štěstí, hodně životního

optimismu a setkávání se jen s pozitiv-

ně naladěnými lidmi. 

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce
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Slovo starostkyMilí čtenáři,
v úvodníku minulého čísla Kosto-

mlatských novin jsem napsal, že by
bylo „hezké mít každé dva měsíce psát
o něčem podobně povedeném“, jako
byla Noc s Andersenem. Pro některé
byly určitě takovou hezkou květnovou
akcí Staročeské Máje, pro jiné zase
vyhrané fotbalové utkání, další se
radovali z přicházejících teplých dní
a probouzejících se zahrádek… Jestliže
se naplní předpokládaný scénář postu-
pu prací na rekonstrukci dalšího pavi-
lonu mateřské školy tak, jak se o něm
můžete dočíst ve Slovu starostky, na
podzim budou moci mít radost rodiče
s malými dětmi. Bylo by hezké psát
v předvánočním čísle, že byl otevřen
třetí pavilon školky.

I v tomto čísle pokračuje seriál roz-
hovorů s těmi, které jste si zvolili
v posledních komunálních volbách. Je
zajímavé sledovat, jak se v průběhu
času odpovědi proměňují, přece jen už
od voleb nějaký čas uplynul a v odpo-
vědích obou zpovídaných v tomto čísle
je to znát.  

Sokolové a myslivci se ve svých
příspěvcích vracejí k minulosti, záro-
veň je patrné, že nechtějí žít jen vzpo-
mínkami na ni. Připočteme-li k jejich
avizovaným akcím činnost dalších sub-
jektů, neděje se toho v obci málo.
Samozřejmě, vždycky by toho mohlo
být víc. Taky by se ale nemuselo dít
vůbec nic. Popřejme tedy příjemné
prázdniny nejen dětem, ale taky všem
těm, kteří svými aktivitami přispívají
k rozvoji společenského, kulturního
i sportovního života v obci. Příjemné
letní čtení!

František Brož
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Usnesení rady obce Kostomlaty nad Labem (duben-květen 2012)
Rada obce souhlasila:
- se stavbou 4 RD na pozemcích paní H.

v ulici U Křížku dle přiložené doku-

mentace a uložením sítí do pozemků

obce pro přípojky vody, kanalizace

a plynu a zřízením vjezdů na místní

komunikaci par. č. 1010/1 v ulici

U Křížku. Investor si v dostatečném

předstihu požádá o zvláštní užívání pro

uložení sítí do pozemků obce;

- s posunutím podpěrného sloupku

vedení NN u bytového domu Palivec

čp. 73 dle přiloženého plánku;

- se stavbou rodinného domu na pozem-

ku č. 761/5;

- se stavbou rodinného domu na pozem-

ku č. 761/4;

- s výstavbou oplocení novostavby RD na

pozemku č. 19/3 a č. 20 v Kostomlatech

nad Labem;

- s demolicí čp. 83 dle předložené pro-

jektové dokumentace;

- se stavbou lešení u nemovitosti čp. 119

z důvodu udržovacích prací. Stavebník

zajistí označení neprůchodnosti chod-

níku;

- s umístěním buňky na obecním pozem-

ku, který má pronajato občanské sdru-

žení Mydlovar (Bejkovka v Rozkoši).

Buňka bude sloužit jako pozorovatel-

na, zázemí pro dětské členy a k usklad-

nění krmiva pro zvěř;

- s cenovou nabídkou pana Josefa Bárty

na provedení výběrového řízení na

zhotovitele rekonstrukce MŠ;

- se stavbou zahradního domku a zastře-

šeného parkovacího stání na pozemku

u čp. 497 v Kostomlatech nad Labem

dle předložených nákresů;

- s pohledy plánované novostavby nemo-

vitosti na pozemku č. 761/4 v Kostomla-

tech;

- s pohledy plánované novostavby nemo-

vitosti na pozemku č. 761/5 v Kosto-

mlatech.

Povolila:
- zvláštní užívání obecního pozemku

č. 958 (zelený pás podél chodníku ul.

Hradištská) z důvodu výkopových

prací pro vybudování vodovodní, ply-

nové a kanalizační přípojky pro čp.

274;

- zvláštní užívání obecního pozemku

č. PK 1344/2 v ulici 9. května z důvodu

zřízení plynovodní přípojky pro čp. 42;

- zvláštní užívání obecního pozemku

č. 325 v Hroněticích z důvodu poklád-

ky vedení NN pro stavbu „Hronětice -

kNN pro čp. 30“. Pozemek bude po

provedení prací zhutněn a uveden do

původního stavu.

Schválila:
- smlouvu o zřízení věcného břemene

uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a ČD a.s. Praha 1 pro pozemek

č. 942/3 v k.ú. Kostomlaty nad Labem

z důvodu stavby „Kanalizace Lány -

napojení ČOV Kostomlaty n.L.“;

- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na

nebytové prostory domečku u ZŠ uza-

vřený mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a panem ing. Jiřím Čechem

(prodloužení o 1 rok), a prodloužení

nájemní smlouvy na nebytové prostory

bývalé autobusové čekárny do 30. 6.

2012 stejnému nájemci;

- výzvu veřejného zadavatele na výběro-

vé řízení rekonstrukce MŠ;

- rozpočtové opatření č. 1 k 21. květnu

2012;

- smlouvu o zřízení věcného břemene

č. IV-12-6006410/02 uzavřenou mezi

Obcí Kostomlaty a ČEZ Distribuce, a.s.;

- výpůjčku pozemku č. 788/1 - díl 3

v k.ú. i obci Kostomlaty nad Labem od

Úřadu pro zastupování státu ve věcech

majetkových, Praha 2, do doby, než

dojde k bezúplatnému převodu tohoto

pozemku.

Usnesení zastupitelstva obce
Kostomlaty nad Labem

ZO na svém mimořádném zasedání 

24. května

Schválilo:
- záměr pronajmout nebytové prostory

v domě služeb, 1. patro, K Nádraží

351, Kostomlaty nad Labem o rozloze

85,87 m2 paní Romaně Holmanové

z Nymburka;

- záměr pronajmout nebytové prostory

v domě služeb, přízemí, K Nádraží

351, Kostomlaty nad Labem o rozloze

81,30 m2 panu Bohuslavu Koutské-

mu ml. z Kostomlat;

- záměr pronajmout nebytové prostory

bývalé autobusové čekárny u Jednoty

(bez čp.) na pozemku č. 301 v Kosto-

mlatech, o rozloze 23,36 m2;

- záměr pronajmout pozemky č. PK

1596 o výměře 334 m2 v k.ú. Kosto-

mlaty nad Labem, PK 573/1 o výměře

27 344 m2 v k.ú. Milovice nad Labem

a PK 385 o výměře 163 m2 v k.ú. Ostrá

firmě Pěstitel Stratov a.s.;

- záměr pronajmout pozemky v k.ú.

Dvory u Nymburka č. PK 466 o výmě-

ře 250 m2, PK 468 o výměře 1 028 m2

a PK 469 o výměře 460 m2 firmě

SEMA Nymburk s.r.o.;

- dodatek č. 11885/REG/2010 ze dne 

1. 9. 2010 o poskytnutí účelové dotace

z rozpočtu Středočeského kraje ze

Středočeského Fondu rozvoje obcí

a měst v rámci Tématického zadání

Velké projekty, dopravně-bezpečnostní

opatření uzavřený mezi Obcí Kosto-

mlaty nad Labem a Středočeským kra-

jem, se sídlem Praha 5;

- dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě pro 39

RD, který bude uzavřen mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a stavebníky,

kteří dosud v lokalitě Na Křenovce

nezkolaudovali.

Blahopřejeme 
k významným jubileím:

Boženě Bašusové
Marii Sedláčkové
Marii Zdeňkové
Věře Vernerové
Petru Matysovi

Mezi námi jsme 
přivítali:

Rozálii Jeníkovou, 
nar. 12. 4. 2012

Adélu Kinclovou, 
nar. 15. 5. 2012

Společenská
kronika



3

ZDEŇKOU 
KEISTOVOU,
ZASTUPITELKOU OBCE

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

Moje nespokojenost s chodem

a děním v obci mě iniciovala k tomu,

abych se ocitla na kandidátce ve volbách

do ZO. Moje představa týmové práce se

bohužel ani po téměř dvou letech neplní.

Nynější management obce se cestou

týmové práce nevydal. Veškerá snaha

týmovou práci prosadit se setkala

s nevolí. Kontrolní a finanční výbor není

akceptován a porušování morálních pra-

videl a jednacího řádu ZO vnímám jako

častý jev. Informace, které se k nám

zastupitelům dostávají, jsou občas kusé,

vytržené z kontextu plánování, podané

v nedostačujícím časovém předstihu,

a staví tak zastupitele do časového presu

při rozhodování. Politické rozdělení jed-

notlivých zastupitelů je zřetelné, a tak se

stává, že i přes silnou argumentaci se

setkávám s nevolí nadpoloviční většiny

zastupitelů. Vázne komunikace mezi

zastupiteli, a to i ta internetová. Přesto

zůstávám optimista.

Mohla byste stručně popsat svou
vizi, co by mělo v Kostomlatech (případ-
ně Lánech, Hroněticích, Rozkoši, Vá-
pensku) na konci tohoto volebního
období vypadat jinak než v současnosti?

Důležitá je veškerá občanská vyba-

venost. K dlouhodobým vizím patří

odkanalizování přilehlých vesnic, even-

tuálně zavedení vodovodu a plynofika-

ce. Do dalšího plánování musí být zahr-

nuta rekonstrukce topení, sociálního

zařízení, oken a hřiště v ZŠ, dětská hřiš-

tě v okolních obcích, oprava komunika-

cí a veřejného osvětlení, vybudování

domu pro seniory, bezbariérové přístupy

k občanské vybavenosti, úprava pozem-

ku u nádraží pro parkoviště, oprava

kapličky v Hroněticích. Pro zvýšení

návštěvnosti obce je dobré podporovat

rekonstrukci kostela a zvonice, a stálo

by za zvážení přemýšlet o výstavbě

lávky přes Labe či přívozu. Peníze jsou

však v omezeném množství, a tak

bychom měli uvažovat o jiných alterna-

tivních příjmech.

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

Práce záchranářů je především prací

týmovou. Každý má své kompetence

a jasně definované úkoly, proto týmová

souhra je zárukou úspěchu. 

Chcete něco na tomto místě vzkázat
čtenářům Kostomlatských novin?

Zajímejte se o dění v obci. Zkuste si

všímat, kdo ze zastupitelů se snaží

o týmovou práci a komu naopak týmová

práce není vhod. Pouze špatný manažer

při svém rozhodování nevyužije potenci-

ál celého týmu. Pokud budete toto sle-

dovat, jistě vám to pomůže v rozhodová-

ní při dalších volbách. Volbami podle

mého názoru komunikace mezi zastupi-

telem a občanem nekončí, nýbrž začíná.

Vaše připomínky a náměty, jak zkvalitnit

život v obci, ráda přivítám na emailové

adrese kei.z@seznam.cz.

RUDOLFEM ŘASOU,
MÍSTOSTAROSTOU 
A ZASTUPITELEM OBCE

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

Jak jistě naši mnozí spoluobčané

vědí, jsem již z těch „dříve narozených“

a různé funkce jsem vykonával, dá se

říci, podstatnou část mého dosavadního

života. Nechci nic zakrývat, není tajem-

stvím a také mnoho lidí ví, že jsem půso-

bil ve funkcích i v dobách minulých,

někdy přišly úspěchy, mnohdy neúspě-

chy, ale tak to v životě bývá. Tím si také

troufám říct, že snad jsem za ta léta

nasbíral nějaké zkušenosti. V této sou-

vislosti mi dovolte, abych vzpomněl na

jméno Jaroslava Dobiáše, který svého

času také působil jako představitel obce.

Měl jsem s ním možnost spolupracovat

a často si na chvíle s ním strávené vzpo-

menu a do dnešní doby z toho čerpám.

Z jeho práce, podnětů, myšlenek a cel-

kově z jeho postojů a jednání s lidmi.

Jsem přesvědčen, že mnohé je aktuální

i v dnešní době. Vždy jsem usiloval o to,

abych byl něčím užitečný, mnohdy

nemusí jít ani o zásadní a převratné věci,

někdy stačí vlídné slovo a vzájemný

respekt. S tím jsem také vstupoval do

této funkce, když jsem byl zvolen. Jsem

možná ve výhodě, nebo také v nevýho-

dě, že mám možnost srovnávat. Nejsem

úplně velkým zastáncem dnešních počí-

tačů a zasílání e-mailů, raději mám kon-

takt s lidmi ústní, kde je prostor si vše

vyjasnit a vysvětlit. Vždy mi šlo a i stále

jde o dobrou věc, ale bohužel někdy zjiš-

ťuji, že pro to není pochopení. V každém

případě upřednostňuji společné řešení

daných úkolů, nemůže rozhodovat jedi-

nec. Při jednáních může dojít k výměně

názorů, mnohdy i ostré, ale mělo by to

být vždy ve prospěch nás všech v obci.

Měli bychom si uvědomit, že jsme byli

zvoleni lidmi, pro lidi pracovat a pokusit

se nám všem život v naší obci zpříjemnit

.V neposlední řadě je potřeba si uvědo-

mit, že hospodaříme s penězi daňových

poplatníků. Je logické, že každý z nás

má jiné názory, jiné priority, jiné zkuše-

nosti apod., ale podle mého názoru by

mělo dojít vždy k určitému kompromisu,

a to mi někdy schází. Když jsem do

funkce nastupoval, věděl jsem, že je to

především práce s lidmi, a věřte mi, že

někdy je to velice složité. Ze zkušeností

také vím, že se nemůžete zavděčit všem

a s mými názory nemusí každý souhla-

sit, ale i když to možná někdy tak nevy-

padá, snažím se, aby se vždy našla spo-

lečná řeč. 

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

Měl jsem a stále mám myšlenky, co

by se mělo nebo mohlo vybudovat, pře-

dělat, zrekonstruovat, opravit, ale jak

jistě víte, vše se točí kolem peněz. Ve

volebním programu máme, a každý má

možnost si to přečíst, jaké plány v tomto

volebním období by se měly uskutečnit.

Namátkou zmíním opravu třetího pavi-

lonu mateřské školy, kanalizaci v Hro-

něticích, v jednání je vybudování parko-

viště u nádraží. V současné době mě

zneklidňuje hřbitovní zeď, aby zde nedo-

šlo ke zranění kolemjdoucích. Dost

často se na vlastní oči přesvědčuji, že by

stálo za úvahu udělat pro naše spoluob-

čany bezbariérové sjezdy z chodníků.

Uvědomuji si, že v naší obci žijí senioři

a je potřeba jim vytvořit dobré podmín-

ky pro důstojné stáří - každého z nás to

dříve nebo později čeká. Na druhé stra-

ně tady bydlí a žijí mladí lidé, rodiny

s dětmi, a i těm je potřeba umožnit, aby

se jim tady dobře žilo a nezačali nám

utíkat do měst nebo tam, kde podmínky

mají lepší. Je potřeba si ovšem také říci,

že např. takové vyžití pro mladou gene-

raci, jaké mají třeba ve městech, tady

v obci nemůžeme zajistit. Na to jedno-

duše nejsou prostředky nebo by se

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

Pokračování na následující straně
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v některých případech investice dosta-

tečně nevyužila a ztratila by efekt. Jedna

věc je něco vybudovat a následně přijde

fáze, kdy je potřeba údržba, oprava,

v některých případech zajištění provozu

apod. I zde platí, že každý má jiné poža-

davky, zájmy, priority a celkový styl

života a nemůže se vyhovět všem.

Musíme se smířit s tím, že za některými

službami, aktivitami apod. musíme si

zajet do města. Mě osobně by se líbil

funkční sportovní areál nebo i příjemné

kulturní zařízení, ale když si uvědomím

ze svých dosavadních zkušeností, jak je

potom těžké někoho přesvědčit, aby byl

zajištěn provoz a údržba, v takovém pří-

padě to nemůže zvládnout jedinec, ale

musí být správně nažhavená parta

nadšenců, a to mi zde také chybí. 

Myslíte si, že můžete své profesní

dovednosti, nebo dokonce zájmy a ko-
níčky, nějak využít v práci zastupitele?

Své dovednosti v některých přípa-

dech uplatnit mohu, ale já jsem přede-

vším uplatňoval své koníčky, a tím byl

sport. Pro někoho možná tyto řádky

budou úsměvné, ale fotbalovému oddílu

a sportu celkově jsem věnoval dost

svého volného času na úkor soukromí.

V současné době ne vždy jsou mé názo-

ry vyslyšeny, i když si myslím, že v této

oblasti bych měl a mám co předávat.

Dnes je doba trošku jiná a naši mladí

mají jiné názory, ale vždy jsem ochoten

a připraven podpořit tělovýchovu a sport

i další spolky v naší obci, pokud budu

přesvědčen, že to má smysl. Někdy si

myslím, že by stálo za to mít trošku

pokory a vyslechnout názory a zkuše-

nosti starších, ale to se bohužel dnes

„nenosí“. Už jsem uváděl, že se nemu-

sím zavděčit všem a s mými názory

nemusí souhlasit jiní, ale mělo by nám

jít všem o společnou věc. V každém pří-

padě se snažím upřednostňovat práci

s dětmi, kde vidím naši budoucnost.

Chcete na tomto místě něco vzkázat
čtenářům Kostomlatských novin?

Našim čtenářům chci vzkázat, že

problémy jsou od toho, aby se řešily,

a když je chuť a odhodlání, dá se řešit

spousta věcí. Především je potřeba mít

dobrou náladu a na věci se dívat opti-

misticky. Vnímat věci pozitivně, snažit

se radovat i z maličkostí, i když rozu-

mím tomu, že v současné době některým

z nás život radostné chvíle nepřináší.

Jsou před námi letní dny, čas prázdnin

a dovolených, přeji Vám všem hlavně

zdraví, dětem zajímavé zážitky z prázd-

nin, dospělým klidnou a zaslouženou

dovolenou.

Pokračování z předchozí strany
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Je to rok, co paní Hercoková na

stránkách KN tvrdila, že „moje články
plné lží a pomluv ji vůbec nezajímají, že
je nečte“... Když jsem ji opakovaně

žádal, aby alespoň ty moje údajné lži

konkretizovala, nebyla schopná nic uvést

a nakonec mi poslala přípis, že takové
texty na obecním úřadu nejsou. 

Pak je zajímavé, že místo očekávané

omluvy za křivé nařčení a pomluvu mi

opakovaně vyhrožuje „svými právníky“,

protože prý moje texty nejenom že prý

„hraničí s dobrými mravy, ale často jsou
i žalovatelné“. 

Z jiného pohledu není možné pře-

hlédnout, že mě paní Hercoková opako-

vaně líčí jako „psychicky nevyrovnaného
až nemocného člověka, který si plete
dojmy s pojmy, věčného stěžovatele,
ukřivděného člověka“...

Takže něco snadno prokazatelných

skutečností:

● Ve svých textech si nestěžuji, tedy

nemohu být stěžovatel, natož věčný...

● Já jsem nikdy fyzické ani duševní zdra-

ví paní Hercokové nehodnotil (natož

podle nějakého tištěného textu...).

● Vyhýbám se subjektivním hodnoce-

ním, osobním domněnkám tím, že vy-
užívám fakta, uvedená ve veřejně
dostupných zdrojích.

● Nevyužíval jsem interpelace, protože

nejsem poslanec...

● Encyklopedie: Polemika znamená

původně umění sporu, později odbor-
ný, politický nebo umělecký spor
vůbec. Na rozdíl od diskuse a dialogu,
které hledají spíše shodu, cílem pole-
miky je vyvrátit názor protivníka, pří-
padně ho i odborně nebo lidsky zpo-
chybnit. Polemiky se obvykle vedou
písemně, v denním nebo odborném
tisku. Prostředkem polemiky jsou
ovšem argumenty, ale mohou to být
i jiné informace nebo i domněnky
a v polemikách se užívaly a užívají
i pomluvy, nepravdivá a zkreslená tvr-
zení atd.

● Paní Hercoková reagovala na můj

věcný text o obsahu jednání ZO

a stavu jejích odpovědí na moje věcné

otázky tak, že na mnou uvedené kon-

krétní věci slovem nic nezmínila, ale

pouze popsala spoustu papíru svými

dojmy, pocity a vyhrožováním svými
právníky, jehož smyslem patrně mělo

být zastrašení nejenom mé osoby...

Přitom mohla stejně věcně odpově-

dět, uvést fakta, diskutovat... Nic

takového ale neudělala.

Výkon veřejné funkce je dobrovolné

Polemika je když...
aneb: poněkud zvrácené chápání výkonu veřejné funkce

Informace odboru správních 
činností MěÚ Nymburk 

k dokladům pro cestování dětí
mladších 15 let ode dne 27. 6. 2012

Ode dne 27. 6. 2012 budou moci

cestovat všechny děti mladší 15 let

do zahraničí pouze s vlastním ces-

tovním dokladem, tj. vlastní cestov-

ní doklady budou od tohoto data

potřebovat pro cestu do zahraničí i

ty děti, které byly již dříve zapsány

do cestovních dokladů rodičů.

Doporučujeme všem občanům,

kteří plánují s dětmi mladšími 15 let

po dni 26. 6. 2012 cestovat do

zahraničí, aby si požádali o vydání

cestovních dokladů pro děti co nej-

dříve, resp. s dostatečným časovým

předstihem. 

Podrobnější informace Vám
poskytnou pracovnice odboru správ-
ních činností MěÚ Nymburk na tele-
fonních číslech 325 501 525, 325
501 367, 325 501 521.

Pokračování na následující straně



Kostomlatští myslivci si připomínají 
výročí vzniku sdružení

Měsíc červen je již tradičně

Měsícem myslivosti a ochrany přírody.

Je to období, kdy nastává čas kladení

mláďat u veškeré zvěře. To si uvědomu-

je každý, kdo má vztah k přírodě a ví, že

zejména v tomto čase je zapotřebí se

k přírodě chovat zvlášť pokorně a tiše.

Naše kostomlatské Myslivecké sdru-

žení si letos připomíná významné výro-

čí. Před 65 lety - v roce 1947 byla v naší

obci založena Lidová lovecká společ-

nost. V té době byla rozloha revíru 240

ha, která se v dalším roce rozšířila o sou-

kromou honitbu bývalého majitele zdej-

šího velkostatku rady Müllera o dalších

360 ha. Hospodářem společnosti se stal

Josef Brynych.

V současné době má naše členská

základna 21 aktivních členů a hospoda-

říme na výměře honitby v rozsahu 1832

ha. Kromě plánovaných odstřelů lovné

zvěře odpracuje každý člen Sdružení

ročně minimálně 40 brigádnických

hodin, a to na úpravě loveckých a krm-

ných zařízení, na údržbě techniky, nebo

při úklidu a opravách areálu Myslivec-

kého sdružení. Během zimních měsíců

dokrmujeme pravidelně zvěř, a tím jí

pomáháme přezimovat. Tady bychom

chtěli poděkovat našemu největšímu

partnerovi - Kostomlaty Dvůr, s. r. o. - za

spolupráci při zajištění krmení.

Letošní Měsíc myslivosti je pro nás

významnější tím, že oslavíme i 65. výro-

čí vzniku naší společnosti. Ve dnech 

15. a 16. června pořádáme v areálu

kostomlatské myslivny Den otevřených

dveří. Budou zde vystaveny myslivecké

trofeje členů sdružení, sokolníci předve-

dou některé živé dravce, myslivci zase

své lovecké psy. Ná-

vštěvníci si zde mohou

vyzkoušet střelbu ze

vzduchovky i z kuše.

První den bude určen zejména dětem

z mateřské i základní školy, v den druhý

- sobotní, uvítáme širokou veřejnost

a rodiče s dětmi. Připraveno zde bude

i různé občerstvení. Kromě pití si může-

te zakoupit třeba opečené klobásy nebo

guláš z divočiny. Na tuto akci jste všich-

ni srdečně zváni a doufáme, že i svatý

Hubert - patron všech myslivců, nám

bude přát a zařídí hezké počasí.

Závěrem bychom chtěli také podě-

kovat Obecnímu úřadu v Kostomla-

tech za příspěvek a podporu v naší čin-

nosti, která nás těší, ale i zavazuje do

budoucna.

Myslivecké sdružení Polabí

5

přistoupení ke službě veřejnosti. Výkon
veřejné služby zejména předpokládá
komunikaci, polemiku, střety, vysvět-
lování záměrů, získávání podpory pro
pojmenované cíle a život pod veřejnou
kontrolou... Rozhodně to není práce

v klidu kanceláře a bez skládání účtů

voličům... 

Pokud paní Hercokovou už jenom

odpovědi na moje dotazy (v průměru cca

1 za měsíc...) natolik „unavují a vyčer-
pávají,“ nic jí nebrání v tom, aby

z veřejné funkce odešla (pouze si dovo-

lím poznámku, že v soukromé sféře jsou

nároky na zaměstnance, pracovní nasa-

zení a stres podstatně vyšší [a mzdy nao-

pak nižší], než co lze sledovat na našem

OÚ...). Jinak mým dotazům bylo a je

možné snadno předejít pouhým plněním

předvolebních slibů o komunikaci a spo-

lupráci a důsledným dodržováním ales-

poň základních pravidel transparentního

hospodaření se svěřenými obecními pro-

středky.

Od dnešního politika očekávám

aktivní diskusi se svými voliči a třeba

i tu polemiku, ale harašení právníky jako

jediná reakce na zopakování informací

z jednání ZO, je cesta do jiného časo-

prostoru, než je současná EU. Věřím, že

voliči si toho všimnou a ocení to neje-

nom malováním tykadel na předvolební

plakáty...

Závěrem děkuji četným spoluobča-

nům, kteří mi po přečtení minulých KN

vyjádřili svoje sympatie a podporu, ale

i značné pobouření nad textem paní

Hercokové... Mohu jenom připomenout,

že jsem se nezalekl výhrůžek komunis-

tických papalášů v dobách jejich plné

slávy ani nedávno, kdy mi ještě jeden

takový výtečník vyhrožoval zastřele-

ním... Proti tomu jsou právníci pohoda,

zejména když by měli vysvětlovat

domněnky paní Hercokové a reagovat na

argumenty z mých textů...     

Josef Touš

Pokračování z předchozí strany

Zdobení stromu v Rozkoši

1. května se uskutečnilo v Rozkoši zdobení stromu.Poděkování patří všem, kteří se zdobení zúčastnili.
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Hledáme těhul-

ky, maminky s mi-

minky a batolátky

se zájmem o pro-

gram Baby Sings -

znaková řeč pro

batolata. Cílem

programu Baby

Sings je usnadnit rodičům naplnění

touhy po komunikaci, kterou děti mají

ještě před tím, než jsou schopné mluvit.

V tomto programu se děti naučí snadno

proveditelné znaky, kterými vyjádří své

potřeby, myšlenky a pocity ještě dříve,

než se naučí používat slova. Pokud byste

měly o takový program zájem, prosím

kontaktujte nás. 

KNIHOVNA

Otevírací doba 
během letních prázdnin:

červenec - po 16:00-18:00

srpen - zavřeno

KK ll uu bb   KK aa mm aa rr áá dd || KK ll uu bb   KK aa mm aa rr áá dd || KK ll uu bb   KK aa mm aa rr áá dd

pondělí miniškolička 15:00-15:30 angličtina pro předškoláky 
úterý 9:30 cvičení pro děti do 1 roku 

9:45 cvičení pro děti 1-2 roky 
10:00 program pro děti od 2 let 

 

středa program s hlídáním dětí (nutná 
rezervace) 

15:15-16:00 míčové hry 

čtvrtek miniškolička 12:45-13:15 čtenářský kroužek pro nečtenáře 
13:20-14:05 čtenářský kroužek 
16:00-16:30 cvičení pro děti do 7 let (hala Bios) 
16:30-18:00 Klubáček 

PROGRAM KLUBU KAMARÁD - do 28. června

t e l :  6 0 3  2 1 8  8 2 0
www.klubkamarad.cz
www.kostomlaty-knihovna.cz

klub.kamarad@seznam.cz
info@kostomlaty-knihovna.cz

MINISTERSTVO PRÁCE

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Školní rok zakončíme 28. 6. kolečkiádou. O letních prázdninách bude během července pro veřejnost klubovna otevřena
vždy v úterý od 9:00 do 12:00.

8. 5. se konal druhý ročník fotbalového turnaje rodin.
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Společně s počasím se proměňuje

i zahrada naší školky, proto bych hned

na úvod chtěla poděkovat všem rodi-

čům, kteří i přes nepříznivé počasí přišli

na jarní brigádu, a tím dětem umožnili

bezpečný vstup na zahrádku. Velké

poděkování patří také firmě Montamilk

s.r.o, která nám v letošním roce pomohla

s odvozem zeleného odpadu.

Duben jsme zahájili velikonočními

dílničkami, kde si děti za pomoci rodičů

vytvořily velikonoční výzdobu, která se

všem moc povedla.

26. 4. jsme přivítali ve školce diva-

délko Harmonika s představením Krá-

lův kejklíř. V měsíci dubnu odstartovaly

i lekce plavání, na které pravidelně

dojíždíme do Poděbrad do AquaBella

Clubu spol. s.r.o.. Absolvujeme celkem

10 lekcí, ve kterých se děti hravou for-

mou učí plavat.

V květnu jsme

přijali pozvání na

včelí zahrádku paní

Dvořákové. Dozvěděli jsme se mnoho

zajímavostí o včelách i medu.

25. 5. 2012 nás strážníci Městské

policie Nymburk, stejně jako loni, pou-

čili o bezpečnosti a o své práci.

Paní Pecháčková nám zpestřila

dopolední program ve středu 23. 5. 2012

hudebním představením s názvem Šel

kozel do Lhoty.

V průběhu měsíce května děti

vyzkoušely nové kostkoviště na školní

zahradě.

Za pomoc s realizací děkuje mateř-

ská škola zejména panu Vaňkovi a panu

Pecháčkovi.

Květen jsme završili výletem za zví-

řátky do ZOO v Liberci.

V uplynulém období proběhl také

zápis dětí do MŠ. 4. 4. 2012 bylo evido-

váno 33 žádostí o přijetí. Bohužel neby-

lo možné z kapacitních důvodů vyhovět

všem podaným žádostem, z celkového

počtu bylo přijato 19 dětí. Do MŠ v září

nastoupí nově 7 dívek a 12 chlapců.

Mgr. Markéta Borecká

Mateřská škola Kostomlaty nad Labem

Zápis do MŠ - 4. dubna foto: Marta Dvořáková

Mateřská škola Kostomlaty nad Labem 
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Kdy: v pátek 15. června 2012 

od 13:00 do 15:00 hodin

Kde: v Kytičkové třídě

Akce je určena dětem a jejich rodičům. 

Kluci a holčičky si ve školce mohou pohrát, poznat

prostředí školky a nové kamarády.

T ě š í m e  s e  n a  V á s .
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● Od začátku letošního roku se členové výboru SDH sešli již

na 4 schůzích, kde řeší činnost sboru.

● Od měsíce března se pravidelně schází i soutěžní družstvo.

● Uspořádali jsme hasičský ples.

● Provedli jsme sběr železného šrotu.

● 30. 4. jsme na Šibické louce uspořádali již tradiční „Pálení

čarodějnic“. Účast na této akci ze strany spoluobčanů byla až

nečekaně velká.

● Ke dni svatého Floriána - patrona hasičů - proběhl v hasič-

ské zbrojnici úklid a údržba techniky a odpoledne pak námě-

tové cvičení okrsku v Čilci.

● Soutěžní družstvo SDH se zúčastnilo 1. kola sportovní

soutěže Polabské ligy v Sadské, kde se umístilo 5. časem do

ligy a 12. 5. se zúčastnilo 1. nasátí ve Všechlapech, kde se

umístilo na 3. místě.

● Dne 16. 5. naše výjezdová jednotka vyjela k požáru do

Kamenného Zboží, kde hořel stoh slámy.

● 25. 5. se naše soutěžní družstvo zúčastnilo okrskové sou-

těže 1. kola v požárním sportu v Kamenném Zboží. A druž-

stvo obsadilo 1. místo a B družstvo 4. místo.

● 2. června proběhlo 2. kolo Polabské ligy v Pískové Lhotě.

A družstvo skončilo na 3. místě a B družstvo na 4. místě.

● Dětský den se konal 9. června na hřišti v Hroněticích,

zakončen byl tradičním opékáním vuřtů.

Za výbor SDH

Jaroslava Škorničková

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

3. května jsme přivítali Aličku, Michálka ... foto: Marta Dvořáková

... a Sofinku. foto: Marta Dvořáková

ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy   || ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy   || ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy

1. Další projekt školy na čerpání peněz

z EU z Operačního programu

Vzdělání pro konkurenceschopnost

byl odstartován 1. dubna 2012

s názvem Škola základ života. Do

30. 9. 2014 by měl škole přinést přes

1 milion korun. V první etapě, která

potrvá do počátku září 2012, budou

dovybaveny všechny třídy interaktiv-

ní technikou, druhá etapa projektu

bude ve znamení tvorby výukových

materiálů.

2. Divadla: celý 2. stupeň + 5. třída -

Černé divadlo Nymburk 3. 4.;

Kubula a Kuba Kubikula pro 2. a 3.

třídu Nymburk 18. 4.; KMD -

Obchodník s deštěm, Praha 26. 4.;

Poklad na ostrově Nymburk 16. 5.

pro 4. a 5. třídu.

3. Výlety: Vídeň jarní: středa 4. dubna;

Praha historická: 4. třída 13. 4.; skan-

zen Přerov n. L. 1. třída 10. 5.;

Natura Viva: výstaviště Lysá n. L.
4. třída 24. 5.; svíčkárna Šestajovice:
1. třída 31. 5.

4. Sport: beseda s olympionikem Jiřím

Vyčichlem dne 11. 4. - škola se tím

zapojila do celostátního sportovního

programu OVOV (Odznak všestran-
nosti olympijských vítězů; www.

ovov.cz) pod patronací Robertů

Změlíka a Šebrleho; plavecko-běžec-
ký pohár Nymburk 18. 4. - 4 žáci

postupují do krajského kola; Preven-
tan cup 25. 4. - okresní turnaj ve

vybíjené; McDonald's Cup - okresní

turnaj v malé kopané 3. 5. a okresní
kolo dopravní soutěže: starší žáci 2.

místo, mladší 1. místo a postup do

krajského kola; školní kolo florbalo-
vého turnaje dne 7. 5.; pořadatelská

účast na mezinárodním turnaji v kara-

te Wakizaši cup - Nymburk 11.-

12. 4.; Pohár rozhlasu - atletika

Nymburk 14.-15. 5.; výuka na

dopravním hřišti pro 4. ročník 17. 5. 

5. Doprovodné aktivity: primární pre-

vence: 6.-9. r. beseda s HIV pozitiv-
ním; 10. 4.; beseda na ÚP pro 8. třídu

dne 16. 4.; Den Země: turisticko-

poznávací soutěž v okolí Mydlovar-

ského luhu 18. 5.; seminář Povídání
o ŠOA (holocaustu) 8. a 9. třída 

23. 5.; Ovoce do škol ve dnech 17. 4.

a 23. 5.; fotografování tříd 25. 5.

6. Očekávané akce školy do konce
června: krajské kolo plavecko-běžec-

kého poháru

30. 5. v Čelá-

kovicích; Ško-

la v přírodě 2. a 3. třída 28. 5.-

1. 6. a 5. třída 4. 6.-8. 6. vše v RP

Homole Poniklá (www.rphomole.cz);

výlet 7., 8., 9. roč. do Temelína 7. 6.;

Zdravá pětka - osvětová akce o zdra-

vé výživě 1., 2. roč. 11. 6. a 3., 4. roč.

15. 6.; krajské kolo dopravní soutěže

v Příbrami 11.-12. 6.; soutěž v před-
lékařské první pomoci v Nymburce

12. 6.; Akademie 13. 6.; Zábavní
park Milovice 14. 6. pro 1. třídu

a Velká cena Lysé n. L. - atletika;

Den dětí 20. 6.; Pasování na čtenáře
pro 1. třídu 22. 6.; IQ park Liberec

4., 6., 9. roč. 25. 6. 

7. Mimořádné akce: testování žáků 5.

a 9. tříd (M-Čj-Aj); 21.-23. týden;

účetní audit 30. 5.; slavnostní roz-
loučení s absolventy ZŠ na Obecním

úřadě v Kostomlatech 28. června.

8. Pozvánka: 
Srdečné pozvání na Školní akade-
mii a rozloučení s žáky 9. ročníku ve
středu 13. června od 17 hodin ve
sportovní hale BIOS.

ZŠ Kostomlaty nad Labem

Vítání občánků



Staročeské Máje 2012

Tradičně proběhly

v Kostomlatech Staro-

české Máje, které letos

připadaly na 12. května.

I když dopolední počasí

doprovázené deštěm

vypadalo hrůzostrašně,

odpoledne se umoudřilo.

Velké přípravy začaly už

9

Společná fotografie
foto: Marta Dvořáková

Stínání hlavy foto: Marta Dvořáková

Staročeské Máje 2012 foto: Marta Dvořáková

v pátek přivezením májek, rozvozem po

obci, úklidem sokolovny a stavěním velké

máje Na Place. Ráda bych touto cestou

poděkovala všem, kteří nám pomohli, což

jsou jmenovitě: Michal Zinek, Aleš

Barták, rodina Zajanových, místní lesy

p. Polák, Bohouš Koutský, Jitka Krupič-

ková a ostatní.

11. května 2013 se těšíme na další

Staročeské Máje.

Za Staročeské Máje 

Markéta Toušová
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V druhé polovině devatenáctého sto-

letí, kdy jsme patřili pod Rakousko-

Uherskou monarchii, vznikl v Praze

tělocvičný spolek Sokol. Bylo to 16.

února 1862 v Malypetrově ústavu v Pan-

ské ulici. (Potomci Karla Malypetra dnes

hospodaří v Kostomlatech.) Zakladateli

Sokola byli Dr. Miroslav Tyrš a Jindřich

Fügner. Tehdejšími zakládajícími členy

byly velké osobnosti českého národního

života: Fr. Palacký, Rudolf Thun-Taxis,

Karel Malypetr, Fr. Ženíšek, bratří

Grégrové a další.

Prvním starostou Sokola byl zvolen

Jindřich Fügner - přední finanční odbor-

ník, který financoval vybudování první

sokolovny. Ta byla největší tělocvičnou

ve střední Evropě a dodnes slouží svému

účelu. Dr. Miroslav Tyrš byl zvolen prv-

ním náčelníkem, sestavil české tělocvič-

né názvosloví, vydával a řídil odborný

časopis Sokol. Pod jeho vedením se stal

Sokol součástí veřejného života české

společnosti. Zakladatelé usilovali o tě-

lesnou, ale také mravní výchovu svých

členů (kdeže ty časy jsou). Sokolské

hnutí se rychle šířilo, za tři roky po zalo-

žení již bylo 20 sokolských jednot s 11

tisíci členů. První všesokolský slet, který

osobně řídil Dr. Tyrš, se konal v Praze

v roce 1882. Před 1. světovou válkou se

stal Sokol nejvýznamnější českou spole-

čenskou a vlasteneckou  organizací,

která měla na 1300  jednot s 200 tisíci

členy. 

Sokol sklízel zasloužené úspěchy

doma i v zahraničí, sokolští cvičenci vítě-

zili na mezinárodních závodech. Od

Mezinárodního olympijského výboru

obdrželi „Olympijský pohár“ za zásluhy

o tělesnou výchovu. 

Po vyhlášení války 28. července 1914

vyzvalo Předsednictvo České obce sokol-

ské (ČOS) k pokračování v sokolské čin-

nosti, nabádalo členstvo, aby pečovalo

o rodiny, jejichž živitelé byli povoláni do

vojska. Během války bylo přeměněno

253 sokoloven na lazarety s 10 tisíci

lůžky. Na konci roku 1915 bylo nařízeno

rozpuštění ČOS, činnost, i když značně

omezená, však pokračovala.

S vyhlášením Československé repu-

bliky 28. října 1918 bylo okamžitě obno-

veno i sokolské hnutí. ČOS zvolila staro-

stu bratra Scheinera, kterého pověřil

Národní výbor organizováním branné

moci. Sokol se stal základem ozbroje-

ných „Národních stráží“, které po celém

území nového státu zajistily převzetí

moci a několik měsíců udržovaly bezpeč-

nost a pořádek v republice. Díky této

sokolské iniciativě byla uchráněna spous-

ta hodnot před rozkrádáním a rabováním.

V roce 1920 se konal VII. všesokolský

slet, jež byl velice úspěšný. Na jeho uspo-

řádání si musela ČOS půjčit od americ-

kých sokolů 50 000 dolarů. Výnosy sletu

stačily na uhrazení dluhu  i na zahájení

stavby Tyršova domu na Malé Straně,

budoucího sídla ústředí. Na konci r. 1921

měl Sokol v celé republice 710 000 členů

ve 3 000 jednotách a 53 župách. V témže

roce se začalo v Praze budovat nové sle-

tiště na Strahově, kde se konal VIII. vše-

sokolský slet. V této době začalo narůstat

fašistické hnutí, sokolové zakázali fašis-

tům i jejich sympatizantům vstup do

Sokola. Na největším stadionu světa na

Strahově se konal v roce 1932 další vše-

sokolský slet. Po nástupu Hitlera k moci

v Německu se začala stahovat nad česko-

slovenskou demokracií mračna. So-

kolstvo se stalo nejaktivnější složkou,

která byla odhodlána proti nacismu bojo-

vat. V dubnu 1937 uspořádal Sokol bran-

ný sraz jako projev kázně a spolehlivosti,

kterého se zúčastnilo přes půl milionu

členů. Největší demonstrací proti nacis-

mu se stal X. všesokolský slet v roce

1938.

Mnichovský diktát a druhá světová

válka sokolské hnutí těžce zasáhly.

Tisova vláda na Slovensku Sokol rozpus-

tila a majetek dala ve prospěch Hlinkovy

gardy. Mnoho funkcionářů Sokola skon-

čilo na popravištích, mnoho členů v kon-

centračních táborech. Ani tato perzekuce

však nezlomila odhodlání v boji proti

okupantům. 

Po osvobození se Sokol, citelně osla-

ben ztrátou vedoucích osobností, dává do

obnovy sokolských žup a jednot. Během

tří let se podaří vybudovat silnou organiza-

ci. V roce 1948, kdy proběhl XI. všesokol-

ský slet, měl Sokol na 3 400 jednot s více

jak miliónem členů, stal se nejpočetnější

občanskou a sportovní organizací.

Po únoru 1948 skončila demokratic-

ká vláda a byl zpečetěn i osud poválečné-

ho Sokola. Národní fronta, která dohlíže-

la na sokolské orgány i průběh XI.

všesokolského sletu, však nedokázala

zabránit, aby se tento slet nestal poslední

masovou demonstrací proti komunistické

diktatuře. Vládnoucí režim spatřoval

v Sokole nebezpečného protivníka. Na

podzim r. 1948 vyloučily akční výbory 

z řad Sokola přes 11 000 členů. Mnozí

z nich neušli perzekuci  a vězení. Část

sokolských funkcionářů emigrovala

a pomáhala organizovat činnost zahranič-

ního Sokola. Zákon z roku 1952 zřizuje

Státní výbor těles-

né výchovy a spor-

tu. V březnu 1957

vzniká ČSTV, pod

jehož hlavičkou je

dobrovolná tělovýchova až do roku 1990.

V prosinci 1952 zaniká ČOS a nastává

doba nejdelšího přerušení činnosti

Sokola.

V prosinci 1989 uspořádalo několik

stovek sokolů setkání v Městské knihov-

ně v Praze, kde se dohodlo uspořádání

sjezdu. Ten se konal 7. ledna 1990

v levém křídle Sjezdového paláce a bylo

zde oznámeno ustanovení Českosloven-

ské obce sokolské. V květnu 1990 byl

schválen zákon o navrácení sokolského

majetku. Jakkoliv byl tento nárok spra-

vedlivý, nesetkal se s kladnou odezvou

u veřejnosti, zvláště ne u té sportovní,

která Sokol již odepsala. V mnohých pří-

padech nastalo vymáhání, vracení sokol-

ského majetku soudně a táhlo se mnoho

let. Mezi léty 1998 až 2000 získala roz-

hodnutím soudu župa Tyršova Kolín

řadu sokoloven a sokolského majetku.

Ani v Kostomlatech se dlouho nedařilo

sokolského majetku ujmout. Spolu s bra-

trem Miroslavem Cankářem a Jiřím

Poncem jsme obnovili činnost Sokola

Kostomlaty a navázali tak na letos již

106letou tradici. 

Dnešní morálka řady občanů, vlády

a parlamentu, ale i některých členů

a funkcionářů Sokola nemá nic společné-

ho s antickým heslem prosazovaným

Dr. Tyršem „Ve zdravém těle zdravý
duch“ a zejména s heslem Jindřicha

Fügnera „Ni zisk, ni slávu“. Chamtivost

a tunelování státního majetku se staly

běžnou věcí. Tomuto trendu podlehli

i někteří funkcionáři ČSTV a bývalý

předseda ČOS ve správní radě SAZKY.

Sokolové přišli o akcie a dnes nejsou

finance, a to ani za vydatného přispění

sponzorů, na kvalitní údržbu a obnovu

majetku, natož na jeho modernizaci.

Věřme však, že se toto postupně změní

a morálka se stane tím, čím má být.      

Antonín Bárta

150. výročí vzniku Sokola
ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   ss pp oo rr tt uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   ss pp oo rr tt uu

V rámci letošních oslav hodláme
uspořádat o kostomlatském posvícení
v sokolovně výstavu ze sokolského
dění. Prosíme držitele starých foto-
grafií a dalších předmětů, vážících se
k sokolskému hnutí u nás i ve světě,
o jejich zapůjčení.

Antonín Bárta
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Vzpomínám si docela přesně na

první trénink mladých volejbalistů

a volejbalistek v Kostomlatech vloni

v září. Na hřišti se sešla spousta budou-

cích hráčů a hráček. Dívali jsme se na ně

a při prvních cvičeních a pokusech chy-

tit míč se nám trochu do nitra vkrádala

obava, jestli všichni společně vydržíme.

Děti nám však hned v úvodu svou sna-

hou a nadšením pomáhaly na strach

zapomenout. Většina jich chodila tréno-

vat pravidelně, ale první turnaj, který

jsme pro ně připravili ještě bez soupeřů,

byl spíše zábavou. I tak se ale všem líbil.

Pak už přijeli soupeři a 5. 2. 2012 si

prvně zahráli proti soupeři v Lysé. Ve

věkových kategoriích jsme obsadili vět-

šinou spodní příčky, ale bez smutku

a s radostí ze hry. Další turnaj za účasti

Lysé a Poděbradech

byl už výsledkově

o malinko lepší.

Poslední turnaj,

který 20. 5. 2012

pořádala Lysá, byl

pro nás však už

odměnou. Dvě druž-

stva obsadila ve své

věkové kategorii

první místa a i ostat-

ní se umístila na

předních místech.

Začala se pomalu

projevovat trpělivá

práce našich trené-

rek. Našim dětem se

začalo dařit a měli

jsme z toho radost.

Během prázdnin je

pro děti připraveno

soustředění, po kte-

rém čekáme další

kvalitativní posun

celého družstva. 

Družstvo žen

startovalo do jarní části soutěže z první

příčky tabulky. Do konce soutěže nám

zbývá už jen několik zápasů, kdy těžké

soupeře máme již za sebou, a výrazný

náskok v čele tabulky nám dává klid do

závěru soutěže. Proto již dnes připravu-

jeme hráčky a chod družstva na podzim-

ní boje v krajském přeboru, kam na pod-

zim chceme postoupit. Děkujeme všem

příznivcům sportu, fanouškům, rodičům

za podporu. Těšíme se, že se všichni

společně sejdeme na tradičním Posví-

cenském turnaji, který budeme znovu

pořádat 25. 8. 2012 na antukových kur-

tech. Těšíme se na Vás. 

VK Kostomlaty

VOLEJBAL
ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   ss pp oo rr tt uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   ss pp oo rr tt uu

M a s é r s k é ,  r e k o n d i č n í  a  r e g e n e r a č n í  s l u ž b y

Romana Holmanová 
Nabídka služeb:

- klasické masáže, léčivé energetické masáže

- čokoládová masáž, masáž lávovými kameny

- indická masáž hlavy

- čokoládové, rašelinové zábaly a redukční zábaly

- baňkování

- MAGIC WRAP - originální zeštíhlující a detoxikační zábal 

- manuální lifting obličeje, galvanické žehlení 

- ošetření pleti živým kolagenem  

- kompletní kosmetické služby

- trvalá na řasy, kyselina hyaluronová, botox  

- pedikúra, manikúra, modeláž nehtů 

- ruční a přístrojová lymfodrenáž ( Pneuven )

- redukce hmotnosti, diagnostika přístrojem NEDIA 

- poradenství v oblasti mezilidských vztahů

- výklad karet 

- jóga, pilates, rehabilitační cvičení (začínáme od září 2012)

ul. K Nádraží č.p. 351(Dům služeb 1. patro), Kostomlaty nad Labem 289 21

Možnost nákupu zvýhodněných permanentek a dárkových poukazů.

Více informací na tel. č.: 775 028 581, e-mail: RH-masaze@tiscali.cz, www.rh-masaze.g6.cz

! ! !  N O V Ě  O T E V Ř E N O  ! ! !
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B A R E L N L E V I C E R O B 

R A M P A E L Í M E C J N L O 

A N J V V L I A N I E S A O R 

T G O O V E R A L N N N V M K 

I L T Ř N S T O E A I E A O Š 

S I N I C E M R T C N T N U P 

L E T A D O T A E K A S R C L 

A C C N H R R C C E E O T A E 

V I E I A R I P T R I L K H M 

A V N S T T O O V Á U Č N Á E 

L K E U A T D M O P I V E V N 

H U V K V O A E A D I L L O O 

I B A O A J C T O D U E I D V 

J R R R R O A L B O A N D O E 

K A M K K K L O B O U K A V D 

Osmisměrka
Po vyškrtání všech výrazů zbude šest písmen,
která čtena po řádcích tvoří tajenku: obec na
Nymbursku.

ANGLIE, BAJONET, BAREL, BLANICE, BOREC,

BOULE, BRATISLAVA, BUKVICE, CENINA, DATEL,

DEVON, EMINENCE, HROMADA, JIHLAVA, 

KATAPULT, KLOBOUK, KNIHOMOL, KOJOT, 

KRAKATICE, KRAUL, KRAVATA, KROKUS, 

LEKTOR, LETECTVO, LEVICE, LÍMEC, LITOVEL,

LODIČKA, MARTIN, MRAVENEC, NELIDA, OBDIV,

OLOMOUC, OSTEN, OVERAL, PÁREK, PLEMENO,

POMETLO, POTVORA, RAMPA, RATAN, SARTRE,

SEINA, SELEN, SINICE, SLOVAN, ŠKROB, TANEC,

TRIODA, TRNAVAN, UNION, VENDETA,

VODOVÁHA.

ZZ pp rr áá vv yy   zz   kk oo pp aa nn éé

Jarní část soutěže je v plném proudu.

Všechna mužstva s menšími či většími

problémy bojují o přední místa tabulky

nebo alespoň o její střed. Věřme, že se

jim to všem podaří a závěr soutěže nebu-

de tak hektický, zejména pro A mužstvo,

jako v minulém roce. Držte jim proto

palce a přijďte naše mužstva povzbudit

v těch několika posledních zápasech. 

E. Vávrová

Přípravka jaro 2012
Jarní příprava byla zahájena 5. 1.

2012 v hale Bios a probíhala do konce

března. Velkým problémem je nedosta-

tek hráčů, na výzvu v místním rozhlase

se přihlásil pouze jeden zájemce. Jarní

mistrovská soutěž byla zahájena 16. 4.

2012. Do dnešního dne bylo odehráno 6

mistrovských zápasů, všechny s dosti

vysokými prohrami. Z 11 hráčů je 

5 hráčů kolem 6 let a i herně je mužstvo

velice nevyrovnané. Soutěž bude 

ukončena 11. 6. 2012 posledním mist-

rovským zápasem a 13. 6. bude závěr

sezony. 

ing. J. Šubrt J., ing. J. Včelka 

Sezóna žáků se nám blíží ke konci.

Zbývají odehrát dvě kola, přičemž obě

se uskuteční na domácím hřišti. Zatím

jsme na 4. místě, o které již nemůžeme

přijít. Na trénincích se scházíme 3x

týdně v hojném počtu. V současné době

máme v týmu více mladších hráčů, kteří

jsou příslibem do budoucnosti. 16. červ-

na se zúčastníme turnaje v Křinci a o tý-

den později zakončíme sezónu turnajem

v Kostomlatech. Budeme rádi, když nás

přijdete podpořit. 

Dušan Müller, Milan Kořán

Mužstvo dospělých vstoupilo do

jarní části soutěže s jednoznačným

cílem vyhnout se záchranářským staros-

tem. Letošní ročník okresního přeboru je

velmi vyrovnaný a ani tři kola před kon-

cem současných 29 bodů nezaručuje

ještě 100% účast v okresním přeboru

i pro příští sezonu. Jak už to tak ve spor-

tu a zvláště v kopané bývá, i naše muž-

stvo se potkalo s kolísavou formou.

Některé zápasy se nám nepovedly podle

našich představ, zejména pak poslední

dvě utkání venku, v Přerově n. L.

a Kněžicích, kde jsme vždy prohráli

o branku. Na druhou stranu však potěši-

la venkovní vítězství na Polabanu „B“,

Bohemii Poděbrady „B“ a na hřišti

rezervy Sadské. Nejcennější body jsme

si připsali na konto v posledním domá-

cím zápase s vedoucím mužstvem tabul-

ky TJ Hrubý Jeseník. Toto utkání ukáza-

lo, že dovedeme zabojovat a předvést

i fotbalový výkon, na který budeme chtít

navázat i v posledních třech utkáních. 

Výbor fotbalového oddílu TJ
Sokol Kostomlaty n. L. 

P O Z V Á N K A
TJ Sokol Kostomlaty vás srdečně zve na žákovský turnaj

12. ročník Memoriálu
Otakara Zdeňka
který se uskuteční v sobotu 23. 6. 2012 od 9.00 hod. 

na hřišti TJ Sokol Kostomlaty za účasti:

TJ Sokol Kostomlaty n. L.
TJ Litol
Kamenné Zboží
TJ Křinec

Maminky, tatínkové a příznivci kopané, udělejte si 

hezkou sobotu a přijďte povzbudit naše mužstvo žáčků.

Občerstvení zajištěno. 

S r d e č n ě  z v o u  p o ř a d a t e l é


