
Kostomlatské

Prázdniny, které jsou již v plném

proudu, jsou zároveň začátkem druhého

poloviny roku. Proto je nyní vhodná

doba k bilancování uplynulého pololetí. 

V prvním pololetí jsme se hlavně

zaměřili na dokončení kanalizace Lány
- napojení na ČOV, nyní firma provádí

obetonování šachet s přejezdným poklo-

pem. Většina nemovitostí je již napojena

a prakticky žádné připomínky nebo stíž-

nosti nejsou. 

K 31. březnu ukončila

paní Braunová nájemní

smlouvu a od 1. dubna obec

tyto prostory pronajala firmě

Retro Soft, která pokračuje

ve stejném tradici. Cukrárna

a pekárna se jmenuje

BRUNO.

V Hroněticích při

pokládce kabelů NN do

země, položili naši pracov-

níci do stejného výkopu

kabely rozhlasu. Vše bylo po

dohodě s prováděcí firmou.

Na konci ledna jsme

podali na ministerstvo pro

místní rozvoj dvě žádosti

o dotace a úspěšnost byla padesátipro-

centní. V programu obnovy venkova

jsme podali žádost na restaurování
křížků a rekonstrukci dřevěné sochy
v kapličce na Vápensku a byli jsme

úspěšní. Obci byla schválena dotace ve

výši Kč 119 000,- z celkových Kč 170

000,-. Další dotační titul, který jsme

ještě na ministerstvu pro místní rozvoj

využily, je podpora bydlení, podpro-

gram podpora výstavby podporovaných

bytů. Zde jsme podali žádost o dotaci na

5 bytů, které měly vzniknout v Domě

služeb z nevyužitých nebytových pro-

stor. Bohužel tuto dotaci jsme nezískali.

K 31. 12. 2009 jsme podali žádost

o dotaci z Krajského úřadu Středočes-

kého kraje z Fondu rozvoje obcí a měst

na rekonstrukci chodníků a komuni-
kací v obci. Teprve koncem června nám

rekonstruovat komunikace v ulici

Spojovací a části ulice Na Bahnech

a chodník před základní školou. Pokra-

čovat budeme komunikací v Rozkoši,

V Glančiči, Průběžnou a chodníkem od

nádraží k silnici 9. května.

V červenci jsme začali s další etapou

rekonstrukce veřejného osvětlení.
Firma AZ Elektrostav provede rekon-

strukci v ulici Průběžné, Doubravské

a části ulice Školní. Naši pracovníci

budou postupně rekonstruovat další

ulice.

Prakticky celé jaro jsme se potýkali

s opravami strojů na údržbu zeleně

v obcích. Proto zastupitelstvo obce

schválilo zakoupení nového travního
traktoru značky KUBOTA. 

V prvním pololetí firma pana

V. Koláře provedla vnitřní zateplení
druhého pavilonu mateř-
ské školy, vysadili jsme 15
nových stromů, instalovali

koše se sáčky na psí exkre-
menty a odsouhlasili smě-
nu pozemků s Jednotou

Nymburk.

Od června prakticky do

konce září zaměstnává obec

brigádníky z řad studentů.

Tito brigádníci pomáhají při

úpravě zeleně v obcích, při

výkopových pracích, snaží

se zlepšovat životní prostře-

dí kolem nás. Bohužel něk-

teří občané si představují

zlepšování prostředí po

svém a vyvezou nepotřebný

odpad do přírody. 

Rok 2010 je rokem voleb. V květnu

to byly volby do Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR, v říjnu nás čekají volby

do Senátu Parlamentu ČR a do

Zastupitelstev obcí. Bližší informace

budou ještě v příštím čísle Kostomlat-

ských novin.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce
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Vážení spoluobčané

Takto si někteří z nás představují zlepšování životního prostředí

2 850 000,-. Proto se postupně začaly

oznámili schválení dotace ve výši Kč 
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O KRITICE
Kritika (z řeckého krinein a kritiké

techné, umění rozlišovat a posuzovat)

zení, ocenění. Výsledek kritikovy práce

(recenze) může být buď spíše příznivý,

pozitivní, anebo naopak negativní, zápor-

ný. V obou případech však musí být zdů-

vodněný: hanopis nebo pomluva není

kritika. Protože negativní kritiky jsou

obecně častější, nabývá i slovo kritika

někdy užší význam kritiky negativní. To

však svádí k falešné představě, jako

kdyby cílem kritiky mělo být odsuzovat

a hanět. Tolik Wikipedie (Internetová

encyklopedie) o jevu, se kterým se již

takřka třetí rok setkávám v některých

číslech Kostomlatských novin. Ač jsem

pro některé starousedlíky tak zvaná

naplavenina a bydlím podle některých

z nich na sídlišti (tak nazývají lokalitu Na

Křenovce), musím se Vám přiznat, že

zde bydlím rád. Dokonce jsem si na svůj

nedlouhý pobyt v obci tak zvykl, že mi

připadá jako bych zde žil již řadu let. To

je nepochybně známkou toho, že se nám

tu žije dobře. Moc se mi líbí, že děti růz-

ného věku zpravidla zdraví i když nejsou

přímo ze sousedství, což jsem za svého

dosavadního života ve městě neznal,

neboť tam neuměly pozdravit ani děti

z Vašeho vchodu do domu na panelovém

sídlišti. A vůbec všichni se tu v drtivé

většině navzájem zdraví, takže jeden ze

základních prvků dobrého sousedství

a vzájemné komunikace je tímto napl-

něn. Zároveň oceňuji i celou řadu dalších

věcí nezbytných pro úroveň kvality živo-

ta v obci. Tím nechci říct, že zde nejsou

věci, které by nešlo kritizovat. Kritika by

však zcela jistě měla být adresná a věcná

a to jak kritika pozitivní, tak kritika nega-

tivní. Všimněte si, že neužívám slova

konstruktivní, neboť od kritika nemusí

být vždy předložen recept na nápravu

kritizovaného jevu. Těžko někdo zpo-

chybní zákonnou povinnost obce odklí-

zet sníh z chodníků, je-li tato stanovena

zákonem stejně tak, jako nelze zpochyb-

nit zákonnou povinnost například správ-

ce vodního toku učinit protipovodňová

opatření. Nastane-li však situace taková,

že v zimním období napadne dle České-

ho hydrometeorologického ústavu tako-

vé množství sněhu, které nepamatujeme

30 let a vzhledem ke klimatickým pod-

mínkám vydrží i v nížinách déle než šest

týdnů, je to stejné jako když v některých

oblastech spadne za 24 hodin takové

množství srážek, jako jindy za měsíc

a dojde tak k povodním. Jistě, že lze

i v těchto případech kritizovat dotčené

orgány, nicméně soudnému člověku

dojde, že taková kritika nemá smysl.

V letošním zimním období si s kritickým

množstvím sněhu neporadily ani velké

městské aglomerace, jejichž finanční

a technické prostředky jsou řádově mno-

honásobně vyšší než možnosti (při vší

úctě) Obecního úřadu v Kostomlatech.

A to nás vrací zpět na začátek této mé

úvahy. Kritika je umění rozlišovat

a posuzovat. Pokud to někdo neumí,

může se velmi lehce stát kverulantem.

Pozor, to není žádné sprosté slovo, jen

cizím slovem označuje stálého nespoko-

jence a člověka, který si neustále stěžuje

a domáhá se svého domnělého práva.

Názory takového člověka již nejsou kriti-

kou ve smyslu pomoci věci, ale jen zne-

příjemňují život všem okolo. Na snahu

o diskuzi vás zahrnou jen dalšími

domnělými argumenty v úporné snaze

dokázat jen tu svoji pravdu, protože

jinou oni neuznávají. A jak je poznáte?

Jednoduše. Jen si uvědomte, že to co

sdělují, vypovídá zejména o nich

samých.                              Ivan Berka

Co se trochu zamyslet?
Vzhledem ke špatným rozhodnutím

Rady obce a absolutní ignorance problé-
mů spojených s bezpečností a prostředím
pro sportovce a hlavně žáky ZŠ jsem se
rozhodl k 31. 8. 2010 činnost správce
haly BIOS ukončit.

Přes veškeré snahy mi nebylo umož-
něno zlepšit prostředí haly co se týče
zateplení a tím ušetřit náklady na topení.
Místo toho Rada obce rozhodla zdražit
pronájem za halu BIOS.

Nemohu souhlasit s tím, aby sportov-

ci a organizace pořádající různé akce
dopláceli na neschopnost některých
členů Rady.

Na místo rozhodnutí o zateplení roz-
hodla Rada na asi stejném zasedání
o opravě křížků. Chápu, že by některý
křížek na nějakou babičku, která se při-
šla pomodlit a položit kytičku, mohl
spadnout, ale musím zdůraznit, že pada-
jící kopility (skleněné výplně) ohrožují
desítky sportovců, více než 150 žáků ZŠ,
desítky lidí navštěvujících knihovnu,

maminky s kočárky a rodiče s dětmi nav-
štěvující pediatra.

V době, kdy se opravují a zateplují
celá sídliště a rodinné domy, by se mohla
asi nic netušící Rada přijet podívat a pře-
svědčit se, že tato hala nemá izolaci proti
mrazu a teplu vůbec žádnou. Pro upřes-
nění: v době velkých mrazů tato neizolo-
vaná hala spálí 10 m3 za hodinu, tj.
240 m3 za den. I přesto, že topí celou noc,
musel ředitel ZŠ několikrát zrušit těles-
nou výchovu pro teplotu v hale 13 stupňů
Celsia. Je to stejné, jak byste doma topili
celý den při otevřených oknech.

Chyba se asi stala již při kolaudaci.
Někteří, kteří v době stavby a kolaudace
byli ve funkcích OÚ (tehdy NV), někteří,
kteří jsou ve funkcích i dnes, by se měli
zamyslet nad situací a hlavně nad sebou.
Zarážející je i celkový postoj Rady obce
k místní ZŠ a tedy i k hale BIOS.

Měli by se zamyslet i voliči při komu-
nálních volbách. Komu dají svůj hlas!? 

František Touš, 
správce haly BIOS

PRODEJ POHLEDNIC NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Na Obecním úřadě v Kostomlatech nad Labem lze zakoupit pohlednice.

Jednotná cena 3,- Kč/ks.

znamená jako činnost hodnocení, posou-
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P o  s t o p á c h  h i s t o r i c k ý c h  m o n u m e n t ů :  

Kubismus a naše okolí (pokračování 1.)
BENIESOVA VILA 
V LITOLI U LYSÉ 
NAD LABEM

Vážení čtenáři Kostomlatských

novin, v říjnovém čísle Kostomlatských

novin jste si mohli přečíst něco

o Italském hřbitově v Milovicích. 

Dnes vám chceme přiblížit jinou

pozoruhodnost z našeho okolí. Jde

o kubistickou Beniesovu vilu v Litoli

u Lysé nad Labem. 

Beniesova vila v Litoli
Ale teď něco více o vile. Většinu

údajů jsme našli na internetu a v různých

publikacích o kubistické architektuře,

odkud jsme text převzali. 

Historie Beniesovy vily
V roce 1912 si vídeňský podnikatel

v oboru cukrovarnictví Michael Benies,

který pocházel z rodiny významných

průkopníků tohoto průmyslového odvět-

ví a šlechtitelů nových odrůd cukrové

řepy, nechal u svého cukrovaru v obci

Litol u Lysé nad Labem postavit neobvy-

kle koncipovanou vilu. Věnoval ji jako

svatební dar své dceři, která se provdala

za vídeňského diplomata dr. Heinricha

Benedikta. 

Projekt si objednal u přední pražské

stavební firmy Matěje Blechy, resp.

u jejího šéfprojektanta Emila Králíčka

(1877-1930). Ten byl právě v této době

ovlivněn kubismem a projektoval

v tomto stylu několik staveb (např. dům

Diamant ve Spálené ulici v Praze

a kubistickou Lucernu kousek od

Václavského náměstí, dále dům

v Karmelitské ulici, interiér Betlémské

kaple na Žižkově, hrobku v Turnově

atd.). 

Litolský dům proto dekoroval

v tomto stylu - údajně na přání vlastníka

se také inspiroval motivem krystalizace

cukru. 

Největší atrakcí, která Beniesův dům

řadí mezi architektonické unikáty své

doby, byla střešní zahrada. Motiv rovné

střechy se u nás v této době už objevil

(vila s ateliérem sochaře Bílka v Praze

z let 1910-11; pražský městský sirotči-

nec, 1912-13), ale žádná

z nich nebyla koncipována

jako zahrada. 

V Litoli se jedná o první

dům na našem území, kde

byla na plochou střechu umís-

těna zahrada.

Další osudy domu však

nebyly a ani dnes nejsou

radostné. Benedikt, který

snad působil jako diplomat

v Jižní Americe, dům prodal.

Beniesova rodina skončila

v Osvětimi. 

Po válce dům sloužil jako

správní objekt cukrovaru. Ten byl ovšem

v 90. letech zbourán a krásná zahrada

vily zničena. Nový vlastník - německá

společnost, která prodává automobily,

nechala dům prázdný a v jeho bezpro-

střední blízkosti zřídila parkoviště.

S domem samotným ale nic nedělá.

Do přízemí, nejvýstavnější části

domu, je vstup ze strany severní:

Pozoruhodnou vstupní chodbou se

dostaneme do haly, kde dominují čtyři

sloupy o čtvercovém půdorysu. 

Sloupy jsou v horní polovině bohatě

zdobené plastickým kubistickým tvaro-

slovím, v dolní části bývalo dřevěné

obložení se střídmě vyřezávaným deko-

rem. 

Prostor vymezený sloupy má ve stro-

pu tvar osmiúhelníku, kde býval otevře-

ný průhled až na střechu. 

Samotný strop haly je po obvodu

sloupů členitý plastickými pravoúhlými

pásy.

Současnost
Beniesova vila v Litoli dnes patří ke

klenotům naší kubistické architektury ze

začátku 20. století. 

Že byste to neřekli? Máte pravdu, její

dnešní stav na to opravdu nevypadá. 

Vila se nachází ve velice žalostném

stavu a protože se s vilou stále nic nedě-

je tak objekt stále více chátrá. Také

zahrada u domu byla postupně zcela zni-

čena a i ta volá po znovuzařízení. 

To, že jsme při naší návštěvě ve vile

někoho zastihli tam vše mapovat, by

mohlo nasvědčovat tomu, že se přeci

jenom někdo ustrnul a přemýšlí o restau-

raci vily. Doufejme, že se tohoto úkolu

ujme a rozhodne se dát vilu do pořádku.

A doufejme, že se nám vila zachová i do

budoucna. Budeme držet palce.

Fred a Milena Kolfoort z Hronětic

Pohled ze silnice na vilu.

Pohled na vilu ze severní strany.

Vchod do vily.
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Jsme tu již 20 let
Svaz postižených civilizačními cho-

robami v České republice zabezpečuje

realizaci programů léčebné a sociální

rehabilitace pořádáním rekondičních

pobytů, rehabilitačního cvičení, edukač-

ních a jiných forem rehabilitačních akti-

vit pro občany postižené civilizačními

chorobami. Tuto činnost zabezpečuje

zejména prostřednictvím základních

organizací v Lysé nad Labem, Nymburce

a Poděbradech. Velice nás potěšilo, že do

nymburské organizace se hlásí a působí

v ní také občané z Kostomlat nad Labem.

Okresní výbor se snaží vytvářet pod-

mínky pro udržení a zlepšení zdravotní-

ho stavu a navrácení psychické a životní

pohody. Jsme občanským sdružením,

které svou činnost hradí jen z členských

příspěvků, rekondiční pobyty pak s dota-

cemi ze státního rozpočtu prostřednic-

tvím Ministerstva zdravotnictví 

ČR a Centra služeb našeho svazu

v Praze. Je pro nás potěšující, že

v poslední době nacházíme pochopení

a podporu i u zastupitelského orgánu

Kostomlaty n. L.

Ohlédneme-li se jen pět let nazpět,

uskutečnil okresní výbor už dvacet pět

rekondičních pobytů ve zdravém hor-

ském prostředí, jichž se zúčastnilo přes

šest set členů. I přes stále se snižující

státní příspěvky připravili jsme i pro

letošní rok čtyři rekondiční pobyty. Pro

kardiaky a respiriky v hotelu Roxana

v Rokytnici nad Jizerou, v krásné krko-

nošské přírodě, kam se řada členů ráda

vrací, a pro diabetiky a tělesně postižené

občany v hotelu Deštná v Deštné

v Orlických horách. I pobyt v této půvab-

né krajině si účastníci minulých rekondic

velmi zamilovali.

Na těchto pobytech jsou účastníci

pod lékařským dohledem a pečují o ně

rehabilitační a zdravotní sestry. V pro-

gramu dne nechybí vycházky, cvičení,

přednášky, sportovní hry a soutěže a řada

dalších aktivit. Tyto rekondiční pobyty 

se státním příspěvkem jsou cenově 

příznivé. Také autobusová doprava

účastníků z místa bydliště do hor a zpět

je pohodlná.

Pro letošní rok uvažujeme také

o organizaci předvánočního ozdravného

pobytu v některém rekreačním středisku,

kde jsme dosud nebyli. Ale to je závislé

na příznivé cenové relaci toho kterého

hotelu, protože snahou okresního výboru

je zdostupnit horský pobyt i těm členům,

jejichž důchod a zároveň jediný zdroj

příjmu je nízký. Tu spoléháme i na

pochopení případných sponzorů.

Stává se tradicí, že před Vánocemi

organizujeme zájezd do krásných míst

Prahy a spojujeme ho s prožitkem vánoč-

ní atmosféry.

A co udělal okresní výbor v letošním

prvním pololetí? Hodně práce dá přípra-

va rekondičních pobytů, aby byly pokud

možno bezproblémové a účastníci byli

spokojeni. V květnu se sešlo v nymbur-

ském Obecním domě na sto členů ze

všech tří základních organizací na velice

poučné a poutavé přednášce paní

MUDr. Věry Dittrichové o zdravotním

stylu seniorů a prevenci civilizačních

chorob. Velice se vydařila výstava ruč-

ních prací jednadvaceti členek ze všech

tří našich základních organizací.

Návštěvníci pochvalně oceňovali zruč-

nost a nápaditost těchto prací. Skutečně

je až s podivem, co šikovné a často už ne

nejohebnější a nejcitlivější ruce žen

dokážou vytvořit.

Okresní výbor chtěl mimo jiné

i tímto článkem občanům z Kostomlat

nad Labem nechat nahlédnout do naší

dobrovolné činnosti ve prospěch těch,

kteří jsou už většinou na zaslouženém

odpočinku, ale přesto chtějí být ještě

aktivní a mají zájem něco prospěšného

dělat pro své tělesné i duševní zdraví.

Hana Navrátilová, 
předsedkyně OV SPCCH

Pozvánka na 

BARTOLOMĚJSKÝ
KONCERT 

který se bude konat v sobotu 28. srpna 2010 od 19.30 hodin
v kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem.

Dobrovolné vstupné bude věnováno obyvatelům v domově v Mladé. 

Koncert pořádá Obec Kostomlaty nad Labem a Farní charita Lysá nad Labem.

Účinkuje TRIO CANTABILE ve složení:
Ludmila Vernerová - soprán,  Václav Kunt - flétna 

Lydie Härtelová - harfa 

Program:
Georg Friedrich Händel: 

Ó kéž bych měla harfu jako Jubal (árie z oratoria Jozue) 
Anglický anonym kolem r. 1600: Variace na anglickou píseň pro flétnu a harfu 

Georg Friedrich Händel: 
Dvě německé árie (Flammende Rose - Süsse Stille, sanfte Quelle) 

Johann Sebastian Bach: Andante pro harfu 
Antonín Dvořák: Biblická píseň č. 5 a 9 

John „Général“ Reid: 
Sonáta C dur pro flétnu a harfu (Allegro moderato - Largo affetuoso - Presto) 
Felix Mendelssohn - Bartholdy: Jerusalem, Jerusalem (árie z oratoria Paulus) 

Ivana Loudová: Suita pro sólovou flétnu (výběr) 
Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum 

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante C dur pro flétnu a harfu 
Josef Mysliveček: duchovní árie Cesset umbra tenebrosa 

J a r o s l a v a  L a b u t o v á ,  Fa r n í  c h a r i t a  L y s á  n a d  L a b e m

HŘBITOV
NEVYSAZOVAT ROSTLINY

MIMO HROB !!!
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Jednání zastupitelstva obce (ZO) je

tradičně mimo zájem redakční rady KN.

Na webu obce lze získat něco informací

z těchto jednání, ale věci podstatné tam

rovněž nebývají, natož spousty menších

detailů... 

K těm zásadním „dobře utajova-

ným“patří návrh člena ZO i obecní rady,

který přednesl na nedávném jednání ZO

v Hroněticích: Navrhnul omezit diskusi
na 2 - 3 příspěvky na občana. Je pří-

značné, že tento těžce protidemokratický

nesmysl: 

● přednesl zástupce komunistů před

zahájením všeobecné diskuse

● byl vyslechnut přítomnými zastupite-

li bez jakéhokoli náznaku protestu

● nebylo o něm ZO hlasováno

● není v zápise jednání ZO zveřejněném

na webu, ale je v zápise papírovém

● tento neplatný (protože oficiálně

neprojednaný a neschválený ZO) nesmy-

sl paní starostka přesto chápe jako platný
pro všechna následující jednání ZO...

Co k tomu dodat? Nepřekvapí, že se

komunista opakovaně snaží oklešťovat

ústavní práva spoluobčanů. Stejně tak

nepřekvapí reakce mnohých našich členů

ZO, kteří nejednou dávají neskrývaně

najevo, že je obtěžuje už jenom pasivní

sezení na jednáních ZO. Nepřekvapí, že

o tak zásadním návrhu předsedající ani

nedá hlasovat, že je i není uveden v závě-

rech jednání ZO, že si pak kde kdo

vykládá jeho platnost, jak se mu to právě

hodí...

Bylo by dobré, kdyby si aktéři uvě-

domili, že

1) Nemají kompetence měnit zákony

natož ústavní, že totalitní vláda komunis-

tů již dávno skončila.

2) Je možné v demokratických spole-

čenstvech diskusi regulovat, co se délky

příspěvku k jednomu bodu týká, k čemuž

se, například, přistupuje ve chvíli, kdy je

diskuse rozvláčná, či se změní v obstruk-

ci, určitě ne předem a navěky a určitě se

o tom musí rozhodnout hlasováním

daného orgánu.

3) Je nezbytné dodržovat zákon

o OZ, potažmo jeho jednací řád, který si

zastupitelé sami odhlasovali, o štábní

kultuře v dokumentaci nejenom jednání

OZ ani nemluvě.

4) Množství dotazů či připomínek

přednesených občany v diskusi je úměr-

né nekomunikaci vedení obce s nimi

a také  nekoncepčnosti a neprůhlednosti

v počínání tohoto vedení, nekonání ku

prospěchu obce...

Z posledního jednání ZO je dobré

zmínit, že jsem to nebyl já (zúčastnili se

i dva „noví“ spoluobčané, škoda, že na

jednání ZO jich nechodí víc a pravidel-

ně...), kdo na konkrétních příkladech

dokládal nekoncepčnost i nečinnost

vedení obce při její správě za uplynulé

volební období, což pěkně dokreslovalo

úvodní sdělení pana místostarosty, že ZO

musí dnes schválit smlouvy na vyasfalto-

vání několika míst v obci a stavbu chod-

níků, aby občani viděli, že vedení obce ty
4 roky něco dělalo... Takže občani kou-

kejte, budou volby...

Nemohu ještě nezmínit důrazné

dožadování se po mně „veřejné omluvy
za zveřejnění lži“, což dotyční spatřují

v tom, že jsem popsal flagrantní poruše-

ní zákona, kdy rada obce nerespektovala

rozhodnutí ZO. Můžete hádat, který

komunista byl při tom nejhlučnější...

Josef Touš

Pozn. redakční rady: Další článek
autora s názvem „Potrefená husa aneb
mistrné manipulace jinak mrtvého
brouka“ naleznete na webových strán-
kách obce v rubrice Kostomlatské noviny,
Co se do novin nevešlo na: http://www.
kostomlaty-obec.cz/co-se-do-novin-
neveslo/ds-10132/p1=7252

● Na 5. června jsme pro děti připravili

dětský den. Trochu netradičně se konal

na šibické louce. I disciplíny, které děti

absolvovaly, byly jiné, než bývalo zvy-

kem. Děti po jednom procházely - skok

v pytli, házení šipek na terč, střelbu,

kolíčky, kroužky, lodě a džberovky.

Volnou atrakcí bylo malování kří-

dou, jízda v traktůrku a pro nejmenší

skákací hrad. Po předání cen soutěžícím

- bylo 84 dětí - a předání cen vítězům

jsme si všichni opekli vuřty.

Počasí nám ten den opravdu přálo a

děti skotačící na louce dlouho do večera

byly důkazem, že se nám povedl udělat

pro ně moc hezký den.

● Nadále probíhá nácvik soutěžního

družstva.

● Probíhá údržba výstroje a výzbroje.

● Držíme žňovou pohotovost.

Úplně novou akcí, kterou pro děti
připravujeme na 21. srpna od 14.00
hodin, je SPORTOVNÍ DEN. Děti

budou soutěžit ve 3 věkových kategori-

ích. Bodované disciplíny budou: střelba

ze vzduchovky, hod do dálky, sprint a

překážková dráha.

Volnými, tedy nebodovanými, dis-

ciplínami budou - šipky, loďky, přetaho-

vání lanem, soutěž gladiátor, lukostřelba,

traktůrky, kres-

lení, skákací

hrad, dětský

koutek. Po pro-

běhnutí všech

disciplín budou

předány medai-

le vítězům a

poté si všichni

opečou vuřty.

Tímto zvu

na náš sportov-

ní den nejen

všechny soutě-

živé děti, které

mají chuť změ-

řit si svoji sílu a

dovednost s

ostatními kamarády, ale i všechny, kteří

chtějí prožít hezké sobotní odpoledne.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

Za SDH Hronětice

Jaroslava Škorničková

ZZ   ČČ II NN NN OO SS TT II   SS DD HH   HH RR OO NN ĚĚ TT II CC EE

Ovčani koukejte, budou volby
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1. Školní Akademie proběhla tentokrát v netradičním letním

termínu ve středu 23. 6. Ukázalo se, že čas investovaný do

náročných příprav se vyplatil: vystoupení dětí byla nápaditá,

pestrá, humorná a měla spád. Výtěžek z dobrovolného vstup-

ného 3 700,- Kč bude celý věnován, tak jako vždy, na hračky

do školní družiny.

2. Důstojné rozloučení s absolventy ZŠ proběhlo v obřadní

síni radnice ve čtvrtek 24. června. Druhá část se odehrála 30.

června v hale školy. Tam prvňáček nesl růži deváťákovi na roz-

loučenou, v září tomu bude zase naopak - na přivítanou.

3. Škola přeje všem svým

letošním absolventům

hodně úspěchů a štěstí

v jejich dalším životě!

4. Školu v rámci dovolené

na zotavenou čekal účetní
audit. Kontroloři přišli 

15. července. Konečný ver-

dikt byl ze strany školy oče-

kávaný, žádné závažné

porušení rozpočtové kázně

nebylo zaznamenáno.

5. Školní rozpočet je 

k 30. 6. 2010: 227 557,30 Kč v červených číslech.
6. Během července probíhaly konečné práce na projektovém
auditu, který byl 29. července odevzdán na KÚ Středočeského

kraje. 

7. VRATKY STRAVNÉHO ZA MĚSÍCE KVĚTEN
A ČERVEN 2010 BUDOU V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ
KUCHYNĚ OD 23. 8. 2010.
8. Generální úklid školy provádí 2 uklízečky a školník od

pondělí 26. 7. 2010.

9. Přípravné období začíná ve škole 26. 8. 2010, žáci nastu-
pují ve středu 1. září.

ZŠ Kostomlaty n. L.

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

Školní akademie - vystoupení žáků 6. třídy Foto: Marta Dvořáková

Školní akademie - vystoupení žáků 3. třídy Foto: Marta Dvořáková

Loučení s žáky 9. třídy Foto: Marta Dvořáková

Loučení s předškolními dětmi Foto: Marta Dvořáková

Školní akademie - vystoupení prvňáčků Foto: Marta Dvořáková
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Pozemky, domy, byty
Exekuce, výkupy nemovitostí

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

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

ABS reality

Vysloužilé lineární či úsporné
zářivky a výbojky nepatří do popelni-
ce na směsný odpad, protože z nich
mohou při rozbití unikat nebezpečné
látky. 

Každého z nás to někdy potkalo.

Přestane nám po letech svítit zářivka

a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro

novou, a jak naložit s tou nefunkční.

Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé

zářivky nepatří do komunálního odpadu.

Nepatří ale ani do tříděného skla, i když

jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně?

Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné)

totiž obsahují malé množství jedovaté

rtuti, která by při špatném zacházení

a vyšších koncentracích mohla ohrozit

lidské zdraví a životní prostředí. 

Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku

a odevzdat ji v obchodě při nákupu té

nové. Zpětný odběr zářivek pro naši

obec zajišťuje kolektivní systém EKO-

LAMP, který nejen přispívá na náklady

provozu sběrného místa, ale plně hradí

veškeré náklady na přepravu a recyklaci.

Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří

část prostředků určených pro nakládání

s komunálním odpadem. Box

EKOLAMPu je umístěn v budově obec-

ního úřadu v přízemí.

Kde ty zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběr-

ných míst EKOLAMP sváží kontejnery

se zářivkami do specializovaných recyk-

lačních firem. Zde jsou pro opětovné

použití získávány především kovy, plas-

ty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy

se mohou znovu použít v kovovýrobě,

např. pro součástky jízdních kol.

Recyklované plasty jsou dobrou surovi-

nou pro zatravňovací dlaždice či plotové

dílce a přečištěná rtuť je znovu využívá-

na v průmyslové výrobě. Sklo se použí-

vá jako technický materiál nebo v někte-

rých případech i pro výrobu nových

zářivek. Opětovně je tak možné pro další

výrobu použít až 90 % materiálu, ze kte-

rého byla zářivka vyrobena. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se

ročně recyklují miliony zářivek a výbo-

jek. Stále ale velké množství zářivek

končí v koši. Právě vy můžete pomoci

tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání

s nefunkčními zářivkami dočtete na

www.ekolamp.cz.

Na obecním úřadě jsou nadále
rovněž umístěny sběrné boxy na vyřa-
zená drobná elektrozařízení a na pou-
žité tonery. Všechny tři boxy jsou
umístěny v přízemí obecního úřadu.

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
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KLUB KAMARÁD

Do 5. října bude klubovna otevřena

vždy v út od 9:00 do 12:00. Na dopo-

ledne máme pro děti připraven zajímavý

program (tvoření, sportování, hra

s pohádkou…). V případě hezkého

počasí se program uskuteční na hřišti

v areálu ZŠ Kostomlaty nad Labem.

Den otevřených dveří, kdy můžete

zdarma navštívit prostory klubu

Kamarád, zúčastnit se aktivit, které pro

vás a vaše děti připravujeme, bude ve

čtvrtek 7. října od 9:00 do 12:00 a od

16:00 do 18:00.

Pokud se chcete zajímavě rozloučit

s prázdninami, připravili jsme pro vás na

úterý 31. srpna Kolečkiádu. Vezměte

dětem kola, koloběžky, kočárky…

a pojeďte s námi směrem k Labi. Sraz je

v 15:30 u hřiště ZŠ. Můžete se připojit

kdykoli během cesty. V případě deštivé-

ho počasí bude připraven program v klu-

bovně Kamaráda. 

V srpnu chystáme dílnu pro děti
a dospělé, kde se bude z korálků vyrá-

bět šperk, aranžmá …

Od září pokračujeme s pondělní

kalanetikou (od 20:00 v klubovně

Kamaráda, vstup 20 Kč).

Od října do začátku prosince otvírá-

me 10 lekcí kursu Cvičení pro zdraví
a duševní pohodu při relaxační hudbě
(vhodné nejen pro seniory, ale i pro ty,

kteří si už netroufají na aerobik, nebo je

bolí záda….) Cvičení povede Božena

Toušová zkušená bývalá učitelka tělo-

cviku, která toto cvičení již několik let

sama cvičí. Koncem září se můžete při-

jít podívat na ukázkovou hodinu.

Pro školní děti plánujeme v novém

školním roce opět dílnu plnou tvoření,

divadelní a taneční kroužek a nově

vyjednáváme s lektorem i kroužek fran-
couzštiny, který povede rodilý

Francouz žijící několik let v Čechách,

kde vyučuje svůj rodný jazyk. Výuka

bude probíhat alternativními metodami,

kurz je tedy

vhodný jak pro

děti 1. stupně, tak

2. stupně.

Maximální počet

dětí ve skupině

bude 9. Do kursů

budou děti rozdě-

leny podle věku.

V případě zájmu

o jakýkoli krou-

žek si můžete

rezervovat místa
pro své děti na

k l u b . k a m a r a d

@ s e z n a m . c z ,

nebo osobně

v klubovně či knihovně. Počet účastní-
ků v jednotlivých kroužcích bude
omezen. Volnočasové aktivity chystáme

samozřejmě i pro děti školkové (anglič-

tina, cvičení …) přesný rozvrh kroužků

bude ke stažení od září na našich webo-

vých stránkách.

Omlouváme se firmě www.silver-

components.com za neuvedení správné-

ho názvu u sponzorů dětského dne

v minulém čísle Kostomlatských novin.

Dětský klub Kamarád čerpá letos

dotaci od MPSV ze státního rozpočtu

v oblasti podpory rodiny pro rok 2010.

KNIHOVNA
21. 6. 2010 

proběhlo v knihov-

ně pasování prv-

ňáčků do řádu čte-

nářství. Pasováno

bylo 18 prvňáčků. Po čtenářské zkouš-

ce, která ověřila, zda jsou děti hodny do

řádu čtenářství vstoupit, následovalo

šerpování dětí (pan ředitel) a rozdávání

listin, které dětem otvírají bránu do

pomyslného světa čtenářství (paní sta-

rostka). Celou akci fotograficky doku-

mentovala paní Dvořáková.

V současné době dokončujeme digi-

talizaci knihovního fondu, na

h t t p : / / w w w . k o s t o m l a t y -

knihovna.cz/main/katalog.php zjistíte,

které knihy jsou v naší knihovně k dis-

pozici. 

Obecní knihovna získala dotaci ze

Středočeského kraje v plné výši, kterou

požadovala. Z dotace se plánuje nákup

výpočetní techniky a nového nábytku

do knihovny.

Od září plánujeme otevřít čtenářský
kroužek pro školní děti. V kroužku se

budou dětem předčítat ukázky z knížek,

povídat si o nich, vyhledávat o nich

informace např. na internetu… Cílem je

rozšiřovat dětskou představivost, zvyšo-

vat povědomí o literatuře jako zdroje

poznání a zábavy a zvyšovat čtenářskou

gramotnost dětí, která je nezbytným

předpokladem pro jejich další vzdělává-

ní (celostátní testy, přijímací řízení na

střední školy apod.). Do knihovny

budou také pravidelně na předčítání

chodit děti z mateřské školy.

Výčet některých knih, které jsou
nově k dispozici v knihovně

Beletrie pro děti a mládež
Miler Zdeněk: Krtek a paraplíčko 
Awdry, Wilbert Vere: O mašince
Tomášovi
Sekora Ondřej: Ferda mravenec

TŘI DŮVODY PROČ 
S MALÝM DÍTĚTEM
NAVŠTĚVOVAT DĚTSKÝ
KLUB KAMARÁD
● usnadnění vstupu dítěti do škol-
ky, v klubovně je dítě v přirozeném
prostředí se svými vrstevníky, učí se
sociální komunikaci, děti se zde učí
hrát spolu a ne jen vedle sebe
● návštěvou kroužků se přirozenou
cestou rozvíjí dovednosti dětí
● zmenšení možné sociální izolova-
nosti na rodičovské dovolené, v klu-
bovně se maminka setkává s lidmi,
kteří se nacházejí ve stejné životní
etapě

Knihovna - pasování prvnáčků na čtenáře Foto: Marta Dvořáková
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v cizích službách
Kincl Jaromír: Rákosníček a rybník
Kratochvíl Miloš: Fanfárie
Nepil František: Já Baryk
Březinová Ivona: Teta to zase plete
Váchová Šárka: Chaloupka na vršku
Mechner Jordan: Princ z Persie
Goldflam Arnošt: Tatínek 002
Steward Paul; Riddell, Chris: Hugo
a podivuhodné vzduchosaně
Adams Georgie: Tři malé čarodějky
Grolik Marku: Soukromý detektiv
Perry. Panter a návrat mumie
Obrázkový svět dinosaurů
Ball Johny: Mysli si číslo
Wilsonová Jacqueline: Nejlepší kama-
rádky
Wilsonová Jacqueline: Můj tajný
deník
Schröderová Patricia: Spolek holek
Lékorek. Lea a protivy protivné
Fertig Michael P: Kdyby kočky mohly
mluvit

Beletrie pro dospělé
Steig Larson: Milenium - světová best-
selerová trilogie
Soukupová Petra:  Zmizet  - povídková

kniha, která získala hlavní cenu

Magnesia litera - kniha roku

Tučková Kateřina: Vyhnání Gerty
Schirch - román o jednom osudu zlo-

meném dějinami, o vině Čechů

a Němců, o tom, zda je možno odpustit

a porozumět …

Orhan Pamuk: Bílá pevnost - historic-

ko-filozofický román Orhana Pamuka

se odehrává v barvitém světě osmanské-

ho Istanbulu za vlády sultána Mehmeda

IV. na konci 17. století a vypráví alego-

rický příběh o zvláštním vztahu benát-

ského zajatce a jeho pána, istanbulského

hodži, kteří jsou si k nerozeznání

podobní …

Brown Dan: Ztracený symbol - světo-

vý bestseler od autora Šifry mistra

Leonarda

Naučná literatura
Peetersová Joëlle: Reflexní terapie,
Aktivní péče o vlastní zdraví a životní
pohodu
Matějček Zdeněk: Co, kdy a jak ve
výchově dětí
Dolíková Iva: Cvičíme s kojenci
a batolaty
Roge Jan-Uwe: Děti potřebují hranice
Paul Allen: Katyň, Stalinský masakr
a triumf pravdy

Brown Tina: Diana, princezna
z Walesu
Hibbert Christopher: Královna
Viktorie

Další desítky nových knih z výměn-
ného fondu v Kutné Hoře nebo získa-
ných do kostomlatské knihovny na vás
čekají k vypůjčení v prostorách knihov-
ny.

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

PRONÁJEM 
HASIČSKÉ

ZBROJNICE
HRONĚTICE

Obec Kostomlaty nad La-
bem pronajímá pro pořádání
různých společenských akcí sál
hasičské zbrojnice v Hroně-
ticích. Poplatek za pronájem
činí 1 300,- Kč. Bližší informace
na obecním úřadě.

Blahopřejeme 
k významným jubileím:
panu Josefu Zelinovi z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali
Barboru Šnajdrovou, 
nar. 23. 6. 2010
Václava Nechanického, 
nar. 15. 7. 2010
Marka Černého, 
nar. 26. 7. 2010

Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Annou Havlovou
s panem Pavlem Basarabou
s paní Miladou Frebortovou
s paní Blankou Charvátovou
s panem Ing. Aloisem Vorlíčkem

Společens ká  kronik a

16. 6. 2010 jsme slavnostně 
přivítali nové občánky: 
Štěpánka, Terezku 
a Benjamínka (zleva)...

▲

...a dvoje dvojčátka 
Barušku a Emičku...

▲

...a Kačenku a Štěpánka.

▲

Foto: Marta Dvořáková
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USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE
KOSTOMLATY NAD LABEM 
ZE DNE 24. ČERVNA 2010

Usnesení č. 24/2010
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti

rady obce.

Usnesení č. 25/2010
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4

k 24. 6. 2010.

Usnesení č. 26/2010
ZO schvaluje celoroční hospodaření

obce a Závěrečný účet obce za rok 2009,

včetně jeho příloh, s výhradou nedostat-

ků uvedených ve Zprávě o výsledku hos-

podaření za rok 2009 a přijímá toto opat-

ření: důsledně provádět inventarizaci.

Usnesení č. 27/2010
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního

výboru.

Usnesení č. 28/2010
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcné-

ho břemene č. IV - 12-6006652/01 uza-

vřenou mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a firmou ČEZ, a.s. se sídlem

Děčín.

Usnesení č. 29/2010
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcné-

ho břemene (umístění zařízení veřejné

komunikační sítě) uzavřenou mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a Telefónica O2

Czech Republic a.s. pro pozemek

č. 660/1 v k.ú. a obci Kostomlaty nad

Labem.

dodatkem ke smlouvě upřesnit, že

obec požaduje položit kabely do země

Usnesení č. 30/2010
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 15/2010

na zhotovení chodníku v ul. Nádražní

uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a firmou Veselý Milan, provádě-

ní staveb - zámečnictví, Kostomlaty nad

Labem č.p. 322.

Usnesení č. 31/2010
ZO neschvaluje příspěvek 5,- Kč/ob.

o.p.s. Zlatý pruh Polabí.

Usnesení č. 32/2010
ZO schvaluje bezúplatný převod pozem-

ků č. PK 219 a PK 170 v k.ú. Hronětice

do majetku Obce Kostomlaty nad

Labem od ÚZSVM Nymburk.

Usnesení č. 33/2010
ZO prozatím neschvaluje poskytnutí

příspěvku 50 000,- Kč na opravu střechy

kostela v Kostomlatech a pověřuje radu

obce k dalšímu jednání v této věci.

Usnesení č. 34/2010
ZO schvaluje prodej části pozemku

č. 761/1 o výměře 120 m2 v k.ú. i obci

Kostomlaty nad Labem manželům

Vorlíčkovým, Kostomlaty č. 185, za

cenu 150,-Kč/m2.

Usnesení č. 35/2010
ZO schvaluje OZV č. 1/2010 o stanove-

ní podmínek pro pořádání a průběh akcí

typu technoparty.

Usnesení č. 36/2010
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 17/10

uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a Halko stavební společnost,

s.r.o. Nová Ves I. na rekonstrukci komu-

nikace Na Bahnech.

Usnesení č. 37/2010
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 18/10

uzavřenou mezí Obcí Kostomlaty nad

Labem a Halko stavební společnost,

s.r.o. Nová Ves I na rekonstrukci ulice

v Rozkoši.

Usnesení č. 38/2010
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 19/10

uzavřenou mezí Obcí Kostomlaty nad

Labem a Halko stavební společnost,

s.r.o. Nová Ves I na rekonstrukci komu-

nikace ul. Spojovací.

Usnesení č. 39/2010
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 16/10

uzavřenou mezí Obcí Kostomlaty nad

Labem a Halko stavební společnost,

s.r.o. Nová Ves I na rekonstrukci komu-

nikace ul. V Glančici.

Usnesení č. 40/2010
ZO schvaluje nákup travního traktoru

KUBOTA G 26 LD od firmy

Agrozetcentrum Mladá Boleslav za

cenu 471 840,- Kč (s DPH).

USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE
KOSTOMLATY NAD LABEM ZE
DNE 15. ČERVENCE 2010

Usnesení č. 41/2010
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 4637/10

na akci „Rekonstrukce veřejného osvět-

lení v obci Kostomlaty nad Labem“ uza-

vřenou mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a společností AZ Elektrostav a.s.

Nymburk.

Usnesení č. 42/2010
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na dodáv-

ku stavebních prací na opravě chodníku

v ulici Školní a v areálu Základní školy

č. 402 mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a firmou Pavelka Svatopluk -

zednictví.

Usnesení č. 43/2010
ZO schvaluje Směnnou smlouvu na

směnu pozemků a vyrovnání cenového

rozdílu mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem se sídlem Hronětická 237, 289

21 Kostomlaty nad Labem a firmou

Jednota, spotřební družstvo v Nym-

burce, se sídlem Palackého třída č. 545,

288 61 Nymburk.

Usnesení č. 44/2010
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 27/10

na akci „Rekonstrukce ulice Průběžná

v obci Kostomlaty nad Labem“ mezi

Obcí Kostomlaty nad Labem a společ-

ností Halko stavební společnost.

Usnesení č. 45/2010
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 28/10

na akci „Rekonstrukci ulice Školní

v obci Kostomlaty nad Labem“ mezi

Obcí Kostomlaty nad Labem a společ-

ností Halko stavební společnost.

Usnesení č. 46/2010
ZO schvaluje prodloužení Smlouvy

o bezplatné výpůjčce uzavřenou mezi

Obcí Kostomlaty nad Labem a DK

Kamarád, o.s. do 31. 8. 2011.

Usnesení č. 47/2010
ZO schvaluje poskytnutí částky Kč

60.000,- ročně na úhradu energií v pro-

storách využívaných DK Kamarád.

Usnesení č. 48/2010
ZO schvaluje RO č. 5/2010 - ponížit

rozpočet Základní školy Kostomlaty

n. L. na rok 2010 o Kč 60.000,-, částku

poskytnutou DK Kamarád na úhradu

energií základní škole.

Usnesení č. 49/2010
ZO schvaluje přijetí dotace ze

Středočeského Fondu rozvoje obcí

a měst na akci „Rekonstrukce místních

komunikací a chodníků“ ve výši Kč

2.850.000,-.

Usnesení č. 50/2010
ZO schvaluje uzavření smlouvy

o poskytnutí dotace ze Středočeského

Fondu rozvoje obcí a měst na akci

„Rekonstrukce místních komunikací

a chodníků“ ve výši Kč 2.850.000,-.

Usnesení č. 51/2010
ZO ukládá radě obce oslovit majitele

nemovitostí v ulicích, kde budou probí-

hat úpravy povrchů, k dopřipojení inže-

nýrských sítí.

ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu
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Po minulé mistrov-

ské jarní části našich

mužstev následovala

zasloužená letní pře-

stávka, po které všechna

naše mužstva nastoupila do přípravy na

podzimní část soutěže.

Přejeme mužstvům hodně vítěz-

ných utkání, aby se jim dařilo alespoň

tak jako na jaře, ne-li lépe a předváděla

pohledný fotbal, který by přilákal na

naše hřiště stále více fanoušků.

Sokol Kostomlaty n. L. Vás srdeč-
ně zve na Posvícenskou taneční zába-
vu v sobotu 28. 8. 2010, od 20.00 hod.,
k tanci a poslechu hraje skupina
UNIKAT Kolín.

Vávrová Eva

A1A OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÍ A MUŽSTVO
Pátek A Kostomlaty SO 21.8.2010 17:00

Kostomlaty Krchleby NE 29.8.2010 17:00

AFK Semice B Kostomlaty SO 4.9.2010 17:00

Kostomlaty Dymokury A NE 12.9.2010 17:00

Libice nad Cidlinou A Kostomlaty SO 18.9.2010 16:30

Kostomlaty Běrunice A NE 26.9.2010 16:30

Loučeň Kostomlaty SO 2.10.2010 16:00

Kostomlaty Kostelní Lhota A NE 10.10.2010 16:00

Městec Králové Kostomlaty NE 17.10.2010 15:30

Kostomlaty Hrubý Jeseník A NE 24.10.2010 15:30

Slovan Poděbrady A Kostomlaty NE 31.10.2010 14:30

Sadská B Kostomlaty NE 7.11.2010 14:00

Kostomlaty Přerov n. Labem A NE 14.11.2010 14:00

C1A OP DOROST
Všechlapy Kostomlaty SO 21.8.2010 10:30

Kostomlaty Straky SO 28.8.2010 10:00

Opočnice Kostomlaty NE 5.9.2010 10:00

Kostomlaty Dymokury SO 11.9.2010 10:00

Rožďalovice Kostomlaty SO 18.9.2010 10:00

Kostomlaty Loučeň SO 25.9.2010 10:00

Pátek Kostomlaty ÚT 28.9.2010 10:30

Kostelní Lhota Kostomlaty NE 3.10.2010 10:00

Kostomlaty Městec Králové SO 9.10.2010 10:00

Milovice Kostomlaty SO 16.10.2010 11:00

Litol Kostomlaty NE 24.10.2010 10:00

Kostomlaty Kounice ČT 28.10.2010 10:00

Kostomlaty Velenice SO 30.10.2010 10:00

volno Kostomlaty NE 7.11.2010 10:00

Kostomlaty Běrunice SO 13.11.2010 10:00

E1A OP ŽÁCI
Libice nad Cidlinou Kostomlaty NE 5.9.2010 10:00

Kostomlaty Rožďalovice NE 12.9.2010 15:00

Dymokury Kostomlaty NE 19.9.2010 10:00

Kostomlaty Městec Králové NE 26.9.2010 14:30

Křinec Kostomlaty SO 2.10.2010 14:00

Kostomlaty Slovan Poděbrady NE 10.10.2010 14:00

Litol Kostomlaty NE 17.10.2010 10:00

Rozlosování ročníku 
2010 - 2011

P O D Z I M  2 0 1 0

Tělocvičná jednota Sokol Kostomlaty

nad Labem pořádala dne 12. června 2010 ve

svém sportovním areálu již tradiční 10. roč-

ník „Memoriálu Otakara Zdeňka“. Tohoto

turnaje se zúčastnila 4 žákovská mužstva -

žáci Křince, Litole, Poděbrad a domácích

Kostomlat. Vítězný pohár nakonec putoval do Litole, naši žáci

skončili na 4. místě. Mladí fotbalisté podávali na hřišti výbor-

né výkony a patří jim proto velká pochvala. Škoda, že rodiče

o sportovní vyžití svých dětí nemají zájem a nepřijdou je pod-

pořit. 

Memoriál byl pořádán za podpory fondu hejtmana

Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha. Turnaj podpořili

také Dvůr s.r.o. Kostomlaty n. L., Otakar Korec, Jednota

Nymburk, Kavárna a cukrárna „U Evy“ a Sokolovna Jitka

Krupičková. Těm všem patří velké poděkování.

Antonín Bárta, starosta TJ

Memoriál Otakara Zdeňka
Přípravka Kostomlaty n. L. Foto: Marta Dvořáková
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Návrat ženského volejbalu do Kostomlat

pod názvem VK Kostomlaty proběhl v létě

roku 2009. Po administrativní stránce se

o registraci oddílu, registraci hráček a všech

náležitostí starala vedoucí družstva Petra

Nováková. Styk s okresním volejbalovým

svazem a náležitosti pro možnost hraní sou-

těže zajišťovala Iveta Mezuliánková.

Jednání výboru Sokola Kostomlaty se pra-

videlně zúčastňovala Marcela Veselá. Při

přípravě hřišť a přilehlých ploch a na pří-

pravě turnaje se podílelo mnoho dalších

příznivců volejbalu, jako Petr Zalabák,

Pavel Veselý, Láďa Stránský, Láďa Tamáš.

Všem těmto lidem musíme poděkovat za

pomoc a jejich práci. Musíme poděkovat

i kolegům nohejbalistům a rekreačnímu

volejbalu za bezproblémovou spolupráci

při přípravě hřišť a jejich udržování.

Na podzim jsme odehráli první část

Okresního přeboru se dvěma porážkami

bez nějaké větší přípravy. Porážky nás

mrzely, ale dali jsme si cíl, který byl se přes

zimu lépe připravit a Přebor vyhrát. Díky

velmi vstřícnému přístupu vedení Sokola

nám bylo umožněno trénovat v hale Bios

jedenkrát týdně po dobu celé zimní přípra-

vy. Zde bych chtěla poděkovat také správci

tělocvičny panu Toušovi, který nám vyšel

vždycky vstříc. Cíl zimní přípravy se nám

podařilo plnit a už v přípravných zápasech

v lednu a únoru jsme pozorovali jednoznač-

ný kvalitativní posun naší hry. První pří-

pravný turnaj před začátkem sezóny, který

pořádal Slovan Lysá jsme vyhráli a věděli

jsme, že na sezónu jsme dobře připraveni.

Jarní část Přeboru začala sice trápením

s družstvem Sadská, které jsme po drama-

tické koncovce nakonec vyhráli. Další

zápasy, ale byly i s družstvy na prvních

místech tabulky už bez problémů a plně

v naší režii.

Neprohráli jsme jediný zápas a stali se

tak Přeborníky Okresu 2009/10. Tento

výsledek má o to větší cenu, že byl dosažen

i přes mnohá zranění, která nás bohužel

letos provázela. Kolektivním pojetím jsme

dokázali nahradit zraněné hráčky a navzá-

jem se zastoupit. Samozřejmě jsme řešili

i dílčí problémy a jako hlavní problém je

stále velice úzká základna hráček, která

byla hlavní příčinou rozhodnutí o nepřihlá-

šení krajského přeboru. Reálné zvážení

finančních možností oddílu a časových

možností hráček naše rozhodnutí ovlivnilo

a vyšší soutěž jsme nepřihlásili.

Rozhodování bylo těžké, protože dostat do

Kostomlat znovu krajská družstva by jistě

zájem o volejbal mladých lidí podpořilo.

Z toho budou vycházet i cíle na příští sezo-

nu, kde jednoznačně prioritou bude rozšíře-

ní hráčské základny. V celoroční soutěži

2010/11 obsadit znovu některou z předních

příček a v případě dobrého stavu družstva

začít hrát v roce 2011 znovu krajský přebor.

Družstvo žen VK Kostomlaty nastupovalo

na zápasy v tomto složení: Petra Nováková,

Pavla Syrová, Martina Hulpachová,Věra

Tamášová, Marcela Veselá, Marcela Šubr-

tová, Iveta a Terka Mezuliánková.

Děkujeme divákům, kteří nás v závěru

sezóny chodili podporovat, byli skvělí.

Všechny příznivce volejbalu zveme 28. 8.
2010 znovu na posvícenský turnaj, který

není ničím omezen a chce být zachován pro

nejširší volejbalovou i nevolejbalovou obec.

Protože cílem je se znovu dobře pobavit. 

Všechny další informace o dění najdete
na našich stránkách http://volejbalkosto-
mlaty.freepage.cz/uvodni-stranka/

Volejbal žen slavil po létech 
v Kostomlatech zase úspěch

Tabulka soutěže OP Ženy 09/10

1. Kostomlaty n. L. 16 14 2 44 : 11 30

2. Lysá n. L. C 16 13 3 42 : 11 29

3. Bohem. Poděbrady 16 13 3 41 : 15 29

4. Sokol Sadská 16 11 5 35 : 22 27

5. SKP Nymburk A 16 8 8 31 : 29 24

6. Lysá n.L. B 16 6 10 25 : 33 22

7. Kostelní Lhota 16 5 11 18 : 41 21

8. SKP Nymburk B 16 2 14 12 : 43 18

9. Spartak Pečky 16 0 16 5 : 48 16


