
Prázdniny jsou již v plném proudu, čas

dovolených je určitě zasloužený. 

Přesto bych vás chtěla informovat

o naší největší akci, kterou byla rekon-

strukce komunikací z dotace krajského

úřadu. O tuto dotaci jsme požádali na

začátku roku 2010. Žádali jsme o dotaci na

rekonstrukce chodníku v ulici Školní

a v ulici K Nádraží, na rekonstrukci komu-

nikace ulic Spojovací, Na Bahnech,

V Glančici, Průběžná a komunikace

v Rozkoši. Středočeský krajský úřad naši

žádost vyhodnotil pozitivně a dotaci ve

výši 2 850 000 korun schválil. Než ale pro-

běhlo veškeré zadministrování žádosti

o dotaci, schválení a podepsání smlouvy

proběhlo, chvíli to ještě trvalo. Teprve

potom jsme mohli začít s plánovanými

rekonstrukcemi.

První prošel rekonstrukcí chodník

v ulici Školní. Tento chodník rekonstruo-

vala loni v létě firma pana Pavelky

z Rozkoše. Zároveň s tímto chodníkem

firma rekonstruovala chodník v areálu

školy z ulice k hlavnímu vchodu. Vjezd do

areálu školy byl proveden ze zámkové

dlažby, ostatní část z chodníkových desek.

Za tuto akci obec zaplatila 294 541 korun. 

První ulicí, která prošla rekonstrukcí,

byla ulice Spojovací. Rekonstrukce pro-

běhla rovněž loni v letních měsících

a vyšla obec na 1 049 787 korun. Další

ulicí byla ulice Na Bahnech. Zde se jedna-

lo o část navazující na ulici 9. května. Tato

část ulice byla provedena stejně jako zby-

tek ulice ze zámkové dlažby a celkem obec

vyšla na 318 035 korun.

V podzimních měsících začala rekon-

strukce komunikace v Rozkoši. Z důvodu

nepříznivého počasí nebyla celá rekon-

strukce provedena v loňském roce. To při-

nášelo pro obyvatele této lokality řadu

nepříjemností. V jarních měsících byla

rekonstrukce dokončena. Obec za tuto

komunikaci zaplatila 642 530 korun.

Občané Rozkoše navíc přilehlou plochu

oseli trávou a vzorně o ni pečují.

Na jaře firma pana Veselého provedla

rekonstrukci chodníku K Nádraží.

Obdobně jako v ulici Školní byly vjezdy

provedeny ze zámkové dlažby a ostatní

část chodníku z chodníkových desek. Tato

ulice stála obec 293 558 korun.

Čtvrtou rekonstruovanou ulicí byla

ulice V Glančici. Přes všechny problémy,

které zde vznikly, se podařilo i tuto akci

dovést do zdárného konce. Na rekonstruk-

ci této komunikace se finančně podílela

i firma Dvůr, s.r.o. Kostomlaty nad Labem.

Tato komunikace obec stála 711 456 korun

a je velká škoda, že v současnosti ji hyzdí

okapová trubka z nemovitosti.

Poslední dotovanou akcí byla rekon-

strukce ulice Průběžná. Po všeobecné dis-

kusi jsme přidali k rekonstrukci ještě část

ulice Školní. Zde probíhaly ještě další dis-

kuse ohledně připravované rekonstrukce

elektrického vedení firmou ČEZ. Nakonec

jsme do ulice Školní ještě přidali dvě chrá-

ničky, aby se hned na podzim nemusela

tato ulice rozkopávat. Obě ulice byly

dokončeny začátkem srpna a obec za ně

zaplatila 1 155 612 korun. 

Rekonstrukce všech komunikací prová-

děla firma HALKO stavební společnost,

s.r.o., Nová Ves I., rekonstrukci chodníku

v ulici Školní firma pana Pavelky z Rozkoše

a chodníku K Nádraží firma pana Veselého

z Kostomlat. Myslím si, že přes veškeré dis-

kuse a emoce firmy provedly svou práci

v termínu a v požadované kvalitě.

Celkem obec za tuto akci zaplatila 

4 465 519 korun, z krajského úřadu jsme

dostali dotaci ve výši 2 850 000 korun, což

představuje 63,82 %.
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Slovo starostkyMilí čtenáři,
v minulém čísle Kostomlatských

novin jsme vám nabídli čtyři návrhy
grafické podoby jejich názvu. Nejvíce
hlasů od vás dostal návrh číslo 2, který
se tedy stal novou, byť jen lehce pozmě-
něnou podobou názvu Kostomlatských
novin. Hlasů pro jednotlivé návrhy se
nesešlo mnoho, nicméně i v tom menším
množství se objevily zajímavé poznámky
a návrhy, od dotazu, „kdo vymýšlel
návrh na nový název novin“, až po
návrh, aby se noviny jmenovaly podle
jednoho z přispěvatelů. Vtipné, ale těžko
realizovatelné ☺, mohli bychom se do-
pracovat ke stavu, že by se název novin
proměňoval podle toho, kdo by byl nej-
pilnější. I když, třeba by to novinám pro-
spělo. Dosti letního vtipkování - děkuje-
me všem, kteří se nějakým způsobem
v anketě vyjádřili a pomohli tak vybrat
novou grafickou podobu stávajícího
názvu (nehledali jsme nový název).  

Od tohoto čísla Kostomlatských novin
se v rámci rubriky Rozhovor s… poprvé
setkáváte s odpověďmi obecních zastupi-
telů na otázky, které jsme jim položili.
Pro další čísla budeme oslovovat i ostat-
ní tak, abychom postupně dali stejnou
příležitost vyjádřit se všem našim zastu-
pitelkám a zastupitelům. A vám čtená-
řům možnost přečíst si jejich odpovědi.
Pokud byste jim chtěli sami položit něja-
kou otázku, pošlete nám ji na adresu
kost.noviny@seznam.cz a my ji zastupi-
telům položíme. A samozřejmě zveřejní-
me, stejně samozřejmě i se jménem taza-
tele.  

Všem čtenářům přeji příjemný zbytek
léta, zvláště pak školákům, kterým přeji
za celou redakci úspěšný vstup do škol-
ního roku. 

František Brož
Pokračování na následující straně
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Usnesení rady obce Kostomlaty nad Labem (červen-červenec)
Schválila: 
- finanční příspěvek na koncert v kostele

ve výši 3 000,- Kč. Zároveň schvaluje

smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavře-

nou mezi Obcí Kostomlaty nad Labem,

Farní charitou Lysá nad Labem (na stra-

ně pořadatelů) a Komorním souborem

Atlantis Collegium Praha na straně účin-

kujících. Koncert bude uskutečněn

v rámci Koncertů ke dnům evropského

dědictví 17. září 2011 v kostele sv.

Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem;

- na základě OZV č. 1/2011 o místních

poplatcích, článku 19, osvobození osob,

které žijí dlouhodobě v cizině a které se

dlouhodobě v obci nezdržují;

- na základě žádosti pracovní skupiny

navýšení rozpočtu na dětské hřiště

v Hroněticích o 10 180,- Kč;

- Výzvu k podání nabídky a k prokázání

splnění kvalifikace pro zakázku na služby

na akci - Hronětice - tlaková kanalizace;

- prodloužení nájemní smlouvy na byt

v ZŠ Dodatkem č. 3 uzavřeným mezi

Obcí Kostomlaty nad Labem a L. Š. a F.

P., a to o jeden rok, do 31. 7. 2012;

- rozpočtové opatření č. 3 k 30. 6. 2011;

- cenovou nabídku pana Večerka na utěs-

nění bočních dveří v hale BIOS;

- poskytnutí chodníkových desek a obrub-

níků dle výměry manželům Královým,

Kostomlaty, pro vybudování vjezdu

a vchodu k jejich domu (na obecním

pozemku);

- zakoupení 3 ks hliníkových tabulí na

opravu přístřešku u RD čp. 409 a souhla-

sí s opravou rovné střechy nad jednou

místností této obecní nemovitosti z důvo-

du zatékání;

Povolila:
- zvláštní užívání místní komunikace poz.

č. 341 (PK 451/1) v k.ú. Hronětice,

v obci Kostomlaty nad Labem, části obce

Vápensko, z důvodu pokládky vedení

kabelu NN do země. Po skončení prací

bude pozemek zhutněn a uveden do

původního stavu;

- zvláštní užívání místní komunikace poz.

č. 692/1 v k.ú. i obci Kostomlaty nad

Labem z důvodu vybudování vodovodní

přípojky pro čp. 52. Po skončení prací

bude pozemek zhutněn a uveden do

původního stavu;

- zvláštní užívání místní komunikace v ul.

Školní na pozemcích č. 217/10, 974,

279/1, 941/1 a 971 v k.ú. a obci

Kostomlaty nad Labem z důvodu poklád-

ky kabelu NN do země. Po provedení

prací bude pozemek zhutněn a uveden do

původního stavu;

- panu Václavu Hejtmancovi, Kostomlaty,

umístění sloupu el. vedení na obecním

pozemku č. 660 v ul. Hradištská, z důvo-

du přestavby RD;

- povoluje pokácení 3 ks stromů (2x jasan,

1x smrk) na pozemku 226 paní Ivety

Pechové, Vápensko, z důvodů uvedených

v žádosti. Pokácení je povoleno v době

vegetačního klidu;

- ořez 2 tújí na obecním pozemku č. PK

290 v obci a k.ú. Kostomlaty nad Labem

před čp. 131. Ořez bude proveden tak,

aby majitelům nemovitosti nezasahovaly

túje do vjezdu.

Souhlasila:
- s návrhem trasy nové pokládky vedení

NN pro čp. 30 v obci Kostomlaty nad

Labem, část obce Hronětice dle předlo-

žené dokumentace;

- s instalací klimatizačního zařízení

v Cukrárně a kavárně U Evy, nájemce

provede na vlastní náklady;

- s bezplatným užíváním pozemku části

pozemku č. 28/1 v obci a k.ú. Kosto-

mlaty nad Labem o rozloze cca 6 x 6 m

panem B. Koutským, Kostomlaty, na

pozemku bude umístěno pískoviště, seze-

ní a nafukovací bazén. Pozemek bude

provizorně oplocen z důvodu bezpečnos-

ti dětí.

Pozastavila:
- na základě žádosti DK Kamarád zasílání

plateb na knihovnu do té doby, než bude

vyřešena mandátní smlouva mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a DK Kamarád

jako správcem knihovny.

Vážení občané, v krátkosti jsem shrnu-

la schválenou dotaci z loňského roku.

V letošním roce jsme požádali Krajský

úřad o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst

na rekonstrukci pavilonu po Hallpe pro

potřeby mateřské školy a z Fondu sportu

na rekonstrukci dětského hřiště v Hroněti-

cích. Dotace na rekonstrukci pavilonu pro

potřeby mateřské školy nebyla schválena.

Obci byla schválena pouze dotace na

rekonstrukci hřiště v Hroněticích ve výši

40 000 korun. Ale opět jako loni, než pro-

běhne celé administrování dotace, chvíli to

trvá. Herní prvky pro hřiště vybrala skupi-

na zastupitelů, nyní už jen čekáme, až bude

na krajském úřadě smlouva podepsána,

abychom mohli tyto herní prvky objednat.

Obec vypsala výběrové řízení na 

projektovou dokumentaci k územnímu

a stavebnímu povolení na akci „Hronětice

- tlaková kanalizace“. Po podání nabídek

proběhlo otevírání obálek a zasedla hodno-

tící komise, která vybrala nejvhodnější

nabídku, abychom mohli v závěru roku

požádat o dotaci na kanalizaci v Hroněti-

cích.

Vážení spoluobčané, s pokračujícím

létem přeji dětem alespoň trochu slunečný

zbytek prázdnin, bezstarostnou a klidnou

dovolenou všem ostatním.

Mgr. Milena Hercoková

http://www.kostomlaty-obec.cz/usneseni-rady/ds-8465/p1=6384

Usnesení zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem
Na zasedání 15. června a 18. července ZO

mimo jiné:

Schválilo: 
- závěrečný účet obce a celoroční hospo-

daření obce za rok 2010 bez výhrad;

- úpravu rozpočtu dle rozpočtového opat-

ření č. 2;

- OZV č. 2/2011 o požárním řádu obce;

- pracovní skupinu ve složení ing. Po-

droužek, p. Keistová a p. Šágr k výběru

jednotlivých herních prvků bez lavičky

a odpadkového koše na dětské hřiště

Hronětice v max. ceně do 100 000,- Kč

včetně DPH bez dopadové plochy;

- provést na DS částečnou opravu střechy

v nezbytném rozsahu;

- záměr prodat pozemek č. 28/17 o výmě-

ře 51 m2 v k.ú. i obci Kostomlaty nad

Labem;

- smlouvu IV-12-6009704/1 o uzavření

budoucí smlouvy kupní o prodeji nemo-

vitosti mezi Obcí Kostomlaty nad Labem

a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín,

za cenu 10 200,- Kč;

- záměr o bezplatné výpůjčce části

pozemku č. 330 v k.ú. Lány

u Kostomlat;

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezplatné

výpůjčce ze dne 15. 2. 2011, uzavřený

mezi Obcí Kostomaty nad Labem a o.s.

Mydlovar, zastoupeným panem L. Klo-

sovským;

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní

č. 054/09 uzavřený mezi Obcí Kosto-

mlaty nad Labem a firmou VIS Hradec

Králové (68 přípojek kanalizace Lány);

- Smlouvu o výpůjčce č. 53/2010 uzavře-

nou mezi Obcí Kostomlaty nad Labem

a VaK Nymburk, a.s., se sídlem Bobnic-

ká 712, Nymburk;

- záměr bezplatně vypůjčit prostory užíva-

né Dětským klubem Kamarád (v budově

ZŠ Kostomlaty nad Labem);

Pokračování z předchozí strany

Pokračování na následující straně
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- Dodatek č. 3 ke smlouvě o bezplatné

výpůjčce uzavřený mezi Obcí Kosto-

mlaty nad Labem a DK Kamarád s plat-

ností do 31. 12. 2012;

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 16/10 mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a spol. Halko, s.r.o. na rekon-

strukci ulice V Glančici za celkovou

cenu 711 456,- Kč;

- cenovou nabídku na osazení nových

obrub v ulici Průběžná a Školní;

- přijímání knižních darů do místní obecní

knihovny na rok 2011 v maximální výši

30 000,- Kč;

- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského

kraje (na rekonstrukci dětského hřiště

v Hroněticích);

- Smlouvu o poskytnutí účelové dotace

z rozpočtu Středočeského kraje ze

Středočeského fondu sportu, volného

času a primární prevence;

- rozpočtové opatření č. 4 ke dni 18. 7.

2011;

- Smlouvu o zřízení věcného břemene

č. IP-12-6001972/01 uzavřenou mezi

Obcí Kostomlaty nad Labem a společ-

ností ČEZ Distribuce, a.s;

- provést kompletní opravu střechy na DS

v maximální výši 200 000,- Kč, tj. 

150 tisíc Kč + 50 000,- Kč včetně DPH.

Vzalo na vědomí: 
- zprávu o činnosti rady obce;

- zprávu finančního výboru;

- zprávu kontrolního výboru.

Uložilo: 
- vedení obce přijmout opatření:

a) starosta zodpovídá za kompletaci

smluv tak, aby všechny smlouvy obsaho-

valy osvědčující doložku dle § 41 zákona

č. 128/2000 Sb. v platném znění

b)  starosta obce zodpovídá za uvedení

hodnot nemovitostí (předávaných obcí do

výpůjčky) ve smlouvách o výpůjčce

c)  starosta obce zodpovídá za to, že

v každé smlouvě o výpůjčce bude uvede-

na klauzule o tom, že „půjčitel souhlasí,

aby si vypůjčitel ponechal veškeré příjmy

z vypůjčeného majetku, s výjimkou výno-

sů z pronájmu nemovitostí.“

d)  starosta nebo osoba pověřená prove-

de nejpozději do 30. 9. 2011 veřejnospráv-

ní kontrolu účetnictví za období 2008-

2010 u fyzických a právnických osob,

kterým byly poskytnuty příspěvky na čin-

nost v souladu s platnou právní úpravou;

- vedení obce připravit aktualizaci OZV

č. 1/04;

- vedení obce prověřit pojištění obecního

majetku při povodni, záplavě a prověřit

pojištění při správě hřbitova.

Zvolilo: 
- pana Václava Špitálského jako člena

kontrolního výboru za odstupujícího

ing. Zdeňka Dvořáka.

Povolilo: 
- pokácení stromu na hřbitově u hrobu

paní Šubrtové v době vegetačního klidu;

- ořez stromu před čp. 37 v Hroněticích.

Pověřilo:
- vedení obce zadáním zpracování PD 

na rekonstrukci 3. pavilonu MŠ dle vari-

anty 2;

- starostku k jednání s ČD ohledně prode-

je pozemku u nádraží, a to do příštího

zasedání ZO.

Zrušilo:
- usnesení č. 67/2011 (ZO schvaluje pro-

vést na DS částečnou opravu střechy

v nezbytném rozsahu).

Podrobnosti ze zasedání zastupitelstva obce najdete na adrese http://www.kostomlaty-obec.cz/usneseni-zastupitelstva/ds-10533/p1=209

Pokračování z předchozí strany

Mezi námi 
jsme přivítali:

Jakuba Kořínka, nar. 16. 5. 2011
Jonáše Machatu, nar. 23. 5. 2011

Kristýnu Kořínkovou, 
nar. 12. 6. 2011

Dominika Touše, nar. 21. 6. 2011
Tobiase Neagu, nar. 1. 7. 2011

Michaelu Balcovou, 
nar. 1. 7. 2011

Naposledy jsme se 
rozloučili:

s panem Josefem Janulou 
z Kostomlat

s paní Jaroslavou Polívkovou 
z Kostomlat

Společenská
kronika

22. června jsme přivítali Vašíka, Šimonka...

... a Barunku a Toníčka obě foto: Marta Dvořáková
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1. Před volbami jste určitě měl něja-
kou představu o svém působení
v zastupitelstvu v případě, že Vás
občané zvolí. Můžete prosím po
několika měsících říci, nakolik se
tato představa naplnila?

2. Mohl byste stručně popsat svou
vizi, co by mělo v Kostomlatech
(případně Lánech, Hroněticích,
Rozkoši, Vápensku) na konci toho-
to volebního období vypadat jinak
než v současnosti?

3. Myslíte si, že můžete své profesní
dovednosti, nebo dokonce zájmy
a koníčky, nějak využít v práci
zastupitele?

4. Chcete něco na tomto místě vzkázat
čtenářům Kostomlatských novin?

… S MARTINEM BÁRTOU,
zastupitelem a členem rady obce

1. Moje představa se ještě nenaplnila, ale

věřím, že všichni zastupitelé najdou

společnou řeč a budou se plně věnovat

řešení problémů naší obce.

2. Určitě je na prvním místě postarat se

o naše nejmenší, to znamená vybudo-

vat školku, zvelebovat a modernizovat

školu, vybudovat nová dětská hřiště,

dále dokončit kanalizaci v Hroněticích

a na Vápensku, začít tento problém

řešit v Rozkoši, pokračovat s rozvodem

pitné vody a plynu do okolních vesnic,

postupně opravit komunikace, vytvořit

parkovací místa u nádraží a s tím spo-

jenou pěší klidovou zónu atd.

3. Z profesního hlediska asi bohužel nic

využít nemohu, ale záliba a nadšení do

stavebnictví by se určitě využít daly,

a o to se i snažím.

4. Chtěl bych čtenáře a všechny občany

poprosit o trpělivost, neboť v dnešní

ekonomické situaci není nic jednodu-

ché! Věřím, že se nám většina zamýš-

lených projektů povede uskutečnit.

… S MICHALEM ZINKEM,
zastupitelem

1. Z části ano, ale máme před sebou ještě

spoustu práce.

2. Já bych dal přednost občanům, kteří

vyjádřili svůj názor v našem dotazníku

a z nich vybral nejlepší návrhy.

3. Myslím, že ano, když to bude situace

vyžadovat.

4. Aby věřili tomu, že to s nimi myslíme

dobře.

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 .. .. ..   

Pozemky, domy, byty
Exekuce, výkupy nemovitostí

Odhady pro dědictví
■ 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

Žádáme občany, aby při vyklízení svých nemovi-
tostí, ať už z důvodu přestavby, prodeje domu či
dědictví, nevyváželi vyklizené věci na separační dvůr.
Kontejnery na separačním dvoře slouží pro věci,
které se nevejdou do popelnice kvůli svým rozmě-
rům, nikoli množství. Při vyklízení velkého množství
odpadu si občané mohou objednat přistavení velko-
objemového kontejneru přímo k vlastnímu domu.
Toto zajišťuje nejenom svozové firma AVE CZ, ale
i další firmy v okolí. Zájemcům kontakty na takové
firmy poskytneme na obecním úřadě.

Děkujeme za pochopení.

Farní charita Lysá nad Labem a Obec

Kostomlaty nad Labem Vás zvou na

KONCERT KE DNŮM
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

spojený se sbírkou na opravu kostela,
který se koná 17. září 2011 v 16.00 hodin
v kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech 

nad Labem.
Vystoupí komorní soubor 

ATLANTIS COLLEGIUM Praha.
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Na jednání ZO dne 15.6. byla sděle-

na informace, že paní Hercoková poža-

dovala proplacení z obecních peněz

téměř 6000,- Kč za tzv. cesťák. Jak jsme

se postupně dovídali (řadoví občané

i členové ZO) podrobnosti o této cestě

paní Hercokové, nestačili jsme se mnozí

divit až žasnout: Představitelka tzv.pra-

vicové ODS (jediná členka ODS

v našem zastupitelstvu), vládní strany,

která v zájmu záchrany státu před bank-

rotem hlásá a tvrdě prosazuje nezbytnost

rozpočtových škrtů včetně ve zdravot-

nictví, školství i v sociální oblasti, tak

tato paní nemá problém utratit z obec-

ních peněz 6000,- Kč za svůj motoristic-

ký výlet! Jak jinak označit její cestu sou-

kromým autem do Zlína a dva noclehy

v hotelu tamtéž? Vysvětlovat tento její

výlet jinak, je pouze hloupoučký pokus

tahat spoluobčany za nos, protože:

1. Na tuto cestu obec paní

Hercokovou nevyslala, alespoň o tom

nikde není žádná zmínka v zápisech jed-

nání rady, jak zjistili zastupitelé, kteří

o tomto výletě byli informováni vícemé-

ně náhodou až dlouho po jeho uskuteč-

nění.

2. Protože ji obec nevyslala (protože

ani netušila, že někam jede...) neudělila

jí ani žádný mandát pro jednání, kterého

se prý za obec paní Hercoková ve Zlíně

zúčastnila.

3. Že se jednalo o soukromý výlet

paní Hercoková dál potvrdila tím, že

nejenom že sama nikoho o výsledku této

cesty neinformovala, ale ani se neobtě-

žovala odpovědět na přímý dotaz, co

tam vůbec za obec prezentovala...

Je dobré ještě vědět, že kdyby už

obec paní Hercokovou do Zlína vyslala,

že tam lze snadno dojet vlakem za

výrazně méně než 4 hodiny a 350,- Kč

a normální občan nemá problém jednou

vstát ráno ve 4 hodiny, takže je i druhý

nocleh v hotelu další značný luxus pla-

cený obcí... Pokud na tyto argumenty

paní Hercoková na jednání ZO reagova-

la slovy: „Přeci nebudu vstávat ráno
ve 4!“, je potřeba jí připomenout, že

mnoho našich spoluobčanů tak vstává

do práce denně, nejenom když jednou za

čas jedou na nějaký výlet. A pokud se to

paní Hercokové zdá příliš náročný poža-

davek, měla by si uvědomit, že ji neje-

nom nikdo nenutil na ten výlet jet, ale

ani nemusí zůstávat zaměstnankyní

obce, pokud si myslí, že plat přes 

40 000,- Kč, který jí platíme za její

výkony, je odměna nedostatečná na to,

aby si vícenáklady za svoje pohodlíčko

mohla platit sama.

Celé toto chování paní Hercokové

obzvlášť pěkně kontrastuje s jejími

nedávno v KN zveřejněnými názory na

nezaměstnané spoluobčany... 

Pro případ, že i tento můj text se

bude někdo snažit - jako předminule -

zpochybnit tzv. „objasňujícím“ přílep-

kem, a pak mi neumožní - jako minule -

ani na ten přílepek reagovat (přestože

obsahoval „v rámci objektivity“ nedo-

ložená tvrzení, že jsem lhář...), doporu-

čuji všem, kdo mají zájem vědět víc, než

co předkládá k věření radniční tiskovina,

podívat se na www.kostomlaty.cz. Těm,

kdo nemají možnost si přečíst tam umís-

těné články (letos jsem jich redakci KN

předal do tisku již 7, otiskli 2) mohu

doporučit, aby se obrátili na redakční

radu KN nebo svoje zastupitele s poža-

davkem, skončit s ostudným a poněkud

přežilým pěstováním si papalášů (navíc

za obecní peníze) a důrazně je vést

k občansky korektní správě naší obce.

Nikdo jiný to za nás neudělá a pokud to

ještě nevíte, máte na to nejenom právo,

ale dnes i dost možností, jak to udělat...

Josef Touš

Káže vodu, pije víno...
aneb: není důvod pěstovat si papaláše

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

Školáci u včel 2011 foto: Marta Dvořáková

Školáci u včel
2011

V polovině června navštívili
žáci 3. třídy paní Dvořákovou,
aby se podívali, jak pilně pracují
včelky. To, že se dětem na návště-
vě u včeliček líbilo, dokazují
obrázky, které paní Dvořákové
namalovaly.
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1. Prázdniny se překlopily do druhého

dějství a ve škole probíhá generální

úklid a opravy. Vymalovány byly dvě

učebny a chodba pavilonu C. 

2. Škola dodatečně děkuje paní Dvořá-

kové za odborné a zároveň velmi poe-

tické semináře pro 3. a 4. třídy o vče-

lách spojené s degustací produktů. 

3. Školní rok skončil v celé škole se 

6 dvojkami z chování a 8 opravnými

zkouškami. Pozoruhodná je skuteč-

nost, že o vše se postarala pouze jedna

třída.

4. Ve škole proběhl 1. července účetní
audit.

5. Další keramické tabule byly monto-

vány ve dvou třídách v pátek 8. 7.

6. Bezhotovostní vratky plateb obědů

za 1. pololetí byly odeslány na účty 

klientů 15. 7.

7. Někteří klienti si opomenuli zrušit

trvalý příkaz k úhradě stravné-
ho na červenec-srpen.

8. Školní kuchyně ukončila činnost 

29. 7. Vařit se začne od 1. září
2011 zároveň se započetím pro-

vozu v MŠ a ZŠ.

9. Koncem srpna ve škole proběhne

revize elektroinstalace a hromo-

svodů.

10. Školní rok bude slavnostně zahá-

jen ve čtvrtek 1. září. Do 1. roční-
ku nastupuje 27 dětí.

11. Počet žáků se v novém školním

roce zvýší ze 168 na 174. Z rodi-

čovské dovolené se vrátí kolegyně

Petra Brabcová a nahradí kolegy-

ni Mgr. Helenu Vránovou.

ZŠ Kostomlaty n. L.

Před vystoupením (3. třída) Vystoupení žáků 2. třídy na Školní akademii. obě foto: archiv ZŠ

Rozloučení s žáky 9. třídy se konalo 15. června.... 

... a ten samý den s předškoláky. obě foto: Marta Dvořáková
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Napsali o nás:
„Z popisu nabídky DĚTSKÉHO KLUBU KAMARÁD je dozajista patrné, že svou náruč otevře každému

zájemci, že mu něco předá a také ho ocení, že ho naučí se přizpůsobit (tak říkajíc „naladit na příjem“) a že ho
v neposlední řadě emočně posílí.“

„V DĚTSKÉM KLUBU KAMARÁD mají děti se svými blízkými možnost vyzkoušet si pestré zájmové aktivity
a formovat tak svou sociální zdatnost toliko důležitou pro příští vývoj dítěte. Při společných činnostech převáž-
ně herního rázu tak můžeme využít např. mnoha událostí a zážitků, abychom dítě odnaučili různým strachům
a úzkostem.“

PhDr. A. Vaňátková, vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Nymburk

DD ěě tt ss kk ýý   kk ll uu bb   KK aa mm aa rr áá dd || DD ěě tt ss kk ýý   kk ll uu bb   KK aa mm aa rr áá dd

C e l ý  t e x t  n a l e z n e t e  n a  w w w . k l u b k a m a r a d . c z

V úterý 13. 9. vás zveme

na den otevřených dveří.
Podívat se do prostor nově

vybavené klubovny a na

ukázku některých zájmo-

vých kroužků můžete od

8:30 do 12:00 a od 15:00 do

17:00.

Od září se můžete těšit na

pravidelný úterní program.

Stejně jako loni budeme

nabízet cvičení pro děti od 6

měsíců a od 1 roku a pro-

gram pro předškolkové děti

zaměřený na tvoření, zpívá-

ní, říkadla a pohyb.

Pravidelný program

chystáme i na některá odpo-

ledne v týdnu. Kroužky

budeme nabízet jak pro děti

školkové, tak školní.

Pokračovat bude angličtina
pro předškoláky, čtvrteční

pohybové hry rodičů
s dětmi, pro které se z dota-

ce Středočeského kraje

nakoupily nové cvičební

pomůcky (padák, taktilní

sada, gymnastické míče

apod.), po pohybových hrách

bude následovat program
pro školkové děti orientova-

ný na všestranný rozvoj. 

Nově připravujeme čte-
nářský kroužek pro nečte-
náře (vhodný pro předškolá-

ky a žáky 1. třídy) zaměřený

na rozvoj předčtenářských

dovedností a míčové hry
(rovněž vhodné i pro 1.

třídu). Školní děti budou

moci navštěvovat čtenářský

kroužek, tvoření, aerobik…

Dále se můžete těšit na

zumbu, počítačový kurz,

angličtinu pro dospělé,

různé besedy a mimořádná
tvoření, která budou jednou

měsíčně v podvečerních

hodinách. Od 5. října začíná

opět kurz relaxačního cviče-
ní (10 lekcí), kurz bude kaž-

dou středu od 18:30.

Letos pro vás poprvé při-

pravujeme Drakiádu, akce

je naplánována na začátek

října. 

Bližší informace nalezne-

te na www.klubkamarad.cz.

MINISTERSTVO PRÁCE

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
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ALEGORIE

Nástupní nápis nad kruchtou

v oblouku …Deo sanctoque Bartho-

lomae o hoc pietatis opus eremit iumus

ac Excellmus D.D. Ioannes Fran.

Christianu s.r.i. dones de sweerts

Spork L.B. de Reist. D nus in Liasy,

Schlusselburk atd…(orig) Tedy chrám
vystavěn za přispění pánů Sweerts
Špork. Nápis na oblouku nad oltářem:

Divo Bartholomaeo dedicatum (Barto-

loměji zasvěcen). Bartoloměj byl patron

zpracovatelů kůží, tedy vedle hospodářů

tu byla i tato řemesla zastoupena.

Freskové výzdoby vykreslují život sv.

Bartoloměje: nad chórem je jako kaza-

tel, ukazuje oběma rukama na kříž

a káže o Kristu. Pohané poslouchají

vestoje, anebo posedávají na balvanech,

vzpínají ruce a zastiňují si oči. Nad

kazatelem jsou dva andělé. Ve čtyřech

úhlech nad chórem jsou vyobrazeny 

1. Smrt: jedna osoba drží v ruce lebku

a je u rakve, druhá drží kosu a zhaslou

pochodeň; 

2. Soud: anděl, stojící na hrobce, vyvo-

lává mrtvé. Hrobka se otvírá a mrtvý

se vzkřísil;

3. Nebe: Dva andělé ukazují na trojúhel-

ník jako znamení Boží 

4. Peklo: drak zatíná zuby do člověka

a ovíjí se mu kolem těla. 

Na stropě kostela je pak výjev, jak

dcera pohanského krále Polymia posed-

lá ďáblem je vyléčená a za přítomnosti

krále i královny, jakož i celého dvora

andělé podávají kříže. Středem výjevu je

opět světec Bartoloměj. Anděl s mečem

v ruce odvádí ďábla na řetězu. Ve čty-

řech úhlech stropu jsou vyobrazeni: 

1. Evangelista Matouš s knihou v levé

ruce;

2. Sv. Marek s listinou v ruce a lvem

u nohou;

3. Evangelista Lukáš stojící u volské

hlavy;

4. Svatý Jan hledí vzhůru a píše. 

Na hlavním oltáři opět světec sv.

Bartoloměj, mučedník přivázaný ke

kůlu. Dva kati mu odírají kůži z těla.

Kolem stojí vojáci, nahoře dva andělé.

Po stranách jsou vyobrazeni apoštol Petr

s klíčem a apoštol Pavel s mečem. Nad

hlavním oltářem je umučený mezi andě-

ly: jeden nese jeho kůži, druhý katovský

nůž, třetí znamení vítězství palmu, čtvr-

tý znamení odplaty věnec a pátý knihu

života, do které byl zapsán. Na oblaku

na stolci sedí Ježíš. Ve čtyřech uhlech

jsou zobrazeny: 

1. Spravedlnost

dvě osoby

s práty, vaha-

mi a mečem; 

2. S t ř í d m o s t

znázorněná

jednou oso-

bou držící

mísu a dru-

hou osobou

z konvice do

mísy naléva-

jící vodu;

3. O p a t r n o s t

značí osoba

se světlem

a druhá oso-

ba chránící se hada;

4. Jedna osoba s lebkou na hlavě,

s mečem v pravici a s kyjem v levici,

pak druhá osoba se štítem značícím

statečnost. 

Všechny tyto malby v interiéru chrá-

mu ukazují na ducha doby baroka a uka-

zují na zálibu Šporkova domu nejen

v okázalých stavbách, ale i při výzdobě

vnitřku staveb.

(pokračování v příštím čísle)

R. D. Pavel A. Porochnavec, 
administrátor Římskokatolické 

farnosti Lysá nad Labem

Robert Kopp, 
technický administrátor 
vikariátu Stará Boleslav

Z historie kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech 
nad Labem (2. část)

I letos byli

v knihovně pasová-

ni prvňáčci a prv-

ňačky do rytířského

řádu čtenářství.

Pasování proběhlo

ve stejném duchu jako loni, děti musely

čtenářskou zkouškou prokázat, že do

řádu čtenářství mohou vstoupit. Poté

následovalo šerpování dětí a rozdávání

listin, které dětem otvírají bránu do

pomyslného světa čtenářství. Akce se

uskutečnila 20. 6. za účasti starostky

a ředitele ZŠ.

Kvůli sníženému rozpočtu knihovny

v Kutné Hoře, která nám zapůjčuje

knihy z výměnného fondu, nám bylo

oznámeno, že letos již není možné, aby

k nám pracovnice této knihovny s nový-

mi knihami přijely.

Knihovna pro vás bude otevřena od

5. září, a to v po od 16:30 do 18:00, ve

st od 9:00 do 11:30 a v so od 9:00 do

11:00. Návštěvníci klubu Kamarád

mohou knihovních služeb využít i v út

dopoledne.

KK nn ii hh oo vv nn aa || KK nn ii hh oo vv nn aa || KK nn ii hh oo vv nn aa

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

ZZ ee   žž ii vv oo tt aa .. .. ..

Jak zabrat parkovací místa pro tři... foto: Jan Jiroušek
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Ve dnech 21. - 26. 6. 2011 proběhla

v Olomouci Olympiáda dětí a mládeže.

Jde o republikovou soutěž krajských

reprezentací v kategoriích mladších

a starších žáků a žákyň. Mladí účastníci

tak nejsou ochuzeni o zapálení olympij-

ského ohně, slavnostní ceremoniály,

soužití v olympijské vesnici nebo slože-

ní olympijské přísahy. Zastoupeno bylo

24 sportů, mezi nimi i karate.

Středočeský kraj reprezentovali Tereza

Jaňourová, Veronika Horáková, Josef

Černík, Filip Černík, Jiří Zvěřina a Filip

Vít pod vedením trenérů našeho oddílu -

Ing. Zdeňka Dvořáka a Petra Polívky.

V nelehkém boji se nám podařilo získat

4 medaile. V katách obsadil Filip Vít 2.

místo ve starších žácích a Tereza

Jaňourová 3. místo v mladších žákyních.

Ani v kumite jsme nezůstali pozadu

a Filip Vít vybojoval 1. místo ve starších

žácích a Filip Černík 2. místo v mladších

žácích. Ostatní závodníci, mezi nimi

i kostomlatský rodák Jirka Zvěřina,

zůstali těsně pod medailovými pozice-

mi.

MS WUKF KARATE
SENIORŮ A MASTERS

Tento článek navazuje na informace

z minulého čísla Kostomlatských novin,

v němž jsme přinesli první neoficiální

zprávy o Mistrovství světa WUKF kara-

te seniorů a masters, které proběhlo

v italském středisku Lignano ve dnech

25. - 29. 5. 2011. Do dějiště mistrovství

odcestovala za finančního přispění

Středočeského kraje i početná výprava

českých reprezentantů. Šampionát byl

velice dobře zorganizován a měl vyso-

kou úroveň, o čemž svědčí zastoupení

více jak 40 států světa. Prosadit se tedy

v konkurenci špičkových závodníků

nebylo nijak lehké. Čeští závodníci ale

ukázali, že s nimi světová špička, které

zde vévodili závodníci z Rumunska

a Brazílie, musí počítat. Reprezentace

přivezla řadu zajímavých umístění včet-

ně medailí. První místo vybojoval

a mistrem světa se stal Jiří Jirásek
v kategorii kata Goju ryu masters B.

Druhé místo obsadili Vladimír Paný-
rek - kumite masters C a kata team Goju

ryu. Třetí místo Tomáš Reich - kumite

senioři, Jiří Kábrt - kumite masters B,

kata team Shotokan a Věra Soprová -

kata Shotokan masters A. Velkého

úspěch dosáhli také závodníci v katego-

rii kata Shotokan masters A. Martin
Brejcha obsadil páté místo a člen nym-

burského oddílu Karate Do Sokol

Nymburk Jiří Bašus obsadil v nabité

konkurenci po bojovném výkonu místo

osmé. V kategorii kata Shotokan masters

B se podařilo našim zástupcům Keslovi,
Kotěrovi a Přibylovi probojovat mezi

nejlepších šestnáct.

Ing. Z. Dvořák

Letní olympiáda dětí a mládeže Olomouc 2011
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Umístění našich reprezentantů

1. místo Jiří Jirásek
kata goju / veteráni

2. místo Vladimír Panýrek
kumite / veteráni

3. místo Tomáš Reich
kumite / senioři 

3. místo Jiří Kábrt
Kumite / veteráni

4. místo Věra Soprová
kata shotokan/ veteráni

2. místo Team Goju
kata / goju

3. místo Team Shotokan
kata / shoto

6. místo Marcela Šimůnková
kata / veteránky

10.-11. místo Martina Fantová
kata / veteránky

12. místo Šárka Hubková
kata / veteránky

13. místo Kateřina Neufingerová
kata / veteránky

13.-14. místo Petr Němeček
kata / veteráni

8.-9. místo Neubert Tomáš
kata / senioři

5. místo Daniel Krhut 
kata / senioři

5. místo Martin Brejcha
kata / senioři

8.-9. místo Jiří Bašus
kata / senioři

9. místo Vladimír Vrabec 
kata / senioři

K A R AT E

Zveme všechny zájemce o karate
- chlapce i dívky, mladé i dříve
narozené, zkrátka všechny - od
13. září každé úterý a čtvrtek od
18.30 do nymburské sokolovny!
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Seznámení s orientačním během
Zveme vás v sobotu 17. 9. 2011 do

Dvorců (u Lysé nad Labem) na sezná-
mení s orientačním během. Pojďte

spolu s námi strávit krásné odpoledne

babího léta do borovicového lesa.

Start od 13 hodin. Vyhlášení výsledků
kolem 17 h.
Vstupné: 30 Kč 
Přihlášky: do 14. 9. 2011 na telefonní

číslo 739 524 779 - paní Marika

Benešová, mail: os.kdz@tiscali.cz 

Prezentace: Na místě -  restaurace ve

Dvorcích od 12:00 do 12:30 hodin

Ostatní zájemci nad 18 let se
mohou zúčastnit dle vlastního uvážení
a nesoutěžně si trať proběhnout či
projít.

S sebou: Sportovní oblečení, kdo

má, může si vzít i buzolu

Od nás dostanete: mapu v měřítku

1:15 000 se zakreslenými kontrolami,

popis kontrol, mapový klíč, průkazku na

ražení značek na kontrolách.

Pořádají křesťané ze sboru

Apoštolské církve v Lysé nad Labem.

Zuzana Sedláčková

Kostomlaty nad Labem mají opět přeborníka okresu 
ve volejbale žen

Kostomlatské volejbalistky v sezoně

2010-11 znovu získaly prvenství v okre-

sním přeboru ve volejbale žen. Pohár

a diplom předal za svaz tajemník OVS

Nymburk pan A. Krumholc.

Kostomlatské volejbalistky vstupo-

valy do jarní části soutěže s jednou pro-

hrou, to znamenalo

z druhého místa

v tabulce. První

důležitý zápas jara

jsme smolně prohrá-

li a vidina obhajoby

titulu se pomalu

vzdalovala. Družstvo

se však v dalších

zápasech lepšilo

a soupeřkám už

nedovolilo žádnou

výhru. To v celkové

bilanci znamenalo

první místo. Po

ukončení soutěže

jsme znovu měli

jako vítěz okresního

přeboru právo při-

hlásit se do krajské

soutěže. Výsledky

z turnajů, kde jsme

se s některými druž-

stvy krajského přeboru střetli, napovída-

ly, že bychom se v této soutěži neztrati-

li. Po zvážení všech aspektů jsme znovu

tuto možnost nevyužili. Příští sezónu

tedy budou ženy VK Kostomlaty znovu

obhajovat okresní prvenství. Jedním

z důvodů bylo i rozhodnutí vrátit do

Kostomlat mládežnický volejbal. Proto

v průběhu roku proběhlo několik nefor-

málních schůzek zástupců volejbalové-

ho klubu s ředitelem základní školy. Na

těchto schůzkách byla dohodnuta spolu-

práce školy a volejbalového klubu na

založení mládežnického družstva, které

začne fungovat zhruba od poloviny

měsíce září. Chceme dát dětem čas se na

začátku školního roku zabydlet ve škole

a potom začít trénovat. Budeme trénovat

v září na antukových hřištích a od října

v hale Bios. O děti se budou starat tre-

nérky s trenérskou licencí Českého

volejbalového svazu. Chceme navázat

na dobrou tradici, kdy po léta fungoval

volejbal při základní škole. Tuto tradici

chceme obnovit a nyní ještě podpořit

spoluprací mládežnického volejbalové-

ho klubu a základní školy (informace

o začátku fungování mládežnického

družstva budou zveřejněny na začátku

měsíce srpna na stránkách VK Kosto-

mlaty, případně je možné informovat se

na tel. 774 052 055). 

Už podeváté se

dne 27. 8. 2011

uskuteční na antuko-

vých kurtech posví-

censký volejbalový

turnaj smíšených

družstev. Turnaj je

otevřený pro všech-

ny volejbalisty bez

rozdílu. Proto znovu

zveme tradiční

kostomlatská druž-

stva i další zájemce.

Minulé ročníky měly

vysokou sportovní

úroveň a doufáme,

že i tento ročník

nebude výjimkou.

Družstva se mohou

přihlásit přímo na

stránkách VK

Kostomlaty, kde od

začátku měsíce

srpna budou zveřejněny veškeré infor-

mace a kde bude možné se přihlásit

(nebo znovu na tel. 774 052 055). Po

celou dobu turnaje bude opět zajištěno

občerstvení. Už nyní se na Vás těšíme.

Adresa volejbalových stránek:

http://volejbalkostomlaty.freepage.cz/

VK Kostomlaty

Kategorie:
1. Fáborkovaná trať 4 km: 

Kategorie děti do 8 let s rodiči

Kategorie děti nad 8 let s rodiči

Kategorie děti bez rodičů do věku 

10 let včetně

2. Klasická trať (bez fáborků) kratší 
4 km a delší do 6 km: 

Kategorie děti bez rodičů od 11 dívky

Kategorie děti bez rodičů od 11 

chlapci



Jarní soutěž skončila a po krátké

letní přestávce se mužstva pomalu při-

pravují na podzimní část a zároveň na

nový ročník soutěže 2011-2012.

A mužstvo se udrželo v okresním

přeboru a doufejme, že do nových bojů

půjdou s větším nasazením a příští roč-

ník bude pro nás příznivější. Věřím, že

přestože naše mužstvo bude zase o rok

starší a posil ze strany dorostu moc

nemáme, nebudou o dalším udržení

v soutěži rozhodovat poslední vypjatá

utkání, jako tomu bylo letos.

Přípravná utkání sehrálo A mužstvo

v pátek 29. 7. 2011 s reprezentací nesly-

šících na Sportovním centru v Nym-

burce, další přípravné utkání sehrálo 

6. 8. 2011 s Ostrou, 13. 8. 2011 se

zúčastní turnaje ve Stratově a týden před

mistrovským utkáním sehraje 21. 8.

2011 přípravný zápas s TJ Mochov.

Soutěž začíná na kostomlatské

posvícení, t.j. 28. 8. 2011, kdy prvním

soupeřem na našem hřišti bude Polaban

Nymburk. 

Rozpis všech utkání bude při prvním

mistrovském utkání u pokladny.

Mužstvo dorostu je stále bez trené-

ra, což je neustále naší velkou bolístkou

a problémem a bohužel, v Kostomlatech

se nenajde nikdo, třeba i z bývalých fot-

balistů, kteří by měli zájem naši mládež

trénovat. Tréninkové hodiny provádí

dorost zároveň s A mužstvem a skloubit

trénink obou mužstev je celkem náročné.

Okresní přebor dorostu má 13 účast-

níků, začíná prvním kolem 27. 8. 2011.

Mužstvo žáků jde do dalšího roční-

ku soutěže pod stejným vedením, okres-

ní přebor žáků má dvě skupiny po 

8 účastnících, hraje se čtyřkolově, první

kolo začíná v neděli 28. 8. 2011.

Přípravka 
Jarní mistrovská soutěž byla zaháje-

na 11. 4. 2011. Bylo sehráno 7 mistrov-

ských zápasů, s bilancí 2 vítězství a 5

porážek při skóre 10:27 přípravka obsa-

dila v okresním přeboru 6.místo.

Střelci branek: Patrik Műller 3,

Radek Veselý 3, Kristian Ziegelheim 2,

po jedné brance dali Dominik Herajn

a Šimon Mitráš. 

4. 6. 2011 se přípravka zúčastnila

turnaje na Loučeni - sehrány 4 zápasy,

jedno vítězství a tři prohry při skóre 8:11

- 4. místo

11. 6. 2011 - turnaj přípravek

v Přerově - jedno vítězství a tři prohry

při skóre 4:8 - 5. místo

Střelci - jaro

2011 - P. Műller 6

branek, R. Veselý 6,

D. Herajn 5, J. Pata

2, K. Ziegelheim 2,

D. Vokoun 2 a Š.

Mitráš 1. 

Podzimní sezóna bude zahájena tré-

ninky v pondělí 15. 8. 2011 v 16.30 hod.

na hřišti TJ Sokol Kostomlaty.

Přípravka začíná mistrovské zápasy

1. kola 5. 9. 2011.

Ing. J. Šubrt, ing. J. Včelka, 
Vlach J. 

Závěrem přeji všem našim fotbalo-

vým mužstvům mnoho fotbalových

úspěchů.

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

ALJAŠKA, APOLENA, ARGON, AVESTA, BOBEK, 

BRATRSTVO, BROKOVNICE, HYDRANT, IDAHO,

HALAMA, KAHAN, KAKOST, KÁMEN, KLEPETO,

KLIMT, KONŠEL, KOPR, KOSTLIVEC, KOTELNA,

LÍMEC, LIPAN, LITVÍNOV, LÍVANEC, LOPATA, 

MOTOCYKL, NÁVRH, NECKY, NEDĚLE, OCELOT,

PAROVOD, PETICE, PROTLAK, RYDLO, SKLADNÍK,

SLOVO, SPOLEK, STARŠINA, SVRAB, ŠTVANEC, 

TAŘICE, TATRY, TESAŘÍK, TKANINA, TORNÁDO,

VÁNOČKA, VELKOVÝROBA, VELRYBA, VENTIL,

VRÁVORÁNÍ, VÝBAVA, ZOOLOG. 

S o k o l  K o s t o m l a t y  n .  L .  Vá s  z v e  n a  

v sobotu 28. 8. 2011 
v sále Sokolovny

Začátek 20.00 hod., 
hraje SOS Banda Kolín 

POSVÍCENSKOU 
TANEČNÍ 
ZÁBAVU
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