
Vážení občané,

čas dovolených je v plném proudu,

a proto Vás chci informovat o akcích, které

probíhají pod hlavičkou obecního úřadu.

V minulém čísle Kostomlatských

novin jsem Vás informovala o rekonstruk-
ci pavilonu mateřské školy. Nabídky do

výběrového řízení poslalo celkem 5 firem.

Hodnotící komise poté posoudila a zhod-

notila náležitosti nabídek a vyhlásila jako

nejvhodnější nabídku od firmy Tost.cz,

s.r.o. z Ledče nad Sázavou s cenou za dílo

4 173 522,50 Kč. Výběr nejvhodnější

nabídky ještě schválilo zastupitelstvo obce

na svém červnovém jednání. Následovalo

podepsání smlouvy a zhotovitel v druhém

červencovém týdnu začal se zmíněnou

rekonstrukcí. Hotovo by mělo být do 17

týdnů od podpisu smlouvy, to je na konci

října.

Další akcí, kterou průběžně připravu-

jeme, je kanalizace Hronětice. Dne 

29. června letošního roku Ministerstvo

životního prostředí vyhlásilo prostřednic-

tvím Státního fondu životního prostředí

České republiky XXXIX. výzvu pro podá-

vání žádostí o poskytnutí podpory v rámci

Operačního programu Životní prostředí.

Jedná se o Prioritní osu 1 - Zlepšování

vodohospodářské infrastruktury a snižová-

ní rizika povodní, Oblast podpory 1.1 -

Snížení znečištění vod, Podoblast 1.1.1. -

Snížení znečištění z komunálních zdrojů.

Příjem žádostí je od 9. července 2012 do 

9. srpna 2012. Firma Vodohospodářsko-

inženýrské služby Hradec Králové nám

připravovala tuto Žádost o dotaci. Celkové

náklady na tlakovou kanalizaci v Hroně-

ticích jsou cca 17 miliónů korun. Výše

dotace se pohybuje mezi 70 až 80 %. Vše

záleží na řadě faktorů, od posouzení vlivu

na životní prostředí až po různé ekonomic-

ké ukazatele. Do žádosti jsme museli

uvést, jaký budeme mít provozní model.

Obec měla na výběr celkem čtyři modely:

1) obec si bude provozovat kanalizaci

sama, 2) kanalizaci a ČOV bude provozo-

vat společnost 100% vlastněna obcí, 

3) kanalizace bude provozována na zákla-

dě provozní smlouvy, která vzejde z kon-

cesního řízení, 4) obec převede kanalizaci

a ČOV do VaK Nymburk za akcie a VaK

požádá o dotaci. Zastupitelstvo obce roz-

hodlo zatím o první variantě s tím, že další

podklady pro případné provozování bude-

me ještě zjišťovat.

S prvními červencovými dny se začalo

rovněž s rekonstrukčními pracemi šaten
a sprch u haly BIOS. Jak jsem psala

v minulém čísle KN, červnové zasedání

zastupitelstva navýšilo na rekonstrukci

rozpočet. Jednotlivé práce koordinuje pan

místostarosta, který dostal celou akci na

starost. Hotovo by mělo být nejpozději do

poloviny srpna.

V červenci jsme rovněž začali s re-
konstrukcí veřejného osvětlení v dalších

ulicích. Jedná se o ulici Na Obci, Příčnou

a přes dětské hřiště. Tuto rekonstrukci pro-

vádíme vlastními silami. V podzimních

měsících bychom rádi naše chodníky upra-

vili bezbariérovými nájezdy, jiné rekon-

struovali a další nové vybudovali. 

S probíhajícím létem vám přeji příjem-

nou dovolenou plnou pohody a odpočinku,

dětem hezký zbytek prázdnin a úspěšné

vykročení správnou nohou do nového

školního roku.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce
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Slovo starostkyTo je hrůza, co? Sotva skončil

hokej, otravovalo skoro měsíc fot-

balové mistrovství Evropy. Ani

jsme se nestačili vzpamatovat a zas

je plná televize olympiády. Léto nic

moc, buď je vedro, nebo prší, houby

rostou málo, úrodu pomlátily krou-

py. Za chvíli bude pochmurný pod-

zim, pomalu začne předvánoční

honička…

To je paráda, co? Od května

jedna sportovní událost za druhou,

hokejové mistrovství světa vystří-

dali fotbalisti a po pár týdnech při-

šel vrchol letošního sportovního

roku - olympijské hry. Takovouhle

sportovní úrodu máme jen jednou

začas, je třeba si to užít. Léto je

taky výborné, střídají se vedra

s příjemnými teplotami, občas

sprchne. Ani kroupy všechno nezni-

čily, hub je taky obstojně. Brzy

bude podzim, to si hub ještě dosyta

užijeme. A pak už pomalu těšení na

Vánoce…

Ať jste jedni, nebo druzí: olym-

piáda skončila, léto je skoro jako

každé jiné… tak si jeho závěr všich-

ni pěkně užijte. 

Příjemné pozdně letní čtení!

František Brož
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Usnesení rady obce Kostomlaty nad Labem (červen-červenec)
Rada obce

Schválila:
- smlouvu o pronájmu nebytových pro-

stor uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty

nad Labem a paní Romanou Holma-

novou (nebyt. prostory v domě služeb,

1. patro);

- smlouvu o pronájmu nebytových pro-

stor uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty

nad Labem a panem Bohumilem

Koutským (nebytové prostory v domě

služeb, přízemí);

- prodloužení nájemní smlouvy na byt

v budově ZŠ Kostomlaty nad Labem

stávajícím nájemcům o 1 rok, tj. od 

1. 7. 2012 do 30. 6. 2013;

- pronájem nebytových prostor bývalé

autobusové čekárny u Jednoty panu

Luboši Klosovskému;

- Smlouvu o pronájmu nebytových pro-

stor bývalé autobusové čekárny u Jed-

noty uzavřenou mezi Obcí a panem

Lubošem Klosovským, s účinností  od

1. července 2012;

- cenovou nabídku M. Krále, Kosto-

mlátky, na výrobu konstrukcí pro

lavičky do šaten u haly BIOS, za cenu

40 232,- Kč;

- cenovou nabídku J. Večerka, Kosto-

mlaty, na zhotovení dřevěných částí

laviček do šaten u haly BIOS, za cenu

26 500,- Kč;

- cenovou nabídku O. Korce, Kosto-

mlaty, na pokládku PVC v šatnách

u haly BIOS, za cenu 24 506,40 Kč;

- cenovou nabídku M. Dvořáka, Čeláko-

vice, na lakýrnické a malířské práce

v šatnách a umývárně u haly BIOS, za

cenu 24 609,-Kč;

- rozpočtové opatření č. 3 k 30. 6. 2012;

- Mandátní smlouvu uzavřenou mezi

Obcí Kostomlaty a panem Martinem

Koppem na výkon stavebního dozoru

akce „rekonstrukce MŠ“;

- cenovou nabídku M. Sporiše na instal.

práce v umývárnách a sprchách u haly

BIOS za 76 945,- Kč;

- cenovou nabídku D. Holíka na zednické

a obkladačské práce v umývárnách a spr-

chách u haly BIOS za 123 836,- Kč;

Souhlasila:
- s umístěním kontejnerů na textil v naší

obci;

- s výstavbou zpopelňovacího zařízení

v areálu chovu prasat Kostomlaty dle

předložené dokumentace. Toto zaříze-

ní bude sloužit pouze pro uhynulá zví-

řata z areálu Kostomlaty;

- s převodem výdejny v MŠ pod MŠ od

září 2012. V rejstříku škol bude u ZŠ

proveden výmaz této výdejny a bude

zapsána pod MŠ;

- s pronájmem haly BIOS od 16. do 18.

srpna pro soustředění malých volejba-

listů.

Usnesení zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem
ZO na zasedání 12. června a 25. července

Vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce;

- zprávu kontrolního výboru.

Schválilo:
- závěrečný účet obce a celoroční hospo-

daření obce za rok 2011 bez výhrad;

- rozpočtové opatření č. 2 k 12. 6. 2012;

- Dodatek ke smlouvě o dílo č. 092/11

uzavřený mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a VIS - Vodohospodářsko-inže-

nýrskými službami s.r.o. Hradec Krá-

lové (termínový dodatek stavby „Hro-

nětice - tlaková kanalizace“);

- výběr nejvhodnější nabídky zadavatele

na základě výsledku posouzení a hod-

nocení nabídek hodnotící komisí podli-

mitní veřejné zakázky na stavební práce

s názvem: „Stavební úpravy mateřské

školy“ ze dne 12. června 2012;

- výběr dodavatele a uzavření Smlouvy

o dílo na zpracování projektové doku-

mentace ke stavebnímu povolení, zajiš-

tění pedologického a podrobného 

inženýrsko-geologického průzkumu

lokality a zajištění stavebního povolení

na akci „Výstavba inženýrských sítí

a komunikací pro skupinu rodinných

domů v Kostomlatech nad Labem - II.

etapa“. Jedná se o návrh smlouvy, firma

byla vybrána výběrovou komisí, a je to

Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.,

Bozděchova 1668, Hradec Králové;

- nákup osobního vozu pro obec od

firmy AUTO TICHÝ z Lysé nad

Labem za cenu 264 900,- Kč;

- prodej osobního vozu Škoda Felicia

Combi protiúčtem firmě AUTO

TICHÝ z Lysé nad Labem;

- provést opravu sprch u haly BIOS

a instalaci laviček do obou šaten dle

předložené kalkulace;

- provést výměnu podlahové krytiny

v šatnách u haly BIOS;

- provést výměnu obkladů ve sprchách

a umývárně u haly BIOS;

- podat žádost o dotaci OPŽP na výstav-

bu kanalizace v Hroněticích v případě

vypsání výzvy. Podáním žádosti pově-

řit VIS Hradec Králové;

- podání žádosti o dotaci na kanalizaci

Hronětice z OPŽP (operační program

životního prostředí);

- model samostatného provozování ka-

nalizace Kostomlaty nad Labem;

- Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 092/11 uza-

vřený mezi Obcí Kostomlaty nad La-

bem a VIS - Vodohospodářsko-inženýr-

skými službami s.r.o. Hradec Králové

(termínový dodatek stavby „Hronětice -

tlaková kanalizace“);

- převod výdejny stravy v MŠ pod MŠ

od září 2012. V rejstříku škol bude

u ZŠ proveden výmaz výdejny stravy

a bude zapsána pod MŠ;

- navýšení rozpočtu MŠ o 100 000,- Kč

v roce 2012 z důvodu plánovaného

otevření nového pavilonu MŠ. 

Úprava rozpočtu bude provedena takto:

§ 3111, položka 5331 ... + 100 000,- Kč

položka 8115 ............... - 100 000,- Kč;

- navýšení rozpočtu na halu BIOS o 170

tisíc Kč.

Úprava rozpočtu bude provedena takto:

§ 3412, položka 5169 .. + 170 000,- Kč

položka 8115 ............... - 170 000,- Kč;

- Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a Milanem

Sporišem, Kostomlaty 390, na instala-

térské práce ve sprchách u haly BIOS

za cenu 76 945,- Kč;

- Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a Danielem

Holíkem, Kostomlaty 425, na provede-

ní bouracích, zednických a obkladač-

ských prací ve sprchách a umývárně

u haly BIOS za cenu 123 835,- Kč;

- Souhlasné prohlášení o uznání vlast-

nického práva pana Jiřího Svatoše.

Souhlasilo:
- s uzavřením smlouvy o dílo na před-

mět plnění výše uvedené veřejné

zakázky s uchazečem Tost.cz, s.r.o.,

Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad

Sázavou, IČ 25956019 za cenu 

4 173 522,50 Kč včetně DPH.
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Akce v naší obci 

foto: Marta Dvořáková
Při údržbě zeleně pomáhají brigádníci z řad studentů 
a pracovník přes úřad práce. foto: Marta Dvořáková

Rekonstrukci pavilonu MŠ provádí firma Tost.cz foto: Marta Dvořáková

Obkladačské práce ve sprchách u haly BIOS.       foto: Marta Dvořáková Oprava římsy nad vchodem u haly BIOS. foto: Marta Dvořáková
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LUBOŠEM
KLOSOVSKÝM,
ZASTUPITELEM OBCE

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

Má představa byla v tom, že se

vytvoří kolektiv lidí, který se bude podí-

let na dobrém rozvoji obce a dělat vše

pro to, aby v rámci možnosti byli všich-

ni naši občané spokojeni. 

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?

Tady budu opakovat své kolegy, ale

i já bych rád viděl na konci tohoto voleb-

ního období dokončený třetí pavilon

mateřské školy a odkanalizované

Hronětice. Dále upravené infrastruktury

silnic a chodníků v naší obci, ale to vše

pochopitelně záleží na finanční stránce

obce. 

Myslíte si, že můžete své profesní
dovednosti, nebo dokonce zájmy
a koníčky, nějak využít v práci zastupi-
tele?

Jelikož podnikám v oboru klempíř-

ství-pokrývačství, tak k chodu obce při-

spět nemohu. Ale pokud by si situace

obecních budov žádala mé profesní zku-

šenosti, samozřejmě rád udělám vše, co

bude v mých silách. 

Chcete na tomto místě něco vzkázat
čtenářům Kostomlatských novin?

Aby se více zajímali o dění v naší

obci, přispívali svými názory na veřej-

ných zasedáních, protože jenom tak zji-

stíme, co se našim občanům nelíbí a co

by rádi změnili v naší obci a jen tak jsme

schopni tyto problémy řešit. A hlavně

bych jim rád vzkázal, aby si hezky a ve

zdraví užívali letních prázdninových dní

se svými ratolestmi. 

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 .. .. ..   

EKO-KOM
Občané naší obce

v roce 2011 vytřídili cel-

kem 51,303 tun odpadu

(plastů, papíru, skla, kovů

a nápojových kartonů). V rámci systému

EKO-KOM bylo celkem uspořeno 25,03

GJ energie. 

V roce 2011 vytřídil každý Čech

průměrně 38,9 kg odpadů, 68 % obyva-

tel ČR aktivně třídilo odpady a 72 %

obalů bylo využito a recyklováno.

Děkujeme, že třídíte. Třiďte dál.

V rámci systému Asekol (sběr elekt-

rozařízení) bylo v ČR sebráno a recyklo-

váno celkem 17 657 tun elektroodpadu.

V naší obci můžete vyřazené elektroza-

řízení odevzdat do e-boxu v přízemí

obecního úřadu, v budově základní

školy nebo do e-domku na separačním

dvoře v Kostomlatech.

KONTEJNER NA TEXTIL
Počátkem měsíce července byl

u separačního dvora v Kostomlatech

umístěn nový kontejner na sběr textilu

a párované obuvi. Tento sběr slouží

k další separaci a minimalizaci komunál-

ního odpadu. Vytříděné oděvy a textilní

materiály se recyklují a dále používají

jako surovina pro výrobu čisticích pla-

chetek, netkaných textilií a dalších. Část

ošacení vhodného k dalšímu nošení je

věnována na charitativní účely. Tímto

sběrem a následnou recyklací všichni

přispíváme ke zlepšení životního pro-

středí. Kontejnery na sběr textilu jsou

bílé barvy s označením TEXTIL. Každý

kontejner obsahuje návod k použití

a popis, co do kontejneru patří a co niko-

liv. Svozová firma ho bude vyvážet

každé úterý.

CO PATŘÍ DO SBĚRNÉHO
KONTEJNERU:

Do sběrného kontejneru patří čistý
a suchý textil (veškeré oděvy, bytový

textil - záclony, závěsy, povlečení, pota-

hy, ubrusy a deky) zabalený v zaváza-
ných (zauzlovaných) igelitových pyt-
lích/taškách, dále také spárované
(svázané) nositelné boty.

Co nepatří do sběrného kontejneru:

Do sběrného kontejneru nepatří zne-
čištěný nebo mokrý textil, matrace,
molitan, koberce, tašky, netextilní
materiály, komunální odpad, elektros-
potřebiče aj.

OÚ Kostomlaty n. L.

Třídění odpadu

ilustrační foto
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OHLÉDNUTÍ 
ZA ŠKOLNÍM ROKEM
2011-2012
● Počet žáků k 1. 9. 2011 - 173, k 30. 6.

2012 - 172, výhled k 1. 9. 2012 - 177.

● Prospělo s vyznamenáním: 96.

Prospělo: 74. Neprospělo: 2. 

● Počet akcí školy (soutěže, exkurze,

divadla, výlety, besedy…) 1. pololetí:

31, 2. pololetí: 56.

● Počet zájmových útvarů: 14.

● Všech 19 absolventů 9. ročníku bylo

přijato na školy.

● Česká školní inspekce provedla kon-

trolu účetnictví a hospodaření, kon-

trolu BOZ - drobné odstranitelné

závady, ostatní v pořádku.

● Účetní audit provedla autorizovaná

firma: drobné odstranitelné závady,

ostatní v pořádku.

● Poslední den šk. roku škola obdržela

rozhodnutí MŠ o převedení výdejny

stravy pod MŠ. Od 1. 9. 2012 tak

bude školní kuchyně pro MŠ pouze

vařit, vše ostatní si bude školka pro-

vozovat ve vlastní režii.

● Poslední srpnový týden nastupuje

nová provozní školní kuchyně. Vratky

stravného proto proběhnou takto: ZŠ

v červenci, MŠ v září - vše bezhoto-

vostně. Hotovostní vratky v září.

TOUHA PO ŠKOLE
Poslední den šk. roku se letos již

potřetí zopakovala přes noc stejná situa-

ce. Nejmenovaný obdivovatel školy se

vloupal do skleníku, rozbil zámek, poni-

čil zeleninu, naházel lavičky do požární

nádrže a ze zahrady MŠ postavil dva

dřevěné hřiby přímo před hlavní vchod

školy. Asi se mu čin nezdál dokonalý,

proto ještě dvakrát, 14. 7. a 16. 7., znovu

v noci navštívil skleníky, aby zbylou

úrodu dorazil, což se mu povedlo.

Rozbité melouny a okousané papriky

přímo na keříčku toho byly důkazem.

Touto cestou škola děkuje za projeve-

ný zájem. Špatně se vysvětluje lidem,

kteří se na výpěstcích podíleli svou

prací. Proč se tomu divit, ryba smrdí od

hlavy - důsledek absence morálky

a politické kultury státu, ve kterém je

prioritou zlodějina, korupce a rozkrádání

společného majetku ve velkém.

Díky vázání mzdových prostředků

státního rozpočtu od května 2012  škola

v příštím školním roce zcela zruší koná-

ní škol v přírodě a tvrdě omezí všechny

mimoškolní akce, při kterých vzniká

nárok na čerpání ze státního rozpočtu

(suplované hodiny…).

Úpravy během prázdnin: během čer-

vence byly vymalovány 3 místnosti škol-

ní družiny, barvy by měly ladit s novými

koberci (zelená -  žlutá - meruňková).

V jednání je nové okno v patře pavilonu

B, kam již nezatéká, nýbrž přímo teče.

Zcela pochopitelnou prioritou letošních

prázdnin je rekonstrukce sprch a šaten

haly BIOS a nového pavilonu MŠ.

ZŠ Kostomlaty nad Labem
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Poslední předprázdninový měsíc

červen jsme v mateřské škole zahájili

oslavou dětského dne. Hned 1. 6. 2012

jsme se vydali za pokladem. Cestou

musely děti plnit mnoho úkolů a překo-

nat řadu překážek. Část z pokladu (nové

koloběžky) si děti budou užívat na škol-

ní zahrádce během celého příštího škol-

ního roku.

V červnu si byly děti naposledy

zaplavat v AquaBella Clubu spol. s.r.o.

Poděbrady, kde si všechny vysloužily za

své plavecké výkony diplomy.

14. 6. 2012 si děti i jejich rodiče při-

šli zasportovat na Cirkusovou zahradní

slavnost. Do cirkusové atmosféry nás

vtáhlo kouzelnické představení. Když

děti i rodiče plnili připravené úkoly

(chodili na chůdách nebo s talířem

a míčkem na hlavě, nafukovali balónky,

chodili po laně…), připadali jsme si jako

ve skutečném cirkuse... Nescházela nám

ani hudba,  kterou pouštěl pan Kořínek,

za což mu moc děkujeme.

Zahradní slavnost byla

završena opékáním vuřtů

a malým dárkem pro děti.

15. 6. 2012 nás Mysli-

vecké sdružení Polabí Kos-

tomlaty nad Labem pozva-

lo na Den otevřených dveří,

kde byl pro děti připraven

pestrý program, při kterém

se děti dozvěděly spoustu

z a j í m a v ý c h

i n f o r m a c í .

Seznámily se zde s myslivos-

tí, s posláním záchranných

stanic, pohladily si  lišku,

jezevce, lovící psy a zjistili

o nich základní informace.

Poznávaly také zvuky zví-

řat… Na závěr jsme byli

pozváni na výstavu lovec-

kých trofejí. Dětem se akce

moc líbila a já bych chtěla

jejich jménem poděkovat

organizátorům za příjemně strávené

dopoledne.

Ve stejném termínu byl uspořádán

také Den otevřených dveří naší MŠ, kde

se rodiče seznámili s prostředím MŠ

a děti si pohrály s kamarády.

28. 6. 2012 jsme se slavnostně roz-

loučili s dětmi, které v příštím roce

odcházejí do 1. třídy základní školy.

Paní starostka Mgr. Milena Hercoková

popřála dětem úspěšný vstup do 1. třídy

a obdarovala je dárky, které se jim v ZŠ

budou jistě hodit.

I já přeji všem dětem hezký zbytek

prázdnin a šťastné vykročení do 1. třídy.

Mgr. Markéta Borecká

Mateřská škola Kostomlaty nad Labem



Žebřík 
Lezu, lezu po žebříčku, 

až nahoru ke sluníčku.

Namaluji duhu, zaženu tím nudu.

(lezeme po žebříku, 
rukama děláme oblouky nad hlavou)

Nově rozjíždíme na našich
webových stránkách bazar zamě-
řený zejména na dětské oblečení
a příslušenství. Více informací
naleznete na http://www.klubka-
marad.cz/index.php/bazar.

Staňte se našimi dobrovolní-
ky - váš volný čas můžete investo-
vat do chodu klubu Kamarád.
Podílet se můžete na pořádání
jednorázových akcí, chodu volno-
časové herny, vedení volnočasové
aktivity pro děti/dospělé. Těšíme
se na Vás.

KNIHOVNA
Nové knihy v knihovně 

Špaček Ladislav: Deset let
s Václavem Havlem - kniha přináší uni-

kátní svědectví Ladislava Špačka o tom,

jak se s Václavem Havlem seznámil,

o začátcích spolupráce v komůrce

Havlova bytu u Vltavy, až po triumfální

zahraniční cesty plné úsměvných

i dobrodružných příhod. Ladislav Špa-

ček strávil s Václavem Havlem více než

deset let, a tak má čtenář nad stránkami

této knihy možnost vytvořit si představu,

jaký skutečně byl Václav Havel jako člo-

věk i státník, jaký byl v soukromí, jak

snášel úskalí prezidentské funkce, jaké

byly jeho politické vize i každodenní sta-

rosti. 

Tučková Kateřina: Žítkovské
bohyně - vysoko v kopcích Bílých

Karpat žily odedávna ženy obdařené výji-

mečnými schopnostmi. Uměly léčit

a pomáhat s kdejakým trápením, uměly

poradit v nesnázích a také prý viděly do

budoucnosti. Říkalo se jim bohyně a své

umění si předávaly z generace na genera-

ci. Dora Idesová patří k posledním z rodu

žítkovských bohyní. Jejich umění se však

nenaučila, vystudovala etnografii a roz-

hodla se napsat o nich rozsáhlou vědec-

kou studii. Na konci devadesátých let

objeví v pardubickém archivu minister-

stva vnitra operativní svazek StB vedený

na vnitřního nepřítele - její tetu, bohyni

Surmenu. Dora rozplétá osudy žítkov-

ských žen a s překvapením zjišťuje, že

ačkoli se sama bohyní nestala, je i ona

nedílnou součástí tajemné tradice…

Nesbo Yo: Spasitel - šestý román

volné série případů nekonvenčního

vyšetřovatele Harryho Holea.

Bolaňo Roberto: 2666 - v kompo-

zičně bohatém románu 2666 se mísí

detektivka s eposem, filozofický román

s básní, citová výchova s vědeckofantas-

tickou literaturou, novinová reportáž

s lékařskými záznamy šílených stavů

choré mysli. Hlavními hrdiny jsou tři

profesoři německé literatury, které spo-

juje láska k dílu tajemného spisovatele

Archimboldiho i k jejich anglické kole-

gyni. Čtyři badatelé se vydají po stopách

Archimboldiho do Mexika, kde se

dozvědí o řadě brutálních vražd žen

a dívek. Tyto zločiny se vinou pěti kni-

hami románu, zrcadlícího dnešní šílenou

společnost, kterou snad může zachránit

jen literatura.

Kosatík Pavel: Věra Čáslavská -

Život na Olympu - autorizovaný životo-

pis, zachycující vůbec poprvé uceleně

a plasticky celou dosavadní životní

dráhu jedné z nejvýznamnějších čes-

kých žen nové doby.

Ken Follett: Na věky věků - ve dru-

hém románu s historickým námětem nás

Ken Follett zavádí do středověké Anglie;

od příběhů lidí zasvětivších svůj život

stavbě katedrály, jež vylíčil v Pilířích

země (1989), však nechal uplynout

zhruba sto padesát let. Místo, kde byl

zbudován tento velkolepý svatostánek,

se tak opět stalo dějištěm spletitých pří-

běhů několika postav, které tu prožívají

6
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své lásky a nenávisti, ovládáni chamti-

vostí i pýchou, vášněmi, ctižádostí, tou-

hou po poznání, ale i po pomstě...

Guiliano Mireille: Francouzky
netloustnou - autorka na vlastní zkuše-

nosti odkrývá tajemství francouzského

paradoxu, který spočívá v tom, že právě

Francouzky, jež jsou známé svým požit-

kářstvím, zůstávají až do vysokého věku

štíhlé a vitální. Nevnucuje čtenářům kon-

krétní způsob stravování či dodržování

jakési módní redukční diety. Poučně,

zábavně i rafinovaně se vyznává ze své

radosti z jídla i ze života. Učí, jak naslou-

chat svým potřebám, jak je uspokojovat

a vychutnávat s mírou to, co nám každý

den i prostřený stůl nabízí. Autorka neza-

pře svou vášeň pro gastronomii, neboť

vyprávění doplňují recepty, mnohé zají-

mavosti o různých potravinách a spousta

triků jak si uchovat získanou štíhlost.

Chvílemi k nám promlouvá také jako psy-

choložka, potom jako lékařka, ale vždy je

to žena, která miluje krásu, harmonii pest-

rých chutí a neodolatelných vůní a jež si

málokdy odepře potěšení z pečiva, čoko-

lády a šampaňského. Netýrejme se „zaru-

čenými“ dietami, ale naučme se hýčkat

tak, abychom byli zdraví, šťastní, usměva-

ví a neztráceli energii.

Gaarder Jostein: Sofiin svět -

román o dějinách filosofie. Norský učitel

kombinací zdánlivě neatraktivních té-

mat, jako jsou dějiny filosofie a příběh

dospívání patnáctileté dívky, vytvořil

knížku, která slaví mezi čtenáři neuvěři-

telný úspěch. V roce 1995 se stala nej-

prodávanější knihou na světě.

(anotace děl převzaty 
z www.kosmas.cz)

Další nakoupené knihy: Guiliano

Mireille: Francouzky umí žít; Eco

Umberto: Baudolino; Kraussová Nicole:

Velký dům; Raichlen Steven: Jak grilo-

vat; Fielding Joy: Až ji uvidíš; Paolini

Christopher: Brisingr; Monyová Si-

mona: Srdceboly; Já o koze, on o voze;

Bloch Arthur: Murphyho zákon; Morgan

Marlo: Poselství od protinožců; Von-

druška Vlastimil: Podivná svatba na

Lichnici; Manby Chris: V zajetí krásy.

Literatura pro děti a mládež
Šmoulové a vejce; Čapek Karel:

Dášenka, čili život štěněte; Sekora

Ondřej: Čmelák Aninka; Němeček

Jaroslav: Báječné příběhy Čtyřlístku; Sís

Petr: Hrej, Mozarte, hrej; Macourek

Miloš: Mach a Šebestová v historii;

Březinová Ivona: Začarovaná třída;

Krolupperová Daniela: Dráček Mráček,

Zinnerová Markéta: Kočka Linda, poklad

rodiny; Boehmel Julia: Pirátské příhody;

Holler Renée: Druidovo tajemství;

Zachraňte faraona; Tajný spolek Škorpi-

ona; Ve stínu Akropole; Pátrání na Nilu;

Lenk Fabian: Spiknutí proti Hannibalovi;

Stopa vede k akvaduktu; Past na

Alexandra; Zrada v aréně; Útok na

Pompeje; Hauenschild Lydia: Středověk;

Preuss Gunter: Nebojme se strašidel;

Funke Cornelia: Příšerky a jejich histor-

ky; Spyriová Johana: Heidi děvčátko

z hor; Kipling Rudyard: Kniha džunglí;

Dahl Roald: Matylda; Baker Liza: 101

dalmatinů, De La Cruz: Odhalení;

Blytonová Enid: Tajemství záhadného

balíčku; Lanczová Lenka: Pošeptej po

větru; Beast Adam: Arkta, horský obr.

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
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Osmisměrka
Po vyškrtání všech výrazů zbude osm písmen, která čtena po
řádcích tvoří tajenku: město v Čechách.

ALABAMA

BATALION

BARIKÁDA

BORNEO

ČERVOTOČ

ČOKOLÁDA

DAČICE

DALEKOHLED

HÁZENÁ

HLUBINA

HOLBA

HORNINA

HRŮZOVLÁDA

JUDISTA

KAREL

KLATOVY

KOBEREC

KOBLIHA

KOPANEC

KOZOROH

KŮROVEC

KYANID

LEKNÍN

NAHOTA

NECKY

NOVOTA

OKLAHOMA

OLOVNICE

PAROHÁČ

PIVNICE,

PLAVČÍK

PRACKA

RIVALITA

RIZOTO

ROSOL

SEVER

SKOBA

SLEVA

SNÍLEK

STAVITEL

STAROVĚK

TIRANA

VOLBA

VOLHA,

VSTAVAČ

VÝVAR

ZANZIBAR

ZOUBEK 

Blahopřejeme 
k významným jubileím:

paní Jiřině Bodlákové

Mezi námi jsme přivítali:
Daniela Ševčáka, 
nar. 27. 6. 2012

Amálii Čvančarovou, 
nar. 29. 6. 2012

Naposledy jsme se 
rozloučili:

s paní Světluší Mlynárčikovou 
z Hronětic

s paní Marií Hlavičkovou 
z Lán

Společenská
kronika
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V sobotu 23. června se uskutečnil na

fotbalovém hřišti již dvanáctý ročník

žákovského turnaje v kopané - Memoriál

Otakara Zdeňka. Turnaj zahájil v 9 hodin

vedoucí fotbalového oddílu bratr Josef

Petráš, přivítal přítomná družstva

z Kamenného Zboží, Křince, Litole

a Kostomlat spolu s jejich trenéry

a doprovodem. Popřál hlavnímu rozhod-

čímu panu Voborníkovi „ostrou píšťal-

ku“ při dodržování pravidel a hlavně

výdrž. Starosta Sokola v zahajovacím

vystoupení seznámil mladé fotbalisty

s osobností pana Otakara Zdeňka, na

jehož počest turnaj vznikl.

Pan Otakar Zdeněk pracoval jako

úředník ČKD Praha, kam denně dojíž-

děl. Spolu se svou manželkou Marií,

dnes již devadesátiletou nestorkou naší

obce, vychovali dvě děti. Převážnou část

svého života zasvětil kostomlatskému

fotbalu, od mládí až do pozdního věku

působil jako jednatel fotbalového oddí-

lu, později okresní funkcionář - pracoval

ve výboru pro mládež a také byl poslan-

cem obce. Letos uplynulo 18 let od jeho

smrti. Zemřel ve věku 72 let. V našem

podvědomí je stále zapsán jako neúnav-

ný propagátor a organizátor našeho nej-

populárnějšího sportu - kopané.

Žákům připomněl, že kolektivním

sportem si zvyšují svou kondici, posilují

zodpovědnost k celku, upevňují své

zdraví, těší se z výher a učí se přijímat

i porážky. 

I starostka obce Mgr. Hercoková

pozdravila

mladé fot-

b a l i s t y ,

seznámila

je s putov-

ním pohá-

rem a další-

mi cenami. 

V lítém boji, který končil až o pat-

nácté hodině, zvítězili domácí, druhý byl

Křinec a třetí Litol.

Kostomlatští žáci potom absolvovali

ještě utkání s rodiči a pořadateli, které

také vyhráli. Letos se turnaj vydařil,

přálo i počasí, jen škoda malé účasti

veřejnosti. Děkuji všem organizátorům.

Antonín Bárta, 
starosta Sokola

Memoriál Otakara Zdeňka
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V pátek 24. srpna se od 8 hodin 
koná na fotbalovém hřišti 
v Kostomlatech nad Labem

DĚTSKÝ
SPORTOVNÍ
PĚTIBOJ
DVOJIC
Děti se mohou přihlásit 
na tel. čísle 607 835 162, emailové
adrese 1valasek1@seznam.cz 
nebo osobně na adrese 
Nádražní 181, 
Kostomlaty nad Labem.

Jaromír Vlach
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Nechce se tomu ani věřit,

letní přestávka pomalu končí

a všechna družstva se pomalu

připravují na podzimní část

soutěže ročníku 2012-2013.

A mužstvo se udrže-

lo v okresní soutěži,

skončilo na 11. místě

tabulky a zahajuje

podzimní přípravu

pod stejným vede-

ním, t.j. Martin Šulc

a Tomáš Novák. V pří-

pravě krom tréninku sehraje 

přátelská utkání, soupeřem mu

budou mužstva Rožďalovic 

a Staré Lysé a zúčastní se

fotbalového turnaje ve

Stratově.

Těší nás, že po delší

době mohu představit dva

nové fotbalové trenéry dorostu a to Pepu

Šnajdra a Martina Bártu. Zároveň nás

těší, že mužstvo dorostu posílí několik

hráčů z Kamenného Zboží a Stratova,

kteří u nás budou na hostování.

Věřím, že dorostenci budou

jak k tréninkům tak

zápasům přistupovat

zodpovědně ke spokoje-

nosti nových trenérů a nás

všech.

Děkuji děvčatům Evě Šul-

cové a Anetě Novákové, že

dovedly mužstvo dorostu do

nového ročníku soutěže 2012-

2013.

Žáci pod vedením Dušana

Műllera a Milana Kořána v okre-

sním přeboru skončili na 4. místě

tabulky. Trenérům se podařilo vytvo-

řit takové mužstvo žáčků, kteří chtějí

vyhrát za každou cenu, a když k tré-

ninkům a zápasům budou přistupovat

jako doposud, budou velkým přínosem

jak pro náš dorost, tak později pro

A mužstvo.

Střelci branek v okresním přeboru

žáků: Petrnoušek - 31 branek, Műller -

16, Veselý - 7, Krejčík - 6, Šubrt - 5,

Kořán - 4, Novák - 4, Herajn - 2, Horvát

- 1, Večerek - 2, Kuzma - 1, Pařízek - 1,

Vlach - 1

Mužstvo přípravky pod vedením

ing. Včelky a Šubrta  začne s podzimní

přípravou 13. 8. 2012 od 16.30 hod.

a tréninky budou probíhat každé pondělí

a středu.

Závěrem bych chtěla poděkovat

všem trenérům a lidem okolo fotbalu za

úspěšné ukončení minulého ročníku

soutěže a popřát všem hodně úspěchu

v nastávají soutěži.

Fotbalové fanoušky bych chtěla

pozvat na první mistrovské utkání

A mužstva,  které sehrajeme na posví-

censkou neděli 26. 8. 2012 od 17 hod,

a naším prvním soupeřem bude Městec

Králové.  

Ostatní mužstva začínají soutěž až

první víkend v září.          

Vávrová Eva

V okresním přeboru volejbalu naše

družstvo už poněkolikáté zvítězilo, proto

jsme se rozhodli přihlásit se do krajské

soutěže. Byli jsme rozlosováni do K2 A,

kde budou našimi soupeřkami družstva

Nymburku, (již dlouholetý vítěz K2),

Lysé A, Čelákovic, Vlašimi, Zruče nad

Sázavou a Suchdola. První hrací den byl

určen na 25. 8., ale z důvodu našeho 

tradičního posvícenského turnaje jsme

požádali o přeložení. Touto cestou

bychom rádi pozvali kostomlatské

fanoušky alespoň na naše domácí zápa-

sy, aby nás přišli povzbudit k co nejlep-

ším výkonům. Jsme pyšní na naši novou

oporu Světlanu Janáčkovou, bývalou

reprezentační a extraligovou hráčku,

která s námi už od zimy trénuje a dopl-

nila náš kamarádský kolektiv. Doufáme,

že jí nezkazíme chuť do volejbalu

a Kostomlatům neuděláme ostudu.

16. 8. začne v Kostomlatech první

soustředění naší volejbalové mládeže.

Na tento kemp se přihlásilo 19 dětí

z volejbalové přípravky, po celou dobu

s nimi bude 6 trenérů, nocovat budeme

ve škole a zázemí budeme mít u volejba-

lových kurtů. Touto cestou chceme

poděkovat vedení Sokola a základní

školy za velmi dobrou spolupráci.

Děti budou od září hrát soutěž mini-

volejbalu, pořádanou středočeským kra-

jem, a jsou přihlášeni do zimního Super

Mini Tour Mnichovo Hradiště. Přejeme

dětem hodně chutě do volejbalu a úspě-

chy přijdou samy.

Jako již každý rok musíme připojit

pozvánku na Posvícenský turnaj, který

se letos bude konat 25. 8. od 9 hodin na

antukových kurtech. Po celý den bude

zajištěno bohaté občerstvení jak pro

hráče, tak pro všechny fanoušky a divá-

ky. Večer bude navazovat posezení v are-

álu volejbalových kurtů. Připojte se

k nám.

VK Kostomlaty, Iveta Mezuliánková

Volejbal v Kostomlatech
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Krajský přebor II. třídy žen - skupina A (2012-2013)

1. kolo: 25. 8. 2012 Kostomlaty - Nymburk 

(bude sehráno v náhradním termínu)

2. kolo: 1. 9. 2012 Suchdol - Kostomlaty

3. kolo: 8. 9. 2012 Kostomlaty - Vlašim 

4. kolo: 15. 9. 2012 Čelákovice - Kostomlaty 

5. kolo: 22. 9. 2012 Kostomlaty - Zruč nad Sázavou

6. kolo: 29. 9. 2012 Lysá nad Labem - Kostomlaty


