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Slovo starostky

Proč chceme v obci pozemkové úpravy

Vážení a milí spoluobčané, 
dovolte, abych vám všem v úvodu popřála 

krásné a prosluněné jarní dny plné dobré ná-
lady, krásných jarních barev a vůní a také vás 
informovala o aktuálním dění v našich obcích.

Již v předchozím vydání jsem vás infor-
movala o stěžejní akci letošního roku, kterou 
bude výstavba komunikací a inženýrských sítí 
pro 26 nových rodinných domů v jižní části 
Kostomlat. V současné době máme k dispozi-
ci projektovou dokumentaci na vodovod a ka-
nalizaci, včetně jednotlivých přípojek, které v 
původní dokumentaci bohužel chyběly, a tím 
došlo ke zbytečné časové prodlevě. V současné 
době již netrpělivě očekáváme vydání přísluš-
ného povolení od odboru životního prostředí 
MěÚ Nymburk a po jehož vydání neprodleně 
zahájíme tento významný stavební projekt. 
Zahájení vlastních stavebních prací plánujeme 
v červnu tohoto roku.

Současně v  těchto dnech probíhá zpraco-
vání zadávací dokumentace na zhotovitele 
zakázky – bezdrátový rozhlas, která musí být, 
dle dotačních pravidel, schválena jejím posky-
tovatelem. Předpokládáme, že vlastní instalace 
proběhne ve všech našich obcích v průběhu 
letních prázdnin. 

Polní cesta a obtokový kanál v k.ú. DobšiceVedlejší travnatá cesta s větrolamem v k.ú. BobniceVedlejší polní cesta kolejová v k.ú. Sovenice

Biocentrum v k.ú. Netřebice
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(pokračování na str. 11)

Pozemkové úpravy řeší uceleně dané území 
a ve veřejném zájmu se díky nim prostorově a 
funkčně uspořádávají pozemky,   zabezpečuje 
se jejich přístupnost a využití, vyrovnávají se 
hranice a vytvářejí podmínky pro racionální 
hospodaření.  V těchto souvislostech původní 
pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí po-
zemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická 
práva a související věcná břemena. Současně 
se zajišťují podmínky pro zlepšení kvality živo-
ta ve venkovských oblastech, včetně zlepšová-
ní konkurenceschopnosti zemědělství. Dalším 
efektem pozemkových úprav je zlepšení kva-
lity životního prostředí, ochrana a zúrodnění 
půdního fondu, úprava lesního a vodního 
hospodářství zejména v oblasti snižování ne-
příznivých účinků povodní a sucha, řešení 
odtokových poměrů, vytváření retenčních 
prostorů v krajině a v neposlední řadě zvýšení 
ekologické stability krajiny. Výsledky pozem-
kových úprav slouží pro obnovu katastrálního 
operátu a jako neopomenutelný podklad pro 
územní plánování.

Vlastní proces v pozemkových úpravách je 
upraven zákonem č. 139/2002 Sb., o pozem-
kových úpravách a pozemkových úřadech. 
Veškeré náklady na pozemkové úpravy hradí 
stát.

Cíle pozemkových úprav:
• obnovení osobního vztahu lidí k zeměděl-

ské půdě a krajině s důrazem na zvýšení kvality 
života na venkově, • zpřístupnění pozemků je-
jich vlastníkům a celkové zvýšení prostupnosti 
krajiny, • vytvoření podmínek pro racionální 
hospodaření na zemědělských pozemcích, 

• důsledná ochrana zemědělské půdy,
• ochrana kvality vody, zvýšení její retence 

v krajině a minimalizace povodňových škod,
• obnovení struktur význam pozemkových 

úprav pro obce, • vyřešení vlastnických vztahů 
k pozemkům, • optimální rozmístění státního 
a obecního majetku v kontextu s veřejně pro-
spěšnými záměry v krajině, • realizace prvků 
společných zařízení bezúplatně přechází do 
majetku obce, je-li společné zařízení navrženo 
na pozemku ve vlastnictví státu, realizace mo-

hou být řešeny prostřednictvím pozemkových 
úřadů ze státních prostředků nebo zdrojů EU,

• snížení pohybu zemědělské techniky 
uvnitř obce v důsledku realizace polních cest v 
extravilánu, • zlepšení prostupnosti krajiny vy-
budováním polních cest a jejich všestranným 
využitím (např. jako cyklotras a tím zatraktiv-
nění oblastí pro turistiku), • vyřešení neškod-
ného odvedení povrchových vod a ochrany 
území před záplavami pomocí realizace proti-
erozních a vodohospodářských opatření,

• zvýšení ekologické stability, pestrosti a 
retenční schopnosti krajiny realizací míst-
ních prvků ÚSES (územní systém ekologické 
stability), • konkretizace některých prvků dle 
územního plánu do úrovně vlastnických par-
cel, • nové uspořádání pozemků tak, aby byly 
přístupné a zemědělsky využitelné i po realiza-
ci výstavby prvků veřejné infrastruktury.

Význam pozemkových úprav pro vlastníky 
pozemků a jejich uživatele:

• upřesnění vlastnictví pozemků co do 
výměry i polohy, • úprava tvaru pozemků a 
možnost jejich scelení, • možnost reálného 
rozdělení spoluvlastnictví, • bezplatné první 
vytyčení nových pozemků v terénu, • zpřístup-
nění pozemků vytvořením sítě polních cest,

• zvýšení tržní ceny pozemků, • možnost za-
hájení užívání svých pozemků (před pozem-
kovou úpravou nepřístupných), • ukončení 
zatímního užívání cizích pozemků, • uzavření 
nových nájemních smluv na již zcela přesnou 
výměru jednotlivých parcel, • vyšší efektivita 
využití pozemků včetně stabilizace jejich uží-
vání, • vytyčení lesních pozemků (v případě 
jejich řešení v pozemkových úpravách).

Výsledkem pozemkové úpravy je obnovený 
digitální katastrální operát a schválený plán 
společných zařízení. Plán společných zařízení 
obsahuje účelové komunikace (zpřístupnění 
pozemků), protierozní opatření, vodohospo-
dářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě 
životního prostředí a zvýšení ekologické stabi-
lity krajiny.

Ing. Romana Hradilová
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Poskytování sociálních a zdravotních služeb
v obci Kostomlaty nad Labem

DIAKONIE
Broumov

Změny autobusové dopravy v Kostomlatech 
nad Labem a okolních obcích

Kácení v obci

Diakonie Broumov sociální 
družstvo opět pořádá sbírku vy-
bavení do domácnosti a oděvů v 
naší obci. Sbírají se tyto věci: veš-
keré letní a zimní oblečení ( dám-
ské,pánské,dětské), lůžkoviny, 
prostěradla, záclony, látky ( mini-
málně 1m², ne odřezky a zbytky 
látek), domácí potřeby (nádobí 
bílé i černé, skleničky) zabalené v 
krabici, vatové a péřové přikrýv-
ky, polštáře, deky a peří, obuv 
– nepoškozená a ve svázaných 
párech, kabelky, batohy,drobné 
předměty z domácnosti, hračky 
– nepoškozené a kompletní, také 
plyšové,menší elektrospotřebiče – 
mohou být i nefunkční, knihy, ča-
sopisy. Vše co chcete darovat do-
vezte v čistých igelitových pytlích 
na obecní úřad v Kostomlatech ve 
dnech  19. 4. až 26. 4. 2017.

OÚ Kostomlaty n/L.

Od 26. 3. 2017 došlo k rozšíře-
ní Pražské integrované dopravy 
(PID) na Nymbursku, konkrét-
ně do oblasti mezi Poděbrady, 
Nymburkem, Vlkavou, Pečkami, 
Sadskou, Milovicemi a Lysou nad 
Labem. Nově se do systému PID 
zapojilo dalších 21 obcí Středočes-
kého kraje včetně Kostomlat nad 
Labem. V rámci PID byla zrušena 
linka 270045 (H45) Nymburk – 
Kostomlaty nad Labem – Všejany 
a nahrazena linkou 497 Nymburk 

V roce 2016 provedla fi rma 
Bušim – péče o zeleň, s.r.o., in-
ventarizaci stávajících dřevin 
„Regenerace sídelní zeleně v ulici 
Nádražní“ na p.č. 28/1, 28/8 v k.ú. 
Kostomlaty nad Labem. Obec se 
rozhodla k tomuto kroku po pádu 
dvou smrků při větrném počasí v 
roce 2015. Výsadba dřevin za léta 
probíhala na tomto místě velmi 
nekoordinovaně. Firma Bušim 
provedla detailní zhodnocení 
jednotlivých stromů s doporu-
čenými pěstebními opatřeními. 
Bylo zjištěno, že převážná většina 
dřevin nevykazuje dobrý zdra-
votní stav, některé vykazovaly 
větší poranění a defekty ohrožu-
jící existenci jednotlivých dřevin. 

Již od roku 2006 má naše obec 
jako mnoho jiných obcí na Nym-
bursku smlouvu s Centrem so-
ciálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o.p.s., které poskytuje 
obecně prospěšné služby. Jedná se 
o pečovatelskou službu, osobní asi-
stence, denní stacionáře, odlehčo-
vací služby, domácí zdravotní péči, 
zdravotní péči v sociálních služ-
bách, fakultativní služby, půjčování 
rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, výchovné vzdělávací 

nebo aktivizační činnosti. Tyto 
služby mohou být poskytovány 
občanům, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chro-
nického onemocnění, zdravotního 
postižení nebo jejich situace vy-
žaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Jsme velice rádi, že tyto služby mo-
hou naši občané využívat.
 Vzhledem k legislativním 

změnám byla na prvním zase-
dání zastupitelstva obce v tomto 
roce projednána a schválena nová 

smlouva s Centrem sociálních 
a zdravotních služeb Poděbrady 
o.p.s..  Obec ze svého rozpočtu na 
tyto služby každoročně přispívá 
finančními prostředky. Letos je 
to částka 120 000,- Kč. Obec tak 
spolufinancuje poskytované služby 
našim občanům, kteří tyto služby 
využívají. Bez finančního příspěv-
ku obce by nebylo možné tyto služ-
by poskytovat.

Bc.Zdeňka Keistová,
místostarostka obce

Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou. tel.: 606 527 091

- Kostomlaty nad Labem – Milo-
vice. Dále je zrušena linka 270046 
(H46) Nymburk – Kostomlaty 
nad Labem – Lysá nad Labem a 
nahrazena linkou 480 Nymburk – 
Lysá nad Labem. MHD Nymburk 
byla zrušena a nahrazena linkami 
433 Nymburk – Sadská – Pečky 
a linkou 434 Nymburk – Straky- 
Milovice – Benátky nad Jizerou. 
Došlo i ke změně názvů zastávek 
v Nymburce. Pro naše občany je 
důležitá zastávka U Růžáku, dříve 

Železniční stanice město, která se 
stává přestupním místem pro ty, 
kteří chtějí dojet na polikliniku a 
musejí zde přestoupit z linky 497 
a 480 na linku 434 a 433. Linky 
497 a 480 zajišťují přímé spojení 
z Kostomlat k paní MUDr. Pin-
kavové. 
Do PID je zahrnuta i železniční 

stanice Kostomlaty nad Labem, 
ale v současné době ve stanici  není 
možné zakoupit ani označit jíz-
denky PID pro jednotlivou jízdu.  

Nastoupí-li však občan do nových 
autobusových spojení PID může 
si již zakoupit jízdenku v nich do 
cílové stanice, pokud je stanice za-
hrnuta v PID.

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka obce

Některé stromy vykazovaly nepří-
znivé biomechanické parametry 
– tlakové větvení, vychýlení z osy, 
posunutí těžiště, hnilobu, mecha-
nické poškození kmene a koster-
ních větví (často jako následek 

nešetrných zásahů v minulých 
letech). U perspektivních dřevin 
byla doporučena pěstební opatře-
ní. Z 59 ks dřevin bylo 36 ks na-
vrženo ke kácení. Ostatní dřeviny 
byly ošetřeny bezpečnostním a 
zdravotním řezem, u dvou dřevin 
byla provedena dynamická vazba 
pro podporu bezpečnosti a stabi-
lity. Součástí inventarizace je i plán 
nové výsadby, která se bude reali-
zovat během tohoto roku. 
Další velké kácení proběhlo oko-

lo školy „Na kopečku“. Pokáceny 
byly smrky, které byly každoroč-
ně kráceny, aby nezasahovaly do 
elektrického vedení. Obrovskou 
plochu zaujímaly i keře jalovců, 
které nikdo léta neudržoval.  Nová 
výsadba bude provedena i zde.
Nyní v březnu došlo Na Cikánce 

u křížku k odlomení velké větve u 
jedné z lip. Lípa vykazovala znač-
né známky poškození, a proto 
byla z bezpečnostních důvodů 
pokácena.

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka obce
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Docházka členů ZO na
zasedání v roce 2016

Socha sv. Jana 
Nepomuckého

Ordinace MUDr. Pinkavové v Nymburce

Socha sv. Jana Nepomuc-
kého v Kostomlatech n. La-
bem. Letos uplyne 260 let 
od jejího vzniku. Socha byla 
zhotovena v dílně Matyáše 
Brauna roku 1757. V roce 
1995 probíhala její celková 
rekonstrukce.

Martin Tůma,
kronikář obce

MOJE ORDINACE s.r.o.                                                                       
MUDr. Věra Pinkavová
V Kolonii 1804, Nymburk 

(budova učiliště COP)
telefon: 325 514 286
email: verapink@seznam.cz 
IČO: 05548128

Ordinační hodiny: 
Po: 7.30 – 12.00   12.30 – 18.00
Út: 7.30 – 12.00   12.30 – 14.00
St: 7.30 – 12.00
Čt: 7.30 – 12.00   12.30 – 14.00
Pá: 7.30 – 11.00

Jméno a p íjmení: 24.2. 28.4. 23.6. 22.8. 22.9. 6.12. % ú ast

Zbyn k Adam x x x x x x 100

Ing. Kate ina Dudlová o x o x x x 66,66

Richard Filip x x x x x x 100

Mgr. Milena Hercoková x x o o x o 50

Ing. Romana Hradilová x x x x x x 100

Bc. Zde ka Keistová x x x o x x 83,3
Bc. Jan Ku era x x x x x x 100

Mgr. Zde ka Mare ková x x o x x 80

Radim Ponec o x x x x x 83,33
Petr Sedlá ek x o x x o x 66,66

Ing. Eva Ve erková x x 100

Ing. Miroslava Zajanová x x x x x x 100

Ing.Petr Zalabák x o x x x x 83,33

Ing. Vladimír Zalabák x x x o x x 83,33
Petr Zinek o x x x x o 66,66

Bohumil Koutský x o o N 25
   x - p ítomen,  o - omluven/a,  N - neomluven/a 

ukon ila 

Psáno v kronicePsáno v kronice
Hronětice
Památný list zazděný v 

rohu nové obecní školy 
končí tímto: “Zavíráme tuto 
listinu s vroucím přáním J. 
A. Komenského: Živ buď, 
národe posvěcený, v Bohu 
neumírej, muži tvoji ať jsou 
tu bezpočtu.“

Školní rok 1924/25 zapo-
čal ještě v najaté místnosti v 
hostinci Jos. Hlaváčka, po-
něvadž nová školní budova 

ma na obilí zvláště na ozimé 
pšenice a totiž následkem 
rozmnožení se polních myší, 
které pšenice takřka ze dvou 
třetin sežraly.

Rok 1928 stal se význam-
ným po stránce hospodář-
ského a technického zvelebe-
ní obce stavbou a zařízením 
elektrizace obce. Stavba tato 
co do důležitosti i nákladu 
byla po stavbě školy největ-

ším a nejvýznačnějším pod-
nikem, který zdejší obec v 
tomto desítiletí podnikla.

Krčma byla tu odedávna 
dědičná. V r.1729 točily se v 
ní 33 sudy piva a platilo roč-
ně 12 zl činže.(Děkan. archiv 
lysský)

Velikonoční zvyky.
Ze starých lidových zvy-

ků zachovalo se jen málo. 
Od Zeleného čtvrtka do Bílé 
soboty chlapci (8-14 letí) 
společně nocují na půdě ně-
kterého domu. Ráno, v po-
ledne a večer chodí vesnicí 
s řehtačkami a řehtají. Na 
Bílou sobotu chodí průvo-
dem obcí. V čele jdou židé. 
Jsou začernění v obličeji i na 
rukou, oblečeni v hadrech, 
v rukou mají pomlázky a 
švihají. Za židy kráčí Jidáš v 
bílé dlouhé košili. Papírovou 
čepici má zdobenou obráz-
kem nějakého světce. V ruce 
drží klapačku a klape. Kla-
pače následují dva andělé 
podobně ustrojení, ale bez 
klapaček. Průvod uzavírají 
chlapci přestrojení za babič-
ky, nesoucí košíky s vajíčky.

Marta Dvořáková

byla vysvěcena a předána ve-
řejnosti 28. září 1924.

V roce 1925 postavila zdejší 
obec železobetonový most u 
mlýna nákladem 54.000 Kč, 
který hned zaplatila. Subvence 
od okresu obdržela obec zdej-
ší 25.000 Kč. Stavbu mostu 
onoho prováděl stavitel p. An-
tonín Mansfeld z Nymburka, 
rodák z Doubravy.

V tomto roce byla pohro-
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Zastupitelé mají hájit zá-
jmy všech občanů k jejich 
spokojenosti.  Často jsou 
vystavováni kritice, ne vždy 
mohou vyhovět všem. Jsou 

1) Povedlo se Vám splnit si 
nějaký váš předvolební cíl?
KD: Mezi úspěšné projekty 

řadím vybudování veřejného 
osvětlení a odkanalizování 
Hronětic, které se nám poda-
řilo prosadit v samém začátku 
našeho volebního období. Co 
mne osobně velmi vnitřně 
uspokojilo, byla realizace par-
koviště u nádraží, které jsme 
měli také ve svém volebním 
programu a bude se i nadále 
pokračovat v jeho dalším roz-
šíření. Sama za sebe bych si 
velmi přála přesunutí OÚ do 
centra obce, do domu služeb, 
kde by došlo k bezbariérové-
mu přístupu a celkovému při-
blížení občanům. V budoucnu 
je zde plánována také parková 
úprava, revitalizace prostorů 
od Jednoty k nádraží, což opět 
přispěje k dosažení celkově 
lepšího vzhledu v dané oblas-
ti. Co mi však leží v současné 
době nejvíce na srdci, je stav 
našich chodníků v obci. Byla 
bych velmi potěšena, pokud 
by se v tomto volebním ob-
dobí podařila alespoň reno-
vace u hlavní silnice, která by 
díky tomu získala zcela nový 
rozměr. V tomto duchu by se 
měla letos realizovat i výstav-
ba chodníku od OÚ k nádra-
ží. Abych uzavřela toto téma, 
je zcela nezbytné zmínit fakt, 
že se prozatím můžeme těšit 
ze zcela nových chodníčků na 
místním hřbitově. Je evident-
ní, že se v tomto ohledu bu-
deme dále rozvíjet, v plánu je 
i, pokud se podaří vyjednat s 
církví, nová pěší cesta přes far-
skou zahradu.
JK: Konkrétní splněný před-

volební cíl mě teď nenapadá, 
asi je ještě brzy to hodnotit. 
Za ty dva roky a pár měsíců se 

Ing. Kateřina Dudlová (KD)
(SNK – Sdružení Mladých)

vzdělání: Vysoká škola obchodní v Praze
povolání: obchodní zástupce soukromé fi rmy 

v Hroněticích
záliby: cestování, sport

Bc. Jan Kučera (JK) (SNK – Sdružení Mladých)
vzdělání: Česká zemědělská univerzita v Praze

(obor: Rozvoj venkova)
povolání: zaměstnanec Zahradního centra, sezonní průvod-
ce ve vodácké cestovní kanceláři a instruktor vodácké školy

záliby: cestování, příroda, sport (kajak, fl orbal)

povinni chovat se jako dobří 
hospodáři. Rozhodují o pe-
nězích nás všech. Občané by 
měli vědět, kdo je zastupuje, 
a proto jsme se rozhodli do 

následujících čísel KN vklá-
dat rozhovory se dvěma vy-
branými zastupiteli. Všem 
budou položeny úplně stejné 
otázky. V otázce číslo 3 (Na 

co můžeme být v Kostomla-
tech pyšní) jsou Kostomlaty 
myšleny jako celek včetně 
Vápenska, Hronětic, Lán a 
Rozkoše. 

Jak to vidí Mladí?

udělal kus práce, který mnoh-
dy není vidět, ale je neméně 
důležitý a vede ke splnění 
těch cílů, které jsme na začát-
ku měli. Věřím, že se na pod-
zim roku 2018 budeme moci 
ohlédnout a říct si, co vše se 
podařilo splnit, rozjet či posu-
nout k cíli.
2) Co vidíte jako největší 

problém v našich obcích?
KD: Jako největší problém 

vnímám nepochybně celkově 
dlouhou přípravu podkladů a 
materiálů k novým projektům. 
Dle mého je velká spousta plá-
nů a nápadů pro celkové vy-
lepšení našich obcí, ale všech-
ny tyto akce si žádají časovou 
připravenost. V prvopočátku 
volebního cyklu nebylo mno-
ho času na naše předvolební 
cíle, a to zejména díky různým 
havarijním stavům, ale nyní 
mohu sdělit, že se na všem za-
číná od začátku pracovat, pro-
to musíme být v tomto ohledu 
trpělivější. Jak už to v životě 
bývá, ne vždy se dá vše usku-
tečnit v období, ve kterém si 
sami představujeme.
JK: Jako největší problém 

bych viděl absenci jakékoliv 
větší investice do obecního 
majetku v minulých letech. 
Obec vlastní několik nemovi-
tostí, které budou potřebovat 
částečně opravit nebo celko-
vou rekonstrukci, to si vyžádá 
velké výdaje z obecního roz-
počtu. Podobné je to i s obec-
ními komunikacemi a chodní-
ky, bohužel získat prostředky 
na opravu z jiných zdrojů než 
obecních bude těžší než dříve. 
Velkou zátěží bude i postupná 
obnova splaškové kanalizace, 
oddělení té dešťové a rekon-
strukce stávající čistírny od-
padních vod.

3) Na co můžeme být v 
Kostomlatech hrdí?
KD: Nepochybně se můžeme 

těšit z dobře fungujících spol-
ků a kvalitního sportovního 
i kulturního vyžití. Velmi vy-
soko v pomyslném žebříčku 
hrdostí řadím každoroční ko-
nání staročeských Májů. Mimo 
kulturní a sportovní akce se 
můžeme také pyšnit celkovým 
vzhledem naší obce, kterou 
dokresluje nádherný kostel, 
který alespoň po částech dostá-
vá nový kabát v podobě reno-
vace. V neposlední řadě bych 
také ráda zmínila úchvatnou 
vesničku Vápensko s typický 
tvarem okrouhlice.
JK: Na všechny ty, kteří se 

snaží naše obce reprezentovat a 
šířit dobré jméno obce do dale-
kého okolí včetně těch, kteří se 
jim věnují. Dále na ty, kteří se 
starají o zlepšení našeho okolí, 
chod obce, o kulturní a spor-
tovní vyžití, všem těm patří 
velké poděkování. Můžeme být 
hrdí i na dlouhou historii naší 
obce nebo na tradici staročes-
kých Májů. 
4) Slovo na závěr – zhodno-

cení vývoje obce, vzkaz nebo 
prosba
KD: Domnívám se, že se za 

uplynulé období mnohé po-
dařilo a zároveň splnilo znač-
né množství předsevzatých 
úkolů. Ano, uvědomuji si, že 
se jistá část také nepodařila 
úplně realizovat, nicméně toto 
pokládám za výzvu, která bude 
hnacím motorem nejen pro 
mne, ale také pro mé kolegy v 
budoucím období. Nechci ni-
komu radit, jaký má být, co má 
dělat, ale ráda bych vzkázala 
občanům, jak moc důležité je 
věnovat jistou péči o okolí, ve 
kterém všichni společně žije-

me. Abychom se také přičini-
li za líbivější vzhled samotné 
obce a věnovali se celkovému 
projevu přírody, která nás v 
této malebné „vesničce“ obklo-
puje. Jsem hluboce přesvěd-
čena, že drtivá většina z nás 
dokáže přispět svým dílem do 
složení celistvé skládačky v po-
době krásnější a lepší obce, kte-
rou všichni společně nazýváme 
naším domovem. Závěrem 
bych Vám všem popřála do 
nadcházejícího jara, a nejen do 
něho, jen to nejlepší. Ať nikdy 
nepochybujete sami o sobě a 
vytrváte ve vlastních názorech 
a rozhodnutích. Ať každé Vaše 
kroky vedou jen ke kýženému 
úspěchu a láska vašich nejbliž-
ších je podpořena jejich zdra-
vím, protože to je skutečné mě-
řítko pro opravdu šťastný život.
JK: O vývoji, práci a připra-

vovaných investičních akcích 
pravidelně informuje paní 
starostka v KN nebo se je mů-
žete dočíst ze zápisů Rady a 
Zastupitelstva obce. Jak jsem 
psal na začátku, spousta práce 
není vidět, proto alespoň část 
zmíním. Jedná se především 
o projektové dokumentace a 
přípravu na výstavbu 26 RD, 
rekonstrukci separačních dvo-
rů, sportovního hřiště u ZŠ 
či opravu čistírny odpadních 
vod. Závěrem bych chtěl vzká-
zat občanům, ať se více zajímají 
o veřejné dění, jsou aktivnější a 
všímají si věcí kolem sebe. Ne-
musí se bát oslovit zastupitele 
nebo vedení obce a vyslovit jim 
přání, prosbu či vyjádřit kritiku 
ať pozitivní či negativní. Přeji 
všem občanům pěkné nadchá-
zející jaro.

Děkuji za rozhovor.
 Martin Piják
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Přijmeme brigádnici
✓ (nejlépe důchodkyni) na pomocné práce v jídelně (Magna Nymburk)

✓ pracovní doba max. 5 hodin denně, pondělí - pátek. 
✓ Jedná se pouze o výdej obědů. Tel.: 733 196 508 

Mateøská
škola

Lednové akce jsme zahájili 
divadelním představením, 
v úterý 24.ledna. Do škol-
ky za námi přijelo Divadlo 
VeTři s „Pohádkou o pej-
skovi a kočičce“. 

Celý únor se děti těšily na 
závěr měsíce – karneval 
ve všech třídách, ale tomu 
předcházely jiné aktivity. 
Děti v Balónkách navštívil 
v policejní uniformě pan 
Lukáš Vorlíček, děti mohly 
v rámci týdnu zaměstnání 
a řemesel nahlédnout do 
pracovního dne policisty. 
Další návštěva se postara-
la o zábavu 20. února, kdy 
se děti formou zábavné 
pohádky „O dobrém jídle“ 
dozvěděly, proč zdravě jíst 
a sportovat.  A konečně na-
stal 28. únor, den, na který 
se děti tolik těšily – karne-
val v jednotlivých třídách. 
V každé třídě probíhal 
trochu jinak, ale v každém 
případě se děti vytancovaly, 
vydováděly a užily soutěžní 
napětí. 

V březnu jsme nezalezli za 
kamna, ale do sférického 
kina, které se ve školce na-
fouklo 14. března. Promítá-
ní příběhu „Kaluokahina – 
Začarovaný korálový útes“, 
nám ukázalo, jaká tajemství 
se schovávají pod mořskou 
hladinou. 30. března už se 
naladíme na velikonoční 
čas s hudebním představe-
ním „V malovaném vajíčku, 
přináším vám písničku“ 

V úterý 11. dubna podnik-
neme výlet do Šestajovic, 
tam nás čeká velikonoční 
tvoření ve svíčkárně Rodas. 

Za celou MŠ přeji krásné 
Velikonoce, Anna Somrová
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1) Lyžařský kurz proběhl bez pro-
blémů, splnil svůj účel, všichni se vrá-
tili zdraví.
2) Pravidelně zasedá Žákovský 

parlament.
3) Masopustní karneval jsme si 

užili poslední únorové úterý.
4) Exkurzi do fi rmy Dagros jsme 

absolvovali v pátek 3. března ve vel-
kém stylu, nejenže jsme byli přijati 
jako VIP návštěvníci a dostali spous-
tu dárků, ještě nám bylo vše důkladně 
vysvětleno a ukázáno. Pohodoví lidé 
vytváří pohodové prostředí. Exkurze 
byla velmi inspirativní. Děkujeme!
5) Školní soutěžní kolo v recitaci 

proběhlo v úterý 7. 3., vítězové postu-
pují do okresního kola 15. března.
6) Pražské divadlo Gong navštívila 

4. a 5. třída 10. března, poslední den v 
týdnu.
7) Dne 17. 3. proběhne školní kolo 

matematické soutěže Klokan, které 
předcházela matematická soutěž pro 
5. ročníky: Pythágoriáda.
8) 22. 3. - KMD navštíví divadlo 

ABC a uvidí hru „August, August, 
August.“
9) Posledního března budeme 

hostit rockovou kapelu absolventů 
naší školy, těšíme se, 
bude to b o m b a.
10) Do velikonočního skanzenu v 

Přerově pojede v úterý 4. dubna 1. a 
3. třída.
11) V nymburském divadle uvidí-

me 12. 4. (1., 2., 4. r.) muzikál Šípková 
Růženka.
12) Na školu v přírodě pojede 2. a 5. 

třída po Velikonocích, v termínu 18. 
4. - 21. 4. 
s ubytováním v penzionu U Peštů 

Český ráj /www.upestu.cz/ (známe z 
kurzů OSV). 
13) KMD se těší na hru o Shakespe-

arovi v Divadle v Dlouhé (pátek 21. 
dubna).
14) Pedagogická rada č. 4 se usku-

teční v pondělí 24. 4.
15) Zahraniční zájezd školy je plá-

nován v termínu 26. 4. - 29. 4. do ital-
ských Benátek 
a pohádkového Gardalandu u jezera 

Lago di Garda.
16) Do školní kuchyně hle-

dáme vyučeného kuchaře /
kuchařku, abychom mohli 
rozšířit sortiment služeb (např. 
opětovné vaření 2 jídel…).

Hezké jaro přeje
ZŠ Kostomlaty n/L.

Zápis do 1. třídy ZŠ proběhne 
25. dubna 2017 od 13,30 hodin.
K zápisu se dostaví děti:
1.  Narozené od 1. 9. 2010 do 

31. 8. 2011 a s odkladem školní 
docházky.
2. Narozené od 1. 9. 2011 do 

31. 12. 2011. Podmínkou přijetí 
je doporučující vyjádření škol-
ského poradenského zařízení, u 

Zápis do ZŠ

Zprávy
ze školy

dětí narozených do 30. 6. 2012 
doporučující vyjádření školské-
ho poradenského zařízení a od-
borného lékaře, která k žádosti 
přiloží zákonný zástupce.
Zákonní zástupci s sebou
přinesou:
1. Rodný list dítěte, OP ro-

dičů, kartičku ZP, v případě 
cizinců potvrzení o povolení k 

pobytu.
2. Pokud žádají odklad 

školní docházky, doporuče-
ní školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa 
(nově dle novely ŠZ).

Proto je nutné veškerá 
vyšetření si zařídit včas.
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25. února navštívilo Sportov-
ní odpoledne v maskách na 70 
dětí různých věkových katego-
rií. S chutí děti opakovaně pl-
nily nejen sportovní disciplíny 
a aktivity, nechyběla pohádka, 
hudba a tanec.  Děkujeme všem 

V lednu a únoru jsme s dětmi z 
kroužku chodili k Labi pozoro-
vat tažné ptáky, kteří u nás pře-
zimují, v březnu jsme začali opět 
uklízet nepořádek po našich ne-

Mobilní 8 m lezecká st na

Kole kiáda

Sout že, tvo ení, trampolína,
Klublíkový obchod

Kde: areál ZŠ Kostomlaty nad Labem

Ob erstvení kavárna Luna

Malování na obli ej

Plackohraní

Vstupné dobrovolné

 

KOTLÍKOVÁ 
DOTACE 
 

Máte doma starý kotel, který potřebuje již 
vyměnit? Případně chcete změnit zdroj tepla? 

Nabízíme Vám zpracování žádosti o dotaci a její 
následnou administraci.  

 

 

 Program „Výměna 
zdrojů tepla na 
pevná paliva v 

rodinných domech 
ve Středočeském 
kraji 2015–2018" 

 

Výměna kotlů na 
pevná paliva za 

tepelná čerpadla či 
kotle na biomasu 

 

Dotace až 85 % 

 

Březen 2017 

 

Zapojte se do 
snížení znečištění 
ovzduší ve Vaší 
obci. I Vám se 

bude lépe dýchat. 

 
 

V případě zájmu nás 
kontaktujte, rádi vám 

pomůžeme s vaším 
projektem. 

 
info.bk.dotace@gmail.

com 
 

702 508 479 
776 866 196 

 
 

 

Kroužek mladých myslivců

Nálezy pravěkých zvíøat 
v Kostomlatech a okolí

Klub Kamarád

za ochotu a pomoc při samotné 
realizaci.
Nejen v knihovně z pátku 31. 

března do soboty 1. dubna pro-
běhla Noc s Andersenem s le-
gendárními hrdiny Čtyřlístku. 
Velké poděkování všem, kteří 

nám pomohli 
připravit a zre-
alizovat večerní 
program pro 60 
dětí. Pro kosto-
mlatské děti byla 
tato celostátní 
akce nabídnuta 
již po osmé a stá-
vá se mezi dětmi 
stále oblíbenější. 

Jste-li ochotni 
věnovat kousek 
svého volného 
času nejen svým 
dětem, neváhejte 
nás kontaktovat. 
V prostorách 
Klubu je k dispo-
zici kniha připo-
mínek a podnětů, nebo napište 
na emailovou adresu 
www.klub.kamarad@seznam.cz. 

Jsme rádi za každou pomocnou 
ruku při realizování jednorázo-
vých akcí, i při nabídce kroužků 
a jiných volnočasových aktivit. 
Vítáme vaše podněty a připo-
mínky. 

V minulém čísle Kostomlat-
ských novin vyšel článek Polabský 
Velebobr. Po jeho otištění se mě 
několik lidí ptalo, zdali se nějaké 
podobné nálezy našly i v okolí 
Kostomlat. Přemýšlel jsem, zdali 
je vhodné psát dvakrát za sebou o 
mrtvých zvířatech, ale v zhledem 
ke zjištěným informacím si dovo-
lím s kostlivci otravovat podruhé. 
Díky ochotě pracovnic státního 
okresního archívu Nymburk se 
sídlem v Lysé nad Labem jsem se 
dostal ke článku Pravěký nález u 
Mydlovaru. Ten vyšel ve vlastivěd-
ném sborníku Mladoboleslavska a 
Benátecka „Boleslavan“ v ročníku 
9. z let 1934-1935. Šéfredaktorem 

pořádných spoluobčanech.
Je to neustálý boj proti černým 

skládkám.

František Touš

Knihovna je pro 
čtenáře otevřena 
takto: 

Pondělí 16.00 – 18.00
Čtvrtek 16.00 – 18.00
Sobota 9.00 – 11.00

Klub Kamarád

(pokračování na str. 8)

tohoto sborníku byl Karel Sellner, 
autor románu „Tři bratři z Myd-
lovaru“, dotyčný článek si dovoluji 
celý převzít.
„Pravěký nález u Mydlovaru“
Zájem o Mydlovar, vzbuzený 

Sellnerovou povídkou „Tři bratři 
z Mydlovar“, dovolí zmíniti se o 
zprávě J.K.Rachlíka, kněze řádu 
pobožných škol a učitele 4. třídy v 
Brandýse n. L., která byla uveřej-
něna 10. listopadu 1936, v 45. Čísle 
„Květů, národního zábavníku pro 
Čechy, Moravany a Slováky“ vy-
dávaných Janem Hostivítem Po-
spíšilem.
 J.K.Rachlík přišel v září r. 1836 
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 Narodil se v zemi včelám zaslíbe-
né. Jeho celoživotní láska ke vče-
lám ho ze Slovinska dovedla až k 

Rok včely

Anton Janša dvorní včelař 
císařovny Marie Terezie
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do Kostomlat na lysském panství 
a spatřil u tamního purkrabího p. 
Burgermaistera obrovskou zvířecí 
kost, již pokládal za „díl nohy před-
ní levého boku jakéhosi velikána“ a 
divil se“tomu nálezu v krajině naší 
polabské“. Pátraje po jejím půvo-
du zjistil, že téhož měsíce září, vrše 
své vyhledávaje, vytáhl rybář blíže 
stověkého Mydlovaru z hlubokého 
Labe kost nevídané velikosti. By-
loť to nedaleko břehu příkrého na 
tom místě, kde ještě před několika 
lety díl duboviny stával, dorážli-
vým rozvodněného Labe  útokům 
vzdorující a půdu kořeny svými 
přidržující. Tato kost obsahuje 4 
střevíce rak. míry v délce (1,26m), 
1 střevíc a 4 palce objímá v nejten-
čím délky středu, na tenčím pak 
konci tu, kde trepolojablkové ko-
leno jest, měří 8 ½ palce (21 cm) 
v tloušťce. Ačkoliv na jedné straně 
obou konců  na 6-7 palců v délce, 
3 ½ v hloubce u širšího konce a 5 
a 1/2 palce u užšího vyhnilá jest, 
přece v nejmenší dutosti své asi 3 
palce v průměru zaujímajíc, dlou-
hé holince aneb troubě se podobá. 
Po několika dnech vyschla vážíť 25 
a 1/2 libry (asi 13 kg). Lad. Pokorný
Poznámka: Nález patrně popisuje 

stehenní kost mamutí. Dostal jsem 
z nálezu při regulaci Labe u Ostré 
mamutí stoličku a právem se do-
mnívám kel nebo roh jednorožce 
vyobrazený na erbu Roudnických 
z Mydlovaru jest kel mamutí. Při 
pokračování v regulaci Labe pod 
litolským mostem vynesl bagr z 
hlubokých náplavů mnoho kostí 

i části parohů jelena diluviálního.  
Karel Sellner
Velmi zajímavé informace o ná-

lezech pravěkých zvířat (starších 
než středověk) v okolí Kostomlat 
přinesl i článek Jaromíra Havelky 
„Přírodovědecké sbírky vlastivěd-
ného muzea v Nymburce“, ten vy-
šel v čísle 1-2 dvanáctého ročníku 
vlastivědného zpravodaje Polabí v  
roce 1972. Z tohoto článku si do-
volím přepsat údaje vztahující se ke 
Kostomlatům a okolí:
Křídové zkameněliny 
Mořská houba Amorhospongia 

rugosa – Kostomlaty
Červy Fukoies sp. – Kostomlaty
Ramenonožci  Terebratulina stri-

atula – Hronětice
Mlži Inoceramus lemarcki – 

Hronětice, Kostomlaty, Doubrava
Ostrea vesicularis - Hronětice, 

Kostomlaty, Doubrava
Ostrea canaliculata - Kostomlaty, 

Doubrava
Pecten pulchellus - Kostomlaty, 

Doubrava
Pecten nilssoni –Kostomlaty
Lima elongata – Hronětice
Lima granulata - Kostomlaty, 

Doubrava
Lima hoperi - Kostomlaty, 

Doubrava
Břichonožci  Patella sp. – Doubra-

va
(název obce je lokalita kde se daná 

fosilie našla).
Z kostí pleistocenních zvířat se 

v Nymburce nacházelo z lokality 
Mydlovar několik úlomků ho-
lenních kostí skotu Bos bison a z 
lokality Kostomlátky kosti jelena 
Cervus elephus.
Zbytky prehistorických zvířat 

můžeme najít například v pískov-
nách, na březích pískovny Doubra-
va se mi v dubnu a v červnu 2011 
podařilo najít pozůstatky jelena. V 

pískovnách můžeme pozorovat i 
další mohutné svědky pravěku a to 
při těžbě vytažené kmeny převáž-
ně dubů, které jsou zčernalé a pře-
vážně zkamenělé, ležely stovky i ti-
síce let zavalené ve štěrkopískových 
náplavech řek. Tyto stromy, čas od 
času přinášejí i svědectví o životě 
pravěké zvířeny. V květnu 1960 
byli v pískovně mezi Poděbrady 
a Klukem z hloubky asi 7 metrů 
při těžbě štěrkopískového náplavu 
vytaženy kmeny prehistorických 
dubů. Dva z těchto dubů měli ve 
své dolní části zřetelné dokola oko-
lo kmene okusy od zubů bobrů.
Tyto okusy ( požerky) byly vel-

mi čisté a pravidelně provedené 
a zasahovaly poměrně hluboko 
do kmene. Část jednoho tohoto 
ohlodaného stromu byla kdysi vy-
stavena v expozici Poděbradského 
muzea. 
Zkameněliny u nás převážně dru-

hohorních křídových mořských 
živočichů lze najít i v okolních 
opukových lomech. V nejbliž-
ším okolí jde o lom v polích mezi 
Kostomlaty a Doubravou (velmi 
zarostlý) a  několik lomů za Stra-
tovem ve směru na  Milovice. Zde 
lze najít různé lastury mlžů např. 

rodu Inoceramus. Pozůstatky pra-
věkých zvířat lze najít i při pohybu 
s labskou hladinou. V říjnu 2013 
při snížení hladiny Labe našel syn 
Richard na labském dně kousek 
od Mydlovaru část spodní čelisti 
koně a manželka část spodní čelisti 
krávy.
Pozůstatky prehistorických zvířat 

lze najít i ve vyhrabaném písku z 
říčního dna.
Například ve vyhrnutém písku na 

písečné pláži u plavební komory 
Hradištko se mi v létě roku 2014 
a 2015 podařilo najít část čelisti 
malé šelmy, kost a zub ze srnce. Na 
tom samém místě jsem na pod-
zim 2013 našel část fosilního mlže 
asi rodu Pecten, v červnu 2014 
část fosilní ústřice rodu Ostrea a v 
srpnu 2016 celou fosilní ústřici 
rodu Ostrea. 
Pokud při svých cestách do pří-

rody objevíte nějaké pozůstatky 
prehistorických zvířat nebo zka-
meněliny, zkuste se s jejich foto-
grafiemi pochlubit na stránkách 
Kostomlatských novin, když už u 
nás není muzeum ani výstavní síň.

text a foto: David Macháček
Příroda.kostomlaty@seznam.cz

císařovně Marii Terezii. Včelařský 
patent, na kterém s ní úzce spolu-
pracoval, položil základ ke včela-
ření v celém Rakousku-Uhersku. 
Tím pádem i v Čechách. Janšovy 
činnosti si všiml i vídeňský císař-
ský dvůr, jmenovitě Marie Terezie, 

která celý život včelaření vášnivě 
propagovala. Roku 1769 založi-
la v Belvederu, ve Vídni, první 
státní včelařskou školu na světě. 
Tereziánská včelařská škola po-
skytovala všem studentům zdar-
ma kurzy včelařství a také bezplat-

né ubytování a stravování.
Včelařství bylo v té době hojně 

rozšířené. V Čechách žil Josef 
Antonín Janiš, byl včelařským ba-
datelem a prvním včelařem, kte-
rý začal včelařit v rozdělitelných 

Nálezy pravěkých 
zvíøat 

v Kostomlatech a 
okolí

(dokončení)

(pokračování na str. 9)
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Minivolejbal 

Naše odchovankyně Markéta 
Burešová je členkou extraligového 

týmu juniorek Sokola Žižkov, 
který získal krásné třetí místo na 
finále mistrovství republiky. Jsme 

na ni moc pyšní! 

Dne 29. 1. jsme se s  našimi mi-
nivolejbalisty účastnili Středo-
českého festivalu minivolejbalu 
v Neratovicích.
I přes chřipkové období bylo 

přihlášeno rekordních 242 
družstev malých sportovců. 
Vedlo se nám dobře ve všech 
barvách. Nechávali jsme za se-
bou i velká města jako jsou např. 
Kladno, Příbram, Mělník apod.
Třetím místem v oranžovém 

volejbale se mohli pyšnit Tereza 
Hradilová, Martin Čech a Mar-
tin Bureš.
Největší úspěch  se podařil v 

červeném volejbale, kdy Adél-
ka Zábranská a Eliška Váchová 
vybojovaly krásné druhé místo.
Ve fi nále je velmi těsně  porazili 

kluci z Kralup nad Labem. Po 
takovém úspěchu se naše hráč-

Vážení sportovní přátelé, obča-
né Kostomlat a všichni příznivci 
kostomlatského Sokola
        V pátek 17. března 2017 se 

konala valná hromada Tělocvičné 
jednoty Sokol Kostomlaty nad 
Labem za přítomnosti starostky 
Obce Kostomlaty nad Labem 
paní ing. Romany Hradilové.
Ve své zprávě jsem přítomné 

seznámila s činností výboru So-
kola za uplynulé  roční období a 
v krátkosti bych s tímto seznámila 
i Vás, občany Kostomlat, přestože 
vás průběžně v kostomlatských 
novinách  informuji o dění v naší 
organizaci.
Nejprve bych vám chtěla připo-

menout datum 16. února 2017, 
kdy uplynulo 155 let od založení 
první sokolské tělocvičné jedno-
ty, Pražské tělocvičné jednoty, od 
roku 1864 nazvané Sokol Praž-
ský. Ještě v témže roce 1862 se 

Sokol
sokolské hnutí začalo šířit z Pra-
hy do Čech a na Moravu – byly 
založeny jednoty v Brně, Jičíně, 
Jaroměři, Kutné Hoře, Nové Pace, 
Příbrami, Turnově, Čáslavi a také 
v Kolíně, jednotě, pod kterou v 
současně době spadá naše Tělo-
cvičná jednota Sokol Kostomlaty 
nad Labem. Činnost Sokola byla 
v historii čtyřikrát násilně ukon-
čena, ale vždy hned, jak to bylo 
možné, obnovila svoji činnost. To 
svědčí o tom, že myšlenky a ide-
ály sokolského hnutí v naší spo-
lečnosti silně zakořenily. Sokol, 
který vyznává hodnoty svobody 
a demokracie svým programem a 
svou činností oslovuje i současné 
generace.
Nechce se tomu ani věřit, ale 

tento rok začínám již pátý rok ve 
funkci starostky Sokola. Asi se 
budu opakovat, když řeknu, že 
to není stále jednoduché. Velmi 
bych si přála,  abychom měli do-
statek fi nancí, v tom případě by-
chom mohli lépe zabezpečit naše 
sportovce, opravit celkový vzhled 
naší Sokolovny  a další. Plány a 

představy bychom měli, ale moje 
stará písnička, chybí koruny.
V roce 2016 výbor Sokola řešil 

následující:
- V měsíci dubnu jsme na zá-

kladě usnesení z výroční schůze 
z loňského roku  zaslali na Obec 
dopis,  za jakých podmínek by 
došlo k převodu Sokolovny na 
obec – doposud jsme neobdrželi 
žádné vyjádření.
- Vybrali jsme příspěvky v část-

ce 55 tis. Kč, Župě Kolín jsme za 
členské známky odevzdali částku 
ve výši 13.400,-Kč.
- Řešili jsme žádost OÚ o převod 

pozemků pod chodníky – jedna-
lo se o převod ozemku č. 690/2  
ostatní plocha komunikace o vý-
měře 6 m2 a pozemku č. 691/2 

Rok včely
(dokončení)

úlech. Svým přístupem k chovu 
včel položil základní kámen pro 
vznik moderního včelaření v 
Čechách, ale i v celém světě. Vý-
znamná kniha z roku 1789 dosta-
la název Aučinlivé spravování včel 
pro obecného krajana v Králov-
ství českém. Toto dílo je klenotem 
v knihovně organizovaných čes-
kých včelařů.
V každé zahradě obecní školy 

choval pan řídící včely, úly byly 
časté i v jiných zahradách. Louky 
byly plné kvítí. Dnešní zahrady 
mají bazény a trávníkové plochy 

bez květů.
  Včely v dubnu
Máme po prvních jarních pro-

hlídkách včelstev. Při této kontrole 
zjišťujeme sílu včelstva a přítom-
nost matky, dále vyndáme po 
zimním vlhku nekvalitní rámky. 
Dbáme na množství zásob v úle, 
včelky čeká ještě náročné období, 
chladné dny před hlavní snůš-
kou. Včelky nosí první pyl, hlavní 
výživu pro plod. Matky kladou, 
líhnou se mladušky a postupně 
včelstvo narůstá. Aktivita včel se 
zvyšuje.

Včelám dík!
Marta Dvořáková

KostomlatyVK

ky nominovaly na celostátní fi -
nále.
Máme ze všech dětí ohromnou 

radost.

Za VK Kostomlaty
Marcela Šubrtová

komunikace o výměře 156 m2. 
Darovací smlouva byla vypraco-
vána, předložena k právní kontro-
le ČOS. Touto smlouvou převedla 
TJ tyto pozemky obci bez nároku 
na jakoukoliv fi nanční náhradu.
- V měsíci květnu jsme připravo-

vali na 11. 6. 2016 v rámci výročí 
110 let založení Sokola Kostomla-
ty „Den otevřených dveří pro děti 
a mládež„  
- Z důvodů nedostatečnosti fi -

nančních prostředků Středočes-
kého kraje nám byla zamítnuta 
žádost o dotaci ze Středočeského 
kraje na vytápění sálu Sokolovny 
pomocí plynových infrazářičů 
Helios.
- Neinvestiční dotace podána 

(pokračování na str. 10)



strana 10  číslo 2 - duben 2017 Sport

koncem roku 2015  - program 
VIII – podpora činnosti trenérů 
a asistentů zajišťující práci s dětmi 
a mládeží do 18 let a zabezpečení 
sportovního vybavení, nám byla 
poukázaná v částce 89 tis. Kč. 
Tato částka byla rozdělena mezi 
mládežnické oddíly fotbalu a 
volejbalu jednak na mzdové ná-
klady a jednak na spotřebu ma-
teriálu - Mzdové náklady trenérů 
a asistentů činily 58 815,- Kč, ma-
teriální vybavení mohli zakoupit v 
částce 30185,- Kč.
-V měsíci červnu jsme obdrže-

li investiční dotaci z programu 
133510 „ Podpora materiálně 
technické základny sportu v roce 
2016 na Rekonstrukci povrchu 
hřiště “ – závlahový systém v část-
ce 239 tis. Kč. Na spoluúčasti se na 
základě podmínek dotace podílel 
OÚ Kostomlaty částkou 34 tis. Kč 
a stejnou částkou fotbalový oddíl 
výtěžkem ze Staročeských retro-
májů 2015. Po doplnění a dolože-
ní všech potřebných dokumentů 
k obdržení této dotace včetně vý-
běrového řízení, jsme v polovině 
měsíce září provedli rekonstrukci 
povrchu hřiště -závlahový systém.  
Rekonstrukci provedla fi rma Ma-
chač, Nové Bránice 232, Dolní 
Kounice.
- Po ukončení soutěže byl usku-

tečněn „ 16. ročník memoriálu 
Otakara Zdeňka“. Nebyl to žákov-
ský turnaj jako v minulých letech, 
jelikož v loňském roce jsme oddíl 
žáčků neměli. Z důvodu zacho-
vání tradice byl sehrán přátelský 
zápas našich dorostenců s doros-
tenci TJ Křinec.
-Začátkem měsíce července jsme 

byli pozváni na fotbalový turnaj 
„Kostomlat„ do Kostomlat pod 
Řípem za účasti Kostomlat pod 
Milešovkou a našich fotbalistů. 
Turnaj proběhl úspěšně. Naše 
mužstvo skončilo na druhém 
místě. Zároveň jsme obě mužstva 
pozvali k nám na turnaj uspořá-
daný v rámci oslav 110 let Sokola.
-Tento turnaj proběhl v sobotu 

13. 8. 2016 za účasti všech muž-
stev Kostomlat, /nad Labem, 
pod Řípem a pod Milešovkou/ 
za krásného letního počasí. My-
slím si, že pro všechna mužstva 
to byla zároveň příprava na pod-
zimní část soutěže. Byla jsem po-
těšena, že tento turnaj sledovali 

se zájmem nejen sportovci, ale i 
občané Kostomlat. Naše mužstvo 
skončilo na třetím místě. Na dru-
hém místě a stříbrný pohár získali 
fotbalisté Kostomlat pod Řípem, 
zlatý a zároveň putovní pohár si 
odvezli fotbalisté Kostomlat pod 
Milešovkou.  
Věříme a přejeme si, aby se ten-

to turnaj stal tradicí, proto jsme v 
letošním roce po ukončení jarní 
části soutěže pozváni do Kosto-
mlat pod Milešovkou.
- O kostomlatském posvícení 

jsme na tréninkovém hřišti přiví-
tali Lunapark pana Janečka.  V so-
botu se konal tradiční volejbalový 
turnaj, první mistrovské utkání 
sehráli naši dorostenci, v neděli 
bojovalo A mužstvo, v pondělí, 
na Zlatou, proběhl posvícenský 
sedmiboj.
- V měsíci říjnu jsme připravo-

vali návrh rozpoču Tělocvičné 
jednoty pro přidělení dotace od 
obce na rok 2017. Žádost pro 
zastupitele jsme připravovali do 
nám zaslaných tiskopisů s ter-
mínem jeho předání. Mohu za 
sebe i za celý výbor říci, že nebyl 
dělán horkou jehlou. Vycházeli 
jsme ze skutečnosti jednotlivých 
oddílů za rok 2016. Myslíme si, 
že je těžké posuzovat rozpočet 
každého oddílu, neboť potřeby 
každého oddílu jsou rozdílné. Z 
předchozích jednání se zastupiteli 
obce víme, že částka 388 081,-Kč, 
kterou požadujeme, bude pro 
mnohé zastupitele nepřijatelná. 
Je to ale pouze návrh rozpočtu, se 
kterým neustále pracujeme. Věřte 
nám ale, že se snažíme a budeme 
se i nadále snažit i my získat fi -
nanční prostředky formou dotací, 
sponzorských darů, oddílových 
příspěvků, grantů apod. To, že 
se nám podařilo v letošním roce 
získat dotaci na automatickou 
závlahu hřiště, dotaci ze státního 
rozpočtu na podporu trenérů a 
asistentů zajišťující práci s dětmi 
a na sportovní vybavení a výstroje 
mládeže, třetí sadu dresů od Ge-
neral pojišťovny apod. svědčí o 
snaze a dobré práci výboru. Do-
mníváme se, že se toto nepodaři-
lo žádnému výboru pracujícímu 
před námi. Vždyť i to, že všichni 
naši sportovci nebo rodiče dětí 
jezdí po utkáních a zápasech zdar-
ma, je část sponzorských příspěv-
ků a z uvedených tabulek vyplývá, 
že tato částka není určitě malá.       
Zastupitelé nám jako každým 

rokem odsouhlasili částku 200 
tisíc Kč, přesto za tuto částku dě-
kujeme.
- MŠMT ke konci roku uveřejni-

lo podmínky pro podání žádosti 
o dotace na rok 2017. Jedná se o 
program IV. pro TJ, sdružené ve 
fotbalové asociaci ČR. Tato nein-
vestiční dotace je určena na údrž-
bu a provoz sportovního zařízení 
jak pro fotbal, tak pro sportovní 
zařízení s víceúčelovým zaměře-
ním. Dále byla vyhlášena státní 
podpora sportu na období 2017 
– 2019 program VIII. /neinves-
tiční dotace/. Vyplnění těchto 
programů pro nás bylo prioritou, i 
když to nebylo vůbec jednoduché 
připravit podklady v poměrně 
krátkém termínu. Jelikož s fi nan-
cemi neustále bojujeme, snažíme 
se alespoň touto cestou zlepšit naši 
fi nanční situaci.
- Poslední věc, kterou jsme v loň-

ském roce řešili, byla výpověď naší 
hostinské sl. Markéty Toušové. 
Na základě inzerátu v kostomlat-
ských novinách se nám přihlásil 
pan Petr Kaprál z Rozkoše.   
-V měsíci lednu letošního roku 

měl zájem o pronájem našeho 
sálu taneční mistr pan Šulc z Jičína 
pro výuku tanečních pro letošní 
rok. Jednalo se o 13 nedělí od září 
do konce roku. Nabídka to na jed-
né straně byla lákavá, protože za 
přislíbený nájem bychom mohli 
náš sál trochu zvelebit, na druhé 
straně jsem měla obavy, abychom 
sál dokázali připravit tak, jak by 
si to naši tanečníci představovali. 
Přestože byl nábor proveden i v 
našem okolí, přihlásilo se pouze 7 
kostomlatských párů, takže k vzá-
jemné spolupráci nedošlo.   
-Počátkem roku 2017 bylo na-

ším úkolem vyúčtovat dotace 
roku 2016.  To znamená, dotaci 
od obce, dotaci na rekonstrukci 
zalévání fotbalového hřiště, pro-
gram VIII – podpora činnosti 
trenérů a asistentů zajišťující práci 
s dětmi a mládeži do 18 let a za-
bezpečení sportovního vybavení. 
Děkuji sestře Míle Hercokové, 
naší hospodářce, a bratru Tomáši 
Houdkovi, kteří měli hlavní podíl 
na vyúčtování těchto dotací. Dále 
jsme ve spolupráci s vedoucími 
jednotlivých oddílů vypracovali 
pro Župu Kolín župní granty a 
granty odboru sportu. Celkem 
jsme vypracovali a odevzdali 15 
žádostí.
-Do 15. 2. 2017 jsme museli ode-

vzdat a také odevzdali statistické 
výkazy pro Župu Kolín. V sou-
časné době má naše TJ 189 členů, 
z toho aktivních je 150 členů, ve 
všestrannosti je 39 členů, dospě-
lých členů je 65, 23 je dorostenců, 
62 členů je žactva. Nejstarším čle-
nem naší TJ je pan Ladislav Ježek.
-Co se týká sportovních oddí-

lů, nedošlo k žádným změnám, 
máme stále 5 sportovních oddílů, 
nedošlo ke změnám ani ve vedení 
těchto oddílů. Jedinou změnou je 
přihlášení těch nejmenších fotba-
listů za členy Sokola a zároveň za 
členy FAČR.
- Pro letošní rok je změna ve vy-

bírání členských známek schvá-
lená Výborem ČOS 26. 11. 2016. 
Mládež do 18 let a důchodci nad 
65 let zaplatí 200 Kč + 50 Kč za sle-
tovou známku, která je pro letošní 
rok povinná, dospělí 19-64 let za-
platí 500 Kč + 50 Kč za sletovou 
známku. Změna je i v odvodu z 
členských známek. 25% dostává  
ČOS, 15% jde na župu a 60 % 
zůstává u nás v jednotě. Věřím, že 
všichni členové naší jednoty tyto 
změny pochopí.
- V měsíci březnu uspořádal fot-

balový oddíl česko-slovenskou 
diskotéku. Překvapil mě zájem o 
tuto zábavu, 220 platících je toho 
důkazem. Je vidět, že nejen ti mla-
dí, ale i střední generace Kosto-
mlat se chce a umí bavit.
-V měsíci květnu připravujeme 

druhý ročník staročeských ret-
romájů. Přejeme si, aby byly tak 
úspěšné jako ty minulé. Všichni 
jste srdečně zváni.
-Ve své zprávě jsem přítomné a 

teď i vás v krátkosti seznámila s 
činností výboru Sokola. Snažíme 
se pracovat tak co nám podmínky 
a fi nance dovolí. Nad kritickými 
a většinou lživými názory někte-
rých pisatelů v Kostomlatských 
novinách jsme se již povznesli, 
těší nás však názory občanů, kteří 
ocení naši práci, neboť ví, co práce 
v Sokole obnáší.
Závěrem jsem poděkovala za 

dobrovolnou práci ve prospěch 
sportu v Kostomlatech. Poděko-
vání patří všem členům Sokola, 
trenérům, asistentům, správci 
našeho areálu panu Zinkovi za 
udržování sportoviště a jeho okolí 
a všem za podporu a činnost ve 
prospěch naší jednoty. Novému 
hostinskému jsem popřála radost 
z práce a dobré pivečko.

Sokol
(pokračování)

(pokračování na str. 11)
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Středa 5. 4. 2017 17:30 Bohemia Poděbrady B Doma
Středa 12. 4. 2017  18:00 Milovice B Venku
Středa 19. 4. 2017  18:00 Pátek B  Doma
Středa 26. 4. 2017  18:00 Drahelice  Venku
Středa 3. 5. 2017  18:00 Sadská B Doma
Středa 10. 5. 2017  18:00 AFK Nymburk  Venku
Středa 17. 5. 2017  18:00 Poříčany Doma
Středa 24. 5. 2017  18:00 Přerov nad Labem  Venku
Středa 31. 5. 2017  18:00 Stratov Doma
Středa 7. 6. 2017  18:00 POLABAN Nymburk B Doma
Středa 14. 6. 2017  18:00 Kovanice  Venku

Neděle 12.3. 2017 10:15 Český Brod  Venku
Sobota 18.3.2017 10:15 Velim Doma
Sobota 25.3.2017 10:15 Úvaly  Venku
Sobota 1.4.2017 10:15 Kouřim  Doma
Neděle 9.4.2017 10:15 Pečky  Venku
Sobota 15.4.2017 10:15 Litol  Doma
Neděle 30.4 2017 10:15 Červené Pečky  Venku
Sobota 6.5.2017 10:15 Lysá  Doma
Sobota 20.5.2017 10:15 Vrdy  Doma
Sobota 27.5.2017 10:15 Městec Králové  Venku
Sobota 3.6.2017 10:15 Čelákovice Doma
Neděle 11.6.2017 10:15 Jestřábí Lhota  Venku
Sobota 17.6.2017 10:15 Velký Osek Doma

Neděle 26. 3. 2017 15:00 Semice B  Venku
Neděle 2. 4. 2017 16:30 Rožďalovice  Doma
Sobota 8. 4. 2017 10:15 Libice nad Cidlinou  Venku
Neděle 16. 4. 2017 17:00 Běrunice A  Doma
Neděle 23. 4. 2017 17:30 Ostrá B  Venku
Sobota 29. 4. 2017 17:00 Všejany  Venku
Neděle 7. 5. 2017 17:00 Přerov nad Labem  Doma
Sobota 13. 5. 2017 17:00 Kovanice  Venku
Neděle 21. 5. 2017 17:00 Hrubý Jeseník A  Doma
Sobota 27. 5. 2017 17:00 Opočnice  Venku
Neděle 4. 6. 2017 17:00 Kostelní Lhota A  Doma
Neděle 11. 6. 2017 17:00 Městec Králové A  Venku
Sobota 17. 6. 2017 14:00 Seletice Doma

Pøípravka mladší

Fotbalové tabulky

A mužstvo Dorost

Sokol
(dokončení)

Slovo starostky
(dokončení)

Velké poděkování patří i všem 
našim sponzorům jak po stránce 
fi nanční, naturální či pracovní.  

Svou zprávu jsem zakončila rče-
ním Miroslava Tyrše: „Bratrství 
není o tom nevidět chyby, ale vy-
tknout je způsobem bratrským“.

Popřála jsem všem a přeji to i 
Vám, občanům Kostomlat, krás-
né jarní dny a hlavně pevné zdra-
ví.

Eva Vávrová, starostka
TJ Sokol Kostomlaty n./L.

Co nás ovšem v současnosti 
pálí ze všeho nejvíce a nesnese od-
kladu, to jsou opakující se  závady 
a problémy v naší kanalizační síti. 
Vyjma havarijního stavu čistír-
ny odpadních vod, kde v těchto 
dnech probíhá nutná kompletní 
výměna jedné z částí technologie, 
bylo zjištěno, že v havarijním stavu 
je i většina kontrolních kanalizač-

ních šachet. Pro obec to znamená 
naprosto nezbytnou postupnou 
výměnu a rekonstrukci, aby ne-
došlo k dlouhodobějšímu havarij-
nímu stavu. Bohužel, vzhledem k 
fi nančním a investičním možnos-
tem obce, bude nutné odsunout 
plánovanou rekonstrukci jednot-
livých chodníků v obci na nezbyt-
ně nutnou dobu.

Velkým zaznamenaným úspě-
chem je po mnoha jednáních roz-
hodnutí společnosti ČEZ, která 
vyhověla žádosti obce o přeložení 
vedení nízkého napětí do pod-
zemních sítí. Počátkem tohoto 
roku byly započaty projektové 
práce prozatím na další dvě etapy 
v obci Kostomlaty, které pokryjí 
střed obce a celou její východní a 
jižní část. Bohužel se nám zatím 
stále nedaří se stejnou žádostí 
uspět i u správce telefonních sítí. 

Většina z vás si jistě všimla, 
že v závěru období vegetačního 
klidu došlo k výraznému kácení, 
nevratně poškozených, nebez-
pečných či jinak závažně nevhod-
ných stromů v lokalitě u nádraží a 
u budovy staré školy Na Kopečku. 
Je ale třeba vás ujistit, že pro obě 
lokality má obec zpracovaný plán 
jejich revitalizace a v průběhu ná-

sledujících měsíců bude probíhat 
obnova jejich výsadby. Záměrem 
obce je vytvořit v obou lokalitách 
parkové úpravy, o které bude 
možné snáze pečovat dostupnou 
technikou. 

Významnou změnou, kterou v 
budoucnu pocítí všichni obyvate-
lé našich obcí, bude m. j. i pláno-
vaná modernizace železniční tra-
tě, resp. traťového úseku Lysá nad 
Labem – Nymburk. Cílem této 
připravované akce je optimalizace 
trati a s tím související nezbytná 
redukce jednotlivých úrovňových 
železničních přejezdů v obci a vý-
stavba nadjezdu a podchodu, kte-
ré tyto zrušené přejezdy nahradí. 
Správa železniční dopravní cesty, 
jako investor celé akce, uvažuje o 
zrušení železničních přejezdů v 
Rozkoši (Bejkovka), „U Duběn-
ků“ a u obecního úřadu. Celá 

věc je v tuto chvíli ve fázi jednání. 
Obec podala k navrhovanému 
řešení námitky, které budou pro-
jednány s projektantem i objed-
natelem celé stavby. Defi nitivní 
projektová dokumentace by měla 
být ve všech souvislostech zpraco-
vána do konce února 2019. 

Důležitou a velice pozitivní in-
formací je, že krajským úřadem 
byla bez výhrad vyhodnocena i 
další dotační akce – rekonstruk-
ce vodovodního řadu v základní 
škole. 

Věříme, že v tomto duchu bu-
dou probíhat i akce další a obec 
tak bude postupně dostávat no-
vou podobu.

Přeji vám nádherné jarní dny 
plné radosti, svěžesti a optimismu.

Ing. Romana Hradilová,
starostka obce
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Blahopřejeme k významným jubileím:
 paní Miladě Slípkové z Rozkoše
 panu Jiřímu Hutrovi z Kostomlat
 panu Aloisu Rylichovi z Lán
 paní Jiřině Srncové z Kostomlat
 paní Milušce Kuchtové z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
 Zdeňka Jílka, nar. 5.1.2017
 Tobiase Maňáka, nar. 8.1.2017
 Lenku Rathouskou, nar. 23.1.2017
 Viktora Šímu, nar. 22.2.2017
Naposledy jsme se rozloučili:
 s paní Jaroslavou Koterovou z Kostomlat
 s paní Alenou Myslíkovou z Kostomlat 
 s panem Rudolfem Holotinou z Kostomlat

Mezi námi 
jsme přivítali
Tomáška.

Mezi námi jsme přivítali Aničku.

Mezi námi 
jsme přivítali 
Nikolku, 
Josífka, 
Marečka.

Mezi námi 
jsme přivítali 
Zuzanku, 
Kačenku, 
Klárku.

Mezi námi 
jsme přivítali 
Sárinku, 
Michálka a 
Jeníka.

Nová plavební sezóna lodi
Blanice se blíží

Vítání občánků

Počet obyvatel k 31. 12. 2016

Zimní přestávka se poma-
lu chýlí ke konci a loď Blanice 
se začíná připravovat na další, 
v pořadí již čtvrtou plaveb-
ní sezónu. Od začátku května 
Blanice opět vypluje do vod 
středního Labe. Nejvýrazněj-
ší novinkou letošního roku je 
rozšíření pravidelné trasy Nym-
burk – Ostrá. Ráno bude Blani-
ce vyplouvat již z Poděbrad a po 
skončení pravidelných plaveb 
mezi Nymburkem a Ostrou se 
zase navečer do Poděbrad vrá-
tí. Ceny plaveb se oproti loňsku 

nemění. Zůstává i možnost pře-
pravy jízdních kol.

 Kromě pravidelných plaveb 
nabízíme Blanici i ke skupino-
vým výletům. V předprázd-
ninovém čase jsou to hlavně 
školní výlety, po celou plavební 
sezónu pak seniorské zájezdy.

 V neposlední řadě lze Blanici 
pronajmout i k menším osla-
vám. Rádi Vám připravíme ná-

oobec celkem muž žen
Hron tice 164 80 84

Kostomlaty nad 
Labem 

1381 690 691

Lány 120 62 58
Rozkoš 101 50 51

Vápensko 62 29 33
celkem 1828 911 917

vrh trasy plavby podle časových 
a fi nančních možností a také 
jsme schopni nabídnout občer-
stvení. Novinkou letošní sezóny 
je možnost pronájmu grilu, své 
oblíbené pochoutky si tak mů-
žete při plavbě připravit sami.

 S lodí Blanice se letos budete 
setkávat i při různých akcích. 
Mezi ty tradiční patří Lodě na 
Labi, Hrabalovo Kersko, Slav-
nosti Postřižinského piva, nym-
burské posvícení či Dny Evrop-
ského kulturního dědictví.

 Všechno důležité o Blanici je 

k nalezení na webových strán-
kách www.polabinalodi.cz , 
které získají pro letošek novou, 
přehlednější podobu. Najdete 
zde informace o plavbách, pří-
stavištích, kontakty či třeba tipy 
na výlety po okolí.

Na setkání s Vámi 
v plavební sezóně 2017 se 
těší posádka lodi BlaniceFo
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