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Odstavná plocha u nádraží

Vítězství v anketě
Kostomlatské noviny zvítězily v celo-

státní anketě nezávislosti a kvality radnič-
ních periodik, kterou vyhlásilo občanské 
sdružení Oživení. Oživení provedlo uni-
kátní obsahovou analýzu 500 čísel radnič-
ních zpravodajů celkem stovky samospráv. 
Analýza navazuje na podobný průzkum 
z roku 2006. Hodnocena byla hlavně ná-
zorová pluralita vůči celkovým informa-
cím o činnosti radnice, jejíž rozsah urču-
je, nakolik samosprávy cenzurují obsah
a limitují názorovou pestrost svých listů. 
Ve většině případů periodika nadále slouží
k politické prezentaci vládnoucích koalic 
na radnicích. V roce 2006 činil rozsah 
alternativních názorů průměrně 2,59 % 
plochy o činnosti radnice, v roce 2014
to bylo 2,62 %. Každé druhé periodikum 
neobsahovalo ani náznak alternativních 
názorů. 

Jak vyplývá z tiskové zprávy projektu 
Oživení, nejvíce prostoru pro alternativní 
názory vůči politice radnice v roce 2014 
poskytoval zpravodaj v Kostomlatech nad 
Labem (54,08 %). Periodika, která běžně 
publikují alternativní názory, dosahují 
spíše hodnot okolo 10 %. Obecně panuje 
vyšší pluralita názorů v případě periodik, 
u kterých je zřízena redakční rada, která je 
většinou tvořena členy mimo vedení rad-
nice a je ustavena zastupitelstvem. Jako 
užitečná se také ukázala vnitřní pravidla 
pro uveřejňování příspěvků zastupitelů
v periodiku. Naopak, proti názorové 
rozmanitosti působí, když je periodi-
kum laděno apoliticky, tedy jako ryze 
informační zpravodaj, který není určen 
pro výměnu politických názorů. Taková 
periodika však ve skutečnosti manipu-
lují a skrývají veřejnosti diskuzi, která 
by posouvala témata vpřed. Všechna 
sledovaná periodika obsahovala málo 
zpráv o budoucích významných roz-
hodnutích vedení obcí, tedy těch, která 
veřejnosti umožňují vyjádřit se, ovlivnit
a spoluvytvářet obecní dění. Podrobnou 
analýzu našich i ostatních listů můžete 
sledovat na www.hlasnatrouba.cz. 

Lenka Michálková Autorem ilustrace je Vladimír Zalabák

Za vraty vpra-
vo (pohledem 
z pošty) od ná-
dražní budovy se 
od zimy uklízí. 
Vzniká zde od-
stavná plocha pro 
osobní auta, která 
přes den parkují 
před stanicí ČD 
a, nevejdou-li se, 
pak i v jejím blíz-
kém okolí. Akce 
má svou historii.

Existuje pro-
jekt terminálu 
osobní přepravy 
v prostoru ná-
draží v Kostomlatech, jehož součástí je 
rekonstrukce kolejiště, nádražní budo-
vy a přednádražního prostoru s novou 
autobusovou zastávkou. Uskutečnění 
přednádražní části projektu je v pravo-
moci obce. Její součástí je mimo jiné pro 
autobus navržený kruhový objezd před 
nádražím a pro osobní auta parkoviště 
vlevo od budovy. Předchozí ZO shleda-
lo tyto dvě součásti návrhu nevhodnými 
pro život kolem nádraží a prosazovalo 
odkoupit od drah pro parkování pravou 
stranu - také jako nejlevnější a nejméně 
pracnou variantu. To se ke sklonku mi-
nulého roku podařilo a dnes se upravuje.

Místo má své výhody. Přijíždějící vo-
zidla sem dojedou přímo bez nutnosti 
křížení své trasy s chodci. Je vydláždě-
no, i když úpravy jsou nutné. Na snímku 
je zobrazeno, jak bude odstavná plocha 
rozvržena. Pro pozice stání 19 až 26 mu-

síme ještě odstranit podezdívku po sho-
řelém skladu a vydláždit místo kostkami, 
které pochází ze silnice v obci. Na ploše 
s místy 27 až 36 stojí rampa. Pozemek je 
již obce, ale rampa jako taková zůstala 
ve vlastnictví jiné složky drah. Požádali 
jsme o její převod, ale zkušenost napoví-
dá, že to může ještě chvíli trvat a tak tuto 
část zprovozníme, až se věc vyřeší. Ram-
pa je vydlážděná, půjde o to ji rozebrat, 
materiál odvézt a kostky z ní použít na 
plochu pod ní.

V kupní smlouvě na celý pozemek 
jsme jako kupující přijali věcné břemeno 
trvalého průjezdu. Šířku průjezdné trasy 
považujeme za dostatečnou pro splnění 
tohoto závazku i pro pohodlné zajíždění 
na dostatečný počet třiceti šesti odstav-
ných míst.

Za radu obce
 Petr Zalabák

Záběr z bourání rampy
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Slovo starostky
 Zprávy z obecního úřadu

Vážení spoluobčané, do 
svých schránek jste právě ob-
drželi červnové vydání Kosto-
mlatských novin, ve kterém 
bych vás ráda informovala 
o činnosti obecního úřadu za 
uplynulé období. 

- fi rma AVE provedla úklid 
černé skládky u areálu fi rmy 
BUILDING SP, s. r. o. (po li-
kvidaci odpadu byly provedeny
i příslušné terénní úpravy)

- v obci Rozkoš byla zrekon-
struována kaplička (bylo zde 
nainstalováno v minulosti od-
straněné oplocení, včetně no-
vých dvířek)

- v dubnu došlo k výměně 
dopravních značek, které svým 
stavem již neodpovídaly poža-
dovaným bezpečnostním před-
pisům (celkem bylo vyměněno 
17 ks značek „Dej přednost
v jízdě“). Vzhledem k tomu, že 
takto nevyhovujících i chybějí-
cích značek je v obci mnohem 
více, budeme v postupné ob-
měně i nadále pokračovat.

- byla zpracována projekto-
vá dokumentace na akci „Vo-
dovod v ZŠ – rozvod studené 
vody“ a připraveno výběrové 
řízení na zhotovitele této akce 

- v dubnu Obec požádala 
Krajský úřad Středočeského 
kraje o poskytnutí dotace na 
nákup cisternového vozidla 
CAS pro činnost Sboru dob-

rovolných hasičů Hronětice 
a dále o poskytnutí dotace na 
nákup regálů, stolu a židlí do 
obecní knihovny 

- v obci byla provedena vý-
měna starých plakátovacích 
ploch za nové, dále byly nain-
stalovány nové odpadkové koše 
a koše na psí exkrementy

- byly vyčištěny autobusové 
zastávky od sprejerů

- v květnu byl uveden do pro-
vozu nově zrekonstruovaný te-
nisový kurt (cena za 1 herní ho-
dinu činí 100,- Kč pro dospělé
a 40,- Kč pro žáky ZŠ do 
15 ti let; současně je možné
za 800,- Kč zakoupit i perma-
nentku na 10 hodin)

- probíhají avizované úpra-
vy přednádražního prostoru.
Budou odstraněny zbytky pů-
vodně vyhořelé stavby a pro-
vedeno její zadláždění žulo-
vými kostkami, získanými
z rekonstruované komunikace. 
Současně zde bude provedena
i výsadba zeleně. 

- v červnu budou prováděny 
výkopové práce pro poklád-
ku kabelu veřejného osvětlení
v ulicích Na Závisti, Na Ladech, 
Na Hrabovce, Nymburská
a Zahradní, aby i tyto zbývající 
ulice mohly být řádně osvětleny

- stále probíhá výstavba ka-
nalizace v Hroněticích. Do 
dnešních dnů byly dokončeny 

hlavní tlakové řady a probíhá 
instalace jednotlivých domov-
ních čerpacích stanic. V sou-
vislosti s blížícím se termínem 
předání kanalizace do provo-
zování obce bylo u Krajského 
úřadu pro Středočeský kraj 
požádáno o povolení k provo-
zování kanalizace. Vzhledem 
k tomu, že podmínkou provo-
zování kanalizace pro veřejnou 
potřebu je zajištění odborného 
zástupce, byla na základě výbě-
rového řízení uzavřena Příkaz-
ní smlouva s paní Stanislavou 
Hrstkovou, která bude tuto čin-
nost pro obec vykonávat. 

- v obci Rozkoš byla mezi ob-
čany provedena anketa, jejímž 
cílem bylo zmapování zájmu
o vybudování tlakové kanaliza-
ce v této části obce

- proběhla oprava a nátěr 
střechy domu čp. 321 (cukrár-
na Bruno)

- rada obce schválila záměr 
vydat turistickou známku
s motivem Bohumila Hrabala 
a nálepek, pro větší propagaci 
obce 

- fi nišují práce na komunika-
ci II/331

- obec iniciovala podání žá-
dosti organizaci ROPID, o za-
řazení naší železniční zastávky 
do pásma Pražské integrované 
dopravy. K žádosti se připojilo 

město Nymburk i obec Kamen-
né Zboží.

Kromě zmíněných akcí pro-
bíhají v rámci obecního úřadu 
i personální změny. Po úcty-
hodných 35 ti letech ve služ-
bách obce ukončila svůj pra-
covní poměr paní Daniela 
Černá, které patří velký dík za 
odvedenou práci. V této sou-
vislosti bylo vypsáno výběrové 
řízení na obsazení její pozice 
a současně výběrové řízení 
na pracovní místo: elektrikář, 
obsluha kanalizace a ČOV
a úklid obce. 

Toto je jen stručný výčet 
jednotlivých činností. Po-
drobnější informace o aktuál-
ním dění v naší obci najdete 
na webových stránkách obce:
www.kostomlaty-obec.cz, kde 
si lze objednat i bezplatné za-
sílání novinek do e-mailové 
schránky.

Věřím, že všechny započaté 
i plánované aktivity dovede-
me do zdárného konce a bu-
deme v tomto trendu i nadále 
pokračovat. Na závěr svého 
příspěvku bych Vám proto 
chtěla poděkovat za dosavadní 
podporu a popřát Vám všem 
krásné léto.

Ing. Romana Hradilová
starostka obce

Petice za lepší silnici a chodník
V polovině března zasla-

li obyvatelé ulic U Křížku
a 9. května obecnímu úřadu 
petici. Petice reaguje na výzvu 
zastupitele Petra Zalabáka ke 
spolupráci obyvatel na přípravě 
Programu rozvoje obce, kterou 
zveřejnil v prvním letošním 
čísle Kostomlatských novin. 
Občané uvedených dvou ulic 
žádají o rekonstrukci vozo-
vek a zhotovení dlážděného 
chodníků.  Konkrétně se jedná 
o provedení opravy asfaltu (děr 
a prohlubní ve vozovce) v úse-
ku od křižovatky k hájovně, 
odstranění hrbatého asfaltu 
u domu čp. 315 až k napojení 
na silnici u domu čp. 100. Žá-
dost dále zmiňuje zhotovení 
asfaltové vozovky u nově po-
stavených domů čp. 459 a 442 

s napojením u čp. 315. Občané 
také prosí o zhotovení nové-
ho dlážděného chodníku od
čp. 100 až po prodejnu potravin 
vedle bytovek. Jak je zmíněno
v petici, tento chodník chybí 
již od doby starosty Dobiáše,
a to je hodně dlouhá doba. 
Nový chodník potřebují nejen 
starší občané - vozíčkáři. 

Autorem žádosti je pan Mi-
roslav Cankář a listinu pode-
psali občané ze všech domů
v obou ulicích, sešlo se celkem 
18 podpisů. Rada obce vzala 
petici na vědomí dne 18. břez-
na 2015 a hodlá situaci řešit
v rámci dlouhodobé koncepce 
tak, „aby komunikace včetně 
chodníků získala potřebné pa-
rametry“.

(lem)

Před a po úklidu černé skládky
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Co pálí obyvatele Vápenska?Øehtání v Rozkoši netradičně

Dagros na nové adrese 

 Z našich obcí

Vápensko není početně vel-
ká obec, nicméně i zde žijí lidé, 
kteří se dokáží přátelit a chtějí 
se ve své obci cítit dobře. Proto 
oslovili starostku Hradilovou, 
které navrhli, aby k nim při-
jela a na vlastní oči viděla, co 
je trápí a co by si přáli zlepšit. 
Starostka navštívila Vápensko 
11. května. Čekalo zde na ni 
patnáct obyvatel této obce. 

Občané navrhli řešit tyto 
body: 

1) Separační dvůr se správ-
cem. Vápensko má k dispo-
zici nejbližší separační dvůr
v Hroněticích, do obce bývají 
přistavovány velkoobjemové 
kontejnery, které nejsou ur-
čeny na všechny druhy odpa-
du. Občané by uvítali vznik 
separačního dvora a navrhli
i možné umístění na obecním 
pozemku, také jsou schopni 
dohodnout se na správci. 

2) Dětské hřiště. Občané by 
rádi, kdyby i v jejich obci vznik-
lo pěkné dětské hřiště, přislí-
bili i účast a pomoc při jeho 
budování. Shodli se, že nej-
vhodnějším umístění by bylo 
na obecním pozemku – tzv. 
„U Studánky“.

3) Rekonstrukce návsi. Jeli-
kož se jedná o památkově chrá-
něné území, není snadné pro-
vádět změny. Projednávali tedy 
se starostkou, zda by nemohla 

O letošních Velikonocích 
to vypadalo, že se v Rozkoši 
snad ani nebude vyřehtávat. 
Máme málo kluků, kteří by 
mohli chodit už ráno ve čtyři 
hodiny, jak je to tradicí. Vše ale 
dopadlo nad očekávání dobře. 
Vypomohli přespolní a hlav-
ně se zapojili pánové Ludvar, 
Červinka, Tykva a Svatoš. Za-
vzpomínali na klukovská léta, 
oprášili řehtačky a trakářky 

Po dvanácti letech jsme se 
přestěhovali do nových fi rem-
ních prostor, odkud budeme 
nabízet své služby. Myslím si, 
že i přes mírné zpoždění je dél-
ka vlastní výstavby 12 měsíců 
velmi dobrá. Během jednoho 
víkendu se nám podařilo přestě-
hovat kompletní vybavení kan-
celáří, dílny a většinu skladů. Ve 
druhé etapě přesuneme zbytek 
skladu náhradních dílů a sklad 
strojů. Tím ukončíme přestěho-
vání ze Dvora a své služby našim 
zákazníkům budeme nabízet 
kompletně z nových prostor. 

Dominantou celého komple-
xu je opravárenská dílna, která 
obsahuje 4 stání, kam se bez 
problémů vejdou 4 sklízeče cuk-

Na přání obyvatel Rozkoše se ke kapličce vrátil plůtek a vrátka v původní podobě

být upravena zeleň. Také by 
rádi, kdyby byla zřízena nová 
autobusová čekárna.

4) Silnice z Vápenska ke 
křižovatce na Milovice. Tento 
silniční úsek je již několik let 
v havarijním stavu. Bylo by 
dobré, kdyby obec vstoupila 
v jednání s majiteli této silnice.

5) Dešťová kanalizace. Na 
mnoha místech je kanalizace 
ve velmi špatném stavu. Bylo 
by dobré posoudit situaci (na 
některých místech je rozbitá 
od těžkých vozidel, hrozí i pád 
přilehlých oplocení) a zajistit 
rekonstrukci.

6) Obecní rozhlas. V někte-
rých místech není vysílaným 
zprávám rozumět.

Paní starostka požadavky 
občanů vyslechla, přislíbila je-
jich projednání, u některých 
bodů vysvětlila, že jednání ne-
budou nejsnazší a nejrychlej-
ší vzhledem k fi nancím nebo
k vlastnickým právům, osvětlila 
i možnost brzkého vyřešení ně-
kterých připomínek (například 
rozhlas bude řešen v rámci vy-
budování bezdrátového rozhla-
su spolu s varovným systémem).

Co říci na závěr? Je dob-
ré, když se občané starají o to, 
aby se v jejich obci hezky žilo.
A ještě hezčí je, když mohou 
najít pochopení u vedení obce.     

(ep)

a ráno ve čtyři a v šest hodin 
chodili řehtat. Není to tradiční, 
ale je to velká pomoc dětem. 
Byla by škoda, kdyby tato pěk-
ná tradice v Rozkoši zanikla. 
Dospělým, kteří nám pomohli, 
patří dík a doufáme, že se jim 
to natolik zalíbilo, že pomůžou 
i příště, než nám dorostou klu-
ci na řehtání.

Dagmar Procházková

rovky ROPA a bez ohledu na 
počasí je možné je připravit na 
sezónu. Dílna obsahuje i 18 m
dlouhou montážní jámu. Vel-
kou změnou je i sklad náhrad-
ních dílů, který nabízí veškeré 
díly pod jednou střechou, na což 
jsme dosud nebyli zvyklí. Jednu 
část tvoří temperovaný regálový 
sklad, druhou část studený sklad 
ve dvou obloukových halách. 
Významnou měrou si polepšili 
i zaměstnanci v administrativě, 
kteří mají nové světlé kanceláře 
ve dvoupatrové administrativ-
ní budově. Jsme přesvědčeni 
o tom, že novým zázemím se 
naše služby směrem k zákazní-
kům ještě zkvalitní. 

Ing. Zdeněk Šilar
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Setkání žáků obecní školy v Kostomlátkách
Od myšlenky uplynulo jen 

pár týdnů a malému týmu 
se podařilo vypátrat a se-
zvat žáky z malé jednotřídky 
obecní školy. Setkání se usku-
tečnilo 25. dubna v Obecní 
hospůdce. Sešlo se nás 50, byli 
sedmdesátiletí, osmdesátníci 

a nejstarší vitální paní Tonič-
ka ve věku 92 let.

Odpoledne plynulo ve vese-
lém duchu, prohlížely se foto-
grafi e, při nichž se tak hezky 
vzpomíná, nechyběly ani ve-
selé příhody. Odnášeli jsme 
si nejen pěkný pocit, ale také 

hrneček potištěný fotografi e-
mi školní budovy z let 1894
a 2014 spolu s novým znakem 
obce. Nechybělo ani společné 
fotografování.

Loučili jsme se otázkou:
“Kdy se zase uvidíme?“ Zkusí-
me za rok!

Obecní škola v Kostomlát-
kách byla uzavřena 30. 6. 1967 
a do nového školního roku by 
bývalo nastoupilo jen 9 žáčků. 
Ti přešli do ZŠ v Nymburku. 
Nyní slouží budova obci.

Marta Dvořáková

Královnou letošních staročeských májů byla Alena Nováková a králem Jan Kučera. Tancovalo 30 dívek.
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Zeleň a tøídění odpadů jsou moje srdeční témata
Jan Kučera (25) byl v loň-

ských obecních volbách leade-
rem kandidátky Sdružení mla-
dých, byl zvolen zastupitelem 
a následně se stal členem obec-
ní rady. Vystudoval Přírodo-
vědné lyceum v Poděbradech
a v současnosti dokončuje 
Českou zemědělskou univer-
zitu v Praze diplomovou prací 
na téma územního plánová-
ní. Pracuje jako průvodce ve 
vodácké cestovní kanceláři.
O obecní dění se aktivně zajímá 
několik let. Pátým rokem spo-
luorganizuje staročeské máje. 
Před dvěma lety na sebe upo-
zornil, když z vlastní iniciativy 
zasadil v obci společně s kama-
rádem několik stromů.

Jak to bylo se sázením stromů?
Botanicus nabídl zdarma 

stromy všem obcím v okolí, ale 
naše obec se k tomu postavi-
la lhostejně, což mě naštvalo. 
S Honzou Zalabákem jsme se 
dali dohromady a vytipovali 
jsme společně s Petrem Za-
labákem pár vhodných míst.
V Ostré jsme si nakopali vždy 
pět stromů, zasadili je a z po-
čátku o ně pečovali. Z obce nám 
poskytli pouze kůly. Doplnili 
jsme lípy do aleje podél silnice
a břízy k pomníku na Lánech, 
ale ty časem uschly. Práce s vý-
sadbou nám zabrala čtyři dny. 
Jak dlouho jste uvažoval
o vstupu do politiky?

Čtyři roky jsem chodil na 
zasedání zastupitelstva, situaci 
jsem nevnímal jen těsně před 
volbami, založení vlastní strany 
nějak vyplynulo. Viděli jsme, 
že to nefunguje v obci tak, jak 
bychom si představovali, chtěli 
jsme, aby to fungovalo lépe. Byl 
jsem mile překvapen počtem 
hlasů, které jsem dostal, jsem 
za to rád a zároveň to zavazuje 
k další práci.
Jak je na tom nyní naše obec?

Od ledna 2013 došlo k nové-
mu přerozdělování peněz a daní, 
tak jsme si maličko jako obec
fi nančně polepšili. Dřív dostá-
valo více prvních pět největších 
měst v republice, teď by to mělo 
být vyrovnanější na obyvatele
i pro menší města a obce.
Takže je pro obec výhodné mít 
co největší počet dobře situo-

vaných obyvatel?
Nejsem zastáncem umělé-

ho navyšování počtu obyvatel,
k tomu jsem skeptický. Proč by-
chom měli mít dva a půl tisíce 
obyvatel, když se ani nepozdra-
víme a lidé se sem budou jezdit 
jenom vyspat. Nechci zastavět 
pole a dopadnout jako např. 
v Zelenči, kde potřeby původ-
ních obyvatel válcují nově při-
stěhovalí. Tam se stalo, že noví 
obyvatelé mají nyní mnohem 
víc členů v zastupitelstvu. Ti co 
se přistěhují z Prahy, nepochopí 
komunitu, co tam byla předtím. 
Mají trošku jiné nároky, než ti 
původní místní. Když se míst-
ním zavře hospoda, těm novým 
je to jedno, ti si zajedou na ve-
čeři do Prahy. S nadsázkou ře-
čeno, důležité pro ně je, aby tam 
měli cyklostezku, golfové hřiště
a akvapark. To ti staří nechápou, 
ti mají jiné potřeby.
Co vás překvapilo ve vedení 
obce?

Mě překvapilo a udivuje, jak 
všechno tak moc dlouho trvá. 
Když se něco vymyslí a než se to 
prosadí a realizuje, to je strašně 
dlouho. Ale asi to tak je, úřední 
lhůty jsou dlouhé, zvlášť u vel-
kých projektů. Ve vedení jsme 
půl roku a moc se toho nestihlo, 
je to trochu smutné. Pořád za-
čínáme od začátku, vždycky na 
nás něco vypadne ze skříně. Za-
tím nebylo prostředí pro tvůrčí 
práci. Pořád je někde havarijní 
stav, porouchá se sekačka, pila, 
rozvod vody v ZŠ atd. Je těž-
ké něco začít. Plány a vize, co 
jsme měli před volbami, proza-
tím ustaly a řeší se provizorní a 
provozní věci. Ale optimismus
u mě trvá.
Co by se podle vás dalo dělat 
lépe?

Co mi chybělo a chybí je šir-
ší diskuse, veřejná projedná-
vání různých názorů, víc hlav 
víc ví, ne každý je odborník na 
všechno. Zastupitelstvo je při-
bližně šestkrát do roka, vidíme 
se strašně málo, mohli bychom 
mít nějaké pracovní porady. Ne 
proto, abychom se scházeli za 
zády občanů, ale abychom více 
debatovali. Měl jsem představu, 
že budeme fungovat více jako 
tým patnácti lidí nebo alespoň 
většiny zastupitelů. Ale jsme stá-

le rozděleni na sdružení, která 
spolu buď spolupracují, nebo 
nespolupracují, je to tu polarizo-
vané. Čekal jsem, že nové zastu-
pitele bychom mohli zapojit do 
spolupráce víc. Proč zahazovat 
jejich potenciál. Na zasedání za-
stupitelstva by mohlo vzniknout 
více času na diskuzi pro občany. 
Nešuškalo by se po doma nebo 
v hospodě a probíralo by se to 
veřejně. Mě napadlo, že obcí je 
pět a v radě nás je taky pět. Že 
by si každý radní vzal pod sebe 
jednu obec. Romana Hradilová, 
jako starostka, by měla největší 
Kostomlaty, ostatní by si zvolili 
ze zbývajících čtyř našich obcí 
a zjistili, co lidi chtějí a blíže by
s nimi komunikovali. A zároveň 
bychom tím starostce a mís-
tostarostce ulehčili práci. Tak by 
se mohli využít i zastupitelé.
Jaké je vaše zaměření v radě?

Životní prostředí, stromky, 
veřejný prostor a třídění odpa-
dů jsou moje srdeční témata. 
Líbila se mi akce Kostopříkopy. 
Společně s Radimem Poncem
a Michalem Horáčkem připra-
vujeme plán obnovy zeleně,
v rámci kterého vytipujeme 
vhodná místa. Zkusíme do pod-
zimu připravit nějaké veřejné 
sázení stromů, ve více obcích to 
tak funguje, lidi si toho potom 
víc váží. Mně by se líbilo obno-
vit zaniklé stromořadí v ulicích 
a také polní cesty, spojnice mezi 
obcemi, dosadit ovocné stromy. 
Kdyby se za to dalo padesát ti-
síc ročně, nejsou to vyhozené 
peníze, navíc se dají použít také 
peníze z grantů. Léta se to tu 
nedělalo, tak když se to teď pár-
krát za sebou udělá, zainventuje, 
obnoví se staré stromy za nové, 
je to možnost. Máme plán vést 
tabulku, kdy se co vykácelo, kdy 
se co vysadilo, ze které bude vi-
dět stáří stromu a podle toho se 
bude postupovat s obnovou. Za 
jeden pokácený strom bychom 
chtěli dávat dva nové. Černou 
kroniku stromů chceme předě-
lat na zelenou.
Pěkně se rozjelo třídění odpa-
dů…

Doufám, že postupnými kro-
ky a informováním se lidi naučí 
ještě lépe třídit. Že se pálí uhlí 
a dřevo nikoliv PET láhve, a že 
petky se hází do kontejneru a ne 

do příkopu. Jsem rád, že popel-
nice s olejem se plní, takže naše 
kanalizace nebude tolik trpět, 
bakterie v ní si budou spokojeně 
dýchat, nebudou zatížené kapič-
kami oleje a budou dělat to, co 
mají. 
Co vás nejvíce trápí a jak to 
změnit?

Měli bychom tady víc jako 
lidi a sousedi žít společně a ne 
vedle sebe. K tomu by mohly 
přispět akce jako čištění příkopů 
nebo sázení stromků. Všech-
ny spolky a lidi, co dělají akce, 
by si měli v listopadu sednout
a udělat si termínovku na příští 
rok. Připravit časový harmono-
gram, aby se nic nekrylo, a lidé 
si mohli všechny akce na za-
čátku roku napsat do kalendáře
a počítat s nimi dopředu. Dneš-
ní společnosti nejvíc chybí ko-
munikace, málo spolu mluvíme 
a nenasloucháme. Doba se straš-
ně zrychlila. Zkusil bych lidi víc 
zapojit do veřejného dění, jak 
kulturního, tak pracovního, víc 
veřejně projednávat veřejné zá-
ležitosti. Když se o všem bude 
více mluvit, budou to lidi pova-
žovat za své. Nevíme o každém, 
co kdo dělá. Mohl by nám ně-
kdo s něčím pomoci. Musíme 
dát lidem možnost. Chtěl bych 
zařídit nějakou mailovou adre-
su, odkud by nám lidé posílali 
podněty. My ve vedení si všeho 
nevšimneme, kde zrovna ne-
svítí světlo, kde není vysypaný 
koš, kde se válí papíry kolem 
kontejnerů... Mám v hlavě za-
ložit kostomlatský facebook 
jako jeden z prostředků, jak do 
obecního dění zapojit i mladší 
generaci.

rozhovor vedla
Lenka Michálková
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Vytvoøte si s dětmi

Z činnosti SDH Hronětice

Myslivecký kroužek

Členové SDH se sešli na 
1 členské schůzi. Přijali jsme 
2 nové členy – Davida Zumra 
a Lukáše Tykvu, kteří k nám 
přestoupili z SDH Kostomlát-
ky, ihned se zapojili do činnos-
ti SDH svou účastí na brigádě 
a stali se platnými členy sou-
těžního družstva. Dále jsme do 
svých řad přijali  sl. Leferovou, 
sl. Škorničkovou M. a Pavla 
Keista.

30. dubna jsme uspořáda-
li akci „Pálení čarodějnic“ na 
louce u Šibic. Akce byla velmi 
dobře organizovaná, počasí 
nám přálo – což se projevilo na 
velké účasti široké veřejnosti. 
K dobré pohodě nám zahrála 
skupina „LTG“, děti si opekly 
buřty, účastníci mohli shléd-
nout seskok parašutisty. Pose-
děli jsme do pozdních nočních 
hodin. O občerstvení se nám 
postarala sl. Markéta Toušová 
– Pohostinství Sokolovna, ses-
kok parašutisty zajistil p. Zby-
něk Adam- Letecká škola, sud 
piva a limonády nám zajistil p. 
Zdeněk Zajan - Pivovar Nym-
burk, prostor louky nám po-
skytl ing. Jiří Hradil – Staveb-
niny Šibice. Všem sponzorům 
moc děkujeme.

Náš SDH byl vylosován do 
soutěže „DOBRÁCI ROKU“. 
Soutěž organizuje REGION 
– Český rozhlas, který s před-
staviteli SDH natočil medailo-
nek o životě a historii sboru. 
Děkujeme všem, kteří pro náš 
SDH zaslali SMS, výsledky 
hlasování budou zveřejněny 
po ukončení soutěže v červnu 

Dne 16. května jsme se 
s dětmi z kroužku mladých 
myslivců zúčastnili okresní 

Tentokrát si vytvoříme vázu 
z libovolné lahve. Připravte si: 
lahev, technický benzín / líh, 
tavnou pistoli, houbičku na tu-
pování, dvě barvy, lak. 

Lahev odmastěte technickým 
benzínem nebo lihem. Roze-
hřátou tavnou pistolí naneste 
na lahev jakýkoli vzorec. Lepi-
dlo nechte na lahvi zaschnout
a poté natupujte lahvičku jed-
nou vrstvou barvy. Po zaschnu-
tí této barvy natupujte výčnělky 
z lepidla barvou druhou.  Na 
závěr můžete přestříkat celou 
lahvičku lakem.                                                                                                                       

Gabriela Jandlová

tohoto roku.
9. 5. jsme uspořádali oslavu 

svátku sv. Floriana – patrona 
hasičů a den otevřených dveří 
v naší hasičské zbrojnici. Pro-
běhl úklid prostor zbrojnice
a okolí, údržba techniky, vý-
stroje a výzbroje. Odpoledne 
se konalo v Hroněticích cvi-
čení  6. okrsku – vyhlášení 
poplachu – na objekt mlýna
s dálkovou dopravou vody od 
Šibic.

Naše výjezdová jednot-
ka byla povolána k likvidaci 
padlých stromů u nádraží
v Kostomlatech. Zasahova-
li jsme s technikou A30DA
v počtu 1+6.

2. 5. se naše PD zúčastnilo 
soutěže v PÚ „Polabská liga“ v 
Úmyslovicích – obsadili jsme 
po dobrém výkonu 2. místo. 

15. 5. se konala soutěž – 
I. kolo SSPD 6. okrsku v Ka-
menném Zboží. Také druhé 
místo.

Probíhají nácviky disciplín
v požárním sportu.

V samém závěru je re-
konstrukce kuchyňky v ha-
sičské zbrojnici, za což patří 
dík p. Martinu Burešovi, ale 
i ostatním členům našeho sbo-
ru.

Provedli jsme dlouho avi-
zovanou brigádu na likvidaci 
kotelny a topení v nářaďovně
v ZŠ Kostomlaty n/L. Obec-
nímu úřadu jsme odevzdali 
10.000 Kč za provedený sběr. 
Z tohoto výtěžku bude částeč-
ně fi nancována rekonstrukce 
kuchyňky. Před dokončením 
je také úprava zahrady u zbroj-
nice – tímto děkujeme p. Ale-
ši Bartákovi za dodání hlíny
z pískovny v Kostomlátkách.

Absolvovali jsme technic-
ké prohlídky  vozidla CAS25 
Š706 a školení s odbornou pří-
pravou našich řidičů a strojní-
ků na DRAHU, současně pro-
běhlo školení velitelů JSDH
a jejich zástupců na HZS 
Nymburk (zúčastnil se ve-
litel L. Pour a jeho zástupce
S. Pokorný). Máme zažádáno
o dotaci na cisternové vozidlo 
– Obecní úřad pro to udělal 
maximum – nyní budeme če-
kat, jak vše dopadne.

6. 6. 2015 se koná dětský 
den na hřišti „Na Sahaře“ (se-
skok parašutisty, ukázka bojo-
vých umění, výstavka zbraní, 
lanovka a spousta dalších zá-
bavných her spojených s opé-
káním buřtů).

Jaroslava Škorničková
VÝBOR SDH HRONĚTICE

soutěže “Zlatá srnčí trofej“, kde 
děti předvedly svoje znalosti
a myslím si, že vůbec nedopad-
ly špatně.            František Touš
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těna na průčelí kostela sv. Jana 
Křtitele.

U nás v Kostomlatech jsme 
k připomenutí 10. výročí úmr-
tí pátera Barnowskeho pořá-
dali varhanní koncert v chrá-
mu sv. Bartoloměje, na kterém 
vystoupily (na snímku) Kris-
týna Cermanová (varhany)
a Blanka Beranová (zpěv).

(foto a podklady poskytla paní 
Mariola Světlá)

(ep)

 Spolkový život

Lysá ocenila svého duchovního otce IN MEMORIAM
Letos v březnu byl vyzname-

nán čestnou medailí města Lysá 
P. Tadeusz Barnowski - „In me-
moriam“ - za rozvoj duchov-
ního života ve městě a osobní 
podíl na celkové rekonstruk-
ci chrámu Narození sv. Jana 
Křtitele. Tento duchovní otec 
působil několik let i v naší obci. 
Vzpomínáte si?

P. Tadeusz Barnowski se 
narodil 16. listopadu 1956
v Piwniczne Zdroji na jihu Pol-
ska. Otec mu zemřel, když mu 
byly 3 roky. Vychovávala jej 
maminka spolu se dvěma star-
šími bratry. Rodinná fi nanční 
situace byla velmi složitá, přes-
to však P. Tadeusz absolvoval 
lyceum zakončené maturitní 
zkouškou. Po maturitě se roz-
hodl pro studium na teologic-
kém semináři v Tarnově. Na 
kněze byl vysvěcen 31. května 
roku 1981. V září 1999 mu byla 
nabídnuta misionářská práce 
v zahraničí - buď na Ukrajině 

nebo v České republice. Vybral 
si pražskou arcidiecézi a poté 
působil ve třech našich farnos-
tech - v Lysé nad Labem, Mi-
lovicích a Kostomlatech nad 
Labem. Zprvu byl administ-
rátorem, a od 1. července 2004 
byl ustanoven farářem. Jeho 
začátky byly svízelné. Působil 
v novém prostředí, neovládal 
češtinu. Přesto se nezalekl, 
velmi se snažil a rychle se učil, 
proto začal ihned od počátku 
naplno pracovat. Od svého 
příchodu výrazným způsobem 
ovlivnil a změnil duchovní ži-
vot ve farnostech. Za jeho pů-
sobení se začala konat setkání 
rodin, mládeže, biblické před-
nášky, katecheze pro dospělé, 
vikariátní setkaní ministrantů, 
biřmování, atd. Během svého 
působení zorganizoval i něko-
lik exkurzí pro věřící.

Lidi miloval a proto od sa-
mého počátku chtěl, aby v jeho 
farnosti působila Farní Charita 
pomáhající lidem nemocným, 

chudým a nacházejícím se 
v těžké životní situaci. Vždy 
říkal, že „z fary nikdo nesmí 
odejít hladový“ a toto své úslo-
ví striktně dodržoval. O Váno-
cích organizoval s farní chari-
tou štědrovečerní večeře pro 
osamělé lidi, dbal, aby nikdo
v tento den nebyl sám.

Velmi miloval děti, pro které 
organizoval každý rok miku-
lášskou nadílku a v tašce vždy 
s sebou nosil cukrovinky, které 
rozdával těm nejmenším. Byl 
Polákem, který významně po-
mohl ke sblížení lidí různých 
vyznání a kultur, k navázání 
nových přátelství a spolupráci.

P. Tadeusz žil s námi téměř 
6 let. Zemřel náhle 7. května 
2005 v Nymburce. Rozlouči-
li jsme se s ním při mši svaté,
14. května 2005 v kostele sv. 
Jana Křtitele v Lysé n. L., po 
které byl převezen do rodného 
Polska.

Jeho památku připomíná 
pamětní deska, která je umís-

KOSTOMLATSKÝ
MOUČNÍK

Podělte se s ostatními o Váš oblíbený 
moučník, upečte ho a přineste

20. června na Rodinný den
v Kostomlatech.

Účastníci rozhodnou o vítězi.

Přihlášení k účasti v soutěži, prosím do 18. června
klubkamarad@seznam.cz
telefon 604 778 323
nebo osobněv DKK.
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Jaro v mateøské
škole

Stručné zprávy ze školy
(Velikonoce - červen 2015) 

Březen
V úterý 17. března jsme

v mateřské škole přivítali di-
vadlo s představením Na tom 
našem dvoře. Velikonoč-
ní představení pro rodiče si
24. března připravily děti z Ba-
lónkové třídy. Po vystoupení 
následovalo společné tvoření 
rodičů s dětmi: vyrábění zajíč-
ků, velikonoční tašky a zdobe-
ní vajíček. V úterý 31. března 
jsme zahájili plavecký kurz
v Baby Clubu Aquabella, kde 
se děti v 10 lekcích hravou for-
mou seznamují s vodou a učí 
se základy důležité pro osvoje-
ní plavání.
Duben

V úterý 14. dubna jsme se 
s dětmi vydali na dopolední 
výlet do Dobrovického mu-
zea, kde probíhala výstava
...jako med. Děti se na výstavě 
dozvěděly základní informace 
o včele medonosné, zjistily, co 
ke své práci potřebuje včelař
a čím je včela prospěšná. Sou-
částí výstavy byla také práce 
s interaktivní tabulí, tvoře-
ní včelky z vlastní fotografi e
a dále projekce pohádky Vče-
lí medvídci – Medový. Měsíc 
jsme završili 30. dubna v Ba-
lónkové a Kytičkové třídě ča-
rodějnickým rejděním plným 
her a tanečků. Ve Sluníčkové 
třídě probíhala obdobná akce 
s názvem Pohádky trochu na-
ruby.
Květen

Ve čtvrtek 21. května se bu-
deme s dětmi těšit na exkurzi 
do výletního areálu v Pěnčíně, 
kde bude připravena pohádko-
vá prohlídka sklárny a kozí far-
my s průvodcem. Děti se zde 

Na Den učitelů 28. března 
potěšilo poděkování a písnička 
do školního rozhlasu od našich 
dětí. Den prožili naši kantoři 
meditací, tradičně nad nepře-
berným množstvím gratulací.

Počátkem dubna škola odesí-
lá na kraj žádost o grant na za-
bezpečení školy.

Turnaj ve vybíjené jsme

zúčastní kreativní korálkové 
dílny a také projížďky vláčkem 
na Krásnou. V pátek 22. květ-
na se na zahradě MŠ uskuteční 
ukázka canisterapie pod vede-
ním paní Kateřiny Pejchalové.
Červen

Čas plyne a školní rok je 

téměř u konce. V mateřské 
škole se s tímto rokem tra-
dičně rozloučíme zahradní 
slavností, která se uskuteční 9. 
června, a letos bude v zahrad-
nickém stylu. Předškolní děti 
se také rozloučí s MŠ v úterý
19. června v 9:30 hodin v bu-

dově Obecního úřadu v Kosto-
mlatech n/L.

Na závěr bych ráda dětem, 
rodičům a čtenářům popřála 
krásné prázdniny a předškol-
ním dětem úspěšný nástup do 
1. třídy základní školy.

Mgr. Markéta Borecká

absolvovali ve čtvrtek 9. dubna.
Sobota, další DVPP Metoda 

Hejného a náš zástupce vedení 
školy.

Z turnaje v minivolejbalu 
5. - 7. tříd v mixu, přivezli naši 
zástupci poháry za 1. a 2. místo.

Na přijímací pohovory se 
rozjely děti z 9. třídy a někdo ze 
třídy páté.

Nácvik evakuačního po-
plachu proběhl v pátek 17. 4.  
Vše proběhlo dle plánu v čase
4 minuty.

Plavecko - běžecký pohár 
proběhl i s naší účastí v úterý 
22. dubna v Nymburce.

Odpoledne absolvoval ředitel 
pracovní seminář v rámci pro-
jektu škol okresu na téma: Lo-
kální strategie školství okresu 
Nymburk.

Následující den absolvovali 

žáci ze 4. třídy kurz dopravní 
výchovy na dopravním hřišti
v Nymburce.

Odpoledne odjel zástupce 
vedení školy do Prahy na semi-
nář „Vyučování matematice.“

Pedagogická rada č. 4 se ode-
hrála v pondělí 27. dubna. Pro-
jednala mimo jiné novinku ve 
formě adaptačních kurzů žáků 
2. stupně od září 2015 a har-
monogram nabídky placených 
akcí v novém školním roce. ▶

Fo
to

: M
Š
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Rok včely
Rojení

Koncem května a v červnu 
se včely nejčastěji rojí. Rojivost 
je přirozenou vlastností všech 
čtyř druhů včel rodu Apis. Je to 
způsob dělení společenstev. Jak 
si vysvětlujeme rojení?

Příčin může být mnoho. 
Nedostatek místa v úlu, vše je 
zakladeno nebo zaneseno sla-
dinou. Denně se  líhnou stovky 
včel. Snadno se přehlédne ma-
tečník, vylíhne se nová matka
a včelstvo je připraveno k rojení.

Za pěkného a teplého počasí 
vyletí, nejčastěji v dopoledních 
hodinách. V každém roji jsou 
zastoupeny včely dělnice, létav-

▶  Rozpis splátek dle nabídky 
akcí: 
červen: 1 000,-Kč: adaptační 
kurz; září a prosinec: 2 platby 
po 1200,-Kč LVK 
říjen a listopad: 2 platby po 
300,-Kč vánočního jednoden-
ního zahraničního výletu  
leden-únor-březen-duben:
4 platby po 700,-Kč dvoudenní-
ho zahraničního jarního výletu.

Vlakem do planetária 
v Praze se vydala 3. třída den 
následující.

Od 5. května absolvují 
všichni zaměstnanci pravidel-
nou periodickou lékařskou 
prohlídku.

Ve čtvrtek 7. května odje-
li mladší fotbalisté na turnaj
Mc Donald‘s cup, byli druzí. 
Čtvrtá třída odjela do Nym-
burka na přehlídku vojen-
ských vozidel, hasičské techni-
ky a památek města.

Wakizaši cup je turnaj karate 
s mezinárodní účastí a pořa-
datelskou službou dětí z naší 
školy, konající se v Nymburské 
sokolovně od 8. do 10. dubna.

Okresní matematické kolo 
Pythagoriády se uskutečnilo 
v pondělí 11. 5. v Poděbradech 
za účasti tří našich zástupců.

Zahraniční poznávací zá-
jezd do Bavorska, Ga - Pa
a Legolandu 12. a 13. 5. V úte-
rý 12. května jsme se vydali 
na další zahraniční zájezd. 
Tentokrát naše cesty vedly 
do Německa. První den jsme 
navštívili Algavské Alpy, pro-
hlédli jsme si okolí pohádko-
vého zámku Neuschwanstein 
s jezerem Alpsee a městeč-
ko Garmisch-Partenkirchen
s jezerem Eibsee pod nejvyš-
ší horou Německa Zugspitze.
Po přespání v malebném měs-
tečku Bad Kohlgrub jsme se 
přesunuli do zábavného parku 
Legoland, kde jsme se bavili 
na atrakcích všeho druhu celý 
den. Náladu ani program nám 
nepokazilo několikahodinové 
zdržení na dálnici u Norim-
berku při cestě tam i zpět z dů-
vodu komplikované dopravní 
nehody.

Testování znalostí ČŠI
v rámci výběrové zjišťování 

výsledků žáků v počátečním 
vzdělávání proběhne od pátku 
15. května.

Smrt v Národním muzeu: 
výstava, kterou zhlédnou děti 
z 8. a 9. třídy ve středu 20. 5.

Sběr papíru po obci pro-
běhne za účasti žáků 5. - 9. 
třídy v pátek 22. 5. 2015 od
8 - 9,30 hodin.

Koncerty ZUŠ proběhnou 
20. a 21. 5. od 17 hodin.

KMD se vydá 7. června do 
Státní opery v Praze na Jeníčka 
a Mařenku.

AKCE OČEKÁVANÉ:
Akční středy:

Hasiči nás navštíví s preven-
tivním programem ve středu 
27. května.

AKADEMIE tentokrát na 
venkovní scéně za halou BIOS 
bude ve středu 3. června.

KMD: Státní opera Praha: 
Jeníček a Mařenka, neděle
7. června.

Atletická soutěž „Velká cena 
Lysé nad Labem“ nás čeká ve 
středu 10. června.

Soutěže v předlékařské první 

pomoci se zúčastníme ve stře-
du 17. června.

Loučení s absolventy 9. třídy 
uspořádá radnice obce v pátek 
19. června od 10,30 hodin.

Poslední pedagogická rada 
bude v pondělí 22. června, 
vysvědčení se rozdává v úterý 
30. 6.

Plán školních výletů:
1. třída: Zoo Chleby 11. 6.
2. třída: divadlo Spejbla a Hu-
rvínka 11. 6.
3. třída: tvrz Hummer 4. 6.
4. třída: tvrz Hummer 4. 6.
5. třída: zámek Loučeň 17. 6.
6. třída: IQ park Liberec 23. 6.
7. třída: IQ park Liberec 23. 6.
8. třída: dvoudenní s přeno-
cováním ve škole, Mladá Bole-
slav muzeum, 18. - 19. června
9. třída: dvoudenní s přenoco-
váním ve škole, kola + parník, 
11. - 12. června

 Hezké léto přeje ZŠ 
Kostomlaty nad Labem

ky i mladušky, trubci a s rojem 
vylétá stará matka.

Těsně před vylétnutím je v úle 
i před ním čilý ruch. Včely sají 
dychtivě med, berou s sebou zá-
sobu pro první dny. Před úlem 
poletuje nejprve jen malé množ-
ství včel. To se však rychle zvět-
šuje, často rojící se včely vzbu-
zují u nevčelařů hrůzu, ale není 
pro to důvod. Říká se: “Když se 
rojí, nebodají.”

Přesto zejména pro alergiky 
by mohlo platit: Strčit hlavu do 
sklepa a vzdát se pozorování.

Usazené roje si včelaři sun-
dají, pokud je jistota, že pochází
z jejich úlů. O zalétlé roje, vzhle-
dem k nákazám, včelaři zájem 
nemají, ani nemohou.

Rojení včelaře značně zaměst-
nává, v moderním včelařství je 
to nežádoucí. Včela kraňská se 
rojí poměrně málo, původní ro-
jivost byla geneticky potlačena. 
Proto je dobré využívat k chovu 
šlechtěné matky.

Pranostika:
Roj, který se v máji rojí, za pl-

nou fůru stojí,
ale o svatém Jáně ani za vodu 

ve džbáně. Včelám dík!

Marta Dvořáková
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Høiště dostane šanci

Jak jsme se vrátili
do reality aneb procitnutí

Na prvním letošním zasedá-
ní uložilo zastupitelstvo obce 
starostce zadat vypracování 
projektové dokumentace na 
rekonstrukci a výstavbu mul-
tifunkčního hřiště u základní 
školy v Kostomlatech nad La-
bem. Sportovní hřiště v areálu 
ZŠ je v současnosti v havarijním 
a dezolátním stavu. Již na kon-
ci minulého volebního obdo-
bí chtěli zastupitelé přistoupit
k jeho rekonstrukci, ale bylo 
rozhodnuto ponechat realizaci 
na nové zastupitelstvo. Novému 
vedení obce zůstala k dispozici 
pouze studie na multifunkč-
ní hřiště s geometrickým za-
měřením z roku 2010, nikoliv 
projekt, který by umožňoval 
provedení stavby. Vzhledem
k tomu, že některé prvky z pů-
vodní studie již nebyly aktuální, 
byla studie znovu předložena
k posouzení vedení školy. Se 
studií byli seznámeni také všich-
ni zastupitelé. Zastupitelům 
byla umožněna prohlídka ob-
dobného multifunkčního hřiště 
v Lysé nad Labem a v Milovi-

Je dobré se někdy vrátit na 
začátek, sklopit hlavu a vrátit se 
ke sportovní pokoře. Je fajn to 
dokázat a vzít si z toho ponauče-
ní. Tohle všechno naše trenér-
ky absolvovaly na prvním kole 
Mistrovství republiky mladších 
žákyň v Příbrami, kam jsme jeli 
jako aktuálně pátý tým krajské 
soutěže. Konfrontace nám při-
nesla spoustu poznatků, dětem 
hezké i sportovně těžké zkuše-
nosti. Trenérkám nejprve rozča-
rování a po vstřebání všech 
podnětů pak odhodlání pro 
změny. To, co stačí v krajském 
přeboru na přední umístění,
v republice nic neznamená. 
Víme, jak bychom mohli do-
sáhnout zlepšení, ale nebude asi 
možné v našich podmínkách 
tyto kroky realizovat. Volejbal 
se bohužel všude přesouvá do 
hal a tělocvičen a ta naše není 
nafukovací. 

Skončilo nám první družstvo 
žáků, kteří odehráli v závěru 
sezony už velice kvalitní zápa-
sy, bylo se na co dívat. Nejlepší 

cích. Vedení obce konzultovalo 
povrch hřiště a běžeckého oválu 
s odborníkem, který se zabývá 
pokládkou těchto povrchů. 

Aby mohla rekonstrukce 
hřiště zdárně proběhnout, je 
nutné nechat vypracovat aktu-
ální projektovou dokumentaci 
jako nezbytnou součást žádostí
o získání fi nančních prostředků 
z dotačních fondů. Víceúčelové 
hřiště by po své rekonstrukci 
mělo sloužit nejen škole, ale
v odpoledních hodinách i širo-
ké veřejnosti. Povrch na hrací 
plochu pro basketbal, volejbal, 

malou kopanou, tenis a fl orbal 
by měl být z umělého trávní-
ku a povrch běžeckého oválu
a sprinterské dráhy by měl být 
na bázi EPDM (ethylen-pro-
pylen-pryž). V původní stu-
dii multifunkčního hřiště byly 
uváděny i další prvky, jako 
např. skok do výšky a lezecká 
stěna. Podle vyjádření školy je 
skok do výšky trénován v hale 
BIOS a venku by neměl takto 
upravený prostor využití, proto 
nebude do projektu zahrnut. 
Z bezpečnostních důvodů 
bude vypuštěna i lezecká stěna, 
zamýšlená na východní stěně 
pavilonu A ZŠ, neboť pro její 

provoz by bylo potřeba odborný 
dozor a příslušné jistící vybave-
ní. Protože osnovy tělesné vý-
chovy v základní škole obsahují 
stále hod kriketovým míčkem, 
bude snaha najít prostor i pro 
tuto disciplínu. Pokud se nepo-
daří v areálu ZŠ takový prostor 
najít, bude škole umožněno 
tuto disciplínu provozovat na 
tréninkovém fotbalovém hři-
šti v obci. V plánu je zařazení 
venkovního posilovacího za-
řízení. Součástí projektu bude
i osvětlení hřiště. 

Zdena Keistová, (lem)

V současnosti probíhá výběrové řízení na projektanta stavby

z nich po dohodě realizačního 
teamu budou dále hrát pod ve-
dením extraligového hráče Ládi 
Němečka v Benátkách pravdě-
podobně ligu kadetů. Máme
z nich radost a budeme je sledo-
vat. Starší žákyně po pomalém 
rozjezdu v závěru sezóny začaly 
porážet naše rivaly a zejména 
poslední zápasy na domácí půdě 
za přispění diváků měly dobrou 
sportovní úroveň. Některé se už 
pravidelně účastní tréninku žen 
a pomalu doplňují jejich řady. 
Družstvo žen, účastník krajské-
ho přeboru podává nevyrov-
nané výkony. To je zapříčiněno 
dnes už užší základnou. Proto 
jsme schopni porazit silné sou-
peře z čela tabulky a následně 
prohrát se slabým soupeřem. 
Protože hráčky mají své pra-
covní povinnosti, rodiny, děti
a s těmi se dělí o volný volejbalo-
vý čas. Pokud se ale Kostomlaty 
sejdou v plné sestavě, soupeř
s námi musí počítat. A proto,
i když mě to často mrzí, že
z těchto důvodů prohrajeme 

zápasy, které bychom jinak bez 
problémů vyhrávali, mihne se 
mi hlavou okřídlené: „Je to jen 
sport.“ 

Jak už jsem kdysi napsal, vo-
lejbal nás baví. Baví nás stále, 
bez ohledu na to, že na některé 
věci máme jiný pohled, než jsme 
měli kdysi. I nadále se budeme 
snažit podporovat všechny děti, 
které mají chuť sportovat a hrát 
volejbal s jen nezbytnou a nej-
nutnější materiální podporou 
rodičů, protože naše krédo už 
na začátku bylo, že chceme dě-
lat sport pro všechny. Jestli je to 
dobře nebo špatně, je asi na dis-
kuzi. Už nyní se plně věnujeme 
přípravě letního volejbalového 
kempu, který se uskuteční ve 

dnech 17. - 21. srpna. 
Jelikož už pomalu končí mi-

strovská sezona, chtěl bych po-
děkovat všem za pomoc. Rodi-
čům, že nám odjezdili zdarma 
všechny turnaje a zápasy, moc 
si toho vážíme, moc si vážíme 
pomoci při turnajích a mám 
vždycky radost, když přijdou 
fandit. Děkujeme všem, kdo 
nám jakkoliv pomohli s úpra-
vou hřiště po zimě. Děkujeme 
fi rmám Dagros a Hradil Jiří za 
pomoc s přepravou válce a dal-
šími pracemi na jarní přípravě 
hřiště. 

Přeji všem sportovcům úspěš-
né jaro a hezké léto, přeji nám 
hezké sportovní zážitky.

Jan Mezuliánek
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Zprávy ze Sokola

Hrát pétanque se vyplatí

Vážení sportovní přátelé,
v krátkosti jen pár řádku ze ži-
vota Sokola.

Koncem měsíce dubna 
ukončil ze zdravotních důvodů 
svou činnost správce našeho 
sportovního areálu pan Rudolf 
Vaníček. Svou práci vykonával 
svědomitě, sportovnímu areálu 
věnoval spoustu volného času. 
Patří mu za to velké poděkova-
ní s přáním brzkého uzdravení. 
Po dlouhém hledání se novým 
správcem stal pan Radim Antl, 
současně i brankář našeho 
A mužstva.

Dalším problémem, který 
jsme spolu s fotbalovým výbo-
rem řešili, je zalévání hřiště. Po-
jízdné zalévání, které máme již 
několik let, pomalu dosluhuje. 
V současné době, kdy je třeba 
zalévat, odešla membrána na 
kačence, která umožňuje po-
sun kačenky po hřišti. Oslovili 
jsme fi rmu Irimon, která tento 
náhradní díl musela objednat 
až v Německu, tak doufejme, že 

Od 11. května můžeme 
hrát i za umělého osvětlení. 
Chystáme se uspořádat noční 
turnaje za účasti spřátelených 
klubů z okolí (Sokoleč, Ve-
lim, Lipník, Pňov-Předhradí)
a vítáni budou pochopitelně
i místní.

Měsíc už hrajeme po-
druhé Polabskou ligu, je-
den týden doma a další 
týden odveta venku. Pravi-
delné tréninky nás poma-
lu, ale jistě posouvají výš

do vytištění našeho příspěvku 
bude zalévání opraveno. Žá-
dost o automatickou závlahu 
fotbalového hřiště, kterou jsme 
podali v akci „Zelený trávník“, 
nám nevyšla, OFS Nymburk 
vybral TJ Lysá n./L. k postupu 
pro další výběr na Krajský fot-
balový svaz. Určitě se do této 
akce přihlásíme i příští rok.

V měsíci květnu jsme pod 
naší Tělocvičnou jednotou za-
ložili nový sportovní oddíl – 
oddíl fl orbalu. Naše členská zá-
kladna se tak rozrostla o partu 
kluků (10 členů), kteří nejsou 
žádnými nováčky ve fl orbalu, 
doposud tento sport provozo-
vali pouze rekreačně. Přejeme 
jim hodně sportovních úspě-
chů pod hlavičkou naší tělo-
cvičné jednoty.

Uzavřeli jsme pojistnou 
smlouvu s Kooperativou na po-
jištění Sokolovny.

Podali jsme na Sokolskou 
župu Kolín devět žádostí
o granty v oblasti tělovýcho-
vy a sportu OS ČOS pro rok 
2015 pro naše oddíly fotbalu, 

volejbalu, pétanque a stolního 
tenisu.

To je v krátkosti vše, čím se 
zabýval náš výbor za poslední 
dva měsíce.

A mužstvo
A mužstvo je na 12. místě ta-

bulky. Přejeme jim do posled-
ních zápasů hodně úspěchů, 
ať bojují ze všech sil o udržení
v okresní soutěži.  
Dorost

Dorostenci pod vedením 
trenéra Marka Apjara jsou
v polovině jarní části soutěže 
na 6. místě tabulky. Pravidelně 
se schází k tréninkům. Na svém 
kontě mají šest výher a dvě pro-
hry. Přejme jim, ať jim střed 
tabulky vydrží do konce jarní 
části soutěže.
Žáci

Žáci na konci podzimní čás-
ti skončili na 1. místě tabulky
a vévodí na čele tabulky do-
dnes. Věřme, že se to do konce 
sezony nezmění. Za celý fotba-
lový rok 2014 - 2015 nastříleli 

celkem 145 branek a dostali 
pouze 10 gólů, což je pěkné 
skóre.
Přípravka

Jarní příprava byla zahá-
jena 7. 1. 2015 v hale Bios
ZŠ Kostomlaty n/L. a probíha-
la do konce března. Družstvo 
je stabilizované, tréninků se 
účastní 12 hráčů. Jediný pro-
blém je, že mužstvo je poměr-
ně mladé (převažující ročníky 
2007, 2008), což je zatím vidět 
na výsledcích mistrovských 
zápasů. Na druhé straně je to 
výhoda do příštích let. Rovněž 
letos nekončí žádný hráč pří-
pravky. 

V zimě se přípravka zúčast-
nila 3 zimních turnajů v Nym-
burce a jednoho v Kostomla-
tech n/L.

Mistrovská soutěž byla zahá-
jena 13. 4. 2015. Mužstvo se ješ-
tě zúčastní turnaje 30. 5. 2015 
na Loučeni. Trenéři přípravky: 
Ing. Jiří Šubrt, Ing. Josef Včelka

Vávrová Eva,
starostka TJ Sokol

Kostomlaty n./L.

a výš. Stali jsme se obávaným
a hlavně nevypočitatelným 
soupeřem pro všechny. Ka-
ždou sobotu jezdíme na tur-
naje pořádané ČAPEK, zatím 
se střídavými úspěchy. Také 
jsme se zúčastnili Velimského 
otvíráku. Tam se konečně Ma-
ruš a Míle podařilo po urput-
ném boji dohrát 13. bod, 
který měly opravdu zakletý, 
tím se umístily na 11. místě. 
Svoji premiéru si tam ode-
hrál i náš nový člen Hynek, 

s kterým jsem hrála já. Do
osmičky jsme nepostoupili 
jen o jeden bodík a skončili 
na 10. místě.

Jsme již přihlášeni na mis-
trovství ČR, a než vyjde toto 
číslo, už budeme mít někte-
ré zápasy odehrané. Loni se 
Rudovi a mě spolu s manželi 
Krejčínovými podařilo vy-
hrát titul MČR 55+ a musím 
se pochlubit: Poprvé se stalo, 
že při nepostupovém vítězství 
na ME nám ČAPEK zaplatí 
startovné, dopravu, pobyt na 
námi vybraný turnaj kdekoliv 

v Evropě (příspěvek 40 tisíc 
korun). Takže v říjnu odlé-
táme na týden do Španělska, 
kde se zúčastníme třídenní-
ho mezinárodního turnaje.
A pak že se pétanque nevy-
platí!

Pravidelné tréninky našeho 
týmu jsou zatím každé úterý
a čtvrtek od 16:30 hod. Čas 
budeme určitě posouvat pod-
le počasí, protože už k nám 
byl zaveden elektrický proud 
- střídavý...

Alena Vaníčková

Na přelomu roku začala tré-
novat fotbalová mini přípravka, 
děti 3 – 6 let. Zprvu se scházeli 
v hale Bios se staršími kamará-
dy, ale jak vysvitlo první slunko, 
tak se mini fotbalisti přesunuli 
na místní fotbalové hřiště, kde 
se začínají učit první fotbalové 
krůčky, jako např. správnou 
koordinaci pohybů a kopání do 
míče. Na tréninku jsou k vidění 
různé hry a soutěže a samozřej-
mě nechybí ani fotbal.

Tréninku se účastní 10 – 11 

Zprávy z kopané

S fotbalem v Kostomlatech
začali i ti nejmenší.

kluků a trénuje se v pondělí,
ve středu a v pátek. Po absol-
vování tréninků byly k vidění 
u všech dětí velké pokroky,
a tak trenéři domluvili přátel-
ské utkání se stejně starým sou-
peřem z Úval. Zápas se odehrál 
na Úvalském hřišti 10. 5. 2015 
a naši kluci si to báječně užili.
I když v této věkové katego-
rii nejde vůbec o výsledky, 
tak naše mužstvo zvítězilo 7:3
a jsou budoucí nadějí. Snad si
i rodiče užili tento zápas,

v plánu by měla být i odveta
v Kostomlatech.

Tímto bych chtěl poděkovat 
všem rodičům, kteří se snaží 

dopravit své ratolesti na trénin-
ky a dopřát jim trochu pohybu.

Vorlíček Lukáš
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 Na závěr

SEMICE 346 • WWW.NAJITRACH.CZ • TEL.: 601 550 580

RESTAURACE NA JITRÁCH
VÝBORNÉ JÍDLO ZA SKVĚLÉ CENY V NÁDHERNÉM PROSTŘEDÍ, 
PŘIJĎTE SE SAMI PŘESVĚDČIT! TENISOVÉ KURTY V PROVOZU.

PONDĚLÍ AŽ STŘEDA SLEVA 5 % NA KONZUMACI V RESTAURACI 
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU. PLATNOST DO 31.7.2015.

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:

paní Heleně Hercokové
paní Boženě Bašusové
paní Marii Hlavičkové
paní Marii Zdeňkové
paní Karle Mejzrové
paní Věře Radouškové

Mezi námi jsme přivítali:
Filipa Szabó, nar. 8. dubna 2015
Sofi i Hráskou, nar. 9. dubna 2015
Jiřího Nováka, nar. 5. května 2015
Štěpánku Doubkovou, nar. 25. března 2015

Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Markétou Korcovou z Kostomlat
s paní Helenou Červenou z Kostomlat
s panem Jaroslavem Králem z Kostomlat
s panem Jaroslavem Syrovým z Kostomlat

Gratulujeme
Rekordman v dárcovství 

krve, pan Zdeněk Duběnka
z Kostomlat dovršil svůj plán, 
když v úterý 5. května 2015
v Ústřední vojenské nemoc-
nici v Praze realizoval svůj
555. odběr. Jubilejní odběr oce-
nili zástupci vedení Ústřední 
vojenské nemocnice, Českého 
červeného kříže i Zdravotní 
pojišťovny Ministerstva vnitra 
předáním uznání i dárků. Po-
děbradská společnost Czech 
Crystal Lion vyrobila pro re-
kordmana pamětní skleněnou 
desku.                                  (red)

Výňatek z plavebního řádu lodi Blanice 2015
ZASTÁVKA KOSTOMLATY

květen, červen – víkendy; červenec, srpen – každý den

Směr Kersko, Ostrá: 10:55 hod, 14:55 hod
Směr Hradištko, Nymburk: 12:25 hod, 16:25 hod
Loď může být rezervována, nevyplouvá v případě 
celodenního deště

Více info na www.polabinalodi.cz a na telefonu: 734 604 364

Zveme všechny příznivce 
kostomlatské kopané

na 15. ročník
žákovského turnaje

Memoriálu Otakara Zdeňka
který se uskuteční

20. 6. 2015 od 9 hodin

na hřišti
TJ Sokol Kostomlaty n/L.

     INZERCE                                                                                                  

Prázdninový provoz knihovny:
v červenci bude otevřeno

každé pondělí od 16 do18 hodin.
V srpnu bude zavřeno.
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