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Slovo starostky

CO SE TI LÍBILO NA DNI ZEMĚ?

Poděkování

Vážení spoluobčané, 
naši obec čeká v následujících měsících 

velmi náročný a zodpovědný úkol. V roce 
2017 vyprší platnost stávajícího územního 
plánu obce a proto je nejvyšší čas začít s 
přípravami nového. Protože se jedná o vel-
mi významný krok, který může zásadním 
způsobem ovlivnit život nás všech, naskýtá 
se zde prostor pro formulování konkrétních 
požadavků, přání a dalších podnětů, směřu-
jících k vylepšení obce. 

Dovolte mi proto, abych touto cestou 
oslovila vás, všechny občany naší obce, a 
požádala Vás o předložení případných pod-
nětů, přání a návrhů na řešení konkrétních 
situací ve vašem okolí v písemné podobě, 
a to buď osobním doručením na obecní 
úřad, nebo prostřednictvím e-mailové ko-
respondence na adresu obce: podatelna@
kostomlaty-obec.cz v termínu do 30. června 
2016. Všechny doručené podněty budou 
projednány v radě obce a poté budou před-
loženy zhotoviteli k zapracování do tohoto 
nově pořizovaného dokumentu.

Nebuďme lhostejní ke svému okolí. Lo-
gickým vymezením jednotlivých částí naší 
obce a stanovením podmínek pro jejich vy-
užití můžeme ovlivnit životy nejen součas-
ných, ale i budoucích generací.

Těšíme se na všechny Vaše iniciativní 
podněty.

S přáním hezkých dnů

Ing. Romana Hradilová
starostka obce
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Ve škole jsme slavili v pátek 22. 4. Den 
Země. Nejprve jsme šli do myslivny a 
tam nám pan Klosovský a členové mys-
liveckého sdružení povídali o zvířatech a 
stromech v lese. Také nám předvedli, jak 
se závodně řeže dřevo. Ve škole na nás 
čekala paní Ilková s bylinkami. Říkala 

Děkujeme paní Ilkové, paní Poncové 
a členům mysliveckého sdružení v čele 
s panem Klosovským za zajímavé poví-
dání o bylinkách, zdravé výživě, lesu a za 
ukázku práce se dřevem.

Děkujeme panu Poncovi, panu Kuče-
rovi a panu Marečkovi, za pomoc a rady 
při výsadbě lípy.

Žáci ZŠ Kostomlaty nad Labem

nám o tom, co se z bylinek dá všechno 
vyrobit a dala nám ochutnat pampeliško-
vý čaj. Pak jsme šli do učebny páté třídy a 
tam nám paní Poncová vyprávěla o zdra-
vé výživě.  Dala nám i recept na zdravou 
snídani.

Děkujeme všem, kteří pro nás Den 
Země připravili. 

Adéla Radilová
žákyně 4. třídy

Ještě než opustí brány zdejší ZŠ, rozhodla se devátá třída vysadit si svůj strom.

Den Země
2016

Mně se líbilo, jak káceli strom.
Kamilka Houdková, 1. třída

Mně se líbil pes, protože byl roztomilý a 
bažanti. 

Anička Kudláčková, 1. třída
Mně se líbila práce se dřevem, protože to 

bylo na stopky.
Mikuláš Tůma, 1. třída

Mně se líbilo, jak jsme byli u tety, protože 
mi chutnal měsíčkový čaj.

Karla Vacková, 1. třída
Mně se líbilo, jak jsme ochutnávali zdravé 

čipsy. 
Kája Procházková, 2. třída

Mně se líbilo řezání stromu, a jak nám 
ukazovali vábničky.

Šedivý, 2. třída
Mně se líbilo ochutnávání semínek.

Kačka Procházková, 2. třída

Mně se líbilo u zvířátek.
Kinclová, 2. třída

Na Dni Země se mi líbilo, jak pán řezal 
ježka, a jak nám pán říkal o našem lese.

Jakub Jeník, 3. třída
Mně se líbilo vše.

Barbora Sacharová, 3.třída
Nejvíce se mi líbilo povídání o bylinkách, 

protože jsem některé vůbec neznala, a tak 
jsem je poznala.

Adéla Radilová, 4. třída
Zaujalo mě povídání o zdravé výživě a 

také o bylinkách. V myslivně bylo zajímavé 
lezení na strom a závodní řezání.

Daniela Dobrovodská, 4. třída
Zaujalo mě řezání motorovou pilou. Zau-

jalo mě to proto, jak to stihnul hodně rychle 
a jak to krásně řezal. Prostě HUSTÝ!

Martin Kukal, 4. třída
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9. Vzpomínka na Emila Zátopka 
- běh zámeckým parkem v Lysé 
n/L se neobešla další den bez 
naší účasti. 10. KMD navštěvuje 
den poté divadlo Rokoko a HZS 
Poděbrady „zasahuje“ v 2. a 6. 
ročníku, totéž má pokračování 
25. dubna v pondělí v den konání 
4. Pedagogické rady. 11. Projek-
tový Den Země proběhl v pátek 
22. 4. 2016 - viz fotopříspěvky.
12. Ve středu 27. 4. jsme účastní-
ky plavecko - běžeckého memo-
riálu v Nymburce. 13. Zahranič-
ní exkurze do Alsaska proběhla 
27. 4. - 29. 4. Foto není k dispo-
zici. 14. Skleník Fata Morgána s 
motýly navštívily děti z 3. třídy 
v úterý 3. května. 15. Ve čtvr-
tek 5. 4. obsazujeme 2. místo na 
oblastním kole fotbalového Mc 
Donalds´cupu. 16. Následující 
den jede v rámci přírodovědy 

 Školství

Rok včely

Zprávy ze školy
1. Škola děkuje rodičům za oka-

mžitou reakci v době havárie 
vody dne 9. 3. 2016 2. Recitač-
ní soutěž školní kolo proběhlo 
ve čtvrtek 17. 4. O den později 
Klokan - soutěž matematická. 
3. Slavnostního vyhlášení vý-
tvarné soutěže BESIP se 21. 4. 
zúčastnili v Nymburce 4 naši 
žáci. 4. O den později organi-
zuje 9. třída pro prvňáčky akci 
„Hledání kraslic.“ 5. Pro žáky 
8. - 9. r. uspořádali besedu zá-
stupci věznice v Jiřicích ve středu 
23. 4. Poučné. 6. Okresní kolo 
recitační soutěže v Nymburce 
jsme obeslali ve středu 30. 4. 
7. Obrněný transportér OT - 64 
SKOT byl součástí prezentace 
Klubu historických vojenských 
vozidel z Jičína v pátek 8. květ-
na. 8. Dětské dopravní hřiště 
navštívila 4. třída v pondělí 11. 5. 

4. třída na Ostrov do Nymburka 
studovat dřeviny. 17. Za týden 
13. v pátek jsou hosty ve škole 
PaeDr. Tomáš Netík, president 
Ned Hockey klubu Nymburk a 
syn Tomáš Netík junior, prvoli-
gový hráč hokejové HC Sparty 
Praha: téma význam sportu v 
životě mladého člověka. Setkání 
velmi obohacující.
Připravujeme na červen:
A. Montáž dalších dívčích toa-

let v pavilonech A, C. B. Pohár 
rozhlasu v atletice ve dnech 17. 
- 18. května. C. Návštěva Terezí-
na pro 8. a 9. třídu - úterý 24. 5.
D. Pěveckou soutěž - čtvrtek 
26. 5. E. Malování před školou 
- poslední květnový den. F. Ná-
vštěva nymburských hasičů 6. a 
7. třída dne 2. 6. G. Krajské kolo 
plavecko - běžeckého memoriálu 
v Čelákovicích - 14. 6. H. Akade-

mie ve středu 15. 6. SRDEČNÉ 
POZVÁNÍ PRO VŠECHNY!!! 
I. Sběr papíru po obci v pátek 
17. 6. od 8 - 10 hodin. J. Soutěž 
v předlékařské první pomoci - 
středa 22. 6. K. Výstup na Říp: 
čtvrtek 23. 6. - třída 1., 3., 4., 5. 
L. Dětský den - oslava se zpětnou 
platností - pátek 24. 6. M. Spor-
tovní dny v posledním červno-
vém týdnu zakončené vysvědče-
ním 30. června.

Krásné dny posílá
ZŠ Kostomlaty nad Labem        

 „Když včelín, tak s kanapíč-
kem,“ krásně se tu odpočívá a 
velmi dobře spí. Jak by ne, když 
úly vydávají tak opojnou vůni!
Vzduch v úlu je vlhký, přibliž-

ně 36 st. teplý. Obsahuje éterické 
oleje, vonné esence, pryskyřice, 
které sbírají včely z pupenů. 
Vůni úlového vzduchu ovlivňují 
navštěvované rostliny. Jinak vní-
máme květ ovocných stromů, 
řepky, akátů, lípy a také hrách 
se dá poznat svou charakteris-
tickou vůní. Úžasný parfém a 

V květnu přišly děti z MŠ pozorovat pilnou práci včel. Nevěřili byste, jak 
jsou tito malí človíčkové zvídaví, kolik otázek umí položit a kolik toho 

znají! Návštěvu zakončily mlsáním medu. 
k tomu uklidňující bzukot včel! 
Tyto jemné, příjemné zvuky ne-
utichají ani v noci, tak sotva lze 
najít lepší místo k relaxaci.
Složky, které se odpařují z úlů, 

likvidují bakterie, mnohé viry 
i plísně. O působení úlového 
vzduchu na lidský organismus 
se již zajímají mnozí vědci. A 
tak apiterapie si jistě najde své 
obdivovatele.
Kupte mámo trochu medu,
pro malého neposedu.

Včelám dík!
Marta Dvořáková
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Stojan Ekovody

Sběr použitých kuchyňských olejů

Hasičská zbrojnice Hronětice

Mateøská školka s novými 
jehličnany

Zrušení veøejného 
telefonního 

automatu v obci

V předjaří tohoto roku pro-
vozovatel stojanů s  Eko – vo-
dou projevil zájem v naší obci 
opět stojan provozovat s tím, 
že veškeré náklady spojené s 
provozem bude platit. Připo-
mínám, že ukončení provozu 
před lety, bylo zapříčiněno 
tím, že provozovatel nechtěl 
hradit elektrickou energii, 
která se pohybovala v řádech 

Na konci února bylo zjištěno, 
že došlo k hromadnému pro-
schnutí 11 smrků v areálu Ma-
teřské školy. Ukázalo se, že smr-
ky jsou napadeny lýkožroutem 
smrkovým, neboli kůrovcem. 
Přemnožení kůrovce v našich 
podmínkách pomohlo prav-
děpodobně suché léto a mírná 
zima. Přizvaný arborista dopo-
ručil smrky pokácet a provést 

V rámci akce „Optimalizace 
2016“ prověřovala fi rma O2 

Obec nabízí široké veřej-
nosti pronájem kuchyně a 
sálu s kapacitou až 70 míst v 
hasičské zbrojnici v Hroně-
ticích k různým oslavám, 
svatbám, plesům, rodinným 
a společenským akcím. Ve 

Prosíme občany, aby do popelnic určených pro sběr použitých kuchyňských olejů vhazovali kuchyňský olej pouze v PET lahvích 
nebo plastových nádobách se šroubovatelným uzávěrem. U olejů vhazovaných v plastových lahvích s víčkem bez závitu hrozí vylití 
do popelnice a znehodnocení této suroviny.  Též u kuchyňských olejů vkládaných ve skleněných nádobách do těchto popelnic je 
veliké riziko rozbití obalu a rozlití obsahu.  Vhazování jiného odpadu (komunálního) do těchto popelnic je nepřípustné.

Na obecním úřadu ve vstupní chodbě stále funguje sběrné místo pro použité baterie, drobné elektrospotřebiče, prázdné 
tonery a úsporné žárovky. Děkujeme, že třídíte. 

Texty: Bc. Zdeňka Keistová, místostarostka

tisíců ročně, a proto zastupi-
telé obce rozhodli, že obec již 
tyto částky nebude hradit ze 
svého rozpočtu.  Aby mohl 
být opět provoz stojanu s Eko 
- vodou uskutečněn, bylo nut-
né schválit záměr pozemek 
pronajmout. Zastupitelé tento 
záměr kvitovali a záměr pro-
najmout pozemek (původní 
pozemek) byl schválen a vy-

věšen. Jaké ale bylo zklamání, 
když při bližším zkoumání 
bylo zjištěno, že pozemek pat-
ří Středočeskému kraji, nikdy 
obci nepatřil a smlouva s pro-
vozovatelem nikdy neexisto-
vala. Vše bylo na dobré slovo, 
což je v dnešní době zákoně 
nepřípustné a samozřejmě 
veškerá jednání prodlužuje. 
Usnesení zastupitelstva obce 

na záměr pronajmout poze-
mek bylo zrušeno. Provozo-
vateli stojanů s Eko- vodou 
bylo vše vysvětleno s tím, že 
si musí požádat Středočes-
ký kraj o pronájem pozemku 
a dořešit dodávku energie s 
ČEZ. Věříme, že tyto peripe-
tie provozovatele neodradí a 
brzy se obec dočká provozu 
stojanu s Eko – vodou.

náhradní výsadbu jehličnanů v 
menším počtu, aby stromy ne-
byly navzájem utlačovány a je-
jich růst nebyl omezen. Během 
dubna došlo k vykácení smrků, 
vyfrézování pařezů a na začátku 
května byla provedena nová vý-
sadba dvou jedlí a čtyř borovic 
s okolní úpravou terénu. Těmto 
jehličnanům napadení kůrov-
cem nehrozí.

venkovních prostorách u 
hasičárny je možné grilovat. 
Cena pronájmu je 1800,- Kč 
za akci. Zájemci o pronájem 
se mohou hlásit na Obecním 
úřadu v Kostomlatech nad 
Labem.

Czech Republic a.s. využití te-
lefonních automatů. Veřejný 
telefonní automat v naší obci 
vykazoval dlouhodobě nulové 
volání, nebyl využíván a fi rma 
se jej rozhodla demontovat.
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Sportovní høiště v ZŠ

Volejbal

Obec Kostomlaty nad La-
bem na základě zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu, vybrala pro 
zpracování projektové doku-
mentace sportovního hřiště 
v ZŠ Kostomlaty nad Labem 
fi rmu Sportprojekta Praha 

s.r.o. Cena vícestupňové do-
kumentace, včetně inženýrské 
činnosti a vydání příslušného 
povolení je 229 900 vč. DPH. 
Návrh fi rmy obec i základní 
škola připomínkovaly a pro-
jektant požadované změny 
zapracoval. Dokumentace 

řeší kompletní rekonstrukci 
sportovního areálu – běžec-
ký ovál, sprinty, skok daleký, 
multifunkční hřiště na malou 
kopanou, basketbal, volejbal, 
tenis a fl orbal včetně oploce-
ní a osvětlení. Dále zahrnuje 
umístění venkovních posilo-

reprezentovaly obec na po-
stupové soutěži v Brandýse 
nad Labem a vybojovaly stří-
bro. Postupují  tudíž do fi nále 
na MIA festival do  Lucerny v 
Praze, které se koná 4.6.2016. 
Držte jim všichni palce.

Petra Radoušková

vacích strojů a workoutové 
hřiště. Projekt též řeší sociál-
ní zázemí (WC, šatny) v do-
mečku stojícím u hřiště. Nově 
vybudované hřiště tak bude 
moci sloužit nejen škole, ale i 
široké veřejnosti.

Obecní úřad

Mládežnická kategorie právě 
ukončila soutěžní období. Mi-
nivolejbal se průběžně ve všech 
kolech umísťoval na předních 
příčkách ve všech barvách. Na 
dětech je vždy vidět radost ze 
hry a to nás těší nejvíce.

Mladší žákyně mají za sebou 
první sezónu ve volejbale na 
velkém hřišti, neměly jsme žád-
né velké ambice vyhrávat, do 
soutěže jsme šly na zkušenou, 
protože jsme měly nejmladší a 
nejmenší tým. Přes to na závěr 
jsme dokázaly několikrát vyhrát 
a jsme rádi za 14 místo v kraji. 
Na příští rok už máme vyšší cíle 
a doufáme, že je naplníme.

Starší žákyně se na podzim 
dostaly do 2. výkonnostní sku-
piny, kde odehrály poměrně 
úspěšnou zimní část, skončily 
na 3. místě. Děvčata budou v 
příští sezóně hrát kategorii ka-
detek, kde nám budou pomáhat 
i kadetky z Lysé nad Labem.

Ženy jsou právě uprostřed 
druhé poloviny soutěže. Mo-
mentálně jsme na čtvrtém místě 
v kraji.

Letošní volejbalový kemp 
bude probíhat od 14. do 19. 8. 
v Josefově Dole. Poprvé jsme se 
rozhodli vyjet na přípravu na 

další sezónu mimo Kostomlaty 
a to s mladšími a staršími žáky-
němi. Soustředění naší příprav-
ky proběhne v následujícím srp-
novém týdnu v Kostomlatech.

Máme radost, že o volejbal v 

Mažoretky
Kostomlaty
nad Labem 

Kostomlatech je zájem, proto 
jsme se rozhodli volejbalovou 
přípravku rozšířit a udělat nábor 
dětí z 1.,2.a 3.třídy.  Přihlášky 
dostanou děti první týden škol-
ního roku od paní učitelky Mu-

silové.
Plánujeme již 11. ročník po-

svícenského turnaje mixů, který 
se bude konat 27.8.2016, každo-
ročně se účastní kolem 10 týmů. 
Turnaj je otevřen široké veřej-
nosti, zájemci se mohou hlásit 
na tel. 774 052 055.

Na závěr bych chtěla moc po-
děkovat všem našim sponzorům 
a pravidelným pomocníkům při 
jarní úpravě volejbalových kur-
tů. A to fi rmám Dagros, Dvůr 
Kostomlaty, Hradil Jiří, Kláře 
Zinkové, a všem ostatním, kteří 
opakovaně pomáhají.

Iveta Mezuliánková

Sportovní høiště v ZŠ
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Medailový víkend pétanque

Tak jsme ukončili druhou 
polovinu hrací sezóny, kde jsme 
si udrželi krásné 6. místo a jsme 
přesně v polovině tabulky.

Doufáme, že se nám bude v 
dalších ročnících dařit stejně tak 
dobře nebo i lépe. Tímto bychom 
chtěli poděkovat panu Luboši 
Ludvíčkovi, jakožto trenérovi 
kostomlatského pingpongu za 
jeho ochotu, čas a námahu při 

Termín uzávěrky se neúpros-
ně blížil a já vůbec nevěděla, co 
vlastně budu psát /postupy na 
turnajích do šestnáctky, pilné tré-
ninky/ a najednou se vše rychle 
vyřešilo. V sobotu 7. 5. jsme se 
zúčastnili turnaje s mezinárodní 
účastí Švédů a Dánů v Poděbra-
dech. Dvojice Vyoral-Vaníčková, 
Müllerová-Hercoková a kom-
binovaná dvojice Škorničko-
vá-Čihák /PCP Lipník/. Ani ve 
snu by nás nenapadlo, že fi nále 
bude naše. Po urputných bojích 
s velice kvalitními dvojicemi 
hlavně z Dánska i Švédska, které 
jsme postupně vyřazovali, se ve 
fi nále utkali Vyoral-Vaníčková 
proti Škorničková -Čihák. Finá-
le se konalo už za tmy a bohužel 
nefungovalo osvětlení. V před-
posledním náhozu, kdy bylo 
srovnáno, nám pořadatel posvítil 
mobilem a v posledním náhozu 
jsme zažili luxus- dva mobily. 
Vítězný pohár si domů odvez-
la Škorničková, s náskokem tří 
bodů. Takže zlato i stříbro patřilo 
Sokolu Kostomlaty.

A to jsme nevěděli, že to je 
vlastně teprve začátek medai-
lového víkendu. V neděli ráno 
jsme značně unaveni jeli na další 
turnaj Pražské jaro. Po čtyřech 
kolech se do první čtyřky opět 

Zveme všechny příznivce kostomlatské kopané na 16. ročník 
turnaje Memoriálu Otakara Zdeňka kategorie dorost, který se 
uskuteční v rámci oslav 110 let Sokola 25. 6. 2016 od 9 hodin na 

hřišti TJ Sokol Kostomlaty n./L.

110. výročí založení      TJ SOKOL Kostomlaty n. L. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NEJEN PRO DĚTI A MLÁDEŽ
sobota 11.6.2016 

od 9.00 hodin 

hry a soutěže jsou pro vás připraveny 
v sále sokolovny i 

na všech hřiš  ch sportovního areálu

Přijďte si zasoutěžit a změřit síly s ostatními

probojovaly dvojice Vyoral-Va-
níčková a Škorničková-Čihák. 
Naštěstí jsme nějak přeslechli 
systém dohrávek. Dvojice Vyo-
ral-Vaníčková porazila manžele 
Pillarovy ze Sahary Vědomice 
jednoznačně 13:1 a jak jsme z 
jiných turnajů zvyklí, čekali jsme 
na vítěze z duelu Škorničková-
-Čihák a Beranová-Mazúr - Sa-
hara Vědomice. Už jsme se těšili, 
jak si to opět rozdáme a medai-
lové pozice prohodíme. Opravdu 
se podařilo dvojce Škorničko-
vá-Čihák zvítězit. Bohužel jsme 
si vítězný duel nedopřáli. První 
utkání bylo totiž o první a dru-
hé místo a to druhé bylo o třetí 
a čtvrté místo. Ještě jednu zlatou 
medaili si přivezla Marie Mülle-
rová, která vyhrála soutěž o nej-
lepšího plaséra.

 Z Prahy jsme přivezli zlato: 
dvojice Vyoral-Vaníčková,  i 
bronz: dvojice  Škorničková-Či-
hák.

I Polabská liga je značně dra-
matická.

 Sokol Kostomlaty-Pedro Ve-
lim

Utkání bylo zahájeno v 
17.35hod a ukončeno ve 20.40 
hod, s pětiminutovou přestáv-
kou. Už z toho je zřejmé, že to 
byl urputný boj. Tři utkání měla 

stejný zvrat za stavu 9:3.
 1. zápas:  Müllerová -  Herco-

ková proti Vaňková - Skala 
Začátek nebyl pro Kostomlaty 

příznivý, ale pouze do stavu 3:9, 
kdy Míla Hercoková přesnou 
střelou zabodovala hned pětkou. 
Potom bod po bodu už soupeři 
nedovolila ani bodík a první  ví-
tězství Kostomlat bylo na světě 
13:9.

2. zápas: Škorničková - Vyo-
ral proti Škopek - Jeřala byl od 
začátku celkem jednoznačný 
pro Kostomlaty, šlo jim zkrátka 
všechno. A přibylo druhé vítěz-
ství 13:6

3. zápas: Hercoková - Vaňková 
byl zprvu opět nepříznivý pro 

Kostomlaty, ale opět do stavu 
3:9, kdy nastal zlom a Míla Her-
coková trpělivě přidávala bod po 
bodu a urodilo se třetí vítězství 
pro Kostomlaty 13:9

4. zápas: Škorničková -  Vyoral 
- Vaníčková proti Skala – Jeřa-
la - Škopek vypadal do stavu 9:3 
celkem jednoznačně. Celkem už 
hodně zoufalý Paša dokázal zá-
zračně zmobilizovat svůj tým na-
před čtyřkou, pak hned dvojkou 
a najednou bylo srovnáno.

Kostomlaty ještě uhrály dva 
body, ale závěr patřil Pedru 11:13.

 Urputný souboj skončil bez 
umělého osvětlení, se zavřenou 
hospodou, přesto velice přátelsky.

Alena Vaníčková

zkvalitňování našich hráčů. Také 
bychom chtěli poděkovat fanouš-
kům, kteří nás při zápasech cho-
dili podporovat - „Děkujeme!!!“.

Další přihlášení do soutěže 
okresního přeboru se oproti mi-
nulým rokům, kdy se přihlašo-
valo v září, uskuteční již v červnu 
letošního roku. V tuto dobu je to 
pro nás nevýhodou, jelikož ne-
víme, jak nám dopadne žádost 
o dotaci na vytápění sokolovny 
nebo zda nám bude poskytnut 

přístup do haly BIOS, i přestože 
je velmi vytížená. Potřebova-
li bychom trénovat 2x týdně 2 
hodiny od září do března. Pro 
účast v okresním přeboru je nut-
né splňovat určité podmínky, z 
toho jednou z nejdůležitějších je 
teplota, která nesmí klesnout pod 
15°C, což je v sále sokolovny bez 
topení nemožné. Ostatní pod-
mínky splňujeme.

Za oddíl stolního tenisu
Petr Vácha

Tabulka:

1. TJ Sokol Lysá nad Labem D
2. STC Opočnice B
3. TJ Lokomotiva Nymburk F
4. TJ Dvory B
5. TJ Sadská H
6. TJ Sokol Kostomlaty
7. TJ Sokol Loučeň B
8. TJ Lokomotiva Nymburk G
9. TJ Lokomotiva Nymburk H
10. TJ Sokol Poříčany B
11. TJ Dvory C
12. TTC Žehuň C

Zprávy ze stolního 
tenisu

Fo
to

: A
len

a 
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ní
čk
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á
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: A
len

a 
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ní
čk
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á
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Otevřený dopis obsluhy haly 
BIOS zastupitelům obce jako příspě-
vek do Kostomlatských novin

Vážení zastupitelé,
dovoluji si Vás oslovit s kritikou 

na Vaši zastupitelku Milenu Herco-
kovou (dále jen MH) a s otázkami 
okolo haly BIOS a TJ Sokol Kosto-
mlaty.

Jedná se hlavně o nepřístupné 
vystupování MH na veřejném 
zasedání ZO, kde se jednalo o pří-
spěvku OÚ pro Sokol Kostomlaty 
na rozvoj sportu. To, že TJ Sokol 
z příspěvků obce pro sportovce 
vykazuje opravu nemovitostí (So-
kolovny), je nepřípustné. Další věcí 
jsou platby za využívání haly BIOS 
zejména v zimním období. Nejen, 
že se vedení Sokola při rozpisu 
dožaduje přednostního práva, ale 
jeho docházka je pak nevyzpytatel-
ná. Ostatní návštěvníci haly se včas 
omluví, kdežto TJ Sokol tak nečiní 
a s obsluhou haly prakticky neko-
munikuje. Omluva tři hodiny před 
plánovaným tréninkem sms zprá-
vou je neomluvitelná, navíc, když 
se jedná o dospělé muže. Výjimky 
samozřejmě existují, ale většinou u 
onemocnění dětí. Ostatní návštěv-
níci, jak domácí, tak cizí, mají tolik 
slušnosti, že se omluví včas, kdežto 
vedení Sokola to zřejmě dělá pro-
blém. Neradostné je pak se podívat 
na podlahu po prvním tréninku TJ 
Sokol v letošním roce, v místě, kde 
trenér proseděl či prostál a za čas-
tého odplivnutí pokřikoval na své 
svěřence, na podlaze zůstala asi de-
sítka hustých hlenovitých plivanců. 
Nevím, zda odplivnutím hodnotil 
výkony svých mladých svěřenců, 
ale v každém případě to není nor-
mální chování sportovce, který má 
být příkladem pro mladé. Metoda 
tréninků tohoto trenéra je také 
zvláštní. Nutno dodat, že pokud 
takovýmto lidem nevyhovuje čisté 
prostředí, které se snažíme v hale 
udržet a hlavně díky mojí manželce 
se nám to i daří, pak takový nespo-
kojenec může jít do Sokolovny a 
tam se nějaký ten plivanec na pod-
laze určitě ztratí. V hale BIOS tako-
vé chování nebudeme tolerovat.

Nevím, kde MH vzala podkla-
dy, když prohlásila, že z příspěvku 
obce více než 200.000,- Kč roč-
ně vrátí zpět za pronájem haly 
značnou část. Naopak vykázané 
záznamy hovoří o něčem jiném. 

Platby za mého působení v letech 
2008 – 2012 byly vykazovány (viz 
tabulka).

Po mém odchodu se rázem tato 
doložitelná čísla značně změnila v 
neprospěch obce, čímž se vysvětlu-
je nespokojenost MH při rozhod-
nutí Rady obce o mém navrácení 
do haly BIOS a prostřednictvím 
paní Zajanové přednesla na veřej-
ném zasedání nesouhlas, že Rada 
obce vzhledem k mému zdravot-
nímu stavu neudělala správné roz-
hodnutí. Zřejmě, jak se ukázalo, se 
nejednalo o můj zdravotní stav, ale 
o stav pokladny TJ Sokol. Už to, 
že bývalá starostka obce MH byla 
zároveň pokladní a hybnou pákou 
Sokola je velice podezřelé a myslím, 
že na to pamatuje právní řád (střet 
zájmů). Na zpochybnění mých 
uvedených skutečností může i za-
znít, že tam asi v uvedený čas pro 
tréninky Sokola sportovci nebyli. 
Zajímavé na tom pak je, proč ani 
v jednom případě nebyl v termínu 
určeném pro Sokol někdo jiný, a 
proč se tedy v těchto termínech v 
hale svítilo, topilo a protopilo se za 
rok o 50.000,- Kč víc, přestože byly 
zimy mírné. Touto otázkou by se 
měli vážně zabývat zastupitelé obce 
a Milena Hercoková by se měla na 
veřejném zasedání z tohoto chová-
ní zodpovídat.

Pokud se můžu vyjádřit k pří-
spěvku Obecního úřadu pro TJ 
Sokol Kostomlaty, myslím, že pe-
níze by měly být rozděleny mezi 
kluby dle počtu členů a nákladnosti 
pro tento druh sportu. Z příspěvku 
by mohla být hrazena i hala BIOS, 
nezbytné sportovní pomůcky, 
dresy, apod. Jak se ukázalo, peníze 
z příspěvku obce jdoucí na účet 
Sokola jsou pak jen velmi těžce 
kontrolovatelné. Ať si opravdoví 
poctiví Sokolové uvědomí, že po-
kud se nezmění jejich hospodář, 
budou mít neustále problémy a že 
budova Sokolovny kromě spodní 
části kabin je jim pro sport prak-
ticky úplně k ničemu. Může se stát, 
že ze Sokolovny se postupně stane 
nekontrolovatelná černá díra, což 
by nahrávalo nepoctivým jednot-
livcům v řadách Sokola. 

Na kontroverzní výrok starostky 
Sokola, že by se sedláci obrátili v 

hrobě při převedení Sokolovny na 
obec, mohu jen krátce konstatovat, 
že kdyby se tento výrok bral vážně, 
tak sedláci v hrobech už by byli 
dávno několikrát obráceni, pokud 
by viděli, jací lidé se hlásí k Sokolu a 
jakým způsobem hospodaří. A dle 
mého názoru nejen sedláci by se 
obrátili v hrobě, ale i všichni poctiví 
bratři a sestry sokolové, kteří bohu-
žel už mezi námi nejsou. Otázka z 
mé strany zní, jestli si některá za-
stupitelka obce z opoziční skupiny, 
kterou vede MH a používá paní 
Zajanovou za mluvčí pro nesmysl-
né otázky a připomínky stále ještě 
myslí, že v  účetnictví TJ Sokol je 
vše v pořádku?

Rovněž se mi zdá nesmyslná 
otázka na vedení obce, jako např., 
že by mělo Zastupitelstvo obce být 
seznámeno s výpovědí pracovníka 
OÚ, byť se jednalo o paní Keltnero-
vou, která byla ve svých dobách na 
obecním úřadě nejschopnější úřed-
nicí za starostování MH a vlastně 
úřad řídila a udržovala v chodu, 
což MH značně zneužívala. Proto 
jsme často slýchávali na veřejném 
zasedání na otázky pro starostku, 
kdy nebyla schopna odpovědět na 
dotazy občanů: „Jano, jak to bylo? 
Jano, co říkal pán?“ apod. Zdá se, 
že v dnešní době máme v zastupi-
telstvu jinou MH,která všechno ví, 
všemu rozumí a nesmyslně připo-
mínkuje a kritizuje veškerou práci 
nového vedení obecního úřadu. 
Ať už konečně ji někdo zavře .…
dveře od nevyčerpatelné zásobárny 
lží a intrik. MH by se měla přinej-
menším omluvit hlavně Sokolu za 
to, že svým nepoctivým jednáním 
a chováním vůči vedení OÚ vrhá 
špatné světlo pro veřejnost na TJ 
Sokol a pošlapává jeho dobré jmé-
no, tradice a odkaz zakladatelů a na 
post zastupitele vázaného slibem by 
měla okamžitě rezignovat.

Na závěr bych rád konstatoval, 
že nic nemám proti opravdovým 
a poctivým sportovcům organi-
zovaným v TJ Sokol. Jako obsluha 
haly BIOS máme možnost sledo-
vat práci trenérů, zvláště s těmi nej-
menšími dětmi. Musím vzdát hold 
trenérkám Volejbalového klubu 
dětí, který navazuje na zakladatele 
volejbalového školního družstva 

mých vrstevnic s názvem HOBÉR, 
později pod TJ Sokol Kostomlaty. 
Byl jím Mgr. Václav Kořán, který 
se tomuto sportu jako trenér věno-
val více než dvacet let. Je radost se 
dívat na práci pana Vorlíčka, pana 
Zinka, jak dokážou probudit v 
těch nejmenších sportovního du-
cha a nadšení pro sport. Je radost 
se dívat na tyto tréninky a turnaje 
těchto nejmenších sportovců, což 
je kladně hodnoceno i z řad rodičů. 
Škoda jen, že nemají všichni stejné 
podmínky pro tréninky, turnaje a 
zápasy. Zápasy a turnaje starších 
žákyň, zápal pro hru a bojovnost 
je už nyní sportovním zážitkem. 
Je vidět, že sport v Kostomlatech 
se ubírá správným směrem a stojí 
určitě za jakoukoli podporu. Byl 
to právě Mgr. Václav Kořán, který 
jako dobrý tělocvikář, později jako 
ředitel ZŠ věnoval nemalé úsilí pro 
sport a zručnost mládeže. I jemu 
patří dodatečně velké poděkování. 
Bohužel dnes mu zůstal neradost-
ný pohled, jako nám všem bydlí-
cím okolo školy, na neudržované 
zdevastované školní hriště, na kte-
rém si jako tělocvikář a ředitel školy 
tak zakládal při jeho budování. 
Všem, kteří se věnují našim dětem, 
patří ještě jednou veliké uznání a 
poděkování. Za zmínku jistě stojí i 
práce manželů Vaníčkových, kteří 
založili v Kostomlatech péntangue, 
zvláště pak panu Vaníčkovi, který 
přes zdravotní potíže neslevuje a 
dává tím příklad hlavně seniorům. 
Za kladné hodnocení zajisté stojí 
i nově založené mužstvo florbalu 
pod vedením Tomáše Říhy a Ma-
touše Holuba, kteří jsou častými 
pravidelnými návštěvníky haly 
BIOS a jejich chování v hale je vždy 
bezproblémové a příkladné pro 
všechny ostatní. S přáním o zlep-
šení vztahů mezi TJ Sokol, OÚ a 
obsluhou haly se na všechny slušné 
sportovce opět v nové sezóně v hale 
BIOS těšíme.

Omlouvám se všem, kteří jsou 
nějakým způsobem spojeni s TJ 
Sokol Kostomlaty a mohla se jich 
dotknout má kritika, ale můžu Vás 
ubezpečit, že veškeré údaje jsou 
pravdivé a doložitelné.

Za obsluhu haly BIOS přeji 
všem občanům hezký zbytek jara, 
užití letních měsíců a pevné zdraví

František Touš
Správce haly BIOSPříspěvky od čtenářů ne vždy vyjadřují názor redakční rady.

Jak to bylo, je a bude?

Rok 2015 2014 2013 2012 2011

Kč 31 040 Kč 18 380 Kč 24 000 Kč 31 535 Kč 27 065 Kč



strana 7  číslo 3 - červen 2016 Spolky

S dětmi jsme se rozhodli vy-
sázet stromy do přírody. Jako 
každý rok na jaře jsme se vydali 
na  sběr odpadu v našem okolí, 
to je neustálý boj s neukázněný-
mi spoluobčany.Dále se chystá-
me na soutěž Zlatá srnčí trofej. 

František Touš

V uplynulém období se čle-
nové Sboru sešli na jedné člen-
ské schůzi, kde se zabývali pří-
pravou akce Pálení čarodějnic. 
Tato akce se uskutečnila na Ši-
bické louce. Opět se tato akce 
zdařila, jako obvykle přišla 
spousta návštěvníků. Během 
akce proběhl seskok parašutis-
ty, rej masek a opékání buřtů. 
Občerstvení zajistil náš Sbor. 
Poděkování patří těm, kteří 
se na přípravě akce podíleli. 
Nelze opomenout sponzory, 
kterými byli: Stavebniny Šibi-
ce, Letecká škola – p. Adam a 
Pivovar Postřižiny Nymburk. 

Naše soutěžní družstvo se 
zúčastnilo 7. května kola Po-
labské ligy v Sadské, kde jsme 
obsadili krásné druhé místo 
za PD Pískové Lhoty. 13. květ-
na se naše družstvo účastnilo 
soutěže v požárním útoku v 
Kamenném Zboží, kde jsme 
obsadili druhé místo za PD 
z Kostomlátek. Soutěž byla 
zaměřena na noční požární 
útok. 

Naši členové provedli násle-

Kroužek mladých myslivcůSbor dobrovolných 
hasičů Hronětice

dující den (tj. 14.5.) brigádu 
v hasičské zbrojnici v Hroně-
ticích. Uklidili jsme garáže a 
prostory zbrojnice, posekali 
trávu okolo zbrojnice a na za-
hradě. Proběhla také údržba 
požární techniky, výstroje a 
výzbroje s doplněním PHM. 
Přezkoušeny byly vývěvy po-
žárních čerpadel. 

29. dubna se Sbor účastnil 
námětového cvičení šesté-
ho okrsku v Kostomlátkách s 
technikou CAS25 Š706, A-31 
DA v počtu 1+11.

Absolvovali jsme technic-
kou prohlídku vozidel na 
DRAHU. Vozidlo CAS25 
Š706 technickou prohlídkou 
prošlo, ale vzhledem k jeho 
stáří (30 let) je údržba více a 
více náročnější, situace volá 
po novém cisternovém vozid-
le. Uvidíme, jak zareaguje OÚ 

a jak dopadne naše žádost o 
dotaci. 

Vyměnili jsme nové čer-
padlo a vývěvu u CAS25. Do 
dalšího období chystáme tyto 
akce: 28.5. – II. kolo sportov-
ní soutěže PD v Nymburce (s 
překážkami + PÚ Polabské 
ligy), 4.6. Dětský den na hři-
šti v Hroněticích spojený s 
oslavou svátku sv. Floriana, 
patrona hasičů. 11. června se 
zúčastníme Polabské ligy ve 
Vestci, 18. června námětového 
cvičení šestého okrsku s okrs-
kovou schůzí (na objekt byto-
vek a lesa na Labi u komory 
v Kostomlatech nad Labem, 
prověřování námětového cvi-
čení v obvodu OÚ, kondiční 
jízdy řidičů a strojníků CAS). 

Již po sedmé 
bylo 1. dubna 
školním dě-
tem nabídnu-
to strávit Noc 

s Andersenem. Pro spáče byl 
připravený večerní program 
za doprovodu kovaného piráta 
a jeho ženy s plněním různých 
úkolů a disciplín na téma Malé 

Dále připravujeme jednu 
schůzi Sboru. 

O akcích Sboru budete prů-
běžně informováni místním 
rozhlasem. Předem Vás na 
všechny akce srdečně zveme. 
Věříme, že se o činnost našeho 
Sboru zajímáte a některé akce 
navštívíte a podpoříte nás tak 
v naší činnosti.

Za SDH Hronětice
Jaroslava Škorničková

mořské víly. Padesát čtyři pa-
sovaných dětských námořníků 
za doprovodu šestnácti dospě-
lých zasloužilých námořníků 
si užilo zábavu při překážko-
vé dráze v ploutvích, lovení 
rybiček, scrable aj. Nechyběl 
ani naučný kvíz, který se týkal 
Hanse Christiana Andersena a 
jeho životní tvorby. Děti si oz-

dobily pirátský šátek a připra-
vily tematickou námořnickou 
večeři. Letos jsme nahradili 
večerní bojovku promítáním 
na strop haly Bios a cestovali 
mezi planetami sluneční sou-
stavy za vyprávění pohádky O 
malé mořské víle. Ranní roz-
cvička i pro nedospalce byla 
pozitivním naladěním a od-
cházelo se s úsměvem a slovy 
těšíme se zase za rok. Děkuje-

Klub Kamarád
Noc s Anderesenem Kostomlaty n.Lab. 2016

me panu řediteli ZŠ za mož-
nost tuto akci v pavilonu C 
uskutečnit a obci za možnost 
přespání v hale. Děkujeme 
také všem, kteří se do realiza-
ce této akce zapojili a pomohli 
tak vytvořit  nezapomenutel-
nou atmosféru.

Ve středu 11. května pan 
Václav Kořán vyprávěl jaké 
strasti i slasti provázely ree-
dici knihy Tři bratři z Myd-
lovaru. Poutavé povídání nás 
seznámilo s postavami Třech 

(pokračování na str. 8)
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bratrů a zážitky, které pana 
Kořána doprovázely při bádání 
po rodokmenu rodiny Roud-
nických. Ti, kdo v tento den 
přišli, měli možnost si knihu 
zakoupit a nechat podepsat. 
Pro ty, kteří mají o knihu zájem 
je k dispozici do konce červ-
na v obecní knihovně. Velmi 
děkujeme panu Kořánovi za 
příjemně strávený podvečer v 
knihovně. 

Navázáním na prozkoumá-
ní místa hradu Mydlovar je 
nová hra Questing, která vyu-
žívá cesty za poznáním našeho 
okolí. Nabízí se možná forma 
rekreace, uvolnění a odreago-
vání. 

Princip je obdobný, jako u 
hry šipkovaná. Vydáte se po 
cestě, na které budete hledat in-
dicie a luštíte tajenku. Stačí list 
papíru, na kterém je formou 
veršů popsaná trasa. Vodít-
kem může být mapa (není však 
podmínkou), na které je zazna-

Prázdninový provoz knihovny:
V červenci nabízíme prázdninový provoz knihovny v omezeném režimu a to na pondělní 

odpoledne od 16 do 18hod. V srpnu bude knihovna uzavřena.  Po prázdninách, ve čtvrtek 
1. září, se nejen na čtenáře opět těšíme v pravidelné výpůjční době.

Nové knihy v knihovně
Dětské:
Anička na horách, Anička a cirkus
- Ivana Peroutková
Bella a Sebastián
- Nicolas Vanier
Čeští panovníci byli taky jenom lidi
- Martina Drijverová
Příběhy o prasátku Peppě
Nejkrásnější příběhy o koních
- Evelyne Duverneová
Bajky Barda Beedleho
- Joanne K. Rowlingová

Pro dospělé:
Kafe a cigárko -Marie Doležalová
Kameník, Krotitel - Camilla Läckberg
Kdo nehřeší, nežije - Marcela Mlynářová
Ochlazení - Michael Žantovský
Zdislava a ztracená relikvie - Vlastimil Vondruška
Zeď vzpomínek - Anthony Doerr

Všem přejeme krásné prázdniny plné
sluníčka a dobré nálady.
www.klubkamarad.cz  klub.kamarad@seznam.cz
www.kostomlaty-knihovna.cz
info@kostomlaty-knihovna.cz

KnihovnaKlub Kamarád
(dovětek)

Kdy: 25.6.2016 od 15hod
Kde: areál ZŠ Kostomlaty nad Labem

KLUBLÍKOVÝ OBCH DEK

KOSTOMLATSKÝ MOU NÍK

KOLE KIÁDA, SOUT ŽE

OB ERSTVENÍ VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

DIVADLO ALFA A OMEGA PLACKOHRANÍ

VYSTOUPENÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU

MALOVÁNÍ NA OBLI EJ

     2. ro ník 

KOSTOMLATSKÉHO  
MOU NÍKU 

 Pod lte se s ostatními o Váš oblíbený 
mou ník, upe te ho a p ineste  

  25. ervna na Rodinný den 
v Kostomlatech. 

 Ú astníci rozhodnou o vít zi.  
P ihlášení k ú asti v sout ži, prosím do 23. ervna 

klub.kamarad@seznam.cz 
telefon 604 778 323 

nebo osobn  v KK. 

Mydlovarský quest
Obtížnost hledačky: fyzicky nenáročná, intelektuálně snadná
Délka hledačky: 4,5 km, celkový okruh se zpáteční cestou zpět a 
na začátek 9 km
Doporučujeme s sebou na cestu: tužku, textík, mapu, chuť po-
znávat a hledat
Začátek hledačky: zřícenina hradu Mydlovar
Kdy je vhodné hledačku procházet: celoročně
Pro nalezení pokladu je potřeba vyluštit tajenku. V textu hledat 
cestu a vydat se poznávat okolí
Písmeno s příslušným číslem do tajenky vkládat a poznání s překva-
pením na Vás čeká

Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve
Vermontu USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky. 

Více na www.questing.cz

ím na Vás čeká

l á í k á l

O hledačku se stará: Klub Kamarád z.s.,
klub.kamarad@seznam.cz, www.klubkamarad.cz

menáno několik záchytných 
orientačních bodů. Luštíte a pl-
níte úkoly, vpisujete rozpozna-
ná písmena do tajenky. S kaž-
dým splněním se posouváte po 
cestě stále blíže k cíli a pokladu. 
Materiály, text a mapa, kte-

ré jsou potřebné na ces-
tu, je možné od června 
stáhnout a vytisknout si z 
webových stránek klubu 
www.klubkamarad.cz, nebo si 
je již vytištěné vyzvednout v 
obecní knihovně.

Hra není omezená věkem, 
dalo by se říci, že stačí umět 
číst a sledovat okolí. Napří-
klad vydat se na cestu s celou 
rodinou může být zábava. Děti 
bývají vnímavější a umějí si 
všímat detailů, právě o to více, 
je-li v nich zahaleno tajemství. 

Smyslem každého questu je 
obohacení, poznání, které se 
váže k určitému místu, nyní 
hradu Mydlovar. Hru vytvořil 

a stará se o ni Klub Kamarád. 
Budeme rádi za připomínky, 
poznámky i postřehy pro rea-
lizaci dalších questů v našem 
okolí. Přejeme vám příjemnou 
a zábavnou procházku. 

Do konce června přijímáme 
přihlášky na volnočasové 
kroužky, které jsou v nabídce 
klubu včetně angličtiny pro 
předškoláky. Podrobnější 
informace naleznete na 
vývěsce u haly Bios, nebo na 
webových stránkách Klubu.

V červenci proběhne 
3. ročník příměstského tábora. 
Letos je tábor nabídnut pouze 
školním dětem a na každý den 
je připraven pestrý program. 
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Od čísla 1/2016 Kostomlatských novin jsme se snažili uveřejňovat co nejvíce materiálu o historii obce Vápensko. Fotografi e laskavě zapůjčili 
obyvatelé, za což děkujeme. Tímto téma vápenské historie opouštíme a přejeme vápenským hezké žití

v jejich malé, krásné a milé vesničce. Redakce

Psáno v kronice:Psáno v kronice:
Vápensko

 Čerpáno z TRUHLICE 
pověstí a starých příběhů 
Středního Polabí autora 
Bohumila Tuzara

Pověsti o dubu
Za Hroněticemi u Vápen-

ska, podél potoka Doubrav-
ky, rostl kdysi listnatý les. 
Na jeho kraji se tyčil starý, 
mohutný vykotlaný dub.    

O něm šly v celém okolí různé 
pověsti. V dutině rozložitého 
dubu se zdržovala kolonie 
velkých netopýrů. Jednou je 
vyrušila jistá stařena z blízké-
ho Vápenska, sbírající v lese 
dříví. Zakopla o kořen dubu 
a hejno netopýrů vyletělo 
ze stromu. Stařenka hrůzou 
sepjala zbožně ruce a začala 

se modlit. Hejno netopýrů 
okamžikem zmizelo zpět v 
útrobách stromu.

Jiná pověst praví, že kolem 
vápenského dubu šel pár mla-
dých lidí. Jejich kroky však 
vzbudily mračno netopýrů 
ve stromě. To vylítlo ven, 
uchopilo mládence i dívku a 
zaneslo je oba do tmavé 

dutiny dubu.
Dub měl prý duté koře-

ny, které rostly a dosaho-
valy až do bystrého potoka 
Doubravky (Vlkavy).

V kořenech se schovávaly 
ryby před čeřeny místních 
rybářů.

Marta Dvořáková
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Staročeské Máje

14. května 2016 pořádala naše mládež tradiční Staročeské máje. 36 svobodných dívek dostalo ozdobenou májku. Králem byl David Petráš a 
královnou Markéta Klosovská. Přihlížející diváci velmi ocenili, že mladí s sebou v průvodu nosili znak obce, který si sami zajistili. Určitě je to 
skvělý nápad!

Redakce
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Všechna májová fota: Marta Dvořáková
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 Na závěr

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:
 paní Boženě Bašusové z Hronětic
 paní Marii Hlavičkové z Rozkoše
 paní Jiřině Ježkové z Kostomlat
 paní Zdeňku Fadrhoncovi z Kostomlat
 paní Karle Mejzrové z Rozkoše
Mezi námi jsme přivítali:
 Zuzanu Malou, nar. 26.3.2016
 Kláru Gruberovou, nar. 18.4.2016
 Josefa Lacinu, nar. 3.5.2016
Naposledy jsme se rozloučili:
 s panem Miroslavem Mrňavým z Rozkoše
 s panem Františkem Smetanou z Kostomlat

Mikulčice 2016

1. ročník Turistického pochodu 
Stezkou Bohumila Hrabala

V dubnu obec Kostomlaty 
nad Labem přijala pozvání na 
návštěvu od družební obce Mi-
kulčice na oslavu 30 let otevření 
Kulturního domu v Mikulči-
cích, který v 80. letech pomáhali 
stavět brigádníci z Kostomlat.  
Pro návštěvníky byla připra-
vena prohlídka obce, blízkého 
Slovanského hradiště, prohlídka 
sklepů s degustací vín a bohatý 
večerní program s vystoupením 
vojenského uměleckého soubo-
ru Ondráš. Druhý den proběhla 
návštěva Lázní Hodonín. Všem 
zúčastněným se výlet líbil. Je 
dobře, že můžeme v družbě s 
Mikulčicemi pokračovat a čer-
pat od nich přínosné informace 

V sobotu 2. dubna se konal 
1. ročník Turistického pochodu 
Stezkou Bohumila Hrabala, který 
pořádal Obecní úřad Kostomlaty 
nad Labem ve spolupráci s Klu-
bem českých turistů Říčany, Klu-
bem čtenářů Bohumila Hrabala 
při Městské knihovně v Nym-
burce a Pivovarem Nymburk.  
Účast byla hojná, celkem se po-
chodu zúčastnilo 314 turistů z 66 
měst a obcí, kteří zdolávali různě 
dlouhé trasy (11,16,25 a 35 km). 
Z řad kostomlatských občanů se 
na pochod vydalo 14 dospělých 
osob, nejvíce zastoupeným měs-
tem byla Praha (81 účastníků). 

a zkušenosti, které nám pomo-
hou v rozvoji našich obcí.

Bc. Zdena Keistová

Mezi námi jsme přivítali Prokůpka, Aničku, Otakárka a Edíka…

…Sofinku a Filípka. 

Nejstarším účastníkem byl pan 
F. Znamenáček z Říčan (90 let). 
K pochodujícím se připojili i 
dva zahraniční hosté (Bratislava, 
Štrasburk). Na závěr je nutno po-
děkovat všem organizátorům a 
jejich spolupracovníkům. 

Zdeněk Duběnka,
vedoucí akce REALITNÍ KANCELÁŘ ABS reality

Kostomlaty nad Labem - RD, byty, chaty, chalupy, pozemky
PRODEJ, PRONÁJEM, EXEKUCE, VÝKUP NEMOVITOSTÍ,
FINANČNÍ PORADENSTVÍ, ODHADY PRO DĚDICTVÍ

www.abs-reality.cz
tel.: 604 557 905
736 719 555
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