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Slovo starostky

Anketa

Klub Českých turistů

Vážení spoluobčané,
jak jste již mnozí zaznamenali, v uplynu-

lých měsících byla nákladem 3,2 milionu Kč 
velmi pěkně zrekonstruována budova našeho 
nádraží. Spolu s nádražím v Dobříši se jedná o 
jednu z prvních rekonstrukcí výpravních bu-
dov na území naší republiky po převzetí ma-
jetku společností SŽDC s. o.  Protože se jedná 
o vstupní bránu do naší obce, požádala obec 
i o odkoupení přilehlého pozemku mezi vý-
pravní budovou a nově vybudovaným parko-
vištěm, aby zde vytvořila odpočinkový prostor 
pro občany, využívající tento způsob dopravy. 
Předmětem jednání bude i případné odkou-
pení pozemku vlevo od výpravní budovy. 

Začátkem května proběhla v naší obci pro 
občany „neviditelná“, ale pro obec velmi zá-
sadní rekonstrukce avizované části čistírny 
odpadních vod. Po mnoha jednáních obec na-
konec získala od odboru ŽP MěÚ Nymburk 
a správce vodního toku Povodí Labe st. p. pří-
slušné povolení k vypouštění odpadních vod a 
během 4 dnů došlo za zpřísněných podmínek 
ke kompletní výměně této technologické části, 
která byla v havarijním stavu. Veškeré zařízení Pokračování na str. 2
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Nově opravená budova nádraží

Vážení čtenáři Kostomlatských novin, 
spoluobčané, přátelé turistiky, předem Vás 
všechny zdravím jménem našeho odboru.

Odbor byl založen 1. ledna letošního roku 
a připravujeme pro širokou veřejnost již svoji 
třetí akci. Z pověření Středočeského kraje a 
Krajského výboru KČT pořádáme v sobotu 
10. června 2017 druhý ročník turistického 
pochodu „Hrabalovou stezkou“, na který Vás 
srdečně zvu. Máte možnost vybrat si a projít 
se na čtyřech trasách. Trasy na 11 a 16 kilo-
metrů vycházejí z Kostomlat, 25 km z Lysé 
nad Labem a 35 km z Milovic. Všechny trasy 
začínají od nádraží ČD takto: v Milovicích a 
v Lysé od 6.00 do 9.30 a z Kostomlat od 7.00 
do 10.00. Společně se pak setkají v nymbur-
ském pivovaře do 17.00. Byli bychom rádi, 
kdybyste náš odbor i obec podpořili svou 
účastí a ukázali jsme tak kraji, že i v naší obci 
dokážeme zorganizovat větší akci. V loň-
ském roce jsme měli 306 účastníků a věříme, 
že se nám účast letos podaří překonat.

Rádi bychom ve svých řadách přivítali 
další občany z obce a okolí. Chceme založit 
i oddíl dětí a mládeže, a proto Vás žádáme o 
podporu. Informace získáte na adrese: Zde-
něk Duběnka, 9. května 89 (žlutý drážní do-

Vážení občané!
Na jednání Zastupitelstva obce Kostomla-

ty nad Labem 27. 4. 2017 bylo jedním z bodů 
k projednání využití budovy Domu služeb v 
centru obce. Tato budova není v dobré kon-
dici a vedení obce je nuceno její stav řešit, jak 
nejrychleji to bude možné. V současné době 
zde funguje provozovna kadeřnictví slečny 
J. Šnajdrové, provozovna soukromé fi rmy 

pana R. Bárty, ve vrchní části jsou dva nájemní 
byty, v suterénu mají zázemí techničtí zaměst-
nanci obce a obecní technika (sekací stroje), 
dále je zde technické zabezpečení budovy a 
jinak je zbytek budovy zcela bez využití. Za-
stupitelé stále nenacházejí shodu v návrzích na 
budoucí využití této stavby, proto z řad občanů 
vzešel požadavek, aby starostka obce zajisti-
la anketu mezi obyvateli obce, ze které by byl 
patrný názor občanů. Proto v tomto výtisku 
KN nacházíte anketní lístek, vždy jeden do 
každé domácnosti, na kterém můžete vyjádřit 

 
Start:    9,15h 
             9,30h 
             10,00h 
 
Trasy

 
  Nymburce od 10,00 do 18,00h 

Informace

   
 

 . 

mek u závor), tel. č. 606 132 881 nebo email: 
hrabstvidubenkov@email.cz
Předem Vám děkuji a s pozdravem 
„Zdrávi došli“

Zdeněk Duběnka, vedoucí odboru 
KČT Kostomlaty nad Labem

Váš názor na budoucí využití budovy Domu 
služeb. Na tomto anketním lístku zaškrtněte, 
prosím, jednu variantu, která je podle Vás 
nejlepší a takto upravený lístek odevzdejte do 
anketního boxu, který je umístěn v Základní 
škole, v Jednotě, nebo na Obecním úřadu. 
Boxy budou k dispozici do 30. června 2017. 
Po tomto termínu již nebude možné k Vaše-
mu názoru přihlédnout. Děkujeme Vám za 
spolupráci, pomáháte rozhodnout o budoucí 
tváři naší krásné obce. 

OÚ Kostomlaty nad Labem

bylo nahrazeno zařízením z kompozitu, které 
nepodléhá vlivům těžce agresívního prostředí. 
Tímto počinem došlo současně i k požadova-
nému zvýšení bezpečnosti práce při pohybu 

pracovníků obsluhy ČOV.
V minulých dnech byly dokončeny i práce 

na zřízení „obecního“ hrobu. Po mnoha letech 
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Odpady

Slovo starostky
(dokončení)

Veøejné
osvětlení

Vyhláška

tak od páteřní cesty, vedoucí stře-
dem hřbitova, zmizely nevzhled-
né plechy a místo bylo osazeno 
novým pomníkem. 

Pro obec je rovněž „velkým“ 
úspěchem získání souhlasu pa-
mátkářů s výměnou poničené 
autobusové zastávky na Vápen-
sku. Ta byla zdemolována řidi-
čem autobusu, který na tamním 
náměstíčku otáčel svůj autobus. 
Zastávka bude oproti původní 
plechové konstrukci celá ze skla 
a zdejší okrouhlice tak získá zase 
jinou podobu.  

Ráda bych ve svém příspěvku 

Od dubna 2017 veřejné osvět-
lení v obcích spravuje a udržu-
je fi rma MEDIOS - MK, s.r.o. 
Prosíme občany, aby v případě 
zjištěné poruchy, nebo závady na 
veřejném osvětlení tuto skuteč-
nost nahlásili prostřednictvím 
odkazu na webových stránkách 
obce (dole vlevo). Pod logem fi r-
my MEDIOS MK, s.r.o. je uložen 

     Od ledna 2017 
platí nová obecně 

závazná vyhláška č. 3/2017 
O místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství. 
Našich občanů se především 

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali 

o důležitých změnách, které se 
chystají v legislativě, týkající se 
odpadového hospodářství. Jeli-
kož se do budoucna bude mě-
nit zákon o odpadech, který s 
největší pravděpodobností vý-
znamně ovlivní i ceny likvida-
ce odpadů (zákonné poplatky 
na skládce mají do roku 2024 
vzrůst až na čtyřnásobek) a zá-
roveň se uvažuje o zákazu nej-
levnějšího způsobu likvidace 
odpadů, kterým je skládkování, 
je nutné se připravit na to, že 
se tím prodraží i odpady nám 
všem. Je logické, že pokud bude 
obec vynakládat stále víc peněz 
na likvidaci odpadů, bude mít 
pouze dvě možnosti, jak tento 
nárůst pokrýt. Buď peníze po-
žadovat po občanech, nebo celý 
systém dotovat a peníze vyčle-
nit v rozpočtu na úkor jiných 
investic či provozních nákladů.

Existuje však ještě jedna 
možnost a tou je cílené snižo-
vání množství odpadů v čer-
ných popelnicích, čímž by obec 
dokázala udržet poplatek za 
odpady v přibližně stejné výši 
jako nyní. Pokud by každý ob-
čan měl možnost třídit odpady 
doma a nemusel s nimi nikam 
chodit, vymizel by problém s 
přeplněnými kontejnery na pa-
pír či plasty a do černé popel-
nice by se vhazoval skutečně už 

poděkovala i všem organizáto-
rům, kteří v rámci svého volného 
času zajišťují kulturní akce v naší 
obci. Naši nejmladší se už jistě 
těší na několik dětských dnů, kte-
ré pro ně zástupci jednotlivých 
spolkových organizací připravují. 
Velký dík patří samozřejmě i or-
ganizátorům tradičních staročes-
kých májů, kteří svou příkladnou 
aktivitou pomáhají udržet v naší 
oblasti dnes již prakticky vymize-
lou tradici i všem ostatním. 

Na závěr svého příspěvku mi 
dovolte, abych Vám popřála krás-
né prožití zbývajících jarních dnů 
a nádherné slunečné léto. 

Ing. Romana Hradilová, 
starostka obce

odkaz Hlášení poruch veřejného 
osvětlení. Pro nahlášení poruchy 
je třeba tento odkaz rozkliknout, 
vyplnit typ závady, obec, ulice, po-
pis místa, jméno, telefon, e-mail 
oznamovatele a potvrdit odeslání. 
Takto nahlášená závada bude poté 
zaslána přímo údržbě, která zajistí 
její odstranění. Poruchy můžete 
též nahlásit na tel. čísle: 773 742 
786 (fi rma MEDIOS MK, s.r.o.), 
nebo na obecní úřad Kostomlaty 
nad Labem tel. čísle: 325 538 611.

OÚ Kostomlaty nad Labem

jen zbytkový odpad.
V tuto chvíli je nutné si uvě-

domit, že černou nádobu vět-
šina z nás během vývozového 
cyklu nenaplní zcela pouze 
zbytkovým odpadem, ale větši-
nou je nám líto, aby ji popeláři 
vyváželi poloprázdnou a tak ji 
doplňujeme jiným odpadem 
s úvahou „proč ne, když tam 
mám místo“. Na tomto místě 
bychom se ale měli sami nad 
sebou zamyslet a položit si 
otázku, zda je lepší platit za od-
pady stále vyšší roční poplatek s 
tím, že nebudu řešit, co do čer-
né nádoby vyhazuji, nebo zda je 
lepší platit stále stejnou částku, 
protože budu odpady třídit a 
černou nádobu budu využívat 
jen v nejvyšší nutnosti?

Obec proto zvažuje mož-
nost zajistit každé domácnosti 
4 typy nádob o velikosti 240 l, 
v nichž by bylo možné třídit 
papír, plasty, komunální od-
pad a bioodpad. Svoz prvních 
dvou komodit by byl zajiš-
těn v měsíčních intervalech a 
odvoz komunálního odpadu 
a bioodpadu by probíhal ve 
14-ti denních intervalech s tím, 
že jeden týden by byl odvezen 
komunální odpad a druhý tý-
den bioodpad. 

Pokud by si někdo nebyl jistý, 
jak odpady třídit, níže jsou ro-
zepsány základní druhy odpa-
dů a kam je odložit, abychom 

měli černou popelnici ideálně 
prázdnou: 

Odpady vznikající v domác-
nosti

Nahlédnete-li doma do vaše-
ho koše na odpadky, tak uvidíte 
velmi různorodou směs, kterou 
nezbývá než vysypat do popel-
nice. Pokud se však zamyslíte 
nad každým odpadem, který 
do koše nesete, zjistíte, že odpa-
dy můžeme rozdělit na: 

1) Využitelné - tyto od-
pady je možné dále zpracovat, 
např.: papír a lepenka, sklo, 
plasty (PET lahve, folie, kelím-
ky), kovy (plechovky, hliník), 
kompostovatelný kuchyňský 
odpad, tráva, tetrapack, atd.

Všechny tyto odpady se v 
naší obci třídí, a proto je třeba 
uložit je do barevných nádob. 

2) Objemné - to jsou 
odpady, které se nevejdou do 
popelnice, např.: starý náby-
tek, koberce, linolea, umyvadla, 
toalety, kuchyňské linky, elek-
trotechnika, drobný stavební 
odpad atd. Tyto odpady můžete 
odvézt na sběrné místo nebo do 
velkoobjemových kontejnerů, 
které jsou 4x ročně přistavová-
ny do těch obcí, které nemají 
svůj sběrný dvůr. 

3) Nebezpečné - tyto 
odpady mají nebezpečné vlast-
nosti, a proto se nesmí vyha-
zovat do popelnice. Jedná se 
např. o: léky, zářivky, výbojky, 

akumulátory, galvanické články 
(baterky), ledničky, mrazničky, 
barvy, lepidla, oleje a nádoby 
jimi znečištěné atd. Nebezpeč-
né odpady odnášejte pouze do 
pojízdné sběrny nebo na sběrné 
místo! Léky nevyužívané nebo 
s prošlou lhůtou spotřeby mů-
žete odevzdat také v lékárně. 

4) Ostatní - odpady, 
které vám zbydou po vytřídění 
všeho, co je možné dále využít, 
např.: znečištěné (mastné) oba-
ly od potravin, voskovaný pa-
pír, textil, porcelán, popel, zbyt-
ky masa a kostí apod. Toto jsou 
vlastně jediné druhy odpadů, 
které patří do černé popelnice 
před vaším domem. Uznejte 
sami, není toho mnoho, co do 
černé popelnice vyhodit.

Druhy odpadů:
• BIO odpady (tráva, 

listí, ovoce, zelenina, kuchyň-
ský odpad) - odvézt na sběrná 
místa

• Plasty (igelitové tašky, 
sáčky, plastové vaničky, plasto-
vé obaly, polystyren, atd.) - žlu-
té kontejnery

• Nápojový karton (te-
trapack – krabice od mléka, 
atd.) - černé kontejnery s oran-
žovým víkem

• Papír (kartón, letáky, 
noviny, papírové obaly) - mod-
ré kontejnery

• Sklo (sklo, sklenice, 

týká platba za umístění sta-
vebního zařízení (kontejnery, 
stavební materiál, lešení, sta-
vební suť, zemina) na obec-
ních pozemcích a platba při 
výkopových pracích např. při 
napojování inženýrských sítí 
ke svým nemovitostem. Dále 

upozorňujeme všechny pod-
nikatele, kteří mají reklamní 
poutače na veřejných pozem-

cích obce, že poplatek se hradí 
za všechny reklamní cedule. 

OÚ Kostomlaty nad Labem

Pokračování na str. 3
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Bratøi v zastupitelstvu

Odpady
(dokončení)

Bratři Petr a Vladimír Za-
labákovi jsou členy ZO již 
druhým volebním obdobím. 
V roce 2014, kdy proběhly 
komunální volby, kandidova-

1) Povedlo se Vám spl-
nit si nějaký váš předvo-
lební cíl?

VZ: Trochu po Zema-
novsku: Vážený pane re-
daktore, jak jistě dobře víte, 
ani jako zastupitel ani jako 
radní nejsem v takové po-
zici, abych byl schopen si 
něco plnit. Občas něco na-
vrhnu a někdy se mi podaří 
i někoho přesvědčit, aby to 
udělal, nebo naopak občas 
něco uhájím a status věcí 
zůstane nezměněn. To, že 
se tak stane či nestane, je 
ale vždy závislé na ostat-
ních, na jejich a mojí vzá-
jemné shodě, to je ta naše 
samosprávní demokracie. 
Je-li shoda, je to jakési 
potvrzení, že se koná pro 
většinu přijatelná věc. Pak 
jsem nevýslovně šťasten. 
Kdybych to zkusil odhad-
nout, tak poměr úspěšných 
a neúspěšných námětů je 
tak 5:95%. A to je dobře, 
protože Kostomlaty by už 
dávno neexistovaly, kdyby 
tomu bylo naopak  .

PZ: Tak určitě. Před tře-
mi roky jsme nabídli voli-
čům možnost změnit způ-
soby rozhodování v obci. 
Pro mě osobně to byl, a 
stále je, nejobecnější cíl. 
Nezbytná, ale samozřejmě 
ne dostačující podmín-
ka pro uskutečňování cílů 
konkrétních. O záměrech, 
projektech a jejich uskuteč-
nění dnes rozhoduje větší 
skupina lidí, kterým je víc 
vidět pod prsty. Řekl bych, 
že to se daří. Ne úplně zda-
řilo, ale změna trendu je 
daná. 

Za svůj osobní cíl mám 
oživit území „nikoho“ 
mezi strouhou, dvorem a 

li společně za Sdružení Naše 
obce. Se ziskem 214 a 228 hla-
sů se dostali do zastupitelstva 
a do Rady obce. Jak již napo-
vídá název jejich sdružení, za 

Ing. Vladimír Zalabák (VZ) (Sdružení Naše obce)
vzdělání: České vysoké učení technické

Fakulta elektrotechnická
povolání: projektant

záliby: sport, gaučing, pivo a jiné neřesti

Ing. Petr Zalabák (PZ) (Sdružení Naše obce)
vzdělání: Vysoká škola zemědělská

povolání: farmář, jednatel zemědělské společnosti
záliby: práce, jídlo, prokrastinace,

sledování velké politiky a jiné neřesti

které kandidovali, snaží se há-
jit zájmy všech občanů našich 
obcí. I když se občas jejich 
názory mohou rozcházet, roz-
hodně je nemůžeme přirovnat 

k biblickým bratrům Kainovi 
a Ábelovi. Oba pánové odpo-
vídali na otázky, které máme 
připravené pro všechny zastu-
pitele.

farskou zahradou přemě-
nou na oddychovou zónu 
s průchodem před Soko-
lovnu. Zatím dle možností 
čistíme od náletu a snaží-
me se získat do vlastnictví 
obce pruh pozemku pro 
průchod. 

2) Co vidíte jako největ-
ší problém v našich ob-
cích?

VZ: Poslední dobou si 
všímám toho, jaký mají 
lidi vztah ke společnému, 
takzvaně obecnímu, teda 
vlastně našemu. Považuji 
to za jeden z těch základ-
ních kamínků, na kterých 
se staví to další. Stoupněte 
si na ulici, rozhlédněte se 
kolem dokola a všimněte 
si, kolik je kde letitých hro-
mad čehokoli, kolik lidí je 
ochotných si vyjezdit baži-
nu před vlastním vchodem, 
kolik dní vydrží odhozená 
petka vedle chodníku, ko-
lik blbostí ob den tahají 
chlapi z kanálu. Někde v 
cizině jsem viděl na toto 
téma plakát, na kterém to 
přirovnávali ke gólu do 
vlastní brány. Jó to by byl 
úspěch jako hrom, kdyby-
chom si přestali tak rádi 
dávat vlastňáky, nespo-
léhali se se vším na daně 
a z nich placené obecní 
pracanty nebo na to, že tu 
ještě nechodí obecní poli-
cajt (mimochodem ten by 
taky nebyl zadarmo). 

PZ: Tuto otázku vyčer-
pávajícím způsobem zod-
pověděli Mladí v minulém 
tázání, není proč se opako-
vat. Pro mě je problém, že 
jsou stále jen dva (snad se 
nikdo lehce starší neura-

zí). Tikající bomba je stav 
kanalizace v Kostomla-
tech. Jen dobře, že jsme ji 
převzali zpět ze zápůjčky a 
máme možnost s tím něco 
dělat.

3) Na co můžeme být v 
Kostomlatech hrdí?

VZ: Že tu jsou mraky ak-
tivních lidi, co jsou ochot-
ní uspořádat dětský den či 
Noc s Andersenem, turnaj 
v čemkoli, čarodějnice, 
Máje, že mají chuť se sejít 
při sportu nebo v knihov-
ně, že to tu žije. Nevím, 
jestli jsem přímo hrdý, roz-
hodně jsem ale spokojen 
s tím, že Kostomlaty jsou 
nad Labem, že tu je blízko 
kousek lesa, že tu je ško-
la i čtyři hospody, plácky 
na fotbal či volejbal, že tu 
nesmrdí žádná fabrika, že 
už nám tu nad hlavou ne-
lítají Migy, že naštěstí není 
žádný vážný důvod se od-
sud stěhovat. Ne všude to 
takhle mají.

PZ: Na všechno. Polohu, 
velikost, okolí, spojení na 
všechny strany, infrastruk-
turu, životní prostředí, 
spolkový a kulturní život. 
Nejsme neosobní město 
ani zapadákov s liškama. 
Za něco z toho sic mohou 
naši předkové, tož můžeme 
být hrdí i na ně. Žije se tu 
dobře.

4) Slovo na závěr – 
zhodnocení vývoje obce, 
vzkaz nebo prosba

VZ: No spíš to bude přá-
ní. Jsem toho názoru, že 
bez lidí ochotných se víc či 
míň aktivně podílet na dění 
ve vsi by nebylo vsi samé, 
bylo by to jen sídliště. Ta-

kovým lidem náleží uznalé 
poplácání po ramenou a 
takových přeju nám všem 
dostatek, i do budoucna.

PZ: S rozvojem je to 
stejné jak v domácnosti. 
Skutečnost je téměř vždy 
pozadu za představami už 
jen z toho důvodu, že je 
třeba zajišťovat každoden-
ní provoz. No a pak ještě 
ty korunky. Obec se rozvíjí 
a to je hlavní. Pro sjedno-
cení představ o dalším vý-
voji (i pro dotace) bychom 
potřebovali plán rozvoje. 
Přál bych nám už konečně 
rozhodnout o budoucnosti 
domu služeb a toto usku-
tečnit. Stejně tak dobře roz-
hodnout k všeobecnému 
koncensu o prodeji parcel 
na novostavby v jižní lo-
kalitě. Přeji nám lávku přes 
Labe. Další nechávám pro 
další tázané.

Děkujeme za odpovědi.

lahve) – zelené zvony na barev-
né sklo, bílé zvony na čiré sklo

• Kovy (plechovky od 
piva a nápojů, konzervy, drob-
ný kovový odpad) - odvézt na 
sběrná místa

• Oleje z domácností - 
černé popelnice s nápisem oleje

• Velkoobjemové od-
pady (skříně, gauče, objemný 
odpad) - odvézt na sběrná mís-
ta

• Stavební odpady (suť, 
sanita, cihly, betony) - nelze v 
obci ukládat likvidace je mož-
ná pouze na skládkách k tomu 
určených

Ing. Romana Hradilová, 
starostka obce
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1) Na škole v přírodě byla 2. 
a 5. třída v termínu 18. 4. - 21. 4. 
Ubytováním v penzionu U 

Peštů Český ráj /www.upestu.
cz/ (známe z kurzů OSV). Stu-
dené počasí nic neubralo na 
podařené akci pod názvem „Ať 
žijí duchové.“ Poděkování pa-
tří obětavým paním učitelkám.
2) Zahraniční zájezd ško-

ly jsme absolvovali v termínu 
26. 4. - 29. 4. do italských Bená-
tek a pohádkového Gardalandu 
u jezera Lago di Garda. Počasí 
nám přálo, zážitků mnoho, viz 

Zprávy ze školy
fotografi e, kde i svatební italský 
pár se s námi chtěl zvěčnit.
3) Ve 20. týdnu dostala učeb-

na Aj nový nábytek, o prázd-
ninách přibude nové osvětlení 
učebny.
4) Zúčastníme se atletického 

memoriálu „Pohár rozhlasu,“ 
v termínech 15. - 16. 5.
5) Naše škola byla ČŠI vybrá-

na do celoplošného testová-
ní znalostí žáků 9. ročníku v 
předmětech Aj, M, Ch. Toto se 
uskuteční 18. a 23. 5.
6) Plánujeme návštěvu eko-

centra Huslík Podě-
brady ve dnech 6. 6. s 
programem pro 1. 4. 
a 5. ročník, dne 7. 6. s 

programem pro 2. a 3. třídu.
7) Den dětí letos oslavíme již 

zaběhnutými rituály v pátek 9. 
června.
8) ŠKOLNÍ AKADEMIE 

má termín středa 14. června. 
Srdečně zveme! Bude hezky!
9) Slavnostní rozloučení s 

absolventy základní školy pro-
běhne v obřadní síni obecního 
úřadu ve čtvrtek 15. června.
10) V ten samý den od 17 ho-

din budou mít ve škole schůzku 
rodiče budoucích prvňáčků.
11) Poslední den 24. týdne 

nás čeká pohádkové divadelní 
představení kroužku z Milovic 
pod vedením naší paní asis-
tentky.

12) Do Šestajovic na výrobu 
čokolády se vypraví ve středu 
21. června děti z 1. a 3. třídy.
13) Den poté se zúčastníme 

soutěže v předlékařské první 
pomoci v Nymburce.
14) Poslední pedagogická rada 

má termín pondělí 26. 6. 2017.
15) Termíny školních výletů se 

k datu uzávěrky teprve připra-
vují.

16) Škola stále poptává vyuče-
ného kuchaře/kuchařku, navíc 

učitele matematiky/fyziky.

Pohodové jaro přeje ZŠ 
Kostomlaty n/L.
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Kroužek mladých 
myslivců

Dne 13. 5. 2017 jsme se s dětmi z 
kroužku zúčastnili okresního kola 
Zlaté Srnčí Trofeje v Záhornicích, 
kde děti nabraly nejenom nové 
zkušenosti, ale také dosáhly dob-
rého umístění.  
V sobotu 10. 6. 2017 od 14 hodin 

v myslivně pořádáme Dětský den, 
na který vás co nejsrdečněji zve-
me. Opět jsme pro vás připravili 
odpoledne plné zábavy. Budou 
soutěže, střelba ze vzduchovky, 
praku, luku a také jízda na koni. 
Nebude chybět občerstvení.

text a foto Touš František, 
Kroužek mladých myslivců

V uplynulém období roku 2017 
náš sbor nezahálel. Jeho činnost 
se opírala o schválený plán čin-
nosti SDH. Tento plán je schválen 
na jednotlivé měsíce roku. Usku-
tečnily se dvě členské schůze. V 
únoru jsme uspořádali tradiční 
hasičský ples s hudbou pana Petr-
nouška. V zaplněné hasičárně se 
všichni příjemně pobavili. Za to 
patří dík všem, kdo se podíleli na 
organizaci této akce a především 
sponzorům: Montamilk Kamen-
né Zboží, Dagros Kostomlaty 
nad Labem, Postřižinský pivovar 
Nymburk, Proagro Kostomlaty 
nad Labem, Catering – p. Radek 
Valenta, Pohostinství Sokolovna 
Kostomlaty nad Labem, Pohos-
tinství Hronětice, Pneuservis Ši-
bice – p. ing. Jiří Hradil, Pískovna 
Kostomlátky, Cukrárna – Mar-
tina Burdová, Cukrárna U Evy, 
Lesnické práce – Milan Klosov-
ský, Stavební stroje – Pavel Keist, 
Letecká škola – Zbyněk Adam, 
Dvůr Kostomlaty nad Labem, 
Řeznictví - Píša Nymburk, Mys-

livost – 
Martin 

Ježek, Truhlářství – Jan Večerek, 
Balírna zeleniny Předměřice, 
Květinářství – Romana Jeníková, 
Kadeřnictví – Jana Šnajdrová, Pe-
kass Milovice, Zemědělství – Jiří 
Novák Lány, Stavební fi rma Mar-
tin Bureš Lány, Antonín Skořepa 
Drahelice, Soukromý zemědělec 
Alois Rylich Lány, Marcela a Petr 
Volfovi Kostomlaty nad Labem. 
Další akcí byla VVH 6. okrsku 
pořádaná naším SDH v hasičské 
zbrojnici s občerstvením, zhod-
nocena byla činnost 6. okrsku a 
schválen plán činnosti pro rok 
2017. Naše výjezdová jednotka 
zasahovala u 2 technických zása-
hů – vyprošťovala uhynulé ovce z 
potoka v Hroněticích (A 31 DA 
1+3) a pomáhala při likvidaci 
poškozeného stromu v Kostomla-
tech Na Cikánce (A 31 DA 1+4). 
Provedli jsme 2 sběry železného 
šrotu v Kostomlatech za účasti 6 
členů SDH. Členové výjezdové 
jednotky provedli údržbu techni-
ky, úklid garáží a údržbu vodních 
zdrojů. Zakoupena byla nová sada 
hadic pro požární sport. Další vel-
kou akcí bylo „Pálení čarodějnic“ 
na louce v Šibicích za podpory 
ing. Jiřího Hradila, který zajistil 
živou hudbu – kapelu Pohoda a 
pana Zbyňka Adama, který nám 
zajistil seskok dvou parašutistů. 

Akce se zúčastnilo mnoho dospě-
lých i dětí. Zajistili jsme veškeré 
občerstvení – především limo-
nádu a buřty pro děti. V pátek 
5. 5. jsme zorganizovali námětové 
cvičení 6. okrsku (SDH Hroněti-
ce, Kostomlátky, Kamenné Zboží, 
Čilec, Straky, Zbožíčko) na objekt 
Sokolovny v Kostomlatech s cí-
lem dodat dostatečné množství 
vody z nádrže Kačák pomocí 
dálkové dopravy vody hadicemi 
pro vlastní zásah: CAS 25 Š 706 
– 2 útočné proudy C, s využitím 
dýchací techniky ve sklepení 
objektu (SDH Kostomlátky a 
Hronětice). NC se vydařilo, hod-
nocení proběhlo na schůzi šesté-
ho okrsku v sále Sokolovny. Tím-
to chci poděkovat vedení Sokola, 
že nám zásah na objekt umožnilo. 
Průběžně probíhala příprava sou-
těžního PD pod vedením Standy 
Nováka a vyplatilo se: na první 
soutěži Polabské ligy v Úmyslo-
vicích naše PD dosáhlo na velmi 
pěkné 2. místo za favorizovaným 
domácím týmem. Úspěšně jsme 
absolvovali TP vozidel na Drahu. 
V opravě máme čerpadlo PS 12. 
Nyní jednáme s Obecním úřa-
dem o případné dotaci na jiné 
cisternové vozidlo. Upravili jsme 
zahradu a okolí hasičské zbrojni-
ce, zkontrolovali jsme vodní zdro-
je v obvodu Kostomlat. Strojníci, 
velitelé a referent prevence se zú-

Z činnosti SDH Hronětice

častnili odborné přípravy na HZS 
v Nymburce.
A co nás čeká?
- 1. a 2. kolo soutěže v po-

žárním sportu (Kamenné Zboží 
19. 5. od 20.30 hodin a 20. 5. na 
stadionu HZS Nymburk)
- 3. 6. dětský den na hřišti v 

Hroněticích od 14 hodin (růz-
né hry, střelba, lanovka, seskok 
parašutisty, ukázka tvoření ha-
sící pěny, občerstvení, odměny, 
opékání buřtů pro děti zdarma). 
Tímto chci na tuto akci pozvat 
všechny děti i s rodiči – těšíme se 
na Vás.
- 10. 6. je na tréninkovém 

hřišti v Kostomlatech plánová-
na výstava starých autobusů a 
my bychom se na této akci rádi 
prezentovali ukázkou hašení 
hořícího vozidla (zatím je vše v 
jednání). O akcích pořádaných 
naším SDH budete informováni 
místním rozhlasem.
Závěrem chci poděkovat všem 

našim členkám a členům za je-
jich činnost a za to, že mají chuť 
ve svém volném čase něco udělat 
pro blaho SDH v Hroněticích.

Miroslav Škornička, starosta 
SDH Hronětice
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Proběhlé akce:
- Noc s Andersenem pro-

běhla z 31. 3. 2017 na 1. 4. 2017 v 
prostorách ZŠ, letos s hrdiny Čtyř-
lístku. 60 dětí si vyzkoušelo, jak vy-
robit elektřinu z jablek, vytvořily si 
čtyřlístek z fleecu, sami si připravi-
ly večeři, soutěžily ve sportovních 
disciplínách, povídaly o oblíbené 
knížce, zažily noční bojovku. 
Výběr z reakce dětí na letošní roč-

ník: „Letošní Andersen se nám 
moc líbil, nejlepší byla bojovka, 
vědecké pokusy a jídlo. Příští rok 
bychom chtěli na andersenskou 
noc znovu.“ Tereza Toušová, Ma-
těj Horáček, Agáta Šterbová,  Luc-
ka Vávrová (6. třída)
„Mně se líbilo úplně všechno a 

nejvíc asi bojovka. Chtěla bych 
určitě příště znovu. Jen chci, aby 
mohly i ostatní děti a přeji jim, 
aby se jim to na Andersenovi 
líbilo stejně hodně jako mně.“ 
Bety Borová (4. třída)
- Rodinný den společně s ko-

lečkiádou se uskutečnil 3. června 
2017. Bohužel v době uzávěrky 
KN byl teprve ve fázi přípravy. 
Vyhlašujeme soutěž pro děti do 
15 let, účastníky Rodinného dne. 
Napište nám krátký článek nebo 

Klub Kamarád
namalujte obrázek o 
tom, co jste s námi na 
akci zažili. Články a 

obrázky můžete odevzdat osobně 
v knihovně nebo poslat emailem 
na klubkamarad@seznam.cz. 
Nejlepší autor/ka bude odměně-
n/a knihou a článek nebo obrázek 
bude otištěn v příštích KN. Všech-
ny příspěvky budou v září vystave-
ny v knihovně.
Připravujeme:
- Pasování čtenářů – děti prv-

ní třídy budou v knihovně kon-
cem června slavnostně pasováni 
královnou Abecedou a rytířem 
Písmenko na čtenáře. Letos je pro 
děti připravena krásná knížka v 
rámci úspěšného zapojení do pro-
jektu „Kniha pro prvňáčka“.
- Příměstský tábor pro škol-

ní děti – v týdnu od 10. do 14. 
července. Budeme putovat po re-
gionu, každý den na jiném místě, 
s 35 dětmi. Plánujeme exkurzi do 
poděbradských skláren, výlet do 
Kerska, k nymburské záchranné 
službě, rybaření v Kostomlátkách 
aj. Vzhledem k náročnosti letoš-
ního ročníku je tábor pouze pro 
školní děti a kapacita turnusu je již 
naplněna.
- Dopravní kroužek pro 

školní děti – od nového školního 
roku plánujeme otevřít Dopravní 

kroužek pro děti mladšího a starší-
ho školního věku. Náplň kroužku 
zahrnuje jízdu zručnosti na kole, 
znalost dopravních předpisů a 

první pomoci. V případě zájmu se 
již nyní můžete na tento kroužek 
hlásit.

Klub Kamarád
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Psáno v kronicePsáno v kroniceHRONĚTICE

Mlýn na potoce pod Šibic-
kým rybníkem připomíná se 
tu r. 1696. Tehdy měl 2 slože-
ní, stoupu a olejnu. Patřilo k 
němu kus mokré louky pod 
½ fůry sena. Mlýn náležel 
vrchnosti a byl pronajat za 50 
zl. ročně. V roce 1729 měl i 
krupník.

Hrob válečného jezdce
Asi roku 1893, jak vyprávěl 

starý pan Eliška, byl objeven 
při lámání kamene-opuky v 
Hroněticích Ve Skále, mezi 
Čapkovou chalupou, kovár-
nou a hasičskou kůlnou, hrob 
válečného jezdce s brněním-
-kostra jezdce a koně. Byl to 
pracně zbudovaný velký ka-
menný hrob snad nějakého 
dávného a bohatého velmože.

Poklad
 V první světové válce na 

poli poblíž výše uvedené 

kou pěkný že-
lezný stojan na 
vysoušení hadic.

Pokračuje se v 
dláždění rigolu.

Postavena nová 
hasičská zbrojni-
ce, stavitel pan Ol. 
Hlavička z Kosto-
mlat, cena 9.500 
kč.

skály ruští zajatci, kteří byli u 
zdejších hospodářů jako čele-
dínové na práci, vyorali větší 
kamennou nádobu (snad po-
pelnici) naplněnou drobnými 
stříbrnými mincemi. Ty snad 
pocházely ze 13. století.

  Nálezci pokladu nádobu 
rozbili a penízky si sami roze-
brali. Nějaké mince snad posla-
li do kostomlatské školy.

V roce 1933 je zbourána rá-
zovitá chaloupka paní Faltyso-
vé, jedna z nejstarších staveb. 
Na jejím místě postavena vila 
p. Hrubého.

U mostu postaven byl míst-
ním kovářem panem F. Včel-
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Noc s Andersenem 2017

Realizační tým Noci s Andersenem Myšlenková mapa – D. Dobrovodská
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Samice slepýše křehkého se zahojenou ránou po autotomii, ale s nedo-
rostlým (novým) ocasem. Foto z Mydlovarského luhu

Samice ještěrky obecné „s dokonale“ regenerovaným ocasem.
Foto z Mydlovarského luhu

Rok včely

Letošní jaro je pro včely velkou 
zkouškou. K tomu, aby mohly vče-
ly ven, potřebují teplotu alespoň 
12st.C. Bohužel málokterý den to 
splňoval.
Za příznivého počasí přinášejí 

létavky hojně nektaru i pylu. Mat-
ka proto nejintenzivněji klade a 
včelstvo narůstá. Vedle schopnosti 
rychle stavět voskové plásty a shro-
mažďovat medné zásoby se pro-
jevuje i touha po rozmnožování a 
vyletují první roje.
Z bylin vede svou rozlohou řepka 

Červen to už je měsíc plný slun-
ce, tepla, léta, blížících se prázdnin 
a dovolených. Když jde o teplo 
a zvířata, okamžitě se mi vybaví 
plazi. Tito živočichové jsou teplým 
počasím snad nejvíce ovlivňováni, 
proto byli kdysi nazýváni studeno-
krevní. Dnes už jsou správně na-
zývaní živočichové s proměnlivou 
teplotou. Plazi se skutečně musí 
po ránu vyhřát na svou „provozní 
teplotu“, aby mohli být aktivní. Na 
venkovní teplotě také záleží, kdy 
se plazi probudí z hibernace (zim-
ního spánku) a kdy se k němu na 
podzim uloží.  Před zahřátím jsou 
plazi malátní a méně pohybliví, 
proto je po ránu můžeme pozoro-

Plazi v okolí Kostomlat

olejka. I když v pěstovaných plo-
chách a tím i v nabídce množství 
pylu nemá konkurenci, včely za-
čínají postrádat pestrost, na kterou 
byly za milióny let své existence 
zvyklé. Zkusme tedy včelám ale-
spoň trošku pomoci a nabídnout 
jim např. záhony voňavých mateří-
doušek a tymiánů i dalších rostlin. 
Chybí louky plné pestrého kvítí!
Včelař musí poskytnout rostou-

címu včelstvu dostatečně prostor-
ný, dobře větraný úl. V květnu je 
vhodné začít s chovem matek.
Červen, krásný měsíc, kdy příro-

da včelám prostírá svůj stůl. Vče-

laře čeká i v tomto měsíci mnoho 
práce. Pokud byl předešlý měsíc 
chladný, bude třeba vytočit kvě-
tový med. Včelstvo je na svém vr-
cholu a v příznivých snůškových 
podmínkách dokáže rychle zapl-
ňovat medníkovou část úlu.
Tento měsíc je ideální pro tvorbu 

oddělků. Je dostatek říjných trub-
ců a teplé dny umožňují vylíhlým 
matkám snubní prolety.
Citát: Věnujme lásku tomu, co 

dobře známe.
Včelařská moudrost: Chceš-li 

míti včely v síle, nerýpej jim často 
v úle.
Co nám dělá radost a přináší uži-

tek: Včelám-ty nikomu neuškodí,
jen jsou užitečné a zvyšují úrod-

nost rostlin a stromů.

Včelám dík!
text a foto Marta Dvořáková 

vat, jak se např. na kameni vysta-
vují slunečním paprskům. Pokud 
chceme plazy fotit, pak se vyplatí 
přivstat, protože vyhřátý plaz podle 
počasí většinou v létě po deváté ho-
dině je již natolik čilý a plachý, takže 
jej zastihneme jen s velkou mírou 
štěstí. Mezi plazy patří ještěrky, 
hadi a želvy. Želvy ve středním Po-
labí v minulosti přirozeně žily, šlo 
o druh želva bahenní (Emys orbi-
cularis), ale již ve středověku jsou 
o původních (místních želvách) 
ve volné přírodě pochyby. Želva 
tehdy sloužila jako postní jídlo. 
Když došly želvy místní, začaly se 
konzumovat želvy z dovozu, tehdy 
hlavně z Uher, které byly chovány 

na rybnících a mnohdy uprchly do 
volné přírody. Dnes v přírodě uvi-
díme spíše chovateli vypuštěné či 
jim uprchlé americké vodní želvy. 
Jde většinou o druh želva nádher-
ná (Trachemys scripta elegans) a 
želva žlutolící (Trachemys scripta 
scripta). Pozorovány byly údajně 
ve Farském potoce v Kostomlatech 
pod mostem, v tůních Mydlovar-
ského luhu atd. Osobně jsem je 
pozoroval v rybářském rybníčku u 
Kostomlátek. 
Z ještěrů v ČR žijí dva druhy 

slepýšů a čtyři druhy ještěrek. V 
Kostomlatech a okolí jde ještě po-
měrně často zastihnout slepýše 
křehkého (Anguis fragilis), i když 
jde o ještěra, nemá žádné konče-
tiny, nicméně na rozdíl od hadů 

má pohyblivá víčka a při chycení 
predátorem dokáže v obraně obě-
tovat část svého ocasu, který tzv. 
ulomí. Ten se ještě díky nervovým 
záchvěvům svíjí a predátor je zaba-
ven tímto obětovaným kusem těla, 
zatímco ještěr, byť poraněn, může 
uniknout do bezpečí. Tomuto 
druhu obrany se říká autotomie. 
Umožňují ji chrupavčité plotén-
ky v ocasních obratlích. Ocas po 
čase opětovně dorůstá. Dorůstání 
ocasu se říká regenerace a „nový“ 
ocas je nazýván regenerátem.  Je 
kratší než byla původní odlomená 
část a je nedokonale ošupena. Tato 
tzv. autotomie patří k únikovým 
reflexům, které mají zvířata, která 
ji mohou použít geneticky pod-

Pokračování na str. 9
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Na Velký pátek 14. 4., kdy nám 
lidové zvyky doporučují nehýbat 
se zemí, tlouci kladivem apod., 
jsme si dovolili svolat brigádu na 

Sezonu máme v plném proudu. 
Polabská liga má za sebou dvě 
kola, pro nás velmi úspěšná. Za-
tím jsme  na prvním místě s ná-
skokem tří bodů. Čapkovských 
turnajů se zúčastňuje většina z 
nás každou sobotu. Máme jich 
za sebou už 17. Dosáhli jsme i 
na medaile. Dana s Hynkem vy-
hráli turnaj dvojic v Loděnicích. 
Jarča byla druhá na mezinárod-
ním turnaji v Poděbradech v jed-
ničkách, Hynek třetí  na Ořechu 

Pétanque

Florbal

KostomlatyVK

(s mezinárodní účastí). Postup 
do šestnáctky (zatím 9x)se už 
letos podařil všem členům naše-
ho klubu a některým i vícekrát. 
Velikým úspěchem je, že jsme se 
vypracovali v celostátním žeb-
říčku již tři pod stovku -  Alena 
(55.), Hynek (59.) a Jarča (81.).  
Celkem je registrováno přes 
900 hráčů. Máme před sebou 
MČR ve všech kategoriích a také 
Prestige turnaje. Zatím máme 
našlápnuto velice slibně.

text i foto Alena Vaníčková, 
oddíl Pétanque 

míněnou. Hadi nemají schopnost 
autotomie. Slepýše křehkého mů-
žeme zastihnout v lesích, parcích 
i na zahradách. Loví žížaly a plže. 
Samice rodí živá mláďata. Pozo-
rovat jej můžeme nejčastěji v pod-
večer, kdy vyráží na lov. V obci je 
ohrožen dopravou, kočkami a se-
kačkami, ve volné přírodě zánikem 
lokalit, dopravou a to i tzv. ekolo-
gickou (kola, koně), jak můžeme 
v Mydlovarském luhu na cestách 
často pozorovat. Druhým českým 
slepýšem je nedávno popsaný sle-
pýš východní (Anguis colchica), 
ten ale žije pouze na východě ČR 
(Beskydy atd.). Ze čtyř druhů v 
ČR žijících ještěrek je nejvzácnější 
ještěrka zední (Podarcis muralis) 
žijící jen v okolí Štramberka. Ješ-
těrka zelená (Lacerta viridis) žije na 
Pálavě, v Podyjí a nejblíže v Praze v 
Tróji, na Slapech a v oblasti vltav-
ského kaňonu. Ještěrka živorodá 
(Zootoca vivipara) potřebuje vyšší 
nadmořskou výšku a nižší teplo-

ty, proto se vyskytuje převážně na 
horách. Nejblíže ji můžeme potkat 
na Rožďalovicku a Loučeňsku. 
Protože žije v nižších teplotách, 
rodí živá mláďata na rozdíl od tří 
našich ještěrek, které zahrabávají 
svá vajíčka do písku či kompostu. 
Tam je nechávají zvýšenou tep-
lotou inkubovat. Do tzv. líhnišť 
(hlavně kompostů) kladou svá vej-
ce i všechny naše užovky. Ještěrka 
obecná (Lacerta agilis) je v našem 
okolí relativně hojná. Možno je ji 
zastihnout na písečných labských 
březích v trávě. V obci trpí predací 
koček, které si s ní často hrají, při-
čemž ji zabijí. Jedno z posledních 
míst přímo v obci, kde je možno ji 
spatřit, je u nádraží na betonových 
rourách. Tato ještěrka se živí pře-
vážně hmyzem, housenkami atd. 
I z tohoto důvodů je lidem přímo 
prospěšná. Samice je zbarvena ne-
výrazně (převážně světle hnědě), 
samci jsou hnědozelení. 
Z hadů V ČR žije jeden druh 

zmije a čtyři druhy užovek. Zmije 
obecná (Vipera berus) je had sice 
jedovatý, ale zároveň velmi plachý, 

který nikoho neohrožuje. Zahléd-
nout ji je spíše štěstím než ohro-
žením. Rodí živá mláďata, žije ve 
vyšších nadmořských výškách a 
loví hlodavce. V okolí ji lze zastih-
nout na Loučeňsku, Mnichovicku 
a na Podblanicku. Všude na těchto 
lokalitách je její počet ale minimál-
ní, takže vaše šance ji zahlédnout je 
téměř nulová. Užovka podplamatá 
(Natrix tessellata) je silně vázána 
na vodu, ve které loví převážně 
nemocné ryby. U nás se vysky-
tuje nejblíže v Praze v Tróji u zoo. 
Užovka stromová (Zamenis longi-
ssimus) je náš nejdelší had, žije na 
Pálavě a v Poohří. Loví hlodavce 
a jde o velmi vzácného živočicha, 
jehož celá česká populace dosahuje 
sotva několika málo stovek jedin-
ců. Užovka hladká (Coronella aus-
triaca) je vázána na suché stepi.V 
okolí se vyskytuje na Přerovské 
hůře a na Milovicku. Loví převáž-
ně hlodavce a ještěry. Kresbou těla 
může někomu připomínat zmiji, 
ovšem zmijí klikatici na hřbetě v je-
jím případě nahrazuje flekaté zbar-
vení. Naší nejhojnější užovkou je 

Užovka obojková (Natrix natrix). S 
tou se lze setkat i přímo v obci. Jde 
o hada nejen neškodného, nýbrž 
přímo prospěšného. Pokud ho ob-
jevíte na svém pozemku, pak tam 
vyrazil ulovit si myš či žábu, ne vás 
ohrožovat. V ohrožení upadá do 
tzv. tanatozy, obrátí se na záda, pře-
stane se hýbat, vyplázne jazyk a za-
čne zapáchat, aby ji predátor nechal 
jako cosi zkaženého. Dne 17. 11. 
2014 jsem pozoroval větší množ-
ství dospělých užovek obojkových 
přímo na hradě Mydlovar. Lezly 
po zbytcích zdiva, nejspíše jim 
podzemí hradu slouží k zimování. 
Jejich přítomnost v tomto čase a v 
tomto počtu (okolo desíti) nazna-
čuje existenci podzemních prostor 
(ne snad přímo chodeb) na hradě. 
V našem přímém okolí tedy není 

k vidění mnoho plazů. Jeden druh 
hada a dva druhy ještěrů nicméně 
považujme za určité štěstí, že je 
můžeme vidět i přímo v obci. I je-
jich přítomnost přímo dokládá, že 
nás příroda ještě úplně neopustila.

Text a foto: David Macháček 
příroda.kostomlaty@seznam.cz

Plazi
(dokončení)

volejbalové hřiště a okolí. Velmi 
příjemně nás překvapila hojná 
účast rodičů. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem, kteří nám 

Florbalovou sezónu už máme 
za námi a mně nezbývá nic 
jiného než se pochlubit na-
ším úspěchem! Letošní sou-

ve sváteční den pomáhali. Udělal 
se pořádný kus práce. Velký dík 
patří těm, kdo se podíleli na za-
jištění a dopravě vibračního válce 
(Klára Zinková, fi rma Dagros, 
Dvůr Kostomlaty, Pavel Duška). 
Společnými silami se podařilo 
vytvořit příjemné herní  prostředí 
pro naše volejbalisty.
Ještě jednou všem vřelý dík.

Za VK Kostomlaty  Marcela 
Šubrtová (fota VK)

těž „Praha a Středočeský kraj 
soutěž mužů skupina D“ se 
nám povedlo opět vyhrát a to 
doslova o parník!  S bilancí 17 
výher, 2 remízy, 1 prohra a ná-
skokem 12 bodů. Příští rok nás 
čeká přebor mužů a doufejme, 
že bude stejně tak úspěšný, jako 
dva minulé roky naší existen-
ce. Za zmínku stojí i osobní 
statistiky, kde také dominují 
jména našich borců. V závěru 
bych chtěl popřát všem našim 
hráčům a fanouškům příjemné 
prožití letních dnů. Těšte se na 
nás v září, kdy nám opět vypuk-
nou soutěžní boje.

Matouš Holub, 
předseda oddílu
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Staročeské Máje

Všechna fota: Marta Dvořáková

Staročeské Máje se konaly 13. května 2017. Po dlouhých čtyřech letech se zakončení spojené se stínáním krále vrátilo na Plac. Velká májka byla 
vztyčena na tradičním místě. Králem byl Jakub Malínek a královnou Markéta Musilová. Celý májový den byl završen tradiční zábavou v sále místní 
Sokolovny. Mladým dík a do dalších let mnoho sil a zdaru. Občané si pochvalují, že v tradici pokračujete. Redakce
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Všechna fota: Marta Dvořáková
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 Na závěr

Společenská kronika
 

Blahopřejeme k významným jubileím:
 paní Jaroslavě Břeňové z Hronětic
 paní Miluši Helerové z Vápenska
 panu Jaroslavu Rychetskému z Kostomlat
 paní Boženě Bašusové z Hronětic
 paní Věře Bártové z Rozkoše
 paní Marii Hlavičkové z Rozkoše
 panu Antonínu Michalčukovi z Kostomlat
 panu Ladislavu Zapadlovi z Kostomlat
 paní Marii Sedláčkové z Kostomlat
 paní Karle Mejzrové z Rozkoše
 paní Věře Vernerové z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
 Zdeňka Ločárka, naroz. 20.04.2017
Naposledy jsme se rozloučili:
 s paní Marií Krézlovou z Kostomlat

Mezi námi 
jsme přivítali
Tobiáska, 
Sebastianka.

Mezi námi 
jsme přivítali
Zdeněčka, 
Leničku a 
Viktorka.

Diamantová 
svatba

Vítání občánků

Blahopøání

22. 6. 2017 oslaví 60 let od 
chvíle, kdy si řekli své společ-
né ano, naši rodiče Jana (roz. 
Říhová) a Zděnek Šubrtovi 
z Lysé nad Labem – Litole. 
Ze srdce drahým rodičům 
k jejich obdivuhodnému a 
krásnému výročí gratuluje-
me, děkujeme za jejich lásku, 
pomoc i pochopení a přeje-
me ještě mnoho společných 
prožitých let ve zdraví a spo-
kojenosti.

Jana a Zděnek s rodinami

Blahopřání k životnímu ju-
bileu pana Zdeňka Macháčka 

K životnímu jubileu - 60. 
výročí narození - přeje hodně 
zdraví a mnoho radostných a 
krásných dnů do dalších let  
manželka a děti Kateřina a 
Jan.
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