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Slovo starostky

Výlet se seniory

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
léto je v plném proudu, a tak mi dovolte, 

abych vám tyto chvíle snad i zpříjemnila 
několika málo řádky o probíhajícím dění  v 
našich obcích.

V průběhu školních prázdnin, resp. v je-
jich druhé polovině, bude v základní škole 
pokračovat rekonstrukce rozvodů studené 
vody a oprava kanalizace a odlučovače tuků 
v celkové hodnotě 564 tis. Kč bez DPH. Na 
tuto prospěšnou akci se nám podařilo získat 
z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského 
kraje dotaci ve výši 400 tis. Kč, a tak se nám 
celá akce bude realizovat snadněji, hlavně v 
její ekonomické části, protože bude mít mi-
nimální dopad na rozpočet obce. Vzhledem 
k načasování vlastní realizace navíc nebude 
žádným významným způsobem narušen 
chod školy.

Začátkem měsíce července proběhlo 
vstupní jednání se zástupcem vítězné spo-
lečnosti na zpracování projektové doku-
mentace na rekonstrukci sběrných dvorů v 
Kostomlatech nad Labem a v Hroněticích. 
Smyslem této významné aktivity je zajistit 
pro občany našich obcí moderní sběrné dvo-
ry, vyhovující všem požadavkům současné 
legislativy a evropským standardům. Díky 
projektu navíc budeme mít i v tomto případě 
možnost ucházet se o příslušnou dotaci.

Dne 7. 6. 2016 uspořádala obec první 
celodenní výlet autobusem pro seniory na-
šich obcí. Věříme, že se výlet všem líbil a 
my již chystáme další výlet na říjen, tento-
krát do Vodního světa v Kolíně.

Bc. Zdeňka Keistová
místostarostkaFo
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V souvislosti se zmíněnou legislativou se 
ale musím zmínit i o nešvarech, se kterými 
se v rámci chodu obce neustále potýkáme. 
Jedná se o provoz naší podtlakové kanali-
zace. Stále dokola „bojujeme s hadry“, které 
ucpávají a ničí čerpadla! Druhým takovým, 
neméně škodlivým elementem, je napojení 
dešťových svodů do podtlakové kanalizace. 
Je smutné, že na pár bezohledných jedin-
ců doplácejí v konečném důsledku všichni 
spoluobčané, protože za dešťů, především 
přívalových, se výkon podtlakové stanice 
oproti běžnému provozu zvyšuje až na troj-
násobek, a tak nejenže rostou s tím spojené 
náklady, které obec musí následně zapraco-
vat do kalkulace stočného pro nadcházející 
rozpočtové období, ale současně v takových 
situacích reálně hrozí přetížení celého systé-
mu, jeho kolaps a v důsledku toho nesnadno 
řešitelná krizová, ne-li fatální situace. Výše 
zmiňovaná nezodpovědnost vede k nad-
měrnému přetížení všech vývěv, dmychadel 
a čerpadel, která nezvládají zpracovávat ně-
kolikanásobné a nárazově zvýšené množství 
vody. Vzhledem k této situaci a s ohledem 
na skutečnost, že jsme již vyčerpali veškeré 
možnosti, jak důrazně apelovat na občany, 
aby si dešťové vody likvidovali, v souladu s  
platnou legislativou, na vlastních pozem-
cích, jsme byli nuceni provést tzv. kouřovou 
zkoušku. Na základě jejích výsledků budou 
konkrétní majitelé nemovitostí vyzváni k 
odstranění nezákonně připojených dešťo-
vých svodů a v rámci této výzvy jim bude 
poskytnuta lhůta k nápravě. Pokud se ale ani 
tento pokus nesetká s úspěchem, bude obec 
nucena řešit celou záležitost jako přestupek, 
za který může příslušný správní orgán uložit 
v souladu s ustanovením § 32 odst. 7 písm. 

c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pokutu až do výše 100 tisíc Kč. 

Dalším dlouhodobě řešeným tématem 
je oprava a další budoucnost silnice z Vá-
penska na křižovatku mezi Milovicemi a 
Zbožíčkem. Z podnětu obce bylo vyvoláno 
jednání, jehož cílem bylo projednání mož-
nosti převodu pozemků do vlastnictví Stře-
dočeského kraje, do správy Krajské správy a 
údržby silnic. Jednání proběhlo na domácí 
půdě za účasti starosty Milovic, zástupce 
starostky Zbožíčka a zastupitele Středočes-
kého kraje pana Ing. Zdeňka Milaty. Ten 
celé věci přislíbil svou podporu a po vzá-
jemné dohodě navrhl sepsání Memoranda, 
jehož předmětem by měl být společný po-
stup při vypořádání jednotlivých pozemků 
a následné zařazení komunikace do silniční 
sítě Středočeského kraje.  

K významnému posunu došlo i u zamýš-
leného projektu „Lávka pro pěší a cyklisty 
přes Labe“ mezi naší obcí a obcí Hradišť-
ko. Středočeský kraj se rozhodl tuto akci 
podpořit s tím, že by na fi nancování stavby 
měly přispět evropské peníze prostřednic-
tvím Integrovaného regionálního operač-
ního programu a dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Osobně věřím, že 
veškerá vynaložená úsilí nedojdou zmaru a 
budou korunována úspěšnou realizací obou 
projektů.

Milí čtenáři, v krátkosti a v hlavních ry-
sech jsem se snažila popsat Vám minu-
lá i budoucí dění v našich obcích, i když 
se v rámci řízení chodu a provozu denně 
odehrává i spousta dalších důležitých a za 
zmínku stojících příběhů, ale vzhledem k 
tomu, že naše noviny nejsou nekonečné ani 
svým obsahem ani nákladem, tak už vám 
jen popřeji krásné léto plné sluníčka, letní 
pohodu a těším se na setkání s vámi ať už na 
zastupitelstvu obce, odpolední kávě se sta-
rostkou, nebo na některé ze společenských 
akcí. 

Přeji Vám krásné léto!

Ing. Romana Hradilová
starostka obce
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Sběrná místa rozšíøí otevírací dobu

Odpady 2015 v číslech

Jak to bylo letos s očkováním
proti vzteklině?

Sbírka pro Diakonii Broumov
Diakonie Broumov, sociální 

družstvo požádalo naši obec o 
mimořádný sběr použitého oša-
cení a potřeb pro domácnost, aby 
mohli věci darovat lidem v nou-
zi. Rozhodli jsme se zapojit do 

Jak už víte z předešlých čísel 
KN, před časem byla v příkopu 
u Kostomlat nalezena raněná 
fenka, která byla zachráněna a 
dostala jméno Barča. Velký po-
díl na její záchraně měla MVDr. 
Jana Červinková z Chleb, která 
jako jediná z okolních veterinářů 
byla ochotná přijet, fenku pro-
hlédnout a dát naději, že se fenka 
uzdraví. Za její vstřícné chování 
jí patří obrovský dík. Proto jsme 
letos na tradiční hromadnou 
vakcinaci psů proti vzteklině 
oslovili právě tuto paní veteriná-
řku. Nabídla našim občanům tři 
dny, ve kterých byla ochotná při-

Ráda bych Vás krátce seznámi-
la s financemi vynakládanými, 
ale i přijatými za odpady v obci. 
Položky a částky mohou být nic 
neříkající, tak mi dovolte, abych 
je objasnila. Položka v příjmech, 
platby za popelnice, to je částka, 
kterou obec vybere na poplatcích 
od občanů. Od EKO-KOMu obec 
dostává částku jako odměnu za 
vytřídění odpadů (plasty, papír, 
sklo a nápojový karton). V po-
ložce výdajů si ale všimněte, že za 
vývoz tříděného odpadu je částka 
mnohem vyšší než je odměna od 
EKO-KOMu. Naším cílem není 
částky odměny za vytřídění a vý-
voz tříděného odpadu vyrovnat. 
To se nikdy nepodaří. Cílem je 
odpad co nejlépe vytřídit, tak aby 
toho komunálního odpadu, kte-
rý končí v popelnicích, bylo co 
nejméně. Železo ze separačních 
dvorů, včetně plechovek a kovo-
vých obalů je odváženo do vý-
kupny. Ani tato částka v příjmech 
není zanedbatelná. Elektrowin a 

Fo
to

: D
av

id
 P

ijá
k

sbírky, oslovili jsme občany, kteří 
mohli použité ošacení a věci no-
sit v pytlích na obecní úřad. Byl 
zvolen tento způsob, aby v pří-
padě nepříznivého počasí věci 
nezmokly či nezvlhly a vůz Dia-

konie, který si pro věci přijel, je 
rovnou mohl hromadně naložit. 
Sbírka se setkala s velkým úspě-
chem, lidé přinesli mnoho věcí, 
cca 30 pytlů s oblečením, elek-
troniku, sklo a porcelán. Tímto 

všem, kteří se do sbírky zapojili, 
děkujeme a po dohodě s Dia-
konií Broumov budeme sbírku 
opakovat na podzim.

Bc. Zdeňka Keistová

jet, dva druhy vakcín, také další 
veterinární léčiva, antiparazitika, 
krmiva i lékařské služby. Protože 
někteří občané projevili zájem 
o dvoufázové očkování svých 
miláčků, přijela paní doktorka 
ochotně i za měsíc, aby pejsky 
doočkovala. A znovu za další mě-
síc, protože se našli další zájemci.  
Paní doktorka provozuje tzv. „or-
dinaci na kolečkách“, proto jezdí 
ochotně tam, kde je třeba. Kon-
taktovat MVDr. Červinkovou lze 
na telefonu 728 938 086, nebo na 
mailu jana.cerv@email.cz.

(ep)

P íjmy
Platby za popelnice 1 042 082,- K
EKO-KOM odm na za vyt íd ní 176 961,- K
Železo 19 800,- K
Oleje 400,- K
Elektrowin 11 811,- K
Asekol 5 901,- K

1 500,- K
Tonery 845,- K
Celkem 1 259 300,- K

Výdaje
Vývoz popelnic 1 125 992,- K
Velkoobjemové kontejnery 273 509,- K
Bioodpad 17 286,- K
Vývoz t íd ného odpadu 241 661,- K
Nebezpe ný odpad 38 540,- K
Celkem 1 696 988,- K

Asekol jsou firmy, které odváže-
jí elektrospotřebiče, televizory a 
monitory a i tyto firmy nám platí 
odměny. Částka za odběr textilu je 
symbolická, neboť odměna každý 
rok je 1500,- Kč, ale na druhou 
stranu v našich popelnicích ne-
skončilo loni přes 1,8 tun textilu. 
Velkou novinkou se v roce 2015 
stal sběr použitého kuchyňského 
oleje a můžeme již dnes říci, že se 
sběr ujal a v roce 2016 jsme zazna-
menali nárůst třídění a sběru této 
suroviny. Bioodpadu jsme vyvezli 
přes 34 tun. Velkou finanční část-
ku výdajů obce tvoří částka za vý-
voz velkoobjemových kontejnerů. 
V tomto případě je důležité, aby se 
do velkoobjemových kontejnerů 
vkládal odpad tak, aby se do kon-
tejneru vešlo co nejvíce. Proto se 
např. veškerý nábytek musí rozbít, 
nevhazovat do něj bioodpad, pne-
umatiky a elektrospotřebiče, jak se 
často u přistavených kontejnerů v 
okolních obcích stává. Částku cca 
437 tis. Kč, což je rozdíl ve výdajích 

a příjmech za odpady hradí obec 
ze svého rozpočtu. Snažme se tří-
dit tak, aby se částky ve výdajích 
a příjmech vyrovnaly a nemuselo 
dojít ke zvýšení občany hrazeného 
„poplatku za svoz popelnic“.
Každým rokem se díky vám daří 

vytřídit více odpadků. Abychom 
vám vyšli ve vaší snaze ještě více 
vstříc, rozšiřujeme i z tohoto dů-
vodu otevírací dobu sběrných 
dvorů (viz samostatná informace).

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka

Obecní úřad rozhodl, že od srpna 2016 je rozšířena otevírací doba sběrných míst v Hroněticích a v Kostomlatech nad Labem, tak aby je občané 
mohli častěji využívat. 

Kostomlaty nad Labem – každý týden: úterý  9 - 11 hod., čtvrtek 16 - 18 hod., sobota 9 - 11 hod.
Hronětice – každý týden: sobota 8 - 11 hod.
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Rozhovor s panem Josefem Bašusem

Sokol

Před časem byl jako příloha 
Kostomlatských novin distri-
buován letáček s informací, co 
nepatří do obecní kanalizace. 
Pan Josef Bašus, obsluha místní-
ho kanalizačního řadu, k tomu 
konstatoval: „To snad byl návod, 
co tam lidi mají házet!“ Proto 
jsem dnes pana Bašuse požá-
dala o kratičký rozhovor, kde 
bychom rádi občanům vysvětlili, 
že nesprávné užívání kanalizace 
stojí hodně peněz nás všechny 
dohromady.

„Pane Bašusi, co tedy půso-
bí největší problémy?“

„Hadry. Když se dostane do 
kanalizace hadr, ucpe čerpa-
dlo, nebo se namotá na hřídel 

 Vážení sportovní přátelé, 
občané Kostomlat!

Srdečně Vás zdravím v 
těchto letních prázdnino-
vých dnech.

V krátkosti se ve své zprávě 
vrátím o pár měsíců zpátky, 
abych vám přiblížila činnost 
výboru Sokola a také, abych 
nezabrala mnoho místa v 
kostomlatských novinách 
některým pisatelům, kte-
ří rádi vyjadřují svůj názor, 
věřím ale, že si mnozí z vás 
vytvořili na tyto pisatele svůj 
názor a úsudek.

V měsíci dubnu jsme
• na základě usnesení z vý-

roční schůze jsme zaslali do-
pis  za jakých podmínek by 
došlo k převodu Sokolovny 
na obec – doposud jsme ne-
obdrželi žádné vyjádření

• vybrali jsme příspěvky v 
částce 55 tis. Kč, Župě Kolín 
jsme za členské známky ode-
vzdali částku ve výši 13.400,-
Kč

• řešili jsme žádost OÚ o 
převod pozemků pod chod-
níky - byla vypracována žá-
dost o bezúplatný převod 
pozemku č. 690/2 - ostatní 
plocha komunikace o výmě-
ře 6 m2 a

pozemku č. 691/2 komuni-
kace o výměře 156 m2.

• darovací smlouva je vy-

a tím se opotřebovává čerpadlo 
i ponorná míchadla umístěná na 
čističce. Obsluha pak musí prac-
ně tyto zbytky hadrů vyndávat 
a odstraňovat. I nátoková česla 
tím trpí a ucpávají se. Stejný pro-
blém působí i různé hygienické 
ubrousky, u kterých výrobce 
deklaruje, že jsou ve vodě rozlo-
žitelné. Je třeba si uvědomit, že 
náš kanalizační systém působí 
na základě podtlaku a tudíž zde 
není potřebný čas k rozložení 
těchto materiálů. Pak se často 
objevují všelijaké obaly od vůní 
do WC, které se nemají šanci 
rozložit a působí velké problémy. 
Ucpou ventil odsávání, tím se 
zatopí šachta a poškodí se řídící 

jednotka. Oprava této jednotky 
stojí zhruba 3 500 Kč, nová až 16 
tisíc korun. Jako příklad uveďme, 
že při minulém velkém dešti v 
Kostomlatech se těchto jednotek 
poškodilo najednou asi 20.“

„Často také hubujete, když 
prší. Proč?“

„Při deštích dochází k zahlce-
ní řadu dešťovou vodou. Systém 
pak nestíhá a kolabuje. Je to způ-
sobeno tím, že ač je to zakázáno, 
spousta občanů si do kanalizace 
napojila dešťové svody ze svých 
domů. Při velkém dešti je dvoj-
násobný i vyšší nárůst čištěné 
vody, což technická zařízení ne-
mohou zvládnout a z toho plyne 
fi nanční náročnost na opravy a 

údržbu zařízení. Ač jsme již 
několikrát na tyto skutečnosti 
upozorňovali, stále se občané 
chovají neukázněně. Apeluji 
na ně proto, aby se snažili tyto 
nešvary odstranit, protože se 
takto plýtvají fi nance z kapsy 
nás všech. Mohlo by se stát, že 
fi nanční náročnost donutí ve-
dení obce, aby zdražila stočné 
pro jednotlivé domácnosti.“

Děkuji za vysvětlení a věřím, 
že se naši spoluobčané zamyslí 
nad svým chováním k veřejné-
mu zařízení a budou se snažit 
ušetřit peníze tam, kde je to 
možné. 

Eva Pijáková

pracována obcí Kostomlaty 
nad Labem a předložena k 
právní   

kontrole ČOS. Touto 
smlouvou převede TJ tyto 
pozemky obci bez nároku na 
jakoukoliv fi nanční úhradu.

V měsíci květnu jsme při-
pravovali

• v rámci výročí 110 let 
založení Sokola Kostomlaty 
„Den otevřených dveří pro 
děti a mládež„ na 11. 6. 2016 
– dnes mohu jen konstato-
vat, že se dle ohlasu dětí i 
rodičů akce vydařila, zaspor-
tovat si přišlo kolem 80 dětí 
od těch nejmenších až po ty 
14leté. Mohly si zasoutěžit ve 
všech sportovních odvětvích 
spadajících pod naši jedno-
tu. Na sále Sokolovny se se-
známily se stolním tenisem 
a fl orbalem, venku pak se 
věnovaly fotbalu, volejbalu 
a petanque. Odměnou jim 
byla sladkost a sportovní bílé 
ponožky se znakem Sokola.

Opekání vuřtů, běhání v 
pěně bylo závěrečnou tečkou 
za vydařeným sportovním 
dnem.

Děkuji všem sponzorům 
za fi nanční a věcný příspě-
vek, jmenovitě fi rmě Dag-
ros. s.r.o., Proagro Nymburk, 
Dvůr Kostomlaty, Jednotě 
Nymburk, Strom Kostomla-
ty, Pivovar Nymburk, Fiala 
Milovice, Milan Touš, Mar-
kéta Toušová.

• z důvodů nedostatečnosti 

fi nančních prostředků Stře-
dočeského kraje nám byla 
zamítnuta žádost o dotaci ze 
Středočeského kraje na vytá-
pění sálu Sokolovny pomocí 
plynových infrazářičů Helios

• neinvestiční dotace po-
dána koncem minulého roku  
- program VIII – podpora 
činnosti trenérů a asisten-
tů zajišťující práci s dětmi a 
mládeži do 18 let a zabezpe-
čení sportovního vybavení 
nám byla poukázaná v částce 
89 tis. Kč. Tato částka byla 
rozdělena mezi mládežnic-
ké oddíly fotbalu a volejbalu 
tak, aby splňovala podmínky 
dotace.

V měsíci červnu jsme ob-
drželi

• investiční dotaci z pro-
gramu 133510 „ Podpora 
materiálně technické zá-
kladny sportu v roce 2016 na 
Rekonstrukci povrchu hřiště 
– závlahový systém v částce 
239 tis. Kč. Na spoluúčasti 
se na základě podmínek do-
tace podílel OÚ Kostomlaty 
částkou 34. tis. Kč a stejnou 
částkou fotbalový oddíl vý-
těžkem ze Staročeských ret-
romájů 2015. Po doplnění a 
doložení všech potřebných 
dokumentů k obdržení této 
dotace včetně výběrového 
řízení bychom byli rádi, aby 
závlahový systém na našem 
hřišti byl rekonstruován do 
začátku podzimní části sou-
těže.

• byl uskutečněn „16. 
ročník memoriálu Otakara 
Zdeňka“. Nebyl to žákovský 
turnaj jako v minulých le-
tech, jelikož v letošním roce 
jsme oddíl žáčků neměli. Z 
důvodu zachování tradice 
byl sehrán přátelský zápas 
našich dorostenců s doros-
tenci TJ Křinec.

Začátkem měsíce července
• jsme byli pozváni na fot-

balový turnaj „Kostomlat„
do Kostomlat pod Řípem 

za účasti Kostomlat pod Mi-
lešovkou a našich fotbalis-
tů. Turnaj proběhl úspěšně. 
Naše mužstvo skončilo na 
druhém místě. V rámci oslav 
110 let Sokola jsme s Kosto-
mlaty jak pod Řípem, tak 
pod Milešovkou, domluvili 
turnaj u nás, a to na 13. 8. 
2016, mezi zápasy vystoupí 
mažoretky, naši nejmladší 
fotbalisté sehrají přátelský 
zápas, uskuteční se ukázka 
sportu AGILITY /vystoupe-
ní s psíky/.

Srpnový den zakončíme 
zábavou. Na podiu Sokolov-
ny vystoupí skupina „DE-
KAMERON- Band“.  Všich-
ni jste na tento den srdečně 
zváni. Občerstvení zajištěno.

 To je v krátkosti ze života 
Sokola vše, přeji Vám krásný 
zbytek prázdnin.

Vávrová Eva,
starostka TJ Sokol
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Jedeme dál na vlně úspěchů
MČR jednotlivců se ve Vědo-

micích zúčastnilo 165 hráčů z 
celé republiky.  Za náš klub bo-
jovalo sedm členů se střídavými 
výsledky. J. Škorničková a H.Vy-
oral se dostali alespoň do bará-
že /dělené 126.místo/. Nejvíce 
se dařilo A. Vaníčkové, která 
se probojovala na 15. místo, je 
to ale umístění o to cennější, že 
MČR jednotlivců je bez věko-
vého omezení a ještě ke všemu 
úplně bezpohlavní. Takže jako 
žena skončila druhá v republice. 
Druhý den se konalo MČR ve 
střelbě, které se zúčastnil pouze 
H. Vyoral, a další superúspěch 
byl na světě. Z 67 střelců vybo-
joval parádní 7. místo. Dalším  
bylo MČR 3x3 v Troji  /89 tro-
jic/, nejlepším umístěním bylo 
22. místo /Škorničková, Va-
níčková, Čihák/ Díky štědrým 
sponzorům nám je umožněno 
se účastnit i dalších MČR a 
Prestige turnajů. V Polabské lize 
zatím držíme 4. místo, což je po-
sud o tři místa proti loňsku.

Pétanque Lipnické čarodějnice vyhrála 
D. Šplechtová s H.Vyoralem 
a do první desítky se poprvé 
probojovaly i obě další dvojice 
M.Müllerová + M. Hercoková a 
R. + A. Vaníčkovi.
Připravujeme se na náš pod-

zimní turnaj Mydlovarský 
žebřík, a protože se nám loni 
opravdu mimořádně vydařil, 
nesmíme usnout na vavřínech. 
Podle ohlasů bychom ale po-
třebovali nejméně 2x tolik hřišť, 
což už není v našich silách, a vy-
myslet klíč, kdo od nás dostane 
pozvánku, to také nebude vůbec 
jednoduché. Na září chystáme 
nábor do našich řad všech věko-
vých kategorií, myslíme si, že už 
máme co nabídnout.
Také jsme pořádali akci pro 

naše nejmenší - předškoláky 
z MŠ. Připravili jsme pro ně 
několik disciplin s plastovými 
koulemi i petkoulemi. Skoro dvě 
hodiny si zasoutěžili a odměnou 
jim bylo něco sladkostí. Kdo ví, 
třeba za pár let si k tomuto spor-
tu najdou cestu.

Text a foto:
Alena Vaníčková
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Florbal

Jak to je, nebylo a bude.

Mažoretky

Florbalová sezóna 2015/16 je 
úspěšně dohrána a pro kosto-
mlatský sport znamenala veli-
ký úspěch. Obrovské a to nejen 
sportovní nasazení nám v premi-
érové sezóně  přineslo  sladkou 
tečku v podobě postupu.
Je konec a to znamená bilan-

cování celého průběhu roku.  
Velikým plusem je pro nás zajiš-
tění hlavního sponzora pro rok 
2016/17, kterým se stal pan Jiří 
Hradil, formou tohoto článku po-
síláme obrovské díky.  Vzhledem 
k  tomu, že nemůžeme svá utkání 
hrát doma v Kostomlatech, bude-
me se snažit naše zápasy sehrát co 
nejblíže a jednou z alternativ jsou 
nedaleké Benátky, kam doufám 
dorazíte v hojném počtu.
Kanadské bodování jsme ovládli 

snad na všech možných postech. 
Máme totiž nejméně inkaso-
vaných branek a nejvíce nastří-
lených. Individuálně se dařilo 

Přidejte se mezi nás!  
Přijímáme nové mažoretky do družstva Kostomlat nad 

Labem ve věku od 6 do 15 let. Reprezentujeme naši obec.  Tré-
ninky jsou každou sobotu. Info na tel. 604 557 905

Petra Radoušková

Vážení spoluobčané,
Dovoluji si tímto příspěvkem 

reagovat na potupný a pro 
všechny členy TJ  Sokol  až  
ponižujícím příspěvkem  p.  F.  
Touše ve 3. vydání Kostomlat-
ských novin ze dne 3. 6.2016.
Nechci polemizovat o nestran-

nosti autora otevřeného dopisu 
,  jak on se nazývá ,,obsluhy 
haly Bios  “,ale z jeho vyjádření  
a  závěrů jím učiněným, ve věci 
činnosti naší největší obecní or-
ganizace  TJ Sokol, spatřuji zá-
klady nevědomostního vakua 
autora  o činnosti tohoto spol-
ku. Z jeho vyjádření na přední 
vedoucí činitele spatřuji   hlu-
bokou   aversi  a nepochopení   
důležitosti její činnosti pro tuto 
obec a společnost jako takovou.
TJ Sokol Kostomlaty byla, je a 

bude vždy vedoucí organizací 
zabývající se rozvojem tělový-
chovy a sportu v naší obci pro 
všechny aktivní i neaktivní čle-
ny, což je v dnešní nepřehledné 
době zvlášť důležité pro zacho-
vání fyzické kondice a zdraví 
našich dětí a občanů. Je to or-
ganizace legitimní, má stanovy 
povolené MV ČR, dle kterých 
se řídí, má svoje volené orgány  
vedení , své zastupitele a ni-
kdo nemá právo, natož nečlen 

spolku, tyto zastupitele špinit a 
organizaci pomlouvat ve veřej-
ných sdělovacích prostředcích. 
Tito volení zastupitelé mohou v 
rámci svých  kompetencí  tuto 
organizaci zastupovat na venek  
a zodpovídají  se jen statutár-
ním orgánům této organizace.
Nevím, kde dotyčný pisatel 

bere tu odvahu a řekl bych až 
drzost, ke svým nepodloženým  
vyjádřením . TJ  Sokol  Kosto-
mlaty je organizace  dobrovol-
ná v níž převážně všichni od-
vádějí  svoji práci a činnost ve 
svém osobním volně a hlavně 
zadarmo, což se o  některých 
pomlouvačích říci nedá. Ti si 
nechají každou  odpracovanou   
hodinu  pro  obec dobře zaplatit 
a ještě se neštítí dalších požitků 
z jejich činnosti vyplývajících. 
Toto se jistě o členech Sokola 
říci nedá. 
TJ Sokol, jako jedna z největ-

ších organizací  v naší  obci ,  
má též právo na fi nanční výpo-
moc z rozpočtu obce na rozvoj 
sportu, činnosti a zkvalitňo-
vání zázemí  pro  svoje členy a 
všechny občany naší vesnice. 
Je a bude vždy pilířem aktivit 
mladých i starších, která je pro 
zdraví v dnešní době snad nej-
důležitější. 

Žádný občan naší vesnice, po-
kud má jen trochu úcty ke spor-
tovní tradici, by neměl a nemá 
morální  právo  pomlouvat a 
špinit činnost tohoto spolku  ve 
světle svých pochybných am-
bicí ,, správce haly  Bios“ .Jeho 
činnost  nemá ani procento dů-
ležitosti vzhledem k zodpověd-
nosti vedoucích představitelů 
TJ Sokol .  Historie  TJ Sokol 
se nedá přirovnat k některým 
samolibým vyjádřením prospě-
chářů , kteří se svojí krátkozra-
kostí  a ješitnou zaslepeností a 
nenávistí  k TJ Sokol  a jejím 
vedoucím činitelům , snaží po-
mluvit a očernit její ekonomic-
kou činnost, její hospodaření 
navenek a vymýšlejí si k tomu 
své pochybné argumenty. 
Nebudu a nechci se vyjadřovat 

k některým výrazům p. F.Tou-
še  v tomto článku na osoby pí. 

Mgr.  Hercokové  a ing. Zaja-
nové , jelikož jsem jej za své 
aktivní činnosti pro naši obec 
několikrát poslouchal a myslím 
si, že k této jeho rétorice si kaž-
dý slušný občan zaujme úsudek 
sám. Tato je opravdu   vzorová!
Závěrem svého příspěvku  

bych se chtěl pozastavit nad 
rozsahem  tohoto článku  p. Fr. 
Touše. Je až k nevíře, že když 
jsem já chtěl do KN napsat roz-
sáhlý článek, bylo mi sděleno, 
že je příliš rozsáhlý a že povo-
leno je pouze 3000 znaků.  No, 
snad tento můj příspěvek nebu-
de delší než p. Fr. Touše a bude 
tedy moci být po zásluze otištěn 
v dalším čísle KN. Nebudu tedy 
počítat a budu věřit.

Veselý Milan
Dlouholetý starosta

TJ Sokol Kostomlaty n. L.

zejména útočné trojici Malínek, 
Říha, Petráš. Tomáš Říha dokon-
ce ovládl statistiku celé soutěže s 
85 - ti kanadskými body!  V prů-
běhu sezóny jsme navíc ztratili 
pouhopouhých 9 bodů. Tým si 
dal měsíční pauzu a poté začalo 
objíždění turnajů napříč repub-
likou. Naskočil i do třídenního 
Open Air festivalu v Dobrušce, 
tento turnaj patří k těm opravdu 
vyhlášeným. A náš tým dojel na 
turnaj i s početnou základnou fa-
noušků.  Naše umístění bylo
17. -32. z osmdesáti týmů. Bohu-

žel v druhé fázi vyřazovacích bojů 
náš tým podlehl. Ale i tak to byl 
nezapomenutelný zážitek.
Závěrem chceme poděkovat 

všem, co se podíleli na této ve-
leúspěšné sezóně a doufáme, že 
si třeba i Vy najdete čas zafandit 
téhleté bandě! 

Ondřej Veselý a Matouš Holub
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Vážení spoluobčané,
Ač nemám moc volného času, 

tak jsem se rozhodl reagovat na 
otevřený dopis našeho správce 
haly  BIOS .
Děsí mě skutečnost, jak jedno-

duchým způsobem se dají šířit 
negativní  myšlenky ,  nálada a 
jak  jediným viníkem všeho zlého 
a špatného se označuje bývalá sta-
rostka Milena Hercoková.
Nechci nikoho obhajovat ani 

kritizovat, protože já sám si jen 
velice těžko dokážu představit  tu 
ohromnou zodpovědnost,  kterou 
pozice starosty obnáší  a myslím, 
že kdo si to nevyzkoušel, nemá ani 
právo soudit tak nekompromis-
ním způsobem.
Je to stejné jako v životě, něco udě-

láte nebo vytvoříte s dobrým úmy-
slem a když se po čase ohlédnete, 
zjistíte, že jste to mohli udělat úplně 
jinak a mnohem lépe.  Nikdo není 
neomylný a nikdo není bez chyby. 
Pokud ovšem někdo zasvětí svůj 

V květnu se děti z myslivecké-
ho kroužku účastnily soutěže 
Zlatá srnčí trofej v Záhornicích, 
kde děti předvedly své znalosti. 
V sobotu 11.6. pořádal Krou-

žek mladých myslivců Dětský 
den, opět přišlo hodně dětí i s 
rodiči a doufáme, že si odpoled-
ne s námi všichni užili a příští 
rok opět přijdou v hojném poč- 

Na konci škol-
ního roku jsme 
v knihovně 
slavnostně při-
vítali prvňáčky 

základní školy pasováním na 
čtenáře. Děti s paní učitelkou v 
knihovně strávily celé dopoled-
ne. Nejprve byly pasovány rytí-
řem Písmenkem a poté jsme si 
vyprávěli nad knížkami, které 
děti již přečetly, nebo objevily v 
oddělení dětské literatury přímo 
v knihovně. Knihovna nabízí 
prvňáčkům roční bezplatnou 
registraci a někteří tuto nabídku 
využili ještě před prázdninami.
25. června jsme i přes úmorné 

horko zrealizovali Rodinný den 
s kolečkiádou. Pro děti bylo při-
praveno spoustu soutěží, diva-
delní představení a plnění jízdy 
zručnost s Besipem. Nejen pro 
děti bylo velmi zajímavou disci-
plínou i plackohraní. Děkujeme 
všem sponzorům za podporu a 
tím i možnost takovou akci zre-
alizovat. Obci Kostomlaty nad 
Labem, Základní škole Kosto-
mlaty nad Labem, fi rmám Da-
gros, Dvůr Kostomlaty, Pivovar 
Nymburk, Jednota Nymburk, 
Cukrárna Burdová a Cukrárna 
U Evy, za občerstvení kavárně 

Jak to bylo, je a bude?

Kroužek mladých myslivcůKlub Kamarád

život k hledání chyb u druhých, 
tak se vždycky něco najde a přitom 
by měl každý začít hlavně u sebe.
Paní Hercoková určitě někdy chy-

bovala jako každý smrtelník, ale v 
každém případě kus dobré práce 
určitě odvedla a po svém funkč-
ním období v rozpočtu zanechala 
cca. +14 300 000 Kč .  Mimocho-
dem, neumím si představit výsle-
dek v záporných číslech, to by asi 
nastal veřejný lynč nebo  vláčení za 
autem.
Stejně tak TJ Sokol. Já osobně fot-

bal nehraji a ani nechodím sledo-
vat zápasy, ale kdykoli jedu kolem, 
tak vidím, že se tam neustále něco 
děje a že to má smysl. 
 Je to v Kostomlatech jediný spo-

lek , který  má tradici a dává spor-
tovní vyžití od dětí až po dospělé. 
O penězích tam určitě nerozho-
duje jeden člověk, tak proč šířit 
poplašné zprávy o černé díře (tu 

Příspěvky od čtenářů ne vždy vyjadřují názor redakční rady.

už máme ve vesmíru). A pokud 
za peníze opraví v Sokolovně třeba 
komín, tak proč ne? Konají se tam 
společenské akce a chodíme tam 
všichni. Navíc, když nám Soko-
lovna vzplane požárem v důsledku 
špatného komínu, tak pak už ne-
bude co řešit.
Buď peníze chceme dát na sport  

nebo nechceme a já osobně věřím, 
že se investují tam, kam je třeba. 
V zastupitelstvu se demokraticky 
rozhodlo a nemá smysl někoho 
očerňovat jen pro jiný názor.
Vážený pane Touši, nevím proč 

máte v sobě tolik hněvu nebo hoř-
kosti, ale prosím už tím neplňte 
noviny a nezdržujte veřejná zase-
dání. Vždyť díky Vám už to vědí 
i děti v mateřské školce, že paní 
Hercoková a TJ Sokol  je  „Verbo-
ten“
Buď píšete ostrou kritiku nebo 

naopak propagandu.

Abych řekl pravdu, tak rozdělová-
ní zastupitelstva na vítěznou koali-
ci, poraženou opozici mě osobně 
rozčiluje a psaní takových kritic-
kých článků nikomu neprospěje, 
spíše naopak.
 Zastupitelstvo by mělo jednat 

konstruktivně a politikaření by 
mělo jít stranou. Nejsme v Praze, 
ale na vsi, kde by si měli lidé spíše 
pomáhat než mezi sebou stavět 
hradby z nenávisti.
Závěrem bych chtěl Všem popřát 

dobrou náladu, hodně pozitivních 
zpráv a hlavně vzájemnou toleran-
ci.
Bývalé a současné starostce přeji 

hodně sil a pevné nervy. 
A sportovcům TJ Sokol přeji je-

diné, aby správce haly nebyl nikdy 
ozbrojen, už takto máme málo 
hráčů i trenérů☺.

Pěkný den Vám přeje
Petr Sedláček

Email: sedl.peta@seznam.cz

Luna, panu Poláchovi z Besi-
pu. Děkujeme všem dobrovol-
níkům za pomoc při samotné 
realizaci. V rámci tohoto dne 
proběhl 2. ročník Kostomlatské-
ho moučníku. Tentokrát sedm 
účastníků přineslo ochutnat 
svůj moučník a po ochutnávce 
všichni, kteří přišli na Rodinný 
den, hlasovali a vítězkou se stala 
paní Romana Hradilová. 

Nabídku již třetího ročníku 
příměstského tábora využilo 
30 dětí a to hned druhý týden 
prázdnin. Letošní téma bylo 
„Cestovatelé“ s environmen-
tálními aktivitami po okolních 
městech a obcích. Výborná 
parta dětí se každý den sešla a 
společně absolvovala a sdílela 
zážitky. Podle dětí každý den 
byl něčím zajímavý, ať už pobyt 
v zámeckém parku v Lysé nad 
Labem, u poříční policie Nym-
burk, návštěva v radiu Patriot, 
kde byly děti účastníky živého 
vysílání, nebo prohlídka podě-
bradského muzea. Závěrem děti 
nadchl i výlet do Kostomlátek 
s možností vyzkoušet si lov ryb 
tak trochu jinak. Jednoznačné 
nadšené hodnocení dětí této 
akce je pro nás, kteří jsme oběto-

vali svou dovolenou, nádhernou 
zpětnou vazbou. Všem dětem 
patří naše díky.
Nabídku kroužků a volnočaso-

vých aktivit na školní rok 2016-
2017 naleznete na webových 

stránkách klubu www.klubka-
marad.cz 
S přáním úspěšného startu do 

nového školního roku 

Klub Kamarád

tu, budeme se těšit. Nyní nás če-
kají prázdniny, kdy děti naberou 
novou energii a v září se opět 
začneme scházet. 
 
Rád bych poděkoval všem 

sponzorům, bez kterých by se 
Dětský den nekonal !!!!

Text a foto: František Touš
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Pøíměstský tábor

“Kostomlatský moučník”
Vítězný recept 2.ročníku soutěže

Tento příměstský tábor byl super. 
Hodně jsme cestovali okolo Kosto-
mlat nad Labem. V pondělí jsme 
byli v Lysé nad Labem, v úterý 
jsme byli v Kostomlatech, ve středu 

Jahodové řezy se želatinou
Utřít 4 žloutky s 25 dkg cukru. Potom postupně vmíchat 10 lžic 

vlažné vody, 10 lžic oleje, ½ prášku do pečiva, 25 dkg hladké mou-
ky a sníh ze 4 bílků.

Krém: vyšlehat dohromady 2 šlehačky, 2 pomazánková másla a 3 
lžíce moučkového cukru

Vychladlý korpus potřít krémem, pokrýt jahodami a zalít
želatinou.

800 100 777 | www.csobpoj.cz

POJIŠTĚNÍ:
• osob (úrazové, životní)
• majetku (auta, domy, domácnost)
• odpovědnosti (občanská, 
 zaměstnanecká)
• podnikatelských rizik
• právní ochrany
• internetových rizik
• cestovní

STAVEBNÍHO SPOŘENÍ:
• ČMSS s liškou
DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ:
• S ČSOB Penzijní společností
HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU
• u Hypoteční banky (zprostředkování)

ČSOB Pojišťovna, a. s., kancelář v Kostomlatech 
nad Labem Vám nabízí možnost uzavření:

ADRESA:
PO – ÚT = kancelář Lysá nad Labem
ST, ČT, PÁ = kancelář Nymburk

KONTAKT:
Pavlína Králová, tel.: 728 856 517
pavlina.kralova@obchod.csobpoj.cz

v Nymburce, ve čtvrtek v Poděbra-
dech a v pátek v Kostomlátkách. 
V pondělí bylo krásné počasí, a 

proto jsme vyrazili do Lysé nad La-
bem. Šli jsme do zámecké zahrady. 

Tam nám dospělí připravili aktivity 
a pan František Moravec nám po-
vídal o houbách. Pak jsme šli do re-
staurace U Krále Václava, kde jsme 
si dali výbornou rajskou omáčku. 
A pak jsme šli do knihovny.
V úterý jsme byli v Kostomlatech. 

Skákali jsme přes gumu, hráli jsme 
brännball, což je hra s metami a 
pálkou, která pochází ze Švédska. 
Nakonec jsme dělali voňavé par-
fémy.
Ve středu jsme byli v Nymburce 

a šli jsme k poříční policii, kde nás 
nechali projet se na člunu, a jeden 
policista měl karty v kapse. Po poli-
cii jsme šli do rádia PATRIOT, kde 
jsme říkali vzkazy, a přišel tam i 
Honza Krejčík. 
Ve čtvrtek nám pršelo, ale nevzda-

li jsme to a jeli jsme do Poděbrad. 
Nejdřív jsme šli do muzea, které 
bylo malé, ale hezké. Měli tam 
ukázanou Poděbradku ve skle, sta-
rou módu, stará kola a tak dále. Šli 
jsme kolem květinových hodin a 
okolo fontány až k vynikající teplé 
oplatce. 
V pátek jsme šli pěšky do Kosto-

mlátek, kde jsme chytali ryby. Já 
jsem bohužel neměla štěstí, proto-
že jsem chytila tři klacky a jednu 
řasu, ale pak jsme si dali výborný 
buřtguláš. Mňam!!

Tereza Hradilová,
8 let  
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Hronětice
Jméno obce Hronětice lze 

vykládat jako ves lidí Hroňa-
tových.

Od roku 1495 snad náležely 
k panství Kostomlaty, které se 
roku 1547 spojilo s panstvím 
Lysá nad Labem. V polovině 
16. století zde bylo 10 usedlostí 
a krčma. Pozemky byly zce-
la opuštěny v třicetileté válce. 
Část jich byla přidělena k nově 
založené vsi Vápensku,část po-
zemků byla připojena ke dvoru 
Šibice, který vznikl ze stejno-
jmenné vsi.

Z památek obce stojí za 
zmínku hranolovitá kaplička 
s jehlancovitou stříškou a zvo-
ničkou z roku 1802.

Hrabě Špork a Hronětice
V jedné stářím nahnuté cha-

loupce se měl dle pověsti narodit 
chlapec jménem Jan. Janova mat-
ka, rodačka z nedaleké vsi Mladé, 
se provdala jako mladičká za 
pruského vojáka Šporka v době, 
kdy táhla pruská vojska krajem. 
Jan -  malý chlapec skotačil a hrál 
si s ostatními chlapci u blízkého 
potoka a velkého Šibického ryb-
níka. Když bylo chlapci asi 7 let, 
zemřela mu maminka a otec byl 
tehdy kdesi daleko na vojenském 
tažení. Osamělého chlapce se 
ujala jeho kmotra, jakási výměn-
kářka z nedaleké vsi Kostomlat. 
Od té doby začal malý nebojácný 
Jan snít o vojenské kariéře a chtěl 
se stát vojákem jako jeho otec. 
Rostl jako z vody a proto záhy 
začal sloužit u ponocného coby 
pasák vepřů.

Jednoho parného letního dne 

po prašné cestě uháněl pluk ky-
rysníků. Barevné uniformy, lesk-
lé kyrysy učarovaly chlapci nato-
lik, že ani na okamžik nezaváhal 
a nechal se k nim naverbovat. Na 
rodnou ves, kmotru a vepře si ani 
nevzpomněl.

Mladý Jan si vedl na všech 
bojištích jako obratný a udatný 
voják, a tak stále ve vojenských 
hodnostech postupoval. Bil se 
jako lev za zájmy císařovy. V jed-
né bitevní vřavě zachránil Špork 
císaři život a ten ho za to povýšil 
do hodnosti generála. Kromě 
toho mu císař za zásluhy udělil 
panství Lysou se zanedbaným 
hradem na holém návrší. Od vla-
dyků v Kostomlatech a Kamen-
ném Zboží skoupil pozemky. 
Jen šibický zeman mu je nechtěl 
prodat a proto mu je hrabě Špork 
zabral násilím. Poškozený zeman 
se chtěl hraběti pomstít. Počíhal 
si na hraběcí kočár u Šibic v při-

lehlém lese, který lemoval sta-
rodávnou cestu do Lysé. Tam 
ho chtěl zastřelit ručnicí. Když 
však na Šporka vyšla osudná 
rána, koule se zázrakem od 
hraběte odrazila. Zeman byl za 
svůj opovážlivý čin oběšen na 
stromě nedaleko jeho rodného 
šibického dvora.

Čerpáno z TRUHLICE 
B.Tuzara

Mechovky (Bochnatky) ame-
rické (Pectinella magnifi ca) jsou 
vodní přisedlí živočichové vytvá-
řející kolonie, které mají rosolovitě 
bochníkovitý tvar, a proto u nás 
občas bývá nazývána Bochnatkou 
americkou. Hmota této kolonie je 
až z 98% tvořena vodou. Mechov-
ka byla ve své domovině (východ-
ní pobřeží USA) vědecky popsána 
v roce 1851. Tento živočich se živí 
fi ltrováním planktonu z vody, roz-
množuje se nepohlavně pučením. 
Její kolonie se přichytávají na do 
vody ponořených větví, stoncích 
vodních rostlin nebo kořenech 
pod hladinou. V jihočeských 
jezerech, kde se vyskytuje, jsou 
obrovské kolonie Mechovky vol-
ně unášeny vodou. Vyhledává 
řeky v mírném pásmu s poma-

lejším prouděním a čistou, nebo 
málo znečištěnou vodou s velkou 
průhledností, v níž je aktivní při 
teplotě vody okolo 20°C. V USA 
působí problémy, protože její ko-
lonie ucpávají potrubí vedoucí z 
řek a jezer do úpraven vod. Děsí 
i vzhledem svých kolonií, které 
někteří Američané pokládají za 
mimozemský organizmus a jiní 
za mutanta zplozeného černo-
bylskou katastrofou. Jejich šíření 
v řekách se děje za pomocí lodní 
dopravy a ptactva. Mimo USA 
je Bochnatka americká rozšířená 
v Evropě v povodí Labe, Odry a 
Rýna, v Kanadě a v Japonsku byla 
objevena v roce 1979 a od roku 
1997 se vyskytuje i v Koreji. V ČR 
byla poprvé objevena roku 1928 v 
Praze ve Vltavě, poté byla objeve-

na v Labi roku 1931 u Roudnice, 
v roce 1947 u Neratovic a v roce 
1952 byla v Labi zjištěna již na 12 
lokalitách. V roce 1975 se vyskytla 

Mechovka americká a její pozorování
v Labi u Kostomlat nad Labem

(pokračování na str. 9)

ve Slapské přehradě a roku 2004 v 
nádrži Želivka. U nás se vyskytuje 
v teplejších oblastech v Polabí, po-
vodí Vltavy a v jižních Čechách v 

rybnících a jezerech. Mimo tento 
areál výskytu byla zaznamenána 
i na Brněnské přehradě, kam ji 
měli přenést pražští vodní spor-
tovci na svých lodích z Vltavy. 
V ČR zatím nejsou pozorovány 
žádné negativní jevy související 
s šířením tohoto vodního živo-
čicha (nevytlačuje žádný domácí 
druh atd.), její výskyt spíše svědčí 
o zlepšující se kvalitě labské vody. 
Poprvé jsem pozoroval tohoto za-
jímavého živočicha v Labi na po-
nořených větvích u písečné pláže 
při plavební komoře Hradištko v 
létě 2012. Pozoroval jsem tehdy 4 
přichycené kolonie.
V následujícím roce jsem na této 

lokalitě žádnou kolonii Mechov-
ky nezjistil. V létě 2014 na této 
lokalitě v červnu a v srpnu jsem 
pozoroval a moje žena nafotila 
větší množství kolonií Mechov-
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Podletí
Pranostika praví:“Ženci na pole, 

včely z pole“
Je to období bez hlavních 

snůšek, dokvetly lípy a zbývají 
drobné květy pámelníku, břečťa-
ny a jiné co příroda nabízí. Vče-
ličky doplňují pylové zásoby.
Také v tomto období má včelař 

plno práce. Je třeba sundat med-
níky a prohlédnout včelstva. Při 
prohlídce zjišťujeme množství 
plodu a zásob. Podle potřeby 
vyměníme staré, málo výkonné 
matky, za nové. Vždy je vhodné 
matku označit, pro snadné nale-
zení při prohlídkách.
Vyřazujeme prázdné souše s 

tmavým dílem bez zásob, poru-
šené plásty, nebo nedostavěné 
mezistěny. Včely jinak nemohou 
dobře uložit své zimní zásoby a 
zjara by neměla matka kam klást.
Po odebrání medníků je třeba 

začít léčit proti varroáze a doplnit 
zásoby. Nejlépe zimují na med-
ných zásobách, proto nikdy ne-
odebíráme včelám všechen med! 

Měsíc duben jsme zahájili sku-
pinovým bubnováním „Drum 
Circle“, při němž děti nejen bub-
novaly, ale i zpívaly, skládaly písně, 
poznávaly historii bubnování a v 
závěru i kreslily. K dubnu neod-
myslitelně patří čarodějnický rej, 
který proběhl ve všech třídách for-
mou soutěží, her a tance.
Květen uběhl velmi rychle v 

proudu mnoha akcí. V úterý 3. 
5. nás navštívilo Divadlo Hračka 
s Krátkými pohádkami kolem 
křižovatky, při této příležitosti si 
děti zopakovaly dopravní značky. 
Navštívil nás dopravní policista 
pan Hanuska se služebním autem. 
Dětským očím neuniklo policej-
ní vybavení. Děti měly možnost 
vyzkoušet si pouta nebo neprů-
střelnou vestu na vlastní kůži. 
Možnost prohlédnout si policejní 
automobil měly děti z Kytičkové 
a Balónkové třídy. Děti ze Sluní-

Roztoky cukru podáváme nave-
čer a pokud možno všem vče-
lám. Jen tak vyloučíme možnost 
loupeže. Podle množství med-
ných zásob doplníme ve včelstvu 
na 12-15 kg zimních zásob.
 Ještě malé ohlédnutí k měsíci 

červnu, kdy přišly nejen děti z 
MŠ, ale i 1. třída. Těšila jsem se 
z jejich otázek a zájmu o nové, 
nepoznané.

Motto:
Z včelaření naučil jsem se
přírodu více znáti a více milovati, 

než z mnoha knih učených.  
 Jan Ámos Komenský

Včelám dík!
Text i foto Marta Dvořáková

ček si odnesly nevšední zážitky z 
výletu v herním parku „Brum-
bambule“  v Praze.  Jako každý 
rok jsme přijali pozvání  od paní 
Dvořákové a jejích  včeliček. Děti 
se podívaly do včelína, viděly, jak 
to vypadá v samotném úlu, a na 
závěr ochutnaly včelí med. 24. 5. 
proběhl velký výlet mateřinky na 
zámek Karlova Koruna v Chlum-
ci nad Cidlinou. Prohlídka zámku 
byla formou pohádek. Děti zaži-
ly královské tvoření, setkaly se s 
královnou a společně jsme prošli 
stezku strašidel v zámeckém par-
ku. Na památku si děti odvezly 
fotografi e v dobových kostýmech. 
Cestou domů proběhla zastávka 
v Poděbradech na zaslouženou 
zmrzlinu. V Kostomlatech na 
nás čekala obrovská průtrž mra-
čen, takže jsme se na závěr výletu 
i vykoupali. S blížícím se koncem 
májového měsíce děti z Balónko-

vé třídy navštívily nymburskou 
policii, kde se seznámily s prací 
policie, podívaly se i na kriminální 
oddělení, kde poznaly, jak se dělají 
otisky prstů a zároveň se podívaly i 
na veškerý dopravní arsenál, který 
parkuje v policejních garážích.
Červen začíná vždy ve znamení 

dětského dne a letos tomu nebylo 
jinak. Každá třída dováděla, Ky-
tičky a Balónky na školní zahradě 
formou soutěží a děti ze Sluníček 
se vydaly na „šipkovanou“. Na 
školní zahrádce se jako zázrakem 
objevil poklad s dárky a odměna-

mi pro všechny děti. Tradiční Za-
hradní slavnost se konala v úterý  
7. 6.  V 16:00 se začali scházet ry-
tíři a princezny ze všech tříd. Děti 
zahájily slavnost Rytířskou písní, 
předškoláci se těšili na pasování 
od pana krále a na všechny děti 
čekaly hry, soutěže, hudba, občer-
stvení, limonáda a opékání špe-
káčků. Rozloučení s předškoláky 
na OÚ proběhlo v úterý 21. 6., kde 
na děti čekalo vystoupení žáků ze 
ZŠ pod vedením paní Pecháčko-
vé, následně slavnostní rozlouče-
ní a na památku si děti odnesly 
knížku a pamětní list s osobním 
věnováním.
Závěrem chci poděkovat všem 

rodičům a sponzorům, kteří se 
jakkoli podíleli či spolupracovali s 
MŠ v tomto školním roce, jakožto 
i zřizovateli – obci Kostomlaty nad 
Labem za vstřícnou spolupráci.
Řeznictví, Uzenářství Píša; Pivo-

var Nymburk; Cukrárna U Evy; 
Děkujeme i paní Dvořákové, paní 
Pecháčkové.
Budoucím prvňáčkům přeje-

me úspěšný vstup do školy. A na 
ostatní děti se budeme těšit ve 
čtvrtek 1.září.

Za MŠ Kostomlaty nad Labem
Anna Somrová

Rok včely

Mateøská škola

ky americké. Po ochlazení labské 
vody kolonie zmizely, a tak jsem 
při kontrole na místě výskytu dne 
6. září 2014 již žádné neobjevil. V 
roce 2015 jsem na té samé lokalitě 
jednu kolonii Mechovky americ-
ké objevil 27. června. V té době 
byly na několika ponořených vět-
vích přichycené malé začínající 
kolonie (teplota vody v té době 
byla 23°C). V letních měsících 
zde byla Mechovka pozorována 
pravidelně (zvětšující se kolonie) a 
to opět až do září. První pozoro-
vání Mechovky americké na této 
lokalitě s pravidelným výskytem 
v roce 2016 se mi podařilo již 21. 
května, kdy jsem při teplotě vody 
necelých 20°C pozoroval dvě 

vznikající kolonie, jejichž průměr 
byl zhruba 3 cm. Dne 5. červen-
ce při teplotě vody 22°C bylo na 
lokalitě zastiženo již 15 kolonií 
Mechovky, některé kolonie měly 
průměr 8 – 10 cm a veliké byly i 
15 cm.
Místo opakovaného výskytu Me-

chovky může navštívit a tohoto 
zajímavého živočicha pozorovat 
každý, jen upozorňuji na ve vodě 
skryté velké kameny, které jsou 
před ponořenými větvemi s při-
chycenými koloniemi Mechovky 
americké.

David Macháček
Foto Klára Macháčková

priroda.kostomlaty@seznam.cz
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Akademie 2016

Všechna fota na stranách 10 a 11: Marta Dvořáková

Ve středu 15.6.2016 uspořádali žáci základní školy tradiční Akademii pod širým nebem. Ač od rána počasí nevypadalo příznivě, 
odpoledne se mraky roztrhaly a sluníčko začalo svítit – zřejmě na základě objednávky pana ředitele Mgr. J. Přeučila☺. 

Redakce 
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Všechna akademická fota: Marta Dvořáková



strana 12  číslo 4 - srpen 2016

Kostomlatské noviny Obecního úřadu v Kostomlatech nad Labem – redakční rada: Marta Dvořáková, Eva Pijáková, Martin Piják.
e-mail: kost.noviny@seznam.cz – Rozšiřování povoleno MK ČR E 1088. Tisk a grafi ka: Tiskárna F – PRINT, Polní 35, 288 02 Krchleby.

Náklad 780 kusů. Zdarma. Příspěvky od čtenářů ne vždy vyjadřují názor redakční rady. Za obsah jednotlivých příspěvků zodpovídají jejich autoři. Nevyžádané 
příspěvky se nevracejí. U textů v rubrice Názory občanů redakce neprovádí jazykovou korekturu. Uzávěrka následujícího čísla je 15. září 2016.

 Na závěr

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:
 panu Václavu Hlavičkovi z Kostomlat 
 panu Václavu Kubánkovi z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
 Marka Janatu, nar. 10.06.2016 
 Sebastiana Neugebauera, nar. 1.7.2016
 Michala Hráského, nar. 19.7.2016
Naposledy jsme se rozloučili:
 panem Lukášem Klosovským z Kostomlat
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Hostinec Na Place Vás srdečně zve do nově otevřených prostor.  Přijďte k nám na oběd, či jen tak posedět 
s přáteli. Nabízíme venkovní posezení s grilem, salonek či sál pro konání rodinných oslav, svateb, školních 
srazů a dalších akcí. Otevřeno denně od 10:00 hodin.

Cukrárna „U Evy“ v srpnu oslaví 25 let od svého prvního
otevření. 

Přijďte s námi tuto událost oslavit v sobotu 27. 8. 2016 
Večer vás zveme na posezení a taneční parket do restaurace. 

Místa si prosím rezervujte na tel: 325 538 655, nebo na
facebooku Restaurace „U Evy“. 

V červnu 2016 jsme vzpo-
mněli úmrtí našich rodičů. 
Tatínek, dědeček a pradě-
deček p. Josef Říha už mezi 
námi není dlouhých 25 roků. 
S maminkou, babičkou a 
prababičkou p. Annou Řího-
vou jsme se rozloučili před 19 
lety.
Naši rodiče byli rodáky z 

Kostomlat nad Labem, kde 
prožili celý svůj život. Oba 
byli členy Hasičského sboru 

Chtěla bych touto cestou po-
děkovat za všechny zúčastně-
né všem, kteří se podíleli na 
uspořádání celodenního vý-
letu pro nás dříve narozené, 
který se uskutečnil 7. června 
2016.
Dovolte mi, abych Vás krátce 

seznámila s programem na-
šeho výletu. Naše první cesta 
vedla na zámek Sychrov, jenž 
jsme si při prohlídce s výbor-
ným výkladem prošli. Poté 
následovala procházka zá-
meckým parkem. V zámecké 
restauraci jsme si snad úplně 

Vzpomínka

Poděkování

Hostinec
Na Place

plných 40 let. Zaměstnání 
obou rodičů bylo rovněž v 
Kostomlatech nad Labem. 
Tatínek byl dlouholetým pří-
znivcem fotbalového mužstva 
Kostomlat nad Labem a ma-
minka byla v Sokole do roku 
1949. Nyní společně spí svůj 
věčný sen na místním hřbito-
vě. Děkuji všem, kteří vzpo-
menou s námi. 

Dcera Jana Šubrtová
s rodinou, vnoučaty

a pravnoučaty

všichni pochutnali na výbor-
ném obědě.
Později jsme pokračovali do 

Liberce k lanovce na Ještěd. 
Vyjeli jsme nahoru a mohli 
jsme se pokochat krásným 
výhledem do kraje. Měli jsme 
obrovské štěstí na počasí, a 
tak bylo vidět opravdu krásně. 

Ještě jednou děkuji všem or-
ganizátorům tohoto překrás-
ného výletu. Doufám, že to 
nebyla poslední akce, kterou 
pro nás seniory připravili.

Jménem všech účastníků
výletu  Marie B.

Cukrárna „U Evy“

Poznámka redakce: Pan Josef Říha se jako šikovný zedník výrazně podílel na 
všech obecních stavbách.


