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Vážení a milí spoluobčané,
tak jsme se po dlouhé covidové době koneč-

ně dočkali prvních jarních dnů a vytoužených 
dnů bez roušek a větších omezení, které ale 
bohužel vystřídalo další těžké období, spojené s 
válečným konfliktem na Ukrajině. I naší obce 
se dotkla migrační vlna, při které o nouzový 
pobyt v naší obci požádaly 4 ženy se 6 dětmi. 
Ti jsou provizorně ubytovaní v prostorách bý-
valého Domu služeb, který byl z prostředků 
obce, Charity v Nymburce, ale i díky pomoci 
Vás občanů, vybaven nezbytným zázemím pro 
pobyt v tomto domě. Velký dík proto patří ze-
jména technickým pracovníkům úřadu,  kteří 
pod vedením pana Zdeňka Jílka a ve spolupráci 
s panem ing. Petrem Zalabákem zajistili staveb-
ně a instalatérsky sociální zázemí těchto prostor. 
Ukázalo se, že v případě potřeby umíme táh-
nout za jeden provaz a projevenou solidaritou 
snad přispějeme k dobré věci. Děkujeme rov-
něž za finanční příspěvky, zaslané na účet obce, 
které budou použity na  zajištění nejnutnějších 
potřeb těchto ukrajinských občanů.

Tato nikým neplánovaná akce je však pou-
ze jednou z mnoha, které jsou v součastnosti 
realizovány. Začátkem roku proběhla výběro-
vá řízení na výstavbu nové lávky u kostela, na 
výstavbu vodovodu a kanalizace do okolních 

obcí, na rekonstrukci čistírny odpadních vod, 
dále na rekonstrukci chodníků v ulici Průběžná 
a na opravu střechy a sanktusky našeho kostela. 
Rovněž očekáváme vypsání výběrového řízení 
na rekonstrukci ulice Doubravská, které však 
bude ve spolupráci s obcí zajišťovat Krajská 
správa a údržba silnic, příspěvková organizace. 
Ta již naopak vypsala výběrové řízení na dlou-
ho očekávanou rekonstrukci silničního mostu 
u kostela. Pokud obec uspěje s podanou žádostí 
o dotaci, bude vypsáno i výběrové řízení na 
rekonstrukci chodníků v ulici 9. května od kři-
žovatky u kostela k obecnímu úřadu na straně 
jedné a dále ke „křížku“ směrem na Rozkoš, na 
straně druhé. Zároveň pokračuje výstavba čtvr-
tého pavilonu mateřské školy a pokud nám to 
finanční možnosti dovolí a budeme úspěšní při 
podání žádosti o dotaci, bude rovněž provedena 
kompletní výměna elektroinstalace v pavilonu 
A základní školy, včetně odstranění azbesto-
cementových příček v prvním patře tak, jako 
tomu bylo v pavilonu B.

Abychom odlehčili obecnímu rozpočtu, 
máme požádáno o dotace na všechny tyto akce, 
a tak nezbývá než doufat, že budeme úspěšní.

Že peněz není nikdy dost jsme si mohli ově-
řit v praxi při větrném počasí v únoru letošní-
ho roku. Při jednom z poryvů větru došlo u 
sportovní haly BIOS k zásadní deformaci 3 
polí skleněných výplní, ale především k defor-
maci dřevěné konstrukce, rámující tyto výplně. 
Z tohoto důvodu bylo nutné povolat statika, 
aby posoudil míru poškození celé konstrukce 
a navrhl vhodný způsob opravy. V současné 
době proto připravujeme podklady pro výběr 
vhodného dodavatele tak, aby práce na odstra-
nění vzniklých škod byly uskutečněny v průbě-
hu letních prázdnin a hala BIOS mohla být od 

nového školního roku opět plně funkční. Celou 
záležitost samozřejmě řešíme ve spolupráci s 
pojišťovnou.

Mezi první letošní akce, které spějí ke své-
mu dokončení, patří zcela jednoznačně stavba 
Sběrného dvora, který byl jedním z hlavních 
cílů našeho zájmu. K dispozici zde bude pro 
naše občany více odpadních nádob a pro snazší 
manipulaci s odpadem budou sloužit dvě ná-
jezdové rampy. Snazší bude i pohyb po areálu 
sběrného dvora, jehož povrch je celý z asfaltu 
a betonové dlažby. Bonusem bude i zřízení tzv. 
„RE-USE“ centra, kde vybrané věci mohou 
najít své další využití. Oproti původnímu „sběr-
nému“ dvoru zde sice budou platit přísnější pra-
vidla,  především ve vazbě na neustále se zpřís-
ňující legislativu odpadového hospodářství, ale 
věřím, že se areál sběrného dvora bude nejen 
líbit, ale především bude dobře sloužit  všem 
občanům našich obcí. Zvu Vás proto srdečně 
na slavnostní otevření této stavby, které je na-
plánováno na 20. dubna 2022 od 17:00 hodin.

Na závěr svého příspěvku bych Vám chtěla 
popřát krásné a příjemné prožití velikonočních 
svátků, bohatou pomlázku a krásné a optimis-
tické celé jarní období. 

S úctou 
  Ing. Romana Hradilová, starostka obce

Od 1. dubna 2022 dojde ke změně 
obsluhy ČOV a kanalizace. V sudé 
týdny bude servis zajišťovat nový 
zaměstnanec pan Filip Tuša - tele-
fon 603901985, v liché týdny pan 
Josef Bašus - telefon 602434128. 
Pro občany Kostomlat za tratí, Lán 
a Hronětic stále platí, že mají při 
poruše kontaktovat firmu Janek 
Poděbrady - v pracovní dny od 7 
do 15.30 na telefonu 775744450,  
o víkendu a ve svátek 775744752.

Panu Tušovi přejeme, aby se mu v 
obci nejen dobře pracovalo, ale i hez-
ky a "rozkošně" žilo!

OÚ Kostomlaty n.L.

Obsluha kanalizace

Veselé Velikonoce a krásné jarní dny! 
  Redakce
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Ptáme se zastupitelů

Vážení spoluobčané,

řada z Vás si stěžuje, že špatně slyší hlášení obecního rozhlasu.
 Nabízíme Vám tedy nově možnost dostávat zprávy z hlášení do Vašeho mobilního telefonu ve formě SMS. 

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte, prosím, OÚ na telefonu 325 538 611.
OÚ Kostomlaty nad Labem

Vážení spoluobčané,  
pokud máte zájem přispět 
na podporu ukrajinských 
běženců, ubytovaných 
v bývalém Domě služeb 
čp. 351 v Kostomlatech, 
můžete zaslat jakouko-
li částku na obecní účet  
č. 504364369/0800 s uve-

dením variabilního sym-
bolu č. 62212321.

Zasláním finančního 
daru vyjadřujete svůj sou-
hlas s využitím prostředků 
na tyto účely.

Děkujeme.

OÚ Kostomlaty n.L.

Obec Kostomlaty 
zřídila transparentní 
účet, na který může-
te přispívat na opra-
vy kostela sv. Bar-
toloměje, zvonice a 
přilehlého areálu. 

Účet je veden u 

České spořitelny 
a jeho číslo je:
8248-504364369/0800. 

Děkujeme za každý 
příspěvek.

OÚ Kostomlaty n.L.
 

Kulturní a sportovní 
vyžití v našich obcích  je 
v první řadě potřeba pro 
rozvoj a přípravu mládeže 
na školní výuku a využití 
volného času ke smyslu-
plnému využití. V rámci 
podpory sportu je prvořa-
dým úkolem zdraví, fyzic-
ká odolnost a reprezentace 
naší obce navenek. Myslím 
si, že obec by mohla v rám-
ci své kompetence navýšit 
podporu rozvoje sportu i 
společenského dění . Je to 
v podstatě i částečně její 
povinnost a podpora ob-
čanům obce by měla být 
prioritní.

Milan Veselý

Pro druhé číslo Kostomlatských novin jsme si do rubriky Ptáme se zastupitelů připravili opět širší téma. Kultura a sportovní vyžití v 
našich obcích. Jistě všichni víte, že v rámci našich obcí funguje celá řada organizací, které se podílejí na organizaci volnočasových aktivit 
pro všechny věkové kategorie. Ať jde o Sokol, SDH Hronětice, Klub Kamarád, odbor KČT a další. Nejrůznější akce organizují i jednotlivci 
a v rámci svých možností obec sama. Doznívající epidemie koronaviru bohužel pořádání kulturních a sportovních akcí nepřála, ale i bě-
hem ní se povedlo zorganizovat některé úspěšné akce. To vše díky zapáleným srdcařům, kteří neváhají obětovat svůj volný čas. Za to jim 
patří jistě velký dík. Je tedy pro nás všechny velkou výzvou vracet život do „normálních“ kolejí a znovu navštěvovat nejrůznější kulturní 
a sportovní akce. Zamyslet se také musíme nad financováním těchto aktivit, ale to je bohužel velmi široký a celorepublikový problém.

           Redakce

Myslím si, že příležitos-
tí ke sportování je v obci 
dostatek, nyní je problém 
se stavem haly BIOS, ale 
věřím, že ho brzy vyřeší-
me. Sokol nabízí fotbal, 
volejbal, petanque, stolní 
tenis, florbal a to pro širo-
ké věkové spektrum. Ženy 
mezi sebou organizují ve-
černí cvičení, pan Kast-
ner trénuje děti v bojovém 
umění Chanbara, v Klubu 
Kamarád jsou také nabíze-
ny sportovní aktivity. Bylo 
by asi vhodné více děti 
motivovat k zapojení se do 
sportování.

Miroslav Škornička

Obec je dlouhodobě význam-
ným podporovatelem většiny 
kulturních a sportovních akcí. 
Postupně byla zrekonstruována či 
nově vybudována dětská hřiště té-
měř ve všech našich obcích, nově 
bylo vybudováno sportovní hřiště 
u základní školy. Obec každoročně  
dotuje provoz sportovní haly BIOS 
a nemalými částkami podporuje 
všechny sportovní oddíly v obci či 
jednotlivé místní sportovce.

 Ze strany obce jsou ale pod-
porovány i jednorázové akce typu 
tradiční  Staročeské máje či turnaj 
v minifotbalu Klose Cup. Obec fi-
načně podporuje i činost myslivec-
kého spolku Polabí a spolku Klub 
Kamarád, který kromě své činnosti 
zajišťuje pro obec i provoz místní 
knihovny. Mezi oblíbené kulturní 
akce zajišťované obcí patří také zá-
jezdy, divadelní představení či Sva-
tomartinské posezení pro seniory. 
Podporu obce má i každoroční, 
rovněž velmi oblíbený Tříkrálový 
koncert pěveckého souboru Hla-
hol, pořádaný v našem kostele.

Ing. Romana Hradilová, Ri-
chard Filip, Mgr. Aleš Křeček, Ing. 

Petr Vild, Zbyněk Adam

Covidová situace kultuře a 
sportu v obci moc nepomoh-
la, ale přesto jsem rád, že se 
občané a spolky snaží "držet 
prapor" zábavy nad vodou. 
Pořádaný sportovní ples, při-
pravované Máje jsou toho dů-
kazem. Další akce, jako Dětský 
den, Turnaj Kostomlat, Po-
svícenský volejbal nebo Klose 
Cup jsou za dveřmi a doufej-
me v jejich úspěch. I díky obci 
jsou tyto akce podporovány, 
těší se velké oblibě a zájmu 
veřejnosti. Za to díky všem, 
hlavně pořadatelům, spolkům 
(Sokol, Hasiči) a organizacím 
(Klub Kamarád).

Přesto si myslíme, že i obec 
by mohla přispět více vlastní 
rukou (i finančně) a některé 
akce více podpořit, nebo rozší-
řit  (např. Adventní čas - roz-
svěcení stromku).

A proto....kultuře a sportu - 
zdar :)  

  
Tomáš Houdek a Eva Šulcová
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MŠ Kostomlaty nad Labem
Masopustní průvod
Ve středu 16.2.2022 se celá 

mateřská škola společně, tedy 
Červená, Zelená a Žlutá třída, vy-
dala na masopustní průvod obcí 
Kostomlaty nad Labem. Tato akce 
byla pro současné docházející 
děti novinkou, a tak bylo naším 
cílem především to, aby si jí děti 
užily, což splnilo naše očekávání. 
Děti vykročily v maskách, které 
si vlastnoručně vyrobily či jsou k 
dispozici v jednotlivých třídách. 
První zastavení vedlo na Obecní 
úřad, kde děti zazpívaly a zahrá-

ly na Orffovy nástroje písničky 
Kalamajka, Karneval a Pec nám 
spadla, druhé zastavení se kona-
lo u prodejny COOP a třetí před 
Cukrárnou U Evy. Děti sklidily 
obrovský potlesk a za odměnu 
obdržely různé sladkosti, které 
zase jim přinesly radost, nadšení 
a úsměv na tváři. MŠ děkuje za 
odměnu pro děti OU, prodejně 
Coop a paní Evě Mrňavé, děku-
jeme.

Tak za rok zase nashledanou.  
Za Zelenou třídu:  Kateřina 

Hakenová

Karneval
V pátek 18. února se v 

naší mateřské škole konal 
karneval. V průběhu celé-
ho týdne jsme si povídali 
o masopustu, tradicích 
s ním spojených a i o sa-
motném karnevalu. Ve vý-
tvarném centru si každý z 
naší třídy vyrobil papíro-
vého kašpárka a škraboš-
ku a místnost jsme s dětmi 
hezky vyzdobili.

Poslední den týdne jsme 
věnovali samotnému kar-
nevalu, na který měly děti 
přijít v maskách. Sešlo se 
nám mnoho nádherných 
masek, každá něčím zají-
mavá.

Například kostým ča-
roděje, hasiče, karkulky, 
draka, spidermana, prin-
cezny.

Děti se celé dopoledne 
bavily, tancovaly, ukazo-
valy si masky a zapojovaly 
se do soutěží.

Každé dítě při odchodu 
domů dostalo dárkový ba-
líček s diplomem a odmě-
nami, které nasbíraly na 
karnevalových stanoviš-
tích. Karneval si děti moc 
užily a odešly s úsměvem 
na tváři.

Žlutá třída

Zimní školkové hry
Dnešní den je výjimečný! 

Oblékáme si červená, zelená, 
žlutá trička a na hlavy si nasa-
zujeme kšiltovky. Scházíme se 
všichni ve Žluté třídě a začínají 
naše Zimní školkové hry.

Rozcvičíme se, připomene-
me si sportovní pravidla cho-
vání „fair play“ a rozdělujeme 
se do školkových týmů.

Ve Žluté třídě skáčeme v 
pytlích a také si můžeme pro-
hlédnou sportovní výstavu, ve 
které jsou k vidění např.: fot-
balistické chrániče, badmin-
tonové rakety, pomůcky na 
plavání a horolezecká výbava 
vč.: cepínů, maček (jinak také 
stoupacích želez), alpinistic-
kých brýlí, horolezeckého se-
dáku a nechybí ani sněžnice. 
V Zelené třídě se projedeme v 

kostomlatském bobu, házíme 
a kutálíme míčky na cíl a zkou-
šíme si hokejistické nájezdy na 
branku. V Červené třídě na 
nás čeká lyžařský slalom, skok 
z místa a společná (siamská) 
chůze s kamarádem.

V každé třídě máme k dis-
pozici také stanoviště v ate-
liérech, ve kterých najdeme 
olympijské kruhy, olympijský 
oheň, vlajku České republiky 
a můžeme si je výtvarně zpra-
covat.

Na závěr nás čeká slavnos-
tí ukončení her. Scházíme se 
všichni opět ve Žluté třídě, do-
stáváme medaile a diplomy a 
zazní také česká státní hymna.

Ufff, ti sportovci to nema-
jí vůbec lehké – zahájení her, 
rozcvičení, sportování, předá-

vání medailí a ukončení her! 
To všechno jsme dnes zažili i 
my v mateřské školce.

Děkujeme všem dětem a pa-
ním učitelkám za podporu a 

povzbuzování. Máme za sebou 
pěkné dopoledne a zajímavé 
sportovní zážitky.

       Kolektiv Červené třídy
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Kostomlatský bob
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Zápis do Materské školy Kostomlaty
 nad Labem pro školní

rok 2022/2023

Vážení rodiče,
ráda bych vás seznámila s termíny ohledně zápisu dětí do naší mateřské školy.
Všechny podstatné informace o MŠ jsou zveřejněny na našich webových stránkách
www.mskostomlatynl.cz, případně je možné nás kontaktovat s dotazy prostřednictvím mailu
ms.kostomlatynl@gmail.com nebo na telefonním čísle 721 437 118.
Samotný zápis do MŠ, tzv. správní řízení (Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád), má několik etap se
závaznými termíny.

1.) Vyzvednutí Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:
Zákonní zástupci si mohou stáhnout potřebný formulář na webových stránkách MŠ v záložce Zápis
od 1.4.2022 nebo si jej ve výjimečném případě po předchozí telefonické domluvě mohou
vyzvednout osobně v ředitelně MŠ.

2.) Podání vyplněné žádosti a přidělení registračního čísla:
Termín: 5. května 2022 v čase 12:00 – 17:00 hod.
     6. května 2022 v čase 7:00 – 12:00 hod.
Místo: Ředitelna MŠ Kostomlaty nad Labem (první pavilon)

Podání žádosti je možné těmito způsoby:

1.) Do datové schránky MŠ – fggktbc
2.) Emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
ms.kostomlatynl@gmail.com
3.) Poštou na adresu – Školní 370, Kostomlaty nad Labem 289 21
4.) Osobní podání přímo v MŠ- ředitelna ( první pavilon) – 5.5.2022 v čase 12:00 – 17:00 hod,
6.5.2022 v čase 7:00 – 12:00 hod)

Příjem žádostí bude organizován tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob a k vyššímu pohybu
osob v prostorách MŠ.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.

K žádosti je nutné přiložit:

1.) Kopii rodného listu dítěte
2.) Doložení řádného očkování dítěte na Žádosti o přijetí od praktického dětského lékaře či
potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.

3.) Nahlížení do správního spisu:
Žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti.
Termín: 12. května 2022 v čase 11:00 – 12:00 hod.
Místo: Ředitelna MŠ Kostomlaty nad Labem (první pavilon)

4.) Předání Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí do MŠ zákonnému zástupci:
Termín: 20. května 2022 v čase 8:00 – 12:00 hod.
Místo: Ředitelna MŠ Kostomlaty nad Labem (první pavilon )

Seznam přijatých a nepřijatých dětí do MŠ bude zveřejněn dne 20.5.2022 na webových
stránkách MŠ a vitríně před pavilonem 1 MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí jsou po seznámení zřizovatele zveřejněna v zákonném termínu na
veřejně přístupném místě (vitrína před pavilonem 1) a na webových stránkách MŠ.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Bc. Eva Sochová, ředitelka MŠ
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ZŠ Kostomlaty nad Labem

Zprávy ze školního 
parlamentu

Dne 11. února se v naší škole 
uskutečnil valentýnský den. Žáci 

i učitelé přišli v červeném a růžo-
vém oblečení. O velké přestávce 
členové parlamentu rozdávali 
spolužákům a zaměstnancům 
školy valentýnská přání.

21. 2. jsme oslavili den mateř-
ského jazyka. Na stanovištích v 
budově školy byly rozmístěny 
úkoly pro jednotlivé třídy. Žáci 
luštili osmisměrku, vybarvovali 

Lyžařský výcvik

Po delší odmlce jsme se letos 
opět dočkali lyžařského výcvi-
ku. Znovu jsme využili ubyto-

obrázky a seznámili se také s his-
torií českého jazyka.

Za školní parlament 
Alžběta Králová, 7. třída

Zpráva ze školní družiny

Začátkem roku jsme se ve školní 
družině zabývali velkým tématem 
- zdraví. Sdíleli jsme důležitost 
zdravého jídla, aktivního pohybu, 
relaxace a odpočinku. Vyzkoušeli 
jsme si prvky jógy i některé rela-
xační pomůcky, zmínili základní 
hygienické návyky a jejich nezastu-
pitelnou roli v životě.

K naší činnosti využíváme tělo-
cvičnu, kde jsme si společně uspo-
řádali odpoledne plné disciplín s 
využitím kelímků. Aktivity byly 
směřovány na pohyb, postřeh, 
přesnost, soustředění i obratnost. 

Poté jsme využili kelímky k výrobě 
různých masopustních postaviček, 
hrnečků a květináčů. V dalších 
dnech jsme navázali na tvorbu 
škrabošek, kašírovaných masek a 
období masopustu oslavili zábav-
nými hrami v maskách s hudbou 
a tancem. Březen - měsíc čtenářů, 
byl věnován knížkám. Pohádky a 
pohádkové příběhy byly reprodu-
kovány četbou, poslechem i vlastní 
dramatizací dětí. Navštívili jsme 
kostomlatskou Obecní knihovnu.

I v druhé polovině školního 
roku pokračujeme v naší celodru-
žinové hře a cestujeme dalšími kra-

ji, ve kterých objevujeme zajíma-
vosti a krásná místa naší republiky.

Mgr. Libuše Břeňová 
      vychovatelka ŠD

vání v objektu DDM Praha v 
Janských Lázních. 

33 žáků naší školy se pustilo 
do zdolávání zasněžené sjezdov-
ky ve Svobodě nad Úpou. Ně-

kteří vyzkoušeli i běžky. Večerní 
program byl věnován jednak 
obohacení se o nové poznatky, 
ale také hlavně zábavě. Hry a 
kvízy sloužily jak k pobavení, 

tak i k poznání sebe samých. 
Pokud bude vše v běžném re-

žimu, již dnes se těšíme na příští 
rok.

Účastníci LV
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Statek Rychetských, Lány

Psáno v kronice

Všechna fota: Z archivů obyvatel Kostomlat

KOSTOMLATY

Dle urbáře lyského z r.1553, 
sdělaného k rozkazu krále Fer-
dinanda I. Kryštofem Kuhrov-
ským z Kuhrova a na Popo-
vicích,krále J.M. rady byly při 
dvoře zdejším  3 lány dědiny 
orné,které se dvojími koňmi 
obdělávaly. Při dvoře byly lou-
ky Votok a Kopanina.

Lesů bylo značně. Za krále 
Jana měli tu Nymburští  les 

Zvaný“Německo“.V století 16.táh-
ly se Kostomlatské  lesy od zámku 
až ke mlýnu Baště(Drahelice) a 
bylo jich za míli délky. Sluly Vel-
ký les a Štěpy. Mimo  ty byl tu 
les Mužník, jehož bylo asi za dva 
lány a les Šibický. Lesy spravoval 
forstknecht a mohlo se jich ročně 
užíti bez ublížení forštu kolem 30 
kop. grošů č.

R.1553 jako hajní se jmenují 

Petr Ševců z Kostomlátek a Jan 
Madier z Lán. Vysoká zvěř mno-
ho tehdy trpěla vlky. Albert  Štang 
Hejtman brandýský podal  1564 
císaři zprávu o tom, že kolem 
Brandýsa a Kostomlat t.r. 4 vlci 
viděni byli,kteří mnoho kusů  vy-
soké zvěře požrali.   (arch. zem.)

Po dalších 100 let knihy grun-
tovní scházejí a jména hospodářů  
jen  porůznu se vyskytují.

Po válce 30leté byly Kosto-
mlaty většinou pusty.

R.1729 byla v Kostomlatech 
postavena krčma z kamene 
panská krčma a dáno k ní 14 
korců polí.

Čepovalo se v ní ročně asi 
90 sudů piva. Dříve tu krčmy 
nebylo. Panská kovárna připo-
míná se již r. 1696

Marta Dvořáková

Máje ani koronavirus 
nezastaví!!
Po dvouleté pauze se letos 

opět vracejí tradiční staro-
české Máje. Průvod vyjde v 
sobotu 14. května 2022 ve 

13.00 od budovy Sokolovny. 
Těšíme se na každého účast-
níka. Jako vždy vše zakončí 

stínání krále a společná 
staročeská beseda.
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Z činnosti SDH Hronětice

Klub Kamarád

Nastalo 
jarní období 

r. 2022. Všich-
ni se na toto 
období těšíme. 
Skončila růz-

ná omezení ohledně COVIDu. 
Naše činnost ožívá. Konaly se dvě 
členské schůze, jedna výborová a 
výroční valná hromada našeho 
sboru. Na VVH jsme zhodnotili 
naši činnost za roky 2020 - 21. Za 
svou aktivitu pro sbor byli někte-
ří členové odměněni medailemi 
a čestným uznáním, medailí za 
příkladnou práci. Svou návště-
vou nás poctili starostka obce 

ing. Romana Hradilová, emeritní 
starosta OSH Nymburk p. Láďa 
Jeník, zástupci SDH 6. okrsku. 25. 
února jsme v hasičské zbrojnici 
uspořádali zabíjačku - poprvé a 
hned se jednalo o velmi zdařilou 
akci. Naše zabíjačkové pochoutky 
mohli ochutnat účastníci tradič-
ního plesu, který se konal 26. úno-
ra a také se velmi povedl. Při této 
příležitosti bych rád poděkoval 
všem sponzorům, kteří náš ples 
podpořili.

Členové našeho sboru chtěli 
podpořit uprchlíky z Ukrajiny 
a tak jsme na účet obce zaslali  
5000 Kč jako příspěvek pro ty, kte-

ří našli své útočiště v naší obci.
Výjezdová jednotka počátkem 

roku vyjížděla ke třem požárům 
suché trávy a roští. Jednotka byla 
dovybavena přilbami, zásahový-
mi obleky, kalovým čerpadlem a 
žebříkem. Došlo k prodeji nepo-
třebného vozidla A-31 DA. Čle-
nové jednotky absolvovali školení 
a postarali se o údržbu techniky a 
úklid v hasičské zbrojnici.

Provedli jsme sběr železa, v 
rámci výcviku s motorovou pilou 
jsme káceli stromy u Sokolovny, 
jednalo se o avizovanou pomoc 
Sokolu Kostomlaty.

Připravujeme: školení první 

pomoci, lékařské prohlídky členů 
výjezdové jednotky a technické 
prohlídky našich vozidel, výcvik 
s kalovým čerpadlem. Dále pále-
ní čarodějnic, nácvik požárního 
sportu (1 družstvo mužů).

Naše členská základna se rozší-
řila o 9 nových členů.

Závěrem Vám všem, našim 
spoluobčanům a příznivcům 
našeho SDH, přeji krásné proži-
tí velikonočních svátků a klidné 
prožití jarního období!

Miroslav Škornička, 
starosta SDH

Knihovna 
P r o v o z 

knihovny je 
bohužel v 
posledních 
letech velmi 

ovlivněn častými a dlouhodo-
bými uzavírkami. Nejdříve šlo o 
opatření vyhlášená v souvislosti 
s pandemií. Potom musela být 
knihovna uzavřena kvůli rekon-
strukci jednoho křídla základní 
školy, kdy se přístup do knihovny 
změnil ve staveniště. V součas-
né době je příchod ke knihovně 
komplikován stavem tělocvičny, 
kolem které není možné bezpeč-
ně procházet.  

Rádi bychom naše čtenáře ujis-
tili, že vždy děláme maximum pro 
to, aby mohli knihovnu navštívit a 
knihy si osobně vybrat. A pokud 
nemohou čtenáři do knihovny, 
chodí knihovnice za nimi a roz-

vážejí předem objednané knihy 
až do domu. 

Doufáme, že přes všechny tyto 
těžkosti nám čtenáři zachovají 
svoji přízeň. Knihovna nabízí pří-
jemné prostředí a velké množství 
knih různých žánrů, jejichž počet 
se každoročně rozroste o několik 
desítek novinek. Vždy se snažíme 
nakoupit největší hity ze žebříčků 
oblíbenosti knih a na rozdíl od 
knihoven ve větších městech, kte-
ré mají větší čtenářskou základnu, 
jsou u nás čekací doby na tyto 
“bestsellery” poměrně krátké.  

Dalším zdrojem knih pro naši 
knihovnu jsou pak výměnné sou-
bory, které jsou nám zapůjčovány 
z oddělení regionálních služeb 
knihovny v Kutné Hoře, a které 
většinou několikrát ročně obmě-
ňujeme. 

V neposlední řadě získáváme 
zajímavé tituly od samotných 

čtenářů formou darů. Z těch si 
ovšem pečlivě vybíráme pouze 
knihy, o kterých věříme, že mají 
šanci naše čtenáře zaujmout. 
Ostatní potom, spolu s tituly vy-
řazenými pro svou zastaralost 
nebo vysoký stupeň opotřebení, 
putují do speciální knihovničky v 
čekárně kostomlatského nádraží, 
kde jsou všem zájemcům zdarma 
nabízeny jako kniha do vlaku, což 
je jeden z projektů pod patronací 
naší knihovny.  

Naše knihovnice nezahálejí, ani 
když čtenáři zrovna z různých dů-
vodů nemohou navštívit knihov-
nu. Věnují se výběru nových 
titulů, katalogizaci, štítkování a 
obalování nových knih, údržbě 
knihovničky na nádraží, zútulně-
ní prostor v naší knihovně a v ne-
poslední řadě také vzdělávání, kdy 
například jedna z našich knihov-
nic ukončila v minulém roce kurz 
Knihovnické minimum. To vše 
děláme pro zkvalitnění našich slu-
žeb a spokojenost čtenářů. Jsme 
tu pro Vás. Neváhejte se na nás 
obracet s jakýmikoli dotazy nebo 
žádostmi o doručení knih. Další 
možnost pro komunikaci s námi 
- jsme nově k dispozici na tel. čísle 
604 778 323. Věříme, že tuto mož-
nost využijí především čtenáři, 
kteří nemají přístup k internetu. 
Nadále aktuální informace zveřej-
ňujeme na Facebooku, webových 
stránkách, nástěnce nebo v obec-
ním rozhlase.

Na setkání v knihovně se těší 
Vaše knihovnice 

Klub
I provoz Klubu byl pozname-

nán špatným stavem sportovní 
haly. Do pavilonu byl z bez-
pečnostních důvodů umožněn 
přístup bočním vchodem, za 
což patří velké díky paní ředitel-
ce. Přesto to je provozně velmi 
komplikované. Některé aktivity 
jsme museli pozastavit, některé 
po čase snad znovu obnovíme. 
Co se daří nyní udržet je provoz 
např. miniškolky - Klubíčka. 
Prozatím Klubíčko navštěvuje 
8 dětí, které již zvládají základní 
dovednosti přiměřeně ke svému 
věku. Cílem Klubíčka je vést děti 
především k socializaci, schop-
nosti osvojit si pracovní návyky 
ve skupině, trénování jemné i 
hrubé motoriky. Celý program 
Klubíčka je ucelený komplex čin-
ností, který vede děti k získávání 
těchto dovedností.

Vzhledem k omezení provo-
zu je nyní Klub bez provozního 
pracovníka. I tak se daří zachovat 
některé volnočasové aktivity pro 
školní děti i dospělé. 

Na konci dubna chystáme 
Noc s Andersenem a vzhledem 
k tomu, že nemůžeme mít k dis-
pozici halu Bios, jsme bohužel 
ve fázi úprav v programu tak, 
abychom byli schopni alespoň 
omezenému počtu dětí umožnit 
se této úspěšné akce zúčastnit. 

Krásné jarní dny přeje 

      Klub Kamarád
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Klub českých turistů

KOSTOMLATY N. LABEM

Je sobota 12.března 2022 
ráno po šesté hodině,po-
měrně zima. Teplota -2oC 
zatím nepřipomíná, že 
parta pořadatelů odboru 
102 133 v Kostomlatech 
nad Labem připravuje 
prostor cíle před restaura-
cí Na Place, pro účastníky 
8.ročníku Jarního srazu 
turistů Středočeské oblasti 
KČT. Pořadateli jsou od-
bor s oblastí a OU v Kosto-
mlatech, za finanční spo-
luúčasti Krajského úřadu  
Středočeského kraje. Akce 
je zpracována jako hvězdi-
cový pochod s pěti trasami 
z Lysé, Milovic, Poděbrad, 
Nymburka a ta nejkratší 

je vedena okolím Kosto-
mlat. Kolem deváté hodi-
ny již prosvítá sluníčko, 
ale také již přicházejí do 
cíle první účastníci srazu. 
Po 11. hodině již prošlo 
cílem na 130 účastníků  a 
to se stále čeká na ty, kdo 
absolvují delší trasy. Po 
zaregistrování a zaplace-
ní startovného, dostávají 
účastníci pamětní batůž-
ky nebo tašky, dále pak 
buton a samolepku srazu, 
pamětní list a oplatku. Je 
možné zakoupit i  vizitky 
srazu, záznamníky středo-
české desítky a jsou zde i 
razítka srazu k orazítko-
vání vandrovních knížek a  
turistických záznamníků. 
Někteří účastníci svěřují 
své zážitky do kroniky po-
chodů a pak již odcházejí 
občerstvit se do restaura-
ce, nebo si jen tak popo-

vídat s přáteli. Po poledni 
prochází cílem i předseda 
oblasti pan Milan Hoke. 
Jsou dvě hodiny odpole-
dne, sluníčko již pěkně 
hřeje a v cíli se to stále 
hemží nově příchozími. 
Dochází i početná skupi-
na dětí z Mladé Boleslavi. 
Poslední účastníci přichá-
zejí do cíle po 16. hodině. 
Celkem se zaregistrovalo 
312 dospělých, 49 dětí, 20 
pořadatelů, dohromady 
tedy 381 účastníků a cílem 
proběhlo i 7 pejsků. Nyní 
zbývá již jen všechno dát 
do původního stavu, ukli-
dit a srovnat stoly a žid-
le. Odcházíme z prostoru 
po 18. hodině spokojeni, 
že se celá akce zdařila  a 
všichni účastníci, kteří  k 
nám na sraz dorazili z 92 
obcí a měst naší republi-
ky, byli spokojeni. Dojeli 

k nám až od Znojma, Os-
travy, Českého Krumlova, 
Plzně, Chebu, ale i z bliž-
ších míst. Nejstarší účast-
nicí byla paní Hana Raku-
šanová z Prahy (91 let) a 
nejmladším byl  Jaroušek 
Nový z Lysé nad Labem, 
kterého vezla maminka v 
kočárku (13 měsíců). Po-
děkování patří  za spo-
lupráci s organizováním 
celého setkání Jendovi a 
Jiřímu Laiblovým z Ra-
kovníka a také všem po-
řadatelům z odboru KČT 
Kostomlaty. 

Poděkování patří také 
celému kolektivu restau-
race Na Place. 

Zprávu sepsal 
Zdeněk Duběnka
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Oprava mostku pres ústí Vlkavy do Labe

Všechna fota: Marta Dvořáková, Václav Míka
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Sokol

Vážení sportovní 
přátelé,  občané 
Kostomlat!

Zima je  j iž  doufejme za 
námi i  když jedna z pra-
nostik ř íká:  Jest l i  březen 
kožich stáhl,  duben by 
rád po něm sáhl.  Spor-
tovní oddíly trénují  od 
konce února na hřišt i  a 
to z  důvodu havarijního 
stavu haly Bios.  Přejeme 
si  proto,  aby jaro přišlo 
co nejdříve.

Ještě se vrát ím do po-
čátku prosince,  kdy jsme 
pořádali  „Čertovské ro-
jení“.  Akce se stejně 
jako minulý rok vydaři-
la .  Většina rodičů s  dět-
mi očekávala Mikuláše a 
čerty před Sokolovnou,  k 
někter ým dětem zajížděl 
vůz plný čertů s  anděli  a 
Mikulášem domů.   Když 
jsem ukazovala video z 

naší   Mikulášské nadí l-
ky na Mladoboleslavsku, 
byli  nadšeni a  těší  se  na 
příšt í  rok  -  „  Na čerty 
jedině do Kostomlat.“ 
Tak jsem byla potěšena.

V posledním čísle  KN 
jsme vás informovala o 
rekonstrukci  plotu pra-
vé strany Sokolovny.  Re-
konstrukce byla dokon-
čena ke konci  minulého 
roku.   Myslím, že úspěš-
ně.  Dle ohlasu místních 
se plot  l íbí .   Proto jsme 
neváhali  a  hned jak byla 
vypsána počátkem letoš-
ního roku dotace ze Stře-
dočeského kraje,  opět 
jsme požádali  o f inanční 
příspěvek na II .  etapu 
rekonstrukce oplocení.

Ke konci  roku jsme po-
depsali  smlouvu o po-
skytnutí  dotace od obce 
na sportovní činnost  v 
částce 230 t is .  Kč.  Počát-
kem roku jsme založi l i 
datovou schránku,  kte-
rou využijeme  hlavně 
k vyplňování žádostí  o 
dotaci.

Jako každý rok všechny 
oddíly vyplni ly žádosti  o 

Grant odboru sportu a 
Župní grant.

Rekonstrukce trénin-
kového hřiště bude po-
kračovat v jarních měsí-
cích.  Volejbalový oddíl 
začal  s  obnovou  volej-
balových kurtů,  aby byly 
připraveny na jarní   vo-
lejbalová utkání.

Sbor dobrovolných ha-
sičů Hronětice pokácel 
jablůňky podél  plotu u 
si lnice,  za což j im patří 
poděkování.

4.března  jsme pořáda-
l i  po třech letech Spor-
tovní ples.  Součást í  ple-
su mělo být  vystoupení 
účastníků mistrovství 
světa v akrobatickém 
rock'n'rol lu.  Bohužel  z 
důvodu onemocnění jed-
noho z partnerů nám vy-
stoupení odřekli ,  což nás 
mrzelo.  Bohatá tombola, 
výzdoba a dobrá kapela 
přispěly určitě k dob-
ré náladě zúčastněných. 
Plný sál  byl  důkazem 
toho,  že nám fandíte  a 
máte zájem podporovat 
sport  v Kostomlatech.    

V měsíci  březnu jsme 
podepsali  kupní smlou-
vu s  f irmou DAGROS 
s.r.o.  na koupi nového 
traktůrku Seco  STARJET 
P6 PRO kombi.  Firma 
Dagros nám vyhověla 
a domluvi l i  jsme se na 
splátkovém kalendáři. 
Traktůrek zakoupený v 
roce 2014 bohužel  j iž 
pomalu dosluhuje,  velké 
náklady jsou jak na spo-
třebu,  tak na opravy.

25.března  se  konala 
Výroční volební schůze 
Sokola.  O jej ím průběhu 
a složení nového výboru 
vás budu informovat v 
příšt ím čísle  kostomlat-
ských novin. 

  
Na 28.5.2022 plánujeme 

Dětský den. Doufejme, že 
se nám ho podaří připra-
vit  tak, jako minulý rok.

Všechny oddíly vstupují 
do jarní části soutěže, pře-
ji všem hodně úspěchů do 
jarních bojů a Vám všem 
přeji krásné jarní dny.

                                          
 Vávrová Eva- TJ Sokol 

Kostomlaty nad L abem
                                                                     
                                                            

160 let založení 
Sokola- 16.2.1862

Okolnosti vzniku So-
kola jsou spjaty s uvol-
něním poměrů v Ra-
kousko-Uhersku, které 
následovalo po odvolá-
ní národem nenávidě-
ného ministra Bacha. 
Byly zakládány různé 
kulturní vlastenecké 
spolky (jako Umělecká 
beseda, Hlahol či Sva-
tobor), ale nová doba 
si žádala kromě oživení 
národní kultury i fyzic-
kou zdatnost každého 
jedince, proto se tehdy 
velmi dařilo různým 
tělocvičným ústavům. 
Mezi ně patřil také čes-
ký ústav Malypetrův, 

který později sehrál důle-
žitou roli při založení So-
kola. Jedním ze cvičenců 
a později cvičitelů tu byl 
Miroslav Tyrš.

Právě v této době oslo-
vil Tyrš české cvičence 
Schmidtova ústavu a zís-
kal je pro založení českého 
tělocvičného spolku. Spo-
lu s Juliem Grégrem při-
pravili znění stanov nově 
vzniklé Jednoty pražské a 
předložili je na c. k. mís-
todržitelství v prosinci 
1861.

Stanovy byly schváleny, 
a tak byla do Malypetro-
va ústavu v Panské uli-

ci svolána na 16. února 
1862 (což je datum za-
ložení Sokola) ustavující 
valná hromada. Dostavilo 
se na ni 75 členů. Staros-
tou byl zvolen Jindřich 
Fügner, místostarostou 
(později náčelníkem) Mi-
roslav Tyrš, členy výboru 
se stali Rudolf Thurn-Ta-
xis, Rudolf Skuherský, 
Emmanuel Tonner, Karel 
Steffek, František Písařo-
vic, MUDr. Eduard Gré-
gr, JUDr. Julius Grégr, Jan 
Kryšpín, Ferdinand Fin-
gerhut (Náprstek), a JUDr. 
Tomáš Černý. Dalšími 
osobnostmi, které sympa-
tizovaly s novým spolkem, 

byli J. E. Purkyně, Jan 
Neruda, Josef Mánes, J. 
Barák a další.

Hlavním heslem, kte-
ré razil Tyrš, bylo „Tuž-
me se!“, Barák navr-
hl pozdrav „Nazdar!“, 
Fügner tykání a oslo-
vování „bratře“, Mánes 
namaloval první prapor 
a skicu prvních krojů 
(upravených později Že-
níškem). Název Sokol 
se poprvé uvádí ve sta-
novách z listopadu 1864 
(dříve nebyl uveden, aby 
neprovokoval úřady, ne-
boť byl převzat z názvu 
černohorských revoluci-
onářů).
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A mužstvo

Starší prípravka skupina A

Mladší prípravka skupina A

Pondělí 25.04. 2022 17:30 TJ Pátek U11 Doma
Pondělí 02.05. 2022 17:30 AFK Milovice 11  Venku
Pondělí 09.05. 2022 17:30 SK Kostelní Lhota Doma
Pondělí 16. 05. 2022 17:30 AFK Sadská - modrá Doma
Pondělí 23.05. 2022 17:30 SK Poříčany  Venku
Pondělí 30.05. 2022 17:30 Slovan Poděbrady A Doma
Pondělí 06.06. 2022 17:30 Sokol Opočnice  Venku

Středa 13.04. 2022 17:30 Polaban Nymburk C  Venku
Středa 20.04. 2022 17:30 Sokol Opočnice Doma
Středa 27.04. 2022 17:30 AFK Sadská bílá  Venku
Středa 04.05. 2022 17:30 SK Poříčany Doma
Středa 11.05. 2022 17:30 TJ Pátek U8  Venku
Středa 25.05. 2022 17:30 TJ Hrubý Jeseník Doma
Středa 01.06. 2022 17:30 Sokol Struhy  Venku
Středa 08.06. 2022 17:30  AFK Milovice 14 Doma

Neděle 03.04. 2022 16:30 Čechie Vykáň Doma
Neděle 10.04. 2022 16:30 SK Městec Králové B  Venku
Neděle 17.04. 2022 17:00 Polaban Nymburk B  Doma
Neděle 24.04. 2022 17:00 Bohemia Poděbrady B  Venku
Sobota 30.04. 2022 17:00 Sokol Tatce A  Venku
Neděle 08.05. 2022 17:00 FK Loučeň Doma
Sobota 14.05. 2022 17:00 TJ Hrubý Jeseník A Venku
Neděle 22.05. 2022 17:00 TJ Předhradí Doma
Sobota 28.05. 2022 17:00 Sokol Všejany Venku
Neděle 05.06. 2022 17:00 Sokol Přerov n.L. Doma
Sobota 11.06. 2022 17:00 SK Kostelní Lhota Venku
Neděle 19.06. 2022 17:00 Sokol Kněžice Doma

Rozpis utkání jaro 2022

Pétanque

Rekapitulace roku 2021
Tento rok byl pro nás vel-

mi zdařilý. Zúčastnili jsme 
se 20 turnajů pořádaných 
Čapek, Extraligy a Polabské 
ligy. K největším úspěchům 
patří 5. místo na MČR 2x2 
MIX /Jarda + Alena/, 4. mís-
to na turnaji Koule z Aurory 
/Jarča + Alena/, 5.místo na 
turnaji jednotlivců / Jarda/,

16.místo MČR 3x3 /Jarča 
+ Alena + Láďa-Lipník/.  V 
celostátním žebříčku /1.004 
hráčů/, který je bez rozdí-
lu věku a je bezpohlavní, 
máme v první stovce tři 
hráče:  Jarda 32., Alena 39., 
Jarča 70. Extraliga se nám 
moc nepovedla, jak říkám, 
jen jsme nakoukli a o malý 
kousek si letos zahrajeme 
„jen ligu“. Malou omluvou 
bylo, že nás mohlo hrát jen 
šest a neměli jsme niko-
ho na střídání, ale letos už 
bude lépe. Do našeho klubu 
jsme rádi přijali tři členy 
ze Sokolče, kteří nám byli 

velice dobrými protihráči 
v PLP, takže žádní nováčci. 
V Polabské lize jsme těsně 
skončili druzí, takže postu-
poví, jen se finále nekonalo 
– Covid 19 nám to pokazil. 
Letos budeme tedy bojovat 
znovu o postup. Naši juni-
oři se zúčastnili pouze jed-
noho turnaje a skončili v 
polovině startovního pole. 
Bohužel mají i jiné aktivi-
ty, ale trénují poctivě. Jako 
každoročně jsme pořádali 
dva turnaje – Kostomlatský 
otvírák a Mydlovarský žeb-
řík. Oba turnaje jsou rych-
le obsazeny a těší se na ně 
mnoho hráčů, nejen z blíz-
kého okolí.

Náš klub pétanque byl 
založen v r. 2014  /14 regis-
trovaných hráčů - r.2022/ a 
konečně jsme se za pomoci 
Sokola oblékli do klubo-
vých souprav, aby nás bylo 
i řádně vidět, už jsme patřili 
k posledním klubům, kte-
ré měli pouze trička, ale i s 
těmi jsme dokázali hodně. 

Text a foto: 
Alena Vaníčková
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Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:

Paní Libuši Kinclové z Kostomlat
Paní Evě Apjarové z Kostomlat
Paní Miladě Slípkové z Rozkoše
Paní Marii Jandlové z Vápenska
Paní Marii Vaňkové z Kostomlat
Panu Jiřímu Hutrovi z Kostomlat
Panu Aloisu Rylichovi z Lán
Paní Jiřině Srncové z Kostomlat
Panu Lubomíru Romanovi z Hronětic
Panu Jiřímu Královi z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali:

Amélii Syrovou z Kostomlat
Sofii Mitrášovou z Kostomlat
Sebastiana Ruttera z Lán

Naposledy jsme se rozloučili:

S panem Milanem Smetaníkem z Kostomlat
S panem Jindřichem Kolářem z Kostomlat
S paní Jiřinou Ježkovou z Kostomlat

Pan Zdeněk Duběnka oslavil v těchto dnech významné 
životní jubileum. Za obec, redakci i za všechny účastníky 
jím organizovaných pochodů mu přejeme hlavně pevné 
zdraví a spoustu elánu a energie do dalších let! Životní 
výročí oslavila i jeho manželka paní Karlička. I jí bla-
hopřejeme! Oběma moc děkujeme za to, co obětují pro 
ostatní!

Redakce KN

Velikonoce ve zvonici

Během dubna jste srdečně zváni k procházkám k místní zvonici, kde bude přichystána jarní a velikonoční 
minivýstava. 
Dekorace v duchu starých zvyků a tradic bude k vidění od 10. dubna do 24. dubna vždy během celého dne. 
Další plánovanou akcí je Noc kostelů 2022, která se letos uskuteční dne 10. června.   

Farníci 


