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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
pomalu se blíží konec dalšího volebního ob-

dobí, a jelikož redakční rada rozhodla v příštím 
čísle Kostomlatských novin neuveřejnit pravi-
delné „Slovo starostky“, dovolte mi, abych Vás 
v tomto volebním období naposledy informo-
vala o současném dění v obci, o naplánovaných 
akcích pro nadcházející období a současně 
zhodnotila období právě končící.

Jsem ráda, že mám tuto příležitost, neboť v 
době letních prázdnin nás čeká doslova život 
„naruby“. Mnoho z nás to výrazně pocítí již  
6. června, kdy začíná kompletní uzavírka sil-
ničního mostu přes Vlkavský potok u kostela. 
V souběhu s opakovaně prosazovanou rekon-
strukcí silničního mostu, která bude probíhat v 
režii Krajské správy a údržby silnic Středočeské-
ho kraje bude realizována výstavba avizované 
lávky pro pěší v celkové hodnotě 7.683.431,66 
Kč. Ta bude stavebně oddělena od konstrukce 
mostu a osazena zábradlím, které bude spl-
ňovat platné technické předpisy, a které bude 
shodně osazeno i na vedlejším silničním mostě. 
Do tělesa lávky bude citlivě zakomponována re-
plika sochy sv. Jana Nepomuckého a celá lávka 
bude zároveň i nově osvětlena. Obě stavby bude 
realizovat jeden zhotovitel, společnost N+N – 
Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o., 
což celé věci při koordinaci obou vedle sebe 
stojících staveb určitě jen prospěje. Uzavírka 
komunikace je plánována do 30. listopadu le-
tošního roku.

Spolu s touto stavbou bude od července mi-
nimálně na sedm měsíců kompletně uzavřena i 
ulice Doubravská, kde budou probíhat stavební 
práce související se zklidněním dopravy v této 
části obce. V rámci prací dojde k rozšíření ko-
munikace a ke zvýšení její únosnosti, současně 
zde budou osazeny dva středové ochranné os-
trůvky pro pěší, na něž budou navazovat nově 
vybudované chodníkové plochy. Nové chod-
níky budou vybudovány i na místě současných 
v průběhu celé ulice Doubravská. Při vjezdu 
do obce bude nově vybudována tzv. dopravní 
vjezdová brána, jejímž cílem bude zpomalení 
vozidel, přijíždějících ve směru od Doubravy. 
Spolu s těmito úpravami bude nutné provést 
přeložku většiny sítí (CETIN, veřejné osvětle-
ní, dešťová kanalizace, plyn) a provést opravu 

stávajícího silničního propustku. Vzhledem k 
tomu, že silnice je ve vlastnictví Středočeské-
ho kraje a chodníky ve vlastnictví obce, bude 
stavba v celkové hodnotě 32.262.653,35 Kč 
realizována ve spolupráci s Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěv-
kovou organizací. Podíl obce na této stavbě 
činí 16.569.930,07 Kč, ale díky úspěšně získané 
dotaci ve výši 14.459.707,- Kč bude obec hradit 
ze svých vlastních prostředků „pouze“ částku ve 
výši 2.110.223,07 Kč.  

Jak se říká do třetice všeho dobrého a zlého, 
od července bude částečně uzavřena i ulice 
Průběžná, kde bude probíhat kompletní rekon-
strukce chodníků. Zhotovitelem stavby v cel-
kové hodnotě 1.301.598,21 Kč bude společnost 
ZEPRIS s.r.o. Konečně se nám tak po přelože-
ní vzdušného vedení nízkého napětí do země 
podaří dotáhnout do konce rekonstrukci této 
velmi frekventované ulice, která byla započata 
již v roce 2010, ale z nepochopitelných důvodů 
byla provedena jen zčásti, bez položení chodní-
kových dlaždic. Těšíme se na to, že děti školou 
povinné se konečně dostanou do školy bezpeč-
ně po nových, na sebe navazujících chodnících, 
což jistě uvítají i děti z mateřské školky, které 
tudy často chodí na své procházky.

Z vlastní zkušenosti vím, že mnozí se budou 
jistě pozastavovat nad tím, že by se práce daly 
zorganizovat jinak, lépe, v jiných termínech, ale 
věřte mi,  že skloubit práci projektanta, získat 
veškeré souhlasy dotčených správců a institucí, 
požádat v jednou za rok vypsaném termínu o 
dotaci a dotaci přes nespočet ostatních zájemců 
i získat, umluvit zástupce majitele komunikací, 
pro které je obec naší velikosti ne zrovna moc 
významným partnerem, vysoutěžit s dodrže-
ním všech lhůt zhotovitele, když každý krok 
je  nutné si nechat odsouhlasit zastupitelstvem, 
které jedná jednou za dva měsíce …. je opravdu 
náročný výkon se spoustou zdlouhavých kroků. 
Proto bych Vás chtěla poprosit o shovívavost a 
trpělivost, neboť po dokončení zmíněných sta-
veb čeká na řidiče, chodce i cyklisty významné 
vylepšení současného stavu i plynulejší a bez-
pečnější provoz.

V závěrečném finiši je i rekonstrukce čtvrté-
ho pavilonu mateřské školy, kdy se zhotovitel i 

přes počáteční zpoždění vrátil do původního 
harmonogramu stavby, a tak věříme, že v prů-
běhu měsíce srpna bude tento pavilon mateřské 
školy, stejně jako oba předchozí, úspěšně zko-
laudován. Obci se mezitím podařilo získat na 
rekonstrukci mateřské školy další dotaci ve výši 
2.410.936,- Kč od Středočeského kraje.

Stavební práce budou pokračovat i ve škole 
základní, kde v pavilonu nižšího stupně dojde k 
výměně azbestocementových příček v prvním 
patře, k výměně stropních podhledů a k výmě-
ně zbývající části elektroinstalace. Obec na tuto 
akci požádala o dotaci Ministerstvo pro místní 
rozvoj, a pokud bude úspěšná, dojde v rámci 
stavebních úprav v základní škole i k opravě 
všech štítových zdí. 

V průběhu června začne rovněž oprava po-
slední části střechy našeho kostela tak, aby do 
něho již nemohlo zatékat. Opravu bude pro-
vádět Michal Sixta a hodnota díla bude činit 
1.624.698,46 Kč. I na tuto akci obec požádala 
o dotaci Ministerstvo kultury ČR. Součástí za-
kázky bude i oprava sanktusové věžičky a vrá-
cení nově opraveného a pozlaceného kříže po 
mnoha letech zpět na své místo. Bohužel, až při 
sjednávání kovářských prací na opravách kříže 
bylo zjištěno, že kostel jako jedna z nejvyšších 
budov v obci, nemá funkční hromosvod, neboť 
ten byl „rozpojen“ při sejmutí kříže ze sanktu-
sové věžičky. Bylo velké štěstí, že se doposud nic 
nestalo, a že liknavý přístup tehdejších zástup-
ců církve, odpovědných za technický stav této 
vzácné kulturní památky, nebyl důvodem žád-
né fatální situace.

Ještě bych se ráda zmínila o dlouho připra-
vované a velmi očekávané akci, související s 
rozšířením vodovodu a kanalizace do všech 
našich obcí. Veřejné zakázky na její provedení 
se zúčastnilo celkem osm uchazečů, přičemž 
nejnižší cenu nabídla společnost VPK Suchý 
s.r.o. Zásmuky a to ve výši 97.195.000,- Kč bez 
DPH. V současné době tak máme kompletní 
všechny podklady potřebné k podání žádosti 
o dotaci, a tak již netrpělivě sledujeme vypsání 
příslušného dotačního titulu, neboť vysoutěže-
ná cena pochopitelně přesahuje možnosti obec-
ního rozpočtu. 

Mnoho dotazů občanů se týká rovněž vý-
stavby lávky přes Labe. Ta nabrala další zpož-
dění, neboť bylo nutné projednat se všemi  
dotčenými vlastníky pozemků jejich stanovis-
ka. V současné době se připravuje kompletace 
dokumentace pro územní řízení, které by pro-
jektant měl předložit odboru výstavby v Nym-
burce přibližně v září tohoto roku. Pomalým 
krokem se tak snad v dohledné době přiblíží 
naše toužebné přání, dostat se na druhý břeh 
Labe, ke kýženému cíli.      

Do závěrečného finiše směřuje rovněž vydání 
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knihy „KOSTOMLATY SOBĚ“, 
kterou sepsala bývalá pracovnice 
obecního úřadu paní PhDr. Iva-
na Šmejdová. Křest knihy by měl 
proběhnout při Kostomlatském 
posvícení, a tak doufejme, že při 
současné situaci, kdy se nadlouho 
dopředu musí zamlouvat i papír 
na vytištění knihy, se nám podaří 
tento termín dodržet.

Myslím si, že za projevení důvě-
ry v tomto volebním období bych 
měla Vám, občanům, složit účty a 
zrekapitulovat všechny akce, které 
se nám v těchto čtyřech letech po-
dařilo úspěšně zrealizovat:

V letech 2018 – 2019 se jednalo 
o tyto akce:

- Postupně bylo prodáno všech 
26 nových stavebních parcel v jižní 
části obce Kostomlaty nad Labem. 
Vzápětí byla zahájena čilá výstav-
ba, která má dnes podobu krásné 
obytné zóny obklopené zelení, jež 
se stala cílem příjemných prochá-
zek

- Obec zadala vypracování pro-
jektové dokumentace na vybudo-
vání chodníků ve všech páteřních 
částech našich obcí

- V hale BIOS proběhla kom-
pletní výměna osvětlení, při kte-
rém byla stará výbojková svítidla 
nahrazena novými, úspornými 
LED svítidly

- V roce 2019 byla zcela nově vy-
budována dětská hřiště v ulici „Na 
Obci“ v Kostomlatech nad Labem 
a dále na Vápensku v celkové hod-
notě 674.938,- Kč

- U základní školy bylo vybu-
dováno nové multifunkční spor-
tovní hřiště v celkové hodnotě 
6.611.043,- Kč. Po mnoha letech 
jsme se tak dočkali důstojného 
sportoviště, určeného nejen našim 
školákům, ale i široké veřejnosti.

- Obec pořídila Sboru dobro-

volných hasičů v Hroněticích nové 
devítimístné dopravní vozidlo 
Ford Transit, které slouží pro pře-
sun hasičů k zásahům i na další 
akce. Na vozidlo v celkové hodnotě 
885.000,- se obci podařilo získat 
dotaci ve výši 750.000,- Kč a tak byl 
z obecního rozpočtu hrazen pouze 
rozdíl ve výši 137.000,- Kč

- Bylo provedeno zateplení stře-
chy a výměna střešní krytiny v pa-
vilonu „A“ základní školy v celkové 
hodnotě 709.777,- Kč 

- Obec poskytla Římskokatolic-
ké farnosti Lysá nad Labem dotaci 
ve výši 200.000,- Kč na zrestauro-
vání vitráží v kostele sv. Bartolo-
měje

- Obci se podařilo získat dotaci 
ve výši 2.950.087,69 Kč na poří-
zení nádob na tříděný odpad do 
každého domu, jejichž cena činila 
3.264.386,- Kč. Z rozpočtu obce 
tak byla hrazena pouze částka ve 
výši 314.298,31 Kč. 

- Byly zahájeny práce na sepsá-
ní knihy KOSTOMLATY SOBĚ, 
která je těsně před dokončením

- Byly zahájeny práce na zho-
tovení projektové dokumentace, 
týkající se revitalizace středu obce 
Kostomlaty nad Labem

- Obec získala z Fondu obnovy 
venkova Středočeského kraje dota-
ci ve výši 1.838.000,- Kč na rekon-
strukci 1. pavilonu mateřské školy

- Obec rozšířila v roce 2020 
svůj vozový park a pro technické 
zaměstnance pořídila nový sekací 
stroj GRILLO za 526.400,- Kč

- Obci se podařilo získat pro 
Sbor dobrovolných hasičů Hroně-
tice darem i vytoužený cisternový 
vůz Mercedes Benz ATEGO v 
hodnotě 7.794.035,- Kč

V roce 2020 byly provedeny tyto 
akce:

- Kompletní rekonstrukce pavi-
lonu A v základní škole, při které 
došlo k výměně vodovodního a 
kanalizačního potrubí, k výstavbě 
nových toalet pro žáky i učitele, k 
položeních nových dlažeb v příze-
mí pavilonu „A“ a v přilehlé aule, 

k výměně stropních podhledů na 
chodbě v přízemí tohoto pavilonu 
a k osazení protipožárních dveří. 
Celková hodnota tohoto díla činila 
5.080.452,- Kč

- Bylo provedeno zateplení stře-
chy a výměna střešní krytiny na 
pavilonu „B“ základní školy v cel-
kové hodnotě 653.350,- Kč

- Byly zahájeny stavební práce 
na třetím pavilonu mateřské školy 
v celkové hodnotě 14.764.918,80 
Kč

- Obci se podařilo získat dotaci 
na rekonstrukci 1. a 3. pavilonu 
mateřské školy ve výši 19.497.065,- 
Kč z Ministerstva financí ČR

- Obci se po mnoha letech po-
dařilo vykoupit od Českých drah 
rozsáhlý pozemek vlevo od vý-
pravní budovy      

V roce 2021 se jednalo o tyto 
akce:

- Byla dokončena kompletní 
rekonstrukce kaple sv. Vojtěcha v 
Hroněticích

- Zahájeny byly restaurátorské 
práce na soše sv. Jana Nepomuc-
kého a současně zahájena výroba 
repliky této sochy, která bude zdo-
bit právě budovanou lávku přes 
Vlkavský potok. Obec získala na 
restaurování této sochy dotaci ve 
výši 117.000,- Kč (celková hodnota 
díla činí 379.730,- Kč)  

- Obci se podařilo získat do 
svého vlastnictví bezúplatným 
převodem kostel sv. Bartoloměje 
se zvonicí, směnou za zemědělský 
pozemek v majetku obce pozemky 
na „farské“ zahradě, odkoupit bu-
dovu fary, včetně stodoly, bývalých 
chlévů a přilehlých pozemků o vý-
měře cca 0,5 ha za 2.500.000,- Kč a 
na bezúplatný převod čeká i objekt 
místního hřbitova

- O školních prázdninách bylo 
provedeno zateplení střechy a 
výměna střešní krytiny i na zbý-
vajících pavilonech „C“ a „D“ 
základní školy v celkové hodnotě 
1.331.000,- Kč a zároveň proběhla 
kompletní rekonstrukce pavilonu 
„B“, při které byla, podobně jako v 
pavilonu „A“, provedena komplet-
ní výměna vodovodního a kanali-
začního potrubí, výstavba nových 
toalet pro žáky a učitele, polože-
na nové krytina na chodbách, 
za přísných podmínek došlo ke 
kompletnímu odstranění azbesto-
cementových příček v 1. patře a 
v obou patrech byly vyměněny 
nevzhledné a dosluhující plecho-
vé stropní podhledy za moderní 

minerální podhledy doplněné 
akustickými panely, pohlcujícími 
nadměrný hluk. Celková hodnota 
této části rekonstrukce se vyšplhala 
na 6.484.316,- Kč bez DPH

- Obec poskytla finanční dar ve 
výši 1.000.000,- Kč obci Mikulčice, 
postižené tornádem

- Obci se podařilo získat dotaci 
ve výši 14.459.707,- Kč na rekon-
strukci komunikace Doubravská

- V roce 2021 byla zahájena 
výstavba sběrného dvora v Kosto-
mlatech nad Labem v hodnotě 
6.899.157,- Kč bez DPH, kterou 
začátkem roku 2022 úspěšně 
dokončila společnost MS STAV-
MONT s.r.o. I na tuto stavbu se 
obci podařilo získat dotaci ve výši 
4.512.029,50 Kč od Ministerstva 
životního prostředí. Z vlastních 
zdrojů tak obec uhradila pouze 
2.387.127,50 Kč

- V obci Kostomlaty nad Labem 
byla dokončena pokládka vedení 
nízkého napětí do země

Kromě vyjmenovaných inves-
tičních akcí, zajišťuje obec samo-
zřejmě každodenní chod obce, 
stále narůstající povinnou agendu 
i spoustu drobných, ale pro chod 
obce neméně důležitých činnos-
tí, pro které v tomto článku není 
ani dostatek místa. Spolu s těmito 
akcemi se obec snaží podporovat 
prostřednictvím finanční pomoci 
každoročně i činnost jednotlivých 
sportovních a kulturních spolků, 
jednotlivců či jiných institucí, které 
se starají o blaho našich občanů od 
těch nejmenších až po seniory.  

V průběhu tohoto volebního 
období se obci rovněž podařilo zís-
kat do svého vlastnictví celkem 51 
pozemků o celkové výměře 23.696 
m2. Jednalo se převážně o dlou-
hodobě neřešené pozemky pod 
chodníky, komunikacemi nebo o 
pozemky veřejného prostranství. 

Je třeba zdůraznit, že i přes výše 
uvedené množství realizovaných 
investičních akcí, finančních pro-
středků určených na podporu 
kulturních a sportovních aktivit i 
na zmíněný výkup pozemků, má 
obec díky získaným dotačním 
prostředkům na svém účtu stále 
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Sběrný dvůr

Ptáme se zastupitelů

Průběžné vyúčtování sbírky

20. dubna proběhlo slav-
nostní otevření nového 
sběrného dvora v Kosto-
mlatech. I přes deštivé po-
časí o prohlídku projevila 
zájem řada spoluobčanů. 
Měli možnost prohléd-
nout si celý dvůr včetně 
zázemí obsluhy a využili 
i možnosti se s obsluhou 
seznámit. Vedoucí sběrné-
ho dvora je paní Štěpánka 

Nováková a dalším členem 
obsluhy je pan Zdeněk Jí-
lek. Na sběrný dvůr může-
te odevzdávat stejné druhy 
odpadu, jako dříve, nově je 
přebírán i stavební odpad z 
domácností v přiměřeném 
množství, tento odpad je 
vážen a zpoplatněn 1 Kč za 
kilogram.                         

Redakce

Ve volebním období 2018 
– 2022  jsme nesplnili vše, 
co bylo slíbeno. Nedokončil 
se ani jeden metr chodníku. 
Dále jsme nesplnili rekon-
strukci chodníku od nádra-
ží, rekonstrukci domu slu-
žeb, rekonstrukci WC a soc. 
zázemí hřiště u školy, ani 
rekonstrukci staré školy na 
kopečku. Hodně jsme zů-
stali dlužni občanům Lán, 
Hronětic, Vápenska i Roz-
koše. Tak snad příště.

Milan Veselý

Pro toto číslo KN jsme zvolili toto téma: Celkové zhodnocení volebního období 2018 - 2022 . Oslovili jsme všechny 
zastupitele, opět odpověděli jen někteří...                                                                                                               Redakce

K 25.5.2022 přispěli naši ob-
čané do obcí vyhlášené sbírky 
na podporu válečných uprchlíků 
částkou 50.700,-Kč a patří jim za 
to uznání. Během března jsme 
z nich použili 1.109,-Kč na za-
jištění části počátečních potřeb 

Ukrajinců ubytovaných v domě 
služeb. Rada obce pak svými 
usneseními č. 70 a 71/2022 roz-
hodla o zřízení adaptační sku-
piny pro ukrajinské děti, která 
bude fungovat při základní škole 
a o tom, že ze sbírky poskytne  

částku 31.800,-Kč na úhradu 
mzdových nákladů lektora. Sku-
pina bude fungovat do konce 
června. Předpokládali jsme kapa-
citu i zájem 10 dětí, aby byly pro-
středky optimálně využity. Přihlá-
sily se děcka 4 a skupina se z toho 

důvodu schází pouze jednou v 
týdnu. Nevyužité prostředky bu-
dou po vyúčtování vráceny zpět 
na účet sbírky.

Za Radu obce 
Petr Zalabák

dostatek finančních prostředků 
pro svůj další rozvoj (v současné 
době se jedná o téměř 40 milionů 
Kč, což představuje více jak jeden 
průměrný roční příjem obce, který 
činí cca 35 milionů Kč).

Proto si myslím, že již z výčtu 
vyjmenovaných akcí je zřejmé, že 

jsme nastoupili na správnou cestu 
rozvoje a že se nám pro naše ob-
čany postupně daří budovat místo 
pro pěkný a příjemný život. Na zá-
věr mi proto dovolte, abych co nej-
srdečněji poděkovala všem obča-
nům za jejich podporu a mnohdy 
i osobní pomoc a angažovanost a 

také všem radním, zastupitelům a 
zaměstnancům, bez jejichž snahy a 
pozitivního přístupu by se nemoh-
lo uskutečnit to, co jsme si pro toto 
období vytýčili a dokázali splnit. 

Přeji vám všem krásné letní dny 
strávené se svými blízkými a také 
spoustu optimismu a životní po-

hody v dnešní nelehké době.
S úctou 

Ing. Romana Hradilová,
starostka obce 

V článku starostky obce 
jsem poměrně podrobně po-
psala všechny akce, které se 
nám společně v tomto voleb-
ním období podařilo úspěšně 
dokončit. Jsem spokojená, 
protože se jedná o většinu 
akcí, které jsme si na začátku 
našeho působení vytkli jako 
naše hlavní cíle. Ne vše se sa-
mozřejmě z různých důvodů 
podařilo dotáhnout do konce, 
ale směle mohu potvrdit, že 
většina akcí je alespoň v ur-
čitém stadiu rozpracovanosti. 

Myslím, že všechny nás celé 
volební období trápí záměr-
ná nespolupráce a neustálá, a 
přitom neopodstatněná kriti-
ka z řad některých zastupite-

lů. Učíme se jí sice ignorovat, 
ale na pohodě určitě nepřidá. 
Nemyslím si, že je to cesta k 
úspěchu, ale i tito lidé nám asi 
mají něco předat. 

Za nás za všechny bych 
proto chtěla znovu poděkovat 
všem občanům za dosavadní 
podporu celého našeho usku-
pení a pevně věřím, že výčet 
akcí je dostatečně průkazný a 
ukazuje, že naše předvolební 
sliby nebyly plané a že ani v 
budoucnu nehodláme v na-
šich aktivitách nijak polevo-
vat. 

Romana Hradilová, 
Richard Filip, Aleš Křeček, 

Petr Vild, Zbyněk Adam

Jako zastupitel/radní se v 
komunální politice rozkou-
kávám, ale musím říci, že 
mě "práce" baví a naplňuje 
dobrým pocitem. Věci se 
dělají racionálně a s nejlep-
ším svědomím. Projekty z 
pera na papíře se mění ve 
skutečnosti DÍKY paní sta-
rostce (Romaně H.), která 
odvádí výbornou práci! V 
nadcházejícím období by-
chom rádi (OBCE SPOLU) 
podpořili více kulturu a 
rozvoj sportu.

Tomáš Houdek

(pokračování na str. 4)
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Velikonoce a čarodějnice

Psáno v kronice

Všechna fota: Z archivů obyvatel Kostomlat

KOSTOMLATY

Kostel a farář se tu připomí-
nají již v druhé polovici století 
čtrnáctého.

R.1366 jmenuje se v Kosto-
mlatech plebánem kněz  Matěj, 
ale již příštího r. 1367 zemřel 
tu církevní správce kněz Bo-
hunek. Když pak patron kos-
tela nedbal faru obsaditi, učinil 

to arcibiskup. Později se tu připo-
míná kněz Bartoloměj. Mnoho 
mrzutostí působil jak osadníkům 
tak úřadům církevním i světským 
farář Stanislav Pedellus. R.1596 
rychtářové a konšelé i všichni 
osadní záduší  kostomlatského ža-
lovali naň hejtmanu lyskému, že 
se neslušně chová a žádali přímlu-

vu u arcibiskupa, aby jiným kně-
zem pod obojí opatřeni byli. I otec 
Stanislavův, Jan Pedellus žaloval 
na syna i kuchařku jeho, která 
nepořádný život vede. Když pak ji 
farář od sebe odbyl, “kouzly a čáry 
svými na zdraví mu uškodila“a 
opět se navrátila.

Za časů války 30leté byla fara v 

Kostomlatech prázdná .   
R.1739: Povstalo tu z chalup 

několik půlstatků a z baráků ně-
kolik chalup tím, že bylo k nim 
přidáno několik polí panských.                                        

Ze Starých pamětí osad 
soudního okresu 

NYMBURSKÉHO     
Marta Dvořáková

V Rozkoši a v Hroněticích 
i letos dodržovali zvyky, 
spojené s oslavou Veliko-
noc. Rádi bychom poděko-

vali všem účastníkům, i do-
spělým, kteří dětem s těmito 
akcemi pomáhali a zároveň 
také dohlédli i na bezpeč-

nost malých aktérů. Tra-
diční pálení čarodějnic 
se uskutečnilo v Rozkoši, 
Hroněticích i na Vápensku. 

Všude mělo velký úspěch, 
na bezpečnost dohlédli ha-
siči z Hronětic.                                                                   

Redakce                        

Myslím si, že v uplynulém 
volebním období jsme od-

vedli spoustu práce. Změna v 
obci je jistě patrná - viz. škol-
ka, hřiště u školy, nová dětská 
hřiště, připravovaná lávka na 

Vlkavském potoku. I z po-
hledu starosty hasičů jsem 
spokojen s novým vybavením 
- obleky, vozidla, svolávací 

zařízení a další. Děkuji paní 
starostce za to, že táhne celou 
obec dopředu.

Miroslav Škornička
    

Do příštího čísla novin zařadíme mimořádnou předvolební přílohu, v jejímž rámci nabízíme jednotlivým volebním 
subjektům, účastnícím se voleb do zastupitelstva obce, které proběhnou 23. a 24. září 2022, možnost prezentovat svůj 
volební program a složení kandidátky. Každé straně bude určen maximální rozsah 1/2 strany A4 (včetně seznamu kandi-
dátů!). Prosíme, zástupce stran a sdružení, aby do 15. července 2022 zaslali definitivní podobu svých příspěvků na emai-
lovou adresu redakce kost.noviny@seznam.cz.

         Redakce
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(pokračování ze str. 3)
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MŠ Kostomlaty nad Labem

Sto jarních kilometrů
Po dlouhé zimě přišlo 

jaro a probouzející se pří-
roda nás láká k delším vý-
pravám. Pohyb děti mají 
rády a chůze je pohyb nám 
všem nejpřirozenější. A 
my všichni ve školce také 
moc rádi zkoumáme oko-
lí. Proto jsme se společně 
rozhodli, že letošní jaro 
prochodíme a splníme ne-
malou výzvu „Sto jarních 
kilometrů“. Na procház-
ky a výlety nás doprovází 
náš maskot, žlutý kašpá-
rek, kterému ukazujeme 
blízké i vzdálenější okolí 
školky, doprovází nás na 
všechny akce, procház-
ky, výlety. Chodíme mu 
ukázat, kde bydlíme a jak 
to v naší obci vypadá. A 
protože nejsme z cukru, 
tak už se s námi kašpárek 

vydal ven i za deště, jar-
ních plískanic, sluníčka, 
větru… prostě za každého 
počasí. Kašpárek nás do-
provázel nejen na všech 
našich jarních výpravách, 
ale bereme ho, i když pro-
zkoumáváme a užíváme si 
naši školkovou zahradu. A 
tak se krok za krokem, ki-
lometr za kilometrem, po-
malu přibližujeme našemu 
vytouženému stokilomet-
rovému cíli. Založili jsme 
si deník a každou naši vý-
pravu pečlivě dokumen-
tujeme, zapisujeme, kam 
jsme se vydali, co jsme na 
vycházce viděli a také při-
ložíme mapu cesty a pár 
fotografií. Děti pak vždy 
zápis kreativně dozdobí. 
Deník si rádi prohlížíme a 
plánujeme další a další vý-
pravy. Občas nám do něj 
zvědavě nakukují rodiče 
a my jsme vždy hrdí, když 
se můžeme našimi cesta-
mi pochlubit. A i když na 
výpravy chodíme, protože 
nás to baví, přeci jen si 
takováto výzva zaslouží 

ještě jinou odměnu. A tak, 
pokud se nám podaří ujít 
sto jarních kilometrů – a 
nám se to určitě podaří, 
pojdeme na výlet. A jak 
jinak než na stokilomet-
rový. Ale to už nás tam i 
zpět poveze vlak a my se 
vydáme podívat do Mělní-

ka. Tak nám držte palce, ať 
se nám hezky šlape a jestli 
jste zvědaví, přijďte se k 
nám do žluté třídy podí-
vat na náš deník a uvidíte 
naše výlety.

Kolektiv Žluté třídy
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Statek Rychetských, Lány

ZŠ Kostomlaty nad Labem

Žáci 1. a 2. třídy v rámci výtvar-
né výchovy a pracovních činností 
vyráběli velikonoční přáníčka pro 
seniory a klienty Centra sociál-
ních a zdravotních služeb Podě-
brady o.p.s.  Za děti je předal Tým 

Naši prvňáčci
Začal nový školní rok a 

do školy nám přišli prvňáč-
ci, kteří ani neví, kam si od-
skočit. Proto si každý člen 
deváté třídy k sobě vzal prv-
ňáka, kterému radíme a po-
máháme. Stali jsme se jejich 
patrony a pomáháme jim. 
Celý rok jsme za nimi cho-
dili a viděli jsme, jak se učí 
písmenka abecedy a počítat, 
sledovali jsme jejich první 
pokroky ve škole. Abychom 
jim zpříjemnili začátky čte-
ní, vyrobili jsem jim záložky 
do slabikáře. Nestihli jsme se 
ani rozkoukat a je tady konec 
školního roku. Děti, které 

nedávno nastoupily na ško-
lu s tím, že neumí ani jed-
no písmenko abecedy, dnes 
plynně čtou.

Žáci 9. třídy

Poděkování
Děkujeme všem, kteří na-

vštívili školní jarmark a pod-
pořili děti v jejich tvořivosti a 
aktivitě. Ceníme si vaší přízně 
a navození příjemné veliko-
noční atmosféry.

Video pořízené z této 
akce naleznete na odkazu:  
https://www.youtube.com/
watch?v=jDDdj-Tj2yk

ZŠ Kostomlaty nad Labem
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Bezpečný pohyb v silničním 
provozu

Pozor, děti, červená! Tento 
název vzdělávacího bloku nesl 
jeden z dubnových týdnů u nás 
ve třídě. Povídání o bezpečném 
pohybu v rámci dopravy patří 
k našim pravidelným komuni-
kačním tématům – bezpečnost 
dětí v silničním provozu je 
velmi důležitou oblastí, o které 
společně mluvíme. Každý jsme 
jeho součástí již od útlého věku. 
Čím dříve se v této oblasti zori-
entujeme a budeme jejím pra-
vidlům rozumět, tím pro nás 
lépe.

V okolí naší školky se sezna-
mujeme nejen s pravidly silnič-

ního provozu a s bezpečným 
pohybem v něm, ale díky kosto-
mlatskému vlakovému nádraží 
získáváme znalosti a osvojujeme 
si pravidla chování ve vlakové 
dopravě. Rozdělení osobních a 
nákladních vlaků už nám nedě-
lá problémy. Víme, že do koleji-
ště se vstupuje jen tehdy, pokud 
vlak zastaví a těšíme se, když na 
nás „vlak“ zatroubí“.

Jestli nás potkáte v rámci na-
šich procházek, nedivte se, že 
nám přecházení silnice může 
trvat trochu déle. Čekáme vždy 
na tu vhodnou – nejbezpečnější 
chvíli.

Kolektiv Červené třídy

Honba za Velikonočním 
překvapením

Ve středu 20. dubna 
čekalo na zahradě MŠ 
na děti velké překvape-
ní - Honba za velikonoč-
ním překvapením. Děti 
si mohly vyzkoušet, jaké 
to je skákat v pytli jako 
velikonoční zajda, trefit 
se balónkem plným vody 
do velikonočního vajíčka, 
koulení na cíl, nebo třeba 
záludný slalom s vejcem 
na lžičce.

Po absolvovaní všech 
úkolů si děti dohopsaly 
pro zaslouženou odměnu 
v podobě zdravého mlsá-
ní. Celá výprava byla za-
končena fotokoutkem, 
kde se děti pořádně vyřá-
dily a zahrály na Veliko-
noční modelky.

Děkujeme všem zaměst-
nancům MŠ za pomoc s 
přípravou krásného do-
poledne.

Zelená třída

DDM Symfonie. 
Snad přání potěšila a udělala 

radost všem, kteří zůstávají o veli-
konočních svátcích sami.

Mgr. et Mgr. I. Novotná
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Sportovní soutěže
Žáci naší školy se velice 

aktivně zapojili do spor-
tovních soutěží, které se 
konaly v tomto období.

V Milovicích proběhlo 
31. března okresní kolo 
florbalového turnaje žáků 
4. a 5. tříd. Našemu výběru 
se podařilo postoupit až do 
finále, kde bohužel těsně 
prohrál s domácím výbě-
rem ZŠ Juventa a obsadil 
tak velice pěkné 2. místo.

V Nymburce se 5. dubna 
uskutečnilo okresní kolo v 
přehazované žáků 4. a 5. 
tříd. Ani tady se naši bor-
ci neztratili.  Po vyrovna-
ných bojích postoupili ze 
základní skupiny a po bo-
jovném výkonu získali 3. 
místo.

Do Lysé nad Labem se 
21. dubna vypravil výběr 

našich dvaceti atletů, který 
byl tvořen žáky 1. – 5. tří-
dy na okresní kolo štafeto-
vých běhů. Početná výpra-
va statečně bojovala až do 
posledních běhů. Časy jed-
notlivých štafet se sčítaly 
a vytvořily tak konečné 
pořadí, ve kterém obsadili 
konečné 3. místo.

Touha po zisku dalšího 
úspěchu zavedla naše spor-
tovce 3. května do Podě-
brad. Byl zde na programu 
okresní turnaj ve vybíjené 
žáků 4. a 5. třídy. Po jediné 
porážce v základní skupině 
od ZŠ Komenského Nym-
burk se náš tým výhrou 
nad silným výběrem ZŠ 
T.G.M. Poděbrady ve finá-
le opět setkal s týmem ZŠ 
Komenského Nymburk. Po 
velice vyrovnaném soubo-
ji, ve kterém měl nakonec 
více štěstí náš soupeř, ob-

sadili 2. místo.
Na hřišti Polaban Nym-

burk proběhla ve středu  
4. května Sportovní liga 
ZŠ v minifotbale. Klání 
bylo určené pro žáky 6. a 
7. třídy. Hrálo se systémem 

6 hráčů v poli plus bran-
kář.  Konkurence byla ve-
liká, o čemž svědčí i účast 
týmů Gymnázia Nymburk 
a Poděbrad. Po prvním 
vyhraném zápase opustilo 
náš tým štěstí a po dvou 
velice těsných a smolných 
prohrách, začaly docházet 
síly. V celkovém pořadí se 
náš tým umístil na 9. – 10. 
místě. Ve starší kategorii 
stejné soutěže vybojova-
li chlapci z 8. a 9. třídy  
9. místo.

Naši nejmenší, žáčci  
1. – 3. třídy, bojovali veli-
ce statečně ve dvou kolech 
jednoho z nejvíce obsaze-
ného fotbalového turna-
je pro žáky ZŠ, kterým je 
McDonald´sCup. Po zis-
ku 1. místa v Milovicích, 
které proběhlo 27. dubna, 
je čekalo v Poděbradech  
5. května dalších pět sou-

peřů. Bojovali v každém 
zápase do poslední mi-
nuty a nechali na trávní-
ku opravdu všechny síly. 
Svým výkonem zanechali 
dobrý dojem a obsadili  
4. místo.     

Skvělý úspěch. Postup 
do krajského kola! Dva-
náct statečných si splnilo 
sen. To je výsledek týmu 
žáků 4. – 5. třídy v Mc-
Donald´sCup. V Milovi-
cích porazil náš výběr 27. 
dubna v posledním zápase 
turnaje po velké bitvě ZŠ  
T. G. M. Milovice 5:1. To 
byl výsledek, kterým si za-
jistil 1. místo a dosavadní-
ho lídra soutěže odsoudil 
ke smutku a vypadnutí. 

Další kolo proběhlo v Po-
děbradech 5. května. Také 
tady ukázal výběr našich 
žáků velkou psychickou 
odolnost podpořenou kon-
dicí a fotbalovým uměním. 
Po jediné prohře ve skupi-
ně si pohlídal semifinálo-
vý zápas a následně herně i 
výsledkem jasně zvítězil ve 
finále. Nejlepším hráčem 
turnaje byl vyhlášen Lukáš 
Stránský z 5. třídy. Tým se 
ziskem 1. místa kvalifiko-
val do krajského kola v Ne-
ratovicích. 

V Neratovicích 16. květ-
na naši borci obsadili  
4. místo. Tomáš Kukal zís-
kal ocenění za nejrychlejší 
gól.

Mgr. Jiří Bašus       

Všechna fota: ZŠ Kostomlaty nad Labem

Zpráva ze školní družiny
Na konci dubna se v naší 

družině konal Slet čarodějů a 
čarodějnic. Děti si vyzkoušely 
let na koštěti, skákaly v pytli, 
házely na cíl nebo přenášely 
dračí vejce. K celoodpolední 
akci nám přispělo krásné po-
časí a děti tak měly možnost 
plně využít celé sportovní 
hřiště a jeho okolí. V květnu 
se těšíme na družinovou šip-
kovanou a trochu netradičně 
bychom chtěli oslavit Dětský 
den. Závěrem školního roku 
se rozloučíme Olympiádou a 
ukončením naší celodružino-
vé hry, ve které jsme procesto-
vali a poznali různé zajímavos-
ti krajů naší republiky.

Za školní družinu přejeme 
krásné letní dny.

 Mgr. Libuše Břeňová

Čáslavští letci připravo-
vali děti na mimořádné 
situace

Vojáci 21. základny tak-
tického letectva Čáslav 
spolu s kolegy z odboru 
komunikace Ministerstva 
obrany, navštívili ve dnech 
27. a 28. dubna středočes-
ké základní školy v Choce-
radech a Kostomlatech nad 
Labem se vzdělávacím pro-
jektem Příprava občanů 
k obraně státu (POKOS). 
Žáci a pedagogové se do-
zvěděli o základních prin-
cipech obrany státu, jaké 
rozlišujeme krizové stavy 
nebo proč vstupujeme do 
mezinárodních organizací. 
Děti zaujala zdravověda i 
chemická příprava. Nej-
víc je zajímalo, kam a na 
jak dlouho se ukrýt před 
jaderným výbuchem, pří-
padně co si s sebou sbalit 
do evakuačního zavazadla.

Redakce
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Klub Kamarád

Sokol

V červnu proběhne přihlá-
šení do miniškolky - Klubíč-
ka, které bude v provozu od 
září 2022. Ostatní kroužky a 
mimoškolní aktivity budou 
zveřejněny začátkem nového 
školního roku.

Knihovna
O letních prázdninách 

bude otevřeno v červenci 
pouze pondělí od 16 - 18 ho-
din, srpen bude zavřeno.

Noc s Andersenem
Po dvouleté pouze se usku-

tečnila Noc s Andersenem. 
Letošní téma se týkalo Har-
ryho Pottera a celá noc byla 
opravdu velmi inscenační. 
Noci se zúčastnilo 64 děti 
od 3. třídy naší kostomlatské 
ZŠ. Noc nám nafotil foto-
graf pan Lukáš Kokeš a jeho 
zachycené okamžiky jsou k 
dispozici na základě kontak-
tování www.lukaskokes.cz

Z výčtu dětských účastní-
ků pohádkové noci:

„Andersen byl super! 
Nádherně do detailů uděla-
né masky, soutěže a kulisy. 
Moc jsem se bavil i proto, 
že tam byla hromada mých 
kámošů. Moc děkuju a tě-
ším se na další rok!“ Pepa 7. 
třída

„Na této akci jsme zaži-
li školní rok v Bradavicích. 
Naučili jsme se spoustu 
kouzel, vyrobili jsme si své 
tašky a zlatonky, rozpozná-

vali bylinky, létali na košťa-
tech atd. Noc s Andersenem 
mě opravdu bavila a moc 
jsem si ji užil.“ Ondra 5. 
třída

„Andersen mě hodně ba-
vil, těším se na příští rok!“ 
Bety 7. třída

„Pohádkovou noc plnou 
kouzel a zázraků jsem si ve-
lice užila, vše bylo precizně 
propracované a nemělo to 
chybu. Už teď se těším na 
další takovou noc.“ Mája SŠ

Poděkování 
Velmi děkujeme paní ředi-

telce Erice Drobné za spolu-
práci v uskutečnění této akce. 

Děkujeme všem mamin-
kám a babičkám, které nám 
napekly dobroty ke společné 
slavnostní večeři a snídani. 
A v poslední řadě velké díky 
patří všem, kteří se podíleli na 
přípravách a realizaci celého 
večera.

Přejeme krásné léto!

 Klub Kamarád

Vážení sportovní přátele, obča-
né Kostomlat!

Srdečně vás zdravím  v těchto 
červnových dnech. Na začátku 
mé krátké zprávy se vrátím do jar-
ních dnů a  v krátkosti  Vás sezná-
mím s  konáním  výroční valné 
hromady, která se konala v pátek 
25.3. 2022 v Sokolovně.

Valné hromady se zúčastni-
la starostka obce Kostomlaty  
Ing. Romana Hradilová a jednatel 
Župy Tyršovy bratr Josef Těšitel. 
Protože byla výroční schůze vo-
lební, došlo k volbě nového výbo-
ru Sokola, který bude pracovat  v 
tomto složení:

Starosta – b. Ing. Vacek Du-
šan

Místostarostka- s.Vávrová 
Eva

Jednatelka – s.Rutterová Ivana
Hospodářka –s. Mgr. Milena 

Hercoková
Další členové výboru- b.Tomáš 

Houdek, s.Iveta Mezuliánková, 
s.Věra Tamášová, s.Eva Šulcová, 
b.Jan Kyncl, a b.Bc. Jan Kučera

Kontrolní výbor ve složení:
Předsedkyně – s.Irena Zden-

ková
Členové – b.Antonín Bárta, b. 

Miroslav Cankář
Ve své zprávě jsem jednak při-

blížila sled událostí, které proběh-
ly v covidových letech 2020 a 2021 
a v závěru zprávy jsem zhodnotila 
tři funkční období, kdy jsem pra-
covala ve funkci starostky.

Nechce se tomu ani věřit, že je 
to devět let  od chvíle, kdy jsem 
tuto funkci přijala. Nebylo to až 
tak jednoduché a někdy i časově 
náročné. Nešlo jen o zajištění cho-
du Sokola, ale šlo i o vyplňování 
různých výkazů a tabulek, vypl-
ňování žádosti o dotaci a zajištění 

chodu pěti sportovních oddílů jak 
po stránce finanční, tak i materi-
ální. Snažila jsem se nejen já, ale 
i celý výbor pracovat těch devět 
let dle nejlepšího svědomí. Ráda 
bych Vám v krátkosti připomněla, 
co se nám za těch devět let poved-
lo i nepovedlo:

Chybou možná bylo, že jsme 
Sokolovnu nepřenechali obci, 
když o ni měla zájem. Dnes už 
vidím, že opravit tuto budovu je 
nad naše síly. Když vezmu spor-
tovní areál – obdrželi jsme inves-
tiční dotaci z programu 133510 
„Podpora materiálně technické 
základny sportu v roce 2016 na 
Rekonstrukci povrchu hřiště – zá-
vlahový systém" v částce 239 tis. 
Kč. Spolupodílela se na základě 
podmínek dotace i Obec Kosto-
mlaty částkou 34.tis. Kč a stejnou 
částkou fotbalový oddíl výtěžkem 
ze Staročeských Retromájů 2015, 
zrekonstruovali jsme WC na 
hřišti, nyní rekonstruujeme tré-

ninkové hřiště, volejbalové hřiště, 
oddíl petaque má pět hřišť. Sál 
Sokolovny jsme vybavili novými 
stoly, pořídili jsme 200 ks židlí, 
zrekonstruovali jsme jak pánské, 
tak i dámské WC v Sokolovně, 
postavili nový komín, zakoupili 
s pomocí sponzorů nová kamna. 
Svépomocí jsme opravili  podhled 
na přední straně Sokolovny a do-
končili jsme svody a jejich odvod 
do dešťové kanalizace. Mrzí mě, 
že se nám dosud nepodařilo opra-
vit vstup do Sokolovny, podhled 
po levé straně, žlaby a přilehlý 
sloup, i když jsem se o to moc sna-
žila. S finanční pomocí obce jsme 
opravili oplocení po pravé straně 
Sokolovny při hlavní silnici. Dva-
krát jsme žádali Středočeský kraj 
o dotaci na vytápění sálu Soko-
lovny, dvakrát jsme žádali o dotaci 
na rekonstrukci východní strany 
Sokolovny – bohužel neúspěšně. 
Všem oddílům finančně zajišťu-
jeme přípravu na jarní soutěže v 
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Rozhovor

hale BIOS. Na základě vypraco-
vaných žádostí o dotaci (nejprve 
program VIII a později Můj Klub) 
jsme od roku 2016 až do roku 2021 
pro naše trenéry a sportovce získali 
částku 1600000,- Kč. Na provoz 
a údržbu 65 tis. Kč. Nevím, kolik  
jednot se může touto částkou po-
chlubit. Všechny oddíly si vybírají 
oddílové příspěvky. Sami vidíte, že 
se snažíme pro sport v Kostomla-
tech získat finance i jinde, že jen 
nenatahujeme ruce,  jak si myslí 
někteří zastupitelé naší obce, že se 
nechováme jako nějací sociálové, 
kteří stojí ve frontě na příspěvek. 
Snažíme se pro naše občany při-
pravit i kulturní vyžití. Dvakrát 
jsme připravili Retromáje, když to 

situace dovolí, děláme každý rok 
Sportovní  ples, pro mladé zábavu. 
Třikrát jsme přivítali Cimbálovou 
muziku Strážničan s ochutnávkou 
vín, pro děti chystáme „Čertovské 
rojení“, Dětský den. Účastníme se 
fotbalového turnaje Kostomlat. 
Střídavě zajíždíme do Kostomlat 
pod Řípem a pod Milešovkou a 
oni zase k nám. Oddíl  petanque  
pořádá každý rok turnaj „Mydlo-
varský žebřík“ a „Kostomlatský ot-
vírák“, oddíl volejbalu pořádá po-
svícenský volejbalový turnaj. Mám 
radost z toho, že na našich hřištích 
běhá a sportuje 121 dětí volejbalu, 
fotbalu a petanque, místo toho, 
aby seděly u počítače nebo u tele-
vize. Určitě se na výchově našich 

dětí podílí  škola a rodina, nic proti 
tomu, tak to má být, ale i Sokol má 
na tom svůj podíl. Všichni, co se 
těm našim dětem věnují, to dělají 
ve svém volném čase a bez nároku 
na odměnu a když ji z dotace Můj 
klub dostanou, zase ji věnují na-
šim malým sportovcům. Nevím, 
zda jsme toho jako výbor Sokola 
a všechny naše oddíly udělali za 
těch devět let hodně nebo málo, to 
nechám na zvážení každého z vás. 
Věřte mi, že jsem měla z dokonče-
ní každé akce radost.

Co říci závěrem? Jen to, že dě-
kuji všem za dobrovolnou práci ve 
prospěch sportu v Kostomlatech. 
Děkuji všem členům Sokola, tre-
nérům, asistentům, sportovcům, 

správci, výboru Sokola a vůbec 
všem, co podporují sport v Kosto-
mlatech. Poděkování také patří i 
našim sponzorům a hlavně Obci 
Kostomlaty.

A ještě na úplný závěr, jsem ráda, 
že se našel někdo, jako je Dušan 
Vacek, který bude mým pokra-
čovatelem ve vedení Sokola. Jsem 
ráda, že je to mladší, perspektivní 
člověk se zájmem o sport. Ráda 
mu určitě budu nápomocna se 
vším v začátcích jeho starostování. 
Přeji mu hodně úspěchů.

Vám všem přeji hlavně hodně 
zdraví,  krásné letní dny, užijte si 
prázdnin a dovolených.

Vávrová Eva, TJ Sokol 
Kostomlaty nad Labem

Nejspíš jste zazname-
nali, že na valné hro-
madě Sokola proběhly 
volby nového vedení. No-
vým starostou Sokola se 
stal pan Dušan Vacek z 
Kostomlat. Požádal jsem 
ho proto o rozhovor. 

Dušan Vacek se před-
stavuje: Letos mi bylo 45 
let, pocházím ze sklářské-
ho města na Českomorav-
ské vrchovině Světlé nad 

Sázavou a do Kostomlat 
jsem se přistěhoval v roce 
2008. Vystudoval jsem 
Univerzitu Pardubice, Do-
pravní fakultu Jana Perne-
ra, obor elektrické trakce 
v dopravě. Svojí profesní 
část života jsem započal 
jako projektant elektric-
kých zařízení v železniční 
dopravě, po 10 letech jsem 
projektování pověsil na 
hřebík a začal se věnovat 
opravám a údržbě elektric-Fo
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1. Naprosto tradičně musí 
v případě nástupu nového ve-
dení přijít otázka na priority 
nejbližší doby. Jaké jste si tedy 
Vy osobně stanovil pro nejbližší 
např. rok?

Mojí prioritou je udržet chod 
TJ Sokol Kostomlaty mini-
málně ve stejném rozsahu jako 
doposud. Samozřejmé je, že je 
vždy co zlepšovat, proto jedna 
z vizí je vybudování hřiště na 
dnes tolik oblíbený beach volej-
bal, pokusit se o zlepšení záze-
mí zejména pro naše nejmladší 
sportovce a v neposlední řadě se 
budu snažit, aby naše sokolovna 
oblékla trochu reprezentativněj-
ší háv a byla jednou z dominant 
naší obce.

2. Do čela místní jednoty na-
stupujete po velmi nelehké pan-
demické době, kdy všechny spo-
lečenské a sportovní události 

kých lokomotiv. V sou-
časné době zastávám po-
zici provozního ředitele 
ve firmě IDS Cargo a.s., 
která patří mezi největší 
železniční nákladní do-
pravce v ČR. Současně si 
udržuji kvalifikaci stroj-
vedoucího, kterou vyko-
návám ve volných chví-
lích a tato činnost je mým 
největším koníčkem.

„spaly“. Vnímáte nějaký odklon 
dřívějších aktivních sportovců 
a členů Sokola? 

Jelikož máme nejen v dětské a 
mládežnické části, ale i v dospělé 
části členů naší Jednoty zapále-
né sportovce, tak musím říct, 
že všichni se podíleli na chodu 
jednotlivých sportovních oddílů 
co to jen šlo a tudíž žádný od-
klon nepozoruji. Spíše naopak – 
všichni byli velice natěšení, až ta 
nešťastná doba skončí a všichni 
budou moci vyběhnout za svý-
mi sporty. Všem za to patří veli-
ký dík! Co se společenských akcí 
týče, byli jsme limitováni vládní-
mi opatřeními, tudíž žádné akce 
v době jejich platnosti neprobí-
haly. Nicméně v době uvolnění 
opatření byla uspořádána zába-
va s cimbálem, která měla veli-
ký úspěch a letos na jaře byl po 
úplném rozvolnění po dvouleté 
pauze uspořádán sportovní ples, 

na který se sešla také slušná por-
ce zábavychtivých spoluobčanů, 
a myslím, že se akce více než vy-
dařila.

3. Co Vás přimělo k tomu, 
abyste se ucházel o místo v čele 
místní jednoty?

Jelikož si myslím, že jsem cel-
kem organizační typ a baví mě 
práce tohoto typu, tak jsem po 
rozhovoru se členy předchozího 
výboru nabídku na vedení míst-
ní jednoty přijal.

4. Opusťme nyní výhled Va-
šeho volebního období. Jak 
byste si přál, aby místní jednota 
vypadala za třeba 10 až 20 let?

Přál bych si, aby místní jedno-
ta pomáhala vychovávat stejně 
aktivní a sportovně založené 
děti, mládež i dospělé, jako se 
to dělo doposud, rád bych, aby 
zde bylo i zázemí odpovídající 

21. století nejen pro sportovní, 
ale společenské a kulturní vyžití.

5. V čem pro Vás spočívá pra-
vá podstata Sokola a sokolství? 
Udržela si organizace i přes 
dlouhá léta zákazu původní 
ideály svých zakladatelů Tyrše 
a Fügnera?

Tak podstata Sokola a sokol-
ství spočívá především v celko-
vém rozvoji osobnosti člověka 
bez rozdílu věku, společenského 
postavení a příjmu. Své členy 
vede k lásce k rodné zemi a k 
úctě k duchovnímu dědictví na-
šeho národa. Sokolové jsou ak-
tivní silou ve své obci, hybatelem 
sportovních a kulturních aktivit. 
Myslím, že si alespoň část svých 
tradic a ideálů celé hnutí i přes 
tuto nelehkou, hektickou a kon-
zumní dobu, stále drží.

Děkuji Vám za rozhovor!
Martin Piják
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Staročeské Máje

14. května se po dvoule-
té odmlce konaly tradič-
ní Staročeské Máje. Krá-
lovnou byla slečna Nela 

Smetaníková a králem 
pan Tomáš Prošek. Asi 
i " ti nahoře" měli z akce 
radost, protože celý den 

bylo nádherné počasí a 
celá akce byla velice pěk-
ná a vydařená. Srdečně 
děkujeme mladým, že tuto 

tradici nenechávají zanik-
nout. Těšíme se na příště!

Redakce
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Všechna fota: Marta Dvořáková
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 Na závěr

Vítání občánkůSpolečenská kronika

Významné životní jubileum oslavili:
Paní Jitka Ježková z Kostomlat
Pan Miroslav Veselý z Kostomlat
Paní Jaroslava Břeňová z Hronětic
Paní Miluše Helerová z Vápenska
Pan Antonín Krézl z Kostomlat
Pan Eduard Krištůfek z Lán
Pan Jaroslav Rychetský z Kostomlat
Pan Zdeněk Saska z Lán
Pan Antonín Michalčuk z Kostomlat
Paní Věra Bártová z Rozkoše
Paní Marie Sedláčková z Kostomlat
Pan Ladislav Zapadlo z Kostomlat
Pan Václav Gruntman z Rozkoše
Pan Vladimír Verner z Kostomlat
Paní Božena Bezuchová z Kostomlat

Naši noví malí spoluobčánci:
Ema Kubíčková z Kostomlat
Adéla Nováková z Kostomlat

Opustili nás:
Pan Pavel Procházka z Kostomlat
Paní Ivana Melingerová z Kostomlat
Pan Josef Bureš z Lán
Paní Libuše Mrňavá z Kostomlat

Obsluha kanalizace

Od 1. května 2022 došlo ke změně obsluhy ČOV a ka-
nalizace. V liché týdny servis zajišťuje zaměstnanec pan  
Filip Tuša - telefon  603901985, v sudé týdny pan  
Josef Bašus - telefon 602434128. Pro občany Kosto-
mlat za tratí, Lán a Hronětic stále platí, že mají při 
poruše kontaktovat firmu Janek Poděbrady – v pra-
covní dny od 7 do 15.30 na telefonu 775744450, o 
víkendu a ve svátek 77574472.

OÚ Kostomlaty n.L.

Pan Karel Denemark,  který dlouhé roky bydlel na místní  
hájovně a obhospodařoval zdejší lesy, vydal útlou kníž-
ku Vzpomínky pana hajného. 

Pokud máte o toto dílko zájem, lze ho pořídit na OÚ 
v Ostré.

                                                                       Redakce               

Všechna fota: Marta Dvořáková
Mezi námi jsme přivítali Hubertka, Amélku, Tadeáška, Emilku, 

Leoška, Nikolku, Jonáška, Stelinku, Jakoubka, Janičku, a Jimmyho 
MikešeGEODETICKÉ PRÁCE

Ing. Zdeněk Valenta
Na Bahnech 104
Kostomlaty nad Labem
28921
tel.774969857, 775617378
lysageo@seznam.cz

https://geodet-kostomlaty.cz
Nabízíme zeměměřické 

práce spojené s vytyčením 
hranic pozemků, geomet-
rickými plány a projektovou 
dokumentací pro stavbu ro-
dinného domu.


