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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané, úvodem 

mého novoročního příspěvku bych vám 
ráda a z celého srdce popřála úspěš-
ný vstup do nového roku, hodně štěstí
a zdraví nejen vám, ale i vašim blízkým 
a vašim rodinám. Bude to rok, pro který 
jsme si vytyčili mnoho cílů a výzev a já 
věřím, že se nám drtivou většinu z nich 
podaří zdárně naplnit a úspěšně zreali-
zovat. Mezi první a zásadní událost, ve-
doucí ke zkvalitnění a zefektivnění chodu 
obce, patří bezpochyby přechod na nový 
účetní systém, který v budoucnu umožní 
vybírání poplatků prostřednictvím poš-
tovní služby SIPO. Tato služba občanům 
byla hlavním důvodem rozsáhlých změn, 
které by v konečném důsledku měly při-
spět k většímu komfortu při pravidelných 
platbách i k nezanedbatelným časovým 
úsporám. S výměnou systému samozřej-
mě souvisí i mnoho systémových změn, 
které si vyžadují mnohému se naučit, tzv. 
za pochodu, v době každodenního fungo-
vání obecního úřadu. Proto je potřeba se 
předem omluvit za případné nedostatky 
a požádat vás o trpělivost a shovívavost
v počáteční fázi jeho fungování.

V závěru loňského roku se nám poda-
řilo zajistit vydláždění odstavné plochy 
u budovy nádraží. Místo bude osazeno 
květníky, aby byla dodržena bezpečná 
vzdálenost od kolejiště, a poté již bude 
sloužit naplno veřejnosti. V současné 
době rovněž probíhá jednání o odkou-
pení pozemku mezi zmiňovaným, nově 
vydlážděným pozemkem a nádražní bu-
dovou a dále jednání o převodu stávající 
rampy, která je i nadále ve vlastnictví stát-
ní organizace SŽDC. 

Ve stejné době  proběhlo výběrové ří-
zení na projektovou dokumentaci na 
sportovní hřiště u základní školy. Doku-
mentace bude zpracována tak, aby se obec 
mohla úspěšně ucházet o případnou dota-
ci na její realizaci. V přípravě jsou rovněž 
výběrová řízení na zpracování projektové 
dokumentace na kanalizaci v Rozkoši a ve 
Vápensku, dále na rekonstrukci čistírny 
odpadních vod a rekonstrukci obou na-
šich separačních dvorů. 
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(pokračování na str. 2)

OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM
ve spolupráci s KČT ØÍČANY

poøádají v sobotu 2. dubna 2016
1. ročník turistického pochodu

STEZKOU BOHUMILA HRABALA

Trasy: 11 – 16 – 25 – 35 km
Presentace: A: nádraží ČD Kostomlaty nad Labem…….. 7 – 10 hod.
 pro trasy 11 – 16 – 35 km
 B: nádraží ČD Lysá nad Labem …………… 7 – 10 hod.
 trasa 25 km
Startovné: 30,- Kč, členové KČT (po předložení členského průkazu)
 dětem bude poskytnuta sleva
Trasy jsou vedeny převážně po turisticky značených cestách
Cíl: do 17 hodin – Pivovar Nymburk
Odměna: pamětní list, něco na cestu, razítka
Informace: Zdeněk Duběnka, 9. května 89, Kostomlaty nad Labem
 tel.: 606 132 881, email: hrabstvidubenkov@email.cz

Akce je zařazena do seriálu akcí IVV, 200, Eurorando 2016.

Občerstvení z vlastních zásob nebo v restauracích a obchodech po trase pochodu.
Účast dětí v doprovodu dospělé osoby nebo vedoucího oddílu.
Pochod se koná za každého počasí, proto se podle toho oblečte a obujte.
Trasu pochodu absolvujete na vlastní nebezpečí.

Na Tvoji účast se těší pořadatelé.

V lednu proběhl v Čelákovicích slav-
nostní akt podepsání memoranda Cyklo-
stezkou Bohumila Hrabala, které stvrdilo 
podporu kraje, ale i jednotlivých měst
a obcí k připravované výstavbě cyklostez-

ky podél Labe. V této souvislosti bych 
rovněž ráda zmínila, že na základě podně-
tu naší obce a obce Hradištko bylo zadá-
no zpracování stavebního záměru lávky •
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• přes Labe. Tento projekt 
bude řešen samostatně a vě-
řím, že i on naplní naše oče-
kávání. 

Moc bych naší obci přála, 
aby byla v připravovaných zá-
měrech i žádostech o dotace 
úspěšná a v budoucích letech 
se mohla již jen rozvíjet. Je to 
jistě velkou výzvou a přáním 
nejen zastupitelů, ale i nás 
všech.

Ing. Romana Hradilová
starostka obce

Slovo starostky
dokončení

Odpady

Na podzim odstanili techničtí pracovníci obce staré zastře-
šení autobusové zastávky a přilehlou polorozpadlou stavební 
buňku na Lánech. Na toto místo byla koncem roku nainstalo-
vána nová autobusová čekárna.

Od počátku roku 2015 jsou 
umístěny v Kostomlatech
a okolních obcích popelnice 
s označením „sběr použitého 
kuchyňského oleje“. Do těch-
to popelnic mohou občané 
odkládat použitý kuchyň-
ský olej v uzavřených PET
lahvích. Po roce fungování 
tohoto sběru můžeme říct, že 
máme první malé úspěchy. 
Lidé se naučili do popelnic 
olej vkládat a za rok 2015 se 
podařilo sebrat 100 litrů po-
užitého kuchyňského ole-
je. Tento olej tak mohl najít 
své další využití a neskončil
v kanalizaci, která nám všem 
slouží. Děkujeme.

Nový majitel bývalé hos-
pody v Rozkoši zažádal obec
o povolení vybudování vjez-
du. V cestě však byly umístěny 
kontejnery na sběr tříděného 
odpadu. Po vzájemné dohodě 
vybudoval tento majitel na své 
náklady nové dlážděné stání 
pro kontejnery na obecním 
pozemku vedle zastávky.

Nová čekárna

Vandalové a kostomlatské autobusové zastávky
O předposledním víkendu 

před Vánoci se na kostomlat-
ských autobusových zastávkách 
podepsali neznámí vandalové. 
Zastávku u obecního úřadu 
poškodili tak, že vykopli a vylo-
mili boční stěnu. Na autobusové 
zastávce u Jednoty někdo v od-
padkovém koši odpálil nezná-
mou látku, která svou explozí 
zničila celý plechový odpadkový 
koš, jehož zbytky se našly až přes 
silnici na chodníku u Jednoty. 
Koš pak tlakovou vlnou po-
škodil dřevěnou část zastávky. 
Poškození autobusových zastá-
vek bylo oznámeno Policii ČR
a nahlášeno na pojišťovnu.

Bc. Zdeňka Keistová Fo
to

: O
Ú

Fo
to

: O
Ú

Fo
to

: O
Ú

Poplatky obci v roce 2016
Platby v hotovosti do pokladny OÚ - pokladní hodiny jsou 

v pondělí a ve středu od 7 do 11 hodin a od 12 do 17 ho-
din, na účet 504 364 369/0800 s variabilním symbolem čísla 
domu, složenkou, kterou zašleme na vyžádání. Poplatky jsou 
splatné do 29. 2. 2016.
Poplatek za odpad:
550,- Kč/trvale hlášený občan
nebo
550,- Kč/nemovitost, ve které není hlášena k TP žádná osoba
Poplatek ze psa v obci Kostomlaty nad Labem:
za prvního psa   ……………………………………… 100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož majitele    …… 150,- Kč
Poplatek ze psa v obcích Hronětice, Lány, Rozkoš a Vápensko:
za prvního psa   ……………………………………… 50,-Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož majitele    …… 100,-Kč
Poplatek za stočné:
133,- Kč/os./měsíc nebo nemovitost/měsíc
– splatné vždy do 15. dne daného měsíce
Poplatek za hrobová místa od roku 2016:
Jednohrob   ………………………………… 500,- Kč/10 let
Dvojhrob   ………………………………… 700,- Kč/10 let
Trojhrob   ………………………………… 900,- Kč/10 let
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Proč se pokácel jasan ztepilý pøed nádražím?

Vzpomínka na družbu

Prvního ledna se uskutečnil již druhý ročník „Novoročního pochodu na Mydlovar“. Možná i vlivem posunutého začátku se řady 
jeho účastníků významně rozrostly. V cíli trasy bylo pro všechny zúčastněné již tradičně připraveno pohoštění v podobě svařeného 
vína a čaje s možností opékání špekáčků. Celá akce tak díky své příjemné atmosféře splnila svůj původní záměr, stát se přátelským 
setkáním občanů všech věkových kategorií, spojených s aktivním pohybem na čerstvém vzduchu. 

V jednom horkém srpno-
vém dopoledni loňského roku 
došlo k nečekanému a náhlé-
mu odlomení větví na jasanu 
ztepilém u vylepovací plochy 
před nádražím. Jedna větev 
dopadla přímo na chodník, 
kde se naštěstí v tu chvíli nikdo 
nepohyboval a tak nedošlo
k žádnému zranění. Další na-
lomená větev zůstala viset na 
stromě. Musel být neprodleně 
povolán stromolezec - arboris-
ta, který provedl ořez prask-
lých větví, aby neohrožovaly 
zdraví a majetek. Arborista 
vyslovil podezření, že dochá-
zí k perifernímu prosychání
a jasan chřadne. K odbornému 
posudku jsme oslovili pana 
ing. Jaroslava Kolaříka Ph.D., 
aby vypracoval znalecký po-

sudek na aktuální stav jasanu.  
Provedl zhodnocení předmět-
ného stromu za účelem stano-
vení perspektivy a provozní 
bezpečnosti. V posudku uve-
dl, že zdravotní stav stromu 
je velmi špatný, dochází k pe-
rifernímu prosychání, prav-
děpodobně je vše způsobené 
houbou. Strom byl zhodnocen 
jako nevyhovující bez mož-
nosti stabilizace nedestruk-
tivním pěstebním zásahem
a bylo doporučeno pokácení. 
Jelikož se jedná o strom na vel-
mi  frekventovaném místě, kde 
by mohlo dojít k ohrožení ma-
jetku a především bezpečnosti 
občanů, povolila Rada obce na 
základě odborného posudku 
jasan pokácet.

Bc. Zdeňka Keistová

Již málokdo z kostomlat-
ských si vzpomene na letitou 
družbu naší obce s jihomo-
ravskými Mikulčicemi. A ne-
bylo to jen o společenských 
návštěvách, ale i o brigádnic-
ké pomoci a to oboustranné.
Mikulčičtí pomáhali při stav-
bě tělocvičny BIOS, kosto-
mlatští při budování jejich 
kulturního domu.

Zrodila se i dlouhodobá 
přátelství některých našich 
rodin, která trvají dodnes. 

Popravdě řečeno, těšili jsme 
se nejen na popovídání a vý-
měnu zkušeností při správě, 
výstavbě a řízení obcí, ale také 
na ochutnávku jejich vyni-
kajících vín. I přes značnou 
vzdálenost našich obcí (254 
km) jsme rádi uhradili nákla-
dy na dopravu, která byla mi-
nimální, díky podpoře majite-
le autobusu pana Leoše Pravce
a řidiče, kterým byl můj bratr, 
bez nároku na diety a podob-
ně.

Pražáci si to nepřipustí, ale 
je skutečností, že čím dále od 
Prahy, tím jsou lidé vstřícnější 
a pohodovější. Nejen výborné 
víno je mikulčickou specia-
litou, umí slivovici, meruň-
kovici a řadu dalších likérů. 
Málokdo ví, že strop spojo-
vací haly mezi naší školou 
a tělocvičnou BIOS, respekti-
ve jeho nahození je kvalitním 

dílem pracantů z Mikulčic. 
A oni nenahazovali, jak je
u nás zvykem, zednickou lžící, 
ale rovnou fankou.

Myslím, že i naše pomoc při 
stavbě jejich kulturního domu 
byla užitečná. Při práci jsme si 
užili i mnoho legrace.

Ano, na hezké věci se vždy 
dobře vzpomíná.

Antonín Bárta

Stejně nebezpečný byl i kaštan u paty poštovní rampy.
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Mateøská škola Kostomlaty nad Labem
Leden v mateřské škole se 

nesl v duchu blížících se zápisů 
do prvních ročníků. Předškolní 
děti si program zpestřily návště-
vou první třídy Základní školy 
Kostomlaty nad Labem, kam se 
děti ze Sluníčkové třídy vydaly 
12. 1. 2016 a děti z Balónkové 
třídy 15. 1. 2015.

19. 1. 2015 přijelo do MŠ
Liduščino divadlo s představe-
ním, které se jmenovalo „Zimní 
pohádka aneb skřítek Třešnička 
a paní Zima“.

Velkou radost nám přinesl 
úspěch v rozvojovém programu 
Podpora logopedické prevence 
v předškolním vzdělávání, kam 
jsme se opět přihlásili s projek-
tem „Povídání se sluníčkem“. 

V letošním roce se naší ma-
teřské škole podařilo stejně jako 
loni získat z programu nemalé 
fi nanční prostředky. Pro rok 
2016 jsme získali na pomůcky 
logopedického charakteru nej-
vyšší možnou částku 30 000 Kč.

Pro uplynulý rok 2015 získala 
naše mateřská škola v rozvojo-
vém programu Podpora logo-
pedické prevence 40 000 Kč, ze 
kterého bylo uhrazeno proško-
lení dvou učitelek z Kytičkové 
třídy v kurzu „Primární logo-
pedická prevence“. Zbývající 
část fi nančních prostředků byla 
použita na nákup nejrůznějších 
logopedických pomůcek. Poří-
zeny byly například pomůcky 
pro dechová cvičení, hra „Roz-
hýbej svůj jazýček“, obrazový
a metodický materiál k podpoře 
správného a přirozeného vývoje 
řeči a logopedické prevenci „Ja-
zyk a řeč“ a „Protiklady“...

Největší radost máme z nově 
zakoupené metodické pomůcky 
„Klokanův kufr“. Jde o skříňku, 
ve které jsou uloženy veškeré 
pomůcky ze dřeva a matové-
ho kartonu: obrázkové karty, 
vkládačky, skládačky a moto-
rický materiál. Rozvíjí dítě od 
3 let věku ve všech důležitých 
oblastech - od zrakového a slu-
chového vnímání přes moto-
rické dovednosti, řeč, orientaci
v prostoru a čase, základní ma-
tematické představy až po se-
beobsluhu, sociální dovednosti
a hru.

Mgr. Markéta Borecká
ředitelka MŠ Kostomlaty n/ L.
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Zprávy ze školy
(prosinec 2015 - leden 2016)

1. Druhý elektrický 
sporák jsme nainstalovali 
do cvičné kuchyňky - úterý
1. prosince.

2. Vánoční besídku si uži-
ly děti z 1. třídy společně s ro-
diči ve čtvrtek 3. 12.

3. Tentýž den se usku-
tečnil plánovaný „Vánoční 
jarmark,“ spojený se dnem 
otevřených dveří. Akce s cí-
lem dalšího zkvalitnění va-
zeb mezi školou, dětmi a ro-
diči vysoko, vysoko předčila 
očekávání! Krásná atmosféra
v příjemném prostředí.
MYSLÍME NA OSTATNÍ:

4. Prodejní výstava vý-
robků dětí vynesla neuvěřitel-
ných 15 666,- Kč. Žákovský 
parlament doporučil 2/3 část-
ky věnovat na charitu (Dobrý 
Anděl - cílené dítě) a 1/3 smy-
sluplně využít pro školu. Sou-
běžně s touto akcí proběhla
v rámci jarmarku druhá cha-
ritativní sbírka.

Na konto o.p.s. „Život dě-
tem,“ bylo vybráno prodejem 
upomínkových předmětů 
1.800,- Kč.  

5. V pátek 4. prosince 
chodil ve škole základní i ma-
teřské Mikuláš, vše pod patro-
nací 9. třídy.

6. Na Barboru dopoledne 
děti ze ZUŠ představily svůj 
vánoční hudební repertoár 
kamarádům ze základky.

7. V úterý 8. prosince 
odjela 1. a 3. třída do Obří-
ho akvária v Hradci Králové,
cestou se zastavili v Hrádku
u Nechanic, oděném do vá-
nočního hávu.

8. Zahraniční výlet do 
vánoční Vídně ve čtvrtek 10. 
12. byl v důsledku neutěšené 
bezpečnostní situace v Evropě
s ohledem na životy a zdraví 
našich dětí defi nitivně zrušen.

9. V posledním předvá-
nočním týdnu proběhly dva 
koncerty ZUŠ pro rodiče - 
úterý a středa.  

10. Pátek před prázdninami 
si děti užily vánoční besídky.

11. Nástup do školy v pon-
dělí 4. ledna po dvou volných 
dnech ředitele a prázdninách 
vánočních nás zastihuje v oba-

vách o sněhovou pokrývku na 
plánovaný lyžařský výcvik.

12. Žákovský parlament 
se schází v úterý 5. ledna.

13. Na lyžařský kurz od-
jíždíme v pondělí 11. ledna
a ZAČÍNÁ SNĚŽIT jako na 
objednávku.

14. V úterý 12. a pátek
15. ledna navštívily děti z MŠ 
své kamarády v 1. třídě ZŠ. 
Spokojenost byla na obou stra-
nách.

15. V pátek se děti vrací
z „lyžáku.“ Všichni spokojeni 
a zdraví.

16. Úterý 19. ledna bruslí 
děti z 8. a 9. třídy v rámci Tv 
na zimním stadionu v Nym-
burce, za laskavého svolení 
ředitele NED Hockey klubu 
PaeDr. Netíka, úplně zdarma.

17. Ten den odpoledne se 
schází širší vedení školy, aby 
mimo jiné projednalo závěry 
žákovského parlamentu a zá-
pisy do 1. tříd.

18. Ve středu 20. ledna od-
jíždí KMD do divadla ABC, 
kde od 19 hodin bude svědkem 
muzikálu Ivana Hlase, Bedřich 
Smetana: THE GREATEST 
HITS. Zábavná podívaná s ži-
vou kapelou, písničkami, tanci 
i šermy vypráví o fi ktivním
divadelním souboru, který 
musí pro fi nanční záchranu 
divadla urychleně nazkoušet 
nové představení sestavené 
ze všech devíti Smetanových 
oper.

19. Připravujeme:
A. Pedagogickou radu č. 3
v pondělí 25. ledna.
B. Vysvědčení, resp. Výpisy 
se budou vydávat ve čtvrtek 
28. 1. 2016.
C. Pátek 29. ledna = pololet-
ní prázdniny.
D. Zápis do 1. třídy: úterý
2. února od 13 - 16 hodin.
E. KMD sobota 20. února 
Přízrak Londýna, divadlo Hy-
bernia.         
F. Jarní prázdniny 7. - 11. 3. 
2016.

Vše dobré v novém roce 
2016 přeje ZŠ Kostomlaty 
nad Labem
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Ve dnech 11.-15.1. se pro děti ze ZŠ uskutečnil lyžařský výcvik ve Strážném. 

Rok včely

Kroužek mladých myslivců SDH Hronětice

a pomůcky:
K ošetřování včel je nutné 

nářadí jako při jiné řemeslné 
práci. Jde o pomůcky speciální 
pro tuto činnost.

K ochraně před bodnutím 
si bereme na hlavu kukly, klo-
bouky i přilby, ruce si chrání-
me rukavicemi a oblékáme se 
do včelařské kombinézy.

K práci v úle nám slouží 
rozpěrák jako univerzální ná-
stroj k páčení přitmelených 
rámků, k seškrabávání tmele. 

Včelařský rok nezačíná
1. lednem, jako rok občan-
ský. Do té doby uplynula 
asi polovina období zimní-
ho klidu. Nový rok včelstev
a včelaře začal už asi o pět mě-
síců dříve. Nedělíme ho jen 
do čtyř ročních období, nýbrž 
do sedmi. Po podletí následují 
postupně: podzim, zima, před-
jaří, jaro, časné léto a plné léto.

Základní včelařské nářadí 

Na Štědrý den jsme podle 
mysliveckých tradic vyrazi-
li nakrmit zvěř do krmelců 
a nezapomněli jsme se zasta-
vit pod mostem v naší obci, 
kde žije populace divokých 
kachen a nutrií. V novém roce 
přišla ta opravdová zima i se 
sněhovou nadílkou, která ztě-
žuje zvěři, ale i malým ptáč-

Naše činnost se opírala
o schválený plán činnosti sbo-
ru. 5. prosince jsme uspořádali 
Mikulášskou nadílku s diskoté-
kou pro děti v hasičské zbroj-
nici. 13. prosince se konala 
Výroční valná hromada naše-
ho SDH v prostorách hasičské 
zbrojnice. Zhodnotili jsme čin-
nost za uplynulé období r. 2015. 

kům hledání potravy a proto 
je potřeba jim častěji přilep-
šovat do krmítek, která jsou 
rozmístěna po naší obci. Pro-
to chceme požádat naše spo-
luobčany, aby nám pomohli 
do krmítek doplňovat.

Za kroužek mladých myslivců 
František Touš

K vyjímání rámků nám slouží 
kleště.

K mírnění včel je vhodný 
kouř vyvíjený z kuřáku. Dý-
mák-kuřák plníme vhodným 
troudem,nejlépe z vrby, břízy.

Ke smetání včel z víka,nebo 
z rámků nám slouží smetá-
ček,nebo peroutka a k jemněj-
šímu odstranění včel používá-
me brko.

K medobraní potřebujeme 
odvíčkovací vidličku nebo 
nůž, odvíčkovací konstrukci 

pro opření rámků, nádobu na 
otírání víček a úlomků vosku.
Dále medomet a řadu cedníků 
i nádob pro med.

Popsané pomůcky jsou je-
nom částí používaných při 
obsluze včel. Mnozí včelaři si 
sami vyrábějí různé škrabky, 
pohrabáčky k odstranění ne-
čistot (mrtvolek, měli a jiného 
odpadu).

Včelám dík!
Marta Dvořáková

 Jako včela uč se žít, stvoříš vlastní blahobyt.

Bylo konstatováno, že náš SDH 
splnil svá předsevzetí. Za svou 
činnost pro blaho našeho sboru 
byli odměněni někteří členo-
vé a členky Pamětním listem
a stuhou za věrnost. 
20 let členství: 
pan Josef Saska

30 let členství: 
paní Marie Vokálová, pan Mi-
lan Vokál, Hela Řeháková, •
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Znovuotevření knihovny
v nové podobě.

•  Standa Pokorný, Mirek 
Kašička

50 let členství:
pan František Král st.

Dále byl schválen plán čin-
nosti pro rok 2016. Výroční 
valné hromady se zúčastnili 
zástupci SDH 6. okrsku – za 
Obecní úřad v Kostomlatech 

nad Labem paní starostka Ing. 
Romana Hradilová, za HZS 
Nymburk mjr. Zdeněk Vlasák
a za OSH Nymburk pan Martin 
Král.

Výroční valná hromada byla 
zakončena občerstvením a ta-
neční veselicí s hudbou pana 
Petrnouška. 

Zástupci našeho sboru se zú-
častnili Výroční valné hromady 

SDH Straky, Zbožíčko a Čilec. 
Náš sbor uspořádal Silvestr 

s vepřovými hody a hudbou 
pana Aleše Bárty. Všem zúčast-
něným se tato akce líbila. 

14. ledna jsme se sešli na 
členské schůzi. V tomto měsíci 
se zúčastníme Výroční valné 
hromady SDH v Kamenném 
zboží a Kostomlátkách a poté
v únoru Výroční valné hroma-

dy 6. okrsku v Kostomlátkách.
13. února uspořádáme Ha-

sičský ples v naší hasičské 
zbrojnici, kam jste všichni sr-
dečně zváni. O další činnosti 
SDH Vás budeme průběžně 
informovat.

Za SDH Hronětice
Jaroslava Škorničková

Klub Ka-
marád (pů-
vodním ná-
zvem Dětský 
klub Kama-

rád o. s.), vznikl v roce 2008. 
Ze začátku směřované aktivi-
ty pro maminky na rodičov-
ské dovolené a jejich děti se 
postupně rozšířily na aktivi-
ty pro školkové i školní děti
a dospělé.

Po celý rok připravujeme 
pro širokou veřejnost jedno-
rázové kulturní a sportovní 
akce, semináře a besedy, po-
bytové akce, příměstský tábor. 
Nabízíme také služby v podo-
bě vyzvedávání a hlídání dětí, 
půjčování her, kostýmů, po-

V loňském roce 
se podařilo pro 
knihovnu získat 
dotaci ze Středo-

českého kraje na její obnovu.
Za podpory obce Kosto-

mlaty nad Labem se tedy po-
dařilo projekt celý zrealizovat
a čtenáři se tak mohou těšit 
na knihovnu novou. I přes 
vánoční období, v době, kdy 
každý především odpočívá 
a relaxuje, se nám podařilo 

Klub Kamarád

Knihovna

můcek pro miminka a mamin-
ky. Současně již osmým rokem 
poskytujeme zázemí v herně
a pořádáme kroužky pro děti
i dospělé. 

Klub má celkem 17 registro-
vaných dobrovolných členů, 
kteří připravují jednorázové 
akce, zajišťují kroužky a her-
nu bez nároku na odměnu. 
U všech akcí pomáhají i další 
dobrovolníci nejen z řad ro-
dinných příslušníků.

V rámci změny zákonů se 
organizace z původního ob-
čanského sdružení (o. s.) sta-
la zapsaným spolkem (z. s.)
a v loňském roce změnila svůj 
název na Klub Kamarád. 

Od roku 2010 spravuje také 
Obecní knihovnu.

projekt naplnit. Velké podě-
kování patří všem dobro-
volníkům za jejich nasazení 
a pomoc, aby mohla knihov-
na od nového roku být zno-
vu v provozu a v novém.

Knihovna v současné době 
nabízí nádherný prostor, 
který kromě půjčování knih 
umožňuje i realizaci před-
nášek, seminářů, akcí a zá-
jmových aktivit. K dispozici 
jsou počítače s připojením 
na internet ke zpracovávání 
osobních materiálů s mož-
ností barevného tisku a kopí-
rování.

V knihovně probíhá me-
zivýpůjční služba s jinými 
knihovnami.

Rádi bychom zapojili 

Provozní doba knihovny
Pondělí 16:00 - 18:00
Čtvrtek  16:00 - 18:00
Sobota    9:00 - 11:00

Klub Kamarád - program září

pondělí

8:00 - 12:00  hlídání dětí

8:00 - 12:00  hlídání dětí

Program pro rodiče s dětmi
10:00 -10:30 program pro 
děti 2-4 let
10:30 - 11:00 tvoření pro 
děti 2-4 let

12:30 - 15:15  Volnočasový 
klub pro školní děti
14:00 - 15:00  Tvoření pro 
školní děti s Gábinou
15:30 – 18:00  Krátkodobé 
hlídaní školkových dětí
16:15 - 17:00  Klubáček

15:15 - 15:45  Čtenářský 
kroužek
12:30 - 15:15  Volnočasový 
klub pro školní děti 
15:15 – 16:00  Hrátky
s kocourem
15:30 – 18:00  Krátkodobé 
hlídaní školkových dětí

12:30 – 15:00  Volnočasový 
klub pro školní děti 
15:15 - 16:00  Míčové hry

12:30 – 17:00  Volnočasový 
klub pro školní děti 
15:30 – 16:15  Tanečky
s Petrou

18:00 – 20:00  Jóga – pouze na 
rezervaci

úterý

středa

čtvrtek

pátek

Herna: út 8:00 - 12:00 / čt 15:30 - 17:00

Registrační poplatek děti a senioři 20 Kč/rok
Registrační poplatek dospělí 50 Kč/rok
tisk/kopírování A4 čb. – jednostranně 4 Kč
tisk/kopírování A4 čb. – oboustranně 6 Kč
tisk/kopírování A4 bar. – jednostranně 10 Kč
tisk/kopírování A4 bar. – oboustranně 20 Kč
Internet zdarma

Ceník knihovních služeb

knihovnu do akce ČD Kni-
ha do vlaku a to umístěním 
knihovničky do čekárny na 
nádraží v Kostomlatech nad 
Labem. Projekt spoléhá na 
slušnost lidí, kteří vypůjče-
nou knihu po přečtení vrátí 
nebo vymění za jinou. Rea-
lizace tohoto projektu bude 
uvedena na webových strán-
kách Klubu a knihovny.
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Pravidelné aktivity a služby Klubu Kamarád
• Dopolední úterní program

Každé úterý dopoledne nabízíme program pro naše nejmenší
a jejich maminky. Děti se seznamují s jinými dětmi, zpravidla svými 
vrstevníky. Rodičům je představena řízená činnost za použití růz-
ných pomůcek, jako například taktilní sady, gymnastických míčů, 
overballů, hudebních nástrojů a pomůcek na tvoření. 

Klubovna je vybavena hračkami pro děti a poskytuje i zázemí 
pro maminky. Prostor můžete využít celé dopoledne, je vybaven 
mikrovlnnou troubou a nádobím, nabízíme i prodej drobného ob-
čerstvení. V případě hezkého počasí v jarních a letních měsících je
k dispozici i dětské hřiště při základní škole. Pobyt je zpoplatněn 
částkou 20 Kč/dospělý.
• Klubíčko - Miniškolička

je nabízena dětem, které ještě nenastoupily pravidelnou školní do-
cházku v MŠ. Ze zkušeností můžeme říci, že tento program je pro 
děti velmi důležitý. Děti si zvykají na odloučení od maminky a volně 
přechází na dopolední režim, který ho v pravidelné školní docházce 
čeká. Děti se plynule učí hrát spolu, nejen vedle sebe a utváří tak 
malý kolektiv.
• Volnočasový klub pro školní děti

Od loňského roku nabízíme pro děti školního věku prostor pro 
trávení volného času po vyučování. Děti mají k dispozici společen-
ské hry, počítač s připojením na internet a tiskárnu.
• Odpolední hlídání dětí

V pondělí a úterý mohou rodiče školkových dětí využít naše hlí-
dání. Děti vyzvedáváme ze školky a v klubovně si mohou pohrát, 
nebo něco vyrobit ještě po 16. hodině.
• Bezplatné služby

V době tréninků dětské fotbalové přípravky nabízíme rodičům 
využít hernu s mladšími dětmi. 
• Půjčovna

Od loňského roku půjčujeme stolní společenské hry. V nabídce 
jsou hry pro širokou věkovou kategorii: Pohádkové hraní, Pino Sor-
tino, Barvy, Loto, Ferda učí, Můj první kvíz, Zajíc v pytli, Ferda kvízy, 
Soubor her Večerníček, Moje první hodiny, Logico, 100 games Bo-
naparte, Doubble, Kloboučku hop, Educal toy, Padající opičky, Panic 
lab, Kufřík- Madagaskar, Na ledové kře. Seznam a podrobnější popis 
nabízených her je na webových stránkách nebo v klubovně.

Dále nabízíme půjčení divadelních (karnevalových) kostýmů, 
kojeneckých potřeb (digitální váha pro miminka, cestovní postýl-
ka atd.), sportovních potřeb a montessori pomůcek především pro 
předškolní děti. 
• Přednášky 

Program přednášek a besed je většinou formou jednorázové akce, 
která má svou úvodní část a seznámí účastníky s tématem. Podle 
zájmu se případné téma rozšíří do cyklu pravidelných besed. Před-
nášky vedou externí odborníci. Velmi úspěšná přednáška v loňském 
roce byla přednáška „O paměti“. Paní Mgr. Petra Hirtlová (trenér-
ka paměti 3. stupně) představila, jak se dá neustále paměť trénovat
a rozvíjet. Na základě ohlasů plánujeme v letošním roce nabídnout 
celý cyklus tréninkových přednášek.

Také na podněty úspěšných interakčních besed nabízíme od led-
na v odpoledních hodinách blok „Změny jídelníčku a návodů jak 
na to“. Tento cyklus přednášek připravila paní Gabriela Poncová – 
výživová poradkyně NutriAcademy.

KROUŽKY
• Večerní tvoření pro dospělé

Velmi oblíbené se v posledních letech stává Večerní tvoření pro 
dospělé. Zajímavé, různé techniky tvoření, které se v současné době 
na trhu objevují, jsou dostupné i pro vás prostřednictvím toho-
to programu. Není potřeba být příliš zručný na to, abyste si mohli 
vyzkoušet, naučit se a vytvořit si výrobek, který Vám udělá radost

a doma dekoraci.  
• Kreativní tvoření pro děti

Tvoření je určeno pro školní děti od 8 let. Děti se seznámí s růz-
nými výtvarnými technikami, materiály a postupy. Děti pracují
v tematických projektech, většinu výrobků si odnáší domů.
• Míčové hry 

Tento kroužek je nabízen dětem v předškolním a mladším škol-
ním věku. Zahrnuje všechny dostupné míčové aktivity, jako např. 
fl orbal, fotbálek, přehazovaná, házení na koš atd. Děti mají možnost 
seznámit se přiměřeně svému věku se sporty, kterým se později mo-
hou věnovat. Naučí se motoricky zvládat míč a umí s ním pracovat, 
učí se kolektivní hře.

• Klubáček
se koná v duchu montessori pedagogiky. Programy pro děti

v předškolním věku mají různé metody, jak začít s přípravou na 
školu. V Klubáčku mají děti možnost poznávat nové věci, učí se 
zaměřovat svou pozornost k danému tématu a činnosti s pomocí 
montessori pomůcek.
• Hrátky s kocourkem

Kroužek, který probíhá společně s rodiči, slouží k prevenci špat-
ných řečových návyků. Učí děti správně dýchat, procvičit mluvidla
a jazýček. Náplní každé lekce jsou dechová cvičení a logopedické hry 
(rytmizace slov, říkadel a rozpočítadel, hry se zpěvy a pohádky). 
• Tanečky

Na kroužku dětí trénují jednoduché taneční sestavy, které jim po-
máhají uvědomovat si rytmus a rozvíjí tím cit pro pohyb.
• Čtenářsko-dramatický kroužek 

Od nového pololetí otevíráme Čtenářsko-dramatický kroužek. 
Během kroužku se děti naučí základním technikám divadla, nau-
čí se spolupracovat a improvizovat. Očekávaným cílem kroužku je 
secvičování společného divadelního představení. Kroužek je vhod-
ný pro děti od 2. třídy. V případě zájmu o tento kroužek, se na vás 
těšíme na první hodině, která se bude konat 3. 2. 2016 od 15.00
v Obecní knihovně. 

Převod dětí ze školky na klubové kroužky zajišťujeme na základě 
předchozí domluvy.

JEDNORÁZOVÉ AKCE
• Karneval - Sportovní odpoledne v maskách

V maskách přivítáme děti i dospělé 27. února od 15 hod
v hale BIOS. 
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15000 Kč na občana ročně

• Vítání jara
V letošním roce poprvé budeme „Vítat jaro“ místo již tradičního 

vynášení Morany. Letos nám vynášení Morany vstoupilo do jar-
ních prázdnin. Z tohoto důvodu přesouváme tuto událost o týden 
později. Sejdeme se opět u separačního dvora v neděli 20. března
v 15 hod.
• Velikonoční jarmark

25. března bychom Vás rádi pozvali na Velikonoční jarmark. Přes 
různé obtíže se snažíme tuto akci do Kostomlat začlenit již několik 
let. Věříme, že se letos podaří uskutečnit Velikonoční jarmark v plné 
míře a bude pro občany Kostomlat příjemným naladěním jara.
• Noc s Andersenem

Již tradicí se stala akce „Noc s Andersenem“. Letošní noc proběh-
ne 1. dubna, kde na nás čeká nádherné téma Malé mořské víly. Tě-
šíme se na všechny spáče, pro které připravujeme pestrý program 
plný soutěží, zábavy i poučení. 
• Rodinný den

Tato akce postupně přešla z oslavy Dne dětí a Kolečkiády na osla-
vu ukončení školního roku a zahájení letních prázdnin. Již v těchto 
měsících připravujeme nejen pro děti, ale i jejich rodiče a prarodiče 
odpočinkové odpoledne plné her a zábavy.
• Příměstský tábor

Již potřetí připravujeme pro děti příměstský tábor zaměřený na 

hry, výlety do okolí a poznávání přírody. Tábor je pouze pro školní 
děti. V minulých ročnících se zapojili do náplně programu i rodiče 
zúčastněných dětí a patří jim za to naše velké poděkování. Děti se 
díky tomu seznámí se specifi ckými obory. I letos plánujeme obdob-
nou spolupráci. 
• Mikulášská nadílka

Každým rokem mezi nás přichází anděl, čert a Mikuláš, kteří od-
měňují děti. Jsme rádi za spolupráci „vápenských dospěláků“ a škol-
ních dětí při realizaci programu.
• Advent

Od roku 2010 pořádáme Adventní výstavu vždy v sobotu před 
první adventní nedělí. Na výstavě je možné nakoupit nebo si vyrobit 
vánoční výzdobu a drobné dárky. Každým rokem přibývá více dílni-
ček pro děti, velmi oblíbené je psaní dopisu Ježíškovi, na které dětem 
přijde poštou odpověď s překvapením přímo z Ježíškovy dílny.

Součástí Adventní výstavy je rozsvěcení vánočního stromu do-
provázené hudebním vystoupením kostomlatských dětí ze ZUŠ 
Lysá nad Labem a dospělých sboristů.

Podrobné i aktuální informace o činnosti a aktivitách Klu-
bu naleznete na webových stránkách www.klubkamarad.cz
a www.knihovna-kostomlaty.cz

text a foto
Libuše Břeňová

Pár týdnů před Vánoci 
proběhlo poněkud utajené 
veřejné jednání ZO, na kte-
rém byl schválen rozpočet 
obce na tento rok. Infor-
mace o konání tohoto dů-
ležitého jednání ZO, jakož
i návrh rozpočtu v tzv. paragra-
fové formě, byly k vidění pouze 
na úřední desce před budovou 
OU nebo na webu obce. Jedna 
z mála informací, kterou bylo 
možné z té jednostránkové in-
formace vyčíst, bylo zjištění, že  
se jedná o rozpočet s 6 milio-
novým schodkem. Takže o ko-
nání toho ZO věděl málokdo, 
natož aby měli občané možnost 
se před schvalováním rozpočtu
s ním seznámit.

Představa, že někdo je scho-
pen až při poslechu na schůzi 
ZO byť jenom udržet v paměti 
několik set položek rozpočtu, 
je naprosto nereálná a to je tře-
ba s těmi položkami ještě pra-
covat, mít k dispozici rozpočet
a jeho reálné čerpání minimál-
ně za předchozí rok, lépe pak 
za několik posledních let, znát 
spoustu dalších informací, aby 
bylo možné říci, seznámil jsem 
se s rozpočtem. Pochopitelně 
nelze očekávat, že každý má 
možnosti a schopnosti se tak 
rozsáhlou agendou probírat. 
Proto ale existují prostředky 
(Kostomlatské noviny, obecní 
web...), ve kterých by měl být 

zejména rozpočet obce obča-
nům srozumitelně vysvětlen, 
pochopitelně před jeho schva-
lováním na ZO. Platíme si pěk-
né obecní noviny, ale o včelič-
kách se zájemce může mnohem 
víc dočíst ve spoustě knih, na  
mnoha webech, o našem roz-
počtu nikoli. Obdobně k čemu 
je nám informace, že čas letí,
v Sokole se nic neudálo a asi 
proto jsme byli informováni
o tom, které faktury bude So-
kol platit, jak se udržuje tráv-
ník... Přitom snad rok čekáme 
na vyjádření se vedení Sokola
k návrhu obce převzít chát-
rající sokolovnu, případně na 
alternativní řešení této obecní 
ostudy...

Dle zákona bylo ZO včas 
svoláno, návrh rozpočtu 
zveřejněn, rozpočet na ZO 
projednán a schválen. Koho 
zajímá, že poněkud formali-
sticky, že téměř nikdo neví, 
co všechno je v tom rozpočtu 
ukryto a co tam naopak není... 
Nemohu vyloučit, že to je spo-
luobčanům jedno, jenom se 
pak nesmějí divit, a to třeba
i za mnoho let, že je něco
v obci horší, než by mohlo 
být, něco není vůbec a za něco 
platí mnohem víc, než by mu-
seli... Smíření se s takovýmito 
metodami případně nezájem
o správu věcí veřejných zna-
mená degradaci občanské spo-

lečnosti, výchovu dalších gene-
rací ovčanů... 

Z mnoha připomínek a 
otazníků k (ne)projednanému 
rozpočtu obce pro nedostatek 
místa uvedu jen několik: I ten 
letošní je ve skutečnosti znač-
ně přebytkový o cca 9 milionů 
(nevím, kdo to zná přesněji, já 
to vyčíst z dostupných doku-
mentů nedovedu). Je to část 
peněz, které nám zanechalo 
minulé vedení obce, za což je 
nechválím, protože  ty  peníze 
měly být dávno utraceny ve 
prospěch občanů, což se nesta-
lo a tak jsme nedávno napří-
klad zjistili, že ve fondu oprav 
obecní kanalizace není ani
1 koruna. Což je docela vážný 
problém, který vyžaduje ná-
pravu, ale způsob, který zvolilo 
dnešní vedení obce - razantní 
zvýšení stočného - nepova-
žuji za dobré řešení (nicméně 
spoluobčanům to  asi vyho-
vuje, pouze 2% domácností 
odmítla podepsat pro obča-
na velmi nedobrou smlouvu
o odkanalizování...). Proč jsme 
věci nenapravili tak jak vznik-
ly: nepřevedli jsme část uměle 
vytvořeného přebytku rozpo-
čtů tam kam patřil – do skrytě 
zadlužené  kanalizace?

Snad všechny volební strany 
před volbami (nejenom posled-
ními) slibovaly zabývat se péčí 
o seniory. Skutek více méně ale 
doposud žádný. A co myslíte, 
kolik peněz v tom letošním 

rozpočtu, který plánuje utratit 
našich 29 milionů Kč, je urče-
no pro seniory? Vynechám-li 
položku Pohřebnictví (jenom 
se zeptám: Jak se vám líbí náš 
hřbitov?), pak na asistenční
a pečovatelskou službu je ur-
čeno o 20% méně než vloni –
120 000 Kč. Ale je tu ještě
35 000 Kč na besedu s důchod-
ci... Že by naši senioři víc ne-
potřebovali, nezasluhovali?

Nechť nejsem chápán zjed-
nodušeně populisticky, když 
uvedu, že položka Činnost 
místní správy již druhým ro-
kem značně roste, tentokrát
o 1,6 na letošních 5,6 milionu 
Kč. Část těch peněz opět pohltí 
skrytá zadluženost, ale nemalý 
podíl nárůstu obecních výdajů 
v této položce tvoří plat naší 
nové zaměstnankyně na OÚ. 
Doufejme, že bude pro obec 
užitečnější, než co předvedla 
jako zapisovatelka na ZO, zlep-
šení vztahu ke svým zaměst-
navatelům od ní ale neočeká-
vám... Je poněkud zarážející, že 
přes toto personální rozšíření 
i masívní investice obce do IT 
právě tato naše zaměstnankyně 
píše (viz na  webu obce její po-
zoruhodný zápis z posledního 
ZO) o provizoriu a chybějících 
rukou v administrativě obce... 
Už jenom proto je dobré se 
zajímat, kdo jsou naši zaměst-
nanci, jakou práci za naše pe-
níze odvádějí...

Josef Touš

     NÁZORY OBČANŮ                                                                                                                                                                                                                                       
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Volejbal v Kostomlatech je 
v kategorii žákyň a minivolej-
balu v plném proudu. Starší 
žákyně se v zimní části soutěže 
aktuálně umísťují na 2. místě 
za Neratovicemi. Na děvčatech 
je vidět radost z výhry, v po-
sledních utkáních neprohrály 
ani jeden zápas. Doufejme, že 
jim to vydrží do konce sezóny. 
Mladší žákyně to letos nemají 
jednoduché. Přešly z minivo-
lejbalu na velké hřiště a musí 
se poprat s družstvy, která jsou 
o 2 roky starší a vyhranější. 
Přesto, že jsou nejmenší, do-
kázaly už jeden zápas vyhrát 
a v několika dalších už bylo 
namále. Protože v této sestavě 
děvčat mohou v kategorii ml. 
žákyň hrát ještě minimálně 
dvě sezóny, budeme se těšit, že 
do budoucna budou v tabulce 
stoupat.

Volejbal

Mini pøípravka

Stolní tenis Pétanque Sokol Kostomlaty

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. TJ Neratovice 15 8 5 1 1 27:9 795:589 35
2. TJ Sokol Kostomlaty 15 6 7 2 0 28:11 816:660 34
3. VSC Čelákovice 12 5 2 5 0 19:12 616:560 24
4. VK Rakovník 15 6 0 3 6 15:18 664:686 21
5. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 12 4 3 2 3 16:13 609:571 20
6. TJ Sparta Kutná Hora 12 3 3 3 3 15:15 607:598 18
7. TJ Kunice 12 3 1 3 5 11:17 523:590 14
8. TJ Sokol Brandýs nad Labem 15 2 2 4 7 12:24 650:768 14
9. TJ Sokol Dobřichovice 12 0 0 0 12 0:24 342:600 0

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. VK Benešovská 1. volejbalová 6 5 1 0 0 12:1 313:176 17
2. TJ Kunice 6 1 2 1 2 7:8 286:287 8
3. TJ Spartak Pečky 3 1 0 2 0 4:4 156:160 5
4. SK Volejbal Kolín B 3 1 0 1 1 3:4 141:146 4
5. TJ Sokol Kostomlaty 6 0 1 0 5 2:11 183:310 2

Skupina ST-ZKY-S2        Starší žákyně

Skupina ST-ZKYM-S2A    Mladší žákyně

Minivolejbal v Kostomla-
tech nám dělá radost. Děti 
jezdí pravidelně na turnaje 
po celém kraji a umísťují se 
na předních místech. Radost 

dětí z vítězství je nepopsatel-
ná. Touto cestou chceme po-
děkovat rodičům za podporu
a hlavně odvoz dětí na
všechny turnaje.

Děkujeme všem trenérkám 
za čas, který sportu v Kosto-
mlatech věnují  a přejeme hod-
ně sportovních úspěchů.

Iveta Mezuliánková

Pozvánka
všem členům

Tělocvičné jednoty
Sokol Kostomlaty n/L.

na valnou hromadu, která se 
koná v pátek dne 18.března
od 18.00 hodin v Sokolovně

V zimním období nejmenší 
fotbalisté nepřestali trénovat
a nadále využívají prostředí 
haly, která poskytne dětem vše 
potřebné. Posledního tréninku 
před Vánocemi se aktivně zú-
častnili maminky a tatínkové
a všichni jsme si to s dětmi 
pěkně užili. Po krátké pauze 

jsme opět navázali na dva tré-
ninky v týdnu. Dne 6. 2. 2016 
se zúčastníme halového tur-
naje v Kostomlatech n/L. pro 
ročníky 2010 a mladší, který 
sami pořádáme. Poslední vě-
tou bych s malým zpožděním, 
chtěl popřát všem hodně zdra-
ví, štěstí a sportu do nového 
roku. 

Lukáš Vorlíček - trenér

S týmem stolního tenisu, 
skládajícího se z 10-ti hráčů, 
jsme s nadšením vstoupili 
do naší druhé sezóny okres-
ního přeboru. Na rozdíl od 
minulé sezóny, kdy jsme byli 
nováčkem soutěže a umístili 
se z celkového počtu 9 muž-
stev na 6. příčce, si po první 
polovině sezóny 2015/2016 
držíme stejný post, ale již

z navýšeného počtu mužstev 
na 12. Naším prvořadým 
cílem je postoupit do vyšší 
třídy, abychom mohli založit 
další družstvo a do budoucna 
rozšířit naše řady i o ty nej-
menší.

Příznivci tohoto sportu 
jsou u nás vždy vítáni. Tě-
šíme se na Vás každé úterý
a čtvrtek vždy od 18:00 v sále 
sokolovny.

Petr Vácha

21. 11. 2015 jsme pořádali 
náš první turnaj - O Mydlovar-
ský žebřík. Tím jsme založili 
nejen základ k tradici, ale jako 
bonus jsme přidali a slavnostně 
odhalili - Naši Fanny. Dokonce 
tři týmy měly tu čest Fanny za-
světit.

Turnaje se zúčastnili hráči 
z Velimi, Sokolče, Předhradí, 
Lipníku /Loděnic/ a čtyři týmy 
domácích. Počasí bylo opravdu 
snad vymodlené, tři dny před 
zahájením pršelo, dul silný vítr 
a den po turnaji sněžilo a mrz-
lo. Jako domácí všichni napek-
li - byl velký výběr sladkého
i slaného domácího pečiva, celý 
den byl k dispozici teplý čaj.
K obědu byl gulášek a odpoled-
ne se u ohně každý nejen ohřál, 
ale mohl si i upéct buřty. Jelikož 
jsme měli vše perfektně připra-
vené, tím nebyli žádné prostoje, 

zahájili jsme již před devátou
a po čtvrté hodině bylo v poho-
dě dohráno. Průběh a výsledky 
jsou na Rajčeti. Jeden ze spon-
zorů si také zahrál a obsadil 
sedmé místo.

Děkujeme všem účastníkům, 
že dorazili, nikdo neprudil
a slyšeli jsme jen slova chvály 
/no čas ukáže/. Nebýt všech 
našich členů, kteří se na pří-
pravách dlouhodobě podíleli, 
nestal by se náš první turnaj tak 
pohodovým a rádi ho příští rok 
zopakujeme. Žebřík i Fanny 
budou připraveny.

Velký dík patří též našim 
sponzorům: Sokol Kostomla-
ty, Dvůr Kostomlaty s. r. o.,
Dagros s. r. o., Hradil CZ s. r. o.
Kostomlaty, Pivovar Nymburk  
s. r. o., Cukrárna - Martina 
Burdová Kostomlaty, Cukrárna 
U Evy Kostomlaty, Pekařství • 
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Rozpočet obce

Florbal
Během vánočních svát-

ků, když soutěž stagnovala, 
tým sehrál přátelské utká-
ní s Mělníkem a zúčastnil 
se tradičního Pytlák cupu. 
Doplnili jsme zároveň sou-
pisku o další jméno. Vel-
kou novinkou je vstup no-
vého sponzora do našeho 
týmu, jedná se o skateboar-

dový obchod Boardstar.
V soutěži stále držíme prv-
ní místo s náskokem 7 bodů 
na druhého a vše nasvěd-
čuje, že hned v premiérové 
sezóně postoupíme o stu-
pínek výše. Do konce sezó-
ny zbývá 10 zápasů. Kvalitu 
kádru podtrhuje fantastické 
skóre, které jsme v průbě-
hu dosáhli 113:35. Indi-
viduální statistiky ovládá 

• Bruno Kostomlaty, Jednota 
s. d. v Nymburce, Klempířství 
Klosovský - Vacek Kostomlaty.

Také jsme zahájili již podru-
hé svoji účast na zimní UBULI-
ZE v Úněticích, které se zúčast-
ní 41 klubů. Jsme v polovině
a probojovali jsme se do závě-
rečné dvanáctky, tím jsme se 
stali nečekaným překvapením 
pro všechny i sami pro sebe.

Na závěr malá bilance roku 
2015: zúčastnili jsme se 25 
turnajů Čapek, Polabské ligy, 
Ubuligy a několika přátelských 
turnajů a najezdili celkem 
8.066 km. Všechny naše úspě-
chy máme na našich stránkách 
včetně fotografi í /http://www.
petkostomlaty.banda.cz/.

Alena Vaníčková

kapitán Tomáš Říha spo-
lečně s Davidem Petrášem, 
jenž drží první dvě místa
v kanadském bodování. Za-
tím poslední dva zápasy kádr 
odehrál 16. 1. s výsledky 7:3 
proti celku Bourbon Praha 
4 a po fantastickém obratu 
urval 3 body proti týmu For-
Tel Kobylisy v poměru 5:3. 
Další utkání se hraje 31. 1.
v Kladně.

Velké díky bychom formou 
tohoto článku rádi poslali 
místnímu Sokolu, za velkou 
podporu v naší premiérové 
sezóně a všem lidem, kteří se 
aktivně starají o hladký chod 
týmu a zajišťování financí.

Najdete nás: http//m.face-
book.com/IBKKostomlaty/

Za tým
Ondřej Veselý a Marek Černý

Položkově členěný rozpočet je zveřejněn na webu obce ve složce Rozpočet obce.

Počet obyvatel k 1. 1. 2016
obec celkem mužů žen
Hronětice 163 81 82
Kostomlaty n/L. 1390 691 699
Lány 132 67 65
Rozkoš 103 51 52
Vápensko 61 29 32
celkem 1849 919 930
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 Společnost

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:

panu Jaroslavu Bodlákovi
paní Růženě Janulové

Mezi námi jsme přivítali:
Annu Houdkovou, nar. 9. října 2015
Filipa Stejskala, nar. 13. listopadu 2015
Antonína Čmolíka, nar. 7. prosince 2015
Eduarda Špidlena, nar. 16. prosince 2015
Prokopa Dědka, nar. 4. ledna 2016

Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Marií Toušovou z Kostomlat
s panem Jaroslavem Hrábkem z Kostomlat
s paní Marií Rylichovou z Lán

V letošním roce proběhla 
v Lysé nad Labem, Milovi-
cích n/L. a Kostomlatech n/L.  
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016. 

Na MěÚ Lysá n. L. za do-
hledu pí. Ing. I. Polenové byly 
pokladničky protokolárně 
otevřeny a přepočítán jejich
obsah. Celkem bylo vybráno 
45 048 Kč.

Doprovodnou akcí v Lysé
n/L. byl ŽIVÝ BETLÉM, v Mi-
lovicích a Kostomlatech n/L. 
krásné TŘÍKRÁLOVÉ KON-
CERTY.

V Kostomlatech n/L. bylo 
vybráno 5 596 Kč.

Tøíkrálová sbírka

Moc děkuji pěveckému sbo-
ru Hlahol z Nymburka, jehož 
členkou je ing. M. Zajanová, 
která se o tento krásný koncert 
zasloužila. Velké poděkování 
za fi nanční podporu patří obci 
Kostomlaty n/L.

I v roce 2016 se podílelo 
na těchto akcích mnoho dob-
rovolníků a já jim tímto, za 
všechny potřebné, moc DĚ-
KUJI.

 Děkuji tímto všem lidem 
dobré vůle, za přispění na tuto 
sbírku.

Za Farní charitu v Lysé n/ L.
Labutová Jaroslava

V Poděbradech byli Oblastním spolkem Českého červeného 
kříže Nymburk oceněni za odběry krve další naši spoluobčané, 
jmenovitě:

paní Ivana Nováková za 40 odběrů
paní Věra Králová za 40 odběrů
a pan Jan Kyncl za 20 odběrů.

Blahopřejeme!

Psáno v kronice pøed 100 lety:Psáno v kronice pøed 100 lety:
Vápensko

Nejstarší zprávu o Vápensku máme r. 1599 kdy synové 
Jindřicha z Donína prodali Benátky se vším příslušen-
stvím králi Rudolfovi II.

Tu mezi osadami jmenuje se Holicko či Vápence avšak 
již pustí (Sedláček A. Hrady a zámky). Pustou zůstala 
osada více než 100 roků, neboť teprve r. 1707 znovu po-
stavena jest. Novou ves o šesti chalupách, zvanou „Ráj“ 
založil hrabě František Antonín Špork.

Zpráva krajské komise z r. 1735 uložená v zem. archi-
vu praví, že povstala rozdělením statku Vokatovského, 
který již r. 1654 pustý se připomíná a při němž 40 korců 
bylo. Tyto rozděleny šesti původním osadníkům. Každý 
obdržel 1 kopu záhonu a kousek louky.

Pojmenování nové osady „Ráj“ se dlouho neudrželo. 
Chalupy v roce 1707 zřízené jsou nynější čísla 2, 3, 4, 
6, 10, 11. Čísla 1, 13 a jiná vznikla později. V roce 1869 
měla osada 131 obyvatel a 21 domů.

Kronika toho více neuvádí.

Sčítání lidu rok 1930 provedeném 2. - 4. prosince bylo
v osadě Vápensko 141 obyvatel a 30 domů.

Okupace rok 1938
Rušnější kulturní činnost projevila se v této době 

na Vápensku. Osadníci z vlastních prostředků za-
koupili ve zrušené obci Struhách jeviště a zaháji-
li činnost divadelní za vedení Ladislava Říhy byla 
nacvičena a sehrána řada hodnotných veseloher 
a dokonce i operet, které byly sehrány nejen na
Vápensku, ale i v okolních obcích.

Marta Dvořáková


