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Pozvánka na oslavy 90. výročí založení fotbalu v Kostomlatech
           dne 23.6.2018 od 9:00 hod na hřišti u Sokolovny

            Program: 8:45  hod.   Zahájení
              9:00  hod.   Turnaj mladší a starší přípravky

              11:00 hod.   Zápasy dorostu
              13:00 hod.   Turnaj Kostomlat

          TJ Sokol  Kostomlaty, TJ Podřipan Kostomlaty pod Řípem
                FK Kostomlaty pod Milešovkou

             20:00 hod.  Taneční zábava v sále Sokolovny

Slovo starostky
Vážení občané, jelikož v tomto čísle 

Kostomlatských novin odpovídám na 
otázky v rubrice Rozhovor se zastupite-
li, chtěla bych Vám na tomto místě po-

přát krásné nadcházející letní dny plné 
slunce, pohody a odpočinku.

                                                                                                       
Vaše starostka Romana Hradilová

Rok 2017 se opravdu povedl. Plno fotbálku, zá-
bavy, soutěží a doprovodného programu. 
- Celkový výtěžek z akce : 50.000 Kč – z Klose 
Cupu : 40.000 Kč a dar Martina Sporiše 10.000 
Kč -  ještě jednou děkuji za tak velkorysý dar a 
podporu!! Dále děkuji moc za podporu : Obec-
ní úřad Kostomlaty nad Labem, Dagros, Jirtop 
s.r.o., Board Star, Casa Havana, Hejtmam / Lašút, 
Radek Piroutek, Aleš reklama.Velké díky!

Celý výtěžek byl darován Danovi S.
Program Klose Cup 21.7.2018 v Hroněticích:
  9:00 zahájení turnaje
11:00 dětská soutěž
13:00 tombola
17:00 předání poháru
17:30 veřejná dražba

18:00 soutěž pro ženy
18:30 soutěž pro muže
19:00 velká narozeninová soutěž
19:30 DJ Siberier
21:30 velký narozeninový ohňostroj
Hlavním hostem Klose Cupu 2018 bude Ja-
kub Kohák 
Srdečně Vás všechny zveme.
                                    Za pořadatele: Lukáš Vondra 
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V Rozkoši to žije

Vážení spoluobčané!
Každý den zpracovávám Vaše platby 
za stočné a zjišťuji, že se stále najdou tací, 
kteří nezaznamenali informaci o tom, 
že od 1. 1. 2018 došlo ke zvýšení ceny 
stočného. Spousta z Vás si neupravila 
svůj trvalý příkaz a tak platby chodí 
v původní výši. Ověřte si, prosím, na 
jakou výši máte nastaven Váš trvalý 
příkaz, kterým hradíte stočné. Správná 
výše stočného je od 1. 1. 2018 v této výši:

1 uživatel .........................................................................................................................138 Kč/měsíc
2 uživatelé……………….........................................................……………......……..276 Kč/měsíc
3 uživatelé…………….........................................................….………….....………..414 Kč/měsíc
4 uživatelé…………………………….........................................................….....….. 552 Kč/měsíc
5 uživatelů……………………….........................................................……….....…...690 Kč/měsíc
6 uživatelů………………………….....….........................................................……...828 Kč/měsíc
7 uživatelů……………….........................................................……………………...966 Kč/měsíc
8 uživatelů……………………….....……........................................................….....1104 Kč/měsíc
9 uživatelů……………………….....………........................................................….1242 Kč/měsíc

Stočné

Ukliďme Česko - Kostopøíkopy 2018
Kostopříkopy jsou pořádány 
na jaře již pátým rokem. Letos 
jsme se poprvé přihlásili pod 
akci Ukliďme Česko. Dob-
rovolníci se jako každoročně 

rozdělili do skupinek a sesbírali 
veškeré odpadky v příkopech, 
které vedou podél silnic a cest z  
Kostomlat nad Labem, Rozko-
še, Lán, Hronětic a Vápenska. 

Jednalo se o odpadky všeho 
druhu, především pet lahve, 
obaly od sušenek a rychlého 
občerstvení, kelímky od kávy, 
krabičky od cigaret, plechovky, 

zkrátka vše, co odhodí projíž-
dějící řidiči aut, aby si neděla-
li nepořádek v autě. Pan Petr 
Zalabák zajistil techniku, se 
kterou veškerý odpad svezl na 
separační místo obce. Zúčast-
nilo se přes 60 dobrovolníků 
včetně dětí, počasí přálo a akce 
se opravdu vydařila. Odměnou 
a společným setkáním poté 
bylo opékání buřtíků u Labe a 
na Vápensku. Touto cestou by-
chom chtěli poděkovat všem, 
co se zúčastnili.

                
Bc. Zdeňka Keistová, 
místostarostka obce

Pokud si neupravíte své splátky, vznik-
nou Vám nedoplatky, které budeme 
muset v lednu 2019 vymáhat. Jako va-
riabilní symbol k Vaší platbě uvádějte 
číslo popisné, nebo číslo, které bylo 
na splátkovém kalendáři, který jste 
od obce dostali. Zjistíte-li, že Vám část 

Vyzýváme tímto všechny subjekty 
kandidující do komunálních voleb 
konaných na podzim 2018, aby 

dodali, pokud mají zájem, nejpoz-
ději do 10. 7. 2018 propagační člá-
nek v rozsahu jedné A5 a seznam 

kandidátů na emailovou adresu 
kost.noviny@seznam.cz. Dodané 
příspěvky budou součástí srpno-

vého čísla Kostomlatských novin.
                                                                                                                    

Redakce

Výzva

platby chybí, neváhejte ji jednorázově 
uhradit (jako variabilní symbol uveď-
te číslo popisné Vaší nemovitosti a do 
zprávy uveďte „doplatek stočného“) 
. V běžném roce nelze vyinkasovat 
více, než kolik máte skutečně uhradit. 
Pokud by Vám naopak vznikal pře-

platek, okamžitě jej vracím na účet, ze 
kterého platba přišla. Nejjednodušší si-
tuaci mají ti z Vás, kteří využívají platbu 
prostřednictvím SIPO. Každou změ-
nu musím ošetřit já, Vy již nemáte s 
obsluhou žádné starosti. Proto znovu 
nabízím možnost úhrady stočného 

ve Vašem SIPO. Stačí velmi málo, 
přijďte vždy do 15. v měsíci s jednou 
složenkou SIPO na OÚ a dále se ne-
musíte starat. V současné době platí 
touto formou téměř 170 domácností 
v naší obci.

Děkuji Vám za pochopení.
Eva Pijáková – účetní obce
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Ptáme se zastupitelů

1) Povedlo se Vám splnit si něja-
ký Váš předvolební cíl?
RH: Přiznám se, že cílů, dotaže-
ných do konečné podoby, není po 
zhodnocení uplynulého období 
zas až tolik, jak jsem si původně 
představovala. Musím přiznat, že 
při pohledu „zvenčí“ se spousta 
věcí zdá mnohem jednodušších, 
než ve skutečnosti je. Obzvláště v 
dnešní době, kdy narůstající byro-
kracii pociťuje určitě každý z nás. 
Mým hlavním a dosud nesplně-
ným cílem jsou nové chodníky. 
Vadil mi jejich stav a vadí mi po-
řád. Po nástupu do své funkce to 
byla proto jedna z mých prvních 
aktivit, když jsem začala jednat se 
společností ČEZ a CETIN o mož-
ném uložení vrchního vedení do 
země, aby nové chodníky nečeka-
lo vzápětí jejich rozkopání. Uspěla 
jsem bohužel jen u ČEZu. I přesto 
však byla cesta k jejich pokládce 
do země velmi dlouhá. Nezbytný 
k této akci je nejen projekt, ale i 
souhlasy všech vlastníků nemovi-
tostí na trase, v této etapě to zna-
mená prakticky celých Kostomlat. 
Realizace pokládky se tak nako-
nec posunula až na přelom roku 
2018/2019. Jedno funkční období 
je prostě na akci takového roz-
sahu příliš krátké. Mým dalším 
cílem byla rekonstrukce hřiště u 
základní školy. Ukázalo se, že toli-
krát vyzdvihovaný projekt na jeho 
rekonstrukci je vlastně jen studie, 
kterou je nutné rozpracovat do 
jednotlivých stupňů stavebního 
řízení. Dnes již máme kompletní 
projekt, včetně všech potřebných 
povolení a naším úkolem je se-
hnat prostředky na jeho realizaci. 
Již dvakrát jsme se pokusili požá-
dat o dotaci na jeho rekonstrukci, 
ale přestože jsme splnili všechny 
požadované podmínky, nebyla 
naše žádost uspokojena. Koncen-
trace obcí ve středočeském kraji je 
bohužel velmi vysoká a to je mož-
ná důvodem, proč je šance na zís-
kání dotace velmi malá. Rozhodli 

Bc. Zdeňka Keistová (SNO – 
Sdružení Naše obce)
vzdělání: vysoká škola zdra-
votnická, obor: zdravotnický 
záchranář
povolání: zdravotnický záchra-
nář Zdravotnické záchranné 
služby Středočeského kraje
záliby: cyklistika, in-line brusle, 
lyžování

Ing. Romana Hradilová 
(SNK – Sdružení nezávislých 
kandidátů)
vzdělání: Česká zemědělská 
univerzita, Provozně-ekono-
mická fakulta
povolání: vedoucí oddělení 
hospodaření s majetkem 
ÚZSVM
záliby: volejbal, rodina, 
lyžování

jsme se proto vybudovat hřiště 
vlastními prostředky, protože jeho 
současný stav je bez předchozí 
průběžné a pravidelné péče již 
naprosto nevyhovující. Vlastní 
rekonstrukce tohoto sportoviště 
bude zahájena v co nejkratší době.
Do stejného stavu se dostávají i 
dětská hřiště v našich obcích. I zde 
však hrají svoji roli volné fi nanční 
prostředky a rozpočtová pravi-
dla obce. Na květnovém jednání 
zastupitelstva obce však byla od-
souhlasena i rekonstrukce těchto 
ploch, včetně terénních úprav a 
výsadby doprovodné zeleně a my 
tak můžeme pokračovat v dalším 
zvelebování obecního majetku. 
Při výčtu svých cílů ale nesmím 
samozřejmě zapomenout ani na 
dvě velmi významné akce, které 
se naopak podařilo nebo poda-
ří dotáhnout do konce ještě v 
rámci tohoto funkčního období. 
První je vybudování kanalizace v 
Hroněticích v hodnotě 14 milio-
nů Kč, která umožnila občanům 
Hronětic užívat stejného komfor-
tu, jako občané Lán a Kostomlat 
a druhou velkou akcí, která nám 
nyní roste před očima, je výstavba 
inženýrských sítí a komunikací 
pro 26 rodinných domů v jižní 
části Kostomlat. Stavba v hodnotě 
26 milionů Kč probíhá dle časo-
vého harmonogramu a její kolau-
dace by měla proběhnout v srpnu 
tohoto roku. V obci tak vznikne 
prostor pro nové bydlení, včetně 
malého parčíku uprostřed této lo-
kality. Mezi další významné akce 
potom patří bezdrátový rozhlas ve 
všech našich obcích, dětské hřiště 
u obecního úřadu, parkoviště u 
nádraží, chodníčky na hřbitově, 
kompletní rekonstrukce vodovo-
du a kanalizace ve školní jídelně, 
zrekonstruovaná obřadní síň a 
spousta dalších menších akcí.
ZK: Určitě, ale představte si, že 
si myslíte, že přebíráte fungující 
úřad, kde je vše na svém místě a  

vše funguje s dobou. V listopadu 
2014 ale opak byl pravdou, a tak se 
muselo začít opravdu od začátku. 
Úřad se zastavil v devadesátých 
letech, např. výplaty se dávaly do 
sáčků, nikoliv na účty, scaner se 
zahříval 5 minut, než se mohlo 
něco naskenovat a tiskárny ne-
uměly tisknout oboustranně, 
zastaralý účetní program neu-
měl SIPO, veškeré dokumenty a 
smlouvy ležely neorganizovaně, 
účetnictví v počítači nebylo něko-
lik měsíců zálohováno a počítače 
neměly kvalitní antivirový pro-
gram. Takže hotové retro.  Věřte, 
že v prosinci 2014 se účetní pro-
gram zaviroval a měsíc jsme se 
nemohli na účetnictví dostat.  Ke 
vší smůle bývalá paní starostka 
vymazala celý obsah starosten-
ského počítače a odmítla vydat i 
starostenský pracovní email, na 
který přicházely důležité doku-
menty, neboť tento email byl uve-
den na mnoha obecních smlou-
vách. Tyto a jiné problémy jsme 
díky týmové práci zvládli. Dá se 
říct, že do toho všeho, se podařila 
vybudovat kanalizace v Hroněti-
cích, celou kanalizaci provozovat, 
vyprojektovat a dotáhnout do 
stavebního povolení sportovní 
hřiště u školy, opakovaně žádat o 
dotaci na něj a nakonec ho udě-
lat z vlastních fi nančních zdrojů, 
vyprojektovat separační dvory, 
obnovit postupně mobiliář v obci 
(koše, lavičky, zastávky), zrekon-
struovat dětské hřiště a ostatní se 
snažit udržovat, zrekonstruovat 
vodovod v ZŠ, vyprojektovat re-
konstrukci pavilonů MŠ, zasíťovat 
novou lokalitu pro 26 rodinných 
domů, postupně zrekonstruovat 
hřbitov, rozhlas. Obec neměla 
projektovou dokumentaci téměř 
na nic a bez ní není možné o do-
tace žádat. Další projekty jsou v 
přípravných fázích – kanalizace 
Rozkoš, Vápensko, dětská hřiště 
Na Obci, ve Vápensku aj. 
2) Co vidíte jako největší pro-
blém v našich obcích?
RH: Velmi komplikovaná, a to 
nejen u nás, je situace především 
v oblasti nakládání s odpady. 
Oba naše sběrné dvory doslova 
praskají ve švech a situace je zde 
velice neutěšená. Odpadů přibývá 
a společnost by se měla zamyslet, 
kde odpady končí a jak předejít 
jejich tvorbě. Abychom vylepšili 

alespoň úroveň ukládání odpa-
dů v našich obcích, nechali jsme 
zpracovat projektovou dokumen-
tace na rekonstrukci obou našich 
sběrných dvorů. Vlivem pozdně 
odevzdané projektové dokumen-
tace se však termín této rekon-
strukce prodloužil téměř o rok a 
půl.
Na hranici své životnosti je i čis-
tírna odpadních vod, kterou čeká 
významná přestavba a moderni-
zace v nejbližší době.
Obecně si myslím, že ve všech ob-
cích chybí také prostor pro zeleň. 
Teprve na místě starosty si však 
člověk uvědomí, jak obtížná vý-
sadba zeleně v obci je. Dalo by se 
říct, že při dodržení všech ochran-
ných pásem sítí, které jsou ulože-
ny v chodnících či silnici, je to věc 
téměř nemožná. Přesto budeme i 
nadále hledat místa pro výsadbu 
stromů a doprovodné zeleně.
V neposlední řadě je velmi vý-
znamným problémem, který po-
ciťuje snad každý z nás, absence 
základních služeb, na které jsme 
byli léta zvyklí. Stejně tak jako v 
celé republice i nám chybí v obci 
praktický a dětský lékař, zubař, 
náladě neprospívá ani myšlenka 
na zrušení pobočky české pošty, 
návrh na zrušení matričního úřa-
du a spousta dalších „úsporných“ 
opatření. Bojujeme za jejich zá-
chranu či obnovu, ale někdy to je 
bohužel spíš boj s větrnými mlýny.
ZK: Možná nám chybí větší ko-
munikace mezi občany a obcí. 
Ale na druhou stranu na zasedání 
zastupitelstva obce přijde pět ob-
čanů, asi trochu málo lidí, kdo se 
zajímá o dění v obci. A potom ob-
čas vznikají fabulace, které někdo 
rád řeší u zlatavého moku, aniž by 
se  přišel na zasedání ZO podívat, 
ba dokonce zadiskutovat. Katastr 
obce je tak veliký a  nemůžeme 
mít přehled o všech problémech, 
které se někde vyskytnou, ale sna-
žíme se je vyhledávat. Opravdu 
nemáme oči všude a jsme rádi za 
každé upozornění a pokud je to v 
našich silách, vyřešit jej.
3) Na co můžeme být v Kosto-
mlatech hrdí?
RH: Už to tady určitě nejednou 
zaznělo. Především na nás samé. 
Jsme součástí pěti malebných 
obcí a záleží jen na nás, k jakému 
obrazu je společně dovedeme. 
Soudržnost a pozitivní myšlení 
samozřejmě nelze vynutit, ale já 
osobně věřím, že většina z nás tak-
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Zprávy z mateøské školy   Konečně jsme se všichni 
dočkali. Po dlouhé zimě koneč-
ně přišlo jaro a s ním i veliko-
noční svátky, které jsme si užili 
společným výletem do Kutné 
Hory s velikonočním progra-
mem.

Duben jsme věnovali tématu 
knihy spolu s připomenutím 
Světového dne knihy. Navštívili 
jsme místní knihovnu, kde nám 
paní Makovičková uspořádala 
besedu pro naše malé čtenáře, 
aby získali alespoň malé pově-
domí, jak to v knihovně chodí. 
Kolik práce stojí za knihou, kte-
rá se z počítače autora dostane 
do rukou čtenáře? Kdo vše se 
na jejím vzniku podílí a jaký-
mi procesy musí projít? A další 
důležité informace související s 
čtenářskou gramotností. Touto 
cestou děkujeme za vstřícnost.

    V dubnu naši předškoláci 
zavítali do 1. třídy místní zá-
kladní školy, kde paní učitelka 
Mgr. Hudcová spolu s prv-

ňáčky předvedla našim dětem 
ukázkovou hodinu. Děti od-
cházely s úsměvem a velkým 
očekáváním a o týden později 
šly s nadšením k zápisu do 1. 
třídy ZŠ. Děkujeme paní učitel-
ce a prvňáčkům.

Jako další z témat jsme zařa-
dili  velmi důležitou dopravní 
výchovu, kterou jsme zakončili 
návštěvou mobilního doprav-
ního hřiště. Zde si děti mohly 
vyzkoušet jednotlivé dopravní 
situace, někteří i role policistů. 
Program proběhl v prostorách 
zahrady naší MŠ.

    V rámci dodržování a 
podporování tradic byl v jed-
notlivých třídách uspořádán 
tradiční Rej čarodějnic, kde si 
děti užily spoustu zábavy, tvo-
ření a dovádění v tématických 
kostýmech.

  Minulý týden proběhlo fo-
cení tříd a hlavně dětí, které le-
tos odcházejí do 1.třídy ZŠ, na 

školní tablo.
    Co nás ještě čeká? Divadlo 

Pod Kloboukem, které za námi 
přijede s programem na téma 
Finanční gramotnost, které 
máme naplánované, aby nám 
tématicky doplňovalo vzdělá-
vací nabídku. Také se můžeme 
těšit na celodenní výlet do Zoo-
logické zahrady v Liberci.

    Mezinárodní den dětí se 
slaví každoročně 1. června. U 
příležitosti dne dětí nás čekají 
ve třídách a na školní zahradě 
soutěže, hry a spousta zábavy.

     Dále se můžeme těšit na 
zahradní slavnost s tradičním 
pasováním předškoláků, která 
je naplánovaná na 5. června s 
pohádkou Kouzelný daleko-
hled na téma cestování po svě-
tě.

    V druhé polovině června 
absolvujeme program Zábavná 
první pomoc. Jeho cílem je na-
učit děti základy první pomoci 

takovým způsobem, aby i v 
tomto nízkém věku všemu po-
rozuměly a na konci odcházely 
plné zážitků a s úsměvem.

    Poslední, co by nás mělo 
v tomto školním roce čekat, se 
týká dětí jdoucích do 1. třídy 
ZŠ a to Slavnostní loučení se 
školkou na OÚ Kostomlaty n.L. 
dne 21. června.

    Touto cestou také děkuje-
me pracovníkům OÚ za údrž-
bu zahrady MŠ a přilehlých 
prostor.

    Hurá na prázdniny, během 
nichž se budeme snažit nabrat 
mnoho nových sil, ať nám všem 
v září opět rozkvetou líčka od 
letní vody a sluníčka. Načerpa-
nou energii opět v příštím škol-
ním roce proměníme ve školku 
plnou radosti, zážitků a hlavně 
spokojených dětí a rodičů. Už 
teď se na Vás opět moc těšíme.

Krásné prázdniny všem, pře-
je za kolektiv MŠ

Mgr. Šárka Dvořáková

to založená je. Děkuji proto všem, 
kteří se nezištně podílejí na zvele-
bování nejen svého ale i veřejného 
prostranství a nejsou k obci a k 
obecnímu majetku lhostejní.
ZK: Jsem ráda, že tu lidé nejsou 
lhostejní a posekají si trávu před 
svým domem, i když ta tráva 
vlastně roste na obecním, lidé, 
kteří si umí odhrnout sníh před 
svým domem a nemuseli by, nebo 
jsem ráda za ty, co jdou sbírat od-
padky do příkopů, či umí třídit 
pořádně odpadky. Jsem ráda, že 

tu jsou lidé, co organizují a udržují 
tradice Májí, organizují Retromá-
je, sportovní, kulturní a společen-
ské akce. 

4) Slovo na závěr – zhodnocení 
vývoje obce, vzkaz nebo prosba
RH: Naše obec má díky své vý-
hodné poloze nedaleko hlavního 
města velmi dobré předpoklady 
dalšího rozvoje. Potvrzuje to pře-
devším neustále stoupající počet 
jejích obyvatel, ale i zájem o zdejší 
bydlení. Jsem proto vděčná, že se 

mohu podílet na jejím rozvoji a 
být součástí všech iniciovaných 
změn. 
Obci bych proto přála spokojené 
občany, kteří se budou společně 
podílet na tolerantní a přátelské 
atmosféře a nám všem potom 
prostředí, kde bude vládnout 
zdravý rozum a dobrá nálada. 
Jen tak lze společnost posouvat 
dopředu a realizovat to podstatné, 
co obci ještě chybí. Tak aby i naše 
děti mohly na naši generaci vzpo-
mínat jen v dobrém. 

ZK: Obec není jen zastupitelé a 
úřad. Obec je celek, který se musí 
spravovat a pravidelně udržovat. 
Bohužel i obec musí vydávat vy-
hlášky a nařízení, které se mohou 
zdát někomu nepopulární, jsou 
však důležité na ochranu obce a i 
těch, co v ní žijí. Obec je živá díky 
vám, bez vás občanů by nebyla 
tím, co je. Snažme se ji rozvíjet 
společnými silami, protože bez 
vás všech to prostě nepůjde.

Děkujeme za rozhovor. 
Redakce
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Kroužek mladých myslivců

ŠIBICE

 leží západním směrem od 
Hronětic.

Polovina 16.století.
V téže době byla Šibice 

znamenitá ves. Hejtman Jan 
Chotounský z Lysé píše do 
královské komory: „Ves má 
8 usedlých/statků/, 7 zápřeží 
koní, 13 lánů dědin. Rybník 

Psáno v kronicePsáno v kronice
šibický je jediný na panství. 

Do krčmy se vydá ročně 
98 sudů piva, na sladovnu se 
prodají 3kopy strychů pše-
nice. Dříví se vozí k pivova-
ru, plátna k lovu k mlýnu na 
Baště /Drahelice/, neb mají 
dobré koně. Též sobě melí ve 
mlýně na Baště,a kdyby těch 
vsí nebylo /Stratov, Šibice, 

Hronětice/, nevím, co se mlí-
ti bude.“

 Mlýn na potoce pod Šibic-
kým rybníkem o dvou slo-
ženích, se stoupou, olejnou 
a krupníkem a 4 korci pak 
připomíná se roku 1690. Byl 
pronajat za 60 zlatých.

V Šibicích skoupeny byly r. 
1604 čtyři statky a utvořen z 
nich panský dvůr. Po válce byl 

v Šibicích dvůr, spravovaný 
purkrabím. Bývalou pan-
skou myslivnu koupil roku 
1738 Jan Král s 9 korci polí 
za 30 zlatých. Dne 5.9.1821 
vyhořely v šibickém dvoře 
stodoly a shořelo několik 
set mandel obilí. Mimo to se 
připomínají na počátku 19.  
století ještě 2 chalupy.

                        Marta Dvořáková

V dubnu jsme se s dětmi z 
kroužku mladých myslivců vypra-
vili uklidit nepořádek po našich 
neukázněných spoluobčanech. 
Stále se najde spousta těch, kteří 
naši přírodu používají jako od-
padkový koš a tak se v našem okolí 
najde spousta odpadu, který patří 
na separační dvory a ne do přírody. 

 Děti z kroužku vás srdečně 

zvou na Myslivecký den, který se 
koná 9. 6. 2018 v areálu Myslivec-
kého spolku Kostomlaty nad La-
bem od 14 hodin. Děti se mohou 
opět těšit na střelbu z praku , luku, 
vzduchovek i další soutěže, které 
jsme pro vás připravili. Nebude 
chybět občerstvení, čeká Vás také 
spousta zábavy.

Text a foto: František Touš

Klub kamarád a knihovna
V sobotu 16. června pokraču-

jeme v  environmentálních aktivi-
tách z cyklu „Pojďte s námi ven“.  
Zveme všechny děti i jejich rodi-
če na jednodenní cestovatelskou 
výpravu plnou zážitků. Je možné 
přihlásit děti samostatně (vhodné 
pro děti školního věku). Kapacita 
je omezená. Podrobnější informa-
ce na tel. 603 218 820.

Otevření knihovny o let-
ních prázdninách:

Červenec: každé pondělí 16 – 
18hod.

Srpen: zavřeno - úklid
Sousedský klub přes prázdniny 

nebude, těšíme se na všechny opět 
od září.

Otevření klubovny o letních 
prázdninách:

Červenec: tematické dny
Srpen: zavřeno
Přes letní prázdniny připra-

vujeme v klubovně pro děti i 
dospělé Červencové tematické 
dny, při kterých si může kdokoli 
přijít něco vyrobit, zahrát hry, za-
bavit se a sdílet společně s ostat-
ními připravené aktivity. Termíny 
těchto dní a dané téma bude vždy 
předem vyhlášeno rozhlasem, vy-
věšeno na webu a facebooku. Po-

kud nebude přímo uvedeno, není 
nutné si předem rezervovat místo. 
Případné podrobnosti o daném 
tématu Vám rádi sdělíme na tel. 
604 778 323.

V měsíci srpnu bude v klubov-
ně probíhat úklid.

V týdnu od 20. srpna do 24. 
srpna pořádáme Příměstský tá-
bor, který bude pro letošní rok 
hodně cestovatelský. Budeme 
vyjíždět na výlety, na konci týdne 
bude výlet dvoudenní s přespá-
ním v přírodě. Vzhledem k ome-
zené kapacitě dětí je tábor již plně 
obsazen a není možné se na něj 

dále hlásit.
Od října opět nabídneme pra-

videlnou činnost klubu (kroužky 
pro malé děti i školní děti, úterní 
dopoledne pro maminky na ro-
dičovské dovolené), aktivity pro 
dospělé, Sousedský klub, besedy, 
přednášky. Nově plánujeme ote-
vřít ve spolupráci s BESIP cyk-
listický kroužek. Podrobnosti k 
jednotlivým aktivitám budou na 
fb a webu.

Přejeme všem krásné léto 
plné sluníčka a mnoho zážitků o 
prázdninách.

Klub Kamarád
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Korýši pamatující dinosaury žijí i v Mydlovarském luhu 
Diváci českého přírodovědného 

dokumentu „Planeta Česko“, stejně 
jako čtenáři Nymburského deníku 
ze srpna a listopadu 2016 se mohli 
dozvědět, že v Milovicích v rezer-
vaci žijí korýši, pamatující dobu 
dinosaurů. Jde o poměrně drobné 
korýše druhu listonoh a žábronož-
ka. Tito korýši ke svému životu po-
třebují drobné vysychající nádrže, 
které dokáže vytvořit např. pojezd 
vojenské techniky a proto jsou 
často nacházeni na vojenských 
cvičištích např. Rakovník, Milovi-
ce, Brdy, Kolín a Hradec Králové. 
Vydupat potřebné tůňky dokáže 
ale i pohyb stád mohutných zvířat, 
proto se dnes nachází tito korýši na 
pastvinách divokých koní a pra-
turů v Milovicích. Ve vojenských 
cvičištích, která už armáda opusti-
la, pomáhá dočasné tůňky vytvořit 
pohyb čtyřkolek a terénních aut. 
Pro svůj zdárný vývoj potřebují 
tito korýši, aby jejich vajíčka řádně 
vyschla, někdy i přemrzla. Vajíčka 
mohou vydržet i několik let, než se 
z nich za pro ně příznivých pod-
mínek vylíhnou korýši. Proto i v 
lokalitě, kde jsme jeden rok  žábro-
nožky  a listonohy pozorovali, je po 
další roky pozorovat nemusíme. 
Neznamená to, že tam již nejsou, 
jen nemají příznivé podmínky k 
vývoji svých vajíček. Vajíčka těchto 
korýšů mohou na svých nohách 
přenášet i ptáci nebo kola automo-
bilů. Díky kolům vojenské techni-
ky okupační sovětské armády byli 
například listonozi přeneseni z 
Milovic (při cvičení jejich spojařů) 
do chráněného území Báň u obce 

Hradčany. Pojďme si tyto staro-
bylé živočichy, kteří v nezměněné 
podobě žijí od dob dinosaurů do 
dneška, trošku představit. V Pola-
bí žije Listonoh jarní (Lepidurus 
apus). Žije v blízkosti nížinných řek 
v zaplavovaných územích. Pozoro-
vat je můžeme od března do květ-
na, výjimečně června, v hlubších 
tůních s chladnou vodou. Jeho tělo 
se skládá z krunýře, v jehož spodní 
části jsou skryty desítky párů no-
žek, na krunýři má tři oči, dvě velká 
a mezi nimi jedno malé. Za kruný-
řem následuje ocasní část s dvěma 
dlouhými výrůstky. Délka zvířete 
obvykle bývá mezi 7-10 cm. Dal-
ším polabským korýšem je Listo-
noh letní (Triops cancriformis). Je 
předchozímu druhu velmi podob-
ný, poznat je můžeme podle plout-
vičky, kterou má na konci ocasu a 
která se nachází mezi dlouhými 
výrůstky. Objevuje se od konce 
dubna do listopadu, ovšem za tu 
dobu jde o několik jeho generací. 
Nejčastěji ho zastihneme od červ-
na do září. I přes svoji vzácnost je 
oproti Listonohu jarnímu hojnější 
a je více vázán na dočasné nádrže, 
proto se více nalézá na umělých 
stanovištích (pastviny, vojenské 
cvičiště), zatím co Listonoh jarní je 
vázán zásadně na záplavová území. 
Potrava je stejná jako u předchozí-
ho druhu, oba se také během své-
ho života díky růstu svého těla ně-
kolikrát svlékají ze svých krunýřů. 

Dalším zajímavým korýšem 
dočasných nádrží jsou žábronožky. 
V Polabí jde o Žábronožku sněžní 
a Žábronožku letní.  Žábronožky 

jsou korýši, jejichž tělo je složeno 
článkovitě z hlavy, hrudi a zadeč-
ku. Na jedno článkové hlavě jdou 
tykadla a oči, hruď tvoří jedenáct 
meších článků, každý s jedním 
párem nohou, zadeček tvoří devět 
článků bez končetin. Žábronožka 
sněžní (Eubranchipus Gruzii) žije 
převážně v nížinách při řekách na 
podobných místech jako Listonoh 
jarní, s ním také často obývá stej-
nou nádrž a často se také stává jeho 
kořistí. Pozorovat ji lze po roztátí 
sněhu, někdy již v únoru. Pohlav-
ně dospívá ale až počátkem dubna, 
přežívá do konce května, maxi-
málně června. Živí se fytoplankto-
nem (drobné řasy a rostliny) a rost-
linným odpadem. Žábronožka 
letní (Branchipus shaefferi) se od 
Žábronožky sněžné liší výraznější 
barvou zadečku (modrá či výrazně 
červená) a dobou výskytu. Obje-
vuje se na konci dubna a vydrží 
někdy až do listopadu. Nejčastěji ji 
můžeme pozorovat mezi červnem 
a zářím. Je hojnější než Žábronož-
ka sněžní a vyskytuje se na podob-
ných lokalitách jako Listonoh letní, 
s nímž má stejné nároky na biotop, 
drobné kaluže, příkopy a náhodné 
nádrže. Všichni tito korýši jsou v 
naší přírodě velmi ohrožení, díky 
regulaci řek a potoků nemají za-
plavované lokality, díky léčivům v 
trusu hospodářských zvířat mají 
kontaminovanou vodu na pastvi-
nách a zanikají i jejich lužní a stepní 
lokality. I proto je každý jejich vý-
skyt vzácností, ze které by se zájem-
ci o přírodu měli radovat.

Vraťme se ale k Mydlovarskému 

luhu. U Šnepova, v červnu 2012, 
pozoroval pan Kafka z Císařské  
kuchyně Žábronožku letní. Sám 
jsem pozoroval jednu Žábronožku 
letní v červnu 2014 v kaluži na ces-
tě před lesem kousek od hájovny  
(směr ke Šnepovu). Zajímavé po-
zorování Listonoha jarního popsal 
Luboš Beran ze správy CHKO Ko-
kořínsko v pardubickém Výcho-
dočeském sborníku přírodověd-
ném „Práce a studie“ v roce 2004.

Dovolím si celou pasáž týkající 
se Mydlovarského luhu ocitovat.

„Druhou lokalitou navštívenou 
shodou okolnosti stejný den (18. 4. 
2003) je přírodní rezervace Myd-
lovarský luh ve středních Čechách 
(mapovací pole 58,55) Šnepov 
zaplavená ostřicová louka o ploše 
cca 0,5 ha u cesty na okraj PR My-
dlovarský luh asi 50m od silnice ve 
Šnepově. V tomto případě byl zjiš-
těn poměrně početný výskyt listo-
nohů jarních a velikost populace v 
den průzkumu lze odhadnou na 
desítky až stovky jedinců.“

Osobně jsem dotyčné místo 
několikrát navštívil, ale nikdy jsem 
zde Listonohy nezastihl, většinou 
byla lokalita suchá. To ale díky 
cyklu vývoje jejich vajíček nezna-
mená, že tam již nejsou, jen nemají 
příhodné podmínky k vylíhnutí. 
Snad tedy se nějaké jaro vydaří a 
někdo zde listonohy jarní pozoro-
vat bude. Všem případným pozo-
rovatelům přeji štěstí a doufám, že 
se s námi podělí o případné foto-
grafie.

David Macháček
Příroda.kostomlaty@seznam.cz
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Rok včely

   Včelstvo v květnu dosahuje vr-
cholu své síly, matka denně klade 
až 1500 vajíček a stejné množství 
se tak později líhne. Úl je postup-
ně zásobován dostatkem pylu a 
sladiny. Matka má málo volných 
buněk, včely pociťují nedostatek 
místa a snadno vzniká rojová nála-
da. Rojení je tak pro včelaře značně 
neekonomické a proto se mu snaží 
nejrůznějšími metodami zabránit. 
Aby roj mohl postavit nové dílo, 
zanést ho zásobami a vyvést gene-

raci včel schopnou přežít zimu, do-
chází k rojení v nejlepší části roku, 
v květnu, kdy je pastvy dostatek. U 
včelstva převládne rozmnožovací 
pud, vše ostatní je utlumeno. I za 
silné snůšky ustává ruch na česně, 
dělnice se nestarají o matku, pouze 
ji donutí zaklást vystavěné mateří 
misky-základy matečníků. Matka 
je málo živená, zeštíhlí a je schopná 
letu. S rojem vylétají trubci a dělnice 
různého stáří s plnými mednými 
volátky. Letí do nejistoty a tyto zá-
soby jim tak vydrží na první dny 

života mimo úl.
   Toto období je také vhodné k 

odchovu nových matek. Je samo-
zřejmostí mít matky dobrých kvalit 
a vždy je vhodné matičku označit. 
Buď barvou, nebo opalitovou znač-
kou. Pro letošní rok je barva červe-
ná, barvy se střídají, následuje zelená 
pro rok 2019, dále modrá, bílá, žlutá 
a červená až v roce 2023. Včelař by 
si měl vést úlový deník a zapisovat si 
důležité informace o dění v úle.

Lidová slovesnost :
„O svatém Fortunátu (1.června) 

kapka deště má cenu dukátu“
„Na svatého Víta,hlava ještě nespí 

u nohou už svítá“
                                                Včelám dík!

           Text a foto: Marta 
Dvořáková
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Ženy VK 
K o s t o m l a t y 
vstoupily do 
jarní části krajské 
soutěže výraznou 

výhrou nad Roztoky 3:0,3:0. Patří 
jim nyní první místo. Mladší žákyně 
svoji soutěž v krajském přeboru 
zakončily ve středu tabulky. Starší 
žákyně se umístily ve své soutěži na 

ME Itálie 2017), fungují od září 2017, 
tak již naši mladí sportovci mají své 
první úspěchy. První turnaj, kterého 
jsme se zúčastnili, se konal 31.3.2018 
v Albrechticích nad Vltavou, a to o 
putovní pohár starosty obce. Z našeho 
klubu se bojů zúčastnili tři zástupci- 
Kristýna Hapujdová, Josef Jandl a 
Jakub Studený, kterým se vstup do 

turnaje velmi podařil. 
Kristýnka - 3. místo tate kodachi 

(štít+krátký meč) Pepa - 2. místo nito 
kodachi (2 krátké meče)Kuba - 1. 
místo kodachi (krátký meč) a 3. místo 
tate kodachi (štít+krátký meč) a ještě 
si svým přístupem získal rozhodčí i 
pořadatele a byl oceněn jako nejlepší 
bojovník Chanbary na tomto turnaji. 

 Sport

Vážení sportovní přátelé, občané 
Kostomlat!

Nechce se tomu ani věřit, že je 
to  již rok, co budu  opět  dětem přát 
krásné prázdniny a vám dospě-
lým pěknou dovolenou. Zároveň 
je stejné i to, že všechny oddíly jsou 
v polovině jarní části soutěže a snaží 
se dosáhnout těch nejlepších výsled-
ků. Věřím, že nejen já, ale i všichni, 
kteří fandíte kterémukoliv našemu 
sportovnímu oddílu si přejete, aby se 
umístil na těch nejlepších místech.

Výbor Sokola, který se sešel od 

Sokol březnové výroční schůze dvakrát , řešil 
spolu se zástupci fotbalu rekonstrukci 
tréninkového hřiště, která je napláno-
vaná na jaro příštího roku. Dále jsme 
jednali o zakoupení prvků pro dětské 
hřiště /skluzavka, houpačky/, které 
bychom umístili na travnatou plochu 
před fotbalovým hřištěm. Dětské hři-
ště by využívaly maminky se svými 
dětmi při fotbalových utkáních a ne-
jen o nich. Domnívám se, že posezení 
pod naší pergolou s orosenou sklen-
kou a možnost sledovat přitom hrající 
děti by znamenalo pro každou mam-
ku nebo taťku hezky strávené od-
poledne. O příspěvek na zakoupení 

hřiště jsme  požádali hejtmanku Stře-
dočeského kraje. Zástupce fotbalové-
ho oddílu nás informoval o oslavách v 
rámci 90 let založení fotbalu v Kosto-
mlatech. Dovolte mi proto, abych vás 
pozvala na první akci v rámci oslav, 
která se uskuteční 23. června 2018 a 
zároveň vás  informovala na několi-
ka stránkách o vzniku Sportovního 
klubu Kostomlaty /1928 /.  Tyto in-
formace jsem čerpala  z Almanachu 
S.K. Kostomlaty, který vyšel k 20. vý-
ročí založení fotbalu v Kostomlatech 
a byl zařazen  u nás doma  v knihov-
ně. Většině z Vás jména z Alamanchu 
dnes již nic neříkají, ale o jejich při-

činění a zásluze, kterou vynaložili k 
založení fotbalu u nás, bychom měli 
přece něco trochu vědět. Kolektivní 
práce těchto lidí byla těžká a někdy 
až přespříliš těžká hlavně v tom, že 
se těmto nezištným obětavcům 
nedostávalo podpory od předních 
představitelů obce i jiných institucí, 
u kterých nenacházeli pochopení.

V krátkosti vše, těším se s Vámi na 
shledání v červnovou sobotu na svát-
ku fotbalu. Přeji nám všem úspěšné 
dokončení soutěží a pak krásné pro-
sluněné prázdniny a dovolené.

Za  TJ Sokol Kostomlaty  n. L.
Vávrová Eva

předposledním místě. Jejich velkou 
nevýhodou je nízký věkový průměr 
hráček oproti ostatním družstvům. 
Nejmladší volejbalisté mají už také 
odehrané turnaje krajského přeboru 
v barevném minivolejbale. Dětskou 
sezonu pomalu zakončujeme s 
počtem 48 dětí. Od září 2018 chceme 
opět přijímat nové hráče. Týdenní 
soustředění je naplánováno pro 

starší děti v Josefově Dole od 13.-
18.8.2018 Ve stejném týdnu bude 
probíhat třídenní příprava našich 
nejmladších formou příměstského 
tábora. Na závěr bych chtěla za celý 
náš tým velmi poděkovat rodičům 
a dětem, kteří se zúčastnili brigády 
na venkovním volejbalovém hřišti. 
Opět se odvedl velký kus práce. Kůly 
a zábradlí jsou natřeny. Máme také 

nové lavičky pro naše fanoušky. 
Hřiště bylo zavezeno novou antukou 
a uválcováno vibračním válcem.
Tímto také děkujeme za jeho zajištění 
a dopravu. Vzniklo tak důstojné 
prostředí nejen pro hráče, ale také pro 
všechny příznivce tohoto krásného 
sportu.

Za VK Kostomlaty 
Marcela Šubrtová

CHANBARA - moderní styl sportovního boje v Kostomlatech
Vážení čtenáři, rád bych vám 

představil mladý bojový sport, 
který se v ČR zabydluje, a náš klub 
DAISHO KOSTOMLATY je u 
toho! Chanbara (čambara) vychází 
především z tradice japonského šermu 
(kendo) a dalších bojových umění se 
zbraněmi. Zbraně jsou uzpůsobeny 
tak, že umožňují bezpečný a plný 
kontakt při vzájemném soupeření. 
Jedinečnost spočívá v jednoduchosti 
pravidel. V zápase proti sobě stojí 
dva soupeři vyzbrojeni obvykle 
stejnými zbraněmi, jejichž úkolem 
je zasáhnout svého soupeře rychleji, 
než zasáhne on je. Není potřebné 
žádné speciální vybavení, kromě 
ochranné přilby. Chanbara je ideální 
pro zvýšení reakce a rychlosti, zlepšení 
mobility a zdraví, ale také pro snížení 
hmotnosti a stresu. Pravidelné 
cvičení zvyšuje celkovou kondici, 
zlepšuje rovnováhu a vytrvalost. 
Sport je vhodný jak pro děti, tak i pro 
dospělé. Přestože kluby DAISHO 
 Kostomlatech a TAEHAN v Kolíně, 
pod vedením trenéra LK (3. místo 

Druhý, tentokrát již mezinárodní 
turnaj, proběhl 22.4.2018 na Slovensku 
v Trenčíně.  I tento start byl pro naše 
dva kluby DAISHO a TAEHAN 
velmi úspěšný. V poměrně hojné 
účasti závodníků z Čech a Slovenska 
jsme se vůbec neztratili a dáváme 
najevo, že se s našimi závodníky musí 
počítat i v nadcházejících turnajích. 

Pod vedením trenéra Luďka Kastnera 
se vydalo do Trenčína 10 závodníků 
(7 DAISHO a 3 TAEHAN).  Získané 
medaile, a to 11 (skutečně jedenáct), 
překonaly všechna naše očekávání. A 
zde již konkrétní výsledky: DAISHO: 
Kristýna Hapujdová - zlato NITO 
KODACHI (dva krátké meče) a 
bronz KIHON DOSA (sestava s 

mečem)
Jakub Studený – bronz NITO 

KODACHI (dva krátké meče) 
a bronz TATE KODACHI (krátký 
meč a štít)

Josef Jandl – zlato TATE KO-
DACHI (krátký meč a štít) a bronz 
NITO KODACHI (dva krátké meče)

David Piják – bronz CHOC-
KEN FREE (dlouhý meč jednoruč) 
a bronz KIHON DOSA (sestava s 
mečem)

Luděk Kastner – bronz CHO-
KEN MOROTE (dlouhý meč obou-
ruč)

TAEHAN: Huy Pham Quang - 
bronz v TATE KODACHI (krátký 
meč a štít)

Marek Žalud - stříbro CHOKEN 
FREE (dlouhý meč jednoruč).

Všem závodníkům patří za 
jejich snahu a bojovnost srdečné 
poděkování i gratulace k úspěchům. 
Rovněž můj velký dík patří rodičům 
závodníků za jejich účast, pomoc s 
dopravou a podporu. 

Za klub DAISHO 
Kastner Luděk www.daisho.cz

KostomlatyVK
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První footbal se hrál v Kostomla-
tech vlastně již roku 1910. Tehdy se 
několik kostomlatských kluků, kteří 
se učili v Nymburce, rozhodlo pozva-
ti si do Kostomlat kluky z Nymburka 
na fotbalový zápas. Tak byla uskuteč-
něna první kopaná na kostomlatské 
půdě pod vedením Jos. Vaněčka a Jar. 
Hrona. Zápas se hrál na poli „na Skře-
meně“, ale konečného výsledku se ni-
kdo nedočkal, poněvadž přišel hlídač 
a všechny „footbalisty“ vyhnal. Tak 
tedy skončilo neslavně toto první ne-
veřejné vystoupení kostomlatských 
hráčů.

Skutečný zájem o kopanou se jevil 
v letech 1927 a 1928. Jedním z hlav-
ních ohnisek kopané v Kostomlatech 
byl „plac“, což je vlastně oficiélní ná-
zev náměstí u Hronových. Ovšem, 
že strážník a sousedé to neradi viděli 
a často se museli tito fotbalisté  za-
chrániti útěkem od zlých slov nebo 
výprasku. Postupem času v roce 1928 
přibývalo příznivců kopané a tak se 
hledalo vhodnější místo pro fotbal. 
Čekalo se až bude po žních a senách 
a hledala se nejrovnější louka a strniště. 
Obyčně to odnesla Lacinova louka  u 
„Křížku“ nebo některé pole na „Skře-
měně a u „Hlinovníka“. Někdy bylo 
nutno zajít až na Lány, na některé pole 
nebo louku.

Když postupem času přibývalo v 
Kostomlatech fotbalistů utvořily se dvě 
party, snad možno říci dva kluby, ov-
šem zcela neveřejné, utvořené pro dvě 
části obce. Jedné partě se říkalo „Kon-
čáci“ poněvadž většinou byli s „ Konce“ 
a ta druhá parta se zvala „S.K.Rakev“ . 
V té hrálo asi pět bratří Kolářů/ oni 
měli pohřební ústav, odtud  „Rakev“/ a 
hráli v  černo-bílém dresu. Mezi těmito 
dvěma kluby došlo k několika bojům, 
o kterých bylo možno říci, že to bylo 
kostomlatské derby jako v Praze Spar-
ta a Slávie, souboj letenských.

V obou mužstvech bylo několik 
velice dobrých hráčů, kteří později tvo-
řili kádr kostomlatského mužstva. U 
„Končáků“ byli hlavně Venda Hošek, 
Josef Král, Serbus, Herák, Brzobohatý. 
S.K. Rakev měla oporu v Jarkovi Čer-
ném, v Procházkovi, B. Krupičkovi 
a bratrech Dvořákových.

Soupeřem těchto mužstev byli oby-
čejně fotbalisté z okolních vesnic hlav-
ně z Hradištka a Ostré. Často se stávalo, 
že pro velký zájem o hru se hráči střída-
li během zápasu  a tak to vypadalo jako 
dnes při hockei. Že všichni tito hráči 
a zejména ti mladší hráli kopanou přes 
odpor svých ct. rodičů, to je každému 
pochopitelné. Každá novota se těm 
starším nelíbí. A tak mnozí museli 

i ze hry utéci, blížil- li se někdo z pánů 
rodičů. Nutno se též zmínit, že tehdá 
to již nebyl zcela amaterský fotbal. Ale 
nelekejte se prosím, nejde o žádné 
honosné sumy peněz. Našel se často 
nějaký příznivec a už to bylo, hrálo se 
o tuplák piva. A ta generace, která 
tehda přihlížela  kopané, jistě dosvědčí 
jakou dala vervu do hry tato odměna. 
Při obyčejně prázdné kapse byla tato 
maličkost vítána.

Po posledním utkání S.K. Rakev – 
S.K. Končáci 5:3, které se hrálo v „Hli-
novníku“ a ve ktrém S:K:Rakev dobyla 
prvního vítězství v těchto soubojích se 
začalo uvažovat o sloučení těchto dvou 
„klubů“ v jeden řádný klub S.K. Kosto-
mlaty. Toto téma bylo stále více a více 
předmětem hovorů. O tomto utvoře-
ní řádného klubu se mluvilo hlavně, 
když se sešli příznivci kopané dohro-
mady. Bývalo to u holiče pana Vojtě-
cha Vondry, který sám byl přítelem 
sportu. Hlavní podnět k tomu dával 
Venda Hošek, později to brankář S.K. 
Kostomlaty. Tak se domluvilo několik 
nadšenců, že svolají první schůzku 
zájemců o řádný sportovní klub.  Na 
této schůzce u Hronů se sešli mimo 
výše jmenovaných ještě: B. Bouda, F. 
Herčík, bří Krupičkové, V. Procházka, 
G. Rycherský, Ant.Rylich, B Slavíček, 
Jarka Vojtěch. Na této schůzce se utvo-
řilo komité pro založení sportovního 
klubu v čele s Frant. Krupičkou a Frant. 
Brtobohatým, kteří pak připravili vše 
pro založení klubu. Byly vyžádány z 
Mladé Boleslavi stanovy a ty pak za-
slány na okresní úřad do Poděbrad ke 
schválení. Ani to tehdá dlouho netr-
valo a klub byl povolen pod hlavičkou 
Sportovní klub Kostomlaty. Když do-
šlo toto povolení a klub měl již oficiélní 
název, byla svolána I. ustanovující valná 
hromada do hostince u „Hrabů“. Byly 
pozvány všechny místní spolky. Účast 
tehdy byla velmi slušná asi 50-60 osob. 
Za obec byl též přítomen p. V. Dobiáš, 
tehdejší starosta.

Schůzi zahájil pan Fr. Krupička a za-
pisovatelem byl František Brzobohatý. 
Bylo nutno všem přítomným jasně 
vysvětlit, že tento nový sportovní klub 
chce přinést pro občany příležitost k 
pěstování nejpopulárnějšího sportu 
– kopané. Musilo se připomenout, 
že svými zájezdy za sportem chce 
S.K. Kostomlaty rozšířit jméno obce 
v širokém kraji. Velice výstižně to řekl 
jeden ze zakládajících členů pan Voj-
těch Vondra ve svém proslovu: „S.K. 
Kostomlaty bude klubem, kde se mů-
žeme poznati jako jedna rodina, neboť 

jsme všichni jen z masa a krve a jsme 
příslušníci jednoho národa“. Na této 
schůzi byl zvolen první správní výbor, 
který byl složen z těchto osob: předseda 
Fr.Krupička, sekretář Fr. Brzobohatý. 
Členové výboru byli: Stanislav Janata, 
Bohouš a Karel Krupičkovi, Antonín 
Malíček, Václav Procházka, Josef Řasa, 
Josef a František Říha, Aug. Rychetský, 
Boh. Slavíček, Jar. Vojtěch, Vojtěch 
Vondra. Pokladníkem byl J. Vojtěch 
a předsedou zábavního výboru Voj-
těch Vondra.

Tento první výbor se hned chopil 
práce. Že to byla práce nemalá, to je 
jistě každému známo. Vždyť se začí-
nalo doslova zničeho. Hlavní starostí 
bylo sehnat nějaké vyhovující hřiště. 
Ale nově zrozený klub se musil zatím 
spokojit s loukou pana Laciny, který 
ji opravdu ochotně k tomuto účelu 
zapůjčil. Bylo to ovšem na štěstí na 
podzim, takže tráva byla již pryč. Tak 
z nedostatku jiných možností se hrálo 
na „Lacinově louce“ téměř rok. Ov-
šem potíže, které souvisely s tím, že se 
nemohly trvale postavit branky, hrací 
plochu upravit dle potřeby, byly jistě 
málo vítané.

Přesto však všichni příznivci a hlav-
ně výbor pilně pracovali, aby vždy v 
neděli se mohlo vyrazit na „hřiště“. 
Prvním soupeřem S.K. Kostomlat, 
hrající podle platných předpisů fotbal 
byla Sparta Budiměřice. Ta se však k 
zápasu nedostavila a tak bylo nutno 
hráti mezi sebou. Prvním soupeřem 
pak byly Bobnice, s nimiž naši prohráli 
4:0. V dalším utkání jsme hráli ze Sad-
skou a vyhráli 7:1.

První mistrovský zápas se hrál 
v Poděbradech proti tamní Spartě. 
Naši prohráli 3:1/ branku dal Cibulka 
z desítky/. Naši však neměli legitima-
ce a domácí neměli brankové sítě a 
tak výsledek nebyl uznán. V tomto 
prvním našem mistrovství II. třídy 
hrály kluby: Sparta Poděbrady, Bob-
nice, Struhy, Lipník, Hořátev, Libice 
a Kostomlaty.

Na jaře roku 1929 se již začalo vy-
jednávati s místním velkostatkem, 
který byl tenkrát družstevní, o pro-
najmutí pole za potokem směrem k 
Hradišťku. Zástupci velkostatku slíbili 
a tak se občas hrálo i na tomto poli, 
ovšem jen když tam nebyla úroda. Že 
se i zde vyskytly potíže, to je samozřej-
mé. Pozemek měl zatím sloužit svému 
účelu a teprve ve volné době kopané. 
Tak se také stalo, že se v sobotu pole 
připravilo pro nedělní zápas a v neděli 
když se tam přišlo, s hrůzou se zjistilo, 

že tam jsou hromádky hnoje. Ty se 
musely odstraniti a nakonec ještě za-
platiti a takových všelijakých překážek 
se vyskytlo několik za sebou. Konečně 
se podařilo jmenované pole od vel-
kostatku pronajmouti a tak odstraniti 
alespoň jednu starost. To bylo v létě 
roku 1929. Současně byly zajištěny 
stálé kabiny pro hráče. U Hronů pro 
domácí a u Hrabů pro hosty.

Pozemek byl tedy zajištěn. Ale na-
stává nová, velmi namáhavá práce 
s úpravou hřiště.  Všechny práce nad-
šeně obstarávají členové a příznivci, aby 
hrací plocha byla co nejlepší. To se také 
skutečně podařilo a kostomlatští fotba-
listé mohli se plně věnovat kopané. Na 
podzim roku 1929 se nastupuje k mis-
trovství na skutečném, řádném hřišti, 
které vyhovuje všem podmínkám.

V únoru 1928 se pořádal I. spor-
tovní ples u Hronů. Vybralo se tehdy 
1055,70 Kč. I tento ples skončil morál-
ně a finančně dobře i když se zdá hru-
bý výdělek dnes malý. Ovšem před 20 
lety se vše velice levně kupovalo.

A nyní se vraťme opět k vlastní ko-
pané. II. řádné mistrovství S.K. Kosto-
mlaty 1930 -31 přineslo kostomlat-
ským fotbalistům první pěkný úspěch. 
Kostomlaty po konci mistrovství byli 
první v tabulce a nastoupily ke kvali-
fikačním zápasům. Za soupeře jsme 
měli tehdy velmi dobré Semily – vítěze 
II. okrsku.

První zápas se hrál v Kostomlatech 
a Semily byly poraženy 8:2, odvetný 
zápas v Semilech skončil 1:1. Tím se 
dostalo mužstvo Kostomlat po 3 letech 
od založení do I.B třídy. Byl to úspěch, 
který opravdu dával důvod k radosti.

Avšak první zápas v I. B třídě ne-
skončil nijak slavně. S.K. Kostomlaty 
hrály v Lomnici a byly tam vyso-
ko poraženy 12:0. Tento neúspěch 
byl částečně odčiněn proti Viktorii 
v Oseku, kde remísa 4:4 byla pro tamní 
klub velkým zklamáním. Přesto celko-
vé umístění v tabulce nebylo nikterak 
záviděníhodné.

K největším úspěchům v roce 1931 
patří vítězství nad S.K. Semily 8:2, Če-
chii Lysá 3:1, Čechoslovanem Žižkov 
7:1, S.K. Libní I. b 2:1. Nepříjemné byly 
porážky v Lomnici 12:0, Nové Pace 
8:3,4:1,2:1. Nejvíce zápasu sehrál Ci-
bulka - 36 záp., nejlepší střelec byl Netík 
- 31 branek. V úvodu je zmínka o Fr. 
Krupičkovi jako prvním předsedovi v 
r. 1928. Jmenovaný byl předsedou S.K. 
Kostomlaty také v r. 1929. V dalších 
dvou letech 1930 – 1931 pracoval klub 
pod vedením předsedy Fr. Říhy.  

Z Almanachu vybrala  
Eva Vávrová

Historie kopané
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 Na závěr

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:
 paní Heleně Bezuchové z Kostomlat
 paní Zdeňce Pítové z Kostomlat
 paní Martině Hromádkové z Kostomlat
 paní Haně Vlachové z Kostomlat
 paní Marii Hlavičkové z Rozkoše
 paní Marii Sedláčkové z Kostomlat
 paní Naděždě Davídkové z Vápenska
 paní Ireně Sporišové z Kostomlat
     paní Janě Sterzikové z Kostomlat
     panu Janu Proškovi z Kostomlat 
Mezi námi jsme přivítali:
 Ellu Skalickou z Kostomlat
 Anetu Vorlíčkovou z Kostomlat
 Patrika Cerhu z Kostomlat
Naposledy jsme se rozloučili:
 s paní Marií Müllerovou z Kostomlat
 s paní Marií Neagovou z Kostomlat
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Petangue

Mezi námi jsme přivítali:

30.3.2018 nás navždy 
opustila zakládající členka 
našeho klubu Maruška Mülle-
rová. Pět let s námi hrála, jezdila 
na turnaje a zúčastnila se něko-
lika MČR. Na turnaji v Lipníku 
jsme uctili její památku minu-
tou ticha.

 Začali jsme opět hrát Po-
labskou ligu, po třech utká-

ních jsme na druhém místě, 
ale máme dvě utkání k dobru. 
Skoro na všech turnajích někdo 
z nás postupuje do šestnáctky, 
pořád je co zlepšovat.

Vaníčková Alena

Kostomlatská zvonice
V květnu se na kostomlatské 

zvonici objevily dvoje nové dve-
ře. Vyrobil je místní dřevomo-
delář Vladislav Mareček. Oboje 

dveře daroval zcela zdarma bez 
nároku na honorář, čímž si jistě 
zasluhuje díky nás všech.

Redakce
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