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Slovo starostky
Žně

Začaly žně. Letos neobvykle brzy. Již 
19. června vyjel kombajn společnosti 
Dvůr Kostomlaty nad Labem do polí. 

Vážení a milí spoluobčané, je 
čas dovolených, čas odpočinku 
a tak mi dovolte, abych vám popřá-
la krásné sluneční a pohodové dny 
a opět vás informovala o současném 
dění v obci a také o tom, co lze očeká-
vat v nadcházejícím období.

V měsíci srpnu bude dokončena 
výstavba inženýrských sítí a komuni-
kací pro 26 rodinných domů v jižní 
části Kostomlat. Všechny sítě jsou již 
položeny a nyní budou probíhat již 
jen finální úpravy vozovek, parko-
vacích stání a úprava terénu tak, aby 
jednotlivé parcely mohly být předány 
novým majitelům.   

Další neméně významnou a hlavně 
nezbytnou akcí bude rekonstrukce 
sportovního hřiště u základní školy, 
jejíž zahájení nás čeká v září tohoto 
roku. Jak jsem vás již informovala 
v minulém čísle KN, začátek rekon-
strukce hřiště se posouval v čase, 
jelikož jsme se snažili získat na jeho 
výstavbu dotaci od Ministerstva pro 
místní rozvoj. I přesto, že jsme spl-
nili všechny požadované podmínky 
a přísná kritéria, nebyli jsme, bohužel, 
pro enormní zájem o tento dotační ti-
tul, úspěšní.  Stavba tak bude zahájena 
v září a bude plně financována z pro-
středků obce, které byly m. j. získá-
ny prodejem nových parcel. U školy 
tak vznikne osvětlený ovál se třemi 
běžeckými dráhami,  multifunkční 
hřiště, posilovací fitness a workouto-
vá zóna. Po mnoha letech se tak do-
čkáme dalšího důstojného sportoviš-
tě, určeného našim školákům i široké 
veřejnosti.

Obec požádala o poskytnutí dotace 
také na rekonstrukci hřbitovní zdi, 
sousedící s farskou zahradou, která je 
již dlouho v havarijním stavu. U této 
akce jsme byli naopak úspěšní a obec 
od Ministerstva zemědělství obdržela 
dotaci ve výši 627.126,-- Kč. Rovněž 
rekonstrukce této zdi bude zahájena 
na podzim letošního roku. 

U školy ještě chvíli zůstanu. Mno-

A vysloužilý hospodář pan Jiří Malypetr 
vše sleduje s viditelnou spokojeností.

                               Alice Balková

zí z vás jistě zaznamenali změny, které 
v ní probíhají. Po dlouhých sedmnác-
ti letech byl vypsán a zahájen konkurs 
na ředitele školy.  Rada obce v souladu 
s doporučením konkurzní komise vy-
bere jednoho z kandidátů, který bude 
do této funkce jmenován od 1. 9. 2018. 
Jako zřizovatel budeme novému panu 
řediteli/ paní ředitelce nejen partnerem 
a oporou, ale také držet palce, protože 
již teď je jisté, že bude muset ve velmi 
krátkém období dohnat mnoho restů 
a nezajištěných potřeb. Věřím, že spo-
lečným úsilím proběhne zahájení no-
vého školního roku i následná výuka 
ke spokojenosti nás všech a především 
našich školáků a personálu školy. 

Z dalších akcí stavebního charak-
teru mohu vyjmenovat ještě výměnu 
plynových zářičů v hale BIOS, které 
jsou již za hranicí své životnosti a dále 
opravu lávek pro pěší přes Farský po-
tok u kostela, které jsou rovněž v hava-
rijním stavu. V tomto případě se však 
bude jednat, s ohledem na plánovanou 
kompletní rekonstrukci celého mostu, 
kterou připravuje Středočeský kraj, 
o opravu pouze provizorní tak, aby ne-
došlo k ohrožení bezpečnosti prochá-

zejících chodců, neboť lávka je již na 
mnoha místech prorezivělá.

Za zmínku stojí i nově osazený par-
čík v Lánech, kde po odstranění ne-
vzhledné zeleně vynikl jak stávající 
pomník padlým tak i sousední křížek. 
Díky smysluplné koncepci výsadby 
bude navíc možné v budoucnu celou 
tuto plochu snáz udržovat. 

Vážení spoluobčané, vzhledem 
k tomu, že toto číslo Kostomlatských 
novin je již poslední před 
nadcházejícími volbami, ráda bych 
vám všem poděkovala za projevenou 
důvěru, díky které jsme spolu s 
ostatními zastupiteli mohli přispět 
k dalšímu rozvoji naší obce. Jsem 
vděčná za to, že jsem mohla být i 
já součástí všech změn, které zde 
aktuálně probíhají, i když musím 
přiznat, že čtyřleté funkční období, 
které je pro tuto činnost vymezeno, je 
doba velice „krátká“. Mrzí mě, že ne 
všechno se nám podařilo zrealizovat, 
ale zároveň mě těší, že u spousty 
věcí jsme udělali alespoň ten první 
krok. Protože vůči vám všem cítím 

(pokračování na str. 2)
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Studny
V měsíci červenci proved-
la obec čištění, desinfekci 
a opravu obecních stud-
ní. Jednalo se o studny 
v Hroněticích,  na  Lánech 

zodpovědnost, ráda bych vám 
na tomto místě složila účty 
a zrekapitulovala seznam všech 
dokončených a rozpracovaných 
projektů za uplynulé období:

• Dokončení výstavby ka-
nalizace v Hroněticích

• provozování kanalizace 
a čistírny odpadních vod 

• zajištění projektových 
dokumentací na:

- sběrné dvory v Kostomla-
tech a Hroněticích

- rekonstrukci hřiště u zá-
kladní školy

- rekonstrukci jednot-
livých pavilonů mateřské  
školy

- rekonstrukci čistírny od-
padních vod

- bezdrátový rozhlas
- digitální povodňový plán
- výstavbu 26 rodinných 

domů v jižní části obce
- rekonstrukci chodníků 

v Kostomlatech, Lánech, 
Hroněticích a Rozkoši (prá-
vě probíhá)

• zajištění studie na od-
kanalizování obcí Rozkoš 
a Vápensko 

• statický posudek a sta-
vebně technický průzkum 
na budovu bývalé školy čp. 
47

• provedení kompletní 
evidence hrobových míst 
na hřbitově (byli dohledáni 
chybějící vlastníci hrobo-
vých míst a provedeno ozna-
čení opuštěných hrobů)

• obměna počítačového 
systému tak, aby odpoví-
dal moderním požadavkům 
současnosti (platba SIPO)

• probíhají jednání, týkají-
cí se modernizace železniční 
trati, včetně všech souvisejí-
cích úprav (na základě poža-
davku obce byl do projektu 
zahrnut „obchvat“ severozá-
padní části Kostomlat

• probíhají jednání ve věci 
výstavby lávky přes Labe 

(byl zajištěn stavební záměr, 
byli osloveni vlastníci po-
zemků, příslušné instituce 
a nyní čekáme na jejich zá-
vazná stanoviska)

• probíhá zpracování 
územního plánu obce (jedná 
se o dlouhodobý proces, kte-
rý závazně určí rozvoj obce 
na dalších 15 – 20 let)

• rozsálhá rekonstruk-
ce obecního úřadu (nově 
položená dlažba, nově zre-
konstruovaná obřadní síň, 
vybavení kanceláří novým 
nábytkem, obměna počíta-
čového vybavení, vybudo-
vání nové místnosti pro roz-
hlasové hlášení atd.)

• postupně probíhá dlou-
hodobě neřešený výkup po-
zemků pod komunikacemi 
(obec získala do vlastnictví 
významnou část veřejné-
ho prostranství mezi by-
tovým domem „Palivec“ 
a budovou pošty, dále po-
zemky pod chodníky před 
areálem Sokola, na křižovat-
ce ulic Doubravská a 9. květ-
na, pozemky pod komuni-
kací z Vápenska na Milovice 
a Zbožíčko)

• zajištění pokládky kabe-
lů nízkého napětí do země 
po celých Kostomlatech 

• úspěšně probíhá prodej 
parcel 26 rodinných domů 

• zrekonstruováno bylo 
dětské hřiště u obecního 
úřadu, které se stále těší vel-
ké oblibě našich nejmenších 
a v současné době se proto 
připravují i projekty na dět-
ská hřiště v Kostomlatech 
Na Obci a na Vápensku

• obec v tomto období zís-
kala dotaci na likvidaci černé 
skládky u bývalé betonárky 
v hodnotě 140 tisíc Kč, do-
taci na rekonstrukci knihov-
ny v hodnotě 55 tis. Kč, do-
taci na bezdrátový rozhlas 
v hodnotě 2.160.547,20 Kč, 

na rekonstrukci vodovo-
du v ZŠ v hodnotě 400 tisíc 
Kč, na opravu hřbitovní zdi 
v hodnotě 627.126,- Kč

• v současné době má 
obec požádáno o dotaci na 
pořízení nádob na separo-
vaný odpad, na sběrný dvůr 
v Kostomlatech a na auto 
pro hasiče

• v obci byly vyměněny tři 
autobusové zastávky (včet-
ně komplikovaného jednání 
s památkáři na Vápensku)

• na čistírně odpadních 
vod byl kompletně zrekon-
struován objekt, kde se pro-
vádí hrubé předčištění kalů 
a na podtlakové stanici bylo 
vyměněno vysokokapacitní 
čerpadlo v hodnotě cca 250 
tisíc Kč

• obec má nově zpracova-
ný digitální povodňový plán 

• ve všech částech obce 
funguje jednotný systém 
bezdrátového rozhlasu 

• v hale BIOS probíhá ná-
ročná výměna plynových zá-
řičů, které jsou už dávno za 
hranicí své životnosti

Oproti našim původním 
představám nemáme bo-
hužel dokončené chodníky, 
u kterých vyčkáváme na pře-
ložení vedení nízkého napětí 
do země, abychom to nové, 
hezké, vzápětí nemuseli ni-
čit. Není stavebně realizová-
na lávka přes Farský potok 
a s ní související chodník od 
nádraží k obecnímu úřadu 
(zde čekáme pro změnu na 
stanovisko Českých drah 
k odkoupení odpovídající 
části pozemku tak, aby bylo 
možné chodník posunout 
blíž k železniční trati a nová 
cesta tak nebyla narušová-
na kořeny stromů, které ji 
lemují). Nejsou zrekonstru-
ované ani lávky přes most 
u kostela. Vzhledem k tomu, 

že most je ve vlastnictví 
Středočeského kraje a pou-
ze lávky ve vlastnictví obce, 
bude se jednat o sdruže-
nou investici, která je však 
s ohledem na objem díla 
plně v režii Středočeského 
kraje. Obci tak nezbývá než 
vyčkat na získání všech po-
třebných povolení, které za-
jišťuje vlastník mostní kon-
strukce. 

Jako občan bych byla sa-
mozřejmě mnohem spoko-
jenější, kdyby byly hotové 
i tyto akce, ale ze své pozi-
ce bych ráda předeslala, že 
zatímco realizace některých 
projektů je rychlejší, u ně-
kterých je naopak nezbytné 
překonat řadu, mnohdy až 
nepřekonatelných překážek, 
díky nimž pak obec často čelí 
zbytečné kritice. Ráda bych 
proto opět požádala všechny 
notorické „kritiky“, aby vá-
žili svá slova, která mnohdy 
cíleně a se zbytečnou zlobou 
znevažují práci druhých, aby 
neupravovali fakta k obrazu 
svému a nekopírovali tak 
negativní praktiky „velké“ 
politiky. Věřte, že všechny 
vyjmenované aktivity obce 
jsou konány s cílem zajištění 
pohodového a spokojeného 
žití ve všech našich obcích 
a pro všechny naše občany.

Ještě jednou děkuji všem 
zastupitelům za jejich čas, 
věnovaný obecním záležitos-
tem, pracovníkům obecního 
úřadu děkuji za jejich obě-
tavost a pracovní nasazení 
a vám všem děkuji za ja-
koukoliv aktivitu, směřující 
k dosažení obecního blaha.

Přeji Vám všem krásné 
letní dny.

S úctou 
Ing. Romana Hradilová

starostka obce 

a v Kostomlatech  Na Place 
a na hřbitově. Studna u obec-
ního úřadu dostala novou 
vrchní skruž a zákrytovou 
desku. Zároveň byly oprave-

ny všechny ruční pumpy, tak 
aby mohly být občany použí-
vány. Tyto obecní hloubené 
studny dosahují hloubky přes 
5 m a vody v nich je dosta-

tek. Upozorňujeme, že voda 
v obecních studních je pouze 
užitková.

Bc. Zdeňka Keistová, 
místostarostka
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Oznámení – kontrola kanalizačních jímek

Oprava høbitovní zdi

Høbitov

Odpad
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OÚ Kostomlaty nad Labem 
oznamuje, že od 20. 8. 2018 do 
8. 9. 2018 bude probíhat kont-
rola kanalizačních jímek tlako-
vé kanalizace v Lánech a v části 
Kostomlat „za tratí“. Kontrolu 
bude provádět, na základě uza-
vřené servisní smlouvy, společ-

Vážení občané, nájemci hrobo-
vých míst,
vzhledem k tomu, že obec byla 
úspěšná se svou žádostí o do-
taci na obnovu hřbitovní zdi 
(východní zeď směrem k far-
ské zahradě), bude její oprava 
zahájena v nejbližším mož-
ném termínu (předpoklad na 
konci října 2018). Z tohoto 
důvodu Vás prosíme, abyste 

Vážení spoluobčané, 
od 1. září 2017 nabyla účin-
nosti novela zákona č. 
256/2001 Sb., o pohřebnic-
tví, která se významně dotýká 
i činnosti při provozování po-
hřebišť. Nově se jedná o vede-
ní evidence zemřelých. Jestliže 
máte pronajaté hrobové místo 
na hřbitově v Kostomlatech 
nad Labem a chcete uložit 
do hrobu rakev se zemřelým 
či urnu, je nutné informovat 

nost AQ SPOL s. r. o., Roudnice 
nad Labem. 
V rámci kontroly bude prove-
dena instalace ochrany pro-
ti přehřátí čerpadla, revize 
a kontrola šachty. Všichni bu-
dou kontaktováni zástupci 
společnosti AQ SPOL s. r. o., 

Roudnice nad Labem, se který-
mi si dohodnou přesný termín 
kontroly v jejich nemovitosti. 
Před kontrolou je nutné, aby 
každý uživatel provedl „očiště-
ní“ jímky (opláchnutí vodou - 
plovák, vršek čerpadla a stěny). 
Čištění jímky, dle kanalizační-

ho řádu, má každý uživatel pro-
vádět minimálně 1x ročně.
Předem děkujeme za zpřístup-
nění vašich nemovitostí a sou-
činnost při provádění kontroly.

OÚ Kostomlaty nad Labem

sledovali vývěsku na hřbitově, 
kde Vás budeme informovat 
o termínech zahájení a postupu 
opravy. 
V rámci stavebních prací bude 
celá zeď odstraněna. Protože 
jsou pomníky v těsné blízkos-
ti této zdi a některé umístěné 
přímo v ní, je nutné, aby každý 
nájemce provedl zabezpečení 
(zakrytí) pomníku z důvodu za-

mezení jeho poškození. Desky, 
které jsou umístěny přímo ve 
zdi, je nutné odstranit. Po vybu-
dování nové hřbitovní zdi již ne-
bude možné je zpět osadit. Ná-
jemci mohou své desky umístit 
přímo na zákrytovou desku 
svého hrobového místa nebo 
ji instalovat na nový pomník, 
který si nájemci sami vybudují u 
svého hrobového místa.

Termíny provádění oprav hřbi-
tovní zdi budeme zveřejňovat 
zejména proto, aby nájemci 
měli tuto informaci k dispozi-
ci a mohli svá hrobová místa 
(pomníky) včas zabezpečit. Pří-
padné dotazy směřujte na OÚ 
Kostomlaty nad Labem na tel. 
734 202 166 (pí. Žabová).

OÚ Kostomlaty nad Labem

obecní úřad, že toto hodláte 
uskutečnit. Pro obřad, při kte-
rém se rakev ukládá do hrobu, 
je nutné zajistit vykopání hro-
bu profesionálním hrobníkem. 
Tuto službu v Kostomlatech 
nad Labem zajišťuje pan Ladi-
slav Dopater, tel. číslo 605 755 
914 nebo je možné se dohod-
nout s pohřební službou, kte-
rá zajišťuje pozůstalým i další 
služby spojené s pohřbem. 
V našem okolí se nejčastěji jed-

ná o pohřební službu v Nym-
burce, tel. číslo 325 532 685 
nebo pohřební službu v Lysé 
nad Labem, tel. číslo 325 551 
320. Po obřadu, při kterém pro-
běhlo uložení rakve do hrobu, 
prosíme pozůstalé, aby všechny 
doklady o zemřelém, které do-
stanou od pohřební služby, do-
nesli na obecní úřad, abychom 
mohli vést evidenci zemřelých, 
jak nám to ukládá zákon o po-
hřebnictví. Při ukládání uren 

do hrobu je nutné předložit na 
obecní úřad doklad o zpopel-
nění, který vystavuje pohřební 
služba. Dále připomínám, že 
je potřeba ohlásit na obecním 
úřadu veškeré zásahy do hro-
bového místa např. otevření 
hrobu, rekonstrukce, opravy 
nebo zmenšení hrobového 
místa. 

OÚ Kostomlaty nad Labem

Ráno, v neděli 15. července, če-
kalo na občany, žijící v ulici U 
Křížku v Kostomlatech, před 
jejich domy velké překvapení. 
Jakýsi „spořádaný spoluobčan“ 
provedl doma generální úklid 
a zbavil se svého odpadu nikoli 
na ofi ciální skládku či na sepa-
rační dvůr, ale jednoduše do 
přírody. Při této činnosti trousil 
svůj odpad i ve zmíněné ulici. 
Odpad vyvezl k cestě k hájovně. 
No však, příroda se přece bránit 
nemůže, tak proč ne?! Zaměst-
nanec údržby obecní zeleně 
a obyvatelé ulice U Křížku po-
klidili rozházený odpad v uli-

ci, za což jim patří dík. Ostatní 
odpad musí odklidit techničtí 
zaměstnanci obce. Po původ-
ci odpadu pátráme, ale není to 
snadné. Rádi bychom mu vzká-
zali, že takovéto chování je ve 
slušné společnosti nepřípustné, 
stojí peníze nás všech a rozhod-
ně nechceme nechat hyzdit své 
okolí. Slušné občany žádáme, 
pokud máte informace o tomto 
původci, nebo se setkáte s něčím 
podobným, ohlaste to na OÚ, 
přece nemůžeme nechat tako-
véto jedince, aby nám tu škodili.

OÚ Kostomlaty nad Labem
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Příspěvky čtenářů nevyjadřují 
názor členů redakční rady

Chvála zvonů
Vážení a milí spoluobčané, oby-

vatelé Kostomlat nad Labem,
je možné, že někteří se mnou 

souhlasit nebudou, někteří možná 
budou, ale každopádně cítím po-
třebu napsat vám všem těchto pár 
řádků.

Chtěla bych touto cestou vy-
slovit velké poděkování panu Ing. 
Hradilovi za to, že oživil a zbavil 
němoty naše kostelní zvony.

Jak je milé, když nám v denních 
hodinách každých 15 minut připo-
mínají, jak čas rychle běží a každou 
hodinu nám oznamují, jestli už je 

čas na svačinu, oběd, či večeři.
Když jsem byla dítě, jezdíva-

la jsem o prázdninách k babičce 
do Brna, místní části Židenice. 
Babiččin domek byl pár ulic od 
místního kostela a my děti jsme se 
podle odbíjení kostelních zvonů 
vždy stihli vrátit včas z dětských 
her domů na oběd nebo večeři. 
Nebyly potřeba hodinky, ani se 
ptát kolemjdoucích dospělých ko-
lik je hodin.

Stejně tak je tomu nyní i u nás 
v naší obci, člověk může bez pro-
blémů pracovat třeba na zahradě, 

a aniž by si musel otírat špinavé 
ruce a hledat odložený mobil, nebo 
hodinky, věžní zvony ho pravidel-
ně informují, jestli už nastal čas jít 
připravit jídlo pro rodinu, nebo se 
věnovat činnosti naplánované na 
přesný čas. 

Každý, kdo někdy bydlel v blíz-
kosti kostela, bez ohledu na veli-
kost města nebo vesnice, je na zvuk 
zvonů zvyklý. Je to milé spojení 
tradic minulosti s naší uspěchanou 
současností. Ti z nás, kteří v blíz-
kosti kostela někdy pobývali vědí, 
že ve větších aglomeracích, kde se 

slouží i pravidelné mše, zvony svo-
lávají k bohoslužbě. Toto ranní a 
večerní upozornění se u nás neko-
ná a já se domnívám, že to nikomu 
nevadí a nechybí. Někteří z nás si 
dopřávají delší ranní spánek a pro-
bouzení, zvoucí k ranní bohosluž-
bě už v dnešní době není aktuální.

Ráda bych vyslovila přání, aby 
nám hlas našich zvonů ještě dlou-
ho dělil denní dobu na jednotlivé 
intervaly a příjemně nás informo-
val, jak čas běží.

                                                                                                                           
Alena Hübnerová

Nezájem nebo neznalost
Dobrý den, vážení čtenáři KN.
Tak už máme zase polovinu 

roku 2018 za sebou a je to po-
lovina roku volebního. Ano, 
letos zase proběhnou volby do 
obecních zastupitelstev. Stačí 
se podívat kolem, aby si každý 
z nás udělal svůj náhled  a po-
hled na neustálé kladné a zase 
kladné hodnocení činnosti ve-
dení  obce jak v obecních novi-
nách, tak na zasedání zastupi-
telstva obce. Ono není vždy jen 
vše růžové, jak je to stále před-
nášeno.  Bohužel je to trochu 
jinak. Nastíním Vám hned dva 
příklady.

1/ Liknavost vedoucích před-
stavitelů obce nás zase přivedla 
k trochu horšímu životnímu 
prostředí v ulici Doubravská. 
I přes moji intervenci v pro-
sinci roku 2017, proč se obec 
Kostomlaty, jako dotčená, ne-
vyjádřila k záměru rozšíření 
dobývacího prostoru Kosto-
mlátky – Doubrava, 3 etapa 
a jeho vliv na životní pro-
středí v naší obci, ač o to byla 
žádostí Středočeského kraje 
požádána, obec své vyjádření 
nepřipojila. Jednalo se hlavně 
o další dopravní a hlukovou 
zátěž v souvislosti s provozem 
po ulici Doubravská. V nemalé 
míře i zhoršením technického 
stavu ulice, bezpečnosti pohy-
bu osob, dětí a statickým poru-
šením budov v této ulici. Zase 
budou další roky chodit naši 
občané po ulici Doubravská za 
průjezdů obrovských kamionů, 
děti do školy a školky přes ne-
bezpečný a velmi nepřehledný 
přechod. Ono to asi našemu 

vedení obce moc nevadí, stej-
ně tu ulici ani přechod nepou-
žívají.  Jediný, kdo se k tomuto 
dokumentu vyjádřil, byl ing. 
Spálovský. Ten svým dopisem 
zachraňoval povinnost obce, 
ale marně. Jeho dopis, který byl 
mimochodem odborný a pro-
blematiku přesně popsal, nebyl 
brán v potaz. Myslím si, že váha 
odborného vyjádření obce by 
měla jistě větší váhu, ale bohu-
žel. V závěrečném rozhodnutí 
Středočeského kraje odboru ŽP 
to je ohodnoceno jasně: cituji,, 
Zároveň je brán v potaz fakt, že 
Obec Kostomlaty nad Labem se 
k řešenému záměru nevyjádřila, 
čímž se předpokládá, že z hle-
diska vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví se záměrem 
souhlasí“.  K tomu již není co 
dodat.

 2/ V tomto volebním obdo-
bí byla na základě rozhodnutí 
vedení obce provedena oprava 
chodníčků na místním hřbi-
tově. Akce proběhla ve dvou 
etapách a vždy byla vybrána 
stejná stavební fi rma. Obě vý-
běrová řízení proběhla dle in-
terní směrnice obce č. 23/2015 
pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu a byla plně 
v režii paní starostky. První eta-
pa proběhla na základě objed-
návky a její cena činila 285 405 
kč bez DPH. Druhá etapa už 
proběhla na základě Smlouvy 
o dílo a její cena činila 309 000 kč 
bez DPH. Na můj dotaz, ohled-
ně podrobných rozpočtů bylo 
sděleno, že podrobný rozpočet 
nebylo nutné sestavit, ocenění 
proběhlo s dodavatelem přímo 

na místě na základě prohlídky 
místa plnění plně v režii paní 
starostky. Požadavek obce zněl: 
kompletní rekonstrukce stáva-
jících chodníků, výměna prask-
lých dlaždic, doplnění dlažby 
a fi xace dlažby betonem pros-
tým C15. Tolik citace. Pracoval 
jsem ve stavebnictví 20 let, ale  
takovéto rozhodnutí bych si ne-
troufal udělat. No, obecní pení-
ze nejsou moje a tak je to jedno. 
Taky je to rozhodnutí. Základní 
kámen úrazu totiž bylo, že se 
jednalo o opravu a ne rekon-
strukci. To ani nechci psát o způ-
sobu provedení a údajné fi xaci 
dlažby nekvalitním betonem až 
k hrobovým místům. Takto se 
to nedělá už ani doma, natož na 
pietních místech, kde se veřejně 
pohybují lidé. Nechápu, jak se 
to některým pisatelům do KN 
může líbit. Každá rekonstrukce 
by přeci měla proběhnout s mo-
dernizací a zlepšení povrchů, 
aby to nějakou dobu vydrželo. 
To prováděcí fi rma, na starostce 
to chtít nemohu, nezná opěru 
v podobě obrubníku?  Kdo asi 
navrhl opravu nekvalitního 
omazání  chodníkových dlaž-
dic, které se po zimě oloupalo, 
zase omazáním novým betono-
vým potěrem, který je tak hlad-
ký, že bude hrozit v podzimních 
a jarních měsících uklouznu-
tím, pokud se to zase neoloupe 
celé. To ani nechci polemizovat 
o kvalitě betonové mazani-
ny pod pokládanou dlažbou. 
To je teda osoba odborná a zna-
lá. Nebudu tady rozvíjet moje 
jednání s paní starostkou, jak 
by měla oprava proběhnout 

a co by měla obec vyžadovat od 
dodavatele rekonstrukce. Nic 
z toho se nestalo. No a na závěr 
ta odhadnutá a společně s do-
davatelem odsouhlasená cena. 
Provedl jsem kompletní pro-
hlídku celých chodníků nahrá-
ním na kameru a ohodnocení 
obou etap dle ceníku staveb-
ních prací, tak, jak to mělo být. 
Nafotil jsem způsob a aplikaci 
pokládky, sílu podkladní maza-
niny a množství nových dlaždic. 
Provedl jsem nákres a schéma 
chodníčků. Kolik starých dlaž-
dic položili, kolik nových do-
dali a položili.  Po vyhodnocení 
všech podkladů jsem provedl 
ohodnocení, z něj vyšlo, že ne-
máme rekonstrukci, ale pouze 
mizernou opravu přeceněnou 
o cca 200 až 250 tisíc korun. 
S tímto rozhodnutím a všemi 
podklady jsem paní starostku 
seznámil a čekal jsem, že zau-
jme tvrdé a správné rozhodnutí 
a správně ošetří obecní fi nance, 
nebo je dalším rozhodnutím 
alespoň zodpovědně a účel-
ně ochrání. Myslím si, že by si 
hřbitov zasloužil lepší a pietnější 
prostředí a za ušetřené peníze se 
mohla opravit třeba východní 
zeď. Tak to je tedy opravdu účel-
né vynaložení obecních fi nancí 
s péčí vlastního hospodáře.

Tak jsem Vám na dvou pří-
padech nastínil, že vše není tak 
růžové, jak se to v KN píše, ale 
kritické občanské příspěvky ne-
jsou moc žádané, přece máme 
zase ten volební rok.

                             Veselý Milan
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I tento rok zasadili žáci 9. třídy svůj strom - tentokrát u staré školy Na Kopečku. 
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Vážení občané, dovolte, 
abychom na tomto místě 
poděkovali panu Mgr. Jaroslavu 
Přeučilovi za jeho dlouholetou 
práci na postu ředitele zdejší 
základní školy. 

Vážení občané, dovolte, aby-
chom na tomto místě rovněž 
poděkovali paní Mileně Tykvo-
vé, učitelce mateřské školy, za její 
dlouholetou spolupráci při za-
jišťování recitačních vystoupení 
na akcích, pořádaných obecním 
úřadem. Vystoupení jejích ma-

Poděkování Poděkování
Panu magistrovi přejeme 

do další etapy jeho života 
hodně štěstí, zdraví a osobní 
spokojenosti. 

Rada obce

lých svěřenců byla vždy základ-
ním pilířem každé akce, kvitova-
né jak ze strany občanů, tak i ze 
strany obce. Přejeme jí proto do 
dalších let jejího života mnoho 
zdraví, štěstí a pohody.

Rada obce

My jsme si svých devět let 
úspěšně odchodili, užili a 
dokončili. Naši roli předáváme 
dalším.

Děkujeme všem, co s námi 
šli naší dlouhou cestou. 
Největší díky patří samozřejmě 
paní učitelce Váňové a celému 
personálu školy.

Tímto se s vámi naposledy 

loučíme a přejeme všem 
krásná léta na Základní 
škole v Kostomlatech nad 
Labem. Prvňáčkům hodně 
štěstí po celých devět let 
a poprázdninovým deváťákům 
krásný poslední rok a správný 
výběr středních škol.

Devátá třída (2009-2018)
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Volby do Zastupitelstva obce Kostomlaty n.L.

LÁNY
Lány patřily ke zboží 

Kostomlatskému, které král 
Vladislav připisuje Janovi ze 
Šelemberka.

Roku 1547 je osada Lány i s 
Kostomlaty připojena k panství 
zámku v Lysé.

Dle lys. urbáře bylo tu r. 1553 
25 osedlých /usedlostí/. Krčma 
byla tu t.č. svobodná jako 
v Kostomlátkách.

Přípis poručení od J.M. 
pánův rad zřízené komory v 
královstvím Českém o vystavení 
nového krámu řeznického u 
gruntu Jak. Šolce v Lánech:

„Pane hejtmane,příteli 
milý! Zprávu vaši, kterouž 
nám v příčině Jak. Šolce, který 
toho při J.M. Cís.pánu našem 
nejmilostivějším vyhledává, aby 

Psáno v kronicePsáno v kronice
při rychtě a domu hostinském 
ve vsi Lánech, kdež na silnici 
jest, pro pohodlí lidí přes svět 
pracujících krám vystavěti, 
řezníka chovati a tak dobytek 
k potřebám lidským bíti dáti 
mohl....“

Dáno na hradě pražském 
ve středu den ss. Fabiana a 
Šebestiana, tj. dne 20.m.ledna 
l.1610

Komora přání vyhověla.
Uvedené usedlosti s 

dosavadními srovnati se nedají, 
protože gruntovní knihy za 
dalších 100 roků scházejí. Za 
války 30leté značné staly se tu 
na usedlostech změny. Kdežto 
na počátku 17.století uvádí 
se jich 25, bylo r.1654 toliko 
19 usedlostí sotva s polovicí 

pozemků. Jména bývalých 
hospodářů většinou zmizela.

Roku 1696 uvádějí se 
v Lánech tito hospodáři: 
Pomahač, Kadeřábek, Vodka, 
Mejzr, Brynych, Klanc, Krejčí, 
Krojidlo, Němec, Štok, Fér, 
Stepník, Galecký, Novák, 
Svoboda, Nauč, Šnejdr, Touš, 
Frýzek.

Toho roku vycházelo z Lán 
vrchnosti: 32 zl.35 kr. ouroku 
peněžitého, dále 8 krocanů, 54 
husy, 62 kuřata a 12 korců 3 
věrtele ovsa. Panu faráři desátku: 
10 korců, 3 věrt., 2 čtvrtce žita a 
7 korců, 1 věrtel ovsa.

Roku 1729 povstalo tu jako v 
Kostomlatech několik půlstatků 
z chalup a několik chalup z 
baráků tím, že přidáno k nim 

Vzhledem k tomu, že Kosto-
mlatské noviny vycházejí jako 
dvouměsíčník, a další číslo vyjde 
těsně před konáním Voleb do Za-
stupitelstva obce Kostomlat nad 
Labem, přinášíme občanům ně-
které vybrané informace o „komu-
nálních volbách“ již v tomto čísle. 

Termín voleb: 
Volby se uskuteční ve dnech 5. 

a 6. října 2018. Volební místnosti 
budou otevřeny v pátek 5. října od 
14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 
6. října od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Volební místnosti:
Okrsek č. 1:  se nachází v budo-

vě obecního úřadu v Kostomlatech 
nad Labem. Do tohoto okrsku 
spadají voliči s trvalým pobytem v 
Kostomlatech nad Labem, Lánech 

a Rozkoši.
Okrsek č. 2:  se nachází v bu-

dově hasičské zbrojnice v Hroně-
ticích. Do tohoto okrsku spadají 
voliči s trvalým pobytem v Hroně-
ticích a Vápensku.

Kdo může volit:
• státní občan ČR, který alespoň 

druhý den voleb dovrší věku 18 
let a je v obci přihlášen k trvalému 
pobytu

• státní občan jiného členského 
státu EU, který alespoň druhý den 
voleb dovrší věku 18 let a je v obci 
přihlášen k trvalému nebo pře-
chodnému pobytu a za podmínky, 
že požádal o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů. 

• Občan jiného členského státu 
EU, který dosud nepožádal o zápis 

do dodatku, a chce využít svého 
práva volit, musí nejpozději do 
středy 3. října do 16:00 hod. požá-
dat Obecní úřad Kostomlaty nad 
Labem o zápis do Dodatku stálého 
seznamu voličů, a to buď osobně, 
nebo písemně. 

• Formulář „Žádost o zápis do 
dodatku stálého seznamu voličů 
pro volby do zastupitelstva obce“ 
bude k dispozici v elektronické po-
době na webových stránkách obce 
v sekci „VOLBY“.

Hlasovací lístky:
Hlasovací lístky budou voličům 

dodány nejpozději v úterý 2. října 
2018.

Možnost hlasování do přenos-
né volební schránky:

Občané, kteří ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů ne-
mohou přijít do volební místnosti 
a chtějí hlasovat prostřednictvím 
přenosné volební schránky, mo-
hou tento požadavek nahlásit:

• přede dnem zahájení voleb do 
1. října 2018 na OÚ Kostomlaty 
nad Labem na telefon: 325 538 
611 nebo 734 202 166, nebo zaslat 
požadavek na mail: podatelna @ 
kostomlaty-obec.cz 

• Ve dnech konání voleb tj. 5. a 
6. října 2018 mohou občané spa-
dající do okrsku č. 1 nahlásit svůj 
požadavek na telefon 325 538 611 a 
občané spadající do okrsku č. 2 na 
telefon 734 202 166.

Obecní úřad 
Kostomlaty nad Labem

něco polí panských.
V Kostomlatské pamětní 

farní knize je uvedeno, že v 
obci v roce 1758 působila sekta 
„Adamitů“(v č. 29 - členové byli 
potrestáni).

Roku 1825 rozdělili si Lánští 
sousedé obecní pole: sedlák 
4 korce, půlsedlák korce 2, 
chalupník 1 korec.

Roku 1846 ve statku č. 
38 v Lánech vznikl oheň 
1.máje a shořelo i 12 stavení v 
Kostomlatech.

Roku 1872 postavili v Lánech 
kapličku za 700 zlatých.

Čerpáno ze STARÉ PAMĚTI 
OSAD soudního okresu 
Nymburského - sebral Fr. 
Mikolášek, učitel v Nymburce.

Marta Dvořáková
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Ohlédnutí za Nocí kostelů
Noc kostelů se stává v České 

republice již tradiční událostí. 
V letošním roce se zapojilo více 
než 1500 kostelů a modliteben 
a dle odhadů bylo v celé ČR 
zaznamenáno na půl miliónů 
návštěvnických vstupů.

Dne 25.5.2018 se pro zájemce 
otevřely brány kostomlatského 
kostela a zvonice a nachystaný 
program přilákal na 300 účastníků. 

Návštěvníci ocenili možnost 
prohlídky kostela a vnitřku 
rekonstruované zvonice, která byla 
veřejnosti dlouhé roky uzavřena. 
Velký ohlas vzbudilo tematické 
povídání o historii místních 
církevních památek, přednášené 
Martinem Pijákem. U vstupu do 
kostela zaujala i fotografická koláž 
připravená místním kronikářem. 
Všechny tyto zážitky umocnil 

hudební koncert žáků místní 
pobočky ZUŠ pod vedením paní 
Lucie Pecháčkové.

V průběhu Noci kostelů bylo 
možné přispět do veřejné sbírky 
na opravu kostela sv. Bartoloměje. 
Na místě se vybralo celkem 
10.561,- Kč. Další příspěvky 
přibyly na transparentní účet č. 
5117680399/0800 i po konání akce. 
Na konci června 2018 byl tak stav 

sbírky ve výši 106.482,- Kč. Všem 
přispěvatelům patří velký dík.

Dále je třeba poděkovat všem 
účastníkům a účinkujícím Noci 
kostelů za to, že jsme spolu mohli 
strávit moc příjemný večer. Věříme 
v zavedení pevné tradice Noci 
kostelů u nás v obci a těšíme se na 
další ročník, který se bude konat 
24.5.2019.

Kostomlatští farníci
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9. června proběhl dětský den, 
na kterém si děti opět zasoutě-
žily na různých stanovištích. Po 
splnění všech úkolů je čekala 
odměna. Pro každého tu bylo 
občerstvení všeho druhu. Všich-
ni jsme si to užili. Také děkujeme 

Koužek mladých myslivců
všem sponzorům za krásné ceny 
pro děti.

11.června jsme navštívili zá-
chrannou stanici Huslík. Viděli 
jsme zde mnoho zvířat, která byla 
zachráněna. Pán nám vyprávěl, 
jak se které zvířátko zachránilo 

a vše o jeho stavu. Prošli jsme 
celou stanicí a prohlédli si každé 
zvíře zvlášť. Domů jsme přijeli 
plní zážitků a nových poznatků.

25.června jsme vyrazili na 
Oškobrh. Dalekohledem jsme 
pozorovali jeleny a daňky. Ne-

chyběli také divočáci, kteří si 
podřimovali ve stínu. Potkali 
jsme ale i páva nebo veverky. 
Všichni odjeli nadšení.

Za KMM text a foto: 
František Touš

Rok včely

Je to paradox. Čím více se toho 
věda o včelách dozvídá, tím čas-
těji můžeme číst a slyšet, že tento 
fascinující a pro člověka doslova 
životně důležitý druh mizí. 

Vždyť na čtyřiceti procentech 
průměrného složení lidské stravy 
má svůj nepřímý, ale i přímý po-
díl právě včela!

Královna není hlavním šéfem, 
ale klíčovým producentem. Za 
jednu sezónu jediná matka na-
klade až 200 000 vajíček. Za tři 
dny se z nich vylíhnou larvičky, 
které přebývají v samostatných 
buňkách. Několik dní se o ně 
včely pečlivě starají - krmí je a re-
gulují jim teplotu. Když larvičky 
vyrostou, dělnice buňky zapečetí 

voskovým víčkem. Za několik 
dní se z nich vyklubou včely.

Vývoj trvá různý počet dní: 
trubec 24, dělnice 21, matka 16.

V případě, že se jedná o krá-
lovnu, je hojně krmena mateří 
kašičkou, trubci se líhnou z neo-
plozených vajíček.

Posláním královny a trubců 
je rozmnožování, dělnice působí 
spíše jako Ferda mravenec, práce 
všeho druhu. Nejprve čistí a za-
hřívají buňky, dále krmí larvič-
ky. Následuje zásobování matky 
mateří kašičkou. Potom se z nich 

stávají stavitelky plástů, pokračují 
jako ostraha úlu. Tato chronolo-
gie pracovního řádu však není 
absolutní, to znamená, že pokud 
je potřeba aktuálně změnit čin-
nost, lze to.

Připomeneme pranostiku: 
Ženci na pole, včely z pole.

Tak jak letos začaly brzy žně, 
skončila i včelám sezóna, téměř 
o celý měsíc!

Včelař sundá medníky a ve 
stejný čas začne krmit. Dojde 
také na nutné léčení.

                                  Včelám dík! 
Marta Dvořáková    



strana 9  číslo 4 - srpen 2018 Příroda

Ba
he

nk
a 

ži
vo

ro
dá

 (V
iv

ip
ar

us
 co

nt
ec

tu
s)

 z
 tů

ně
 Ž

iti
na

Mydlovarský luh má zajímavé 
obyvatele i mezi měkkýši.

V minulosti se zde jejich výzku-
mu věnovalo i několik předních 
českých malakologů (specialisté 
na měkkýše), jeden z  nich Vojen 
Ložek publikoval v  přírodověd-
ném sborníku Bohemia Centralis 
v roce 1984 článek „Měkkýši luhů 
Vrť a Mydlovar na středním Labi“. 
V tomto článku se zabýval hlavně 
suchozemskými měkkýši. Dalším 
odborníkem na měkkýše, který  
zkoumal jejich výskyt v Mydlovar-
ském luhu je znalec vodních měk-
kýšů Luboš Beran z  CHKO Ko-
kořínsko. Ten se věnoval vodním 
měkkýšům Vlkavy (Farský potok). 
Ve svém článku „Vodní měkkýši 
Vlkavy Střední Čechy“, který vyšel 
ve vlastivědném zpravodaji Pola-
bí  č. 37 2003-2004, popisuje svůj 
průzkum v rámci kterého zkoumal 
na celém toku Vlkavy devět loka-
lit, z nichž ta poslední zasahovala 
do Mydlovarského luhu. Tato jím 
vybraná lokalita byla v  katastru 
obce Ostrá (5855 čtvereční číslo 
zoologického mapování potok Vl-
kava) asi sto padesát metrů před 
ústím do ramene Labe u mostku 
na okraji lesa v  PR Mydlovarský 
luh. Z  této lokality popisuje i vý-
skyt vodního měkkýše Bahenky 
živorodé (Viviparus contectus), 
kterou na této lokalitě pozoroval 
dle jeho vyjádření ojediněle, což 
je podle jeho měření méně než 
jeden jedinec na jeden metr čtve-
reční plochy dna. Tomuto druhu 
se chci více věnovat v  dnešním 
příspěvku. Nejen v Mydlovarském 
luhu, ale v celém svém areálu vý-
skytu tento měkkýš rapidně ubývá, 
o čemž svědčí i to, že v ochranář-

Zajímavý měkkýš z tůní Mydlovarského luhu
ských seznamech ohrožených dru-
hů neustále stoupá výše ve stupni 
ohrožení. V  roce 1998 je hodno-
cen jako téměř ohrožen, v  roce 
2002 jako méně ohrožen a v roce 
2005 je hodnocen jako zranitelný. 
Při tom jde o druh, zvláště v Po-
labí kdysi zcela běžný, navíc druh 
poměrně velký, tedy je možné jej 
lehce pozorovat. Bahenka živoro-
dá (Viviparus contectus) patří do 
čeledi Vivipariade, která je nepříliš 
druhově početná a obývá sladké 
vody všech kontinentů z výjimkou 
jižní Ameriky. Patří mezi velké pře-
dožábré plže, s krátkým zavalitým 
tělem, které má šedavý nádech 
s drobnými oranžovými skvrnami. 
Nohu má krátkou a širokou, hlava 
je zakončena kyjovitým rypákem 
a na hlavě jsou poměrně dlouhá 
tykadla. Pravé tykadlo samců je 
ztlouštělé a slouží jako pohlavní or-
gán. Ulita je tvrdá, ale tenkostěnná 
se špičatým vrcholem, zavity ulity 
jsou silně klenuté.  Zbarvení ulity 
je hnědozelené a většinou s třemi 
podélnými hnědými pruhy. Na 
jeho noze je přirostlé i víčko, kte-
rým dokáží dokonale uzavřít svojí 
ulitu a tak mohou přežít určitý čas 
na suchu.  Živí se čerstvými řasami, 
organickými zbytky v bahně nebo 
planktonem, který filtruje z  vody 
při dýchání. Samice rodí živá mlá-
ďata, kterých může být i více než 
padesát. Při porodu se samice obrá-
tí ústím své ulity nahoru a vypouští 
mladé bahenky obalené rosolovi-
tým průhledným slizem. Mladí 
jedinci mají od porodu na své ulitě 
řady tvrdých štětin, které postupně 
při růstu mizí. Druh žije sedm až 
deset let. Bahenka živorodá je roz-
šířená v  Evropě a zasahuje až do 

západní Sibiře. Vyskytuje se přede-
vším v  nížinách mezi 150-200m 
nad mořem. Její výskyt v  České 
republice je koncentrován na širší 
Polabí, Poodří, dolnomoravský a 
svratecký úval. Bahenka živorodá 
obývá zarostlé stojaté vody, pomalu 
tekoucí kanály a toky v lužních le-
sích, dále obývá tůně a močály, ra-
mena řek, rybníky, vodní příkopy, 
ale i dlouho nevyužívané zatopené 
pískovny. Protože se zdržuje v bah-
ně na dně mívá často ulitu potaže-
nou slizem a detritem (nečistotou). 
Přestože jde o plže, který poměrně 
snáší nepříznivé klimatické pod-
mínky a i občasné znečištění, je 
dnes jeho výskyt silně na ústupu. 
Tento zajímavý živočich je dnes po-
važován za ubývající, zejména díky 
zarůstání a zazemňování vhod-
ných vodních biotopů, tůně nemají 
kontakt s  hlavním tokem řeky a 
proto vysychají čemuž napomáhá 
i nedostatek vodních srážek v po-
sledních letech. Na rybnících je 
ohrožuje intenzifikace hospoda-
ření, např. hnojení rybníků, které 
z rybníků dělá jen kapří JZD bez 
možnosti přežití jiných vodních 
živočichů. Bahenku živorodou 
jsem pozoroval i v  přerovském 

a oseckém luhu, i zde trpí přede-
vším zazemňováním vhodných 
vodních lokalit, ovšem oproti těm-
to lokalitám má populace bahenky 
živorodé v  Mydlovarském luhu 
ještě jeden problém a to že se přes 
dlouholeté pozorování nepodaři-
lo nalézt mladší jedince. Všechna 
pozorovaná zvířata byli jen dospěl-
ci. To svědčí o tom, že populace se 
v místě vyskytuje, sice přežívá, ale 
nerozmnožuje se. Výskytu bahen-
ky jistě hodně pomohlo odbahnění 
tůní v  roce 2003, kdy byla maxi-
mální hloubka v proudnici potoka 
u tůně Novákovy prohloubena na 
1,5 m a tůně Žitiny na 2,2 m. Nic-
méně i přesto jsou dnes obě tyto 
tůně opět silně zazemněny a s mi-
nimem vody. Právě v těchto dvou 
tůních (Novákova, Žitina) se mi 
podařilo opakovaně, i když oprav-
du ojediněle Bahenky živorodé po-
zorovat a nafotit.

Proto pokud ještě chcete v My-
dlovarském luhu mizející typicky 
polabský druh měkkýše vidět, ne-
váhejte a vyrazte k tůním. Příroda 
zde vždy dokáže zvídavé odměnit 
zajímavým pozorováním. 

text a foto David Macháček
priroda.kostomlaty@seznam.cz
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Vážení spor-
tovní přátelé, občané Kostomlat! 
Prázdniny jsou již ve své druhé 
polovině a větší polovina naší 
členské základny spolu se svými 
rodiči začne pomalu přemýšlet co 
nakoupit, čím vybavit školní tašku 
pro následující školní rok.

Všechny naše oddíly si užívají 
prázdninovou přestávku a nejen 
oni, i výbor Sokola se sejde na své 
schůzce také až ke konci července.

Ve svém krátkém příspěvku 
bych provedla pouze  stručné 
hodnocení  turnaje v rámci oslav 
„90 let založení fotbalu v Kosto-
mlatech“, který jsme pořádali dne 
23.6.2018. 

Začátek turnaje byl v 9 hod.  
Zahájení provedl předseda fotbalu 
bratr Petráš. Zahájení byla též 
přítomna starostka obce ing. 
Hradilová, která popřála všem 
zúčastněným hezký sportovní 
zážitek, radost ze hry, dobrou 

trefu a žádná zranění. 
V rámci těchto oslav 

se nejprve  představila nejmladší 
kategorie ročníku 2010 a mladší 
na turnaji, kterého se zúčastnila 
mužstva Semic a Litole. Hráči 
hráli dvoukolově každý s každým. 
Nejlépe se prezentovali hráči Se-
mic, kteří všechna utkání vyhráli. 
V souboji o druhé místo byli úspěš-
ní hráči Litole. Hráči Kostomlat se 
zachovali jako správní hostitelé 
a skončili na třetím místě. Všichni 
ti nejmladší fotbalisté byli odmě-
něni medailemi a každé mužstvo 
obdrželo pohár.

Po ukončení zápasů přípravky 
nastoupili na hřiště naši doros-
tenci, soupeřem jim bylo muž-
stvo Křince. Naši dorostenci 
v tomto utkání zvítězili. 

Ve 13 hodin začal turnaj Kosto-
mlat. Naše pozvání na „oslavy 90 
let“ přijalo jak mužstvo Kostomlat 
pod Řípem, tak mužstvo Kosto-
mlat po Milešovkou. Jsme potě-
šeni, že se tento turnaj Kostomlat 

stává tradicí, neboť i naše mužstvo 
se zúčastnilo jak turnaje pod Mi-
lešovkou tak pod Řípem. Proto 
tomu jsme nechali vyrobit putov-
ní pohár „Kostomlat“. Zatím bo-
hužel nezůstal u nás v Kostomla-
tech ani v tento den, kdy slavíme 
toto výročí. Putovní pohár si opět 
odvezli hráči Kostomlat pod Mi-
lešovkou. Zápas s nimi jsme pro-
hráli na penalty. Odměnou obě-
ma mužstvům kostomlaťáků bylo 
postřižinské  pivo od Hrabala.

Všichni hráči,  jak ti nejmlad-
ší, dorostenci i ti dříve narození 
dostali občerstvení, děti párky v 
rohlíku, limo, nanuky, ti dospělejší 
si pochutnávali na gulášku, kýtě 
na grilu a dobrém postřižinském 
pivečku.  

Přestože se počasí nevyvedlo 
úplně dle našich představ, věřím, 
že si všichni tento svátek fotbalu 
užili, jak rodiče těch nejmladších, 
příznivci kostomlatského fotbalu, 
kterých v poslední době přibývá  
a také hlavně naši hosté z Kosto-

mlat. Doufám a věřím, že bývalí 
funkcionáři, kteří se již těchto 
oslav nedožili, by měli radost 
z kostomlatského nadšení pro 
fotbal, hlavně u  těch nejmladších 
fotbalistů.  

Tento den jsme uzavřeli taneční 
zábavou a mohu říci, že bylo vese-
lo. Bylo vidět, že fanoušci kosto-
mlatského fotbalu umí nejen fan-
dit, ale i dobře se bavit.

 
Děkuji sponzorům, jmenovi-

tě  Obci Kostomlaty  za finanční 
příspěvek a Cukrárně u Evy  za 
příspěvek ve formě naturálií.       

To je v krátkosti v tomto prázd-
ninovém období vše ze života 
SOKOLA. Přeji Vám všem hezký 
zbytek prázdnin a těším se spolu 
s Vámi po prázdninách na shledá-
ní při našich sportech. 

Za Tělocvičnou jednotu Sokol 
Kostomlaty nad Labem

            Vávrová Eva – starostka
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Naše koule 
ani v parném 
létě vůbec 
nezahálejí. V 
Polabské lize 
stále urputně 

držíme druhé místo. Před námi je 
pouze PC Lipník složený z české 
mužské reprezentace, se kterými 
jsme jednou remizovali /s po-
mocným bodíkem za výhru v 

 Sport

KostomlatyVK

Petanque

Volejbal

trojkách/a jednou prohráli. 
Přesto jsme si našli čas a jedno 

dopoledne věnovali našim prvňá-
kům, aby si zopakovali, co se nau-
čili už s námi  ve školce.  Myslím, 
že si to všichni zase náramně užili 
a slíbili jsme jim, že se s nimi za rok 
opět sejdeme u koulí.  V průběhu 
celého září budeme dělat nábor 
do našeho klubu a to pro všechny 
věkové kategorie, tak se nám třeba 
povede vychovat nějakou úspěš-
nou hvězdičku. Základy petanque 

se  mohou určitě  hodit  dětem i  
jako rekreační sport, nebo jako 
možnost si to rozdat s rodiči. 

Také jsme se velice dobře umís-
tili na MČR. Ve střelbě se Hynek 
Vyoral dokonce prostřílel až na 
třetí místo. Na MČR žen /ve slo-
žení Dana, Jarka a Alena/ jsme 
uhrály dělené 5. - 6. místo. Na tur-
najích je postup do šestnáctky ze 
základního kola skoro povinností. 
Mám obrovskou radost, proto, že 
před pěti lety, kdy se podařilo za-

ložit náš klub, členové o petanque  
nic moc nevěděli, ale správná 
parta, pravidelné tréninky, účast 
na turnajích a výsledky se dosta-
vily. Navíc konkurence po celé 
republice hodně narůstá, přibývá 
aktivních členů a to úplně všech 
věkových kategorií. Už jsme se 
stali velice respektovaným a herně 
obávaným klubem.

                                                                                           
Koulím zdar! 

Text a foto: Alena Vaníčková

Dne 21.6.2018 jsme 
se v hojném počtu roz-

loučili s volejbalovou 
sezónou 2017/2018. 

Děti z přípravky si užily 
připravenou opičí dráhu. Děti ze 
starší přípravky si zahrály s rodiči 
žlutý, červený a modrý mini-
volejbal. Starší a mladší žákyně 
nastoupily proti týmů rodičů, 
kterým dovolily vyhrát jen 1 set. 

Na příští sezónu 2018/2019 
jsme přihlásili družstvo žen, kte-

ré bude obhajovat letošní první 
místo v krajském přeboru II. tří-
dy skupiny A, družstvo mladších 
a starších žákyň a volejbalovou 
přípravku. Ženy odehrají první 
utkání dne 1. 9. 2018 doma s Če-
lákovicemi A. 

Minivolejbal má prozatím 
vypsané termíny: 17. 11. 2018, 
16. 12. 2018, 31. 3. 2019 a finálové 
kolo 8. 5. 2019.

Mladší žákyně hrají: 9. 9. 2018 
v Kolíně, 16. 9. 2018 v Nymburce 
a 23. 9. 2018 v Kostomlatech.

Starší žákyně hrají: 8. 9. 2018 
v Brandýse, 15. 9. 2018 v Kosto-

mlatech a 22. 9. 2018 v Pečkách. 
Podle výsledků ze zářijových 
turnajů se v říjnu dozvíme v jaké 
výkonnostní kategorii sezónu 
dohrajeme. Držte nám palce, ať 
v té první :).

Dne 12. 8. 2018 odjíždíme s 24 
dětmi a 5 trenérkami na 6denní 
soustředění do Josefova Dolu. 
Od 13. 8. 2018   do 15. 8. 2018 
proběhne na kurtu v Kostomla-
tech formou příměstského tábo-
ra soustředění našich nejmen-
ších v počtu 15 dětí a 5 trenérek. 
Do tréninků se zapojují už i naši 
odchovanci, což nás velmi těší.

Rádi bychom Vás pozvali na 
tradiční volejbalový posvícen-
ský turnaj, který se uskuteční 
dne 25. 8. 2018. 

V září 2018 startujeme už 
8. ročník volejbalové školy a opět 
budeme dělat nábor dětí. Přihláš-
ky dostanou děti v září v ZŠ. 

Za celý tým chceme poděko-
vat všem za podporu a pomoc, ať 
při úpravě hřiště, upečení dobrot, 
tak při odvozech dětí na turnaje/
soustředění.

   
 

text a foto:  VK Kostomlaty
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 Na závěr

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným 
jubileím:
Panu Janu Proškovi z Kostomlat
Panu Rostislavu Charvátovi 
z Kostomlat
Panu Jiřímu Hrubému 
z Kostomlat
Paní Maří-Magdaleně Šulcové z 
Kostomlat
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Bartolomějská pouť nebo posvícení?
Posvícení připadá na den, kdy 

byl kostel vysvěcen. Pouť je spjatá 
se dnem, který připadá na svátek 
patrona kostela. V Kostomlatech 
nad Labem slavíme pouť 
i posvícení v tentýž den a pro tuto 
slavnost se více udomácnil pojem 
posvícení.

Posvícenská zábava
24. 8. 2018 od 20:00 hod. v sále Sokolovny

K tanci a poslechu hraje skupina 

INDEX
Vstupné 100 Kč

Připravujeme
90. let fotbalu S CIMBÁLEM

Cimbálová muzika STRÁŽNIČAN
20. 10. 2018 od 20:00 hod. v sále Sokolovny

Vstupné 200 Kč

Rezervace vstupenek na tel. čísle 737 686 125
Předprodej od 1. 9. 2018 v Cukrárně u Evy

V neděli 26. srpna 2018 
jste zváni, abyste se cestou 
k oblíbeným pouťovým atrakcím 
a stánkům zastavili také v kostele 
sv. Bartoloměje, kde se od 11:00 
bude konat slavnostní mše svatá za 
doprovodu pěveckého sboru. Mši 
svaté bude předcházet vyzvánění 

zvonů místní zvonice a připraven 
je doprovodný program:

Od 9:00 do 12:00 bude volný 
přístup na zvonici a do kostela. 
V 10:00 začne komentovaná 
prohlídka kostela, kterou Vás 
provede Martin Piják. 

Neostýchejte se nahlédnout 

a pokochat se krásou barokní 
církevní památky nebo se jen 
tak posadit do starobylých lavic 
a oddat se kouzelnému zvuku 
kostelních varhan.

Přijďte, je otevřeno pro všechny!   

Kostomlatští farníci

Paní Anně Bendlové z Kostomlat
Panu Rudolfu Novotnému 
z Kostomlat
Panu Jaroslavu Tomešovi 
z Hronětic
Panu Ladislavu Pourovi 
z Rozkoše
Mezi námi jsme přivítali:
Matouše Červinku z Kostomlat

Vítání občánků - červen
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