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Slovo na úvod
Vážení a milí spoluobčané! 
Nové číslo Kostomlatských novin, kte-

ré právě držíte v ruce, je hned v několika 
ohledech odlišné od ostatních. Již za ně-
kolik týdnů – 23. a 24. září 2022 – nás to-
tiž čekají komunální a senátní volby, a tak 
jsme se rozhodli v tomto čísle přistoupit 
k několika obsahovým změnám. O oblí-
bené zprávy a články jednotlivých orga-
nizací nepřijdete, neboť jsme jako poka-
ždé oslovili zástupce všech pravidelných  

přispěvatelů.  
Nejvýraznější změnou, jíž jste si prav-

děpodobně všimli, je absence tradiční-
ho úvodního článku "Slovo starostky". 
Vzhledem k tomu, že jsme byli po vydání 
minulého předvolebního čísla kritizováni 
za to, že paní starostka měla oproti ostat-
ním kandidátům rozsáhlý prostor pro 
vlastní propagaci, rozhodli jsme se tento-
krát článek nezařadit. Podobně jako "Slo-
vo starostky" jsme se rozhodli tentokrát 
nezveřejnit ani další články členů zastu-
pitelstva bez ohledu na to, zda ve volbách 
svůj post obhajují, či nikoli. Věříme, že 
naši motivaci k tomuto kroku pochopíte.

Druhou změnou je vyčlenění prostoru 
pro volební tematiku. Pracovnice obec-
ního úřadu připravila přehled základních 
informací, které se k volbám pojí. Již nyní 
Vás upozorňujeme na zásadní organizač-
ní změnu, která se týká přesunu sídla 
volební místnosti okrsku č. 3 do budovy 

základní školy (vstup z ulice Průběžná). 
Bližší informace najdete ve zmíněném  
článku. Podobně jako před čtyřmi lety 
jsme poskytli místo k propagaci kandidu-
jících subjektů v místních komunálních 
volbách tak, aby měly stejnou možnost 
se občanům představit. Podle informací 
Městského úřadu v Nymburce se do voleb 
v naší obci zaregistrovaly pouze dva vo-
lební subjekty.

Chceme poděkovat všem našim spolu-
pracovníkům a Vám, vážení spoluobčané 
a čtenáři, že nám zachováváte i nadále 
přízeň!

Rádi bychom Vám na tomto místě po-
přáli krásný zbytek léta. Prázdniny tradič-
ně zakončíme posvícením, proto přejeme 
nám všem, aby nám v tyto dny přálo po-
časí a abychom si ho mohli patřičně užít! 

Redakční rada 
Kostomlatských novin

Vzhledem k tomu, že Kostomlat-
ské noviny vycházejí jako dvou-
měsíčník, a další číslo vyjde až po 
uskutečnění voleb do Zastupitelstva 
obce Kostomlat nad Labem a do 
Senátu Parlamentu ČR, přinášíme 
našim občanům některé vybrané 
informace o „komunálních a senát-
ních volbách“ již v tomto čísle. 

Termín voleb: 
Volby do Zastupitelstva obce 

Kostomlaty nad Labem se v letoš-
ním roce uskuteční společně s vol-
bami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. 
Volby se uskuteční ve dnech 23. a 
24. září 2022. Volební místnosti 
budou otevřeny v pátek 23. září od 
14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 
24. září od 8:00 hod. do 14:00 hod. 
V případě konání II. kola voleb do 
Senátu Parlamentu ČR se tyto usku-
teční ve dnech 30. září a 1. října 
2022.  

Volební místnosti pro:
Okrsek č. 1:  se nachází v budově 

obecního úřadu v Kostomlatech nad 
Labem. Do tohoto okrsku spadají 
voliči s trvalým pobytem v Kosto-

mlatech nad Labem v ulicích:
9. května, Hájovna, Hronětická, K 

Nádraží, K Přejezdu, Na Bahnech, 
Nádražní, Na Lacinově louce, Na 
Závisti, Podle Dráhy, Požární, U 
Křížku, U Staré školy, V Glančici, V 
Uličkách a v obci Rozkoš.

Okrsek č. 2:  se nachází v budo-
vě hasičské zbrojnice v Hroněticích. 
Do tohoto okrsku spadají voliči s 
trvalým pobytem v Hroněticích, Lá-
nech a Vápensku.

Okrsek č. 3:  POZOR ZMĚNA!!!
Oproti volbám, které proběhly v 

minulém roce, se volební místnost 
pro tento okrsek nachází v budo-
vě ZŠ Kostomlaty nad Labem ve 
vstupním prostoru haly BIOS 
(vchod z ulice Průběžná). Ke změ-
ně umístění volební místnosti obec 
přistoupila z důvodu zajištění lepší 
dostupnosti pro voliče v souvislosti 
s probíhající rekonstrukcí a uzavře-
ním mostu přes Vlkavský potok u 
kostela. Do tohoto okrsku spadají 
voliči s trvalým pobytem v Kosto-
mlatech nad Labem v ulicích:

Doubravská, Hradištská, Jižní, K 

Cihelně, Ke Strouze, Kolmá, Krát-
ká, Na Hrabovce, Na Křenovce, Na 
Ladech, Na Obci, Na Zdymadle, 
Nymburská, Pod Berankou, Pod 
Remízem, Pod Sokolovnou, Příčná, 
Průběžná, Severní, Slepá, Spojova-
cí, Školní, U Sadu, Východní, V Za-
hradách, Zahradní, Západní.

Kdo může volit:
•	 státní	občan	ČR,	který	ales-

poň druhý den voleb dovrší věku 18 
let a je v obci přihlášen k trvalému 
pobytu
•	 státní	občan	jiného	členské-

ho 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 je zapsán nebo požádal o zápis 
do dodatku stálého seznamu voličů 
(platí pouze pro volby do zastupi-
telstva obce). 
•	 Občan	 jiného	 členského	

státu EU, který dosud nepožádal o 
zápis do dodatku, a chce využít své-
ho práva volit, musí nejpozději do 
středy 21. září do 16:00 hod. po-
žádat Obecní úřad Kostomlaty nad 
Labem o zápis do Dodatku stálého 

INFORMACE – volby do Zastupitelstva obce Kostomlaty n.Labem 
a do 1/3 senátu Parlamentu ČR
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Účast zastupitelů na jednáních ZO ve volebním období 
2018 - 2022 

x = prítomen, o = omluven

seznamu voličů, a to buď 
osobně, nebo písemně 
(platí pouze pro volby do 
zastupitelstva obce).  
•	 Formulář	 „Žádost	

o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů pro volby 
do zastupitelstva obce“ je 
k dispozici v elektronic-
ké podobě na webových 
stránkách obce v sekci 
„VOLBY“.

Volby do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR - hlaso-
vání na voličský průkaz:

Pokud volič v době ko-
nání voleb do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR nebude 
moci volit ve svém voleb-
ním okrsku, může požá-
dat OÚ Kostomlaty nad 
Labem o vydání voličské-
ho průkazu. Na voličský 
průkaz bude moci volit v 
jiném volebním okrsku, 
který však spadá do voleb-
ního obvodu č. 37 (sídlo: 
Jičín). O vydání voličské-
ho průkazu pro první i 
druhé kolo voleb je mož-
né požádat následujícími 
způsoby:

•	 Osobně	 –	 nej-
později ve středu 21. září 
2022 do 16:00 hod.
•	 Žádostí	 zaslanou	

v listinné podobě doru-
čenou obecnímu úřadu 
nejpozději v pátek 16. září 
2022	do	16:00	hod.	Žádost	
musí být opatřena úředně 
ověřeným podpisem.
•	 Žádostí	 zaslanou	

v elektronické podobě 
pouze prostřednictvím 
datové schránky doruče-
nou obecnímu úřadu nej-
později v pátek 16. září 
2022 do 16:00 hod.

Obecní úřad předá 
voličský průkaz nejdříve 
8. září 2022 jedním z ná-
sledujících způsobů:
•	 Osobně	voliči
•	 Osobě,	 která	 se	

prokáže plnou mocí k pře-
vzetí voličského průkazu s 
úředně ověřeným podpi-
sem
•	 Zašle	voliči	na	jím	

uvedenou adresu (dopo-
ručené psaní do vlastních 
rukou)

Formuláře	 „Žádost	 o	

vydání voličského průka-
zu“ a „Plná moc k převzetí 
voličského průkazu“ jsou 
k dispozici ke stažení ne 
webových stránkách obce 
v sekci volby. 

Hlasovací lístky:
Hlasovací lístky budou 

voličům dodány nejpoz-
ději v úterý 20. září 2022. 
Pro případné II. kolo vo-
leb do Senátu Parlamentu 
ČR budou hlasovací lístky 
voličům předány až ve vo-
lební místnosti.

Možnost hlasování do 
přenosné volební schrán-
ky

Občané, kteří ze závaž-
ných, zejména zdravot-
ních, důvodů nemohou 
přijít do volební místnosti 
a chtějí hlasovat prostřed-
nictvím přenosné volební 
schránky, mohou tento 
požadavek nahlásit:
•	 přede	 dnem	 za-

hájení voleb do 22. září 
2022 do 15:00 hod. na OÚ 
Kostomlaty nad Labem na 
telefon: 325 538 611 nebo 

734 202 166, nebo zaslat 
požadavek na mail: poda-
te lna@kostom laty-ob e c .
cz (v případě konání II. 
kola voleb do Senátu Par-
lamentu ČR do 29. září do 
15:00 hod.)
•	 ve	 dnech	 konání	

voleb tj. 23. a 24. září 2022 
(v případě konání II. kola 
voleb do Senátu Parla-
mentu ČR tj. ve dnech 30. 
září 2022 a 1. října 2022) 
mohou občané spadající 
do okrsku č. 1 a č. 3 nahlá-
sit svůj požadavek na tele-
fon 325 538 611 a občané 
spadající do okrsku č. 2 na 
telefon 734 202 166.

Případné další informa-
ce k volbám do Zastupitel-
stva obce Kostomlaty nad 
Labem a do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR rádi po-
skytneme osobně na OÚ 
Kostomlaty nad Labem 
nebo na tel. 734 202 166, 
325 538 611

Obecní úřad 
Kostomlaty nad Labem
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SDRUŽENÍ MLADÝCH

Nezávislí 2022
aktuálních potřeb obce. 

Mezi stěžejní cíle, které jsme si 
pro nadcházející období vytkli, pa-
tří zejména výstavba a rekonstruk-
ce chodníků, vybudování vodovo-
du do okolních obcí, rekonstrukce 
čistírny odpadních vod, odkana-
lizování obcí Rozkoš a Vápensko, 
revitalizace středu obce Kostomlat, 
rekonstrukce kostela a objektu 
bývalé fary a vybudování nového 
„parku“	mezi	Farskou	zahradou	a	

Vážení a milí spoluobčané,
letos to bude již popáté, co se 

sdružení nezávislých kandidátů 
„Nezávislí 2022“ bude v blížících 
se Volbách do zastupitelstev obcí 
ucházet o Vaši voličskou přízeň 
a podporu. Stejně jako v uplynu-
lých letech hodlá naše sdružení i 
v následujícím volebním období 
pokračovat ve zvelebování našich 
obcí. Chceme dokončit rozpra-
cované akce a zahájit nové, podle 

chodníkem od nádraží. 
Přáli bychom si, abychom v 

nadcházejícím období byli přitom 
stejně úspěšní jako v tomto, kdy se 
nám na různé investiční akce po-
dařilo získat téměř 40 milionů Kč, 
což je víc než jeden roční rozpočet 
obce. 

Kromě investičních akcí chceme 
samozřejmě podporovat i kulturu 
(čeká nás významné výročí 800 let 
od založení obce), chceme pod-

porovat sport a spolkovou činnost 
(Sbor dobrovolných hasičů, TJ 
Sokol, Myslivecké sdružení, Klub 
Kamarád,	Farní	charita,	Klose	Cup	
a další) a podporovat i udržování 
tradic (Staročeské máje, posvícení, 
Tříkrálový koncert, pálení čaroděj-
nic, dětské dny, adventní výstava a 
další).

O Vaši podporu se v letošních 
volbách budou za naše sdružení 
ucházet tito kandidáti:

Kandidáti sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí 2022“:
1. Ing. Romana Hradilová 52 let starostka obce                     Kostomlaty nad Labem 
2. Ing. Petr Zalabák  60 let jednatel společnosti   Lány   
3. Ing. Petr Vild  40 let stavební inženýr   Kostomlaty nad Labem
4. Mgr. Aleš Křeček  66 let důchodce    Vápensko  
5. Zbyněk Adam  52 let letecký instruktor   Kostomlaty nad Labem
6. Tomáš Houdek  43 let supervisor O2   Kostomlaty nad Labem
7. Michal Bureš  25 let stavař    Lány   
8. Josef Novotný   46 let technik dialyzačních středisek  Lány   
9.	 František	Touš	 	 49	let	 projektant	elektro	 	 	 Kostomlaty	nad	Labem
10. Mgr. Ladislav Radil                    49 let státní zaměstnanec   Kostomlaty nad Labem
11.	 Ing.	Vladimír	Faltýsek	 60	let	 generální	ředitel	 	 	 Kostomlaty	nad	Labem
12. Jiří Brzobohatý  54 let bezpečnostní poradce  Kostomlaty nad Labem
13. Josef Boubín  35 let prodejce zemědělské techniky Vápensko  
14. Mgr. René Vácha  64 let hudebník    Hronětice  
15. Marcela Dudlová  50 let samostatný referent   Kostomlaty nad Labem

Děkujeme Vám předem za Vaši podporu. 

Vážení spoluobčané, milí  
přátelé,

rádi bychom Vám představili 
náš 15členný tým mladých zapá-
lených	 lidí	 –	 SDRUŽENÍ	MLA-
DÝCH – a také několik našich vizí 
pro rozvoj našich obcí v následují-
cích čtyřech letech.

VYVÁŽENÉ INVESTICE. V 
současné době je třeba pečlivě roz-
važovat, kam bude obec investovat. 
Chceme navázat realizací staveb, 
jejichž projekty jsou již připraveny 
z uplynulého období – pro rozvoj 
obcí je zásadní modernizace čis-
tičky odpadních vod, výstavba ka-
nalizace do dalších obcí a postupná 

obnova a stavba nových komuni-
kací včetně chodníků.   

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, 
SPORT A ŽIVOTNÍ PRO-
STŘEDÍ. V této oblasti se hodlá-
me zaměřit na zlepšování kvality 
podmínek pro školáky a učitele 
investicemi do zařízení, podporou 
výuky odborných předmětů a ja-
zyků. Záleží nám na podpoře spol-
ků, jež zpestřují společenský život v 
našich obcích. Chceme podporo-
vat pořádání společenských akcí, 
na nichž by se kromě obce podílely 
všechny místní spolky a organiza-
ce. Příležitostí mohou být už oslavy 
800. výročí první písemné zmínky 

v příštím roce, na nichž se chceme 
podílet. Dle finančních možností 
a dotací jsme připraveni se podílet 
na obnově kulturních staveb v na-
šich obcích, které by měly sloužit 
nejširším vrstvám občanů. Stranou 
nemůže zůstat ani financování 
sportu (včetně      podpory indivi-
duálních sportovců). Podpoříme 
smysluplnou a řízenou obnovu 
obecní zeleně. Vzhledem ke stále 
vážnějšímu suchu vyvstává otáz-
ka obnovy stávajících a budování 
nových vodních nádrží a dalších 
prvků ke zmírnění dopadů sucha, 
jíž chceme také věnovat pozornost. 

KOMUNIKACE A SPOLU-

PRÁCE. Už během sbírání podpi-
sů jsme s řadou z Vás hovořili a řešili 
Vaše podněty a nápady. Problémy 
našich obcí a spoluobčanů hodlá-
me řešit otevřeně a transparentně. 
Dalším cílem je pro nás umožnění 
efektivnějšího styku úřadu s občany 
postupným rozvojem digitalizace 
a zlepšováním komunikace.  Příle-
žitostí může být i navazování spo-
lupráce s dalšími obcemi a orgány 
(kraj, státní úřady) v rámci ČR a 
Evropy, což nám pomůže získat 
partnery pro některé větší projekty 
a další možnosti rozvoje. Další dílčí 
témata představíme na našich soci-
álních sítích a dalšími prostředky. 

Seznam kandidátů:
1.	 Bc.	Martin	Piják,	22	let																	9.											Bc.	Matěj	Fiedler,	23	let
2. Matouš Adam, 22 let                   10.          Nikol Obstová, 22 let
3. Bc. Jan Kučera, 32 let                   11.          Bc. Lenka Stiborová, 23 let 
4. Bc. Patrik Keltner, 22 let             12.          Marek Pavelka, 27 let
5. Mgr. Adam Vaněk, 33 let          13.          Anna Vávrová, 18 let
6. Ing. Jan Zalabák, 33 let               14.          Anna Somrová, 26 let
7. Tomáš Říha, 32 let                    15.         Matěj Zajan, 27 let
8. Lukáš Šubrt, 21 let

SLEDUJTE	NÁS	NA	NAŠICH	STRÁNKÁCH	NA		SOCIÁLNÍCH	SÍTÍCH	FACEBOOK	A	INSTAGRAM!	#týmprobudoucnost
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Všechna fota: Archiv OÚ

Oprava strechy kostela

Stavba MŠ

Vážení spoluobčané,
v červnovém čísle Kosto-

mlatských novin jsem Vás 
mimo jiné informovala o tom, 
že od července budou v ulici 
Doubravská v Kostomlatech 
nad Labem probíhat stavební 
práce, související se zklidně-
ním dopravy v této části obce. 
Při otevírání obálek na zho-
tovitele stavby, které proběhlo 
začátkem května tohoto roku 
byl konkrétní termín zahájení 
prací stanoven zástupci Krajské 
správy a údržby silnic Středo-
českého kraje, příspěvkové or-

ganizace na červenec 2022.
Mezitím ale Rada Středočes-

kého kraje odvolala ředitele této 
organizace kvůli informacím, 
které ho spojovaly s korupční 
kauzou pražského dopravního 
podniku. Pravděpodobně z to-
hoto důvodu nebyly podepsá-
ny příslušné smlouvy o dílo na 
zhotovitele stavby a technický 
dozor. 

Na základě urgencí ze strany 
obce proběhla dne 4. 8. 2022 
koordinační schůzka, které 
se zúčastnili zástupci Krajské 
správy a údržby silnic a firmy 

Swietelsky stavební s.r.o., jako 
zhotovitele. Z jednání vyply-
nulo, že stavební práce budou 
zahájeny nejdříve koncem září 
tohoto roku. 

Dovolte mi proto, abych se 
touto cestou omluvila všem a 
zejména občanům ulice Doub-
ravská, kterým informace o 
začátku stavebních prací zkom-
plikovala jejich prázdninové 
plány. Budu věřit, že druhý 
termín, který byl obci na ko-
ordinační schůzce přislíben, již 
vyjde a stavba bude v září doo-
pravdy zahájena. 

Z jednání vzešla alespoň jed-
na pozitivní informace, a to že 
celá komunikace zůstane během 
zimní přestávky průjezdná a k 
jejímu úplnému uzavření dojde 
až na jaře příštího roku. O tom, 
zda dojde k dočasné uzavírce 
této komunikace i letos se stále 
ještě jedná, takže tuto informaci 
v současné době nemohu potvr-
dit. Občané budou ale všemi do-
stupnými prostředky o případné 
uzavírce včas informováni. 

Děkujeme Vám za pochopení.

Ing. Romana Hradilová

Důležitá informace k rekonstrukci ulice Doubravská
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Všechna fota: Archiv OÚ

Chodníky v ulici Průběžná

Lávka a most u kostela
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Statek Rychetských, Lány

Psáno v kronice

Všechna fota: Z archivů obyvatel Kostomlat

Kostomlaty v paměti  
starých lidí

- 1782  začat stavěn chrám 
sv. Bartoloměje nákladem hra-
běte Schwarce (+1802).

- 1804 o sv. Janě Křtiteli roz-
vodnilo se tak Labe, že větší 
vody nebylo pamětníka, větší 
voda byla až roku 1846 ta byla 
největší.

- 1813 byl dostavěn a posvě-
cen hřbitov v Kostomlatech při 
chrámu Páně.

Po svat. Janu Křtiteli mno-
ho ruského a pruského vojska 
prošlo	naší	 vsí	 na	Francouze.	
My jsme jich mnoho živit mu-
seli, také koně a vozy na fiřpon 
a transport dáti a přišli jsme o 
ně.

- 1816 začalo se prokopávat 
Labe u „Vochůzky“, pak za vrch-
nostenskou panskou loukou, na-
zvanou  „V lázni“.

- 1822 takový vítr povstal, že na 
kostele zlámal kříž a v č.30 a 49 
zbořil stodoly a v lesích mnoho 
stromů polámal.

- 1826 se přistavila jedna světni-
ce ve škole pro pohodlí dítek škol-
ních, ale málo to pomohlo.

- 1837 začal malovat chrám 
Páně Jan Čubák z Mladé Boleslavi 
a stála ta práce 248.48 zl. stříbra.

- 1838 Velkokostomlatští  osad-
níci žádali, aby jim bylo dovoleno 
přenésti sochu  sv. Jana Nepo-
muckého z nepřístupného místa 
za budovou na stříkačku před 
úřednický dům. Dovolení  obdr-

želi a sousedi a domkáři sami 1. 
května okolo 3. hod odpoledne 
sochu vyzvedli i s podstavcem a 
beze vší škody  k domu odvezli. 
Vážila 18q. Druhý den v 7 hod na-
večer  zase beze vší  škody  nahoru 
vyzdvižena byla. Přitom byla nově 
opravena. Od r. 1861 stojí u staré 
školy.

- 1839  1.11. odpoledne byl 
zavěšen malý zvon, který pár let  
roztlučen byl. Od přelití se zapla-
tilo 70 zl. stříbra.

- 1842 Kostel byl obehnán zdí 
a ty ozdobeny sochami z lysského 
augustiniánského kláštera.

- 1842 přijeli do Kostomlat in-
ženýři, měřili a flokovali pole. Byli 
u nás 6 neděl. Útraty činily 25 zl. 
stříbra.

Ze 3. na 4.prosince byla ukra-
dena  všeobecní stříkačka. Od 
správy přišly 34 zl. stř.

- 1843 tohoto roku byla po-
stavena továrna na líh v místě, 
kde je dnes budova, zvaná fab-
rika.

- 1860 (za kněžny  z Rohanů)
byla zbourána  a vystavěn cuk-
rovar, ve kterém se jen pětkráte 
krouhalo.

- 1843 nastoupil dědičně 
na panství lysské hrabě Jos. 
Schwerts –Špork. Ku  pozved-
nutí polního hospodářství vy-
stavěl mezi dvorem a hospodou 
vinopalnu.

Z kroniky vypracovala 
Marta Dvořáková
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Zahradní slavnost v materské škole

Na závěr školního roku 
proběhla v naší školce Za-
hradní slavnost, na kterou 
byly pozvány nejen rodiny 
našich stávajících dětí, ale v 
rámci seznámení se s prostře-
dím MŠ také rodiny dětí nově 
přijatých od školního roku 
2022/2023. Zahrada MŠ byla 
vyzdobena dětmi a učitelka-
mi v námořnickém duchu, na 
stromech a na pergole visely 
lodičky a vlnky, protože té-
matem letošního předškolác-
kého tabla MŠ je: „Vyplouvá-
me do školy“.

Pro všechny byl připraven 
bohatý program v podobě 

divadelního představení Hon-
zy Krejčíka, který si naše 
předškoláky nejprve pozval 
do zvláštních křesílek na 
improvizované pódium na 
školní zahradě. Dětí se ptal, 
zda se těší od září do velké 
školy a zda by náhodou ne-
chtěly ve školce ještě rok zů-
stat. Po té svým specifickým 
způsobem doslova roztančil 
celé dětské osazenstvo svý-
mi písničkami s pohybem. 
Honzova divadelní předsta-
vení jsou dětmi velmi oblí-
bená. Předškoláci si mohli v 
interakci s Honzou vyzkou-
šet zdravení ve velké škole, 
hru na improvizované hu-
dební nástroje, zopakovaly 
si, jak správně požádat ka-
maráda o zapůjčení hračky 
apod.

V rámci vystoupení byli 
předškoláci slavnostně pa-

sováni na školáky svými 
učitelkami, obdrželi pamět-
ní list a knížku s cestovatel-
skou tématikou, načež byli 
obří rukavicí Honzy nasmě-
rováni a vysláni do školy.

Nové děti jsme společně 
přivítali v nové školce i s 
rodiči, dostali také pamětní 
list o vstupu do MŠ a ujiště-
ní, že školka bude prima a 
že není třeba se bát.

Po divadelním předsta-
vení vznikl prostor pro 
komunitní sdílení, osobní 
rozhovory s rodiči i dětmi, 
individuální loučení s před-
školáky a setkání s dětmi, 
které do naší školky chodily 
v minulých letech. Rodičům 
patří velký dík za připrave-
né společné občerstvení.

Myslím, že se nám Za-

hradní slavnost vydařila 
a osobně se těším na další 
setkávání s rodinami dětí, 
která v budoucnu snad bu-
dou možná nejen v letním 
období, ale také i v průběhu 
roku, ať už v podobě vánoč-
ních dílniček či vánočních 
besídek nebo při plánova-
ných rodičovských večerech 
nad tématy Montessori pe-
dagogiky a pedagogiky Za-
čít spolu, která máme pro 
školní rok 2022/2023 při-
pravena.

Za celý kolektiv mateřské 
školy bych vám všem chtě-
la popřát pohodové léto a v 
září se budeme těšit na vi-
děnou.

Bc. Eva Sochová,
 ředitelka MŠ 

Kostomlaty nad Labem
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ZŠ Kostomlaty nad Labem
Všichni zaměstnanci přejí žákům a jejich rodinám krásné prázdniny a těšíme se na vás v září.

ZŠ Kostomlaty nad Labem
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Dne 28. 5. 
2022 TJ Sokol 
Kostomlaty nad 
Labem pořádala 
Dětský den. Děti 

soutěžily v mnoha disciplínách 
zaměřených na pohyb a dět-
skou motoriku, odměnou za to 
vše jim byla medaile, zmrzlina, 
taška plná cen a občerstvení. Na 
akci byly také dětem k dispozici 
skákací hrady, na kterých si užily 
spoustu zábavy. Účastníci se také 

Dětský den Sokola
mohli těšit z malování na obličej 
a hasičské pěny, za kterou děku-
jeme hasičům z Hronětic. Pro 
nás bylo odměnou bezmála 200 
soutěžících dětí, úsměv na jejich 
tvářích a spokojení rodiče. Velký 
dík patří všem, kteří se na pří-
pravě podíleli jak finančně, tak i 
materiálně, nebo přidali ruku k 
dílu a pomohli s organizací. Bez 
Vás všech by nebylo možné tento 
den pro naše nejmenší připravit 
a už nyní se těšíme na příští rok!

Sponzoři, kterým patří velký 
dík:
BUREŠ	 STAVEBNÍ	 s.r.o.,	

Dagros s.r.o., Generali Čes-
ká pojišťovna, Hasiči Hroně-
tice, Pohostinství Sokolovna, 
Pekařství Kopecký, Řeznictví 
uzenářství	 Fiala	 Milovice	 s.r.o.,	
I K O S T O M L A T Y. N E T,                                                                        
mighty ADV, Cukrárna Burdová 
Martina, Červený Jan, Červe-
ný Jan, Dvořák Petr, Hnízdovi, 
Holcmanovi, Houdkovi, Janáč-

ková Martina, Janáček Dušan, 
Janatovi, Kadilakovi, Kincl To-
máš, Krabsová Jitka, Krištůfek 
Eduard, Křížková Gabriela, 
Mikešovi, Neagovi, Nováková 
Alena, Novák Jiří, Pítová Len-
ka, Radoušek Jan, Říha Tomáš, 
Součková Dana, Sedláček Pavel, 
Ševčák Roman, Šulcovi, Toušovi, 
Vackovi Eva a Dušan, Vackovi 
Markéta a Karel, Zinek Miroslav

Sokol Kostomlaty n. Labem
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Pétanque

BM cyklo-tours
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V tomto vel-
mi horkém létě 
se může zdát, že 
jsme koule zazi-
movali, na našem 

hřišti je nás vidět 1x za dva 
týdny.

Aktivní jsme na jiných hři-
štích. Polabskou ligu hraje-
me jeden týden u nás a další 

odvetu hostujeme u soupeřů. 
Daří se nám celkem slušně, ale 
nejsilnější soupeři nás teprve 
čekají. Liga klubů také pokra-
čuje, zatím jsme na 1. místě, 
snad se nám podaří dostat do 
finále. Většinu sobot hrajeme 
na turnajích Čapek. A teď něco 
z našich největších úspěchů na 
letošních MČR.

MČR 3x3 - 4. místo - Hanka, 
Petr a Tonda

MČR 1x1 -10. místo - Jarda
Další máme ještě před se-

bou. I na turnajích si vedeme 
dobře - 1.místo Praha - Alena 
a Jarda, máme i hodně umís-
tění do desítky. Abych nás ne-
přechválila, ne vždy se nám vše 
podaří, dle našich možností a 

představ. Stačí se oklepat, nej-
lépe zapomenout a jede se dál. 
Bohužel i každá prohra nás 
něčemu naučí, nejen o hře sa-
motné, ale i o nás samotných     ! 

Koulím zdar!
 Alena Vaníčková

TOUR 2000
Dobrý den a ahoj!
Zdravíme všechny čtenáře 

naší rubriky. Dnes vám po-
vyprávíme o druhém roč-
níku našich expedic, který 
se datuje do roku 2000. Z 
Kostomlat jsme vyrazili 21. 
8. 2000 ve 4:15 spolu s Hon-
zou Drápalíkem (Doubrava) 
a Tomášem Gasparovičem 
(Praha). Cílem byla opět 
Sázava – takže již známou 
trasou: Starý Vestec, Český 
Brod, Kostelec nad Černými 
lesy, Stříbrná Skalice, Sáza-
va.

První pauza cestou byla 
pod dálničním mostem ve 

Starém Vestci – zastavujeme 
pod ním dodnes, když naše 
cesta z Kostomlat vede na 
jih. První stoupání nás čeka-
lo v Kounicích a v klesání do 
Č. Brodu také první „vzrů-
šo“. Když jsme to pálili dolů 
z kopce, Honzovi spadla z 
nosiče cestovní taška s věc-
mi (neměl tenkrát ty klasic-
ké kapsy na bagáž). Naštěstí 
zrovna nejelo žádné auto ani 
naším směrem, ani do kop-
ce. Kdyby ano, mohlo to být 
„zajímavější“. Zastavili jsme, 
Honza si doběhl pro svou 
tašku a my mu ji pomohli 
pořádně přivázat k nosiči. 
Po krátké pauze v Č. Brodě 

ubíhala cesta už bez 
problémů mj. přes 
klesání a stoupání 
u Dolního Peklova 
před Kostelcem a 
také krásném dlou-
hém klesání do Stří-
brné Skalice. Tam 
jsme projížděli kři-
žovatkou, na které se 
natáčela scéna z fil-
mu Dovolená s An-
dělem (1952), v níž 
Vladimír Ráž (alias 
Karel Pavlát) tlačí 
jízdní kolo směrem 
k poště, na které má 
pro Jaroslava Marva-
na (alias Gustav An-
děl) vyzvednout re-
komando od manželky.

Ze Stříbrné Skalice to bylo 
už jen nějakých 6 kilometrů 
do Sázavy. V centru Sázavy 
nám stav tachometru ukazo-
val 56 kilometrů a my začali 
přemýšlet, kde na noc složí-
me hlavu. Jak vidíte, tehdy 
jsme dopředu příliš neplá-
novali – prostě jsme vyrazili 
a pak teprve řešili kde a jak 
se přespí… Nápad však při-
šel záhy: zajedeme k Heleně 
a zeptáme se, jestli mají její 
rodiče stále chatku v zahrád-

kářské kolonii. Bohužel tu 
chatku už neměli. Rozlou-
číme se s Helenou a razíme 
zkratkou do osady Sedliště, 
ale místo na dva stany nikde. 
Pokračujeme tedy dál podél 
Sázavy směrem na Samopše.

Ale hned za Sedlištěm nás 
čeká skála. Takže odstrojit 
kola a pomocí Béďova ho-
rolezeckého lana spouštíme 
kola dolů. Pod skálou zase 
všechno naložit na kola a 
pokračuje se dál.

V Samopších pod mostem 

Tak fotím výsledky na PLP PLP proti Kolínu Pražské jaro, 6. ročník /již po čtvrté jsme ho vyhráli/
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na břehu Sázavy byl krásný 
travnatý plácek – tak akorát 
pro naše dva stany, pěkný 
přístup k řece (který jsme 
hned využili a vykoupali se) 
a dokonce i ohniště. Stany 
jsme začali stavět okolo po-
ledne, ale moc nám to ten-
krát nešlo. Po cestě zrovna 
procházel nějaký pán a když 
viděl, jak s tím zápolíme, 
rozesmál se a povídá: „To je 
tragický!“

Nakonec stany stály… ale 
ne na dlouho. Okolo osmé 
hodiny večer, když se už za-

čalo trochu stmívat, se v dál-
ce začalo na obloze blýskat. 
Béďa nám povídá: „Když se 
blýská a není slyšet hrom, 
bude druhý den hezky.“ Píše 
se to prý v příručce Zálesác-
ký rok, kterou dostal jako 
malý kluk.

Začal se zvedat vítr a my 
se rozhodli, že se radši pře-
suneme na bezpečnější mís-
to. Vše jsme zabalili, naložili 
na kola a už skoro za tmy 
vyrazili ze Samopší. Cestou 
Tomáš zavtipkoval: „Nepo-
jedeme zpátky do Kosto-

mlat? Dáme za den přes 100 
kilometrů!“ Naštěstí jsme se 
nenechali hecnout a po vy-
stoupání ze Samopší jsme se 
nahoře na křižovatce v lese 
dali doprava a sjeli zase dolů 
do údolí – do Ledečka. To už 
byla tma jako v pytli, však 
bylo už po půl jedenácté 
večer. Světla na kolách jsme 
měli mizerná, takže jsme to 
klesání sjížděli doslova kro-
kem.

V Ledečku bylo u řeky fot-
balové hřiště, které sloužilo 
pro přespávání vodáků. Pa-

třilo k penzionu, který stál 
hned vedle. Béďa povídá: 
„Dojdu se tam zeptat, jestli 
nás tu nechají přespat.“ Já 
jsem řekl, že půjdu s ním. 
Vejdeme dovnitř a paní v re-
cepci povídá: „Jasně, můžete 
tu přespat. A kolik máte lodí, 
hoši?“. Já odvětím: „My jsme 
tu na kole!“ Tak se rozesmála 
a popřála nám hezký pobyt – 
už si ani nepamatujeme, ko-
lik nás to přespání stálo, ale 
moc to jistě nebylo. Bouřka 
klepala na dveře – blýskalo 
se čím dál víc a vítr značně 

zesílil. Ale i tak jsme doká-
zali postavit stany, zamk-
nout naše kola k brance a 
přichystat se k spánku, než 
přišlo to „nejlepší“. Už jsme 
leželi, když ještě povídám 
Béďovi: „Dojdi pro jistotu 
víc vypnout tu pravou stěnu 
stanu.“ Béďa tam vyrazil a já 
za pár vteřin slyším dupot a 
Béďa skáče po hlavě do sta-
nu a za ním do stanu proudí 
voda. Rychle za Béďou zapí-
nám zip dveří a oba držíme 
stěny našeho „iglú“, které 
se prohýbají pod náporem 
vichřice a hektolitrů vody. 
Tomáš s Honzou na nás vo-
lají z vedlejšího stanu cosi 
o strachu a něčem hnědém 
v kalhotách. Béďa mi poví-
dá: „Člověče, to bylo jako 
když se na tebe řítí vlak… 
Jak se zablýsklo, tak támhle 
od toho pole (ukazuje na-
pravo od nás) jsem viděl, jak 
se sem obrovskou rychlostí 
blíží doslova stěna vody“. 
Bouřka řádila skoro celou 
noc – od 23 hodin do 4 ho-
din ráno.

Když jsme ráno vykoukli 
ze stanu a viděli jsme spoušť, 

co bouřka napáchala v údolí, 
bylo nám jasné, co můžeme 
čekat až z něj zase vystou-
páme. Takže i když jsme pů-
vodně chtěli jet na více dní, 
jednomyslné rozhodnutí 
všech členů výpravy bylo, že 
otáčíme domů. V 9:00 jsme 
měli naložená kola a vyrazili 
jsme směr Kostomlaty.

Trasa, která nám včetně 
přestávek trvala 3,5 hodiny, 
vedla přes Talmberk, Hor-
ní Kruty, Kouřim, Sadskou, 
Nymburk a Doubravu, kde 
končili Tomáš a Honza. Z 
Ledečka domů to bylo 58 
kilometrů a téměř po celé 
trase ležely na silnici a v je-
jím okolí polámané větve 
stromů, nebo i celé stromy – 
jak můžete vidět na fotogra-
fii pořízené poblíž Horních 
Krut.

Druhé cestovatelské dob-
rodružství bylo za námi, s 
celkem ujetou vzdáleností 
117 km a s průměrnou rych-
lostí jízdy 22,8 km/h – vše 
bráno podle Béďova tacho-
metru.

Příště si popovídáme o 
expedici z roku 2001, kte-
rá opět mířila do Posázaví, 
ale už na jiná místa a zase v 
jiné sestavě než první dvě. 
Nechte se překvapit, co za-
jímavého a vtipného se nám 
cestou stalo.

M. Zinek & B. Rathouský

Všechna fota: M. Zinek & B. Rathouský
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 Na závěr

Hrát fair play…

Výlet seniorů

Slavostní otevrení čtvrtého 
pavilonu MŠ

Pozvánka na krest knihy o obci

Poděkování

Společenská kronika

Významné životní jubileum oslavili:
Paní	Marie	Fadrhoncová	z	Kostomlat
Paní Libuše Trejdlová z Kostomlat
Pan	František	Touš	z	Kostomlat
Paní Ludmila Volková z Kostomlat
Paní Věra Koutská z Kostomlat
Paní Alena Dytrychová z Kostomlat
Pan Zdeněk Hutr z Kostomlat
Pan Stanislav Vaněk z Kostomlat
Pan Josef Zelina z Kostomlat
Paní Helena Dytrychová z Kostomlat

Naši noví malí spoluobčánci:
Anežka Horčicová z Vápenska

Vážení čtenáři 
Kostomlatských novin, 

netradičně se na Vás ob-
racím příspěvkem, který se 
netýká historie nebo spole-
čenských témat. Jak stojí v 
úvodníku redakce na titul-
ní straně, do tohoto čísla 
jsme nezařadili žádný „ná-
zorový“ článek zastupitelů, 
tedy včetně tradičního Slo-
va starostky.

Vzhledem k tomu, že 
jsem se rozhodl v letoš-

ních komunálních vol-
bách kandidovat za jeden 
z registrovaných subjektů, 
shledal jsem jako férové, 
abych do obsahu tohoto 
čísla KN nezasahoval. Má 
práce tedy spočívala v čis-
tě formální technické po-
moci zbývajícím členkám 
redakce. 

Přeji Vám všem krásný 
konec léta a těším se na 
další spolupráci!!

Bc. Martin Piják

Ve středu 8. června zorganizoval OÚ Kostomlaty nad Labem 
úspěšný zájezd pro seniory na zámek Zbiroh. Počasí přálo a tak 
jsme zhlédli nejen zámek, ale byli jsme zasvěceni do výstavby a 
provozu místní železnice. Vedoucí tamního muzea nezapomněla 
připomenout zdejší výrobu gramodesek a jejich vývoz zejména 
do Kanady a USA. Navštívil jsem zdejší kraj před třiceti léty. Stře-
chy domů se růžověly vápenným prachem. Dnes čisto a po pra-
chu ani památka. V tomto případě šel pokrok dobrým směrem.

 Jménem spokojených účastníků děkuje Antonín Bárta

Děkujeme naší paní starostce, paní ing. Romaně Hradilové, 
pracovníkům OÚ a zastupitelstvu obce za vykonanou práci při 
zvelebování naší obce a zvyšování životní úrovně nás všech. Vá-
žíme si Vaší práce a děkujeme.

Vděční občané

Vážení občané, milé děti,
srdečně Vás zveme na slavnostní otevření dalšího pavilonu 

naší mateřské školy, které proběhne dne 31. srpna 2022 v 16:00 
hodin.

Těšíme se na Vás.

Vážení občané,
srdečně Vás zveme na slavnostní křest knihy o obci autor-

ky PhDr. Ivany Šmejdové, nazvané „Kostomlaty sobě“. Akce 
se uskuteční 27. srpna 2022 a bude zahájena ve 14:00 ho-
din hudebním vystoupením v kostele sv. Bartoloměje. Poté 
Vás rádi přivítáme na farské zahradě, kde od 15:30 hodin 
proběhne autorské čtení a beseda s autorkou knihy. Záro-
veň zde bude možné tuto knihu i získat. Občané kromě toho 
budou mít možnost prohlédnout si objekt fary i studii jejího 
budoucího využití, včetně přilehlých budov a plánovaného 
parku. V zahradě bude připraveno drobné občerstvení a 
bude zde možnost posedět a přátelsky poklábosit.

Těšíme se na Vás.


