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     ÚVODNÍK                                                         

V letošním roce si připomínáme sté výročí 
narození spisovatele Bohumila Hrabala. Jeho 
novela Ostře sledované vlaky, podle které režisér 
Jiří Menzel natočil v roce 1966 fi lm, čerpá mimo 
jiné ze zážitků, které spisovatel prožil během 
druhé světové války na nádraží v Kostomlatech. 
Předlohou příběhu se stala skutečná událost, vý-
buch německého muničního vlaku odpáleného 
členy partyzánské skupiny Podřipsko z Lysé nad 
Labem 2. března 1945 nedaleko železniční sta-
nice Stratov. V roce 1967 získal fi lm, který byl 
točený na nádraží v Loděnicích u Berouna, ame-
rického oskara za nejlepší cizojazyčný snímek. 

Bohumil Hrabal studoval práva na Univerzitě 
Karlově v Praze. Po násilném uzavření vysokých 
škol Němci v listopadu 1939 se vrací zpátky k ro-
dičům do Nymburka a nastupuje jako pomoc-
ná úřednická síla v kanceláři notáře. V březnu 
1942 se hlásí jako pomocný dělník na železniční 
stanici Kostomlaty. S ohromnou chutí podbíjí 
kolejnice na trati Nymburk – Poříčany.  Poté, 
co byl vybrán, aby dvakrát týdně šlapal drezí-
nu traťmistrovi při kontrole trati, rozhodl se, že 
u dráhy zakotví defi nitivně. Již jako asistent trať-
mistra kontroloval semafory, po zaškolení na 
telegrafi stu pracoval ve stanici Dobrovice. 

Od prosince 1943 nastupuje Bohumil Hrabal 
do kurzu výpravčích v Hradci Králové. Praktic-
kou část předepsaných zkoušek skládal v Kosto-
mlatech 9. prosince 1944. Ovšem ještě předtím 
v kurzech propadl ve všech testech. Vždycky, 
když měl vyplnit úřední listinu nebo cokoliv 
podobného, čemu nepřikládal nikdy žádný vý-
znam, zkazil to. A tak v Kostomlatech, v té sta-
nici, kde už pak měl sloužit sám, vedl Hrabal 
komisi k trati. Poklekl před kolejnici, když si 
předtím položil na zem kapesník, aby si neu-
špinil uniformu, pak přiložil ucho na kolejnici 
a řekl: „Vlak číslo 804 projel právě Kamenným 
Zbožím!“ Všichni byli zaraženi. Vyděšený 
inspektor se ho optal, ve kterých předpisech 
se to naučil. A Hrabal odpověděl, že to pochytil 

z amerických fi lmů s Gary Cooperem. Inspektor 
usoudil, že z něho bude dobrý výpravčí, neboť je 
opatrný na uniformu.

Hrabal široko daleko proslul i tím, že odba-
voval vlaky hvízdáním na prsty. Cestující pro-
jíždějící jeho stanicí předem stahovali okénka 
a vždy žasli. Smrt vztáhla na Hrabala svoji ruku 
bezprostředně před koncem války, kdy jako 
výpravčí sledoval všechny říšské vlaky, které jeho 
staničkou projížděly z východní fronty. Měl teh-
dy štěstí, neboť Němci ho měli v úmyslu poslat 
před stanný soud, ale pro všeobecný zmatek, 
který již na jaře 1945 vládl, k tomu nedošlo. 
Po skončení války v květnu 1945 Hrabal ještě 
sloužil dva měsíce na dráze, ale pak odešel do 
civilu. V březnu 1946 byl promován doktorem 
obojího práva na Karlově univerzitě.

Zpracováno podle materiálů spisovatele
Jana Řehounka

Kostomlatský výpravčí Bohumil Hrabal

Kde že to bydlíte? V Kostomlatech? To je tam, 
co je ten výchovnej ústav? Ne, odpovídám často, 
to si pletete s Kostomlaty pod Milešovkou. Žiji 
tam, kde byl za druhé světové války výpravčím 
na nádraží spisovatel Bohumil Hrabal a napsal 
podle toho světoznámou novelu Ostře sledované 
vlaky. Při jednom z prvních letů v roce 1911 
u nás nouzově přistál pilot Jan Kašpar. Máme 
i místní pověst o kněžně Libuši, která tu měla svoji 
„rozkošnou“ zahrádku a hrad Mydlovar…

Není toho málo, čím se můžeme pochlubit. 
Srovnáme-li se ale s podobnými obcemi, které 
mají svoje naučné stezky, turistické známky, 
informační brožury či muzea, třeba i soukromá, 
máme v prezentaci našich pamětihodností značné 
rezervy. Mám pocit, jako bychom někde zaspali. 
Cyklisté a výletníci procházející naší obcí, a že jich 
není málo, by měli mít důvod se u nás zastavit 
a dozvědět se o nás víc. Prospěch z toho můžeme 
mít všichni, ale zejména naši živnostníci 
a podnikatelé. Poloha blízká Praze, dostupnost 
vlakem a terén vhodný pro cykloturistiku má 
velký potenciál. Jen ho umět podchytit a využít.

Dnes tady bydlí báječní lidé, kteří mají chuť 
se jen tak sejít a jít spolu na túru po okolí. Máme 
sousedy, kteří se mezi sebou ani neznají, ale 
dokážou se pobavit a udělat si ze sebe legraci 
při Masopustu. Je tu tým, který jezdí pravidelně 
darovat krev. Máme mládež, která i pro ostatní sází 
stromy u cest. A když někoho napadne, že je okolí 
nesnesitelně zaneseno odpadky a bylo by potřeba 
s tím něco udělat, sejde se parta dobrovolníků, 
kteří spolu seberou plný kontejner smetí.

Mísí se u nás tradice a zvyky rodáků a další 
podněty přicházející s novými obyvateli. Nemělo 
by nám záležet na tom, zda tu žijeme od narození 
nebo jen pár měsíců. Zapomeneme-li na závist 
či staré křivdy, můžeme zde žít plnohodnotný 
život, mladí či staří, místní či tzv. naplavení. 
Každému by mělo záležet spíše na tom, v jakém 
prostředí a v jaké atmosféře žije. Spisovatel Hrabal 
kdysi napsal o Praze: Toto město je ve společné 
péči obyvatel. Platí to samozřejmě i u nás. Starejme 
se o svou obec každý, jak dovedeme nejlépe, ať se 
za ní nemusíme stydět. 

Lenka Michálková

Bohumil Hrabal (28. 3. 1914 – 3. 2. 1997) nosil celý život nos-
talgicky starou železničářskou čepici jako připomínku svého 
působení na dráze.
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Obecní Knihovna Kostomlaty n/L
a Dětský klub Kamarád pořádá

VEŘEJNĚ ČTENÍ
novely Bohumila Hrabala

Ostře sledované vlaky
dne 3. května 2014 v 15 hodin
u Sokolovny v Kostomlatech

Všichni jsou srdečně zváni k poslechu čtení knihy spojené
se skutečnými událostmi na konci druhé světové války v naší obci. 

Zastavte se třeba jen na jedno Postřižinské pivo a podpořte nás 
symbolicky svojí účastí. Zájemci o čtení se mohou hlásit na adrese

kostomlaty.ctou.hrabala@seznam.cz
za podpory: Hostinec u Sokolovny, Sokol Kostomlaty, Kostomlatské noviny
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, po letoš-

ní, ne příliš klasické zimě, začíná 
pravé jarní období, kdy všechno 
rozkvétá a probouzí se k živo-
tu. Právě z důvodu zvláštní zimy 
jsme mohli začít s některými 
pracemi dříve i my. Pracovníci 
obecního úřadu posunuli plot 
u separačního dvora v Hroně-
ticích a před plotem vydláždili 
prostor pro umístění kontejnerů. 
Do Hronětic jsme přidali kon-
tejner na sběr šatstva. (viz foto)
U separačního dvora v Kosto-
mlatech jsme přidali kontejner 
na papír.

Jistě jste postřehli, že krajnice na 
Lánech a v Hroněticích jsou vy-
čištěné. Zanesené krajnice bránily 
odtoku vody z komunikace, voda 
na nich zůstávala a vytvářela vel-
ké kaluže. Oslovili jsme Správu 
a údržbu silnic a byli jsme mile pře-
kvapeni, že v poměrně krátké době 
krajnice vyčistili. Postupně budou 
pokračovat ještě v dalších našich 
obcích. Po ukončení celé akce 
budete informováni o celkové výši 
nákladů na čištění.

V minulém čísle Kostomlat-
ských novin jsem informovala 
o volně pobíhajících psech. Rada 
obce schválila vybudování pří-
střešku pro odchycené psy. Naši 
pracovníci přístřešek vybudovali 
na dvoře u Domu služeb. (viz foto)
Psi zde budou pouze po dobu ma-
ximálně 2 dnů, a pokud se majitel 
nepřihlásí, budou odvezeni do útul-
ku. Chceme tak zabránit okamžité-
mu odvozu psů. Ještě jednou Vás 
chci požádat o identifi kaci psa tím, 
že bude nosit na obojku známku. 
Urychlí se tím navrácení ztracené-
ho psa majiteli.

Kanalizace v Hroněticích po-
kračovala výběrovým řízením na 
zhotovitele stavby. Druhá schůzka 

hodnotící komise by měla proběh-
nout za účasti zástupců ze Stát-
ního fondu životního prostředí. 
Po konečném schválení a podpisu 
smluv by již nic nemělo bránit ve 
výstavbě dlouho očekávané tlako-
vé kanalizace. Pokud vše proběhne 
v pořádku, mělo by se začít stavět 
v červnu letošního roku. Tak dou-
fejme, že tomu tak bude. Tlaková 
kanalizace Hronětice má délku cca 
4 km, bude vybudováno celkem 
82 domovních čerpacích stanic 
a bude fi nancována za podpory 
Operačního programu životní 
prostředí.

Mezi další akce, které by obec 
ráda letos provedla, patří rekon-
strukce hřbitovní zdi, rekonstruk-
ce podlahy v hale BIOS, oprava 
střechy nad kuchyní a jídelnou 
v základní škole. Rekonstrukce 
hřbitovní zdi by se měla prová-
dět v jarních měsících po výběru 
zhotovitele, rekonstrukce podlahy 

v hale BIOS během letních prázd-
nin a oprava střechy nad kuchyní 
a jídelnou rovněž.

V prosinci 2013 jsem podávala 
celkem 4 žádosti o dotace z  fondů 
středočeského krajského úřadu. 
Bylo to na nákup použitého zása-
hového vozidla pro SDH Hroně-
tice, na opravu kapličky v Hroně-
ticích, na rekonstrukci chodníků 
podél hlavní silnice a od nádraží 
k obecnímu úřadu a na úklid 
černých skládek.  Do dnešního dne 
není rozhodnuto o těchto dotacích.

Vážení občané, jak jistě víte 
z medií, v programovacím obdo-
bí 2007 – 2013 nebyly vyčerpány 
v jednotlivých operačních progra-
mech všechny fi nanční prostředky. 
Proto ještě v jarních měsících jsou 
otevírány nové výzvy k dočerpání 
prostředků. Tyto výzvy se týkají 
různých oborů i zaměření. Regi-
onální operační program Střední 
Čechy otevíral oblast podpory 
3.3. – Rozvoj venkova – volnoča-
sové aktivity. Příjem žádosti byl 
do 25. března 2014.  Již v minu-
lém volebním období jsme při-
pravili projekt na rekonstrukci 
posledního pavilonu po mateř-
ské škole. Podle projektu měl být 
do pavilonu přesunut praktic-
ký lékař s bezbariérovým vstu-
pem. Během dne by prostory 
sloužily pro naše seniory, kde by 
o ně bylo postaráno i včetně oběda. 
V odpoledním a večerních hodi-
nách by pavilon využívaly různé 
spolky pro své aktivity, pořádaly 

by se zde besedy a přednášky nebo 
třeba i posezení nad knihou nebo 
při fi lmu. Velmi mě mrzí, že naše 
obec se do této výzvy nepřihlásila, 
ze strany některých zastupitelů ne-
byl zájem. Tak bude zatím pavilon 
chátrat dál…

V květnu nás čekají opět vol-
by, tentokrát to budou volby do 
Evropského parlamentu. Budou 
se konat v pátek 23. a v sobotu 
24. května. Volit se bude na stej-
ných místech jako při jiných 
volbách. Voliči z Kostomlat, Lán 
a Rozkoše budou volit v obřad-
ní síni na obecním úřadě, voliči 
z Hronětic a Vápenska budou volit 
v sále hasičské zbrojnice v Hroně-
ticích. Volební místnosti budou 
otevřeny v pátek od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 
do 14.00 hodin.

Začátkem března proběhla 
jakási brigáda na úklid příkopů. 
Nic bližšího o tom nevím. Ale co 
vím je, že se mě několik lidí ptalo, 
co to bylo za akci, proč se to nehlá-
silo rozhlasem, že by rádi také šli 
pomoci atd. atd. Chci touto ces-
tou požádat všechny, kdo budou 
připravovat různé akce pro naše 
spoluobčany, zda by to bylo možné 
nechat vyhlásit rozhlasem.

Vážení spoluobčané, do veliko-
noční doby přeji Vám všem pevné 
zdraví, hodně životního optimi-
smu a setkávání jen s pozitivně 
naladěnými lidmi.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce
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Zprávy z obce

Omluva za lípu

Kontakty na psí útulky v okolí

 Zprávy z obecního úřadu

Nájemné za půdu vzroste až letos
Zastupitelstvo pověřilo v pro-

sinci 2013 starostku k jednání 
s nájemci obecních pozemků 
o možném navýšení nájemné-
ho na 2 300 korun za hektar 
zpětně za hospodářský rok 2013 
až 2014. Nájemci trvají na stávají-
cí smlouvě a připadá jim nelogic-
ké něco zpětně zvyšovat. Smlou-
vu na nový hospodářský rok ale 
podepsali.

Kraj silnici zatím nechce
Obec žádá krajský úřad, aby 

na sebe převedl problematickou 
komunikaci číslo II/332 na 
Vápensku. Krajský úřad podmi-
ňuje převod silnice odkoupením 
pozemků patřících soukromní-
kům nejdříve obcí.

Inventarizace nezjistila rozdíly
Ústřední inventarizační komi-

se ověřila, že fyzický stav obec-
ního majetku odpovídá účetním 
záznamům a činí 171 893 902 
korun.

Odměny se nezvyšují
Vláda ČR schválila změnu 

odměňování členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků 
s vyzdvižením kvantitativního 
i kvalitativního nárůstu úkolů. 
Znamená to vrátit odměny 
na úroveň roku 2010. Zastupi-
telstvo obce rozhodlo ponechat 

odměny neuvolněným členům 
ve stejné výši.

S prodejem pozemků opatrně
Zastupitelstvo projednávalo 

prodej některých obecních po-
zemků v Kostomlatech, v Lánech 
a Rozkoši občanům, kteří o odkup 
požádali. Problematickou se uká-
zala především cena pozemků, 
za které rada obce navrhla tyto 
pozemky prodat. Při stanovení 
odkupní ceny by se měly po-
zemky ocenit soudním znalcem 
a cena by se měla blížit ceně tržní. 
Navrhovaných 200 korun za metr 
čtvereční je diskutabilní. Měla 
by se zvážit přednostně možnost 
pronájmu, dbát na právo pojezd-
né, zájem obecní a zachování 
práv majitelů okolních soukro-
mých pozemků. 

Dřevěný BIOS
Na výměnu podlahy v hale BIOS 

bude vypsána zakázka malého roz-
sahu, ceny nabídek na rekonstruk-
ci BIOSu se pohybují v rozmezí 
od 1 100 000 do 1 900 000 korun 
bez DPH. Stávající podlaha slou-
žila 23 let. Rozhodovalo se mezi 
povrchem dřevěným a umělým, 
pročež výhody i nevýhody 
povrchů jsou přibližně rov-
nocenné. Provozní údržba, 
opravy a úrazovost hrají v ne-
prospěch umělého povrchu, 
musí se také častěji uklízet, ale 
nevadí mu vlhkost. Životnost 
obou povrchů je přibližně dvacet 

let. Dřevo se opravuje přebrouše-
ním, u umělé hmoty se defekt řeší 
vyříznutím. Pro každý sport, kte-
rý je v hale provozován, je vhod-
ný jiný druh povrchu. Kostomlat-
ská BIOSka je ale v okolí známa 
a vyhledávána proto, že máme 
dřevo, které má všestrannější 
použití. Ředitel základní školy se 
také přiklání ke dřevu, a hala by 
měla především sloužit tělesné 
výchově žáků. Všichni přítomní 
zastupitelé se nakonec shodli na 
dřevěném povrchu.

Zakázka na hřbitovní zeď
Projektová dokumentace na re-

konstrukci hřbitovní zdi a stabili-
zaci márnice je hotová. V návrhu 
je odbourání zdi v celkové délce 
19 metrů včetně zřícené části. 
Vybuduje se nový základový pas 
a nové vyzdění včetně dělících 
sloupků. Obvodové zdivo már-
nice bude staženo ocelovými 
táhly pod stropem. Orientač-
ní náklady jsou 200 000 Kč, 
v ceně není zahrnut odvoz suti 
a ostatního stavebního odpa-
du a DPH. Na stavbu bude 
vypsána zakázka tzv. malého roz-
sahu.

Opravy ve Staré škole
Pronajímatel Staré školy Gale-

rie Pokorná nechal na své náklady 
vyvložkovat a dozdít komín a od-
stranil zatékání do bývalého bytu 
školníka. Odpuštění dvou nájmů 
jako kompenzace za investice do 

oprav obecního majetku proza-
tím nebylo schváleno, protože ná-
jemce nesplnil smluvní podmín-
ku hlásit investice předem. Obec 
je ochotna o náhradě znovu hla-
sovat, pokud nájemníci dodají 
podklady o částkách vynalože-
ných na opravu.

Přihlaste se k majetku včas
Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových (ÚZSVM) 
vyzývá vlastníky nemovitostí, 
kteří nejsou v katastru nemovi-
tostí označeni dostatečně urči-
tě tak, jak vyžaduje katastrální 
zákon, aby se přihlásili ke svému 
vlastnictví u místně příslušné-
ho pracoviště ÚZSVM. Seznam 
nemovitostí,jichž  se  tato výzva 
týká, je zveřejněn na webových 
stránkách www.uzsvm.cz v sekci 
Nabídka majetku, v části 
Nedostatečně určitě identifi ko-
vaní vlastníci. Úřad upozorňuje 
na skutečnost, že pokud se vlast-
ník nemovité věci nepřihlásí 
v zákonné lhůtě do 31. 12. 2023, 
má se za to, že ji opustil. Po tomto 
datu připadne opuštěná nemovi-
tá věc do vlastnictví státu. I na 
náš úřad přišel seznam pozemků 
s nejasným vlastnictvím v našem 
katastru. Naleznete ho na úřed-
ní desce před obecním úřadem 
nebo na webových stránkách 
obce. 

Evidence psů
Od roku 2011 je na úřadě 

vedena evidence psích „obyvatel“.  
V současné době s námi bydlí asi 
400 pejsků. Vyplnění kontaktů 
v registračním listě a nošení psí 
známky může usnadnit navráce-
ní zatoulaného zvířete majitelům.

Jak zamezit nepořádku 
Zastupitelstvo hledá řešení, 

které by pomohlo předcházet 
nepořádku v obci. Jedná se o 
zanesení silnic a krajnic bahnem, 
ucpanou kanalizaci, parkování 
na travnatých plochách, praš-
nost, odpadky a psí exkrementy 
na trávnících. Řešením by mohla 
být například dohoda se země-
dělci, osvěta, obecní vyhláška, 
využití zákonných postihů, fak-
turování úklidu viníkům, častější 
úklid ze strany obce - uvažovalo 
se o pronájmu čistícího vozu. 
Nabízí se i užší spolupráce s po-
licií nebo se správou a údržbou 
silnic.

Milí čtenáři. Nepozorností 
a špatnou interpretací infor-
mací ze zastupitelstva obce 
v minulých Krátkých zprá-
vách jsem se dopustila chyby, 
která způsobila nepříjemné 
chvilky všímavým obyvatelům 
a následně pracovníkům Obec-
ního úřadu. Uvedením, že se 
mají kácet lípy v Hroněticích, 
vznikl dojem, že by se snad 
měla likvidovat i památná Fo
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NYMBURK
Záchytné zařízení Čistírna odpadních vod Zálabí
Telefon: 725 215 503 (Jan Kovač)
Městská policie: 325 512 222
Návštěvní doba:
po předchozí domluvě

LYSÁ NAD LABEM
Psí útulek Velas, Hrabanov 535
Telefony: 723 342 174, 602 664 839, 325 551 221
e-mail: pejscilysa@email.cz
Návštěvní doba:
Po až Čt 8 - 14 h.
Pá 8 -12 h.
každou první sobotu v měsíci 9 - 11 h.

lípa u křížku. Ve skutečnosti 
se nejednalo o stromy kácené 
v Hroněticích, ale na Vápen-
sku, které k Hroněticím pa-
tří jenom katastrálně. Na 
pamětnici stojící léta letoucí 
u křížku z roku 1854 (na snímku) 
nikdo ani nepomyslel. Pozitiv-
ním efektem této dezinformace 
je zjištění, že se občané živě za-
jímají o zeleň ve svém okolí, 
a kdyby se měl zbytečně pokácet 
krásný starý strom, nedali by ho.

Lenka Michálková
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na tzv. motorizované doručová-
ní a mimo jiné stále nosí poštu 
v Kostomlatech nad Labem 
a okolí. Na motorizované dor-
učování jsou pro naši obec nyní 
určeny dvě pracovnice, každá 
z nich obsáhne určenou část úze-
mí, druhou doručovatelkou je 
Kostomlaťačka Renata Říhová.

Doručování důchodů zůstává 
podle vyjádření Libora Černého, 
ředitele pobočkové sítě ČP Vý-
chodní Čechy, beze změny, pouze 
je také převedeno na motorizova-
né. Nedoručené důchody jsou 
standardně ukládány na poště 
Kostomlaty nad Labem, kde je 
možné je vyzvednout v rámci 
otevírací doby nebo je po telefo-
nické dohodě opětovně dopravit. 

Lenka Michálková

 Zprávy z obecního úřadu / Názory občanů

Změny na poště se občanů nedotknou …pokračování „Šedé kroniky obce Kostomlaty 
nad Labem a neb jak obec na návrh rady obce 
měla prodělat 125 000 Kč“

V nouzi poznáš, komu nejsi lhostejný

Naše motorizované doručovatelky

Prodejna po rekonstrukciVyhořelá prodejna

Koncem února a začátkem 
března došlo na poště v Kosto-
mlatech k interním změnám, kte-
ré by se na službách pro občany 
neměly nijak negativně projevit. 
Na poštu nastoupila nová vedou-
cí, stávající úřednice dala v únoru 
výpověď. U přepážky vás nyní 
obslouží paní Lenka Brdičková. 
V únoru byly úřední hodiny na 
poště částečně omezovány z dů-
vodu zástupu a zaškolení, nyní by 
měl být provoz již bez omezení.

 Počátkem března došlo 
také ke změně doručování, jehož 
důvodem je zlepšení organizace 
v rámci České pošty. Doručo-
vání zásilek je nyní zajišťováno 
automobilem z pošty Nymburk 
2 – dodejna II. Listovní pěší do-
ručovatelka Lenka Loudilová 
z Hronětic přešla pod tuto poštu 

V ulici Na Závisti vyhořel ob-
chůdek U Fany. Není pochyb, 
a to i na základě šetření policie 
a hasičů, že požár vznikl po zno-
vuobnovení dodávky elektřiny. 
Většina domácností měla s elek-
třinou také problémy. Vše se stalo 
po úžasném (odborném) zásahu 
do elektroinstalace od fi rmy ČEZ 
dne 6. 3. 2014 odpoledne. Ale 
o co hlavně v mém článku jde?

V situacích jako je tato, si vět-
šinou lidé pomáhají. Ani tady 
tomu nebylo jinak. Sousedé nabí-

Především bych chtěl poděko-
vat všem spoluobčanům a všem, 
kterým není jedno, co se děje 
v jejich obci. Oblastí, které bych 
se chtěl věnovat, je vztah někte-
rých zastupitelů k majetku obce.  
Použil bych k tomu paragraf 
zákona o obci §38 (1). 

Zápis ze zastupitelstva
„R. Řasa – 26. září jsme nájem-
cům polí oznámili, že na dnešním 
zasedání budeme projednávat na-
výšení nájemného z pozemků. Ná-
vrh rady obce je navýšit o 500,-Kč, 
tedy z 1800,-Kč/ha na 2300,-Kč/
ha na další hospodářský rok. 

Usnesení č. 121/2013
ZO pověřuje starostku jednáním 
s nájemci obecních pozemků 
o možném navýšení nájemného 
na 2 300,-Kč/ha již za hospodář-
ský rok 2013 – 2014.

Nájemci trvají na stávající 
smlouvě a připadá jim nelogické 
něco zpětně zvyšovat. Smlouvu na 
nový hospodářský rok podepsali. 
Kdyby si rada obce v čele se sta-
rostkou plnila včas své povinnosti, 
mohla obec mít o 45 000,- Kč více. 
SPLNĚNO mínus 45000,- Kč 
pro příjem obce.

Rada obce navrhuje Usnesení 
č. 10/2014

2) Na žádost pana Šímy
Pan Jan Šíma žádá o odkoupe-

ní části obecního pozemku č. 964 
v Nádražní ulici o výměře cca 
400 m². Je budoucím majitelem 

nemovitosti čp. 175 a tento po-
zemek se nachází v bezprostřed-
ní blízkosti. Rada obce navrhuje 
pozemek prodat za 200,-Kč/
m². Smlouvu do katastru vloží 
a vklad zaplatí kupující. ZO však 
musí schválit záměr prodat, poté 
bude záměr vyvěšen po dobu 
15 dní. Jedná se cca o 400 m².

Hlasování: pro 5x (Mgr. Her-
coková, R. Řasa, Ing. Podroužek, 
Ing. Zajanová, J. Petráš) TENTO 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT, PRO-
DEJ NEBUDE“. Obec zachránili 
(Z. Adam, Ing. V. Zalabák, Ing. 
P. Zalabák, Ing. Hradilová, L. Klo-
sovský) Tak obec by přišla (200 
Kč/m2 při minimální odhadní 
ceně 400 Kč/m2) o 80 000 Kč. NE-
SPLNĚNO, rada obce neokradla 
příjem obec o 80 000,-Kč.

  Jak se výše uvedení zastupitelé 
ztotožní s povinnostmi, které jim 
ukládá zákon §38 (1) Majetek 
obce musí být využíván účelně 
a hospodárně v souladu s jejími 
zájmy a úkoly vyplývajícími ze 
zákonem vymezené působnosti. 
Ztráta při dvou hlasováních by 
byla již 125 000 Kč. Pak si po-
kládám otázku. Chceme takové 
zastupitele v zastupitelstvu obce? 
Chceme, aby oni rozhodovali 
o našich společných věcech? 

Zasloužíme si žít v obci, kde 
vítězí profesionalita nad lajdác-
tvím.

PetrBraun@atlas.cz

zeli svou pomoc a opravdu větši-
na pomáhala.

Co všechny šokovalo? Jak 
se zachovala naše paní starostka…

  Po nahlášení na obecním úřa-
du padl pouze skromný dotaz od 
paní starostky „A to vám shořelo 
všechno?“ Nabídnutá pomoc -  
ŽÁDNÁ!!! Ve chvíli, kdy pomůže 
i málo, nás její nezájem šokoval. 
Třeba jen přístup na separační 
dvůr by nám pomohl. Do dneš-
ního dne (24. 3. 2014) se pomoc 
od obce pí. Urbancové nedosta-

lo. Je pravdou, že se jí nedopro-
šovala.  Ale to není divu. Denně 
přece vidíme v TV, jak starostové 
v takových situacích reagují 
a nabízejí pomoc. Pomoc od obce 
tedy asi už nepřijde?

Ale nejsou mezi námi jen 
sobci. Ráda bych jménem 
pí. Urbancové poděkovala právě 
těm, kteří nečekali, okamžitě jed-

nali a pomohli. Především bych 
chtěla poděkovat p. Čechovi, 
který okamžitě reagoval a druhý 
den ráno přivezl čisticí prostřed-
ky a p. Otakaru Korcovi, který 
věnoval vstupní dveře. Za fi nanč-
ní dary děkuji pí. Marii Vášové, 
pí. Ivě Klinderové, pí. Jitce Dra-
hokoupilové, p. Milanu Vášovi, 
pí. Heleně Hercokové.  Za po-
moc při likvidaci a rekonstrukci 
děkuji také pí. Králové, p. Krá-
lovi, p. Hladíkovi, pí. Braunové 
a pí. Horké. 

Díky této pomoci a fi nančním 
darům se mohla obnovit pro-
dejna, která slouží již více než 
20 let občanům Kostomlat nad 
Labem.

Jaroslava Braunová
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Nikdo to tam nehází

Děti uklízely pneumatiky

Nikdo to tam nehází, nikdo to 
neuklízí, téměř všem se to nelí-
bí. To jsou všeobecné vlastnosti 
toho, co se nachází ve všech pří-
kopech uvnitř českých hranic, 
tedy i kostomlatských, ty nejsou 
žádnou výjimkou.

Mezi pár sousedy vznikl 
nápad pokusit se alespoň kousek 
příkopů kolem našich vsí uklidit. 
V celku narychlo, po emailu nebo 
i ústní cestou, se povedlo zlá-
kat další ochotné lidi z Cikánky, 
Hrabovky, Pod Sokolovnou, Kře-
novky, Rozkoše, Lán a Hroně-
tic. Dospělých bylo 45 a dětí
nepočítaně, i když ty byly na 
akci z výchovných důvodů přece 
ti nejdůležitější.  Na poprvé vcel-
ku slušná účast, ještě to s námi 
není tak špatné.

Zvolena byla jarní neděle
9. března, to než smetí stihne 

S dětmi z mysliveckého krouž-
ku jsme začali chodit na procház-
ky, ale místo krásné přírody to 
v okolí naší vesnice spíše vypadá 
jako velké smetiště, proto jsme 
se s dětmi rozhodli našemu okolí 
pomoci a pustili jsme se do úklidu 
odpadků. Chtěl bych touto cestou 
upozornit naše nepořádné spolu-
občany, že příroda není odpadko-
vý koš  a tak se k ní musíme chovat 
lépe. Na odpad máme popelnice, 
kontejnery a separační dvůr.

František Touš
Myslivecký kroužek

zarůst travou. Lidé se rozdělili 
do několika part, každá si vza-
la na starost některou z výpa-
dovek. Celkem se posbíralo ze
7,5 km silnic (to je 15 km příkopů)
12 m3 odpadků, to je asi 1,5 m3 
na kilometr silnice. Někteří se 
nabídli a igelitové pytle s odpad-
ky svezli na separační dvůr, kde 
se jimi vrchovatě naplnil celý 
kontejner. Mezi petkami a kra-
bičkami od cigaret se našly třeba 
televizory, umyvadla, bohužel ale 
i injekční stříkačky.

 Snad si všichni účastníci od-
nesli potěšení ze svého počinu, 
času stráveného na jarním vzdu-
chu a ze sousedské pospolitos-
ti. Dobré pocity ze spáchaného 
skutku ještě na závěr umocnily 
upečené buřty na osluněném 
břehu Labe. Téměř sisyfovsky 
však působí fakt, že v Čechách je 

Myslím, že se Všichni (téměř 
všichni) snažíme v okolí svých 
domů udržovat pořádek. Jsem 
v důchodu a s kamarádkami cho-
díme na procházky. Když vidíme, 
jaký nepořádek dokáží udělat ři-
diči, cyklisté .....LIDI... tak žasnu. 
Příkopy jsou plné odpadků a ni-
koho to nezajímá. Oslovila mne 
akce Vládi Zalabáka. Šla jsem se 
snachou a vnoučaty a považovala 
jsem to za správné. Nevěřila bych, 
že na úseku Lány - Hronětice - Ši-

bice sebereme 2 pytle odpadků. 
Doufám, že na příští akci se nás 
sejde mnohem víc.

Jaroslava Burešová, Lány

Uklízet obec? Dobrovolně? 
V sobotu po ránu?  Za plotem 
mého opečovaného pozemku? 
Sbírat fujtably z příkopu, které 
tam kdosi odhodil?

Absurdní. Ale v sobotu jsem 
vstala a šla jsem. Pomoci přírodě, 
která si od lidských (plastových 

Proč jste se zúčastnili úklidu podél silnic?

dalších 55 tisíc kilometrů silnic
a my, Češi.

Příští jaro jistě bude co sbí-
rat, kdyby se chtěl někdo přidat, 
nechť zašle svůj emailový kontakt 
na kostoprikopy@seznam.cz.

Všem zúčastněným patří velké 
poděkování a zvlášť těm malým 
pomocníkům. Tak jim to, prosí-
me, hned nezaházejte!

Vladimír Zalabák

a papírových) exkrementů sama 
nepomůže. Podpořit  tuto neví-
danou akci a její odvážné orga-
nizátory.

Moje dvě malé děti šly na zmi-
ňovanou výpravu po příkopech 
se mnou. Naplnily hrdě několik 
„svých“ modrých pytlů naleze-
nými a sesbíranými odpadky a já 
se usmívám. Věřím ve výchovný 
efekt, vím jistě, že tyto malí ob-
čané již trousit papírky a pytlíčky  
nebudou.

Regina Váchová, Hronětice
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Øemeslo stále žádané

Hloubkaøi nad Kostomlaty

 Řemeslo / Historie

Začínali v garáži
Moderní prosperující fi rmu 

Ponec s. r. o., která v současnos-
ti sídlí ve výrobní hale na okraji 
Milovic, začali společně budovat 
začátkem devadesátých let otec 
a syn Jiří Poncovi v garáži 
u rodinného domu v Kostomla-
tech. Jiří Ponec mladší je vyučen 
v oboru mechanik seřizovač, Jiří 
Ponec starší je strojním zámeč-
níkem a modelářem, v těchto 
profesích oba navazují na své-
ho otce i dědečka. Po revoluci 
zakoupili a opravili starší sou-
struh, frézku a postupně do-
kupovali další stroje. První 
zakázky získala fi rma díky 
kontaktům pana Jiřího Ponce 
staršího. Zpravidla se jedna-
lo o práce, o které ve velkých 
fi rmách neměli zájem. Když 
se v roce 1996 s výrobou do do-
mácích prostor již nevešli, koupili 
v Milovicích objekt bývalé pekár-
ny. V té době přichází do fi rmy 
i mladší syn Radim, který do ro-
dinného podniku nastoupil po 
vystudování gymnázia a absol-
vování vojenské služby.

První CNC rozjelo výrobu
Důležitý mezník v historii pod-

niku nastal v roce 1998, kdy fi rma 
zakoupila první CNC obráběcí 
centrum Mazak. Byla to dvoupa-
letová nástrojařská frézka, která 
přinesla větší možnosti. Výsledky 
postupně přinášely nové zakázky, 
většina dalších zadání přicházela 
na základě doporučení spokoje-
ných zákazníků a další se získáva-
la díky internetovým stránkám. 
V říjnu roku 2008 začali Poncovi 
v bývalém vojenském prostoru 
v Milovicích budovat novou halu 
a v červnu 2009 se stěhovali z již 
nevyhovujících dílen. V součas-
nosti již výrobní prostory opět 
nestačí kapacitě zakázek a v pro-
jektové fázi je výstavba nové haly 
vedle stávajícího objektu. Firma 
získala dotaci na nákup pětiosého 
obráběcího centra z evropských 
fondů, z programu na rozvoj 
regionu. Ve schvalovacím říze-
ní je dotace na nákup technolo-
gie pro laserové spékání kovů. 
Objem výroby stabilně narůstá spo-
lečně s počtem spolupracovníků 
a obráběcích strojů, při zachování 

vysoké produktivity.
Výrobky putují i do světa

Dnes má fi rma stabilní okruh 
zákazníků. Mezi významné zá-
kazníky společnosti patří fi rma 
Pragoimex, pro kterou vyrábějí 
části statorů tramvajových trakč-
ních motorů. Pro německou fi rmu 
KHS dělají technicky složité díly do 
linek na výrobu PET lahví. Od Čes-
kých drah získali certifi kát na díly 
pro kolejová vozidla. Vyrábějí sou-
částky pro německou lisovnu Flaig 
& Hommel či rakouského výrobce 
obráběcích strojů GST. Průměrná 
série zahrnuje kolem dvaceti ob-
robků, ale často to bývá i jediný kus. 
I konvenční stroje jsou stále potře-
ba. Všechno se nedá dělat na CNC 
strojích, při kusové výrobě jedno-
dušších dílů bývá konvenční stroj 
výhodnější.
Soběstační zaměstnanci

Programy pro výrobu si připra-
vují zaměstnanci většinou sami, 
složitější programy generují po-
mocí speciálního soft ware na PC. 
Vedení se snaží o princip, kdy 
každý dělník má svoji „mašinu“, 
dělá na ní svoji kvalifi kovanou 
práci a je stoprocentně využitý. 
Pracovníci, kteří obrábějí, jsou za 

vyrobený kus zodpovědní, a to 
i za to, jakou technologii vymyslí. 
Na strojích pracují většinou lidé 
ve věku mezi 20 a 40 roky a na 
zaměstnancích je vidět, že je prá-
ce baví. Mladou generaci učed-
níků se snaží do fi rmy nalákat 
na možnost požívání moderních 
technologií při obrábění. U Ponců 
mají pouze jednoho technicko-
-hospodářského pracovníka, kte-
rý zajišťuje i nákupy a kooperaci 
a přitom pracuje i na souřadnico-
vém měřícím stroji.
Práce je baví

I majitelé fi rmy stále pracují 
u strojů, mezitím se věnují zpraco-
vání poptávek, kalkulací, zajištění 
nákupu a rozdělování práce na dílně. 
Ve fi rmě se dělá stále pěkné řemeslo, 
je to hezká práce, která se musí dělat 
hlavou i rukama a jejíž výsledky jsou 
ihned vidět. Dělat dobře svoji práci je 
přece samozřejmost...

Čerpáno z rozhovoru Pavla 
Marka, MM Průmyslové spektrum 
5/2010.

Za doplnění aktuálních informa-
cí děkujeme panu Radimu Poncovi.

Lenka Michálková

S posledními měsíci druhé svě-
tové války v Čechách jsou neod-
myslitelně spojeni hloubkoví letci, 
hloubkaři nebo kotláři – americká 
stíhací letadla, která ochromova-
la železniční a silniční dopravu 
a napadala letiště na Němci oku-
povaných územích. Pro mnohé 
obyvatele Čech představovali první 
skutečnou bezprostřední zkušenost 
s vojenskými operacemi spojenců. 
Do té doby byli zvyklí spíše sledo-
vat vysoko nad svými hlavami sva-
zy bombardérů mířící na Německo 
nebo Polsko.

Atmosféru té doby zachytil 
Bohumil Hrabal, tehdy výpravčí 
v Kostomlatech nad Labem, v nove-
le Ostře sledované vlaky: „Tenhleten 
rok, rok pětačtyřicet, Němci už neo-
vládli prostor nad naším městečkem. 
Natožpak nad celou krajinou, zemí. 
Hloubkaři narušili dopravu tak, že 
ranní vlaky jezdily v poledne, pole-
dní večer a večerní za noci, takže se 
někdy stalo, že odpolední vlak přijel 
podle jízdního řádu na minutu včas, 
ale to bylo tím, že to byl čtyři hodiny 
opožděný dopolední osobák.“

V sobotu 3. března 1945 vládlo 

v Čechách nevlídné zimní počasí, 
teplota se pohybovala kolem bodu 
mrazu, ze zatažené oblohy padal 
střídavě déšť a sníh. Po splnění své-
ho hlavního úkolu – ochrany vlast-
ních bombardérů vyslaných proti 
rafi nérii v Ruhlandu a seřaďovací 
nádraží v Saské Kamenici – dosta-
la část americké 55. stíhací skupiny 
rozkaz k hloubkovým útokům.

Letouny typu P-51 Mustang na-
braly jihovýchodní kurz, do nitra 
Čech. Po půl jedenácté dorazily 
nad Nymbursko. Piloti si nemohli 
nevšimnout dlouhé stužky ná-
kladních vagonů z vojenského 
transportu č. 91010, který prá-
vě projížděl od Lysé nad Labem 
do Kostomlat. Přesně v 10:42, jak 
se dočteme v úředním hlášení, 
na něj hloubkaři z levé strany ude-
řili. Lokomotiva byla těžce poško-
zena, ale strojvedoucí s topičem 
naštěstí vyvázli bez úhony. Dva 
vagony naložené automobily a sudy 
s benzinem shořely. Jeden voják byl 
zabit a pět bylo zraněno. Trať se po-
dařilo uvolnit po dvou hodinách. 
Vzápětí hloubkaři prostříleli na ka-
tastru Ostré samotnou lokomotivu, 

která byla vyslána do Kostomlat, 
aby odtáhla vlak, který zde uvízl 
kvůli požáru předchozí den. Další 
dvě lokomotivy skončily s prodě-
ravěným kotlem v Milovicích. Mezi 
Lysou nad Labem a Čelákovicemi 
zahynul v nákladním vlaku č. 5912 
topič František Čvančara, další čty-
ři železničáři utrpěli těžké zranění.

Podruhé se hloubkaři objevili 
na nebi v okolí Kostomlat 18. dub-
na 1945. Cílem se stalo nádraží 
v Lysé n/L. Poplachové sirény 
se zde ozvaly minutu před 9. hodi-
nou. Od západu se přihnalo osm 
letounů typu P-47 Th underbolt 
z 368. stíhací skupiny, které
několikrát zakroužily nad měs-
tem. Poté se rozdělily do čtyř 
dvojic, které opakovaně zasypa-

ly dávkami střel šest lokomotiv.
Nikdo z cestujících ani železničářů, 
kteří se zde nacházeli, nebyl zra-
něn, jakmile zpozorovali blížící se 
hloubkaře, uchýlili se do bezpečí.

Poslední případ se odehrál 
4. května 1945, tj. v den, kdy 
v Čechách hloubkaři operovali na-
posledy. Ve 13:40 mezi Kostomlaty 
a Lysou zasáhli obě lokomotivy 
z vlaku přepravujícího německou 
ženijní jednotku. Jeden voják přišel 
o život.

Další informace o hloubkařích 
si lze přečíst na webové stránce:
http://hloubkari.wordpress.com.
Autora článku můžete kon-
taktovat na e-mailové adrese:
hloubkari@seznam.cz.

Filip Vojtášek

P-51 Mustang z 55. stíhací skupiny, která zaútočila na železniční dopravu na Nymbursku 
3. března 1945
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Dalším vodním savcem u nás 
nepůvodním, se kterým se na tů-
ních v Mydlovarském luhu může-
me potkat, byť je oproti nutriím 
méně početný a značně plašší, 
je ondatra pižmová (Ondatra 
zibethica). Toto zvíře původem 
z USA bylo u nás vypuštěno do 
volné přírody v roce 1906 hra-
bětem panujícím na Dobříši (má 
tam dokonce pomník). Nedaleko 
od nás byl zastižen i mýval severní 
(Procyon lotor) původem ze Se-
verní Ameriky. Do volné přírody 
byl před válkou vysazen v Ně-
mecku a přes hranice se dostal až 
k nám. V roce 2004 byl jeden kus 
zastřelen v Sedlčánkách a další byl 
zastřelen v Tuklatech – na Babách. 
Uprchlíci z domácích chovů byli 
v přírodě u nás k vidění ale už ve 
20. až 30. letech v Žatci.

Dalším savcem milujícím vlh-
ké prostředí je psík mývalovitý 
(Nyctereutes procyonoides). Ten 

Předjaří - v přírodě rozkvétají 
lísky, sněženky, bledule. Začíná 
kvést jíva. Teploměr umístěný ve 
stínu říká včelaři, kdy by měl být 
u včel, aby nepřišel o nejradost-
nější událost celého roku, o „vče-
lařský svátek“, první jarní prolet. 
Z dosud tichých prostor vyletují 
včely a bzukot je slyšet v širokém 
okolí. První starostí včel je zbavit 
se přebytečného obsahu výkalové-
ho vaku. Další starostí je nalezení 
zdroje vody. Včely unavené prv-
ním výletem usedají na všechno, 

Exotika za domem II

KOSMETICKÝ SALÓN GABRIELA – KOSMETICKÉ A PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY

Rok včely

je domovem na Dálném východě 
a k nám se šíří převážně z Polska 
a dokumentován je od polovi-
ny 50. let 20. století. V červenci 
roku 2005 byl pozorován jeden 
exemplář psíka mývalovitého 
u Pátku, v listopadu 2005 byl je-
den kus zastřelen. Už v roce 2000 
jsou pozorováni psíci u Jevan, 
v rezervaci Voděradské buči-
ny, 2010 je zastřelen jeden kus 
u Tuchorazi. Kostomlatští my-
slivci také jednoho zastřelili 
v nedalekém okolí a jeho trofej 
vystavili v Sokolovně při výstavě 
o historii obce loni v říjnu (na 
snímku). Před třemi lety byl za-
střelen jeden psík mývalovitý na 
polní cestě u Kamenného Zboží 
a jeho pozorování i zastřelení 
bude jistě přibývat.

Z Austrálie a Tasmánie po-
chází kusu liščí (Trichosurus 
vulpecula). V Chlebích přežívalo 
v  letech 2000 až 2003 několik je-

dinců uniklých ze zajetí. V roce 
2003 bylo psem uloveno mládě 
kusu narozené v přírodě, poté 
byli všichni jedinci odchyceni. 
Ve volné přírodě v okolí je mož-
né potkat i klokana rudokrkého 
(Macropus rufogriseus), který čas 
od času uteče chovateli v Rašovi-
cích. Klokany bylo možné potkat 

ve volné přírodě i v minulosti, 
kdy je choval v oboře Kluk hrabě 
Hohenlohe. Káninští hasiči dnes 
mají jako maskota jednoho hra-
běcího klokana, který byl jejich 
předky omylem uloven při svém 
úniku z obory. 

Pokračování příště…
David Macháček

co je jen trochu teplé, často i na 
člověka. Ne proto, že by chtěly 
bodnout, ale potřebují trošku od-
počinku. Na jaře včely bodají vel-
mi málo.

Při proletu pozoruje včelař čes-
no a podle chování včel posuzuje 
jejich stav.

V úle se změnila situace, matka 
klade větší počet vajíček. Včelstva 
tak pomalu, ale jistě rozšiřují plo-
chy plodu. Zimní včely se přitom 
upracují a hynou. Včelař se chystá 
na první jarní prohlídku. Pokud 
včelky za příznivého počasí pilně 
létají a přinášejí pylové rousky, 

je celé včelstvo v pořádku. Vče-
lař stále dbá na dostatek zásob 
a uteplení úlu. Pokud jsou včely 
na podzim dostatečně nakrmené, 
je nejlepší vůbec je nerušit a pře-
zimované včely šetřit. Včelstvo si 
musí rozvoj řídit samo podle pří-
rodních zdrojů.

Nejen včelař by měl mít stále na 
paměti, že včely jsou živí tvorové 
a včelstvo je součástí přírody.

Předjaří zvolna přechází v další 
období včelařského roku - včelař-
ské jaro.

Marta Dvořáková

Nabízím kosmetické a pedikér-
ské služby založené především na 
přírodní péči s použitím naturál-
ních bylinných produktů. Sleduji 
vývoj a proměny v obou oborech 
a zároveň se přidržuji obecné 
tendence návratu k osvědčeným 
zkušenostem našich předků – by-
linkám. Smyslem mé práce je vždy 
najít méně invazivní metodu, aby 
v některých případech nemuselo 
docházet k chirurgickým zákro-
kům. Na základě svých znalostí 
poskytnu také odborné poraden-
ství.

Péče o pleť
Základem krásné a přiroze-

né pleti je pravidelná a důkladná 
domácí péče: čištění, ošetření, 
ochrana přírodní kosmetikou. 
Pleť ovšem obnovuje své buň-
ky po 28 dnech, proto je vhodné 
i odborné ošetření u kosmetič-
ky. Jako kosmetička Vám mohu 
nabídnout ošetření pleti pomocí 
kvalitní profesionální kosmetiky, 
zregenerování pleti, hydratování 
a také ošetření pleti problematické 
(mladistvé pleti či pleti po léčbě). 

Pro mnohé bývá překvapením, 
že ženy od kosmetičky neodchází 
„krásně namalované“, ale s pletí 
vyčištěnou (od černých teček či od 
odumřelých buněk – tzv. peeling), 
s upraveným obočím, s odstra-

něnými nežádoucími chloupky.
Ke kosmetické péči také náleží 
velmi příjemná a účelná masáž, 
užití výživných látek a různých 
typů masek dle Vašeho typu pleti. 
Vracíte se tedy domů také příjem-
ně odpočatá a „zrelaxovaná“.

Péče o nohy
I v péči o nohy je důležitá pra-

videlná a preventivní péče, která 
zabere denně jen několik minut, 
ale pomůže Vám vyvarovat se ne-
příjemných následků. Pokud máte 
ovšem chodidla problematická 
(s kuřími oky, zarostlými nehty, 
mozoly, zhrublou kůží či mykó-
zou), je vhodné nechat si nohy 

odborně ošetřit pedikérkou. Mám 
zkušenosti s odstraněním bradavic 
pomocí přírodní metody a mohu 
Vám pomoci i s řešením problé-
mu s tzv. vbočeným palcem, tedy 
s deformací nohy způsobené 
mimo jiné zvolením špatné obuvi. 
Poskytuji také odborné poraden-
ství ohledně volby kvalitní obuvi, 
cvičení, masáže. 

Dárkové poukazy a wellness   
Nabízím možnost zakoupení 

dárkových poukazů a ve spoluprá-
ci s masérkou a kadeřnicí zajištění 
wellness  pro Vás a Vaše přátele. 

Gabriela Jandlová                                                                                                                                         
           Kontakt: 72311178

     PR ČLÁNEK                                                                                                                                                                                                                                       
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     INZERCE                                                                                                      

KOSMETIKA

- péče o pleť
- omlazení
- poradenství
- líčení
- péče o poškozenou
 a mladistvou pleť

PEDIKÚRA

- ošetření klasickou mokrou metodou
- masáže, peeling, parafín 
- ošetření zarostlého nehtu a kuřího oka
- ošetření problematické
 a cukrovkářské nohy

KOSMETICKÉ A PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY

Gabriela Jandlová

Vápensko 21 / tel.: 732110178 / gabriela.jandlova@seznam.cz

Uzavøení knihovny v době velikonočních svátků: čtvrtek 17. dubna; sobota 19. dubna; pondělí 21. dubna

Mše svatá na Boží hod velikonoční (20. dubna) proběhne jako 
obvykle v 11 hodin v chrámu sv. Bartoloměje a zpěvem ji doprovodí 
místní chrámový sbor.

Nasbíráme jakékoliv mladé 
divoké bylinky: sedmikrásky, lis-
ty pampelišek, ptačinec, žabinec, 
kopřivy či listy jitrocele. Přidáme 
zeleninu z lednice: mrkev, petržel, 
celer, pórek, natě atd. Zalijeme 
vodou a vaříme bez soli 15 - 20 
minut, potom slijeme. Takto při-
pravený vývar plný minerálních 
látek můžeme použít do polévek 
nebo omáček k dochucení místo 
bujonových kostek. 

Na přepuštěném másle nebo 
na oleji orestujeme cibuli a oso-
líme. Po 1 - 2 minutách přidáme 
zeleninu (mrkev, petržel, pórek… 
ne více než tři druhy). Chvíli res-

Česká republika 
Děvčata mají ve zvyku barvit vajíčka tzv. kraslice.
Chlapci si pletou pomlázku, aby mohli jít na kole-
du k děvčatům, která jim pak dají kraslice. Pokud 
chlapci přijdou po poledních hodinách, mohou je 
děvčata polít.

Norsko
V Norsku je tradicí řešení vražd. Všechny televizní 
stanice vysílají kriminální příběhy. V těchto dnech  
bývají dokonce i nádoby  od mléka potištěny detek-
tivními příběhy.

Recept – Jarní polévka nejen na Zelený čtvrtek

Velikonoce ve světě

tujeme, přidáme ½ lžičky slad-
ké papriky, krátce osmahneme 
a zalijeme horkým vývarem. Mů-
žeme přidat hrst dýňových nebo 
slunečnicových semínek. Po 
10 minutách přidáme do po-
lévky noky z 1 vejce,  50 - 70 g 
celozrnné mouky, špetky soli, 
1 prolisovaného stroužku česneku, 
špetky muškátového květu a nase-
kané zelené natě (petrželka nebo 
spařené kopřivy). Noky vkládá-
me čajovou lžičkou do polévky 
a vaříme 4 - 5 minut. Zdobíme 
čerstvou pažitkou nebo nasekaný-
mi mladými listy pampelišek.

podle Gabriely Poncové

Vyvtvořila parta ze čtenářského kroužku

Velká Británie
Ženy přivážou muže k židlím a požadují výkupné ve 
formě peněz. Muži jim to druhý den oplatí – přivážou 
ženy k židlím, ale za vysvobození mohou dostat jen 
polibek. Masopustní úterý je známé jako Palačinko-
vý den, kdy ženy napečou spoustu palačinek.

Mexiko
V ulicích chodí lidé, kteří mají 
s sebou krabice s obrázkem 
Jidáše, které jsou naplněné 
sladkostmi, mlátí do nich holemi 
tak dlouho, než se protrhnou 
a k zemi se snese záplava slad-
kostí.

Polsko
Velikonoce v Polsku se slaví křesťanským způ-
sobem. Na Bílou sobotu si nechávají Poláci po-
světit pokrmy, které podávají na Boží hod. Tabule 
o Božím hodu má být z celého roku nejbohatší. 
V pondělí mrskají chlapci děvčata vrbovou větvič-
kou a polévají je vodou a voňavkou. Děvče, které 
je polité se má do roka vdát.

Rakousko
V Rakousku hrají hru koulení vajíček, kdy mají 
rozbít co nejvíce vajec sousedovi. Na Bílou sobo-
tu jsou oblíbené ohně, které mají spálit minulou 
zimu.

Maďarsko
V Maďarsku muži ženy také polévají, ne vodou, ale parfémem.

Německo
V Německu má kořeny velikonoční tradice zajíčka, 
který schovává vajíčka po zahradě. V Bavorsku se 
dodržuje zvyk přehazování vajíčka přes střechu 
domu.

Španělsko
Ulicemi prochází průvody se sochami Ježíše Krista 
a svatých. Lidé v průvodu mají na výraz pokání ko-
lem sebe ovázané železné řetězy.

Slovenská republika 
Zvyky na Slovensku se od tradic v Čechách moc 
neliší. Na východním Slovensku chlapci polévají 
dívky nebo je rovnou hází do potoka, aby jim zajistili 
energii a svěžest.

Rusko
Rusové si nechávají posvětit vajíčka, která si vaří 
k velikonočnímu obědu. K tomu pečou kuliči – ne-
zdobený chléb politý sněhem z bílků.

Filipíny
Do vesnice San Pedro Cutud se sjíždějí vesničané, 
kteří napodobují umučení Krista, tím že nesou kříž
a nechávají se na něj přibít.

D TSKÝ DEN
KDY : 331.5.2014 OD 15H

KDE:  AAREÁL ZŠ KOSTOMLATY 
NAD LABEM

SOUT Ž
TRAMPOLÍNA

OB ERSTVENÍ

VSTUPNÉ 
DOBROVOLNÉ

ZA KAŽDÉHO 
PO ASÍ

souteze

obcerstvenÍ

trampolÍna

vstupnÉ
dobrovolnÉ

za kazdÉho 
pocasÍ



strana 9  číslo 2 - duben 2014 Spolkový život / Školství

Čekají nás oslavy 130 let SDH Kino vzbudilo zájem
Dříve, než Vás seznámím s ak-

cemi, které připravujeme v blízké 
době, chtěla bych poděkovat všem 
sponzorům, kteří nám svými dary 
přispěli do tomboly na Hasičský 
ples. Ples jsme pořádali 1. břez-
na za hojné účasti veřejnosti, kdy 
na sále nezbyla jediná volná židle. 
Hudba v podání pana Petrnouška 
byla úžasná a všichni se bavili až do 
ranních hodin, a tak si přejme, aby 
se všechny naše akce vydařily jako 
tento ples.

V březnu začaly nácviky sou-
těžních družstev a připravují se na 
soutěže v požárním sportu v rám-
ci OSH Nymburk, které začínají v 
květnu. 

V sobotu 22. března členové sbo-
ru uklidili prostory šatny výjezdové 
jednotky a svépomocí ji vymalovali. 
V nejbližší době nás ještě čeká úklid 
a vymalování garáží.

Dne 30. dubna budou na Šibické 
louce již tradiční ČARODĚJNICE. 
Od 18 hodin bude opékání vuřtů a 
v  19.30 hodin zapálení ohně. Ob-
čerstvení je zajištěno – pivo, limo, 
vuřty.

10. května je u příležitosti dne 

svatého Floriána – patrona hasičů 
– den otevřených dveří. Můžete si 
přijít prohlédnout prostory hasičské 
zbrojnice, výzbroj, výstroj výjez-
dové jednotky i získané poháry ze 
sportovních soutěží, a že jich není 
málo, uvidí ti, co přijdou.

Oslavy svátku našich nejmenších 
DEN DĚTÍ plánujeme na 31. květ-
na na hřišti na SAHAŘE. Termín je 
zatím jen předběžný a bližší infor-
mace upřesníme rozhlasem.

Největší akcí v letošním roce 
jsou oslavy výročí založení našeho 
sboru. ZA VÝBOR SDH HRONĚ-
TICE ZVU VŠECHNY OBČANY 
NA OSLAVY 130 LET SDH, které 
se konají dne 7. června 2014. Po-
zvání na tuto akci ještě proběhne 
rozhlasem. Tímto prosíme zájemce 
o poskytnutí fi nančního příspěv-
ku na tyto oslavy, aby kontaktovali 
starostu SDH Mirka Škorničku (tel. 
737 018 055) nebo pokladníka Mar-
tina Bureše (tel. 602 315 553). Za ja-
kékoli příspěvky předem děkujeme.

Na naše akce jste všichni srdečně 
zváni.

za výbor SDH
Jaroslava Škorničková

Kostomlatské noviny nabízí zdarma prostor o velikosti 1/2 strany
k prezentaci vašich programů v čísle novin, které vyjde 18. září 2014. 
Více informací na e-mailové adrese: kost.noviny@seznam.cz

Výzva pro volební strany v Kostomlatech
nad Labem a pøilehlých obcích

Putovní kino Českého rozhla-
su Region dorazilo do Kostomlat. 
V Hostinci Na Place se v pátek 
14. března sešlo padesát diváků, 
což je jedna z nejhojnějších účastí 
v pátém ročníku projektu. Přícho-
zí měli na výběr a hlasovali pro 
jeden z pěti nových českých fi lmů. 
V nabídce byla hudební komedie 
Revival, prostopášná komedie 
ze světa opery Donšajni, animo-

vaný Čtyřlístek ve službách krá-
le, romantická komedie Martin 
a Venuše. Nejvíce přítomných chtě-
lo vidět sci-fi  snímek o putování 
v čase Probudím se včera. Od 
3. do 28. března navštívilo Putov-
ní kino dvacet středočeských obcí. 
Film, který si návštěvníci vybrali, 
se promítal zdarma a všichni pří-
tomní mohli vyhrát ceny s fi lmo-
vou tematikou.

V dubnu zhubnu
V dubnu zhubnu, těšívám se, 
že budu jako vosa v pase.
V dubnu bývá přeci nejvíc
polétavých čarodějnic.
Ale na to, jestli v dubnu
doopravdy zhubnu,
nemám žádnou záruku.
Nedám pro to do ohně ruku.
Těšit se však na to mohu.
Nedám se přec za krk nohu,
když se mi to nepodaří.
Když si nezalétám v dubnu,
tak to zkusím s draky v září.
Když mě draci neunesou
a zapletou si ocasy,
za špatného počasí,
sny mě opět poponesou 
k  jaru, kdy se vyčasí.
Já se budu těšit zase,
že se stanu štíhlou v pase
a,  že prostě v dubnu,
při létání zhubnu.

Jana Rychetská

Novinky ze školky

V lednu jsme vybavili naši 
mateřskou školu novou interak-
tivní tabulí. Tabule je umístěna 
ve Sluníčkové třídě, kde jsou 
starší děti, kterým se bude zku-
šenost s touto pomůckou hodit 
ve škole. Ani děti z ostatních 
pavilonů nepřijdou zkrátka, v 
dohodnutých termínech mohou 
tabuli také využívat. Děti prá-

ce na tabuli velmi baví, chválí 
si ji i učitelky. 

V únoru se děti z mateřské 
školy pobavily při pohádkovém 
divadelním představení „Jak vy-
zrát na bacily“.

Březen proběhl ve zname-
ní karnevalu. Maškarní veselí 
vypuklo v naší mateřské ško-
le 11. 3. 2014. Děti si nejprve 

vyzdobily celou školku, a pak 
už si jen užívaly nejrůznější 
pohybové úkoly, hry, soutěže 
a tanečky. Radost dětem uděla-
ly i drobné odměny, které nám 
k této příležitost přinesli rodiče. 

V březnu jsme také zaháji-
li plavecký kurz v Baby Clubu 
Aquabella, který se nám v minu-
lých letech velmi osvědčil. 
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Stručné zprávy ze školy
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Zápis do 1. třídy ZŠ proběhl 
3. a 10. února (viz foto). Přijato bylo 
30 dětí, které vytvoří jednu třídu. 
Tato bude dělena na jednu hodi-
nu matematiky, českého jazyka 

a tělesné výchovy na dvě oddělení.
Zprovoznili jsme nový web; 

poslední nesplněný bod Plánu 
rozvoje školy 2010-2013.

Výživová poradkyně z hnu-

tí STOP OBEZITĚ obeznámila 
děvčata z 2. stupně s riziky pří-
jmu potravy, tentokrát na téma 
anorexie. Stalo se ve středu 5. 2.

Následující den zasedala škol-
ská rada, obsah jednání je umís-
těn na webu školy.

Revize hasicích přístrojů 
a hydrantů proběhla ve středu 12. 2.

Den poté viděly děti z 1 a 2. tří-
dy v nymburském divadle (dříve 
Hálkovo) pohádku Broučci. 

Na nymburském stadionu 
si podruhé zabruslili děti 
z 2. stupně v pátek 14. 2. Opět 
vstup zdarma za laskavého při-
spění prezidenta klubu NED 
Hockey Nymburk PaeDr. To-
máše Netíka.

Agentura Pernštejni, se kte-
rou škola spolupracuje již deset 
let, předvedla v pátek 21. 2. celé 

škole v podání skupiny historické-
ho šermu program „Přemyslovci 
na českém trůně.“

Po jarních prázdninách v úte-
rý 4. 3. se vydal KMD do Vino-
hradského divadla na hru Brouk 
v hlavě.

V pátek 7. 3. byly děti z 8. 
a 9. třídy vtaženi členem policej-
ní zásahové jednotky do tématu 
Mládež a násilí, díky praktickým 
postřehům přednášejícího.

V úterý 11. 3. byly zprovozně-
ny první dva dosud ladem stojící 
skříňové šicí stroje, následující 
týden k tomu přibyly dva kufří-
kové s cílem vrátit do školy prak-
tické činnosti v oblasti ručních 
prací. 

V tom samém termínu započa-
la rekonstrukce cvičné kuchyně 
a jídelny, ve které se vedle tří 
funkčních, avšak 30 let starých 
elektrických sporáků, objevil čtvr-
tý, supermoderní, který doplní 
i čtvrtá moderní kuchyňská lin-
ka. Stejný cíl jako v předchozím 
bodu: vrátit do školy praktické 
činnosti. 

Pro lepší komunikaci s rodiči 
byla zřízena mobilní linka pro ŠD 
a tři mobilní aparáty pro pevnou 
linku.

Škola vypověděla smlouvu 
se současným dodavatelem 
v projektu Ovoce do škol, který 
dodával jednou měsíčně. Nový by 
měl od září dodávat každý týden. 
Projekt je pod záštitou SZIF a EU.

Školní kolo matematické sou-
těže Klokan proběhlo na první 
jarní den.

Předchozí den byla 7. třída 
v Lysé nad Labem na výstavě...▶ 

Naše MŠ se zapojila do vý-
tvarné soutěže vyhlášené fi rmou 
Omega Pharma a.s., v soutěži 
jsme byli velmi úspěšní. Dětem se 
podařilo získat výtvarné pomůc-
ky v hodnotě 5 000 Kč. 

Dále se MŠ podařilo uspět 
v rozvojovém programu Pod-
pora logopedické prevence 
v předškolním vzdělávání v roce 
2014, kam jsme se přihlásili 
s projektem. Povídání se slu-
níčkem, který vytvořila učitel-
ka MŠ Bc. Jana Zábranská jako 
součást své diplomové práce. 
Získané fi nance budou využity 
zejména na pomůcky logopedic-
kého charakteru a další vzdělává-
ní pedagogů v oblasti logopedie. 

Mgr. Markéta Borecká
ředitelka MŠ
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Zprávy ze Sokola

Školství / Sport

Zdravím vás ,
občané Kosto-
mlat i všech-
ny příznivce 
kostomlatského 
Sokola.

V pátek 21. března se konala 
Valná hromada Tělocvičné jedno-
ty Sokol Kostomlaty. Ve své zprávě 
jsem seznámila přítomné s činnos-
ti výboru Sokola za uplynulé roční 
období a nyní bych s tímto chtěla 
seznámit i naši veřejnost:

• Finančně jsme se podíleli na 
zhotovení dalších 14 stolů do sálu 
Sokolovny.  Nyní mohu říci, že 
nám chybí 7 stolů k tomu, aby So-
kolovna měla všechny nové stoly.

• Opravili jsme podhled na 
přední části Sokolovny a dokončili 
jsme svody a jejich odvod do deš-
ťové kanalizace.

• V měsíci červnu jsme uspo-
řádali již 13. ročník tradičního 
žákovského turnaje „Memoriál 
Otakara Zdenka“. Turnaj se na-
šim žáčkům podařilo vyhrát 
již potřetí a věřím, že to není
naposledy.

• Pro mužstvo dorostu jsme 
získali od Generali pojišťovny 
sadu dresů, brankářský dres a tři 
míče v hodnotě 18.000,-  Kč.

• Nově jsme zrekonstruovali 
WC na hřišti v částce 20.000,- Kč.

• V měsíci prosinci jsme po-
dali žádost o poskytnutí dotace 
v roce 2014 ze Středočeského fon-
du vzdělání, sportu, volného času 
a prevence na renovaci severní 
fasády objektu Sokolovny v část-
ce 781 000,- Kč. Jedná se vlastně 
o opravu přední části Sokolovny 
do ulice. Zatím se Krajský výbor 
středočeského kraje nevyjádřil. 
Ani kladně ani záporně. Tak uvidí-
me, musíme zatím vyčkat. Jestli ne-
uspějeme a fi nance nám to dovolí, 
budeme se snažit alespoň opravit 
vstup do Sokolovny svépomocí.

• Opravili jsme pánské WC 
v Sokolovně a po instalatérské 
stránce, nákupu obkladů a dlažby 
máme připravenou rekonstrukci 
dámského WC - oprava si vyžá-
dala částku kolem 127 000,- Kč. 
Instalatérské práce prováděla 
fi rma Milan Sporiš, zednické 
a obkladačské práce fi rma Daniel 
Holík, přípravné práce tj. bourání 

a příprava pod obklady jsme pro-
váděli svépomoci díky členům na-
šich oddílu. Finančně se na opravě 
podílí naše nová hostinská slečna 
Markéta Toušová, které bylo sní-
ženo nájemné po dobu umořová-
ní částky za tuto rekonstrukci, kte-
rá musí být dokončena do konce 
srpna 2014.

• Začátkem roku jsme založili 
petanquový oddíl pod vedením 
manželů Vaníčkových a částečně 
máme připraveno petanquové 
hřiště, které je třeba nyní nejprve 
uválcovat, zavést  drobným štěr-
kem a pískem. Věřím, že se nám 
to v co nejkratší době povede do-
končit a hřiště bude brzy k užívání 
vzniklému oddílu, novým hrá-
čům a příznivcům petanque.

• Svou činnost správce Sokola 
ukončil ze zdravotních důvodu 
pan Josef Šulc. Pro údržbu našeho 
areálu jsme získali nového správ-
ce. Je jím pan Rudolf Vaníček, kte-
rý má zájem pracovat pro náš So-
kol. S novým správcem došlo ještě 
ke změně v praní dresů. Zakoupili 
jsme novou pračku a sušák, prát 
se tedy bude v areálu Sokola.

Všem, kteří se na všech opra-
vách podíleli jak sponzorsky tak 
brigádně patří velký dík.

Velké poděkování také patří 
fi rmě Dagros s.r.o. a společnosti 
Dvůr Kostomlaty n./L. za zakou-
pení kvalitních bezpečnostních 
branek pro naši přípravku. Vím, 
že by toho bylo třeba udělat ješ-
tě víc, hlavně co se týká opravy 
naší Sokolovny. Uvědomujeme si, 
že by si zasloužila rozsáhlejší 
opravu jak exteriéru, tak interiéru. 
Nejpřednější v současné době je 
oprava stávajících komínů, které 
jsou v havarijním stavu nebo najít 
jiný způsob vytápění Sokolovny. 
Toto vše bohužel zatím není v naší 
moci. Neboť fi nance, které máme, 
pokryjí výdaje na činnost a nepa-
trnou údržbu. Pomohla by nám 
fi nanční injekce ve formě grantu 
a dotace. Zatím mohu pouze kon-
statovat, že naše Sokolovna posta-
vená v roce 1928 je sice dominan-
tou obce, ale žádnou parádu naší 
obci nedělá.
V krátkosti z kopané

Všechna mužstva nastupují do 
jarní části soutěže. Přejme jim, 
ať se jim daří. Ať dosahují jen dob-
ré fotbalové výsledky a jejich hra 
přináší našim fanouškům pěkný 
fotbalový zážitek. 

Vávrová Eva
starostka TJ Sokol Kostomlaty

▶ ...Zemědělec.
Na recitační soutěž do Nym-

burka jsme se vydali ve středu 
26. března.

Pohádka Ferda mravenec při-
lákala do nymburského divadla 
následující den děti z 1. – 3. třídy.

S měsícem březnem se loučíme 
pod přívalem gratulací a tisíců 
děkovných dopisů ke Dni učitelů 
v pátek 28. března.

Tímto dnem také končí 
4. monitorovací období našeho 
druhého projektu čerpání fi nancí 
z EU pod názvem „Škola základ 
života.“

ZŠ Kostomlaty nad Labem 
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Slovan Poděbrady Kostomlaty n. L. SO 22. 3. 2014 15:00
Kostomlaty n. L. Pátek A NE  30. 3. 2014 15:00
Jíkev Kostomlaty n. L. SO 5. 4. 2014 16.30
Kostomlaty n. L. Hrubý Jeseník NE  13. 4. 2014 16:30
Loučeň Kostomlaty n. L. SO 19. 4. 2014 17:00
Kostomlaty n. L. Krchleby NE  27. 4. 2014 17:00
Běrunice A Kostomlaty n. L. SO 3. 5. 2014 17:00
Rožďalovice A Kostomlaty n. L. SO 10. 5. 2014 17:00
Kostomlaty n. L. Kostelní Lhota A      NE  18. 5. 2014 17:00
Semice B Kostomlaty n. L. NE  25. 5. 2014 17:00
Kostomlaty n. L. Bohemia Poděbrady B   NE  1. 6. 2014 17:00
Ostrá B Kostomlaty n. L. NE  8. 6. 2014 10:15
Kostomlaty  n. L. Městec Králové A    NE  15. 6. 2014 17:00
    

Kounice Kostomlaty n. L. SO 5. 4. 2014 10:00
Sadská Kostomlaty n. L. NE 13. 4. 2014 10:00
Loučeň Kostomlaty n. L. NE 20. 4. 2014 10:00
Kostomlaty n. L. Straky SO 26. 4. 2014 10:00
Všechlapy Kostomlaty n. L. SO 3. 5. 2014 10:00
Tatce Kostomlaty n. L. NE 11. 5. 2014 10:00
Kostomlaty n. L. Křinec                          SO   17. 5. 2014 10:00
Bohemia Poděbrady Kostomlaty n. L. NE   25. 5. 2014 10:00
Libice n. C.   Kostomlaty n. L. NE 8. 6. 2014 10:00
Kostomlaty n. L. Městec Králové B SO 14. 6. 2014 10:00

Sány                     Kostomlaty n. L. SO 5. 4. 2014  14:30
Kostomlaty n. L. Litol  NE 13. 4. 2014  14:30
Poříčany Kostomlaty n. L. NE 20. 4. 2014  15:00
Kostomlaty n. L. Tatce NE 27. 4. 2014  15:00
Dymokury Kostomlaty n. L. SO 3. 5. 2014  15:00
Sokoleč  Kostomlaty n. L. NE 11. 5. 2014  10:00
Kostomlaty n. L. Kounice  NE 18. 5. 2014  15:00
Přerov Kostomlaty n. L. NE 25. 5. 2014  15:00
Kostomlaty n. L. Ostrá  NE 1. 6. 2014  15:00
Křinec   Kostomlaty n. L. NE 8. 6. 2014  15:00
Kostomlaty n. L. Slovan Poděbrady NE 15. 6. 2014  15:00
    
    

Kostomlaty n. L. Litol PO 7. 4. 2014 17:00
Poříčany Kostomlaty n. L. PO 14. 4. 2014 17:00
Kostomlaty n. L. Stratov PO 28. 4. 2014 17:00
Ostrá Kostomlaty n. L. PO 12. 5. 2014 17:00
Kostomlaty n. L. Třebestovice PO 19. 5. 2014 17:00
Straky B Kostomlaty n. L. PO 26. 5. 2014 17:00
Semice Kostomlaty n. L. PO 9. 6. 2014 17:00

Kostomlatské noviny Obecního úřadu v Kostomlatech nad Labem – redakční rada: Romana Točíková, Lenka Michálková, Marta Dvořáková, Aneta Havelková,
e-mail: kost.noviny@seznam.cz – Rozšiřování povoleno MK ČR E 1088. Tisk a grafi cké zpracování: Tiskárna F – PRINT, Polní 35, 288 02 Krchleby. Náklad 750 kusů. 
Zdarma. Příspěvky od čtenářů ne vždy vyjadřují názor redakční rady. Za obsah jednotlivých příspěvků zodpovídají jejich autoři. Nevyžádané příspěvky se nevra-
cejí. U textů v rubrice Názory občanů redakce neprovádí jazykovou korekturu. Uzávěrka dalšího čísla Kostomlatských novin je 26. května 2014.

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím
paní Ludmile Lorenzové
paní Jiřině Srncové

Mezi námi jsme přivítali
Mikuláše Vorlíčka, nar. 19. ledna 2014
Annu Havlasovou, nar. 20. ledna 2014
Michala Balabána, nar. 23. ledna 2014
Denise Neagu, nar. 11. února 2014

Naposledy jsme se rozloučili
s panem Josefem Pařízkem z Kostomlat
s paní Janou Rychetskou

 Sport / Společenská rubrika

Organizátoři Masopustu Ru-
dolf Borový, Romana Točíková 
a Lenka Michálková by rádi po-
děkovali všem, kteří se podíleli na 
zdárném průběhu akce. Jmenovi-
tě děkujeme Jitce Vávrové za při-
zvání Sboru dobrovolných hasičů 
z Lysé nad Labem, Daně Kedroňové 
a JK Interkonix Doubrava za 
poníka, Klubu vojenské historie 
z Krchleb za džíp, medvědovi, 
který je členem loučeňského 
masopustního výboru, za tane-
ček, panu Ulrychovi z Prahy za 
hru na harmoniku a Hostinci na 

Place za zorganizování zabijačky. 
Za malebné fotografi e, které 
můžete zhlédnout na adrese
www.foluko.cz, děkujeme panu 
Kokešovi. Všem ostatním, kte-
ří se zábavy zúčastnili, ať už 
v maskách nebo jako přihlížejí-
cí, patří dík za vytvoření báječné 
atmosféry. Protože nás Masopust 
moc bavil, chystáme se udělat 
zábavu pro všechny i v příštím 
roce. Svoje ohlasy, připomínky 
či žádosti o zastávku u vás mů-
žete již teď posílat na adresu:
knlmasopust@seznam.cz.

Masopust po 64 letech v Kostomlatech

Fotbal - jaro 2014
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mÁje v kostomlatech
10. kvetna 2014

Zahájení proběhne ve 13 hodin u Sokolovny
Závěrečná Beseda se bude tancovat

u Sokolovny

OP Dorost

OP   A mužstvo

OP Žáci

Přípravka

Zveme Vás v pátek

23. května 2014

NOC KOSTELŮ
v kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem
Na programu bude koncert žáků ZUŠ a čtení povídek 
Litoměřického kanovníka, děkana P. Wernera Horáka,

ze života kostomlatské farnosti doplněné
zpěvem místního chrámového sboru.

Kostomlatské mládi v tanečních.


