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Slovo starostky

Výstavba nové lokality
pro 26 rodinných domů

Léto je v plném proudu, a tak si dovolím 
hned v úvodu svého příspěvku vám všem po-
přát krásné a slunečné dny plné pohody a od-
počinku a při této příležitosti vás opět informo-
vat o dění v našich obcích.

Asi nejvíce diskutovanou otázkou v posled-
ní době je mezi občany otázka prodeje parcel 
pro výstavbu 26 rodinných domů v jižní části 
Kostomlat. Po mnoha diskusích se nakonec 
zastupitelé dohodli na jejich odprodeji za mi-
nimální kupní cenu ve výši 1.400,- Kč/m2 (v 
této ceně je zahrnuta jak hodnota pozemku 
oceněného soudním znalcem, tak i cena za 
vybudování příslušné infrastruktury) s tím, že 
stejně jako v lokalitě Na Křenovce budou mu-
set stavebníci splnit podmínku kolaudace svých 
domů do pěti let od koupě stavebního pozem-
ku. Uprostřed této lokality vznikne nový parčík 
a tak se všichni budeme těšit na novou tvář naší 
obce. 

Trnem v oku, nejen pro zástupce obce, ale i 
pro širokou veřejnost je jistě i školní hřiště, kte-
ré je dlouhodobě ve velmi zuboženém stavu. 
Obec již v loňském roce nechala zpracovat pro-
jekt na jeho rekonstrukci a požádala o příslušné 
stavební povolení, které je mimo jiné jednou z 
podmínek získání dotace. To jsme obdrželi v zá-
věru loňského roku. V současné době jsme pro-
to připraveni požádat o dotaci na jeho rekon-
strukci a využít příležitosti, kdy Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR po delší odmlce vypsalo 
v těchto dnech nový dotační titul. Protože díky 
kompletní připravenosti celé akce bychom měli 
splnit všechny požadavky, které jsou k poskyt-
nutí dotace potřeba, budeme věřit, že se usměje 
štěstí i na nás a nejen naše škola tak získá v bu-
doucnu pro své žáky, ale i obec pro své občany, 
nové a kvalitní sportoviště. 

V podzimních měsících budeme po loň-
ském nevydařeném pokusu žádat i o poskyt-
nutí dotace na rekonstrukci sběrného dvora v 
Kostomlatech nad Labem. Nepříjemná záleži-
tost s pozdním dodáním projektové dokumen-
tace sice dosud není vyřešena, ale obec již zahá-
jila všechny kroky k tomu, aby žádost se všemi 
nezbytnými podklady mohla být podána.

Ne vše nám však vychází podle našich před-
stav. Slibně se rozvíjející akci „Lávka přes Labe“ 
nám již téměř rok brzdí chybějící stanovisko 
správce toku Povodí Labe, st. p. O souhlas s Pokračování na str. 2

Jak již ve svém „Slovu starostky“ uvedla paní 
starostka, obec zahájí v letošním roce výstavbu 
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace splaš-
ková i dešťová, plynovod, veřejné osvětlení atd.) 
a komunikací v nové lokalitě v jižní části obce 
pro 26 rodinných domů a prodej těchto parcel.

REALIZACE
Na základě odhadovaných nákladů od pro-

jektanta (cca 29 mil. Kč bez DPH) obec, jako 
zadavatel, schválila zadávací dokumentaci a 
zahájila zadávací řízení veřejné zakázky v reži-
mu zákona o zadávání veřejných zakázek. Obci 
byly doručeny 3 nabídky. Na základě stanove-
ných hodnotících kritérií byla zastupitelstvem 
obce vybrána nejvhodnější nabídka a schvá-
lena smlouva o dílo. Zhotovitelem této stavby 
bude Sdružení Kostomlaty nad Labem – spo-
lečnosti ZEPRIS a KNOSS. Obec za tuto stav-
bu zaplatí necelých 22 mil. Kč bez DPH.  Stavba 
bude zahájena koncem srpna letošního roku a 
bude trvat asi 12 měsíců včetně zimní přestáv-
ky. Součástí stavby je i napojení na stávající 
řady vodovodu a kanalizace v ul. Hradištská. Z 
tohoto důvodu dojde k úpravě stávajícího do-
pravního značení v tomto úseku a může dojít 

umístěním stavby jsme požádali již v srpnu loň-
ského roku, ale dosud jsme ani po mnoha ur-
gencích tento neobdrželi. Nezbývá nám proto 
než věřit, že příslib krajského úřadu, podílet se 
na pořízení projektové dokumentace v řádech 
několika milionů, bude trvat i nadále. 

Stejně tak dopadly i plány, týkající se výstav-
by nové lávky přes Farský potok a souvisejícího 
chodníku, vedoucího od obecního úřadu k 
nádraží. Největším problémem se zprvu jevi-
lo zjištění, že stávající chodník není v majetku 
obce. To se nám však podařilo napravit a po 
intervencích na Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, jež se po zaměření chod-
níku stal jeho vlastníkem, byl pozemek úspěšně 
převeden do majetku obce. V současné době 
však čekáme na všechna potřebná vyjádření k 
této zamýšlené stavbě, abychom mohli požádat 
o nezbytné stavební povolení. Po zkušenostech 
se žádostí o odkoupení pozemku vedle ná-
dražní budovy, které ani po více než roce není 
vyřízené, lze očekávat, že i získání potřebných 
stanovisek zejména od Povodí Labe, st. p. a Čes-
kých drah, a.s. bude časově velmi náročné. V 
průběhu doby se obci navíc naskytla možnost 
odkoupit i pozemek, nacházející se vlevo od ná-
dražní budovy. V této souvislosti by bylo vhod-
né uvažovat v případě odkoupení pozemku o 

posunutí chodníku směrem ke kolejím, aby se 
předešlo vzniku nerovností chodníku od koře-
nů přilehlých stromů. 

Ve stejné situaci je i oprava mostu a přilehlých 
lávek pro pěší u kostela, kterou Krajská správa a 
údržba silnic přesunula ve svém harmonogra-
mu na příští rok. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o sdruženou akci, kde obec bude pouze investo-
rem opravy lávek a přilehlých chodníků, nezbý-
vá nám než se tomuto termínu také přizpůsobit. 

Ani start dlouho avizované výstavby bez-
drátového rozhlasu v našich obcích nebyl jed-
noduchý. Několik měsíců čekala obec jenom 
na schválení zadávací dokumentace pro výběr 
zhotovitele této akce. Souhlasné stanovisko jsme 
od Státního fondu životního prostředí obdrželi 
začátkem července, a tak bude možné realizovat 
plánovanou výstavbu ještě v tomto roce.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že při své prá-
ci mnohdy narážíme na skutečnosti, které bo-
hužel nedokážeme ovlivnit. Dochází přitom k 
časovému posunu termínů dokončení jednot-
livých akcí, které mrzí nejen vás. Abych ale ne-
zmiňovala jen neúspěchy. V těchto dnech byla 
na Vápensku instalována nová autobusová za-
stávka, kterou na jaře tohoto roku poničil řidič 
autobusu. Po mnoha nekonečných jednáních 

ke zhoršení provozu v ul. Hradištská a okolních 
ulicích. Za vzniklá omezení a zhoršenou situaci 
se předem omlouváme.

PRODEJ POZEMKŮ
Záměr na prodej pozemků již byl zveřej-

něn na úřední desce obce. Uzavírka nabídek je 
stanovena na 16. 8. 2017. Zastupitelé schválili 
minimální prodejní cenu 1 400,- Kč/m2 a sou-
časně „Pravidla postupu prodeje pozemků“ 
(např. koupit pozemek může pouze fyzická 
osoba, kolaudace do 5 let, složení kauce atd.), 
která byla rovněž zveřejněna na úřední des-
ce. Po ukončení termínu pro podání nabídek 
budou všechny došlé nabídky vyhodnoceny 
a vybrán konkrétní uchazeč pro konkrétní 
pozemek. Schválení budoucí kupní smlou-
vy s vybranými uchazeči předpokládáme 
na zářijovém zasedání zastupitelstva obce. 
Více informací k této problematice se může-
te dozvědět na OÚ Kostomlaty nad Labem
tel. 734 202 166, 325 538 611 nebo na 
e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz.

Obecní úřad 
Kostomlaty nad Labem
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Autobusy

Změny v zastupitelstvu obce 
Kostomlaty nad Labem

Bankomat

Recyklace

Fo
to

: O
Ú

Slovo starostky
(dokončení)

Změny na  autobusových lin-
kách v naší obci již od září

Na základě podnětů a připomí-
nek občanů, požádala obec Okres-
ní autobusovou dopravu Kolín s.r.o. 
o změny. Od 3. září 2017 tak bude 
změněna trasa linky č. 497 Nym-
burk – Kostomlaty nad Labem – 
Milovice tak, že budou zrušeny za-
stávky Nymburk - Zimní stadion  a 
U Růžáku a v Milovicích Balonka 
a Letecká a nově bude zavedena 

Bankomat v obci zatím nebude
Obec v rámci zlepšení vybave-

nosti oslovila sedm bankovních 
ústavů, zda by měly zájem v naší obci 
zřídit bankomat. Vybrané místo v 
prostorách nově zrekonstruované 
budovy nádraží ČD v Kostomla-
tech nad Labem by bylo ideální i z 
hlediska velkého pohybu obyvatel a 

Naše obec recyklací 
elektrospotřebičů vý-

razně ulevila životnímu prostředí.
V loňském roce občané ode-

vzdali k recyklaci 147 televizorů, 
45 monitorů a 1031 kg drobného 
elektra.

Tímto jsme uspořili 50,69 
MWh elektřiny, 2353,83 l ropy, 
242,57 m³ vody a 2,45 t primár-
ních surovin a navíc snížili emi-
se skleníkových plynů o 11,32 t 
CO² a produkci nebezpečných 
odpadů o 50,32 t.

Snaha recyklovat staré a ne-
používané elektrospotřebiče se 

Do červnového vydání 
Kostomlatských novin byl vlo-
žen anketní lístek (jeden pro 
každou domácnost či nemovi-
tost v obci), aby mohli občané 
vyjádřit svůj názor na využi-
tí budovy Domu služeb. Do 
30. 6. 2017 bylo z celkového po-
čtu oslovených 750 domácností 
odevzdáno do anketních boxů 

s památkáři byla nakonec vybrá-
na prosklená zastávka společnosti 
Mmcité 1, a.s., která naší vzácné 
okrouhlici dodá novou podobu. 

Jak jsem se již zmínila v minu-
lém čísle, na obecním hřbitově 
byl na místě nevzhledných plechů 
vybudován nový „obecní“ hrob. 
Po mnoha letech tak do něj bude 
možné důstojně uložit ostatky ob-
čanů, dosud uložených v márnici. 
V této souvislosti bych se rovněž 
chtěla zmínit o tom, že obec hod-
lá i v letošním roce pokračovat v 
rekonstrukci chodníčků na tomto 
pietním místě a o výstavbě zcela 

nového chodníčku k hlavnímu 
křížku na starém hřbitově.

Rekonstrukcí v těchto dnech 
proběhne i dětské hřiště u obec-
ního úřadu, neboť původní herní 
prvky byly díky nevhodnému 
ukotvení a pokročilé hnilobě v tak 
žalostném stavu, že už neprošly 
povinnou revizí. Pozemek bude 
osazen velkou herní sestavou s 
mnoha prvky pro děti všech věko-
vých kategorií a doplněn malým 
kolotočem a oblíbeným houpa-
dlem na pružině. Jedná se o herní 
prvky společnosti TR Antoš, které 
mnozí z Vás znají z nedalekého 
Mirakula. Věříme, že nové hřiště 
přinese našim dětem spoustu ra-
dosti a potěšení.  

Vypsáno bylo i výběrové řízení 
na zpracování projektové doku-
mentace na kompletní rekon-
strukci mateřské školy a v současné 
době probíhá i statické a stavební 
posouzení objektu bývalé školy 
„Na Kopečku“, které bude důleži-
tým podkladem pro rozhodnutí o 
dalším využití tohoto objektu. 

Je toho sice mnoho, ale pevně 
věřím, že vytrvaleckým tempem se 
nám nakonec většinu zmíněných 
aktivit podaří dotáhnout do zdár-
ného konce.

Přeji Vám všem krásné prázdni-
nové dny.  

Ing. Romana Hradilová
starostka obce

Anketa - dům služeb
trasa se zastávkami v Nymburce 
– Letců R.A.F., Poliklinika, Lipová 
a v Milovicích – škola. Obnoví se 
tak spojení pro naše občany přímo 
na polikliniku na sídlišti. Linka č. 
480 Nymburk – Lysá nad Labem 
se změní od 3. září 2017 na linku 
Kostomlaty nad Labem – Lysá nad 
Labem.  Přestupním uzlem se tak 
stane zastávka Kostomlaty n. L. 
prodejna, která však bude od září 
mít nový název  - Kostomlaty n. L. 
Železniční stanice. 

OÚ Kostomlaty

143 anketních lístků. Výsled-
kem bylo 81 hlasů pro dům pro 
seniory, 33 hlasů pro byty, 19 
hlasů pro obecní úřad, 5 hlasů 
pro dům služeb a byty, 1 hlas 
pro byt pro lékaře a zázemí tech-
nických pracovníků obce a 1 
hlas pro ordinaci lékaře. Obecní 
úřad děkuje všem za spolupráci 
a projevený názor. 

možnosti vhodného zaparkování. 
Bohužel žádný z těchto ústavů nemá 
zájem v obci bankomat zřídit. Jeden 
z bankovních ústavů dokonce nabídl 
obci, aby se na provozních nákladech 
spolupodílela ze svého rozpočtu. Jeli-
kož provozní náklady se pohybují ve 
statisících ročně, je nemyslitelné, aby 
obec na tyto podmínky přistoupila. 

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka obce

V poslední době došlo ke  
změnám ve složení zastupitelstva 
obce. Dne 27. 2. 2017 podal pan 
P. Z. rezignaci na funkci člena ZO. 
Prvním náhradníkem na kandi-
dátní listině volebního subjektu 
č. 1 – Sdružení Kostomlatsko byl 

již několik let vyplácí i naší obci, 
která obdržela certifi kát vypoví-
dající nejen o přínosech třídění 
televizí a počítačových monito-
rů, ale také o velkém významu 
sběru drobných spotřebičů, jako 
jsou mobilní telefony. Díky en-
vironmentálnímu vyúčtování 
společnosti ASECOL můžeme 
přesně vyčíslit kolik elektrické 
energie, ropy, vody, uhlí a primár-
ních surovin jsme díky recyklaci 
vysloužilého elektra ušetřili. Víme 
také, o jaké množství jsme sníži-
li produkci skleníkových plynů 
CO²   nebo nebezpečného odpa-
du. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASECOL, 

pan Mgr. P. K., kterého rada obce 
(RO) osvědčila, ale ten podal na 
funkci člena ZO rezignaci. Dal-
ším náhradníkem byla paní Bc. B. 
W., která též rezignovala. Dalším a 
zároveň posledním náhradníkem 

která s obcí dlouhodobě spolu-
pracuje na recyklaci vytříděných 

elektrozařízení. Poděkování patří 
všem, co třídí.

Pokračování na str. 3
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Pohodové léto posílá
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volebního subjektu č.1 – Sdruže-
ní Kostomlatsko je pan Miroslav 
Kašička, který byl osvědčen RO a 
složil slib na zasedání ZO. 

Další, kdo podal rezignaci na 
funkci člena ZO, byl pan B. K.. 
Z tohoto důvodu byl osloven ná-
hradník na kandidátní listině vo-
lebního subjektu č. 1 – Sdružení 
Kostomlatsko pan T. K., který po-
dal též rezignaci na funkci člena, 

a náhradníkem byla slečna M. K., 
která také podala svou rezignaci. 
Jako další náhradník byl osloven 
pan Zdeněk Zajan, kterého RO 
osvědčila a na zasedání ZO složil 
slib. Pokud dojde k rezignaci dal-
šího člena ZO z volebního subjek-
tu č. 1 - Sdružení Kostomlatsko, 
muselo by ZO pokračovat ve slo-
žení 14 zastupitelů. 

Každý příští kandidát na vo-
lebním lístku komunálních voleb 
by měl zvážit, zda je ochoten a 
hlavně schopen při své pracov-

1. Povedlo se Vám splnit si ně-
jaký váš předvolební cíl?

Byla bych ráda, kdybych mohla 
uvést jako splněný cíl rekonstruk-
ci školního hřiště. Bohužel je za-
tím jen připravený projekt a jeho 

Informace jsou z webových stránek Českého statistického úřadu – VOLBY.cz

ní a osobní vytíženosti působit v 
zastupitelstvu v zájmu obce.

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka obce

uskutečnění závisí na fi nančních 
možnostech obce.

2. Co vidíte jako největší pro-
blém v našich obcích?

Myslím, že největším problé-
mem je přesvědčit hlavně mladé 

Od druhého čísla Kostomlatských novin jsme začali postupně zveřejňo-
vat rozhovory se dvěma zastupiteli. Do tohoto čísla jsme oslovili zástupkyně 
Sdružení Kostomlatsko paní Ing. Miroslavu Zajanovou a paní Mgr. Mile-
nu Hercokovou. Oběma byly otázky včas doručeny, bohužel Mgr. Herco-
ková ještě i po termínu uzávěrky své odpovědi nedodala. Sdělila redakci, že 
v současné době nedisponuje volným časem, kdy by mohla na otázky od-
povědět. Proto v tomto čísle přinášíme pouze odpovědi jedné zastupitelky. 

Ing. Miroslava Zajanová (Sdružení Kostomlatsko)
vzdělání: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci

povolání: soukromý zemědělec
záliby: hudba, sborový zpěv, příroda

občany, že je v jejich zájmu zapojit 
se do veřejného dění a spoluroz-
hodovat o dalším směřování obce. 
Problém, který stojí před zastupi-
teli, je  domluvit se o smysluplném 
využití budovy Domu služeb a 
staré školy na kopečku a jejich 
následné rekonstrukci. Na to na-
vazuje další problém, což je malá 
snaha využít v co největší míře 
fi nanční prostředky nabízené stá-
tem v rámci dotačních titulů.

3. Na co můžeme být v Kosto-
mlatech hrdí?

Kostomlaty jsou malebná obec 
s dlouhou historií, dobrou infra-
strukturou a bohatým spolkovým 
a kulturním životem. Všichni 
pořadatelé mohou být právem 
hrdí na vydařené akce, kdy bylo 
vidět, že obec opravdu žije, ať už 

V červnu náhle onemocněl šéf 
kuchyně a stravu bylo nutno do-
vážet ze SOU Stravon, Nymburk. 
Při nezměněné ceně pro klienty 
jenom za červen škola doplácí 
58 031,- Kč. Defi cit se ještě navýší 
za červenec, kdy stravu dovážíme 
pro MŠ.

Děkujeme všem klientům za 
vyjádřené pochopení při překo-
návání krizové situace ve stravo-
vání.

I v letošním roce jsme navázali 
na tradici zasazení stromu žáky 
9. třídy. Tento rok byla lípa zasaze-
na v lokalitě „U Křížku“.

Září, Vánoce, Veliko-
noce, Zahradní slavnost a 
prázdniny. Školní rok ute-
kl stejně rychle, jako čtete 
tato slova. Jménem celé 
mateřské školy si troufám 
říct, že jsme si v průběhu 
školního roku užili spous-
tu krásných akcí a aktivit.

 Děkujeme za spo-
lupráci rodičům, sponzo-
rům i zřizovateli. Velké 
díky patří také personálu 
školky a dětem. Touto ces-
tou přejeme předškolákům 
úspěšný vstup na základní 

to jsou třeba čarodějnice, nebo 
máje. Také bych ráda vyzdvihla to, 
že v málokteré obci mají děti na 
výběr tolik volnočasových aktivit 
a kroužků od sportovních přes 
hasičský a myslivecký až po Klub 
kamarád a pobočku ZUŠ.

4. Slovo na závěr – zhodno-
cení vývoje obce, vzkaz nebo 
prosba

 Co se týče dalšího vývoje obce, 
bylo by dobré zlepšit komunikaci 
vedení obce se zastupiteli, aby se 
podařilo co nejvíce rozdělaných 
projektů dokončit, a pak také 
nesmíme zapomínat na okolní 
obce. Občany bych chtěla vyzvat, 
aby se více zajímali o veřejné dění 
a účastnili se života v obci. Přeji 
sobě i jim, aby se vše dařilo a spo-
lečně se nám tu dobře žilo.

Loučení s MŠ Kostomlaty n.Lab. 2017 Loučení s 9.tř. Kostomlaty n.Lab. 2017

školu a na všechny ostatní 
děti se budeme těšit opět v 
září.

 Přejeme příjemné 
prožití letních radovánek.

Za MŠ Anna Somrová
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Z činnosti SDH Hronětice

Klub Českých turistů

Kroužek mladých myslivců
Letos se nám opět tak jako 

v předešlých letech podařilo za 
přispění sponzorů a obětavých 
lidí uspořádat Myslivecký den 
pro rodiče s dětmi, který se konal 
10. června v areálu Mysliveckého 
spolku. Děti prošly soutěžními 
stanovišti, kde si vysoutěžily slad-
kosti a po splnění všech úkolů 
dostaly pěkné odměny, buřta a 
zmrzlinu. V průběhu celého od-
poledne bylo připraveno pestré 
občerstvení, kde si všichni mohli 

Hasiči nezahálí
Hasiči v Hroněticích v uply-

nulém období nezaháleli. Mimo 

vybrat zeleninu, jahody, peče-
né domácí sladkosti, grilovanou 
klobásu nebo maso. Děti si mohly 
zajezdit na koni, zkusit střelbu z 
luku, praku a vzduchovky. Účast 
se vydařila a počasí nám také přá-
lo. Těšíme se na příští rok.

Tímto chci poděkovat všem 
sponzorům, bez kterých by se 
tento den neuskutečnil.

text a foto František Touš

běžných věcí – údržby techniky, 
výstroje a výzbroje, úklidu areálu 
hasičské zbrojnice a jejího okolí, 
údržby (vyčištění) vodního zdroje 
pod Šibicemi – jsme se zaměřili 
na žňovou pohotovost. Ve spolu-
práci s panem Martinem Králem 
z Kostomlátek bylo opraveno 
čerpadlo PS 12. Strojníci pod ve-
dením Standy Nováka doplnili 

 V sobotu 
10. června po-
řádal náš odbor 

KČT druhý roč-
ník turistického pochodu Hraba-
lovou stezkou. Účastníci měli vý-
běr ze 4 tras, kterou si mohli vybrat 
nejen podle délky, ale i podle prů-
chozích bodů – Kostomlátky nebo 
Kersko. Z naší obce vedly dvě trasy 
(11 a 15 km) směřující na Kosto-
mlátky. Na start přišlo celkem 213 
účastníků. Na zbylé dvě trasy (25 
a 35 km), které procházely Ker-
skem, se vydalo dalších 102 po-
chodníků. Všechny trasy končily 
ve společném cíli v nymburském 
pivovaru, kde na účastníky čekalo 
občerstvení a točené pivo. Počasí 
se vydařilo, vládla dobrá nálada 
a všichni byli spokojeni, o čemž 
svědčí i zápisy v kronice pochodu. 

PHM a maziva do výjezdové 
techniky.

Naše požární družstvo se zú-
častnilo soutěže Polabské ligy ve 
Vestci. Opět se zadařilo a obsa-
dili jsme pěkné 2. místo za SDH 
Velenka (již potřetí druzí) – to je 
velký ÚSPĚCH! Velitel pan Pour 
absolvoval jednání o registraci vý-
jezdové jednotky do elektronické 
evidence na portálu Středočes-
kého kraje. Soutěžnímu PD bylo 

zakoupeno sportovní oblečení.
Úspěšně jsme absolvovali dva 

„ostré“ výjezdy – jedním byl po-
žár rodinného domku na Vápen-
sku (A-31 DA 1 + 4), druhým byl 
technický zásah u likvidace spadlé 
lípy u Sokolovny v Kostomlatech 
(CAS 25 1 + 6).

Poskytli jsme technickou po-
moc Sokolu v Kostomlatech do-
dávkou vody na hřiště (CAS 25 1 
+ 2).

Do odborných kurzů PO vy-
šleme 2 naše členy: strojník PO – 
Radek Novák, velitel PO – Michal 
Bayer.

Závěrem chci všem členům po-
děkovat za jejich činnost a přístup 
k plnění úkolů, Vám občanům a 
našim příznivcům, chci popřát 
krásné prožití dovolených. 

Miroslav Škornička
starosta SDH Hronětice

Tato akce proběhla pod patronací 
Středočeského kraje a středočeské 
oblasti KČT. Také zástupci těchto 
institucí si prošli trasy a byli nadše-
ni, poděkovali všem pořadatelům 
a přislíbili granty i na příští rok. 
Celkem se tedy akce zúčastnilo 
315 pochodníků, kteří přijeli z 59 
obcí a měst naší republiky. Škoda 
je, že účast našich spoluobčanů 
byla nízká (pouze paní Somrová). 
Čekali jsme, že akci, která byla 
zařazena do středočeské TOP 10, 
podpoří více spoluobčanů. 

Pár zajímavostí: Nejstarším 
účastníkem byl pan František Z. 
z Říčan (90 let). Nejstarší účastnicí 
byla paní Hana R. z Prahy (87 let). 
Nejmladším pochodníkem byla 
Adéla K. z Nehvizd (16 měsíců). 
Z největší dálky přijeli pan Josef K. 
a Jana M. z Bratislavy. Celou akci 

KČT Kostomlaty 
ve spolupráci s Obcí Kostomlaty nad Labem 

pořádají v sobotu 19. srpna 2017 
1. ročník turistického pochodu 

                 
 
Prezentace: 
15 km     nádraží ČD Nymburk                     8.00 – 10.00 hodin 
25 km     nádraží ČD Sadská                        7.00 – 9.00 hodin 
35 km     nádraží Libice n/C.                         6.30 – 8.40 hodin 

         LL E T N Í M   P O LL A  B Í M 

K T Kostomlaty 

19. srpna 2017 

                

Trasy:   
„A“ : 15 km – Nymburk – Drahelice – ústí Vlkavy do Labe – Kostomlaty n/L. 
„B“ : 25 km – Sadská – jezero – Písty –  Kostomlátky – Nymburk – dále jako trasa 
„A“ 
„C“ : 35 km – Libice n/C. – soutok Labe s Cidlinou – Poděbrady – Nymburk – dále 
jako trasa „A“ 
Cíl: všechny trasy končí v restauraci Na Place v Kostomlatech n/L. do 18.00 h. 
Trasy jsou vedeny převážně po turisticky značených cestách. 

Startovné: členové KČT a děti do 15 let: 25,- Kč 
                   ostatní:                                   30,- Kč 
 
Odměna: pamětní list, razítko pochodu a IVV 
Možnost plnění podmínek „200“, „IV“ a „Labský Milník“ 
 
Informace: Zdeněk Duběnka, 9. května 89, Kostomlaty nad Labem 
                   tel. 606 132 881, email: hrabstvidubenkov@email.cz, turistlabe@email.cz 

K T Kostomlaty 

19. srpna 2017 

                

Občerstvení z vlastních zásob nebo v restauracích a obchodech po trase pochodu. Účast 
dětí v doprovodu dospělé osoby nebo vedoucího oddílu. Pochod se koná za každého 

počasí, proto se podle toho oblečte a obujte. Trasu pochodu absolvujete na vlastní 
nebezpečí. 

Na Tvoji účast se těší pořadatelé. 

                                      

 

 

K T Kostomlaty 

19. srpna 2017 

                

                               

K T Kostomlaty 

19. srpna 2017 

                

LETNÍM POLABÍM

zajišťovalo 15 členů 
z odboru, zástupců 
obce a hospůdky v 
Kostomlátkách, za což 
všem patří velké podě-
kování. 

Příští a poslední 
akci pro veřejnost v 
tomto roce připravuje-
me na sobotu 19. srp-
na. Bude jí 1. ročník 
pochodu LETNÍM 
POLABÍM. Starty 
budou tentokrát na 
nádražích v Libici nad 
Cidlinou, Sadské a v 
Nymburce. Trasy bu-
dou směřovat do naší 
obce a cíl pak bude v 
restauraci Na Place, a 
tak věřím, vážení spo-
luobčané, že naši akci 
podpoříte a že přijdete 
na některý start, abyste 

došli do cíle domů. 
Ještě jednou děkuji všem, kteří naše akce 

zajišťují.
Za odbor KČT Kostomlaty nad Labem 

Zdeněk Duběnka
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Nabídka dalších aktivit

Nabídka kroužků 2017
Knihovna – Po velmi dlou-

hé době se nám podařilo do-
končit a zrealizovat projekt 
„Kniha do vlaku.“ Jedná se o 
projekt několika knihoven v 
České republice, jehož cílem 

je propagace literatury, knihoven a služby cestují-
cím. Projekt je založen na volném půjčování knih 
a možnosti vrátit je v té samé nebo v kterékoliv jiné 
zúčastněné stanici. 

Knihovna bude v měsíci srpnu uzavřena. V 
knihovně probíhá úklid a úpravy, které nelze během 
běžného provozu provést. Po prázdninách bude po-
prvé otevřeno 4. září 2017.

Rodinný den, který se konal 3. června od 15 
hodin, nabídl program pro děti i dospělé. Klasické 
i netradiční disciplíny pro děti letos doplnila devíti-
metrová lezecká stěna, dopravní policie z Nymbur-
ka, policejní psovod, canisterapie představena paní 
Pejchalovou s fenkou Agátou, lukostřelba a vystou-
pení dramatického kroužku. Občerstvení zajistila 
kavárna Luna. Již potřetí byl rodinný den spojen s 
Kolečkiádou, kde si jízdu zručnosti na kolech, kolo-
běžkách a odrážedlech vyzkoušelo přes sedmdesát 
dětí, zároveň si zopakovaly dopravní značky a cho-
vání na silnici. Děkujeme všem, kteří pomohli akci 
připravit a všem, kteří přišli. Děkujeme také spon-
zorům, bez kterých by naše činnost nebyla možná: 
Obec Kostomlaty nad Labem, firma Dagros s.r.o., 
Cukrárna u Evy, Cukrárna Burdová, Jednota, Pivo-
var Nymburk, Truhlářství Dvořák Milovice.

Letošních absolventů na pasování čtenářů pro-
běhlo v pondělí 26. června 2017 v 16:30 hodin. Již 
tradičně se všichni prvňáčkové sešli v knihovně na 
slavnosti, tentokrát i se svými rodiči. Za přítomnosti 
dámy Abecedy, rytíře Písmenka a pážete Háčka děti 
skládaly zkoušku ze čtení. Všichni prvňáčci obdrželi 
knihu určenou právě pro ně a průkazku čtenáře do 
kostomlatské knihovny. Zástupkyně knihovny po-
děkovala paní třídní učitelce Mgr. Ireně Novotné za 
připravenost letošních malých čtenářů. 

Příměstský tábor -  4. ročník tábora se uskutečnil 
v druhém týdnu měsíce července. Pro výbornou 
partu 32 dětí školního věku bylo připraveno 5 celo-

Klub Kamarád

P j ování spol. her, knížek, pom cek a
kostým

Možnost zap j ení spole enských her,
montessori pom cek, karnevalových
kostým .

Besedy a seminá e Zajímavosti a aktuální témata.
P evody d tí na kroužky Zajišt ní p evodu d tí na klubový kroužek.
Volno asový klub pro školní d ti Možnost smyslupln využít odpolední as.
Kulturní a spole enský klub Volno asový klub pro dosp lé.

Setkávání, tvo ení, sdílení nápad a inspirací.
Celoro ní jednorázové akce pro ve ejnost Karneval, Noc s Andersenem, Vynášení

Morany, Rodinný den, Pasování na tená e,
P ím stský tábor, Drakiáda, ertí stezka,
Adventní výstava.

Odpolední hlídání d tí Hlídání d tí ve stanovené dny.
Knihovní služby Výp j ka knih, využití PC a tiskárny

s možností reprografických služeb.
Questing Sezónní aktivita, která podporuje a zahrnuje 

vztah k okolí, ve kterém žijeme. Forma 
relaxace, odreagování se a uvoln ní s 
možností být v p írod  kdykoli.

Volno asový klub pro rodi e s d tmi Dopolední program pro d ti od 1 roku v ku
(zpívánky, cvi ení ko, tvo ení ko).

Klubá ek P íprava na školu, nácvik praktického života,
smyslové výchovy, kosmické výchovy, výroba
pom cek.

Mí ové hry Program na podporu jemné i hrubé
motoriky, spolupráce, kolektivnosti a
výchov „hraj fér“.

Tane ky pro nejmenší Rozvoj pohybových schopností a citu pro
rytmus, jednoduché tane ní sestavy.

Jóga pro školní d ti Stimulace na t lesný a duševní vývoj dít te. 
Protahování kloub , šlach a sval , ale i celé 
páte e, pozitivní p sobení na celý 
organismus.

Angli tina pro školní d ti Konverzace v angli tin
Dopravní kroužek Získávání a prohloubení orientace, znalostí a 

zru nosti v dopravní výchov  a osvojení si 
základ  první pomoci.

Kreativní tvo ení Seznámení s r znými výtvarnými technikami
a materiály, výroba, projektová innost.

tená sko dramatický kroužek Kniha jako zdroj zábavy a informací, nácvik
divadelních rolí s p edstavením na
jednorázových akcích.

Jóga pro dosp lé Pro uvoln ní a zlepšení koncentrace ve 
zralém a pozd jším v ku. Jóga pro dosp lé je 
v uv dom ní si sebe sama.  

Více informací naleznete na našich webových stránkách, nebo nás můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

denních výletů do Nymburka, Poděbrad, Kostomlátek a Kerska. Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci příměstského tábora. Rodičům za skvělou 
spolupráci a dětem za vytvoření super atmosféry.  Přejeme mnoho letních zážitků a krásný zbytek prázdnin.

www.klubkamarad.cz,    www.kostomlaty-knihovna.cz,    klub.kamarád@seznam.cz,    info@kostomlaty-knihovna.cz
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Sokol
Vážení spor-

tovní přátelé, ob-
čané Kostomlat.

Prázdniny a dovolené jsou v 
plném proudu. Užíváme si sluníč-
ka. Teplo co nejvíce nabíráme do 
svých útrob, abychom přechod do 
následných podzimních dní přeži-
li bez zdravotních problémů, rýmy 
a kašle. Věřím, že i naši sportovci 
ve všech oddílech nabírají sílu do 
ročníku soutěže 2017- 2018.

V krátkosti jen pár řádků o ži-
votě Sokola za poslední měsíce, 
vlastně od výroční schůze Sokola.

–  V měsíci březnu vymalovala 
firma LAMA Stará Lysá po rekon-
strukci komína přední stěnu  
sálu Sokolovny, za zapůjčení lešení 
patří poděkování firmě Patrik Cy-
kánek.

–  V měsíci dubnu jsme do-

vybrali členské příspěvky spolu 
se sletovou známkou v částce 
81.300,-Kč. Z toho jsme na účet 
Župy odeslali částku 35 370,- Kč, 
což je 40%, 60% zůstalo v naší jed-
notě.

–  V měsíci květnu jsme doplatili 
firmě Dagros s.r.o. poslední splát-
ku za sekačku ve výši 30.250,- Kč.  
Tímto jim děkujeme za poskytnutí 
úhrady ve formě těchto splátek.

–  V tomto období jsme též 
změnili peněžní ústav, Českou 
spořitelnu jsme vyměnili za FIO 
banku, banku bez poplatků, zalo-
žili jsme internetové bankovnictví, 
což u FIO banky na rozdíl od Čes-
ké spořitelny nebyl problém.

–  Fotbalový oddíl uspořádal 
2. ročník staročeských retromájů. 
Retromáje se uskutečnily za pod-
pory hejtmanky Středočeského 
kraje a dotace ve výši 20 tis. Kč a 
obce Kostomlaty ve výši 3 tis. Kč. 
Za finanční příspěvek děkujeme. 
Výtěžek z této akce půjde opět do 
našeho sportovního areálu.

Ráda bych se 
poohlédla za uplynulou 

volejbalovou sezónou, která byla 
pro ženský tým volejbalu v posled-
ní době nejúspěšnější. Umístily 
jsme se na 2. místě v krajské sou-
těži žen II. 

Velký úspěch jsme měli v nej-
mladší kategorii minivolejbalu, 
kde se do republikového kola 
v Karlových Varech a Českých 
Budějovicích probojovala dvě 
družstva a to družstvo červeného 
minivolejbalu ve složení Adélka 
Zábranská a Eliška Váchová a 
oranžového minivolejbalu Mar-
tin Bureš, Martin Čech a Terezka 
Hradilová. Umístění našich dětí 
bylo vždy na předních místech ve 

–  V měsíci červnu se fotbalový 
oddíl zúčastnil „Turnaje Kosto-
mlat“ v Kostomlatech pod Mile-
šovkou. Moc nás mrzelo, že turnaj 
se konal v době konání okresní 
soutěže, proto jsme neodjeli do 
Kostomlat v takovém počtu, jak 
bychom si představovali. Skončili 
jsme na třetím místě. Vedení obou 
Kostomlat jsme pozvali k nám v 
rámci oslav 90 let fotbalu Kosto-
mlat, které oslavíme příští rok.   

– Po ukončení soutěže jsme 
uspořádali již 17. ročník „Memo-
riálu Otakara Zdeňka“.  Jednalo 
se o dorostenecký turnaj, neboť 
již druhým rokem žáčky nemá-
me. Turnaje se zúčastnila mužstva 
dorostu TJ Křinec, TJ Loučeň, 
smíšený oddíl dorostu Kostomla-
ty – Stratov a náš oddíl. Putovní 
pohár a první místo získali naši 
dorostenci.  Každý oddíl dostal 
pohoštění a sladkou odměnu, za 
kterou děkuji našim sponzorům: 
cukrárně u Evy a cukrárně Bruno 
Kostomlaty n./L

–  V žádosti o dotaci v progra-
mu VIII – podpora činnosti asis-
tentů a trenérů zajišťujících práci s 
dětmi a mládeží do 18 let a zabez-
pečení sportovců jsme pro letošní 
rok obdrželi částku 188 tis. Kč. 
Tato částka je spravedlivě rozdě-
lena mezi vedoucí oddílu fotbalu 
a volejbalu a to na mzdy trenérů 
a asistentů, na soustředění těchto 
oddílů, na dopravu a na pronájem 
sportovišť a sportovního vybavení.

–  Žádost o dotaci na vytápění 
sálu Sokolovny nám z důvodu 
nedostatku finančních prostředků 
byla opět zamítnuta. Mrzí mě to, 
neboť jsem doufala, že již napotřetí 
naše žádost o dotaci bude vyslyše-
na.

–  Po ukončení soutěže jsme 
provedli  aerafilaci fotbalové-
ho hřiště, kterou provedla firma 
STROM a.s., ostatní práce s tím 
spojené, což je zapískování si fot-
balový oddíl provedl svépomocí. 
Úhrada firmě STROM a.s. byla 
provedena z výtěžku staročeských 
retromájů. Písek nám včetně do-
pravy sponzorsky dodala firma 
Pískovna Doubrava, za což jim 
patří velké poděkování.

To je v krátkosti vše ze života 
SOKOLA. Přeji Vám všem hezký 
zbytek prázdnin a těším se spolu s 
vámi po prázdninách na shledání 
při našich sportech.

Tělocvičná jednota Sokol
Kostomlaty nad Labem
Vávrová Eva - starostka

KostomlatyVK

skupinách, celkově měly kosto-
mlatské děti obrovský zážitek z 
velkého turnaje. Součástí turnaje 
byla účast na zápase mužské volej-
balové reprezentace, což děti také 
nevidí běžně.

Pro následující volejbalovou 
sezónu jsme přihlásili kategorii 
mladších a starších žákyň, minivo-
lejbalu  a žen. Začínáme již začát-

kem září, proto příprava na nad-
cházející volejbalový rok začíná 
soustředěním od 13. do 18.8.2017 
v Josefově Dole, kam jedou mlad-
ší a starší žákyně a v následujícím 
týdnu se budou připravovat i ty 
nejmenší děti a to v Kostomlatech 
v domácím prostředí. 

V září 2017 startujeme už sed-
mý ročník volejbalové školy a opět 

budeme dělat nábor nejmenších 
dětí první a druhé třídy. Přihlášky 
dostanou děti v září v ZŠ.

Za celý tým trenérek a trené-
rů chci poděkovat všem našim 
sponzorům za finanční podporu 
a rodičům za pomoc při odvozech 
dětí na turnaje.

Iveta Mezuliánková
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Petanque

Psáno v kronicePsáno v kroniceV roce 1954 byl péčí MNV 
opraven a rozšířen most na 
silniční spojce Šibice - Lány, 
nákladem 30 000 Kč. Všichni 
zemědělci z Hronětic a převážná 
většina zemědělců na Vápensku 
jsou členy JZD v Hroněticích, 
které r. 1955 obhospodařovalo 
512,24 ha zemědělské půdy. V 
tomto roce staly se již všechny 
manželky družstevníků ze-
mědělců, řádnými členkami.  
Hronětice i Vápensko jsou obcí 
převážně zemědělskou. Jen asi 

zimním období byly organi-
zovány zájezdy do státního 
divadla v Karlíně. Kromě 
těchto divadelních podniků 
byly pro členy družstva po-
řádány celodenní výlety. V 
pozdějších letech pěstování 
zeleniny ustoupilo a pěstova-
ly se plodiny na semeno. V 
70. letech přešlo JZD na pěs-
tování květin. Byly to mont-
brécie, tulipány, mečíky.

Marta Dvořáková

50 místních občanů dojíždí denně 
do práce jinam. Pěstování zeleniny 
je důležitou součástí družstevní 
rostlinné výroby. Pěstována byla 
na 15 ha půdy. Raná zelenina, letní, 
zvláště okurky, podzimní zelenina 
(kapusta, zelí, květák) i kořenová 
zelenina. Vedení JZD při všech 
starostech o zdolávání všech prací 
nezapomínalo na péči o pobavení i 
poučení svých členů. Družstevníci 
se pravidelně účastnili divadelních 
představení, pořízených v obci. V 
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V Polabské 
lize se nám po 
urputných bo-

jích podařilo vy-
hrát celou skupinu 

a už se těšíme na pokračování s 
vítězi druhé. Postoupili vždy prv-
ní tři a hrát se bude až do října. 
Turnaj v Lipníku si konečně užil 
Ruda s Pavlem /Lipník/ a po 
dlouhé době se vrátil na bednu. 
Poráželi jednoznačně jeden tým 
za druhým. Jak Ruda, tak Pavel - 

zdravotně na tom nebyli zrovna 
nejlépe. Jeden berle, druhý pro-
blémy se zády. Ve fi nále smetli 
loňské obhájce - mládí z Velimi.  
Nejvydařenějším turnajem bylo 
fi nále mezinárodního turnaje v 
Hrochově Týnci, kdy se poprvé v 
historii klubu o prvé místo utkaly 
dva týmy z Kostomlat. Hynek s 
Danou a Milanem /Vědomice/ 
po dlouhém boji podlehli Ru-
dovi, Aleně a Dmitriji /Rusko/. 
Takže na bedně  jsme obsadili 1. a 
2. místo. Mezi spoustou gratulací 
byla jedna určená hlavně Rudovi - 

Letos, 2. července 1917, uplynulo 
přesně 100 let od bitvy u Zborova, 
která se významně zapsala do čes-
kých dějin. Ve světovém výkladu 
dějin zůstává často až za některými 
významnějšími bitvami (např. u 
Verdunu, na řece Sommě).  Proč 
je tedy tak významná pro českou 
historii? Důvodů je hned několik. 
Jednalo se o první bitvu, které se 
oficiálně zúčastnily nově utvořené 
pluky československých legií na 
východní frontě. Bitva je pro čes-
ké dějiny významná také tím, že 
se bitvy měli různým způsobem 
zúčastnit tři budoucí prezidenti 
Československé republiky. Prvním 
z nich je Tomáš Garrigue Masaryk, 
jenž průběh celé bitvy měl sledovat 
z Petrohradu, kam dostával aktu-
ální zprávy z bitvy. Dalším budou-

Výročí bitvy u Zborova
cím prezidentem, který se bitvy 
účastnil, je Ludvík Svoboda. V té 
době zástupce velitele (později ve-
litel) čety Svoboda se přímo zapojil 
do bojů. Účast prvního dělnického 
prezidenta, Klementa Gottwalda, 
je zastřená rouškou tajemství. Ne-
víme jistě, zda-li se bitvy opravdu 
účastnil. Legie, které se během 
války utvořily v Rusku, Francii, 
Anglii a Itálii, položily významný 
základ pro vytvoření českosloven-
ské armády. Každému je jistě znám 
příběh českých legií v Rusku, jež 
musely podniknout složitou cestu 
Transsibiřskou magistrálou, aby se 
vůbec mohly dostat domů. Mnozí 
se vrátili, někteří zůstali po dlouhá 
léta pohřešováni. 

Kostomlatští vojáci, kteří museli 
povinně narukovat a bojovat v ra-

kouských plucích, se také zapojili 
do vznikajících legií. Více než 30 
mužů z našich obcí opustilo řady 
rakouské armády a začali bojo-
vat po boku svých českých bratří. 
Spousta našich legionářů se také 
zapojila do bojů na východní 
frontě (tzn. ruské legie). Jedním z 
těchto bojovníků byl i František 
MACHATA. Pan Machata se na-
rodil 23. 10. 1895, vyučil se krejčím 
a začal spolupracovat se sociální-
mi demokraty. Jako všichni vojáci 
narukoval do rakousko-uherské 
armády. Roku 1915 padl do zajetí. 
Do legií vstoupil 19. 12. 1916. Byl 
zařazen k 10. rotě 1. dělostřelec-
kého pluku. Osudnou se mu stala 
právě bitva u Zborova, kde padl. 

Na závěr se sluší vzpomenout na 
všechny účastníky I. světové války 
z našich obcí. 

BÍLEK František, BÍLEK Vác-
lav, BRYNYCH Josef, ČÁP Václav, 
ČERNÍK Antonín, ČERNÝ Alois 
(*1886), ČERNÝ Alois (*1889), 
ELIŠKA Alois, FOLTYS Bohu-
slav, FRANC Antonín, HLADÍK 
Václav, HORÁČEK Josef, HRON 
Jaroslav, KARLÍK Antonín, 
KOŠTÍŘ Alois, KRÁL Antonín, 
KREJČÍK Václav, LOUDIL Fran-
tišek, MACHATA František, PO-
KORNÝ Václav, PONEC Emanu-
el, PROCHÁZKA Josef, RAMPAS 
Josef, RYCHETSKÝ Antonín, 
ŘEHÁK Ladislav, ŘÍPA Václav, 
SEDLÁČEK Josef, SEDLÁČEK 
Karel, SEIFRT František, SRŠEŇ 
Jindřich, VAJSHAJTL Antonín, 
VERZICH František, VOKÁL 
Josef, ZAJÍČEK Josef, ŽÁK Karel 
Nikolaj 

Martin Piják

ten z té bedny už letos asi nesleze. 
Dalším úspěchem bylo  MČR ve 
střelbě, kdy Hynek vybojoval 11. 
místo. Na MČR žen v Krumsíně 
Dana, Alena, Kristýna a Veroniky 

/obě Aura H. Brod/ obsadily 4. 
místo. Dílčích úspěchů bylo více, 
ale sem už se nevejdou.

text a foto Alena Vaníčková
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Zvonice
Jak jste si již určitě všimli, v 

uplynulých dnech byla zahájena 
rekonstrukce naší nejvýznamnější 
kostomlatské památky, barokní 
zvonice u kostela sv. Bartoloměje. 
U této příležitosti jsme se rozhodli 
připravit sérii článků o její rekon-
strukci, historii a jednotlivých sou-
částech tohoto stavebního skvostu. 
Na úvod pro Vás máme připraven 
rozhovor s panem farářem Mgr. 
Pavlem Porochnavcem z Římsko-

katolické farnosti z Lysé nad La-
bem, do které náš kostel v Kosto-
mlatech nad Labem patří. 

Už léta chodíme kolem naše-
ho kostela a sledujeme, jak se po 
malých částech opravuje střecha 
kostela a najednou taková velká 
rekonstrukce zvonice vedle kos-
tela. Mohl byste nám přiblížit, co 
se děje?

Ano, máte pravdu, pustili jsme 
se do rozsáhlé opravy zvonice. 
Máme v plánu provést komplet-
ní nové oplechování věže včetně 
lucerny měděným plechem, nové 
pozlacení kříže a makovice z 24 
karátového zlata, dále provést nové 
zastřešení věže eternitem a opravu 
krovů, včetně očištění a dezinfekce 
původních dřevěných konstrukcí. 
Dále máme v plánu provést opra-
vu schodiště a zvonové stolice. 
Toto vše provádíme s cílem, aby se 
v Kostomlatech znovu rozezněly 
zvony.

Kdo tyto práce provádí?
Tyto práce nemůže provádět le-

dajaká firma. Zvonice je památko-
vě chráněná stavba, a proto staveb-
ní práce musí provádět firma, která 
má s rekonstrukcí podobných ob-
jektů zkušenosti. Pro tuto akci byla 
vybrána společnost KROLAN, 
s.r.o., která patří ke špičkám ve 
svém oboru. Mezi její nejvýznam-
nější reference patří oprava střechy 
na Valdštejnském paláci na Hrad-
čanech, oprava střechy na budově 
Senátu na Malé Straně, ale také 
například realizace střechy na naší 
ambasádě v Římě. V současné 
době provádí rekonstrukci střechy 
na budově Národního muzea v 
Praze. 

V jakém časovém horizontu by 
dílo mělo být hotovo?

Před začátkem rekonstrukce 
bylo nutné přistoupit nejdříve k 
vyčištění a dezinfekci interiéru zvo-
nice, který byl značně zanesen ho-
lubím trusem. Poté byly práce pře-
sunuty na střechu zvonice. Nejprve 
došlo dne 1. 7. 2017 k sejmutí čer-
vené věžičky, která byla odvezena 
do areálu firmy k opravě. Nyní jsou 
postupně vyměňovány jednotlivé 
trámy ze střešní konstrukce, které 
byly po dlouhých letech chátrání ve 
velmi špatném stavu. V průběhu 
oprav dojde ke kompletní výmě-
ně střešní krytiny a oplechování. 
Konečný termín opravy střechy je 
30. 11. 2017.

Můžete nám pane faráři 
prozradit, kolik bude zmiňova-
ná rekonstrukce stát?

Celková cena rekonstruk-
ce, včetně DPH, bude činit cca 
2.250.000,-- Kč. 

To je velmi vysoká suma. Mů-
žete nám prosím prozradit, kde 
jste tuto částku získali?

Část peněz (250 tis. Kč) jsme 
získali od Ministerstva kultury 
ČR, kde momentálně usilujeme 
o uvolnění dalších fi nančních 
prostředků, ale zatím to moc slib-
ně nevypadá a 2 miliony Kč jsme 
obdrželi jako dar od manželů 
Hradilových, prostřednictvím 
fi rmy HRADIL CZ s.r.o. Jedná 
se na první pohled o velmi vyso-
kou částku, ale jak jsem již uvedl 
v předchozí odpovědi, celková 
hodnota díla činí 2.250.000,-- Kč 
včetně DPH. A protože Římsko-
katolická farnost Lysá nad La-
bem, pod kterou kostel se zvonicí 
patří, není plátcem DPH, bude 
z celkové částky odvedeno státu 
jen na DPH bezmála půl milionu 
Kč. Současně je nutné si uvědo-
mit, že ani zbývající částka nebu-
de celá investována do vlastních 
oprav, ale relativně vysoké částky 
musí být použity na další výdaje, 

spojené se stavbou. Jen proná-
jem lešení bude stát cca. 176 tis. 
Kč. Jeřábnické práce prováděné 
fi rmou HANYŠ spolknou dal-
ších téměř 70 tis. Kč. Jak je vidět, 
ještě se ani „nezatloukl hřebík“ a 
již je z celkové ceny pryč cca 700 
tis. Kč. Je škoda, že lešení nebude 
možné využít i pro opravu fasády, 
protože na tu nezbyly v rozpočtu 
potřebné fi nanční prostředky.

Na začátku našeho rozhovoru 
jste se zmínil o znovuobnovení 
zvonění zvonů v Kostomlatech, 
jak to tedy bude?

Zvony v místní zvonici prohlé-
dl odborník z národního památ-
kového ústavu. Z našich zvonů 
byl nadšen a označil je za tak 
vzácné, že si je ani Němci za vál-
ky nedovolili odvézt na roztavení 
do hutí na „děla“. Z tohoto důvo-
du ale zároveň upozornil na sku-
tečnost, že zvony jsou tak vzácné, 
že by neměly být používány pro 
každodenní zvonění, ale spíš 
výjimečně, např. u příležitosti 
velikonočních nebo vánočních 
svátků. 

Já Vám velice děkuji za 
rozhovor.

Já také děkuji a Bůh s Vámi se 
všemi.
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Pozorování zajímavých brouků v Kostomlatech
V tomto příspěvku o přírodě 

Kostomlat a okolí bych se chtěl 
věnovat pozorování zajíma-
vých brouků, které jsem učinil 
letos na jaře. O broucích střed-
ního Polabí informoval v prv-
ní půli 80. let Jaromír Havelka 
z Nymburka ve vlastivědném 
zpravodaji Polabí v souboru 
článků „Brouci – Coleptera ka-
talog středního Polabí“. V jeho 
článku se v kapitole věnované 
historickému průzkumu brou-
ků Polabí můžeme dočíst: „Po 
válce zkoumají brouky v kom-
plexu lužních lesů mezi Kosto-
mlaty a Ostrou (Rektořík, Ha-
velka, Voráček)“. O osobě Karla 
Voráčka, členu Entomologické 
společnosti při Akademii věd 
a vězni bolševického režimu, 
lze vyčíst více v článcích Josefa 
Touše v Kostomlatských novi-
nách z roku 1994. Osobu Karla 
Voráčka a jeho studium brou-
čí fauny Mydlovarského luhu 
připomínám proto, abychom 
si uvědomili, že i v přírodověd-
ném výzkumu našeho okolí je 
vždy na co navazovat.  

Nyní ale k pozorová-
ní oněch zajímavých brou-
ků, kteří se v letošním jaře v 
Kostomlatech objevili. Mlu-
vím o Májce obecné (Meloe 
proscarabaeus), kterou jsem 
toto jaro pozoroval na louce 
u Labe při úklidu Kostomlat 
26. 3. 2017. Později jsem ji 
pozoroval v Milovicích v re-

zervaci pod Benáteckým vr-
chem. V minulosti byla v 
okolí Kostomlat pozorována 
v odvodňovacích příkopech 
na okraji Mydlovarského luhu 
nebo podél silnice u prasečáku. 
Tento brouk se objevuje brzy 
na jaře na travnatých palou-
cích a okrajích lesů a cest. Ze 
14 druhů Májek žijí v ČR pou-
ze dvě, Májka obecná a Májka 
duhová. Májka obecná žije v 
celé mírné a teplejší Evropě 
na východě zasahuje její vý-
skyt přes Kavkaz na Sibiř a do 
střední Asie. Májky jsou ohro-
žení brouci kvůli úbytku luk a 
stepí. Zbarvení tohoto brouka 
je kovově černomodré až do 
fi alova a zeleně zářící. Jde o po-
měrně neforemného brouka se 
silně zkrácenými krovkami a 
dlouhým zadečkem o celkové 
velikosti 13-32mm. Májky se v 
dospělosti živí mladou trávou. 
Samičky kladou do děr v písku, 
které samy vyhloubí, zhruba 
dva tisíce vajíček a díru po vy-
kladení opět zahrabou. Vajíčka 
jsou dva milimetry dlouhá a 
skoro půl milimetru široká. Sa-
mička snáší několik snůšek za 
sezonu. Po několika týdnech se 
z vajíček líhnou dva milimetry 
velké larvy s krátkými tykadly 
a třemi páry nožiček. Larvy 
Májek vylézají po vylíhnutí z 
vajíček ze své rodné jamky a 
vylézají na nejbližší květy, kde 
čekají na příležitost uchytit se 

na přilétající hmyz. Jejich hlav-
ním cílem jsou včely samotář-
ky, jichž se přichytí a nechají 
se odnést do jejich hnízd. Ve 
včelích hnízdech zalézají do 
komůrek s  včelími vajíčky a 
zásobou medu, kde se nechá-
vají včelami zazdít. Živí se tam 
připravenou zásobou medu 
a po jejím zkonzumování se 
pustí do včelí larvy. Poté se jim 
vytvoří silná kusadla, kterými 
se prokoušou do sousední ko-
můrky, kde spořádají přebýva-
jící včelí larvu. Takto zlikvidují 
několik včelích buněk, přičemž 
několikrát změní svojí podobu, 
než dospějí. Larva Májky zů-
stává ve včelích norách ve str-
nulém stavu po dobu zimy, na 
jaře se probouzí, vytvoří kuklu 
a z ní se vytvoří dospělý brouk. 
Ten zůstává ještě po nějaký čas 
v zemi, teprve po zpevnění své-
ho těla vylézá ze země.  Májky 

takto cizopasí ovšem jen na di-
vokých včelách samotářkách, 
protože včely domácí většinou 
dokážou parazita objevit a zli-
kvidovat. Larvy Májek, které 
se na květech přichytí much, 
brouků nebo motýlů po čase 
zahynou. I proto Májky kladou 
tisíce vajíček, aby alespoň něja-
ká larva dokončila svůj vývoj 
do dospělosti. Velmi zajímavé 
jsou samičky Májek připravené 
ke kladení, které mají zadečky 
skutečně až monstrózní. Pozor, 
když budete brát Májky do ru-
kou, mají totiž v těle jedovaté 
látky tzv. kantharidium nebo 
vesikatorium, které při ucho-
pení vypouští, proto si vždy po 
manipulaci s nimi umyjte ruce, 
pozor na ranky na rukou a sa-
hání do očí.

text i foto David Macháček, 
priroda.kostomlaty@seznam.cz

Rok včely

Podletí
Hlavní snůšky jsou už za námi 

a včelky sbírají, kde se dá. Často je 
můžeme pozorovat na drobných 
mateřídouškách, na bílém jetelíčku 
i jiných málo nápadných kvítkách. 
Rojová nálada je už pryč, trubci 
opouštějí úl. Vše se ubírá k podletí. 
V úle matka stále klade a líhne se 
nová generace včel, tzv. zimní vče-
ly. Tyto tvoří přezimující včelstvo, 
záleží velmi na síle, které vytváří 

množství včel. Dlouhověkost zim-
ních včel je dána také tím, že se ne-
musejí podílet na těžké práci, kte-
rou je invertování cukerných zásob 
a odchod plodu. Je dobré, aby mat-
ky kladly ve spodním plodišti a v 
horním plodišti se tak dolíhly včely 
bez nového zakladení. Volné buň-
ky budou tak připraveny k uložení 
zásob.

Včelaři sundávají medníky a zá-
roveň pokrmí svá včelstva prvními 
dávkami cukerného roztoku. Při 

nalévání roztoku musíme být opa-
trní, aby nevznikla loupež. Záro-
veň provedeme první léčení proti 
varroáze.

Včelám dík!

Když mám s medem chleba,
víc mi není třeba

text i foto
Marta Dvořáková
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Počasí

Od tohoto čísla Kostomlat-
ských novin startuje seriál 
článků o počasí. Autorem 
článků je pan Tomáš Hrad, 
který se problematikou počasí 
zabývá již dlouhá léta. Nebyd-
lí sice v Kostomlatech, ale vel-
mi často přijíždí do Polabí na 
rekreace. S jeho články se bu-
dete určitě setkávat v několika 
dalších číslech KN. Doufáme, 
že se Vám články budou líbit 
a že v nich naleznete nějaké 
nové zajímavé informace o 
počasí. 

Co je to počasí?
V prvním článku se podí-

váme na úplný úvod. Co je 
počasí asi každý ví, ale co vše 
je s ním spojeno a co obsahu-
je už možná nikoli. Pro jisto-
tu si uveďme defi nici počasí: 
Jde o aktuální stav atmosféry 
v daném místě a čase. Počasí 
tvoří podnebí určité oblas-
ti. Podnebí (resp. klima) je 
tedy dlouhodobý stav počasí 
na daném místě. Na základě 
dlouhodobého měření mů-
žeme pozorovat jeho změny. 
Počasí se odehrává v atmosfé-
rické vrstvě, která se nazývá 
troposféra. O vrstvách atmo-
sféry a zejména o samotné 
troposféře bude řeč někdy 
příště. Hlavním motorem 
počasí je Slunce, naše žhavá 
hvězda. Bez slunečního záření 
by se počasí neodehrávalo. A 
co vše je tedy počasím? Poča-
sí je souhrn prvků, při jejichž 
zjištění můžeme popsat jeho 
stav, tzv. povětrnostní situaci, 
resp. podmínky. Počasím jsou 
tedy oblaky na obloze a sráž-
ky z nich padající, foukající 
vítr, určitý tlak vzduchu, jeho 
teplota, vlhkost a podobně. To 
jsou meteorologické prvky, o 
nichž bude řeč v dalších téma-
tech. Čím více těchto prvků 
známe (jejich hodnoty, stav), 
tím lépe dokážeme počasí 
na daném místě k určitému 
času popsat. Když budeme 

vědět, že teplota vzduchu je 
20.0 °C a jeho relativní vlhkost 
60 % a nic jiného, nemůžeme 
říci, že víme jaké přesně poča-
sí na daném místě je. Je tam 
slunečno, zataženo či oblač-
no? Vyskytují se tam srážky? 
Jaký tam fouká vítr? Počasí 
zkoumá a studuje věda, která 
se nazývá meteorologie. Ta je 
velice úzce provázána s dal-
šími tzv. příbuznými obory, 
jako jsou zejména hydrologie, 
klimatologie a fenologie. Me-
teorologie se věnuje popisu 
aktuálního počasí, jeho vývoji 
v minulosti a prognózám po-
časí do budoucna. Z hlediska 
jednotlivých činností jsou roz-
lišovány podkategorie tohoto 
vědního oboru. V případě sle-
dování oblačnosti jde o mete-
orologii družicovou, v případě 
sledování srážek o radarovou 
atd. I když se často používá v 
běžném hovoru „nemáme se 
o čem bavit, budeme se ba-
vit o počasí“, což z určitého 
pohledu snižuje důležitost 
tohoto tématu. Při pronesení 
této věty si neuvědomujeme, 
že počasí je důležité a nemusí 
být jen nudným tématem pro 
rozhovory a jakési náhradní 
téma. Zajisté má dotyčný tou-
to větou na mysli rozhovor na 
základní úrovni, v podobě „u 
nás byl včera takový slejvák 
...“ nebo „to počasí blázní, 
letos asi vůbec nebude léto“ 
a podobně. Počasí je důležité, 
protože ovlivňuje náš život a 
veškeré aktivity různou mě-
rou bez možnosti ovlivnit ho z 
naší strany, byť pokusy o jeho 
ovlivnění již v historii byly. 
Počasí můžeme jen s jistou 
mírou nejistoty předpovídat 
a tato míra nejistoty s delším 
časem postupně stoupá, před-
povědím se budeme hodně 
věnovat. V zásadě neexistuje 
dobré a špatné počasí, neboť 
každé počasí je pro něco dob-
ré (příznivé) a pro něco niko-
li. Obecně se za pěkné počasí 
považuje počasí slunné, bez 
srážek a silnějšího větru, bez 
větších změn tlaku vzduchu 
a relativně teplé ve vztahu k 
danému období a místu. Na-
opak za špatné počasí se po-
važuje počasí hodně oblačné, 

se srážkami, silným větrem 
a naopak ve vztahu k době a 
lokalitě poměrně chladné s 
významnými tlakovými změ-
nami a dalšími negativními 
vlivy. To vše souhrnně ozna-
čujeme jako povětrnostní 
podmínky, resp. povětrnostní 
situaci. Z hlediska obecného 
vlivu existuje počasí běžné, 
které nijak významně neo-
vlivňuje naše činnosti, dále 
počasí význačné, které může 
zasahovat do různých činnos-
tí, ale nepůsobí žádné větší 
škody. Do třetice konečně po-
časí extrémní, které ovlivňuje 
běžný život podstatně a pů-
sobí i značné škody, bohužel 
často i na životech, což jsou 
škody zcela nenávratné a jaksi 
„nejdražší“. Před extrémním 
počasím vydávají meteorolo-
gické organizace jednotlivých 
států výstrahy, které se dělí 
do třech stupňů nebezpečí 
(1 – nízký ve žluté barvě, 2 - 
vysoký v oranžové barvě a 3 
– extrémní v červené barvě) 
dle různých kritérií v podo-
bě určitých parametrů dané-
ho jevu (např. srážkový úhrn 
na daném území, u nás např. 
okresu, o intenzitě 30 mm/h).  
Ve svých článcích se budu 
snažit seznámit Vás s proble-
matikou počasí, abyste měli 
více pochopení pro nesprávné 
předpovědi. Z pohledu běž-
ného člověka určitě nemám 
rád, když mi na výletě začne 
pršet. Bude mi příjemnější 
klidné, slunné a teplé počasí a 
dokonce si takové i vybírám. 
Z pohledu meteorologa jsem 
rád za význačné počasí, kte-
ré vyžaduje sledování, toto 
počasí mění značně stávající 
hodnoty a má vliv na další 
procesy, je též kladen větší dů-
raz na předpověď jeho dalšího 
vývoje. Mám z tohoto pohle-
du tedy rád bouřky (hodně 
důležité a zajímavé téma, 
kterým se budu zabývat ve 
více článcích), vydatné sráž-
ky, silný vítr a podobně. Jak o 
extrémním počasí, tak o tom 
kde nejlépe hledat informace 
o počasí tak, aby byly pravdi-
vé a dobře podané, bude řeč v 
patřičných tématech. Počasí, 
stejně jako rozložení a tvary 

oblaků na obloze jsou vždy 
přeci jen trochu jiné a nikdy 
neomrzí. Důležitým tématem 
budou oblaky a jejich druhy 
s bohatým popisem a prak-
tickými zásadami. Stejně tak 
budou důležitým tématem 
tlakové útvary a atmosférické 
fronty, patřící k základním 
příčinám určitých projevů 
počasí. Věnovat se budu též 
měření počasí a dám jakýsi 
návod, jak správně měřit po-
časí pro co největší přiblížení 
se profesionální úrovni tako-
vého meteorologického mě-
ření. Počasí není vždy stejné a 
vždy něčím dokáže překvapit, 
proto ho měříme a zazname-
náváme, což nám dává infor-
mace o tom v jakém stavu je 
naše klima či případně jak se 
změnilo a někdy jsou to neu-
věřitelné „skoky“, byť nemusí 
jít ani o významnou změnu 
(např. teploty) samu o sobě. 
To bude také jedno z mnoha 
témat oboru klimatologie. Z 
hlediska profesionálního sle-
dování počasí budou probrá-
ny instituce působící v oblasti 
meteorologie, klimatologie a 
věd příbuzných. A poté při-
dám nějaké poznatky z oboru 
hydrologie. Toto je pouze ná-
hodný výběr z nepřeberného 
množství témat těchto oborů, 
kterými je možné se zabývat a 
kterými bych se rád v dalších 
článcích zde zabýval. Příště 
nebude od věci ale začít ales-
poň stručným přehledem vý-
voje meteorologie a počátků 
pozorování počasí. Do vydání 
dalšího článku můžete pře-
mýšlet, v jaké době se lidé již 
zabývali pozorováním počasí 
a kdy byly položeny základní 
kameny vědy zvané meteoro-
logie. A pokud máte jakýkoli 
dotaz k tématice či nějaký ná-
vrh, co by vás zajímalo přede-
vším, neváhejte mi napsat.

S pozdravem, Tomáš Hrad
info@meteoaktuality.cz

Od tohoto čísla Kostomla
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Retro - máje 2017
Historie se znovu opakovala 

a za prosluněného odpoledne, 
hrající hudby a tekoucího vína 
se v Kostomlatech nad Labem 
uskutečnily 27. května 2017 
druhé Kostomlatské retro-máje. 
Tento rok se akce opět zúčast-
nilo přes sto krojovaných, což 

Jen co skončily jedny, za-
čaly druhé. Máje. Událost, 
kterou zná spousta lidí, i když 
občas je to trochu složitější. 
Někdy řeknete slovo máje a 
všichni vědí, o čem je řeč, ale 
také se vám určitě stalo, že se 
vás lidé ptali, co to vlastně ty 
máje jsou. Tak zjednodušeně. 

je potěšující číslo. Je vidět, že i 
my, kteří již máme rodiny a jsme 
pracovně vytíženi, si vždy najde-
me chvilku a umíme se společně 
pobavit. Tímto bych chtěla po-
děkovat Vám všem, kteří jste se 
jakýmkoliv způsobem podíleli 
na organizaci, ale hlavně kro-

jovaným nadšencům, bez kte-
rých by akce nikdy nedosáhla 
takových rozměrů. Velké díky 
patří také Obci Kostomlaty nad 
Labem a Středočeskému kraji 
za poskytnutí fi nančních dotací. 
Výtěžek bude využit na rekon-
strukci a úpravu sportovního 

areálu TJ Sokol Kostomlaty nad 
Labem. Již koncem měsíce červ-
na se z části výdělku provedla 
aerifi kace hřiště a jeho následné 
zapískování.

Ještě jednou díky všem,

Eva Šulcová

Je to vesnická tradice. A mu-
sím uznat, že naše Kostomlaty 
ji dodržují nejvíce a dokonce 
jsme je ještě zdokonalily. Již 
druhým rokem slavíme Máje i 
v retro verzi. A úspěšně. Mně, 
která se účastnila májí popr-
vé, nejvíce překvapilo, že Re-
tromáje měly více účastníků 

než klasické. Nevím jak vám, 
ale mně se opravdu hodně 
líbí, že tuto skvělou slavnost 
mohou slavit i (nechci říct 
starší, ale...) starší ročníky. Z 
mého pohledu si to všichni 
užili, i když si nejsem jistá, 
že si z toho někteří něco pa-
matují. No tuhle část raději 

přeskočím. Teď už stačí říct 
jen jedno: doufám, že se v této 
tradici bude pokračovat a že 
nás čeká ještě spoustu krás-
ných let, ve kterých se vesnicí 
bude rozléhat: Čí jsou Máje? 
NAŠE!

Th álie Petráňová
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 Na závěr

Společenská kronika
 

Blahopřejeme k významným jubileím:
 paní Jiřině Andrlové z Kostomlat
 paní Ludmile Volkové z Kostomlat
 paní Věře Koutské z Kostomlat
 panu Václavu Hejtmancovi z Kostomlat
 panu Zdeňku Hutrovi z Kostomlat
 panu Jaroslavu Šípkovi z Kostomlat
 paní Miloslavě Čemusové z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
 Annu Lážnovskou, nar. 16.05.2017
 Ondřeje Szabó, nar. 31.05.2017
 Šimona Horčice, nar. 03.06.2017
 Štěpána Netíka, nar. 05.06.2017
 Viktorii Loudovou, nar. 14.06.2017
 Josefa Šnajdra, nar. 15.06.2017
Naposledy jsme se rozloučili:
 s panem Václavem Drobným z Rozkoše 
 s panem Václavem Šulcem z Kostomlat

Chtěli bychom poděkovat 
Obecnímu úřadu v Kosto-
mlatech za velmi dobře při-
pravený obřad k naší „dia-
mantové svatbě“. Zvláštní dík 
patří paní ing. Hradilové, sta-

V sobotu 23. září 2017 do 
naší obce zavítá návštěva z dru-
žební obce Mikulčice. V rámci 
programu bude i přátelské ve-
černí posezení od 19,00 hod v 
restauraci Na Place s hudbou 
pana Kettnera a Živčáka. Do-
volujeme si Vás pozvat, pokud 
máte zájem o setkání s předsta-
viteli i dalšími hosty ze spřáte-
lené obce, abyste přišli posedět. 

OÚ Kostomlaty

Dne 6.června 2017 uspořáda-
la obec opět po roce jednodenní 
zájezd za poznáváním našich pa-
mátek. V ranních hodinách jsme 
zamířili do východočeského kraje, 
abychom navštívili nově zrekon-
struovaný třebechovický betlém. 
Autobus nás zavezl na náměstí a 
po „pár krocích“ jsme už mohli 
obdivovat ruční práci tamního 
řezbáře Josefa Probošta. Měli jsme 
možnost popřemýšlet nad umě-
ním a šikovností člověka, který 
s pomocí přátel ručně vyřezával 
postavičky a krajinu a ztvárnil tím 
obyčejný život třebechovických 
obyvatel. Sekerník Josef Friml ještě 
později vylepšil betlém tím, že jej 
uvedl do pohybu. Po této podíva-
né jsme odjeli do Častolovic, kde 
jsme měli v zámecké restauraci 

Poděkování

Častolovice

Návštěva z Mikulčic

Diana Sternbergová

květinová chodba v italském stylu mini ZOO

připravený oběd. Protože nás bylo 
i s řidičem 50, rozdělili jsme se na 
dvě skupiny a absolvovali jsme 
prohlídku zdejšího krásného zám-
ku. Tento zámek je od roku 1992 
ve vlastnictví paní Diany Sternber-
gové, která současně obývá jedno 
celé křídlo zámku. Zbylé prosto-
ry nechala majitelka zpřístupnit 
všem návštěvníkům. Doslova 
všem, protože na schodiště necha-
la instalovat plošinu pro vozíčkáře. 
Výklad v zámeckých prostorách 

bohatě zdobených květinami byl 
velmi zajímavý. Obzvlášť zauja-
la prosklená květinová chodba v 
italském stylu. O majitelce jsme 
se dozvěděli, že klade velký důraz 
právě na květiny a současně mi-
luje zvířata všeho druhu. Proto 
jsme navštívili ještě přilehlou mini 
ZOO a zakoupenými pamlsky 
nakrmili zdejší zvířátka. Přestože 
se nad námi občas zatáhla obloha 
a zdálky bylo slyšet dunění blížící 
se bouřky, využili jsme ještě vol-

ný čas na prohlídku rozlehlého 
(42 ha) anglického parku s poseze-
ním u kávy v „přírodní cukrárnič-
ce“. Ve smluvený čas v 17.00 hodin 
jsme nasedli do autobusu. Tento-
kráte to bylo v pravý čas, neboť se 
obloha zatáhla a začalo silně pršet. 
Takže i počasí přálo pohodovému 
a klidnému dni, který se nejen 
mně, ale určitě i ostatním líbil, což 
bylo doloženo potleskem a podě-
kováním při loučení.  

Účastnice zájezdu

rostce obce, a celému kolekti-
vu. Máme nezapomenutelný 
zážitek z celého obřadu.

Děkují manželé Šubrtovi
z Litole
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