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Slovo starostky

110 let
Sokola Kostomlaty

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám v úvodu svého pří-

spěvku popřála krásný a příjemný vstup do 
jarních měsíců a podělila se s vámi o udá-
losti, které nás v nadcházející době v obci 
čekají. 

Abychom mohli postupně naplňovat svo-
ji původní ideu v oblasti investic a rozvoje 
obecního majetku, vyhlásili jsme tento rok 
rokem intenzivních příprav. Na většinu plá-
novaných akcí je totiž nezbytně nutná pro-
jektová dokumentace, bez které není možná 
vlastní realizace projektu, ale ani možnost 
ucházet se o případnou dotaci, která by zajis-
tila spolufi nancování díla. V současné době 
probíhá v ulici 9. května v Kostomlatech n. 
L. překládka nadzemního vedení nízkého 
napětí do země. Stavba by měla být dokon-
čena v termínu do 15. 7. 2016. V souvislosti 
s touto stavbou nadále probíhají jednání s 
vlastníky pozemků pod chodníky v této lo-
kalitě tak, abychom mohli rovněž zadat pro-
jekt na jejich kompletní rekonstrukci. 

Počátkem letošního roku se nám poda-
řilo majetkoprávně vypořádat pozemek 
pod chodníkem na křižovatce ulic 9. květ-
na a Doubravská a dále se nám podařilo 
bezúplatně získat pozemek pod chodníkem 
od nádražní budovy k budově obecního 
úřadu. Obec má zájem provést jeho kom-
plexní rekonstrukci, včetně obnovy součas-
ného, velmi opotřebovaného a poškozené-
ho povrchu. Vzhledem k tomu, že součástí 
zmíněného chodníku je i v současné době 
stavebně a parametrově nevyhovující lávka 
přes „Farský“ potok, byla v této souvislosti 
objednána projektová dokumentace na její 
rekonstrukci. Vlastní práce budou zahájeny 
bezprostředně po splnění všech administra-
tivních úkonů, spojených s povolením této 
stavby. 

Zásadní a tolik očekávaná rekonstrukce, 
spojená s opravou mostovky a s výměnou 
stávajícího povrchu za asfaltový, čeká i most 
přes Farský potok u kostela. Vzhledem k 
tomu, že vlastníkem obou pochozích lávek, 
lemujících tento most, je obec, budou veš-
keré práce probíhat ve spolupráci s Krajskou 
správou a údržbou silnic Středočeského 
kraje tak, aby byly stavebně koordinovány 
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(pokračování na str. 2)

a dokončeny současně. Vzhledem k časové 
náročnosti zpracování projektové doku-
mentace i následného získání stavebního 
povolení, předpokládáme zahájení realizace 
díla počátkem jara 2017.  

Obec se také rozhodla aktivně řešit přetr-
vávající neshody, spojené s fi nanční podpo-
rou kostomlatské Tělocvičné jednoty Sokol. 
Na základě žádosti obce proběhlo jednání se 
zástupci jednotlivých sportovních oddílů, je-
hož cílem bylo nastavení budoucí vzájemné 
spolupráce a přímé komunikace se zástupci 
jednotlivých oddílů, odstranění zbytečných 
nedorozumění a třecích ploch, mnohdy ply-
noucích z ne ideálně přenesené interpretace, 
ale především podpora vlastního sportu a 
volnočasových aktivit pro sportovce všech 
zastoupených oddílů a věkových kategorií. 
Tělocvičná jednota Sokol bohužel nevyužila 
vstřícné, logické a především dobře míněné 
nabídky obce, že do svého majetku převez-
me budovu Sokolovny a tak se bude moci 
aktivně podílet na její postupné rekonstruk-
ci, třeba i s pomocí využití dotačních progra-

mů. V poslední době se tento model stal v 
mnoha obcích jedinou cestou, jak zachránit 
tento typ staveb. Jedním z hlavních důvodů 
nabízené majetkové změny není investiční 
neochota obce, ale nemožnost dlouhodobě 
nebo trvale investovat a zhodnocovat nemo-
vitosti jiného právního subjektu, resp. „cizí 
majetek“.  A tak břímě oprav i nadále zůsta-
ne na Tělocvičné jednotě. 

Další z nových informací je návrat „staro-
nového“ stojanu s EKO-VODOU. S původ-
ní fi rmou se oproti předchozím neshodám 
podařilo dohodnout na spolupráci, protože 
provozovatel se po osobním jednání rozho-
dl přistoupit na všechny podmínky, spojené 
s provozováním této služby, stanovené obcí.

Ne vše nám však vychází podle našich 
představ. Nový rok nezačal pro obec zrov-
na ideálně a příznivě. V Hroněticích bylo 
z nově vybudovaných kanalizačních jímek 
odcizeno celkem 7 ks čerpadel, a to i přesto, 
že valná většina těchto jímek se nachází na 
soukromých pozemcích. 

V letošním roce slaví naše Tělocvičná jed-
nota Sokol Kostomlaty nad Labem 110let. 
Před 110 lety v roce 1906 došlo k založení 
venkovské Tělocvičné jednoty Sokola v 
Kostomlatech, která byla druhou jednotou 
v Tyršově župě. V roce 1928 potom došlo 
k založení sportovního klubu fotbal Kosto-
mlaty.

Dne 16. června 1906 na přípravné schůzi 
v hostinci “ U Korců“ v Kostomlatech čp. 93 
za mostem k Lánům byli zvoleni funkcioná-
ři Sokola Kostomlaty. Již o posvícení 26. srp-
na téhož roku se uskutečnilo první veřejné 
cvičení za účasti sedmi místních cvičenců a 
dalších z Lysé, Nymburka a Poděbrad. Cvi-
čení proběhlo na zahradě u pekaře Vojtěcha. 
Samotnému cvičení předcházel krojovaný 
průvod, který na place u staré školy vítal sta-
rosta Antonín Fidler za Kostomlaty a Josef 
Rychetský za Lány. Na kole přijel až z Kolína 
bratr náčelník A. V. Prágl, který svým proje-

vem povzbudil kostomlatské Sokoly za župu 
Tyršovu. Ve svém článku popisuje nelehkou 
práci sokolů, schůzovali po bytech, cvičili 
na zahradách a zvláště při vzniku fotbalu si 
za své museli pořídit hadráka a pak i míč, 
neměli ani hřiště, hráli na Place, Lacinově 
louce, na Skřemeně a dalších místech. V 
roce 1927 byla otevřena nová Sokolovna, 
nádherný stánek sportu a kulturního dění 
v obci. Stavbu sokolovny fi nancovali sedlá-
ci z Lán i Kostomlat, přesto se Sokol značně 
zadlužil a dluh byl splacen až v roce 1946 z 
vlastních peněz 22 bratrů a jedné sestry, ten-
krát ve výši 170 tis. Kč.

Toto zjednodušené a krátké historické 
ohlédnutí by mělo být příkladem pro nás 
všechny, zvláště pak pro naši mládež, aby 
si uvědomili, co všechno museli naši před-
chůdci obětovat pro svého koníčka – sport a 
kopanou zvláště.

Na toto výročí připravujeme několik akcí 
v měsících červnu a srpnu, které proběhnou 
v duchu výše uvedených oslav.  

Eva Vávrová
Starostka Sokola
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Odpady, které budou p ebírány: 

nebezpe ný odpad – oleje, zne išt né obaly, barvy, lepidla, prysky ice, 
mastné tkaniny, edidla, rozpoušt dla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU 
baterie, mono lánky, atd. 

elektrospot ebi e – lednice, televize, monitory, zá ivky, drobné 
elektrospot ebi e 
-      jelikož lednice, televize a monitory pat í do systému zp tného odb ru, 

budou tyto elektrospot ebi e p evzaty pouze kompletní 

pneumatiky – od osobních automobil  bez disk , ostatní pneumatiky (to 
znamená s disky, traktorové atd.) nebudou p evzaty! 

Prosíme o striktní dodržování p edávaných odpad . D kujeme.

Obec Kostomlaty nad Labem 
Den a datum sobota 30. 4. 2016 

stanovišt as 

SD 9:10 – 9:40 

V rámci mobilního svozu nebezpe ného odpadu nebude p ebírán od ob an

z kapacitních d vod objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – 

nejedná se o nebezpe ný odpad!

občanů před neseriozními prak-
tikami podomních a pochůzko-
vých prodejců a k zamezení ná-
sledně vzniklé majetkové újmy 
občanů. 

Techničtí pracovníci obce bě-
hem roku osadili na vjezdech 
do všech našich obcí cedule 
upozorňující na tento zákaz.  Ne 
všichni tito prodejci toto naří-
zení respektují, a tak se i nadále 
můžeme s těmito „obchodníky“, 
ve chvíli, kdy zazvoní u našeho 
domova, setkat.  Pokud váš dům 
navštíví takový prodejce, upo-
zorněte jej, že obec má nařízení 

 Zprávy z obcí

Pøistavení velkoobjemových kontejnerů
 Rok 2016

Škarpy 2016

Svoz nebezpečných odpadů a odpadů
určených ke zpětnému odběru

Slovo starostky
dokončení

Zákaz podomního prodeje – rok poté
Rada obce v únoru loňského 

roku schválila a vydala nařízení 
č. 1/2015 O zákazu podomního 
prodeje na celém katastrálním 
území obce Kostomlaty nad La-
bem. Tímto nařízením byl zaká-
zán podomní prodej, při kterém 
prodejci vyhledávají spotřebitele 
dům od domu bez předchozí 
objednávky. Zároveň byl zaká-
zán pochůzkový prodej zboží a 
poskytování služeb na veřejném 
prostranství, kdy prodejce vy-
hledává spotřebitele z jednoho 
místa či při chůzi. Toto nařízení 
bylo vydáno za účelem ochrany 

Vynálezcům PET lahve, ple-
chovky, mikrotenového pyt-
líku a různých dalších obalů 
z plastu vzkazujeme: „dobrej 
nápad, lehké, levné a nezniči-
telné“. Bohužel jste netušili, co 
svým vynálezem v některých 
končinách, jako například v 
Čechách, způsobíte. Tak tře-
ba tady v Kostomlatech a při-
lehlých vsích každé jaro zdejší 
lidi sesbírají po  příkopech 
minimálně dva plné kontejne-
ry těch vašich patentů.  Už tři 
roky to tady takhle testujeme. 
Za  tu dobu jsme nezjistili, kde 
se to v těch škarpách bere, že by 
to tam snad někdo házel, Češi 
to rozhodně nejsou, možná to 
tam moře naplavilo. Nevíme, 

na zákaz podomního prodeje s 
následnými sankcemi. Pokud 
ani na toto upozornění nebude 
reagovat, můžete jej požádat o 
pracovní průkaz či průkaz to-
tožnosti a následně tyto zjiště-
né údaje předat na obci. Nebo 
můžete skutečnost nahlásit na 
obec na telefonu 325 538 611 
nebo 734 202 166. Obec může 
stíhat konkrétního prodejce v 
přestupkovém řízení. 

Drzost prodejců často nezná 
mezí a tak se nám už stalo i to, že  
po výzvě, aby podomní prodej-
ci (4 osoby) přestali s prodejem 

v obci a obec opustili, nechtěli 
uposlechnout výzvy. Proto byla 
na místo povolána Policie ČR. 
Hlídka se na místo nedostavila 
ani po 20 minutách a prodejci 
vozem opustili vesnici. Jediným 
úspěchem tak bylo, že už dál ne-
chodili dům od domu a nenabí-
zeli své služby. Věříme, že s vaší 
pomocí se nám tyto „obchodní-
ky“ podaří v obci eliminovat.

Celé znění tohoto nařízení 
najdete na: http://www.kosto-
mlaty-obec.cz/vyhlasky-a-na-
rizeni/ds-10375/p1=208

Bc. Zdeňka Keistová 

ale každý rok je to prostě tam. 
Jestli jste uvedli v přihláškách 
svých patentů, že váš produkt 
má skončit v příkopech, pak se 
ptám, proč zrovna tady v Če-
chách a na Balkáně a ne taky 
třeba v Rakousku. Diskrimina-
ce! Budeme si na vás stěžovat.

 Účastníkům testu 
2016 z Vápenska, Rozkoše, Lán 
a Kostomlat vřelé díky za stov-
ky ohnutí hřbetu. V počtu oko-
lo sta lidí jste nasbírali dva velké 
kontejnery (20m3), obešli cca 
15km cest a obětovali nějakou 
tu hodinu svého času, abyste si 
na chvilku udělali kolem sebe 
trochu kulturní  okolí. Na nebe 
s Vámi. Pěkný jaro.

V.Zalabák

S prvotními problémy jsme se 
potýkali v rámci obecního úřa-
du i při přechodu na nový účet-
ní systém. Jednotlivé neduhy 
systému a naše související poža-
davky však byly postupně vyře-
šeny a první platba poplatků za 
stočné přes SIPO tak proběhne 
již v měsíci dubnu.

Zaměstnanecký poměr ukon-
čila na základě vlastní žádosti 
pracovnice obecního úřadu 
paní Jana Keltnerová. Za ty 
dlouhé roky pro obec odvedla 
poctivý kus práce a patří jí za to 
velké poděkování.

Vážení občané, přeji Vám 
krásné jaro plné sluníčka a dob-
ré nálady.

Ing. Romana Hradilová
starostka obce
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LÁNY
(u Peugotu)

18. 3. - 20. 3. 20. 5. - 22. 5. 19. 8. - 21. 8. 18. 11. - 20. 11.

18. 11. - 20. 11.

18. 11. - 20. 11.

19. 8. - 21. 8.

19. 8. - 21. 8.

20. 5. - 22. 5.

20. 5. - 22. 5.

18. 3. - 20. 3.

18. 3. - 20. 3.

ROZKOŠ
(u autobus.
zastávky)

VÁPENSKO
(u č.p. 30)
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Barča našla nový domov v Blansku, 
aneb pøíběhy se šťastným koncem se 

odehrávají i v naší vesnici

SIPO

Kácení

V březnu pokácela obcí 
sjednaná fi rma ve spolupráci 
s obecními zaměstnanci dva 
vzrostlé smrky na místním 
hřbitově. Smrky nebyly v dob-

V návaznosti na častý poža-
davek občanů naší obce, jsme 
pro Vás zajistili možnost pla-
cení stočného prostřednictvím 
služby SIPO. Pokud máte o tuto 

V polovině ledna 2016 byla 
na výjezdu z Kostomlat nad 
Labem, směrem na Doubra-
vu, nalezena zbídačená fenka, 
sražená autem. Snaha sehnat 
na místo veterináře, který by 
na místě pejska prohlédl, se 
zdála jako zcela nesplnitel-
ný úkol. Všichni veterináři 
naši žádost poraněného psa 

V březnu byla osazena nová autobusová čekárna u OÚ, nahrazující původní, 
kterou poškodili vandalové. Doufáme, že nám dlouho vydrží takto krásná. 

ošetřit odmítli. Jediná paní 
doktorka MVDr. J. Červin-
ková z Chleb byla ochotná 
přijet a zraněného psa na 
místě prohlédnout. Naštěstí 
se fenka i přes velké bolesti 
nechala bez jediné známky 
agrese vyprostit z křoví u sil-
nice a vzít do náruče. Bylo 
zjištěno, že asi dvouletá fenka 

je velmi podvyživená (měla 
13 kg) a zablešená. Takový 
pejsek by měl vážit cca 22 
kg. Po převozu na kliniku a 
rentgenovém vyšetření bylo 
zjištěno několik zlomenin – 
zlomenina pánve, zlomenina 
zadní končetiny a rozdrcená 
tlapka.  Stály jsme před roz-

službu zájem, je třeba dostavit se 
na OÚ v termínu do 15. dne v 
měsíci s jednou složenkou SIPO. 

Eva Pijáková, 
účetní obce

hodnutím, zda nalezeného 
psa dát utratit, nechat mu 
končetinu amputovat či ne-
chat ji nákladně operovat. Po 
zvážení všech okolností jsme 
se rozhodly dát fence šanci, 
nechat ji operovat a pokusit 
se končetinu zachránit. Na 
klinice v Nymburce fenečku 

nejdříve stabilizovali a poté 
se podrobila komplikované 
operaci končetiny. Barča, jak 
jí veterináři začali říkat, strá-
vila téměř dva měsíce na kli-
nice, neboť potřebovala časté 
převazy. Postupně začala i 
přibírat na váze. Celou dobu 
se měla k světu, byla vitální, 
klidná, trpělivá a za projeve-
nou péči velmi vděčná.  Obec 
začala hledat Barče pomocí 
facebooku a webových strá-
nek nového majitele. Nikdo 
však o ni neměl zájem a tak 
již hrozilo, že Barča se po 
všech svých životních peripe-
tiích ocitne v útulku. Naštěstí 
na výzvu na facebooku zare-

agovala paní R. Škvařilová z 
Blanska, která měla o fenku 
zájem. A tak Barča nakonec 
našla svůj nový domov u  ro-
diny na  Moravě.

Obec uhradila pouze 
vstupní vyšetření a odchy-
cení psa. Finanční náklady 
na operaci a pobyt na kli-
nice byly uhrazeny z peněz, 
které se podařilo vybrat od 
dobrovolných dárců v obci. 
Všem, kteří fi nančně přispěli 
a podíleli se tak na záchraně 
fenečky Barči moc a moc dě-
kujeme. 

Bc. Zdeňka Keistová,
Ing. Romana Hradilová

ré kondici a ohrožovaly okolní 
hroby. Kácení bylo náročné, 
jelikož se obec chtěla vyhnout 
poničení pomníků. 
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Psáno v kronice pøed 100 lety:Psáno v kronice pøed 100 lety:

 Z kroniky - Vápensko

Reakce čtenáøe

Vápenská kapela pana Říhy z let 1942–43. Zleva: František 
Růžička, pan Říha, Láďa Srnec, František Bílek, Jarda Málek, 
František Srnec

Pan František Růžička, ro-
dák z Vápenska č.p. 8, reago-
val na článek v KN 1/2016:

Váš článek „Psáno v kroni-
ce před 100léty“ v letošním 
prvním vydání mě velmi mile 
překvapil a i když první část 
obsahuje pro mne už známou 
historii obce, druhá část „ 
Okupace 1938“ se mě přímo 

Vápensko
V roce 1950 bylo na celém 

území republiky provedeno 
Národní sčítání lidí, domů, 
zemědělských i průmyslových 
podniků. Ve Vápensku bylo 
celkem 35 domů a 116 oby-
vatel.

Veškerá zemědělská půda je 
obhospodařována Jednotným 
zemědělským družstvem.

Ve Vápensku jsou 3 samo-
statně hospodařící zemědělci.

Zemědělský útulek byl zří-
zen roku 1955 v domku čp.19. 
Útulek si vyžádal opravy i 
úpravy, aby se stal vhodným 
prostředím pro naše nejmen-
ší, otevřen od dubna do listo-
padu.

 Doprava a spoje.
 Rok 1957   
Komunikační spoje nebyly 

změněny. Rada MNV jednala 
velmi usilovně se zástupcem 
rady ONV J.Králem z Hroně-
tic čp.25, žádala o postavení 
silniční spojky z Vápenska na 
silnici Zbožíčko-Milovice. Bo-
hužel všechny žádosti vyzněly 
bezvýsledně, protože stavba 
této silnice (1 km) nebyla při-

jata do plánu. Zřízení této spoj-
ky má pro zdejší obec značný 
význam. Protože pak by byla v 
brzku zřízena přes Hronětice a 
Vápensko autobusová linka.

Rok 1958
V tomto roce byla dokončena 

stavba vepřína pro 200 kusů. Do 

provozu byl uveden již v srpnu. 
Výstavba tohoto důležitého ob-
jektu byla provedena svépomo-
cí, pročež náklad proti normální 
kalkulaci se snížil o 200 000 Kč.

  Rok 1959 byl převážně suchý, 
byl tedy pro včelaře příznivý. Ře-
pka, hořčice, vikev, cibule a jiné 

plodiny pěstované na semeno 
byly vítanou pastvou našim 
včeličkám. O vysoký výnos se 
přičinily právě včely. Průměr-
ný výnos z jednoho včelstva 
byl téměř 10 kg. Dodávka byla 
odevzdána ve stanovené výši.

Marta Dvořáková

dotýká, jako přímého účastní-
ka všeho dění kolem hraných 
divadelních představení a 
operetek. Byl jsem už ve svých 
14-15letech v kapele pana 
Říhy a všechny tyto divadel-
ní aktivity jsme jako hudební 
soubor doprovázeli a jak pí-
šete, pan Říha vše s místními 
ochotníky nacvičoval. 
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Zprávy ze školy
(únor - duben 2016)

1. Zápis do 1. třídy proběhl ve třech termínech: 2., 16. a 23. února. Dostavilo
 se 25 dětí, z toho přijato 22, 3 jednají o odkladu (nejpozději do 31. 5.).
2. Pedagogická rada se v pololetí sešla v jednom řádném a dvou mimořád- 

 ných termínech z důvodu řešení a vyřešení šikany.
3. V pátek 4. března proběhl první ročník masopustního karnevalu. Oce- 

 něny byly tři masky, poděkování za invenci patří všem zúčastněným
 (viz. fotografi e).
4. V průběhu jarních prázdnin byla dokončena instalace nového osvětlení  

 do všech tříd 1. stupně a školní družiny. Rozšířena byla možnost osoušení
 rukou v hale před jídelnou.
5. DĚTI ČTOU DĚTEM je projekt 5. a 1. třídy, kdy každý pátek přichází  

 žák z páté třídy ke kamarádům do třídy první a přečte jim jednu kapitolu
 z knihy na pokračování. Cíl projektu: navázání přátelství a vzájemné spo-
 lupráce starších a mladších žáků, prevence šikany, motivace začínajících  

 čtenářů k vlastní četbě.
6. Připravujeme na duben:
A. Recitační soutěž - 17/3
B. Soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici - 23/3
C. Věznice Jiřice - beseda zaměřená na prevenci pro 8. a 9. třídu - 23/3
D. Školní turnaj ve vybíjené pro 1. stupeň - 1/4
E. Představení Klubu historických vojenských vozidel z Jičína - 8/4
F. Dopravní hřiště pro 4. třídu - 11/4
G. KMD divadlo Rokoko - 13/4
H. Program „Hasík“ HZS Poděbrady pro 2. a 6. třídu - 13 + 25/4
I. Čokoládovna Šestajovice, 5. třída - 13/4
J. Projektový den DEN ZEMĚ - 22/4
K. Pedagogická rada č. 4 s volbou členů do ŠR z řad rodičů a pedagogů - 25/4
L. Plavecko-běžecký memoriál Nymburk - 27/4.

Krásné jarní dny posílá ZŠ Kostomlaty nad Labem

všechna fota ZŠ
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Mateøská školka

Karneval Kostomlaty n.Labem 2016V únoru jsme navštívili 
Planetárium v Praze, kde se 
děti seznámily s našimi nej-
bližšími planetami a formou 
krátké pohádky se dozvěděly 
o samotném pražském Pla-
netáriu. Nechyběl ani tradiční 
karneval, při němž si děti za-
tančily, užily si plnění karne-
valových úkolů a bavily se u 
různých soutěží. Koncem mě-
síce mateřskou školu navštívil 
cirkus.

S prvními jarními dny k 
nám zavítala i Velikonoční 
dřevíčková dílnička, kde se 

dětem do rukou dostaly pil-
níky, kladívka i mechanické 
vrtačky. Každý si odnesl vlast-
noručně vyrobenou hračku a 
malý dárek pro rodiče.

Na samém konci března 
jsme navštívili Polabské ná-
rodopisné muzeum v Přerově 
nad Labem. 

Děti se nově mohou těšit 
na první vlastní keramické 
výrobky přímo z MŠ, neboť 
byla pořízena vypalovací pec 
na keramiku. 

 Anna Somrová 

Během prvního čtvrtletí proběhly v nově zrekonstruované knihovně tři besedy na téma zdravé výživy s 
Gábinou Poncovou. Vzhledem k úspěšnosti a zájmu těchto besed pokračujeme další sérií. Na besedy se tedy 
můžete těšit 19. 4. – Rostlinné tuky versus živočišné, 17.5.  Semínka a ořechy, 14. 6. Luštěniny.

Omluva
Rádi bychom se omluvili za zrušení únorového sportovního odpoledne v maskách, které se pro velkou nemocnost dětí i 

dospělých nekonalo. Náhradní termín nám překazily jarní prázdniny a další jarní akce. 
Akce
Letošní Moranu jsme vynášeli 20. 3. a zároveň vítali jaro. V knihovně 1. dubna proběhla Noc s Andersenem s tématem Malé 

mořské víly. Letos přespávalo přes 50 dětí. Na květnovém večerním tvoření budeme vyrábět šablony mandal, které využijeme 
na zdobení triček. Již nyní plánujeme Rodinný den, který se bude konat 25. června. Vyhlašujeme 2. ročník soutěže o Kosto-
mlatský moučník. Připravujeme pro vás pestrý program, určitě je na co se těšit.

Výzva
Hledáme maminky na vedení dopoledního úterního programu a lektorku angličtiny pro předškolní děti.

www.klubkamarad.cz, klub.kamarad@seznam.cz

Tři bratři z Mydlovaru opět v knižní podobě 

Kniha Tři bratři z Mydlovaru, historická povídka z Polabí, od Karla Sellnera se dočkala po 82 letech svého druhého vydání. 
Stalo se tak jedinečnou zásluhou pana Mgr. Václava Kořána, který na své náklady zorganizoval výtisk této regionální knihy. 
Kniha je obohacena zajímavými přílohami a fotografi emi. Zájemci si mohou knihu zakoupit u pana Mgr. V. Kořána v Prů-
běžné ulici č.p. 344, v Kostomlatech nad Labem. Cena knihy je 250,- Kč. 

Srdečně Vás zveme na autogramiádu této knihy, která se bude konat 11. května 2016 od 17hod. v Obecní knihovně.

Klub Kamarád

Knihovna
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Kdy: 25.6.2016 od 15hod
Kde: areál ZŠ Kostomlaty nad Labem

KLUBLÍKOVÝ OBCH DEK

KOSTOMLATSKÝ MOU NÍK

KOLE KIÁDA, SOUT ŽE

OB ERSTVENÍ VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

DIVADLO ALFA A OMEGA PLACKOHRANÍ

VYSTOUPENÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU

MALOVÁNÍ NA OBLI EJ

V uplynulé době se naši zá-
stupci zúčastnili výročních 
valných hromad přátelských 
SDH v Kamenném Zboží a v 
Kostomlátkách. Ve slavnostních 
uniformách se naši zástupci 
účastnili VVH šestého okrsku 
v Kostomlátkách, kde jsme 
rozplánovali činnost 6. okrsku 
(oslavy svátku sv.Floriana – pa-
trona hasičů, I. kolo soutěže 
v požárním sportu, okrskové 
schůze a námětové cvičení). 

Náš sbor v únoru zorganizo-
val Hasičský ples s hrou o ceny. 
Ples byl připraven velmi dobře, 
účast byla velmi slušná. Ne-
smím opomenout podíl spon-
zorů, kteří nás podpořili jak 
fi nančně, tak materielně. Tímto 
chci jménem našeho SDH všem 
moc poděkovat: Stavebniny Ši-
bice, Dagros s.r.o. Kostomlaty 
nad Labem, Dvůr Kostomlaty 
nad Labem , Montamilk Ka-
menné Zboží, Pekass Milovice, 
Pískovna Kostomlátky, Balírna 

     2. ro ník 

KOSTOMLATSKÉHO  
MOU NÍKU 

 

Pod lte se s ostatními o Váš oblíbený 
mou ník, upe te ho a p ineste  

  25. ervna na Rodinný den 

v Kostomlatech. 
 

Ú astníci rozhodnou o vít zi. 
 

P ihlášení k ú asti v sout ži, prosím do 23. ervna 
klub.kamarad@seznam.cz 

telefon 604 778 323 
nebo osobn  v KK. 

 

zeleniny Předměřice, Pivovar 
Postřižiny Nymburk, Cukrárna 
u Evy Kostomlaty, Cukrárna 
Martina Burdová Kostomlaty, 
Proagro Kostomlaty, Cattering 
– pan Radek Valenta Hronětice, 
Restaurace Sokolovna – slečna 
Markéta Toušová Kostomlaty, 
Pohostinství Hronětice – paní 
Věra Řezníčková, Green spol Ši-
bice, Lesnické práce Milan Klo-
sovský, Myslivost -  pan Martin 
Ježek, Stavební stroje- pan Pavel 
Keist Hronětice, Kadeřnictví 
Kostomlaty n.L. – slečna Jana 
Šnajdrová, soukromý zemědělec 
p. Martin Šulc Hronětice, Letec-
ká škola Zbyněk Adam Kosto-
mlaty nad Labem.

Sešli jsme se na jedné výboro-
vé schůzi, kde byl rozpracován 
plán činnosti našeho sboru na 
jednotlivé měsíce roku 2016. 
Naše výjezdová jednotka zasa-
hovala při nočním požáru v Mi-
lovicích v počtu 1+4 s technikou 
CAS 25 Š706. Řidiči – strojníci 

absolvovali periodické školení 
na HZS Nymburk, ověřili si své 
znalosti testem, který úspěšně 
splnili. Provedli jsme údržbu vý-
zbroje a výstroje spolu s přidě-
lenou technikou. Uklidili jsme 
vnitřní prostory hasičské zbroj-
nice, byla napojena kanalizace 
na hlavní řad. 15.března jsme 
pomáhali při likvidaci požáru 
rodinného domu v Hroněticích.

Ve spolupráci s OSH Nym-
burk proběhla registrace našeho 
SDH, je to akce celorepubliková. 
Vidíte, ani nám se administrati-
va nevyhýbá a bude přibývat. 

Na měsíce duben – květen 
připravujeme: - výměnu čerpa-

dla u vývěvy u CAS 25 (udělá-
me svépomocí v rámci výcviku 
strojníků)

- začneme s nácviky disciplín 
v požárním sportu

- námětové cvičení v obci pro 
veřejnost

- kondiční jízdy řidičů a vý-
cvik členů výjezdové jednotky

- příprava oslav svátku svaté-
ho Floriana a Den otevřených 
dveří v hasičské zbrojnici

- brigádu na úpravu zahrady 
u hasičské zbrojnice a okolí

- údržbu vodních zdrojů v 
obvodu Obecního úřadu Kosto-
mlaty nad Labem

Připravujeme také oblíbené 
pálení čarodějnic pro širokou 
veřejnost na Šibické louce.

O akcích budete všichni in-
formováni místním rozhlasem.

Společně s vedením obce se 
budeme zabývat případnou do-
tací na získání nového vozidla 
(CAS).

Úkolů máme před sebou 
mnoho. Je jenom na našich čle-
nech, jak se k úkolům postaví. 
Věřím, že vše zvládneme a v 
obci bude náš sbor vidět.

Za SDH Hronětice
starosta SDH                             

Miroslav Škornička   

Z činnosti SDH Hronětice

Vynesli jsme Moranu a pøivítali jaro v Kostomlatech
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Kroužek mladých myslivců

Rok včely

S dětmi z mysliveckého kroužku jsme přes zimu vyráběli hnízdní 
budky pro ptáky, které jsme pověsili na stromy. Také jsme vypusti-
li divoké kachny na rybník na konci vsi ve směru na Rozkoš a na 
rybník u Vápenska. V nejbližší době se chystáme jako každý rok na 
úklid nepořádku po našich nepořádných spoluobčanech.

text a foto
František Touš, Kroužek mladých myslivců

Jaro má 7 druhů počasí a v 
dubnu žádné z nich neschá-
zí. Teplé dny mohou střídat 
dny chladné i se sněhovými 
přeháňkami. Vše má nyní v 
rukou počasí. Včeličky mají 
za sebou opět mírnou zimu. 

Včelaři jsou seznámeni s vý-
sledky rozborů měli - spadu, 
který se odevzdal již v led-
nu. V příhodných teplejších 
dnech nahlížíme do úlů a 
provádíme orientační pro-
hlídky. Zjistíme množství zá-

sob a plodové plochy, z které 
se líhne budoucí generace 
včel. Případně odstraníme 
nepěkné souše, je-li třeba, 
doplníme zásoby. Právě před-
jaří je velmi náročné období 
pro včelstva. Pylová nabídka 
je již štědřejší, nejsou to jen 
sněženky a bledule. Postup-
ně kvetou vrby, trnky, třešně 
ptačí, slivoně, nastupují javo-
ry i další. Nelze opomenout i 
drobná kvítka našich zahrá-
dek od plicníků, dymnivek až 
po pampelišky. Z nich včely 
přinášejí oranžové rousky. 
Pyl rostlin není jen žlutý. 

vlevo - Včelky přináší pyl. dole - Včela na květu čemeřice.

Hnědý, výživný pyl se obje-
vuje v úle z trnky obecné, po-
dobný je i z třešní. Žlutavý pyl 
nosí z květů mahonií, bělavý 
z drobných kvítků vřesovců. 
Modrý pyl nosí ze svazenky, 
černý nabírají v květech vl-
čích máků. Často nám rámek 
s uloženým pylem připomíná 
paletu barev a té práce co za 
tím je! Pyl je velmi důležitý 
pro výživu plodu.

Včelám dík!
                                                                               

text a foto
 Marta Dvořáková

Tak nám začíná astronomické JARO!Na všechny tvé choroby, včela lék ti vyrobí.
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Tenisový kurt Kostomlaty nad Labem

Sokol
Vážení sportovní přátelé, občané Kostomlat a všichni příznivci kostomlatského Sokola!

V pátek 18. března 2016 se konala Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Kostomlaty nad Labem za přítomnosti 
starostky Obce Kostomlaty nad Labem paní ing. Romany Hradilové.

Ve své zprávě jsem přítomné seznámila s činností výboru Sokola za uplynulé roční období a v krátkosti bych s tímto 
seznámila i Vás, občany Kostomlat.

Tato valná hromada byla zároveň schůzi volební. Nový výbor bude pro příští volební období pracovat v tomto 
složení:

starosta:  s. Vávrová Eva                                            Kontrolní komise: s. Zdeňková Irena
1. místostarosta: s. Mezuliánková Iveta    b. Bárta Antonín
2. místostarosta: b. Petráš Josef                                                                  b. Cankář Miroslav
jednatel:  s. Rutterová Ivana
hospodář:  s Hercoková Milena
členové výboru:  b. Houdek Tomáš, b. Holub Matouš, b. Klosovský Luboš, b. Vácha Petr

Tento měsíc jsou to již tři roky, kdy jsem se rozmýšlela, zda tuto funkci starostky přijmout a dnes jsem stála opět před stejnou otázkou. 
Svou funkci jsem nabízela jak členům výboru Sokola, tak všem přítomným na valné hromadě. Bohužel neúspěšně. Myslela jsem, že by v 
čele Sokola mohl stát člověk, který by Sokol vedl třeba lépe než já spolu se stávajícím výborem.  Mnoho lidí ví, jak a co by se mělo dělat, 
kritizují, že nemáme žádnou vizi na opravu naší Sokolovny. Všichni ti mají možnost stát se členy sokolského výboru a mohou předvést, jak 
to bez fi nancí dokázat. Vím, že se tady nabízí jedna možnost a to přenechat naši Sokolovnu Obecnímu úřadu. S tímto návrhem přišla paní 
starostka již na minulé výroční schůzi. Do dneška však neproběhlo mezi námi žádné konkrétní jednání, nevíme, za jakých podmínek by 
tento převod proběhl a nevíme ani, jestli by sedmičlenný výbor Sokola toto mohl rozhodnout. Mohu vám říci, že mi budova Sokolovny a 
vše kolem Sokola leží v hlavě, se Sokolem chodím spát a se Sokolem se v poslední době probouzím. Stále se zabývám myšlenkou, a ne jen já, 
ale i celý výbor, proč by Sokolovna nemohla zůstat naše a obec by nám s její opravou fi nančně vypomohla. Myslíme si, že by se určitě našel 
způsob jak nám fi nančně vypomoci i v případě, že by Sokolovna nebyla obce.  Vždyť i my se snažíme získat fi nanční prostředky z dotací 
a myslíme si, že bychom společnými silami mohli vytvořit nějakou hromádku peněz, za kterou bychom naši budovu opravili. V současné 
době připravujeme ve spolupráci s ing. Petrou Koutskou projekt na celkovou rekonstrukci Sokolovny, abychom byli připraveni na vyhlášený 
dotační titul.   

Zastupitelé nám pro letošní rok odsouhlasili dotaci ve výši 200 tis. Kč, za což jim patří naše velké poděkování. Bez této dotace bychom 
těžko mohli sport v Kostomlatech v takovém rozsahu provozovat, ale i tak to nebude lehké fi nančně vyjít.

Pro letošní rok jsme z rozpočtu vypustili úhradu cestovného pro jednotlivé oddíly, což je od dob hlavního pokladníka Sokola pana Do-
lejšího asi poprvé.

Přestože těch peněz není moc, snažíme se kromě zajištění dobrých podmínek pro naše sportovce každým rokem investovat nějakou část 
z našeho rozpočtu do opravy:

-Vyměnili jsme stará plechová garážová vrata za nová, vyklápěcí, aby splňovaly bezpečnostní podmínky. Nyní garáž slouží k úklidu ná-
řadí a traktůrku na sekání hřiště.

-Firma Milan Veselý provedla vybetonování této garáže a vybetonovala nový schod do kabin volejbalu a přípravky.
Na svých schůzkách výbor Sokola řešil následující:
V polovině loňského roku jsme uzavřeli pojistnou smlouvu s Kooperativou, roční pojistné splatné k 1. 5. 2016 činí 9.721,- Kč.
V minulém roce jsme také žádali o několik dotací.
– podali jsme žádost o dotaci, kterou vyhlásil OFS Nymburk na akci „zelený trávník“ na zalévání fotbalového hřiště – bohužel neú-

spěšně

Druhá sezóna v novém

Obec Kostomlaty nad Labem oznamuje všem zájemcům o 
bílý sport, že obecní kurt u fotbalového tréninkového hřiště 

zahajuje svou sezónu. Kurt bude přístupný veřejnosti
od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016.

Rezervaci je možno provést na telefonních číslech 
603110262 – paní M. Dudlová, 736457770 – paní J. Šulcová 
nebo osobně u správce tenisového kurtu pana Josefa Šulce, 

Pod Sokolovnou 246, Kostomlaty nad Labem. 
Ceník: Žáci ZŠ Kostomlaty n/L 40,- Kč/hod., ostatní hráči 

100,- Kč/hod.
Permanentka 10 hodin – 800,- Kč

Povinná záloha za klíč 100,- Kč platba u p. Šulce
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– v loňském roce jsme též žádali o župní granty a granty odboru sportu. Z těchto žádostí nám bylo poukázáno od Župy Kolín na 
účet celkem 32 943,-Kč.

– z fondu hejtmana jsme žádali o příspěvek na staročeské retromáje  
– začátkem listopadu jsme vyplnili žádost na program VIII. neinvestiční dotace na rok 2016. Tato dotace je ze státního rozpočtu a 

je orientovaná na podporu činnosti trenérů a asistentů zajištujících práci s dětmi a mládeží do 18 let a zabezpečení sportovního vybavení a 
výstroje pro aktivity dětí a mládeže - tato neinvestiční dotace program VIII na rok 2016 je v jednání

V letošním roce jsme opět žádali
– o dotaci na MŠMT na automatické zalévání fotbalového hřiště
– o dotaci na Středočeský kraj v rámci programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na vytápění Sokolov-

ny pomocí plynových infrazářičů Helios.

Mohu vás ujistit, že připravit tyto žádosti o dotace není jednoduchá záležitost a oba výbory- jak fotbalový, tak sokolský, strávily na jejich 
přípravě spoustu svého času. Nemálo času jsme strávili na statistických výkazech pro Župu Kolín, které jsme museli odevzdat do 15. 2. 2016, 
jinak bychom měli za pozdní dodání kráceny dotace. Zároveň s těmito výkazy jsme odevzdali pro všechny naše oddíly na Župu celkem 
15 žádostí o Župní grant odboru sportu a Grant odboru sportu ČOS pro rok 2016. Od začátku letošního roku jsme vlastně jen úřadovali a 
papírovali. Děkuji všem vedoucím oddílů a členům výboru za pomoc při přípravě těchto žádostí o dotace a výkazů na župu Kolín.   

V současné době má naše Tělocvičná jednota Sokol Kostomlaty 173 členů, dospělých členů je 103 a 70 členů je mládeže, 15 malých fot-
balistů minipřípravky bude zaregistrováno dodatečně. Nejstarším členem naší TJ je pan Ladislav Ježek. Nejstarší členkou byla paní Marie 
Zdeňková, která v loňském roce zemřela. Členské příspěvky zůstávají stejné jako v minulém roce, dospělí 500,- Kč, mládež do 18 let a senioři 
100,- Kč. Z důvodu fi nanční nedostatečnosti však zvažujeme navýšení členských příspěvků pro příští rok. V současné době máme vybrané 
příspěvky od všech sportovních oddílů, zbývá nám dovybrat pouze všestrannost. Příspěvky jsou jednou ze součástí našeho příjmu.

Výbor Sokola se schází každý měsíc. Na svých schůzkách řeší nejen vše, co se točí kolem naší Sokolovny a jejího prostranství, hlavně se 
ale zabývá potřebami a přáním našich sportovních oddílů, jak dospělých tak hlavně naší mládeže.

Něco málo o každém z nich:
Oddíl fotbalu – předseda oddílu Josef Petráš – v současné době je předsedou čtyř oddílů – A mužstva, dorostu, starší přípravky a mladší 

přípravky. Pro nedostatek žáčků jsme v minulém roce nepřihlásili do soutěže žáky, ti co svým věkem odpovídají této soutěži, hostují v TJ 
Stratov.

Jak všichni víte nebo si pamatujete z mé loňské zprávy, všichni naši fotbalisté a lidé kolem fotbalu jsou zaregistrováni ve FAČR. V loňském 
roce konkrétně od 1. 7. 2015 došlo ke kompletní elektronizaci fotbalových agend. Vše začalo být on-line, zápisy, registrace hráčů, sběrná 
faktura.

Díky členům fotbalového výboru jsme vše zvládli s nadhledem. Hoši k tomu přistoupili zodpovědně. Zakoupili jsme notebook, tiskárnu 
a díky kostomlatským sponzorům Tomáši Tykvovi  a Martinu Bendlovi nám internetová síť funguje bez problému a zdarma. Založili jsme 
fotbalový účet u Poštovní spořitelny „ERA“, kam dochází sběrné faktury za měsíční vyúčtování rozhodčích.  FAČR nám díky tomu, že 
máme mládežnická družstva, přispěla na nákup notebooku částkou deset tisíc Kč.

Velkou radost máme z těch nejmenších fotbalistů, kterým se věnují Lukáš Vorlíček a Jarda Tománek. Oddíl těchto minifotbalistů není 
zatím nikde registrován, jsou ale příslibem, že nám vyrůstá nová generace fotbalistů, myslím, že se máme určitě na co těšit.

Jako každým rokem i loni uspořádali vedoucí žáků 14. ročník žákovského turnaje „Memoriálu Otakara Zdeňka“. Přestože letos žáčky 
nemáme, chtěli bychom tuto tradici zachovat a uspořádat turnaj z řad dorostenců.

Fotbalový oddíl uspořádal v loňském roce Staročeské retromáje. Myslím, že byly úspěšné nejen dle ohlasu sportovců, ale i občanů Kosto-
mlat. Bylo o nich napsáno a řečeno myslím dost, jen tolik, že výtěžek z této akce ve výši 32 tis. Kč je připsán na fotbalovém účtu a bude použit 
na rekonstrukci fotbalového hřiště.

Oddíl volejbalu - vedoucí Mezuliánková Iveta se svým týmem trenérů – vychovávají družstvo mladších žákyň, starších žákyň a družstva 
minivolejbalu. Dle umístění v tabulkách si vedou úspěšně. Protože jsem některé zápasy sama viděla, mohu říci, že je vidět velké zlepšení.  

Děvčata nejen, že vedou naši mládež k lepším výkonům, ale také trénují a hrají Krajskou soutěž žen. Velké poděkování jim patří za přípra-
vu volejbalového kempu, ale nejen za to, musíme ocenit i to, že stráví týden s volejbalovými dětmi na úkor svého volného času a dovolené.

Oddíl pétanque - vedoucí manželé Vaníčkovi – družstvo má celkem devět členů z toho jsou tři senioři. Družstvo trénuje, jezdí po zápa-
sech, jsou účastníky Polabské ligy, UBU ligy, jezdí na zápasy pořádané českou asociací pétanque klubu. Manželé Vaníčkovi nás v loňském 
roce reprezentovali na pětidenním turnaji ve Španělsku. Ke konci loňského roku uspořádali 1. ročník pétanque turnaje v Kostomlatech pod 
názvem Mydlovarský žebřík. Turnaj se díky dobré připravenosti a příznivému počasí vydařil a věřím, že se zúčastněná mužstva ráda do 
Kostomlat vrátí i v letošním roce.

Oddíl stolního tenisu – vedoucí Vácha Petr – toto družstvo má celkem 10 členů, hrají okresní přebor a umístění na středu tabulky je jistě 
potěšující. Hoši trénují v sále naší Sokolovny. V létě podmínky pro trénování mají celkem příznivé, horší je to v zimě, kdy teplota hlavně při 
zápasech nesmí klesnout pod 10 stupňů celsia. Doufám, že nám někdy dopadne dotace na topení v sále Sokolovny a podmínky pro tréno-
vání budou příznivější. Jestli ale ne, museli bychom hochům zajistit trénování pro zimní období v hale BIOS, jako ostatním mužstvům. Přála 
bych jim, aby se jim podařilo také založit družstvo mládeže.

Oddíl fl orbalu – vedoucí Tomáš Říha, Matouš Holub-  je nejmladším oddílem naší Tělocvičné jednoty, má 16 členů. Tato parta kluků se 
vlastně dala dohromady minulý rok a začali velmi úspěšně. Byli zařazeni do soutěže Praha a Středočeský kraj, třída mužů, skupina B. V sou-
časné době jsou na prvním místě tabulky a pomýšlí i výše. Trochu problém je v tom, že v naší hale BIOS mohou pouze trénovat, na zápasy a 
turnaje si halu musí pronajímat za nemalé částky.  Protože tento oddíl nebyl pro loňský rok zařazen do rozpočtu, tak si hoši vše hradili sami. 
Musím je pochválit i za dobrou spolupráci s výborem Sokola.

V krátkosti jsem vám přiblížila něco málo o každém oddílu naši Tělocvičné jednoty.
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Ke konci měsíce března ukončil správcování naší jednoty pan Radim Antl. Děkuji mu za jeho práci pro kostomlatský Sokol a přeji mu 
hodně úspěchů v dalším životě.

Novým správcem našeho areálu je pan Miroslav Zinek.
 Přítomné jsem také seznámila o průběhu schůzky vedoucích jednotlivých oddílů s radou obce, na kterou nás pozvala paní starostka. 

Schůzka proběhla v přátelském duchu, diskutovali jsme o vyúčtování dotace od obce, které by mělo obsahovat pouze doklady na činnost 
našich sportovců. Jednali jsme o způsobu přerozdělení fi nancí pro letošní rok pro jednotlivé oddíly.  Zastupitelé chtějí podporovat sport v 
Kostomlatech a na druhou stranu ani my se nebráníme jakékoliv pomoci pro obec, když bude třeba. Myslím si ale, že to, že se naši vedoucí 
a trenéři starají celkem o 80 dětí zdarma ve svém volném čase, je také určitá spolupráce s obcí.

Přála bych si, aby se změnil náhled našich zastupitelů na naši organizaci a aby na všechny organizace dotované obcí měli stejný metr. 
Snažíme se zbytečně neutrácet, fi nančně pokrýt potřeby našich sportovců a nevidím nic špatného na tom, když se nám z našeho rozpočtu 
podaří provést malou opravu nebo údržbu areálu. Za celé volební období se nám podařilo opravit WC na hřišti, zrekonstruovat dámské i 
pánské záchody v restauraci, vybudovat nový komín, vyměnit stará garážová vrata, vybetonovat garáž a opravit schody do kabin volejbalu 
a přípravky.   

Ve své zprávě jsem přítomné a dnes i vás v krátkosti seznámila s činností výboru Sokola. Snažíme se všichni pracovat pro Sokol dle nej-
lepšího svědomí a mrzí nás názory některých občanů Kostomlat, kteří pro obec ani Sokol za celý život nic neudělali, ale kritizovat dokážou.

Závěrem jsem poděkovala všem za dobrovolnou práci ve prospěch sportu v Kostomlatech, členům výboru Sokola, trenérům, asistentům, 
našemu panu správci za udržování sportoviště a jeho okolí, kostomlatským fanouškům a všem za podporu a činnost ve prospěch naší jed-
noty.

Poděkování patřilo i všem našim sponzorům jak po stránce fi nanční, naturální či pracovní.

Popřála jsem všem a přeji to i Vám, občanům Kostomlat, krásné jarní dny a hlavně pevné zdraví.  

Eva Vávrová
starostka TJ Sokol Kostomlaty n./L.

Postřižinský přebor mužů Nymburk (ročník 2016)
 Kostomlaty nad L. - Kovanice                    NE   27.03.2016     15:00
 Hrubý Jeseník          - Kostomlaty nad L.     SO   02.04.2016     16:30   
 Kostomlaty nad L.   - Sokol Lipník              NE  10.04.2016      16:30  
 Kostomlaty nad L.   - Opočnice                    NE   17.04.2016     17:00  
 Městec Králové A    - Kostomlaty nad L.     NE   24.04.2016     17:00    
 Kostomlaty nad L.   - Kostelní Lhota A  .     NE   01.05.2016     17:00
 Sokol Běrunice A     - Kostomlaty nad L.     SO    07.05.2016    17:00
 Kostomlaty nad L.   - Přerov nad L. A          NE   15.05.2016     17:00    
 Ostrá B                     - Kostomlaty nad L.     NE   22.05.2016     10:15
 Kostomlaty nad L.   - Loučeň                       NE   29.05.2016     17:00
 Milovice A               - Kostomlaty nad L.     SO   04.06.2016     17:00  
 Kostomlaty nad L    - Rožďalovice A.          NE   12.06.2016     17:00
 Všejany                    - Kostomlaty nad L.     SO   18.06.2016     17:00
 

1.A třída skupina B Středočeského kraje- dorost
16.kolo 12.03.16       SO 10:15        Kostomlaty n/L  TJ Čečelice
17.kolo 19.03.16       SO 10:00        Ostrá   Kostomlaty n/L
18.kolo 26.03.16       SO 10:15        Kostomlaty n/L              TJ Straky
19.kolo 02.04.16       SO 10:00        SK Bělá p/Bezdězem     Kostomlaty n/L
20.kolo 09.04.16       SO 10:15        Kostomlaty n/L              AFK Milovice
21.kolo 16.04.16       SO 10:15        SK Slavia V. Borek        Kostomlaty n/L
22.kolo 23.04.16       SO 10:15        Kostomlaty n/L              SK Čelákovice
23.kolo 01.05.16       NE 10:15        Sokol Luštěnice             Kostomlaty n/L
24.kolo 07.05.16       SO 10:15        Kostomlaty n/L              Dolnobousovský SK
25.kolo 14.05.16       SO 10:15        SK Mšeno                      Kostomlaty n/L
26.kolo 21.05.16       SO 10:15        Kostomlaty n/L              TJ Litol
27.kolo 28.05.16       SO 10:30        Chotětov                        Kostomlaty n/L
28.kolo 04.06.16       SO 10:15        Kostomlaty n/L              TJ Lysá n/L
29.kolo 12.06.16       NE 10:15        TJ Hovorčovice             Kostomlaty n/L
30.kolo 18.06.16       SO 10:15        Kostomlaty n/L              SK Benátky n/J

Rozpis soutěže jaro 2016

JON.CZ
Okresní soutěž mladší
přípravka (ročník 2016)

Poříčany - Kostomlaty nad La-
bem ST 20.04.2016     17:00

Kostomlaty nad Lab. - Stratov  
ST 27.04.2016       17:00

TJ Straky B - Kostomlaty nad 
Labem ST 04.05.2016     17:00

VOLNO - Kostomlaty nad La-
bem ST 11.05.2016

Třebestovice - Kostomlaty nad 
Labem ST 18.05.2016      17:00

Bohemia Poděbrady B - Kosto-
mlaty n. l. ST 25.05.2016      17:00

Kostomlaty nad Lab. - AFK Mi-
lovice B ST 01.06.2016       17:00 

    
TJ Pátek - Kostomlaty nad La-

bem    ST 08.06.2016       17:00

 Kostomlaty nad Lab.    Všejany                             
ST 15.06.2016       17:00
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 Na závěr

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:

paní Marii Vaňkové
paní Heleně Bodlákové
paní Jiřině Srncové

Mezi námi jsme přivítali:
Sofi i Cerhovou, nar. 1.7.2015

Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Jaroslavem Koterou z Kostomlat
s paní Věrou Černou z Kostomlat
s panem Jaroslavem Bodlákem z Kostomlat
s panem Janem Hlavičkou z Rozkoše

V roce 2016 uteče 50 let od doby, kdy jsme my, narození v 
roce 1951 opustili brány ZDŠ v Kostomlatech. V květnu usku-
tečníme setkání, doufám, že účast bude hojná, vždyť jsme byli 
silný ročník! Všem spolužákům pozdrav a přání pevného zdra-
ví posílá Honza Dvořák.

Spolužáci Jak jsme se dostali do tanečních
Dnes je doba taková, jaká je. 

Všechno je vždy na jednom 
místě, všechno se dá zjistit na 
jednom místě, všechno se dá 
zařídit na jednom místě a tím 
se stal internet. Přiznejte si 
sami, kdo z vás ještě chodí na-
kupovat do nákupních center, 
či jednot a norem, a koho ještě 
minula éra internetového ob-
chodu. Například když chcete 
reklamovat zboží, zařídíte to 
na „netu“. Nebo si online kou-
píte roční permanentku do 
posilovny. Je to přece snadné, 
z pohodlí domova. To přesně 
se vám vybaví při jakémkoli 
zařizování, třeba i u tanečních, 
kam jsme se chtěli přihlásit od 
září 2016. Na internetu jsme 
získali potřebné informace.

Naši rodiče se rozhodli, že 
nám v tom pomohou a vše za-
jistí. Na první den se vybavili 
kulichy, čepicemi a beranicemi 
a také kabáty a péřovkami, ne-
boť prodej se měl uskutečnit v 
úterý ráno, kdy teploměr uka-
zoval mínus čtyři stupně Cel-
sia. „Aby nám nebyla zima,“ 
mysleli si. Když dorazili na 
místo, bylo zde liduprázdno až 
na jednoho milého pána, kte-
rý tady postával již od první 
hodiny ranní. Vzájemně se s 

úsměvem pozdravili a potřás-
li rukou. „Třeba by nás pustil 
i před sebe,“ napadlo je, ale 
hned to zavrhli. Vždyť stát ve 
frontě druzí ve tři hodiny ráno 
je skvělé. 

Po chvíli je již nebavilo stát 
a bolely je nohy, a proto si roz-
ložili skládací židličky a karto-
nové papíry. Díky bohu, že je 
napadlo si vzít pořádnou vý-
bavu. Ale židle je nezahřejí, tak 
začali popíjet grog, svařák a čaj 
z již připravených termosek. 
Naštěstí každé čekání má svou 
záchranu (alespoň většinou) 
a i nad nimi se slitovala paní 
pracující v Kokosu a v půl páté 
je pustila do budovy, aby jim 
nebyla taková zima. Uběhly tři 
a čtvrt hodiny a nastala hodi-
na H. Na začátku byli všichni 
v klidu, ale jakmile se otevřela 
pokladna, tak se lidé proměni-
li v býky a volné lístky do ta-
nečních se změnily v červené 
šátky, ovšem naši vynalézaví 
a silní rodiče vytvořili lidskou 
zábranu, která byla dozajista 
pevnější a jistější než železná 
opona své doby. Poté se clona 
rozdělila na dvě části a jedna 
z nich šla do cíle a zakoupila 
kupony, nastala napjatá chvíle. 
Dostane se našich osm párů 
do Taneční školy ALFA? 

Naštěstí nám brzké vstávání 
našich rodičů pomohlo a my 
jsme měli zamluvené páteční 
kurzy. Ne nadarmo se říká, že 
kdo dřív přijde, ten dřív mele. 
Když se na to dneska podíva-
jí rodiče zpátky, říkají si: “To 
nám připomíná dobu, kdy se 
platilo bony a stály se fronty 
na banány a pomeranče, no 
prostě jako za starých dobrých 
časů.“ 

Byl to pro všechny dozajista 
zajímavý zážitek. Doufáme, že 
to těm mrznoucím rodičům 
oplatíme formou krásných zá-
žitků z tanečních.

Autoři: Eliška Apjarová, 
Th alie Petráňová, Klára 

Dytrychová, Barbora Šilarová
Loňský závěrečný taneční věneček - foto Marta Dvořáková
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