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Vážení a milí spoluobčané,
po ne zrovna ideálním začátku letošního
roku jsme se konečně dočkali příjemného
léta bez větších výkyvů a neúnosných veder
a tak se mnohým z nás oživily vzpomínky
na dětská léta u babiček, pod stany u českých
rybníků a dovolených trávených v tuzemsku. Kromě milých vzpomínek se letošní
léto stalo i nositelem dobrých zpráv. Podařilo se nám v něm totiž zúročit dlouhodobou
snahu o vylepšení rozpočtu obce formou
čerpání dotací ze státních zdrojů. Obci byla
schválena finančně velmi významná dotace na rekonstrukci mateřské školy ve výši
19,5 mil. Kč z fondů Ministerstva financí a dále dotace na rekonstrukci odpadů v
základní škole ve výši 1,8 mil. Kč z Fondu
obnovy venkova Středočeského kraje.
Pro obec je získání těchto finančních prostředků zcela zásadní počin, kterého si velice
vážíme, neboť nám významně pomůže zafinancovat již rozpracované stavby a ušetřit
tak finanční zdroje obce pro další projekty,
kterými jsou např. plánovaný vodovod do
okolních obcí, kanalizace pro obce Rozkoš
a Vápensko či postupná rekonstrukce chodníků.
Mezi tyto plánované projekty patří určitě
i výstavba nové lávky přes Farský potok u
kostela. Obec už má k dispozici zpracovanou studii a v současné době probíhá příprava zadávacího řízení na zpracování příslušné projektové dokumentace. Pokud vše
dobře dopadne, mohla by být stavba této
lávky pro pěší zahájena již v příštím roce.
Další pozitivní letní zprávou je získání cisternové automobilové stříkačky (CAS)
Mercedes Benz Atego pro naše dobrovolné
hasiče. Jedná se o zásahové vozidlo, které
sloužilo profesionálním hasičům v Praze a
po obměně vozového parku tamní jednotky
se ho podařilo získat „do služby“ pro naši
obec. Po nedávno zakoupeném speciálním
dopravním automobilu Ford Transit, který
obec pořídila pro své dobrovolné hasiče, je
tak vozový park po mnoha letech obnoven,
je kompletní a nyní už zbývá jen dovybavit členy naší výjezdové jednotky novými
ochrannými oděvy a helmami. Dodávka
těchto ochranných zásahových prostředků
se měla uskutečnit již na jaře tohoto roku,
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Slovo starostky

ale v důsledku přijatých mimořádných opatření, je bohužel opožděna. Jsme však pyšní
na to, že nyní bude naše jednotka vybavena
na srovnatelné úrovni, jako profesionální zásahové sbory a bude plně připravena s nimi
spolupracovat.
Ve světle těchto pozitivních skutečností
nás o to více zamrzel čin jednoho z našich
občanů, který začátkem prázdnin zcela nepochopitelně „odložil“ své plastové odpady
před budovu obecního úřadu. Hlavním
důvodem jeho jednání, jak sám doznal,
byla skutečnost, že svozce odpadů neodvezl nádobu na odpad přímo od jeho domu,
ke kterému není možný přístup svozovou
technikou. Ráda bych proto v této souvislosti chtěla poděkovat všem občanům, kteří
díky poloze svých nemovitostí každý týden
vyvážejí odpadní nádoby s mnohem těžším
obsahem a na podstatně vzdálenější místa
přístupná svozové technice. Pokud by totiž
i oni přijali naprosto nepochopitelný a neomluvitelný názor zmiňovaného jednotlivce,
mohli bychom se časem v obci procházet
mezi horami odpadků s vědomím, že my
přece máme nárok na všechno a svozce ať si
„běhá“ pro každou nádobu zvlášť. I svozce se

čím dál častěji dostává do situace, že nemá k
dispozici především dostatek zaměstnanců
a tak je jen na nás, zda jsme ochotni vyjít mu
vstříc. Každá mince má prostě svůj rub a líc.
Sama za sebe bych si moc přála, abychom si
vážili toho, co máme a neupřednostňovali
svá práva na úkor svých povinností. Věřím,
že je v zájmu nás všech žít v pěkně upravené
obci a v dobrých sousedských vztazích.
Co závěrem? Problémy, starosti, větší i menší byly vždy, ale člověk je tvor společenský a
až na výjimky i pozitivně naladěný. Nenechme si proto kazit náladu ani jednotlivci, ani
společenskými výkyvy nálad. Já jsem pyšná,
že se v našich obcích daří zdolávat problémy, že jsme společně zvládli nelehké jaro,
že se nám daří obec stále posouvat k lepšímu a že společně zvládneme i cíle, které
jsme si teprve předsevzali. Abychom na to
měli dostatek sil, užívejme si krásného léta,
dovolených, prázdnin s dětmi a buďme do
dalších dnů dobře naladěni, usměvaví a ono
to všechno půjde.
Krásné léto vám všem přeje
Ing. Romana Hradilová,
starostka
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INFORMACE – volby do Zastupitelstva Stredočeského kraje
Vzhledem k tomu, že
Kostomlatské noviny vycházejí jako dvouměsíčník
a další číslo vyjde s největší pravděpodobností až po
termínu voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje,
přinášíme občanům některé
důležité informace o organizaci voleb již v tomto čísle.
Termín voleb:
Volby se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14:00
do 22:00 hod a v sobotu 3.
října 2020 od 8:00 do 14:00
hod., kdy budou otevřeny
volební místnosti.
Od těchto voleb čeká
voliče našich obcí zásadní
změna:
Doposud byli voliči rozděleni pouze do dvou volebních okrsků, z nichž jeden
čítal více než 1.300 voličů.
Vzhledem k předpokládanému nárůstu obyvatel, nepoměru počtu voličů v jednotlivých okrscích a s tím
související náročnosti při
sčítání hlasů, došlo k přerozdělení volebních okrsků.
Nově jsou voliči rozděleni
do 3 volebních okrsků dle
ulic či místních částí, podle
místa jejich trvalého pobytu.
Volební okrsek č. 1 –

umístěn v budově obecního úřadu na adrese Hronětická 237, Kostomlaty nad
Labem:
9. května, Hájovna, Hronětická, K Nádraží, K Přejezdu, Na Bahnech, Nádražní,
Na Lacinově louce, Na Závisti, Podle Dráhy, Požární,
U Křížku, U Staré školy, V
Glančici, V Uličkách, místní
část Rozkoš
Volební okrsek č. 2 –
umístěn v budově hasičské
zbrojnice na adrese Hronětice 82:
místní části Hronětice,
Vápensko a nově i Lány
Volební okrsek č. 3 –
umístěn v budově obecního úřadu na adrese Hronětická 237, Kostomlaty nad
Labem:
Doubravská, Hradištská,
Jižní, K Cihelně, Ke Strouze, Kolmá, Krátká, Na Hrabovce, Na Křenovce, Na
Ladech, Na Obci, Na Zdymadle, Nymburská, Pod
Berankou, Pod Remízem,
Pod Sokolovnou, Příčná,
Průběžná, Severní, Slepá,
Spojovací, Školní, U Sadu,
Východní, V Zahradách,
Zahradní, Západní
Hlasovací lístky:
Hlasovací lístky budou
voličům dodány nejpozději
v úterý 29. září 2020. Pokud

dojde k poškození, ztrátě
nebo nedoručení hlasovacích lístků z důvodu nepřístupnosti či absence poštovní schránky, budou voličům
hlasovací lístky vydány ve
volební místnosti.
Možnost hlasování do
přenosné volební schránky:
Občané, kteří ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů nemohou přijít do
volební místnosti a chtějí
hlasovat
prostřednictvím
přenosné volební schránky,
mohou tento požadavek nahlásit:
přede dnem zahájení voleb do 1. října 2020 na OÚ
Kostomlaty nad Labem na
telefon: 325 538 611 nebo
734 202 166, případně zaslat
požadavek na mail: podatelna@kostomlaty-obec.cz.
Ve dnech konání voleb tj.
2. a 3. října 2020 mohou občané spadající do okrsku č.
1 a 3 nahlásit svůj požadavek na telefon 325 538 611 a
občané spadající do okrsku
č. 2 na telefon 734 202 166.
Voličský průkaz:
V těchto volbách je možné hlasovat i mimo místo
svého trvalého pobytu na
základě vydaného voličského průkazu. O vydání

voličského průkazu je možné požádat Obecní úřad
Kostomlaty nad Labem a to:
•
v listinné podobě s
ověřeným podpisem nebo
prostřednictvím
datové
schránky voliče nejdéle do
pátku 25. září 2020 do 16:00
hod. Do této doby musí být
žádost na OÚ doručena.
•
osobně
nejdéle
do středy 30. září 2020 do
16:00 hod.
Voličský průkaz bude
možné doručit poštou na
adresu voliče, převzít osobně nebo k převzetí pověřit
třetí osobu na základě ověřené plné moci.
Formulář žádosti o vydání
voličského průkazu i znění
plné moci k převzetí voličského průkazu je k dispozici na webových stránkách
obce v sekci Volby – Volby
2020 do zastupitelstev krajů, kde rovněž budeme zveřejňovat aktuální informace
k volbám.
V případě jakýchkoliv
dotazů týkajících se konání
voleb, či vydání voličských
průkazů, obraťte se na OÚ
Kostomlaty nad Labem.

OÚ Kostomlaty n.L.

Revitalizace stredu obce Kostomlaty nad Labem
Na červnovém jednání
zastupitelstva obce byla zastupitelům a všem přítomným občanům, představena finální verze projektu
„Revitalizace středu obce“,
jehož cílem je komplexní
řešení veřejného prostoru v
celé této lokalitě. Zástupce
architektonické kanceláře,
MArchD Martin Hudec, přehledně zopakoval již známá
řešení z předchozího stupně zveřejněné studie a především představil změny,
kterých projekt doznal na
základě požadavků dotčených orgánů a v souvislosti

se zpracováním navazujících
projektů. Zřejmě s ohledem
na stále trvající nepříznivý
epidemiologický stav však
byla účast veřejnosti na
zastupitelstvu obce velmi
skromná, a tak mi dovolte, abych vás ve stručnosti
seznámila s hlavními body
konečné verze prezentovaného projektu.
Řešené území je předmětem třech navzájem propojených projektů, jejichž hlavním a společným cílem je
zlepšení a zklidnění dopravní situace, zvýšená ochrana
chodců a v neposlední řadě

i maximální rozšíření zeleně
ve středu obce. Klíčovým je
především již zmíněný projekt revitalizace středu obce,
na který bezprostředně navazuje projekt na rekonstrukci chodníků v obci a
současně projekt na zklidnění dopravy v ulici Doubravská, jehož zadavatelem je na
rozdíl od předchozích dvou
projektů, Krajská správa a
údržba silnic Středočeského
kraje, jako vlastník komunikace.
Největší změnou „krajského“ projektu je především
změna současné trojúhel-

níkové křižovatky s mnoha nebezpečnými úseky na
širokou křižovatku ve tvaru písmene „T“, která bude
s ohledem na bezpečnost
chodců vybavena ostrůvkem
pro přecházení. Křižovatka
tak dostane řád a bude nejen
přehlednější, ale i bezpečnější pro všechny účastníky
silničního provozu. Navíc
díky těmto opatřením dojde
k výrazné úspoře asfaltových
ploch, což umožní prodloužení lipové aleje od fotbalového hřiště až po tuto křižovatku.
(pokračování na str. 3)
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Změnu dozná na základě
požadavku
autobusového
dopravce také prostor současného „zastávkového ostrůvku“, kde jsou navrhovány oboustranné autobusové
zálivy, které umožní cestujícím především bezpečný nástup do autobusů. Samozřejmostí bude i výstavba nové
autobusové zastávky, která
cestujícím v obou směrech
poskytne potřebné zázemí.
Nově bude také v těsné
blízkosti cukrárny „U Evy“
vybudován chodník pro
pěší, který zejména našim
školákům nabídne bezpečný průchod obcí, který mohou spojit s tolik oblíbenou
návštěvou místních cukráren. V projektu je pamato-

váno i na rodiče těchto žáků
a ostatní návštěvníky cukráren, pro které zde vznikne
několik nových parkovacích
míst.
Velkou změnu dozná i
současné parkoviště před
prodejnou Jednoty, které se
stane součástí klidové zóny.
Ulice Na Obci, která do tohoto prostoru ústí, bude
prodloužena až k silnici č.
II/331, na kterou bude napojena rovněž přehlednější
křižovatkou ve tvaru písmene „T“. Ani v této lokalitě
nepřijdou motoristé o svá
oblíbená parkovací stání a
zachován bude i prostor pro
umístění vánočního stromu.
Projekt ale není ani zdaleka adresován jen moto-

ristům. V celé své šíři myslí především na naše malé
občánky, školáky, maminky
s dětmi, seniory, ale pochopitelně i na občany se
ztíženou pohyblivostí, pro
které je celý prostor navržen
jako bezbariérový. Současná
provizorní „bezbariérová“
opatření v místech současného přechodu pro chodce
tak budou nahrazena novým
bezbariérovým přístupem,
který bude odpovídat všem
normovým požadavkům.
Bezprostředně na tuto část
projektu směrem k nádraží
bude navazovat výsadba nových stromů, zřejmě lip. Ty
nahradí současnou březovou
alej, která bohužel vlivem
dlouhodobého sucha utrpěla
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nevratné škody.
I v místě před nádražní
budovou dojde k výraznému
zvětšení ploch zeleně na úkor
současné asfaltové plochy, a
tak věřím, že nejen naši občané, ale i všichni návštěvníci
obce, kteří k nám přijedou
vlakem, ocení nově vzniklé
parkové úpravy a všudypřítomnou zeleň.
Vizualizace celého projektu, včetně poslední verze
řešení veřejného prostoru
v této lokalitě je zveřejněna na webových stránkách
obce v záložce: Rozvoj obce
→ projekty, nebo je k nahlédnutí na obecním úřadu.
Ing. Romana Hradilová,
starostka obce

Vážení čtenári a čtenárky Kostomlatských novin.
Na posledním veřejném
zasedání zastupitelstva naší
obce, dne 17.6.2020, nám byl
představen další upravený
návrh na revitalizaci veřejného prostranství středu obce.
Zástupce projekční kanceláře
Mgr. Hudec nás měl seznámit
s dalším návrhem na zklidnění
dopravy okolo zeleného pásu,
kde je umístěna stará a nová
čekárna autobusové dopravy.
Další upravený proto, že se do
budoucna počítá s rekonstrukcí silnice na Doubravu a s ní je
součástí i změna dispozice křižovatky ve středu obce. Hlavní
je změna této dispozice a to z
tvaru trojúhelníku na tvar písmene T. Tato změna bude mít
dost podstatný dopad do budoucna na provoz ve středu
obce. Nevím, já jsem si představoval a již několikrát jsem
na to vedení obce na veřejných
zasedáních upozorňoval, že
zklidnění dopravy vidím v tom,
že odsud autobusovou dopravu vyvedeme k nádraží ČD.
Před cca 15 lety nám byla na
Obecním úřadě prezentována
studie rekonstrukce nádražní
budovy ČD i s přilehlým okolím a již v této studii se počítalo
s tím, že autobusová doprava

se přesune k tomuto nádraží.
Zde bylo plně vyřešeno vše, co
k této dopravě patří. Jedná se
o parkování jak autobusů, tak
osobních aut, přestupy z vlaků
na autobusy a naopak, veřejná
WC, bezpečnost cestujících při
nastupování a vystupování a
další. Tak, jak je to ve větších
vesnicích a městech již dnes
běžné. Je nesmyslné vyhazovat
finanční prostředky obce na
něco, co bude stále naše občany obtěžovat. Proč by měly
autobusy osobní hromadné
dopravy zastavovat, kroužit
a parkovat v revitalizovaném
prostoru středu naší obce. Proč
musí stát cestující hromadné
dopravy na autobus vedle hlavní silnice, kde ráno a odpoledne
je provoz, že se nedá komunikace bezpečně přejít? Nebylo
by to lepší u nádraží ČD, kde
by to bylo v klidu? Na již tak
stísněném provozu jednosměrné komunikace před Vinárnou
EVA budeme zřizovat další dvě
autobusová stání, další parkovací místa pro osobní automobily a ještě k tomu chodník pro
pěší, po kterém by měli chodit
do školky a školy naše děti. A
to vše v těsné blízkosti současně rekonstruovaného pavilonu

MŠ. Kudy asi ten chodník pro
pěší povede, když jsme ještě
proti staré variantě dispozice prvního pavilonu ten nový
ještě rozšířili o ředitelnu, která
ještě více nesmyslně zasahuje a
vyčnívá do prostoru před objekt restaurace. To se nemohla
ta ředitelna umístit třeba na
druhou stranu symetricky k
pavilonu č.4? Myslím si, že i
ten nový vstup do prvního pavilonu MŠ mohl být dispozičně umístěn jinde a ne v tomto
kriticky dopravně zatíženém
prostoru. Vím, je to věc názoru, ale tady se opět setkáváme
s problémem neodborného
rozhodnutí vedení naší obce.
Nebylo by od věci, seznámit
veřejnost s návrhem a otevřít
veřejnou diskusi na téma revitalizace veřejného prostředí.
Více nápadů a podnětů není
přeci nic proti ničemu, za to
se nemusí nikdo stydět, žádný přeci není dokonalý a měl
by si v případě lepšího návrhu nechat poradit. Už jenom
ta nová a složitá křižovatka s
dalším dvojitým přechodem
pro chodce, přes který se do
budoucna budou točit autobusy a další auta na zastávku
před vinárnou, je přeci nesmy-

sl. Dvojitý přechod, přes který
budou chodit děti do prvního
pavilonu školky, do prostoru
zelené plochy a odtud opět
přechodem ke vstupu do budovy. Jestli toto někdo považuje za zklidnění dopravy a bezpečnosti chodců, tak já teda
ne. Myslím si, že by měla obec
kontaktovat dopravně-bezpečnostního projektanta, který by
měl po stránce bezpečnosti
provozu a s ohledem na bezpečnost chodců, komplexně
vyřešit tento prostor uprostřed
obce. Stavební úpravy křižovatky ulice Doubravská- krajská komunikace a další, kolem
MŠ, budou stát miliony korun
a bude to investice dlouhodobá, tak by se jí taky měla
věnovat patřičná pozornost.
Tato zelená plocha uprostřed
obce by měla být oázou klidu
a odpočinku, opravdu klidová zóna, bez autobusových a
ostatních i bývalých zastávek,
včetně přemístění stojanu na
pitnou vodu. Jen tak se omezí,
někdy zbytečný, pohyb občanů
a návštěvníků obce do tohoto
prostoru. To stojí k zamyšlení.
Veselý Milan
zastupitel obce

Příspěvek zastupitele byl zveřejněn v souladu s §4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakční rady a nepodléhají korektuře.
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Materská škola Kostomlaty nad Labem, príspěvková organizace
ných oblastí.
V příštím školním roce
bychom rádi zapojili celé
rodiny našich dětí do akcí
ve školce tak, aby se naše
mateřská škola stala jedním
z míst společenského dění
v obci. V září Vás zveme

na venkovní výstavu „ Naše
školka“, která bude probíhat
před prostorami MŠ.
Přejeme
Vám
pěkné
prázdniny a v září se těšíme
s Vámi a Vašimi dětmi opět
na viděnou.
Zaměstnanci MŠ

Foto: Marta Dvořáková

organizačních podmínek.
Děti v tomto školním roce
získaly nové dovednosti a
poznatky ze světa kolem
nás, měly možnost se zapojit do zajímavých dlouhodobých projektů a několika
zájmových kroužků z růz-

Foto: Marta Dvořáková

Školní rok 2020/2021 se
pomalu chýlí ke svému závěru. Věříme, že si ho naše
děti s radostí užily i přesto,
že provoz školky byl v jarních měsících výrazně omezen z hlediska vyšších hygienických nároků a ztížených
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tově, pouze bankovním
převodem. Od 1.9.2020
bude hotovostní pokladna školní jídelny zrušena
a pro případné informace
kontaktujte vedoucí školní jídelny paní V. Michalčukovou (tel.: 736 754 898
nebo e-mail: skolni.jidelna@
zskostomlaty.cz).

Brány školy v novém
školním roce otevřeme
1. září 2020 v 7:50 hod a
zahájíme nový školní rok
slavnostním přivítáním

prvňáčků v 8:00 hodin.
Mgr. Erika Drobná,
ředitelka ZŠ

foto: ZŠ Kostomlaty nad Labem

Důležitá
informace
týkající se prodeje obědů externím strávníkům
ve školní jídelně.
Z důvodu zavedení
platnosti zákona o EET
(zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, změna:
183/2017Sb.) nebude již
možné obědy hradit ho-

foto: ZŠ Kostomlaty nad Labem

Vážení žáci, rodiče i všichni
příznivci naší školy.
Léto bývá ve školách tiché
a statické, ale v té naší tomu
letos tak není. Ba právě naopak, protože jste určitě sami
slyšeli hluk a všimli si pohybu
ve škole. Probíhá rozsáhlá rekonstrukce pavilonu A a hlavní haly z důvodu havarijního
stavu odpadů, a tak se hlavně
žáci mohou od září těšit na
nové toalety, na teplou vodu
v každé z učeben v pavilonu
A – prostě škola mění postupně svou tvář a toto je rozhodně posun dopředu mílovým
krokem. Jen pro zajímavost
přidávám pár fotek z rozsahu
probíhající rekonstrukce.

Foto: Marta Dvořáková

Foto: Marta Dvořáková

Základní škola Kostomlaty nad Labem, príspěvková organizace
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Psáno v kronice
Rozkoš
1924 Stavební ruch po
válce byl velice čilý. Jelikož
obec Lány nemá pozemků,
které by žadatelům na
stavbu domků přenechati
mohla, byly nové domky
stavěny pouze v Rozkoši.
Ježto se dalo očekávati, že
stavební parcely v Rozkoši
budou brzy zastaveny, byl
požádán stavební inženýr
Prokůpek z Nymburka,

aby vypracoval polohopisný
/obraz/ plán.
V roce 1924 byla provedena
parcelace panských dvorů od
velkostatku Lysé.
Osadě Rozkoš přiděleno
bylo ode dvora Kostomlaty
15 ha 83a 99m čtver.
Největší díl těchto pozemků
byl v části zvané „Otok“/10ha
63a /
1927 Obecní volby – starostou
byl zvolen Jos. Grundman z
Rozkoše.

Počasí celý rok mírné, sněhu
málo.
1929 Zima byla velice dlouhá.
Největší mráz byl 11. února 33
st. Většina stromů pomrzla.
Zahynulo mnoho zvířectva.
Zmrzly veliké zásoby bramborů
a ovoce. Děti pro zimu nechodily
do školy.
Státní pomoc k obnovení
sadů. Počet vyhynulých stromů
v republice činí na 9 mil. kusů.
Dne 22. srpna 1929 se zřítilo
u Jihlavy letadlo OK-Ford při

Všechna fota: Archiv obyvatel Rozkoše

neštěstí zahynul Jos. Trafina,
mechanik z Rozkoše.
1929 Firma Skála z
jara provedla Elektrisaci
Rozkoše. Začalo se svítiti
8.června. Celkový náklad
183 455,90 Kč.
Z kroniky Lán a
Rozkoše
Marta Dvořáková
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Z činnosti SDH Hronětice
Ani v
uplynulém
období
hronětičtí
hasiči nezaháleli.
Uspořádali
jsme Dětský den, účast byla velmi
pěkná. Mimo různých soutěží a
disciplín se děti pobavily sjezdem
na lanovce, hlavním „tahákem“
bylo vytvoření pěny, v níž se děti
vyřádily. Na závěr si opekly buřty
a obdržely odměny v podobě
balíčků. Rodiče měli možnost si
zakoupit výborné klobásky, které

připravili naši členové – Milan
Klosovský a Milan Váša. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci akce podíleli, především
p. Novákovi z Košíka, který zapůjčil agregát na výrobu lehké
pěny.
Konaly se dvě brigády – úklid
okolí hasičské zbrojnice a vnitřních prostor garáží, také brigáda
na údržbě zeleně.
Výjezdová jednotka se zúčastnila námětového cvičení s okrskovou schůzí ve Zbožíčku.
Absolvovali jsme 3 ostré výjezdy – 2x technická pomoc při

odstranění nebezpečných stavů a
jeden požár garáže – vše v Kostomlatech nad Labem.
Dle informací z HZS Nymburk dojde v září k oficiálnímu
předání nové cisterny, pro náš
sbor je to velmi očekávaná událost.
Vybavení výjezdové jednotky
se opozdí, firma, která vyrábí
ochranné obleky se potýká s koronavirem, přilby s osvětlením
jsou již ve výzbrojně. Věřím, že
vše dobře dopadne a my brzy obdržíme kompletní vybavení.
Členové sboru provedli úklid

šibické louky po pálení, byl vyčištěn vodní zdroj „Pod Šibicemi“.
V této době nás čeká žňová
pohotovost.
Připravujeme zrušení septiku
a nové napojení do splaškové
kanalizace. Byly provedeny revize elektrozařízení ve zbrojnici a
přezkoušena čerpadla.
O další činnosti budete průběžně informováni.
Dík všem našim členům za
přístup k rozvoji života našeho
SDH.
Miroslav Škornička,
starosta SDH

Klub kamarád a knihovna
S uvolněním vládních opatření jsme opět
otevřeli Klub
a knihovnu.
V klubovně byl celý červenec naplánovaný
prázdninový provoz formou pří-

městského tábora. Každé pondělí
probíhaly sportovní aktivity všeho druhu, v úterý byla otevřená
herna s možnostmi volného
hraní, ve středu jsme tvořili a ve
čtvrtek jsme podnikali výlety. S
dětmi jsme se podívali do Drábských světniček, Bučického mlýna u Rožďalovic a do Liběchova.

V srpnu je Klub zavřený a
znovu otevřeme od září včetně
kroužků.
Pohádkový les, který byl zrušen pro nepříznivé počasí, uskutečníme 13. září 2020 od 14
hod. Snad nám tentokrát
bude počasí přát. Jelikož
původně plánovaná cesta
bude v září nejspíše neprůchozí, změníme start
i cíl – sledujte prosím
nástěnku u Klubu, webové stránky a FB, kde budou včas vyvěšeny informace.
Náhradní
termín
Noci s Andersenem
je stanoven na 9. října
2020. Prosíme přihlášené děti, aby si v září
vyzvedly v Klubu novou
přihlášku.
V přípravách je akce
Pasování prvňáčků na čtenáře. I tentokrát byli letošní
prvňáčci přihlášeni do projektu Knížka pro prvňáčka. Z důvodů uzavření knihovny bude
i tato akce uskutečněna v náhradním termínu.
Knihovna je celé prázdniny
otevřená každé pondělí od 16
do 18 hod. a od září bude znovu rozšířená otevírací doba o
čtvrtek a sobotu.
V úterý 7. července dopoledne nás v knihovně navštívili
v rámci svého programu příměstského tábora dobrovolníci s handicapovanými klienty
z Domova Mladá Milovice.

Sekání se neslo v duchu pohádky O perníkové chaloupce. Děkujeme paní Světlaně Balcové
za výborné perníčky.
Nové knihy:

Naše knihovna byla spolu se
čtyřmi dalšími knihovnami z
území Středočeského kraje nominována na ocenění Knihovna
roku, které každoročně uděluje
Ministerstvo kultury. Již v červnu
naši knihovnu navštívila komise, která z těchto 5 -ti kandidátů
vybere nejvhodnějšího zástupce
kraje. V době uzávěrky KN nebyl
ještě výsledek zveřejněný, ale již
samotné nominace si velmi vážíme a je pro nás velikým úspěchem.
Přejeme vám všem úspěšný
start do nového školního roku a
krásné babí léto.
Text a foto: Klub Kamarád
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Sokol

Vážení sportovní přátelé,
občané Kostomlat,
co nejsrdečněji vás vítám
na stránkách kostomlatských novin. Jelikož nám
vláda díky coronaviru vyhlásila nouzový stav, naše
valná hromada plánovaná
na 27. března, musela být
zrušena.
Po dohodě a na základě
sdělení bratra Těšitele ze
Župy a zároveň podle doporučeného postupu o konání valných hromad, bylo v
tomto případě v kompetenci výboru jednoty schválit
účetní závěrku za rok 2019
a podat přiznání k dani z
příjmu právnických osob.
Rozhodla jsem, že kontrolní komise provede kontrolu
vedení účetnictví. Na základě jejich doporučení schválí výbor naší jednoty ÚZ a
podá přiznání. Protože jsem
měla již na výroční schůzi
připravenou zprávu, seznámím i vás s jejím obsahem
nyní. Je to vlastně zpráva
o činnosti výboru Sokola a
celé naší Tělocvičné jednoty
Sokol Kostomlaty nad Labem za rok 2019.
Prvním úkolem po loňské
výroční schůzi, která byla
zároveň i volební, bylo podepsání čestných prohlášení
všech nově zvolených členů.
Prohlášení musela být ověřena a zaslána na Župu Kolín k zapsání do spolkového
rejstříku.
Nově zvolený výbor se
scházel každý měsíc dle plánu schůzí na celý rok 2019.
Ne vždy jsme se sešli v plném počtu, vždy nás však
bylo tolik, abychom dokázali řešit úkoly vyplývající
z provozu Sokola. Na každé
schůzce jsem členy výboru
informovala o stavu finan-

cí na našich účtech, o stavu
pokladny a o úhradách, které proběhly během uplynulého měsíce.
Během měsíce března a
dubna jsme vybírali členské
známky. Od našich členů a
odboru všestrannosti jsme
vybrali 62 tis. Kč - 60% nám
zůstalo v jednotě, 25% patří ČOS a 15% jde na Župu
Kolín.
V měsíci březnu nám provedla firma Eis Josef - servis
hasící techniky, kontrolu
hasících přístrojů. Tento
servis nám bude zajišťovat
každý druhý rok. Též nám
firma Komíny Fučík provedla revizi komínů. Nový
komín je bez problému, starý komín vedle dveří nám
firma před měsícem opravila tak, aby prošel revizí a
v případě velkých mrazů,
jsme ho mohli použít.
Od počátku dubna 2019
máme nového správce sportovního areálu. Novým
správcem je pan Miroslav
Škornička. Činnost správce
ukončil pan Miroslav Zinek.
Začátkem května fotbalový oddíl pozval do naší Sokolovny skupinu „ROXOR“.
Návštěva nebyla taková, jak
bychom si přáli, pokaždé ale
není posvícení.
Předmětem našich dalších jednání bylo mimo jiné
nedodání námi objednaných židlí v e-shopu Asko,
které nám měly být dodány
počátkem měsíce června
2019. Bohužel se tak nestalo z důvodu nedodání židlí
výrobcem.
Hledali jsme
nového dodavatele. Nakonec se nám povedlo sehnat
židle sice ne stejné, jako již
máme, ale podobné od firmy Stavebniny DEK, a též
pro nás v přijatelné ceně.
Židle jsme uhradili z výdělku Sportovního plesu. Ze
starých židlí jsme vybrali ty
nejlepší a uklidili je pro případné zapůjčení.
Žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na rekonstrukci přední strany
Sokolovny nebylo opět vyhověno z důvodu nedostat-

ku finančních prostředků.
Stále se proto zabýváme alespoň opravou klempířských
prvků a podhledů na přední
straně Sokolovny z vlastních prostředků.
Dále jsme zpracovali elektronicky registraci všech
sportovců i odbor všestrannosti.
Vytvořili jsme ceník pronájmu prostor naší Sokolovny, zapůjčení stolů a
židlí na soukromé akce a
pronájmu reklamní plochy.
Ceník TJ Sokol
Kostomlaty nad Labem
Pronájem pergoly
500,- Kč /den
Pronájem sálu
1.000,- Kč/den
+ topení od 10. do 3.
měsíce 200,- Kč/den
Zapůjčení židlí a stolů
500,- Kč/za set, za akci
1.000,- Kč vratná kauce
Pronájem reklamní
plochy 3.600,- Kč/rok
Dotaci „Můj klub 2019“
od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy jsme
obdrželi na základě vypracované žádosti z podzimu
2018. Částku 320 tis. Kč
jsme spravedlivě rozdělili mezi naše mládežnické
oddíly, které ji využily k
nákupu sportovních pomůcek, dresů, k úhradě soustředění. Část dotace byla
odměnou pro naše trenéry
a asistenty za jejich celoroční práci s mládeží. Dotaci
jsme museli vyúčtovat do
15.2.2020, což jsme provedli. Z jednání na Župě Kolín
víme, že ze 47 jednot spadajících pod Tyršovu Župu
o tuto dotaci žádalo pouze
14 jednot. Těší mě, že jsme
mezi nimi a snažíme se jít
touto cestou, i když to není
tak jednoduché vypracovat
žádost, abychom získali korunky pro náš sport.
Na základě vyplněných
žádostí o dotaci odboru
sportu a župní grant jsme
od Župy Tyršovy Kolín pro

naše sportovce získali částku celkem 24.430,- Kč, kterou jsme do konce roku též
vyúčtovali.
Na kostomlatské posvícení 2019 volejbalisté sehráli
tradiční volejbalový turnaj,
A mužstvo první mistrovský zápas s Kostelní Lhotou
a nechyběl ani posvícenský
sedmiboj. Také jsme na našem tréninkovém hřišti opět
přivítali Lunapark pana
Janečka. Vím podle sebe a
dle názoru rodičů i některých dětí, že to není žádný
zázrak. Ráda bych, aby se
naše hřiště zaplnilo atrakcemi jako to bylo za našich
dětských let. Získala jsem
několik kontaktů na majitele dalších Lunaparků. Nezávazně jsem kontaktovala
prvního z nich a za necelou
hodinu jsem měla pana Janečka za vrátky. Je vidět, jak
jsou majitelé těchto atrakcí
propojeni, je to jedna velká
rodina. Asi kostomlatské
posvícení nebude pro něj
tak výdělečně špatné, když
má o to tak velký zájem.
Domluvili jsme se, že zajistí
více atrakcí k naší spokojenosti a hlavně ke spokojenosti našich dětí.
MŠMT uveřejnilo v posledním čtvrtletí roku 2019
podmínky pro podání žádosti o dotace „Můj klub
2020“. Žádost jsme opět
počátkem měsíce listopadu
zpracovali a podali. Dále
jsme vypracovali do stanoveného termínu, jako každý rok, žádost o dotaci pro
naše sportovce na Obec
Kostomlaty nad Labem.
Polovina měsíce října
byla ve znamení úklidu sálu
Sokolovny, kterému jsme,
myslím, věnovali hodně sil
a času. Sál jsme pomocí zapůjčeného stroje umyli a po
zaschnutí ručně napastovali
a strojově vyleštili. Parkety
si to po dlouhé době určitě
zasloužily a vypadají pěkně.
Pohled do sálu zpříjemnily
nové židle. Doufám, že se
všichni přítomní na jakékoli akci budou k novým žid(pokračování na str. 9)
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lím, a nejen k nim, chovat
zodpovědně. Myslím si, že
za to, jak sál dnes vypadá,
se nemusíme stydět, i když
je ještě mnoho věcí k vylepšení.
To, co bychom snad svépomocí dokázali a přála
bych si to, je oprava nátěru
soklu kolem sálu a natření
podlahy pod galérkou. Určitě by to také něco stálo, ale
za pomoci všech členů našich oddílů bychom to snad
zvládli. Poděkování patří
všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na úklidu
sálu.
Ke konci října jsme opět
po roce přivítali cimbálovou
muziku „Strážničan“. Hezky
vyzdobený sál a přítomnost
vinaře přispěly k dobré náladě všech přítomných a
nebylo jich málo. Cimbál se
opět vydařil jako v loňském
roce a snad i o něco lépe z
důvodu ozvučení. Prázdné
lahve od vínka svědčí o tom,
že vínko od vinaře Muchny
také chutnalo.
Začátkem listopadu jsme
se snažili opravit osvětle-

ní na tréninkovém hřišti,
bohužel bezúspěšně. Lampy jsou zastaralé, náhradní
komponenty se již nedají
sehnat. Zakoupili jsme proto čtyři nová svítidla. Dvě
jsme nechali namontovat na
stávající stožáry, pro další
dvě sháníme stožáry na protější stranu hřiště. Toto tréninkové hřiště využívají fotbalisté v případě příznivého
počasí na podzim a na jaře.
Podmínky k trénování
však nejsou nejlepší, hřiště
je drnovité, mnohokrát je to
o zlomení nohy. Hřiště by si
určitě zasloužilo renovaci,
situace je však složitá, protože i hlavní hřiště by potřebovalo odborně ošetřit. Svépomocí jsme sice provedli
provětrání a zapískování,
stále to však není to, co by
si hřiště zasloužilo.
V krátkosti vše ze života
Sokola za rok 2019.
Závěrem jsem poděkovala všem za dobrovolnou
práci ve prospěch sportu v
Kostomlatech, všem členům
Sokola, trenérům, asistentům, sportovcům, a vůbec
všem, co podporují sport v

Kostomlatech. Poděkování
také patří i našim sponzorům a Obci Kostomlaty nad
Labem.
A nyní ještě v krátkosti o
dění v Sokole v roce 2020
po rozvolňování vládou:
–
Začali jsme vybírat
členské příspěvky v oboru všestrannosti. Oddíly si
příspěvky, jak členské tak
oddílové, vybírají přímo v
oddíle, rodiče našich nejmenších využívají k výběru
příspěvku náš transparentní účet. Všem přispívajícím
děkuji.
–
Firma Grenex s.r.o.
provedla vertikutaci a postřik
proti plevelům na fotbalovém
hřišti.
–
Zakoupili jsme vlajku
České obce sokolské, kterou
využijeme při významných akcích Sokola.
–
Ze Župy Tyršovy
Kolín jsme na základě vypracovaných žádostí jednotlivých oddílů obdrželi
rozdělení dotace na granty
odboru sportu 2020 ve výši
15.580,- Kč.
–
Jednáme o odvozu
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sloupů ze Staré Boleslavi,
které použijeme v případě
vykácení smrků na protější
straně hřiště k upevnění sítí,
které by zabránily pronikání
míčů na sousedící pozemky.
–
Žádali jsme o dotaci „Můj klub 2020“, kterou
jsme zpracovali koncem
loňského roku. Obdrželi
jsme částku 295.350,- Kč.
Opět ji spravedlivě rozdělíme mezi mládežnické oddíly.
–
Vypracovali a odevzdali jsme rozpis na pronájem haly BIOS na cvičební
hodiny na rok 2020-2021
pro naše oddíly.
–
25. července proběhla v prostorách našeho
sportovního areálu dobročinná akce Klose-cup. Je
to poprvé, co se tato akce
uskutečnila v Kostomlatech.
Všechny prostory jsme poskytli sponzorsky.
Za TJ Sokol
Kostomlaty n.L.
EVA VÁVROVÁ
starostka

Dalšími příspěvy jsou zprávy připravené předsedy oddílů na výroční schůzi Sokola.

Florbal
Letošní sezonu jsme hráli
Ligu mužů Prahy a Středočeského kraje. Tuto soutěž
se nám v minulé sezoně
podařilo těsně udržet z
10.místa z celkového počtu 13 týmu. Stejně tak i
ta letošní sezona se nesla v
podobném duchu. Náš tým
se potýkal s nedostatkem
hráčů a velkým množstvím
zranění. Na jednotlivé turnaje jsme jezdili v oslabeném počtu a často jsme
utkání nezvládli v poslední
třetině a přišli tak o dobrý
výsledek. Kombinací malé-

ho počtu hráčů, slabé účasti
na trénincích a fyzičky, jsme
často nedosáhli na výhru v
dobře rozehraném utkání.
Na soupisce bylo pro tuto
sezonu 17 hráčů. Odehráli
jsme celkem 18 zápasů po
celém kraji a v Praze. Sezonu nám předčasně ukončil
koronavirus 8 utkání před
koncem. V tabulce jsme obsadili poslední pozici, konečné 13.místo, s bilancí 7
výher a 11 porážek. Nutno
podotknout, že celá soutěž
a tabulka byla velmi vyrovnaná, a mezi 3. a 13.místem

je rozdíl pouhých 9 bodů. Nebýt epidemiologické situace,
mohli jsme se nacházet na jiných pozicích, ale to jsou kdyby. Z individuálních statistik
bych vyzdvihl výkon kapitána
Tomáše Říhy, který se celkově
umístil na 4. místě mezi hráči s bilancí 48 bodů 31 gólů a
17 asistencí, mezi střelci byl
Tomáš rovněž na děleném 4.
místě. Dalším pěkným individuálním úspěchem je celkově
3. místo Tomáše Nováka mezi
nahrávači, s 24 asistencemi se
podílel na čtvrtině gólů našeho týmu. Pořádali jsme je-

den domácí turnaj v Mladé
Boleslavi, druhý byl zrušen
pro předčasné ukončení
ročníku.
Do nadcházející sezony jsme se z objektivních
důvodů rozhodli přihlásit
nižší soutěž, kterou budeme
schopni odehrát i v menším
počtu hráčů a s občasnými
tréninky. Jménem oddílu
bych chtěl poděkovat Sokolu nejen za finanční podporu. Budeme se těšit na nový
ročník soutěže.
Jan Kučera

Fotbal
Fotbalový oddíl do nové
sezony 2019-2020 vstoupil
s družstvy přípravek a dospělých.
Starší a mladší přípravka

trénuje pod vedením stále
aktivních fotbalistů - trenérů v čele s L. Vorlíčkem,
K. Neagu, M. Janáčkem a
M. Zinkem. Velkou radost

nám mladí fotbalisté dělají
jak zápalem pro hru, tak
účastí na trénincích a zápasech. Pokud jim současné
nadšení vydrží, nemusíme

se, myslím, budoucnosti kostomlatského fotbalu
bát.
Další řádky už tak opti-

(pokračování na str. 10)
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mistické nejsou. Kategorie
žáků se u nás již několik
let nehrála, nebyl dostatečný počet hráčů, mírné (a
doufám,že trvalé) zlepšení
nastane až od sezony 20202021, kdy přihlásíme kategorii mladších žáků 7+1.
Dorostenci po dlouhé
době také žádnou soutěž
nerozehráli. Po úspěšných
letech v krajské 1. A třídě
došlo ke generační výměně
a končící silný ročník 2001
se nám nepodařilo nahradit, navíc bohužel pro nás,

většina končících dorostenců zvolila pro své další
působení ve fotbale jiné
oddíly. Možná stojí za zamyšlení, proč se tak děje a
do budoucna se těchto odchodů vyvarovat.
"A" mužstvo pod vedením M. Šulce a T. Nováka
začalo svoji soutěž rozpačitě a hned v prvním zápase,
navíc doma, prohrálo, potom se ale vrátilo na vlnu
z minulých let a stoupali
jsme tabulkou vzhůru. Závěr podzimní části OP se
nám úplně nepovedl, přes-

to jsme přezimovali na
pěkném 3. místě tabulky,
nutno dodat, že s velkým
odstupem na lídra. Jarní
část soutěže se ze známých
důvodů nehrála. Příprava
na další ročník začala, jen
co podmínky a vláda dovolily.
Za zmínku jistě stojí, že
po konci minulé sezony se
hrál dnes již tradiční turnaj
tří KOSTOMLAT. Hostitelem byl Podřipan Kostomlaty, který po vzájemných
duelech skončil na 2. místě,
třetí místo brali borci z pod
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Milešovky a na první příčce
se umístily Kostomlaty nad
Labem.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem fotbalistům,
trenérům, funkcionářům
za práci pro FO, rodinám
za toleranci a pochopení
našeho koníčku, divákům
za podporu - jednu z největších v rámci okresu,
sponzorům za podporu a
důvěru a všem SOKOLŮM
za spolupráci.
Josef Petráš

Pétanque
Rok 2019 byl
pro náš tým
velice úspěšný.
V klubu je nás
11, z toho 5 juniorů a jednu
juniorku jsme registrovali
letos.
Polabskou ligu jsme zdárně ukončili a o jediný bodík
skončili na druhém místě.
Tím jsme se kvalifikovali
do celorepublikového finále
/12 týmů/, kde jsme skončili
šestí.
V mezinárodních turnajích jsme obsadili 2., 4., 5. a
7. místo, což je pro náš klub
obrovský úspěch. Na turna-

jích v ČR jsme se umístili
8x na bedně a postup do
šestnáctky se stal skoro povinností, jen párkrát to nevyšlo. MČR 55+ krásné třetí
místo.
Naši junioři Vendula a
Adam se zúčastnili prvního
velkého turnaje. Byl to turnaj jedniček v Nymburce,
kdy ze 108 hráčů Vendula
skončila 48. a Adam 65.,
tím si připsali první bodíky
do celorepublikového žebříčku.
Uspořádali jsme již 5.ročník našeho turnaje O Mydlovarský žebřík, kterého
se zúčastnilo všech pět na-

šich juniorů. Do osmičky se
probojovaly překvapivě dokonce dvě trojice –Vendula,
Pavlík + Jarča a Markéta,
Nikola /juniorka z Kolína/
+ Martin /též Kolín/, trojici
Adam, Bolek + Ruda se zadařilo již méně. Velikým vyznamenáním pro nás bylo,
když nám trojice z Velimi
/pozdější vítězové/ řekla,
že juniory nejprve šetřili a
nahazovali jim na šest metrů, ale za chvilku jim bylo
jasné, že junioři opravdu
už umí a tím byli nuceni
hrát zcela naplno. Velice je
překvapily výborné náhozy
a dokonce i dobrá střelba.

Trénujeme pravidelně 2x
týdně venku a v zimě jako
jediní v sokolovně.
Velice děkujeme Sokolu
Kostomlaty za finanční prostředky na startovné a hlavně za financování našich juniorů /oblečení, pomůcky na
trénink/. Také za možnost
hrát v zimě v sokolovně, i
když je tam kolikrát větší
zima než venku, ale neprší
tam. Doufám, že se už konečně podaří zafinancovat
někým opravu budovy, je to
velká škoda, mohla by být
daleko více využívaná.
Alena Vaníčková

Stolní tenis
Naše poslední sezona byla
velice úspěšná, tvrdě jsme
trénovali a snažili se. V týmu
zavládla euforie a obrovský
hlad po vítězství. Podařilo
se nám celkem 18x zvítězit a
pouze 3x jsme prohráli. Velice nás proto mrzí, že byla sezona poslední dvě kola před
koncem předčasně ukončena.

Nemohli jsme pořádně oslavit první místo v tabulce a
postup do vyšší soutěže. Nemohli jsme ani naši úspěšnou
sezonu ukončit již tradiční
rozlučkou. Téměř 3 měsíce
jsme se nesešli a je to teprve
14 dní, co jsme se vrhli zpět
na plný trénink, abychom
právě ve 3. třídě Okresního

přeboru předvedli kvalitní výkony a udrželi se tak ve vyšší
soutěži.
Teď trocha požadavků a
přání:
Moc bychom si přáli přístup
do haly Bios od 1.10. do 31.3.
standardně a pravidelně 2 x
v týdnu na zápasový den a na
trénink. Dále bychom si přáli

rekonstrukci osvětlení v naší
Sokolovně, abychom mohli
také mimo soutěžní sezonu
pravidelně a kvalitně trénovat.
Na úplný závěr bych chtěl
poděkovat výboru Sokola za
práci a obětavost při zajištění
chodu všech našich aktivních
oddílů.
Jan Kyncl

VOLEJBAL
VK

Kostomlaty

Pro volejbal začíná sezona
vždy v srpnu přípravným soustředěním a prvními mistrovskými utkáními v září a končí v
červnu, posledními mistrovskými zápasy.

Pokud budeme hodnotit
sezonu 2019-2020, byla pro
každého z nás výjimečná.
Těsně za polovinou soutěže nastala v celé naší republice pandemie koronaviru a volejbalový

svaz naše soutěže předčasně
ukončil. Jedinou soutěž neukončil a to krajský přebor žen,
který odehrál pouze závěrečný
finálový turnaj v termínu 31. 5.
(pokračování na str. 11)

a 6. 6. 2020.
Celkově máme letos 50 dětí.
Trénujeme v kategoriích minivolejbal, kde máme 24 nejmenších
dětí, převážně holčičky , ale letos
v této kategorii trénuje 9 kluků.
Většina kluků hraje současně i
fotbal. Děti trénují 2x týdně a zúčastňujeme se krajských turnajů
minivolejbalu v barvách žlutých

a červených. Starají se o ně trenérky Marcela Šubrtová, Radka
Musilová, Petra Stránská, Žaneta
Neagová a Míla Houdková. U
těchto nejmenších nás těší hlavně chuť vyhrávat a radost, kterou
dávají do sportu a do pohybu.
Žákyně hrají soutěž mladších
a kadetek krajského volejbalového svazu. Obě kategorie trénují
společně 2x týdně a mistrovská

utkání mají zhruba 1x měsíčně. Trénujeme v počtu 26 dětí,
zhruba polovina těchto dětí
hraje obě kategorie najednou.
V letošním roce jsme měli velice úspěšné mladší žákyně, které
se až do předčasného ukončení
soutěže umísťovaly na 1. - až 2.
místě ve skupině. Kadetky ukončily soutěž na 5. místě. Trénují
pod vedením Ály Novákové,

Věry Tamášové, Ivety Mezuliánkové, Terky Mezuliánkové.
Ženy hrají soutěž středočeského kraje II, letošní závěrečný
turnaj dopadl téměř nerozhodně, kde jsme se umístily na
2. místě, se stejným počtem
bodů s 1. Zdicemi. Ženy trénují
pod vedením trenéra Jana Mezuliánka.
Iveta Mezuliánková

Foto:VK Kostomlaty

(pokračování ze str. 10)
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Po Noci kostelů na
Bartolomějské posvícení

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:
Paní Janě Michalčukové z Kostomlat
Paní Anděle Známové z Kostomlat
Paní Stanislavě Bártové z Kostomlat
Paní Zděnce Hlavičkové z Rozkoše
Paní Zdeňce Králové z Hronětic
Paní Libuši Trejdlové z Kostomlat
Paní Aleně Dvořákové z Kostomlat
Paní Marii Waldhansové z Kostomlat
Panu Josefu Zelinovi z Kostomlat
Panu Františku Rychetskému z Lán
Paní Zdence Červené z Kostomlat
Panu Miloslavu Červenému z Kostomlat
Panu Jiřímu Brzobohatému z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
Zuzanu Škodovou z Rozkoše
Annu Horákovou z Kostomlat
Naposledy jsme se rozloučili:
S panem Jaroslavem Tomešem z Hronětic
S panem Vlastimilem Vinšem z Kostomlat

Na 200 návštěvníků (i přes tehdejší povinnost nošení roušek) zavítalo
na kostomlatskou Noc kostelů, konanou dne 12. 6. 2020. O příjemný
koncertní zážitek se postarali žáci zdejší pobočky ZUŠ pod vedením Lucie Pecháčkové. Historii zdejšího kostela přiblížil místní patriot Martin
Piják, který stál rovněž za komentovanou výstavou ornátů a liturgických
předmětů. K umocnění slavnostní atmosféry zahrál na varhany kostelník Karel Pejchal. Kromě programu přišli lidé obdivovat i nově opravené vitráže, na jejichž rekonstrukci mnozí sami finančně přispěli. Veřejná
sbírka na transparentním účtu č. 5117680399/0800 pro další opravy
kostela nadále pokračuje a během této akce vynesla dalších 6 557,- Kč.
Všem přispěvatelům patří obrovský dík. Dále je třeba poděkovat všem
účastníkům a účinkujícím Noci kostelů za to, že jsme spolu mohli strávit nevšední večer v radostné atmosféře osobních setkání, která jsme po
čase karantény jistě potřebovali. Souznění krásné hudby s prostorem, i
setkání s milými lidmi, můžete opět zakusit na srpnovém bartolomějském posvícení. Svatá mše se koná v neděli 30. 8. od 11:00 hodin. Mši
svaté bude předcházet vyzvánění zvonů a v čase od 9:00 do 12:00 hodin
bude volný přístup do kostela a na četné žádosti taktéž do přilehlé zvonice. Pro všechny budou připraveny posvícenské koláčky. Přijďte, všichni
jste srdečně zváni.
Farníci

Foto: Marta Dvořáková

Foto: Marta Dvořáková

Foto: Marta Dvořáková

Foto: Marta Dvořáková
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