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Blíží se čas prázdnin a dovolených,

řada z nás tento čas využije k odpočinku

a načerpání energie do další práce. Akce,

které v obci probíhají, se však nezastaví.

Další se pomalu rozbíhají, jiné se teprve

připravují. 

Mezi ty probíhající a stále se opaku-

jící patří úprava a sekání trávy. Než se

stačí posekat na Lánech, v Hroněticích,

na Vápensku, v Rozkoši a v Kostomla-

tech, už je tráva opět přerostlá na

Lánech. Řada občanů již nestačí na trávu

před svými domy, proto se pozemky pro

sekání neustále zvětšují. Při úpravě trav-

natých ploch nám velmi pomáhá sekač-

ka zakoupená v loňském roce. 

Co nás velmi trápí, je volné pobíhá-
ní psů v obcích. Není prakticky týden,

kdy bychom se nezabývali psy, kteří

majitelům utekli. Přestože máme přes-

nou evidenci psů v obci, je velice obtíž-

né zjistit majitele psa. Řadu z nich maji-

telé v obci nepřihlásili, a tudíž psi ani

nemají psí známku. Upozorňuji tímto,

že obec schválila veřejnou vyhlášku,

která řeší volné pobíhání psů. Proto

bych chtěla požádat všechny majitele

psů, aby věnovali zvýšenou pozornost
zabezpečení svých miláčků. Umožně-

ním volného pobíhání psů ohrožují bez-

pečnost všech spoluobčanů, především

ale dětí.

Se začínajícím letním počasím

pokračují rekonstrukce některých

komunikací z dotace krajského úřadu

v roce 2010. Jedná se o ulici V Glančici

a ulici Průběžná a část ulice Školní.

V Glančici prakticky zbývá položit finál-

ní povrch. V ulici Průběžná a části ulice

Školní se postupně opravují a zvedají

všechny kanalizační vpusti tak, aby ulice

byla správně odvodněna. 

Úkolem, který nás čeká, je další
etapa rekonstrukce veřejného osvětle-
ní v Kostomlatech. Stejně jako v loň-

ském roce budeme pokračovat v rekon-

strukci vlastními silami a využijeme

i naše letní brigádníky.

Během června bychom měli být

informováni o výsledcích žádostí o dota-

ce z krajského úřadu. Obec podala

žádost o dotaci na rekonstrukci pavilo-
nu po Hallpe pro potřeby mateřské
školy. Kladné vyřízení druhé žádosti by

přineslo prostředky na rekonstrukci
dětského hřiště v Hroněticích.

V současné době občané Hronětic
dostali do svých schránek dotazník
k připravované kanalizaci. V letošním

roce bychom chtěli připravit projektovou

dokumentaci na tlakovou kanalizaci tak,

abychom ještě koncem tohoto roku nebo

začátkem roku příštího mohli žádat

o dotaci. Existuje několik možností, kde

žádat - Státní zemědělský intervenční

fond, ministerstvo zemědělství nebo kraj-

ský úřad. Každá instituce má však trochu

jiné dotační podmínky, budeme muset

nalézt pro naši obec ty nejvhodnější.

Proto bude záležet i na každém občanovi

z Hronětic, jak se rozhodne - zda se na

kanalizaci připojí, nebo nepřipojí.

Vážení spoluobčané, s nastávajícím

létem přeji dětem hezké prázdniny

a pohodovou dovolenou všem ostatním.

Mgr. Milena Hercoková
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Slovo starostkyMilí čtenáři,
v úvodníku minulého čísla jste se mohli

dočíst o připravovaných změnách v Kosto-
mlatských novinách. Od příštího čísla novin
by měla prodělat další proměnu i titulní
stránka. Na poslední straně tohoto vydání
Kostomlatských novin najdete čtyři možné
podoby názvu novin. Budeme rádi, když si
sami vyberete návrh, pod kterým byste chtěli
vaše noviny dostávat do schránek. Jak může-
te výběr ovlivnit? Stačí poslat nám e-mail
s číslem návrhu, který se vám líbí nejvíc.
Nejen pro tyto potřeby jsme zřídili novou
adresu kost.noviny@seznam.cz. Na tuto
adresu můžete posílat hlasy pro vybranou
podobu názvu novin, ale i veškerou další
korespondenci týkající se Kostomlatských
novin. Zároveň můžete poslat svůj názor kla-
sickou poštou na adresu obecního úřadu. Na
vaše hlasy se těšíme do 20. července, aby srp-
nové číslo mohlo vyjít s titulní stranou, která
od vás získá nejvíce hlasů.

V souvislosti se zřízením nové e-mailové
adresy Kostomlatských novin prosíme všech-
ny současné i budoucí přispěvatele, aby své
příspěvky posílali na tuto novou adresu. 

Zaznamenali jsme na základě „názorové
výměny“ v minulém čísle poznámky či výtky,
že pro civilizovaný svět je nepřijatelné, aby
na názor občana hned reagoval obecní funk-
cionář. Jenže ono to není tak černobílé.
V onom civilizovaném světě je zcela přiroze-
né, že redakce novin, zejména těch podob-
ných našim, tedy takových, mezi jejichž jed-
notlivými čísly uplyne dlouhá doba, využije
svého práva oslovit i druhou stranu. Tedy
přesně v souladu se zásadou formulovanou
již v antice: audiatur et altera pars, tedy budiž

slyšena i druhá strana. Mimochodem, „obec-
ní funkcionář“ je taky občan a Kostomlatské
noviny jsou noviny pro všechny.

Přeji všem příjemně strávené léto.

František Brož



2

ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz   úú řř aa dd uu

Usnesení rady obce Kostomlaty nad Labem (duben až květen)
Souhlasila:
- s osvobozením St. Nováka od platby

poplatku za pronájem sálu hasičské zbroj-

nice v Hroněticích vzhledem k tomu, že

dlouhodobě vykonává zdarma práci

zástupce velitele SDH Hronětice;

- s opravou zábradlí na komíně ZŠ.

Opravu provedou T. Tykva a M. Bendl,

kteří mají na komíně umístěnu anténu

pro internetové připojení;

- se záborem chodníku z důvodu opravy

oplocení RD čp. 179 v ulici Nádražní;

- se záborem chodníku z důvodu údržby

RD čp. 426 v ul. Na Lacinově louce;

- s pronájmem nebytových prostor bývalé

květinky Ing. Jiřímu Čechovi, Nymburk,

zároveň souhlasí s pronájmem nebyto-

vých prostor domečku u ZŠ stejnému

nájemci;

- se zvláštním užíváním pozemku č. PK

450/1 v k.ú. Hronětice (Vápensko)

z důvodu pokládky vedení NN pro

pozemek č. 230/2;

- s poskytnutím cca 60 ks  chodníkových

dlaždic panu L. Pourovi, Rozkoš, na

vybudování vjezdu před jeho domem

svépomocí;

- s rozdělením pozemků PK 291/1 

a PK 292/2 v k.ú. i obci Kostomlaty nad

Labem (ul. U Křížku) paní M. H.,

Kostomlaty nad Labem.

Schválila:
- Smlouvu o nájmu nebytových prostor

uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a Ing. Jiřím Čechem, Nymburk,

na pronájem prostor bývalé autobusové

čekárny na pozemku č. 301 v k.ú. i obci

Kostomlaty nad Labem. Smlouva bude

uzavřena od 11. 5. 2011 na jeden rok;

- Smlouvu o nájmu nebytových prostor

uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a Ing. Jiřím Čechem, Nymburk,

na pronájem prostor domečku u ZŠ na

pozemku č. 279/7 v k.ú. i obci

Kostomlaty nad Labem. Smlouva bude

uzavřena od 11. 5. 2011 na jeden rok;

- odměnu paní Radmile Novotné za vyho-

tovení kroniky obce Kostomlaty nad

Labem za rok 2010;

- zakoupení 5 ks laviček, které budou

umístěny v obci Kostomlaty nad Labem;

- cenovou nabídku p. Vnuka na vyčištění

pomníku lva u sokolovny za 3 000 Kč.

- zakoupení 6 ks tújí, které budou vysaze-

ny před čp. 187.

Povolila:
- Římskokatolické farnosti Lysá nad

Labem pokácení 4 ks borovic na pozem-

ku č. 4 (PK 109) v k.ú. i obci Kostomlaty

nad Labem. Stromy se nacházejí v blíz-

kosti kostela, ohrožují stavbu, vitráže

a střechu. Jako náhradní výsadba jsou

stanoveny keřové skupiny a květinové

záhony na stejném pozemku.

Zápisy usnesení rady obce najdete na adrese http://www.kostomlaty-obec.cz/usneseni-rady/ds-8465/p1=6384

Usnesení zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem
Na zasedáních 7. dubna a 19. května ZO

mimo jiné:

Schválilo: 
- smlouvu o zřízení věcného břemene

č. IV-12-6008430/VB001 uzavřenou

mezi Obcí Kostomlaty nad Labem

a ČEZ, a.s. Děčín, za 1 200 Kč;

- smlouvu o zřízení věcného břemene

č. IE-12-6000856/9,10,11,19 uzavře-

nou mezi Obcí Kostomlaty nad Labem

a ČEZ, a.s. Děčín, za 2 500 Kč;

- Smlouvu o poskytnutí sociálních a zdra-

votních služeb s platbou indexovým

způsobem (uzavřenou mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a Centrem soci-

álních a zdravotních služeb Poděbrady);

- OZV č. 1/2011 o místních poplatcích

a tím ruší OZV č. 2/2010;

- záměr obce pronajmout nebytové 

prostory na pozemku KN 301 v k.ú.

i obci Kostomlaty nad Labem o rozloze

23,6 m2;

- pokácení 3 ks javorů na pozemku

č. 324/1 v k.ú. Hronětice;

- základní strukturu Kostomlatských

novin; 

- přechod k novému dodavateli elektřiny

a plynu RSP Energy, a.s.;

- úhradu faktury za chodník k nádraží ve

výši 293 558 Kč včetně DPH;

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 18/2010 uzavřený mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a firmou Halko

Nová Ves I.;

- provedení víceprací v ulic V Glančici

dle předloženého rozpočtu z 6. 5. 2011;

- provedení víceprací v ulici Průběžná

a Školní za odvodnění v částce 70

660,04 Kč bez DPH a UV ve variantě A,

v celkové částce 106 614,20 Kč bez

DPH;

- předložení cenové nabídky na obrubní-

ky a chodník v ulici Průběžná a Školní

a parkoviště u haly BIOS (vypracované

firmou Halko stavební společnost).

Vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce;

- zprávu finančního výboru - na příštím

zasedání ZO bude projednána;

- zprávu kontrolního výboru;

Uložilo:
- vedení obce zveřejnit jednací řád rady

obce;

- kontrolnímu výboru provést kontrolu

sjednaných pojistek obce.

Pověřilo:
- finanční výbor ke kontrole interních

auditů obce za rok 2010;

- Vl. Zalabáka a ing. Hradilovou kontro-

lou smlouvy s VIS Hradec Králové do

15.4.2011; 

- vedení obce k právnímu rozboru smlou-

vy o výpůjčce, zda lze vypůjčit něco, co

není na pozemku obce;

- finanční výbor zjištěním výdajů obce na

opravy střech a jejich sumarizací po jed-

notlivých obecních budovách a dodava-

telích za období 2007 až 2010.

Výslednou zprávu předloží FV na příš-

tím řádném zasedání ZO;

- vedení obce jednáním o koupi nabízené

části parcely 190/1 v KÚ Kostomlaty

s vlastníky pozemku. Vedení obce je

pověřeno nabídnout kupní cenu 100 Kč

za m2 s tím, že činnosti spojené s prode-

jem zajišťuje a hradí prodávající nebo

kupní cenu 80 Kč za m2 s tím, že tyto

činnosti zajišťuje a hradí kupující.

Zrušilo:
- k dnešnímu dni dosud platný statut

Kostomlatských novin a zřídilo ke dni

7. dubna 2011 Kostomlatské noviny

jako orgán zastupitelstva obce, který

řídí redakční rada.  

Jmenovalo:
- do školské rady za zřizovatele, tj. obec,

pana Jana Jirouška;

- redakční radu Kostomlatských novin ve

složení František Brož (vedoucí), Marta

Dvořáková, Jana Keltnerová.

Podrobnosti ze zasedání zastupitelstva obce najdete na adrese http://www.kostomlaty-obec.cz/usneseni-zastupitelstva/ds-10533/p1=209



Jak těžký byl nástup do školky po
předchozí paní ředitelce? Můžete se
s námi podělit o dosavadní pocit z řízení
školky?

Nástup do školky pro mě nebyl

vůbec snadný. Ve funkci ředitelky jsem

úplným nováčkem, navíc paní ředitelka

Kratochvílová nastavila pomyslnou

„laťku“ poměrně vysoko. Jako ředitelce

mi přibyla spousta administrativy, ale

jinak se mi práce moc líbí a snažím se ji

dělat, jak nejlépe dovedu.

Můžete nám říci něco profesního
o sobě? Třeba jak dlouho pracujete ve
školství, co se Vám líbí/nelíbí na vaší
práci…?

Ve školství působím již 5 let. Po

ukončení Střední pedagogické školy

v Nové Pace jsem vystudovala bakalář-

ský obor Učitelství pro mateřské školy

na Karlově univerzitě v Praze. Poté jsem

pracovala jako učitelka v MŠ Sluníčko

v Milovicích a v MŠ v Poděbradech, při-

čemž jsem formou dálkového studia

absolvovala na Karlově univerzitě

i navazující magisterské studium v oboru

Pedagogika předškolního věku. Nyní

působím druhým rokem jako ředitelka

místní mateřské školy. Momentálně se

chystám uzavřít funkční studium pro

ředitele škol, tak mi držte palce. ☺
Na mé práci se mi líbí hlavně její

rozmanitost - každý den je jiný. Malé

děti jsou nevyzpytatelné, a tak je práce

s nimi velice pestrá, často si užijeme

spoustu legrace.  

A něco osobního? (Odkud pocházíte,
jaké máte zájmy a koníčky, jak se Vám
líbí Kostomlaty?) 

Pocházím z Rašovic (menší obec

kousek za Nymburkem), ale nedávno

jsem se přestěhovala do Nymburka. Baví

mě sport - kolo, lyže, brusle, a také ráda

cestuji.

Kostomlaty se mi líbí moc, je tady

dobré zázemí pro děti - dětská hřiště,

klub Kamarád… Je zde spousta mož-

ností, kam vyrazit s dětmi na procházku. 

Jako členové čtenářského kroužku
musíme položit otázku na závěr: Co
ráda čtete?

Musím přiznat, že poslední dobou

mi na čtení nezbývá příliš času. Když už

se do něčeho začtu, obvykle to je nějaký

zákoník nebo vyhláška. Poslední dobou

jsou mým oblíbeným žánrem pohádky -

mám malého synovce a neteř, kteří je

mají moc rádi.

Děkujeme za rozhovor.

Otázky pro paní ředitelku vymys-
leli členové čtenářského kroužku
Dětského klubu Kamarád: Karel
Michálek, Václav Novotný, Jiří
Pecháček, Lucie Pecháčková, Thalie
Petráňová, Martin Piják, David Piják,
Josef Podroužek.

...ředitelkou mateřské školy Mgr. Markétou Boreckou

3

RR oo zz hh oo vv oo rr   ss .. .. ..   || RR oo zz hh oo vv oo rr   ss .. .. ..   || RR oo zz hh oo vv oo rr   ss .. .. ..

Staročeské Máje 2011
14. května 2011 se konaly tradiční

Staročeské máje. Velké přípravy vypuk-

ly již v pátek. Chlapci se sešli v ranních

hodinách, aby dojeli pro májky a připra-

vili prostranství 

Na Place. Děvčata uklízela a zdobila

sokolovnu. Páteční přípravy byly zakon-

čeny postavením velké máje.

Za příznivého počasí začal v sobotu

po třinácté hodině průvod obcí, který byl

zakončen Staročeskou besedou. Popravu

krále a tradiční májový tanec sledovalo

mnoho diváků. 

Rádi bychom poděkovali Sokolu za

půjčení sálu, obecnímu úřadu za podpo-

ru a pomoc při přípravách a panu

A. Bartákovi za zapůjčení nákladního

automobilu. Velké poděkování patří

všem, kteří se aktivně zapojili do pří-

prav, zejména Bohoušovi Koutskému

a Michalovi Zinkovi, za cenné rady

a praktickou pomoc.

V roce 2012 se budou Staročeské

máje konat 12. května.

Za krojované Markéta Toušová

Pod májkou foto Marta Dvořáková Král a královna
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Rádi bychom vás touto cestou
informovali o hrdinském činu jed-
noho z vašich obyvatel a zároveň
také našeho zaměstnance - pana
Jana Ludvara z Rozkoše.

Dne 26. 4. 2011 v odpoledních
hodinách prokázal pan Ludvar
mimořádnou statečnost tím, že
okamžitě spolu s dalšími dvěma

kolegy zareagoval na volání
o pomoc paní v Mírové ulici v Lysé
nad Labem, jejíž manžel se pokusil
o sebevraždu. Spolu s ostatními
tohoto muže vyprostili a díky jejich
rychlému zásahu nebyl tento čin
dokonán.

M. Herčík, J. Čejková  
ARS Altmann Praha s.r.o.

Poděkování
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Informace ze 3. jednání ZO (konalo se 19. 5. 2011) z pohledu občana
Toto monotematické jednání svolalo

vedení obce, aby si nechalo schválit další

statisícové částky, které v podstatě již

utratilo, aniž se namáhalo informovat

o nich kohokoli, zejména ZO, aniž je

zakomponovalo do nedávno schváleného

rozpočtu obce, ale dokonce, aniž je

o takto závažném činu jediná zmínka

v jejich vlastních usneseních: jak po

jejich pročtení musel konstatovat ZO

p. Petr Zalabák. Jedinký argument paní

Hercokové: ale my jsme o tom na radě
mluvili je z kategorie JPP v hospodě

u piva. Stejnou váhu má i „argument“

vždycky to tak bylo, nejde to dělat jinak... 
Jde o to, že vedení obce získalo před

rokem dotaci (nebudeme nyní zkoumat

jak a proč zrovna před volbami, buďme

v dobré víře, že vše proběhlo OK, dejme

za to kladné body minulému vedení

obce...) ve výši cca 2,7 milionů Kč na

rekonstrukce obecních komunikací. 

Až teď jsme se dověděli, že na „pro-

jekty“, které byly vědomě naprosto

o něčem jiném, než co je potřeba udělat.

Na takto virtuální práce proběhlo tzv.

výběrové řízení, na základě kterého tuto

obecní zakázku získala firma Halko. Ta

nejdéle při prvním kopnutí do země

musela zjistit, že položit asfaltový kobe-

rec na písek (komunikace v Rozkoši) je

nesmysl a vypracovala pro obec návrh,

jak situaci řešit: mimo jiné 30 cm nezbyt-

ný podklad pod tím asfaltem... Navýšení

ceny za tyto vícepráce je, pochopitelně,

citelné. Vedení obce cenu akceptovalo,

cesta je hotova, ZO se o všem dozvědělo

až teď, kdy je potřeba peníze zaplatit...

Situace se jako přes kopírák neustále

opakuje. Není divu, že se to podstatné

části zastupitelů vůbec nelíbí, jsou opa-

kovaně stavěni do role kejvačů na leda-

bylé utrácení paní Hercokové a jejích

sokolíků...

S paní Hercokovou v čele nepřekva-

pily ani další závažné informace, které

na tomto jednání ještě zazněly: ulici

V Glančici se věnuji v jiném článku, ale

zde mám na mysli zejména zmatky

s rekonstrukcí ulic okolo školy, rozšíření

mateřské školy, vážná nebezpečí při sou-

časném způsobu utrácení dotačních

peněz...

Obci zoufale chybí koncepce, vizi

paní Hercoková nemá žádnou, alespoň

zpracování dotazníků poslaných občany

je v nedohlednu: bylo by potřeba utvořit
skupinu lidí, která by se věcí zabývala,

sdělila pouze paní Hercoková. Za 50

000,-Kč měsíčně, co nás starostka

nejméně stojí, poněkud slabý pracovní

výkon. Při tom nechce slyšet nic o sta-

vební komisi, kterou před lety obec

nesmyslně zrušila, což si alibisticky zdů-

vodňuje údajnou potřebou odborníka
v jejím čele. Pokud by to i byla pravda

(tvrzení paní Hercokové je třeba brát

s rezervou...), co bránilo obci mít dávno

ustanoven jiný orgán, který by se syste-

maticky zabýval rozvojem obce.

Nemohu opět nepřipomenout, že veli-

kostí s námi porovnatelná obec Okříšky

má komisí 11, jenomže v čele té obce

jsou erudovaní lidé s vizemi, tedy se šir-

ším záběrem, než vidinou pohodlného

financování skomírajícího fotbalu

v obci...

Josef Touš

Prodej pohlednic na obecním úřadě
Na Obecním úřadě v Kostomlatech nad Labem lze zakoupit pohled-

nice. Jednotná cena 3,- Kč/ks.

Blahopřejeme 
k významným jubileím:

paní Jaroslavě Polívkové
paní Karle Mejzrové

Mezi námi jsme přivítali
Báru Rýparovou, nar. 10. 4. 2011

Antonína Radouška, nar. 30. 4. 2011
Radima Ponce, nar. 10. 5. 2011

Naposledy jsme se 
rozloučili:

s panem Jaroslavem Vernerem 
z Kostomlat

s panem Miroslavem Malým z Kostomlat
s paní Alenou Královou z Hronětic
s paní Miladou Bodlákovou z Lán

s paní Růženou Kuchtovou z Kostomlat

Společenská
kronika
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Proč věci dělat jednoduše, když to jde 
komplikovaně a dráž...

Ulice V Glančici: po mnohaletých

slibech konečně došlo na rekonstrukci

i této, bezkonkurenčně nejšpinavější

obecní ulice: na jaře a na podzim věčně

blátivá břečka po kotníky, vylepšovaná

jak krmením pro dobytek tak hnojem,

závějemi slámy a podobnými zpestřova-

dly, v létě oblaka prachu, vydatně přiži-

vená nedávnou „opravou“ této ulice hro-

madami starých tašek, které tam nechala

navést paní Hercoková a které kola trak-

torů rychle proměnila v další prach. 

Pokud má někdo problém s tím, že

obec konečně začala rekonstrukci této

ulice, kterou prý užívá jenom jedna rodi-

na, měl se jít do té ulice na pár hodin

podívat, nejlépe v létě. Jednak by rychle

zjistil, že zdaleka největším uživatelem

této komunikace jsou místní zemědělci,

pak nejeden spoluobčan a až potom

polovinu té ulice používá tam bydlící

rodina...Přesnější by bylo napsat: byla

nucena používat, o prachu, slámě, blá-

tíčku... jsem již psal. 

Ale ledy se pohnuly, rekonstrukce

byla zahájena. K nemalému údivu a přes

nejeden slib a tedy přes dohodu s lidmi

tam žijícími, silničáři z ničeho nic posta-

vili obrubníky a vpustě naprosto odlišně,

než bylo domluveno. Na moji intervenci

na OÚ sice byla slíbena náprava a že se

silnice bude rekonstruovat podle dohod-

nutého návrhu (dostatečně hluboká

jímka s dosazovacím prostorem mimo

vozovku, nezvýšení hrany nové vozovky

ve vjezdu do dvora, zabezpečení proti

stékání dešťové vody do dvora...), ale

další postup prací tyto dohody naprosto

ignoroval. Vše „vylepšilo“ zjištění, že

místní statek se nezná k údajné dohodě

s obcí a odmítl spolufinancovat rozšíření

vozovky před mostem pro vyhýbaní

těžké zemědělské techniky. Korunu

všemu nasadila hradba ze silničních

obrubníků, která přes den vyrostla ve

vjezdu čp. 7... O takových detailech jako

je provedení kanalizace u domů nebo

výškově i stranově nesmyslné položení

destiček před mostem ani nemá smysl se

rozepisovat...

Nezbylo, než vše nafotit a poslat

zastupitelům, pokusit se nově vyrobené

problémy napravit. Co ale lze dělat, 10

minut po dvanácté, když jsou obrubníky

zabetonované... Pak musela být použita

nouzová, opět cenu navyšující a další

komplikace nesoucí opatření: zbytečně

rekonstruovaný vjezd do dvora prý spo-

třeboval 6 kubíků betonu, byly vytrhány

již položené destičky a znovu osazeny

místo nich a v jiné trase obrubníky. Již

ale bylo pozdě na změnu nivelit obrub-

níků a návrat k původnímu záměru sklo-

nit celou silnici do příkopu směrem od

čp. 7 a tím nemít zbytečný problém jak

s nedostatečnou výškou asfaltové vrstvy

u pravé krajnice (při pohledu na most),

což si vyžádá další sekání dnešní vozov-

ky, ale mohly tam být obrubníky nor-

málně lemující vozovku, tedy i předejít

budoucím problémům, až se zde bude

vyhýbat těžká zemědělská technika

vyjížděním mimo vozovku... Jenomže to

není vše. Každý, kdo kdy něco v životě

vlastníma rukama postavil, při prvním

pohledu na rozpracovanou silnici před-

nesl otázku: proč nová silnice nekopíru-

je sklon té původní, tedy proč obrubníky

vlevo nebyly položeny o cca 8 cm níž

a ty vpravo o cca 5 cm výš, pak by i voda

ze silnice stékala do příkopu, ale co pod-

statného, toto řešení by spotřebovalo

citelně méně asfaltové směsi, bylo by

tedy i pro obec levnější...

Situace se stále opakuje: 
● Vedení obce utrácí nemalé částky,

aniž je má projednané, natož schválené

členy ZO.

● Lajdácká a utajená příprava staveb

vylučuje připomínkování širokou veřej-

ností, dokud je čas.

● Odborná erudice našeho vedení je pra-

chbídná a tomu odpovídá i množství nee-

fektivně utracených obecních peněz...

● Nejedno řešení předložené občany by

bylo nejenom funkčně vhodnější, ale

i současně levnější než to, které zadalo

a zaplatilo naše vedení.

Vedení obce rekrutované z řad soko-

líků je nezpůsobilé občany zpravovat,

natož řádně obec spravovat...

Josef Touš

Rekonstruovaná ulice V Glančici foto Marta Dvořáková
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V uplynulém čtvrtletí se v mateřské škole odehrálo

mnoho akcí. Měsíc březen jsme zahájili hned druhého karne-

valem plným masek a soutěží. Zatančit si s námi přijel také

klaun Ála.

8. 3. jsme v mateřské škole shlédli pohádku O princezně

Kolobejdě, kterou nám zahrálo divadlo Koloběžka.

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří nám 24. 3.

pomohli s jarním úklidem zahrady. 

30. 3. se uskutečnil zápis, ke kterému se dostavilo celkem

39 dětí. Z kapacitních důvodů bylo přijato 25 dětí.

4. 4. proběhla první z deseti lekcí plaveckého výcviku.

Učitelky s dětmi pravidelně dojíždějí do plaveckého bazénu

Aquabella v Poděbradech. 

6. 4. byla v mateřské škole uspořádána přednáška pro

rodiče o zdravém stravování. Druhý den jsme na toto téma

navázali ve školce s dětmi a prostřednictvím zajímavých her

jim tuto problematiku přiblížili.

Velikonoční dekoraci si mohli rodiče se svými dětmi

vyrobit 12. a 13. 4., kdy učitelky uspořádaly pro každou třídu

tvořivou dílničku.

19. 4. k nám přijelo loutkové divadélko, které nás pobavi-

lo pohádkou s názvem Drak a rozpustilá princezna.

V planetáriu v Praze jsme shlédli 28. 4. příběh - Anička

a Nebešťánek.

12. 5. jsme přijali pozvání na pohádkovou zahrádku paní

Dvořákové, která děti seznámila s životem včel.

Přednáška příslušníků Městské policie Nymburk se usku-

tečnila na školní zahradě 19. 5. Zástupci policie seznámili

děti s obsahem své práce, s pomůckami, které ke své práci

využívají a na závěr nás nechali nahlédnout do policejního

auta. 

24. 5. jsme se s dětmi vydali na pohádkový hrad a zámek

Staré Hrady u Jičína, kde jsme shlédli dvě pohádky - jednu

v zámeckém sklepení a druhou pohádku na hradní půdě.

Výlet jsme zakončili čarodějnou bestyjolou plnou zvířátek,

havěti a potvůrek zdejších čarodějnic.

26. 5. se ve školce odehrálo vystoupení dětí ze ZUŠ

Kostomlaty nad Labem s názvem Tančíme mezi kapkami

deště.

V uplynulém čtvrtletí byl ve školce realizován program

pro děti předškolního věku a děti s odloženou školní docház-

kou s názvem Maxík, kterého se účastnilo celkem 11 dětí.

Program byl uskutečněn na základě spolupráce s rodiči, kteří

se svými dětmi plnili v domácím prostředí zadané úkoly

usnadňující dětem přechod ze školky do základní školy. 

Stejně jako v předchozím roce i v tom letošním byly ve

školce dny otevřených dveří, a to 13., 20. a 27. 5., kdy si rodi-

če mohli přijít do školky pohrát se svými dětmi.

Za důležité ve školce pokládáme utváření vztahu dětí ke

knize, který podporujeme nejen ve školce stále se obměňující

nabídkou knih, ale také pravidelnými návštěvami knihovny.

Tímto bych velmi ráda poděkovala za spolupráci paní

Brožové, která dětem pravidelně předčítá z knih, umožňuje

jim nahlížet do knih a také zapůjčuje nejrůznější publikace

přímo do školky. 

Plánované akce MŠ na červen: 
● 1. 6. oslava Mezinárodního dne dětí

● 6. 6. plavání

● 8. 6. výlet do ZOO Chleby

● 13. 6. plavání

● 14. 6. zahradní slavnost (rozloučení před prázdninami)

● 15. 6. slavnostní rozloučení s předškoláky na OÚ Kosto-

mlaty nad Labem

Více informací a fotografií naleznete na nových webo-
vých stránkách mateřské školy www.mskostomlaty.cz.

Markéta Borecká

foto: Marta Dvořáková

foto: Marta Dvořáková

foto: Marta Dvořáková
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1. Na Preventan Cupu - turnaji ve

vybíjené jsme obsadili 3. místo.

Máme krásný pohár.

2. Plánovaný sběr papíru po obci 

proběhl v pátek 3. června od 
10-12 hodin. Před uzávěrkou KN

nelze sdělit, s jakým výsledkem.

3. Již pátým rokem jsme adoptovali

opět na rok tři zvířata v ZOO
Praha: páva korunkatého, želvu

pardálí a levharta obláčkového. Ve

škole máme k dispozici 6 volných
vstupenek.

4. V pondělí 18. 4. se odehrála 

4. pedagogická rada, uděleno bylo

17 pochval za reprezentaci školy ve

sportovních a výtvarných soutěžích,

2 důtky ředitele za způsobený úraz

spolužáka a neomluvené hodiny.

5. Středa 20. 4. přinesla úspěch

v memoriálu Emila Zátopka v Lysé

n. L. 35 reprezentantů naší školy

vybojovalo dvakrát 1. místo, třikrát
2. místo a jedno 3. místo.

6. Úspěch jsme zaznamenali na

výtvarných soutěžích. Záchranáři:
4. místo, Kráva a umění: několik
1. míst.

7. Ve čtvrtek 5. 5. přivezli naši zástup-

ci 1. a 2. místo ze soutěže v předlé-
kařské první pomoci.

8. Den předtím opět 1. místo v do-
pravní soutěži - postupujeme do

krajského kola.

9. Naopak v Poháru rozhlasu (9.-10. 5.)

jsme nemohli konkurovat lepším

závodníkům.

10. Pátek 13. 5. zastihl žáky 4. třídy při

nácviku na dopravním hřišti.

11. Wakizaši cup - turnaj v karate

s mezinárodní účastí se konal 14. 5.

Pořadatelsky se naše škola spolupo-

dílela.

12. Ovoce do škol - jedenkrát do měsíce

zdarma - stalo se právě v pondělí 16. 5.

13. Fotbalový turnaj Mc Donald’s Cup
v Lysé n. L. ve středu 18. 5. přinesl

mladším žákům 3. místo a starším

čtvrté.

14. Do Lysé se druhý den podívaly děti

z 3., 4. a 5. třídy na výstavu Natura
Viva, týž den byli žáci z 9. třídy

v památníku Terezín.

15. V úterý si tři žáci (6. a 7. r.)
vyslechli obvinění ze šikany spolu-

žáka, přitěžující okolností jim bylo

vloupání se do několika soukro-

mých objektů v Kostomlatech, způ-

sobení materiální škody, ohrožení

přírody a lhaní. Jejich chování bude

hodnoceno sníženou známkou.

16. Stalo se týden poté, co byl odvezen

záchrannou službou žák 8.r. pod

vlivem drog.

17. Zápis do 1. třídy sice proběhl 

2. února, někteří rodiče využili 

nejzazší termín odevzdání žádosti

(do 30. 5.) a počet dětí do 1. třídy
je znám až nyní: 27 (4 x OŠD).

18. Od 21. týdne mají v pořadí první dvě

třídy na patře pavilonu A nové kera-
mické tabule, v příštím roce se

z nich stanou tabule interaktivní (při-

bude PC, dataprojektor, e-beam).

19. Naše škola nejde současnou větši-

novou cestou pořizování speciálních

interaktivních tabulí. Používáme

keramické, které „zinteraktivníme“

pomocí přenosného zařízení (tzv. 

e-beamu). Efektivnější řešení, které

vyjde levněji a splní více účelů.

20. Grantový projekt je v poslední

fázi: dokončujeme implementaci 

e-learningového systému (středa

a čtvrtek 25.-26. 5.) a jeho zkušební

spouštění. Potíže nastaly v toku

peněz z MŠMT a kraje - zpoždění

nabylo 3 měsíců a pokračuje!

Obecně mají všechny OPVK (ope-

rační programy Vzdělání pro kon-

kurenceschopnost) kvůli minister-

stvu zásadní problémy.

21. I přes tyto potíže má škola připra-
ven další projekt v rámci OPVK-
EU - Peníze školám, který spustí

ještě letos. Na vybavení tříd to bude

razantně znát.

22. Den Země plánujeme na úterý 

31. 5. - v mydlovarském luhu budou

děti testovat znalosti přírody. 

23. Týž den od 17 hod. bude ZUŠ mít
v hale školy koncert. Předcházet

mu bude vystoupení pro MŠ
(26. 5.), následovat bude druhé
vystoupení pro spolužáky (21. 6.).

24. Na Den dětí pojede 9. třída do

Národního technického muzea. Den
dětí oslavíme až 24. 6.

25. Do muzea hraček v Benátkách n. J.

se podívají děti z 3. a 4. třídy ve

středu 2. 6.

26. Školu v přírodě v termínu 6. 6.-10. 6.

absolvuje 1. a 2. třída na Benecku

v hotelu Diana.

27. Znovu do NTM a Království želez-
nic, tentokrát 3. a 5. třída v úterý 7. 6.

28. Třídenní výlet do Desné si vyjed-

nala 6. třída v termínu 8.-10. 6.

29. Krajské kolo dopravní soutěže se

uskuteční za naší účasti v Nym-

burce ve dnech 8.-9. 6.

30. Druhá ŠVP, tentokrát 4. třída,

proběhne za účasti 7. třídy v Pří-

chovicích od 13. 6. do 17. 6.

31. Loučení s 9. třídou na místní rad-

nici je plánováno na středu 15. 6.

32. Vítání občánků s vystoupením dětí

ze školy bude ve středu 22. 6.

33. V projektu Recyklohraní (sběr ba-

terií a drobného elektroodpadu)

škola získala 6426 bodů a za ně si

Na stupních vítězů Foto: archiv ZŠ

Pokračování na následující straně



V sobotu 28. května uspořádal

Kamarád Dětský den. Pro děti byla při-

pravena spousta soutěží, např. kocour

v botách, kuličky, hledání dinosaura,

lovení ryb, chůdy, závod v kolečku,

pomalé želvy. Prohlédnout a hlavně pro-

lézt si děti mohly policejní vůz a traktor.

Celé odpoledne moderoval klaun Pepíno

Don Bíno, který si pro děti i dospělé při-

pravil několik soutěží a společně s dětmi

zahrál pohádku O veliké řepě. Během

odpoledne se děti mohly vyřádit na

trampolíně. Otevřené bylo i dětské hřiš-

tě doplněné prolézačkou pro nejmenší,

skluzavkou do písku, krokodýlovou

houpačkou a hračkami. Mnoho dětí vyu-

žilo našeho koutku s tvořením a domů si

odnášely vlastní výrobky. Na konci

čekala na každého tombola, s prázdnou

neodešli ani někteří dospělí, rozdávaly

se poukázky od pekařství Bruno a rodin-

ná vstupenka do Botanicusu. Dětského

dne se zúčastnilo kolem 90 dětí. Akce je

podporována z dotace Obce Kostomlaty

nad Labem a Ministerstva práce a sociál-

ních věcí. Děkujeme firmám a společ-

nostem Dvůr Kostomlaty, Mokado,

Pivovar Nymburk, Korec, Dagros,

Neoluxor, Dpcomtel, Pekařství Bruno,

Pohostinství Sokolovna, Sema Nymburk

s.r.o., Nechanicky.net, Českomo-

ravská stavební spořitelna. Dále

pak děkujeme řediteli ZŠ

Kostomlaty nad Labem za pro-

půjčení prostor,

všem dětem

z místní ZŠ, které

nám s přípravou

a průběhem akce

pomohly, manže-

lům Horáčkovým,

všem členům

DKK a všem

našim přátelům a rodinám

za to, že jsme akci mohli

pro děti uspořádat. 

Naposledy v tomto

školním roce se na vás

těšíme 30. června.

Klubovna pro vás pak bude znovu otev-

řena 1. září. Přejeme všem pohodové

prázdniny.                     Pavla Brožová

8

Dětský den
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t e l :  6 0 3  2 1 8  8 2 0
www.klubkamarad.cz
klub.kamarad@seznam.cz 
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vybrala míče na hodiny TV, spole-
čenské hry do ŠD a drobnosti pro

nejlepší sběrače.

34. Poslední červnový týden proběh-

ne ve znamení sportovních soutě-

ží, odevzdávání učebnic a úklidu

ve třídách.

35. Vysvědčení děti dostanou ve čtvr-

tek 30. 6.

36.  Na prázdniny je připraven generál-

ní úklid, malování

dvou učeben a chodby

v pavilonu C a dovyba-

vení další třídy druhé-

ho stupně. Třídy

v původním stylu

zůstanou na škole již

jen 3. Obnova je čeká

za rok.

ZŠ Kostomlaty n. L. Start závodu Foto: archiv ZŠ

Pokračování z předchozí strany
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KNIHOVNA
Během prázdnin

bude knihovna otevře-

na v červenci v pondě-

lí od 16:30 do 18:00,

v srpnu bude knihovna zavřená.

Výpůjční doba se automaticky během

srpnového uzavření knihovny prodlužu-

je. Rádi bychom vás požádali, abyste

dodržovali výpůjční řád knihovny.

Zejména o nové knihy a o knihy zapůj-

čené z Kutné Hory má zájem spousta

čtenářů, knihy z Kutné Hory máme

k dispozici pouze na omezenou dobu,

pokud je má jeden čtenář doma několik

měsíců, nemohou si je potom půjčit

všichni ti, kteří by o ně měli zájem.

Výpůjční doba je několik let stejná

(jeden měsíc), výpůjční dobu knihy je

možné prodloužit, pokud o vypůjčení

knihy neprojevil zájem jiný čtenář.

Prodloužení je možné buď osobně v kni-

hovně, nebo e-mailem na info@kosto-

mlaty-knihovna.cz, případně formou

SMS ve tvaru Prodloužení příjmení

a jméno čtenáře název knihy, a to na

číslo 732 545 819.         Pavla Brožová
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Kontakt:
info@kostomlaty-knihovna.cz,
www.kostomlaty-knihovna.cz

ZASVĚCENÍ KOSTELA
Kostel je zasvěcen sv. Bartoloměji,

který je také patronem farnosti i obce

Kostomlaty. Sv. Bartoloměj byl jedním

z Kristových učedníků a býval ztotožňo-

ván s Natanaelem z evangelia sv. Jana, kte-

rého Ježíš popisoval jako „toho, který

nezná lsti“. Žil v 1. století a podle legend

kázal slovo Boží v Malé Asii, na severu

Indie a v Arménii, kde byl také zaživa sta-

žen z kůže a poté podle jedné z legend sťat.

Podle jiné legendy byl ukřižován hlavou

dolů. Sv. Bartoloměj je patronem všech,

kteří pracují s kůží - cechů řezníků, kni-

hařů, obuvníků, krejčích, rukavičkářů

a koželuhů.

STAVITEL A MECENÁŠ KOSTELA 
Kostel sv. Bartoloměje se poprvé 

připomíná ve 14. století. Je situován na

vyvýšeném místě uprostřed vsi. Jedná se

o orientovanou jednolodní obdélnou stav-

bu, s odsazenou předsíní a pravoúhlým

presbytářem, nad kterým se zvedá polygo-

nální sanktusová věžička s lucernou a bání.

V ose presbytáře je umístěná sakristie.

Střechy jsou valbové, dnes kryté eternitem,

ale v minulosti byla střecha kostela krytá

šindely a ve století devatenáctém břidlicí.

Do stávající podoby byl kostel přestavěn

v letech 1775-1778. Donátorem kostela byl

rod Šporků, konkrétně Kristián Sweerts-

Sporck, který byl i jeho patronem. Jako sta-

vitele tohoto kostela si asi Kristián Sweets-

Sporck vybral Antonína Haffeneckera,

který pro rod Šporků prováděl od roku

1767 přestavbu zámku v Lysé. Při dostav-

bě a slavnostním posvěcení byl jistě příto-

men nejenom donátor a patron Kristián

Sweerts-Sporck s rodinou, ale i duchovní

z augustiniánského kláštera v Lysé, jak se

píše ve farní kronice. 

INTERIÉR KOSTELA
Interiér kostela je bohatě vyzdoben

vnitřní freskovou výmalbou od významné-

ho pražského malíře Jana Jakuba Quirina.

Malby v kostele sv. Bartoloměje jsou sig-

nované nad kruchtou, datované jsou do

roku 1778.

(pokračování v příštím čísle)

R. D. Pavel A. Porochnavec,
administrátor Římskokatolické 

farnosti Lysá nad Labem
Robert Kopp, 

technický administrátor vikariátu 
Stará Boleslav

Z historie kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech 
nad Labem (1. část)

foto Marta Dvořákováfoto Marta Dvořáková

Řehtání v Hroněticích
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● 9. 4. provedli hasiči úklid příkopů

v Hroněticích a Lánech.

● 23. 4. se v hasičské zbrojnici konalo

„Pouťové posezení“. Škoda, že se této

akce zúčastnilo tak málo lidí.

● 30. 4. se na Šibické louce "pálily

čarodějnice". Tato akce proběhla za

hojné účasti občanů a myslím, dle

ohlasů, že se stala velice oblíbenou.

● Při příležitosti svátku sv. Floriána pro-

běhl v hasičské zbrojnici 14. 5. den

otevřených dveří. Příchozí, hlavně děti,

si zde mohli prohlédnout vozový park

hasičů. Při této příležitosti se uklízela

zbrojnice jak vevnitř, tak její okolí.

Téhož dne si hasiči vyzkoušeli svou

připravenost při námětovém cvičení.

● Naše soutěžní družstva se zúčastnila

prvního kola soutěže Polabské ligy.

A-tým si zapsal 4. místo do ligy

a soutěžní B-tým, který se zúčastnil

soutěže poprvé, skončil těsně pod

stupni vítězů.

● Na sobotu 11. 6. připravujeme

DĚTSKÝ DEN. Akce se koná od 

14 hodin na Šibické louce. Budou zde

opět stanoviště, kde si děti vyzkouší

své dovednosti. Občerstvení pro děti

i dospělé zajištěno. Přijďte se svými

dětmi i vnoučaty prožít hezké odpo-

ledne.

Za výbor SDH 
Jaroslava Škorničková
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V roce 1862, tedy v době, kdy

České země byly součástí Rakousko-

uherské monarchie, byl bratry

Miroslavem Tyršem a Jindřichem

Fügnerem založen Sokol. Trvalo však

dalších 44 let, než se sokolské spolky

začaly zakládat i na vesnicích. Přitom

obec Kostomlaty nepatřila v tomto

směru k „outsiderům“ - již 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 „football“ Kosto-

mlaty. Letos si tedy připomínáme již

105. a 83. výročí založení.

Bývalý starosta Sokola bratr Jiří

Ponec v Kostomlatských novinách

u příležitosti stého výročí v červenci

2006 napsal: „Dne 26. června 1906 na
přípravné schůzi v hostinci „U Korců“
v Kostomlatech čp. 93 za mostem
k Lánům (dnešní dům pana Bureše) byli
zvoleni funkcionáři Sokola Kostomlaty.
Již o posvícení 26. srpna téhož roku se
uskutečnilo první veřejné cvičení za
účasti sedmi místních cvičenců a dal-
ších z Lysé, Nymburka a Poděbrad.
Cvičení proběhlo na zahradě u pekaře
Vojtěcha. Samotnému cvičení předchá-
zel krojovaný průvod, který na place
u staré školy slavnostně vítal starosta
Antonín Fidler za Kostomlaty a Josef
Rychetský za Lány. Na kole přijel až
z Kolína bratr náčelník A. V. Prágl,
který, v té době již starší pán, povzbudil
svým projevem kostomlatské Sokoly za

župu Tyršovu.“ V citovaném článku

dále popisuje ohromné nadšení a zapá-

lení sokolů do nelehké práce, kdy schů-

zovali po bytech, cvičili po zahradách

a zvláště při vzniku „footballu“ si za

své museli pořídit hadráka a pak i míč

a trpět nadávky od rodičů, že si uženou

souchotiny. Neměli ani hřiště, hrálo se

na place, Lacinově louce, na poli Na

Skřemeni a na dalších místech. V roce

1927 byla otevřena nová sokolovna,

nádherný stánek sportu a kulturního

dění v obci. Stále ale ještě nebylo hřiště

pro „football“, to bylo vybudováno na

cvičišti až v roce 1936. Stavbu sokolov-

ny financovali sedláci z Lán i Kosto-

mlat, přesto se Sokol značně zadlužil

a dluh byl splacen až v roce 1946

z vlastních peněz dvaadvaceti bratrů

a jedné sestry, tenkrát ve výši 170.000

korun.

Toto zjednodušené a krátké historic-

ké ohlédnutí by mělo být připomenutím

pro nás všechny, zvláště však pro mlá-

dež, aby si uvědomila, co všechno

museli naši předchůdci obětovat pro

svého koníčka - sport a kopanou zvláš-

tě. I nás, dnešní funkcionáře, hryže svě-

domí, že nedokážeme zajistit generální

opravu chátrající sokolovny. I přes pod-

poru sponzorů a obecního úřadu bude-

me v letošním roce rádi, když zajistíme

nutnou opravu okapových žlabů,

demontáž nadstřešní části již druhého

rozpadajícího se nefunkčního komínu,

obnovu stolů a židlí, instalaci zemního

kabelu pro osvětlení cvičného hřiště,

případně výměnu

topných radiátorů

v pohostinství. Stávající rozpočet nám

neumožní, po pokrytí nákladů na čin-

nost jednotlivých oddílů a minimální

údržbu, řešit opravu odpadávajících

střešních podhledů, výměnu oken, ply-

nofikaci - vytápění sálu, výměnu oken,

opravu fasády a další potřebné rekon-

strukční práce.

V rámci oslav sto pátého výročí

založení Sokola proběhl dne 28. května

již jedenáctý ročník žákovského turnaje

Otakara Zdeňka. Také kostomlatské

posvícení ve dnech 27. a 28. srpna pro-

běhne v duchu výše uvedených oslav

s tradičními fotbalovými zápasy, nohej-

balovým turnajem a utkáním volejbalis-

tek. Uskuteční se i taneční zábava, na

kterou zveme již nyní mladé i dříve

narozené.

Závěrem bývá zvykem poděkovat

za dobrovolnou práci všem funkcioná-

řům, činovníkům, sportovcům i spon-

zorům, což tímto činím, ale zejména

chci vyhecovat mladé dorostence i fot-

balisty A-mužstva k větší odpovědnosti

v přístupu k tréninkům a zejména

k zápasům samotným. Uvědomte si, že

reprezentujete dobré jméno obce.

A rodiče úpěnlivě prosím: Veďte své

ratolesti ke sportu, nenechte je celé

hodiny lelkovat u počítače či nekontro-

lovaně se flákat. Sport je naučí kázni,

upevní si zdraví a přestanou mít čas na

lumpárny.

Antonín Bárta, starosta TJ Sokol

Sto páté výročí založení TJ Sokola 
Kostomlaty nad Labem
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Záběr ze žákovského turnaje Memoriál O. Zdeňka. foto: Marta Dvořáková Radek Veselý v akci. foto: Marta Dvořáková



V sobotu 28. května se uskutečnil na

hřišti TJ Sokol Kostomlaty 11. ročník

Memoriálu Otakara Zdeňka za účasti

týmů TJ Kostomlaty n. L., TJ Litol, TJ

Křinec a TJ Libice n. C. 

Oficiální zahájení turnaje provedla

starostka obce Mgr. Hercoková. V krát-

kosti seznámila mladé fotbalisty a záro-

veň obdivovatele poháru s fotografií

pana Zdeňka, vysvětlila, kdo pan Zdeněk

byl a proč se každým rokem koná na

jeho počest tento žákovský turnaj.

Pak již utkání probíhala ve sportov-

ním duchu za cel-

kem pěkného

počasí. Hoši bojo-

vali, bylo vidět, že

se chtějí všichni

stát majiteli

putovního poháru.

Povzbudit naše

žáčky přišli někte-

ří rodiče a příz-

nivci kopané, za

což jim patří dík. 

Vyhodnocení

provedla paní sta-

rostka, odměnou

všem mužstvům

byl diplom, pohár,

fotbalový míč

a sladká tečka na

závěr v podobě

rolády. Věřím, že

se žákovský tur-

naj vydařil ke

s p o k o j e n o s t i

všech a těším se

na setkání opět za rok na 12. ročníku

Memoriálu Otakara Zdeňka. Závěrem

bych chtěla poděkovat sponzorům

a všem, kteří se podíleli na přípravě tur-

naje.

Eva Vávrová
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Putovní pohár Memoriálu Otakara Zdeňka
zůstal letos v Kostomlatech 

Poháry pro vítěze foto Marta Dvořáková

Výsledky:
1. Kostomlaty n. L.

2. Libice n. C.

3. Litol

4. Křinec
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Naše vítězné mužstvo

Pozemky, domy, byty
Exekuce, výkupy nemovitostí

Odhady pro dědictví
■ Zajišťujeme prodej, pronájem – bytů, rodinných domů, pozemků.
■ Veškerý právní a finanční servis zdarma.
■ (Hypotéky – úvěry, penzijní pojištění, pojištění nemovitostí, stav. spoření, investice, úrazové
pojištění, kapitálové životní pojištění, atd.).

Vaše dotazy ohledně naší nabídky Vám zodpoví real. makléř a finanční poradce Petra Radoušková
na tel. 604 557 905 
e-mail: petra–efcon@seznam.cz www.abs–reality.cz

ABS reality
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Osmisměrka
Po vyškrtání všech výrazů zbude šest písmen, která čtena po

řádcích tvoří tajenku: obec na Nymbursku.

APLAUS, BARBADOS, BRATR, CECILKA, DOJNICE,

DYMOKURY, EMAIL, HALAPARTNA, HLAVICE,

HOBLÍK, KALORIMETR, KAREL, KOALICE,

KORMIDELNÍK, KORMIDLO, KOTEL, KYTARA, 

LEPORELO, LUMÍR, LUNAPARK, MANŽELKA,

NÁHODA, NEODYM, OBAVA, OBJEV, OMAHA, 

ORNAGUTAN, PÁRÁTKO, PASTVINA, PELIKÁN,

PISTOLKA, POINTA, PRAŽAN, PROTON, RAMPA,

RODODENDRON, ROKLE, ROKOKO, SAVANA, 

SERVIS, SMARAGD, STOJAN, TALISMAN, TKANINA,

TLUMIČ, VOLYNĚ. 

Velikonoční ZUMBA 
párty č. 2

25. dubna, na Velikonoční pondělí, jsme uspořádali 2,5

hodinovou Velikonoční zumba párty, která se konala

v Kostomlatech n. L. z důvodu nedostačující kapacity sportov-

ních zařízení v Lysé. Celou párty provázeli tři instruktoři -

Romana Hanousková, Jana Dalecká a Vojta Červinka, který

přijel až z Týniště nad Orlicí. Párty byla profesionálně ozvuče-

ná panem Hukem, dále jsme během párty měli možnost vidět

vystoupení tanečního páru z TK Twister Benátky n. J. ve slo-

žení Radek Ježek s partnerkou Katkou Kabátníkovou. Myslím,

že mnohé „zumbařky“- tento pár inspiroval. Celá akce se

povedla a na asi 35 cvičících ženách byla vidět únava, ale záro-

veň úsměv a dobrá nálada.

Na závěr bych chtěla poděkovat našemu sponzorovi pitné-

ho režimu - Psí škole a salonu SUPERPES, panovi Hukovi za

ozvučení, Radkovi a Katce za krásné vystoupení, instruktorům

za hezký přístup, Libušce Valeškové za administrativní pomoc,

Petrovi a Honzovi Kuchařovi za natáčení akce (brzy bude na

stránkách zpracované video), a panu Toušovi, který je správ-

cem kostomlatské sportovní haly a který nám byl plně k dispo-

zici.

Těším se na další akci v hojnějším počtu!

Romana Hanousková, www.zumba.unas.cz

Celorepubliková soutěž
karate opět v Nymburce
14. května 2011 se jako již tradičně uskutečnila

v Nymburce celorepubliková soutěž karate všech kategorií -

Wakizaši Cup 2011. Zúčastnilo se 41 klubů z celé České

republiky. Dopoledního soutěžního bloku - soutěží kata (přes-

ně stanovený soubor krytů, úderů a kopů proti několika imagi-

nárním soupeřům prováděných v přesně stanoveném čase) se

zúčastnilo 183 závodníků a 5 týmů kata. V obrovské konku-

renci je třeba vyzdvihnout výkon domácích závodníků Petery

a Kunce, kteří v konečném účtování obsadili shodně 5. místo

v kategorii kata starší žáci (8-7 kjú).

Podobně potěšující byly výkony dalších domácích závod-

níků v soutěžním bloku kumite (volný zápas dle pravidel mezi

dvěma závodníky), kde o medaile bojovalo bezmála 170 spor-

tovců. Závodníci Melinger a Zvěřina obsadili shodně 5. místo

v žákovských kategoriích a o překvapení se postaral i Vladimír

Novotný 3. místem v kategorii dorostu a také Anh Duck 2. mís-

tem v kategorii juniorů. Potěšující je, že Jirka Zvěřina na sobě

stále intenzivně pracuje a zlepšuje se. Budeme mu držet palce

koncem června, kdy bude bojovat o medaile na olympiádě mlá-

deže.

Celkově se soutěž velmi vydařila, a to i díky skvělé pořa-

datelské službě složené i letos ze žáků ZŠ Kostomlaty nad

Labem a cvičenců oddílu Karate Dó Sokol Nymburk.

Současně patří

dík i všem

s p o n z o r ů m

a MěÚ Nym-

burk za podpo-

ru této akce.

Zdeněk
Dvořák,

4 DAN Karate
Dó Sokol

Nymburk
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Láďa Novotný na stupních vítězů

Ze zápasu Jirky Zvěřiny
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1
Další karatistické

zprávy
29. 5. 2011 skončilo v Itálii mistrov-

ství světa v karate WUKF. Zúčastnila se

ho i početná výprava naší republiky vysla-

ná svazem České Asociace Budo Karate

(ČABK). Konkurence byla velká, zcela

nesrovnatelná s mistrovstvím Evropy

z minulého roku. Je potěšující, že naši

reprezentanti se rozhodně neztratili a při-

vezli impozantní sbírku medailí. 

Z výsledků našich reprezentantů:
2. místo Kata Team Goju ryu 

3. místo Kata Team Shotokan 

3. místo Kumite Muži +80kg: 

Tomáš Reich 

2. místo Kumite Veteráni C: 

Vladimír Panýrek 

3. místo Kumite Veteráni B: 

Jiři Kábrt 

5. místo Kata Shotokan Veteráni A: 

Martin Brejcha 

8. místo Kata Shotokan Veteráni A: 

Jiří Bašus 

13. místo Kata Shotokan Veteráni A: 

Petr Němeček 

5. místo Kata Goju Muži: Krhut 

9. místo Kata Goju Muži: Vrabec 

4. místo Kata Shotokan Veteránky: 

Věra Soprová 

1. místo Kata Goju ryu Veteráni B: 

Jiří Jirásek 

8. místo Kata Shotokan Muži: Neubert 

Děkuji tímto všem našim reprezentan-

tům i realizačnímu týmu a všem přeji

hodně dalších sportovních úspěchů

a pevné zdraví.

Na konci června se kostomlatský

mladší žák Jirka Zvěřina zúčastní

v Olomouci olympiády mládeže, což mu

ze sportovního hlediska přinese možnost

získat tolik potřebné soutěžní zkušenosti.

Na podzim se zúčastníme mistrovství

republiky.

Ing. Z. Dvořák, 
prezident ČABK
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