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Blanice opět na Labi

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás 

v krátkosti seznámila s činností obce za uplynu-
lé období. Začátkem března byly zahájeny první 
výkopové práce související se stavbou tlakové 
kanalizace v Hroněticích. Bylo položeno potrubí 
od konce Lán na oba okraje Hronětic. Dle har-
monogramu výstavby bude následovat položení 
zbývajícího potrubí, vesměs bezvýkopovou tech-
nologií, instalace a připojení jednotlivých jímek. 
Obyvatelé Hronětic obdrží počátkem dubna 
informační leták s praktickými informacemi a 
kontakty na osoby, na které bude možné se obra-
cet v případě potřeby řešení konkrétních dotazů/
problémů, atd. Vzhledem k tomu, že od 1. 7. 2015 
začne obec stávající, ale i nově vybudovanou in-
frastrukturu provozovat vlastními silami, bude se 
všemi domácnostmi, jichž se připojení na kana-
lizační infrastrukturu týká, uzavřena „Smlouva o 
odvádění odpadních vod“. Smlouvy budou jed-
notlivým domácnostem rozeslány během dubna 
a v souvislosti s touto změnou bude nutné, aby 
si každý, kdo hradí stočné bezhotovostně, změnil 
příslušný příkaz k úhradě.

Paralelně s výstavbou kanalizace v Hroně-
ticích budou od 13. dubna zahájeny práce na 
rekonstrukci silnice II/331, kde bude probíhat 
výměna dlažebních kostek za asfaltový povrch. 
Bude třeba se obrnit trpělivostí, protože v re-
konstruovaném úseku bude úplná uzavírka, 
která potrvá minimálně do poloviny června 
tohoto roku. Po mnoha jednáních schválilo ZO 
na svém únorovém zasedání odkup cca 350 m2 

dlažebních silničních kostek, které budou pou-
žity na úpravu odstavné plochy u nádraží.

Spolu s již probíhající výstavbou připravuje-
me také projekt, jehož cílem bude vybudování 
bezdrátového rozhlasu ve všech částech naší 
obce. Celá akce v odhadované ceně 3,35 mil. 
Kč by měla být fi nancována z prostředků EU, 
prostřednictvím Operačního programu životní 
prostředí. Součástí celého projektu by mělo být 
rovněž zřízení protipovodňového monitorova-
cího, varovného a informačního systému, zpra-
cování Digitálního povodňového plánu a nová 
elektronická siréna, připojená na KOPIS.

Vzhledem k tomu, že kromě havarijního 
stavu vodovodního potrubí v budově ZŠ je 
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(pokračování na str. 2)

Jak již část kostomlatské veřejnosti postřehla, 
na Labi se loni o prázdninách objevila nová tu-
ristická atrakce – výletní loď Blanice. Loď plula 
na pravidelné trase Nymburk – Hradištko – 
Kersko – Ostrá a zpět. Po opravách v loděnici
a zimní přestávce se Blanice zase vrátí zpátky.

Blanice byla spuštěna na vodu již v roce 1927 
v německých Drážďanech. Do Čech se dostala 
po revoluci a sloužila mimo jiné i jako pražský 
přívoz. V současnosti je loď přetypována na loď 
osobní s kapacitou 50 osob.

Hlavní náplní plavební sezony 2015 bude 
opět trasa Nymburk – Ostrá a zpět. Zahájení 
provozu je plánováno na pátek 1. května. Linka 
bude v provozu v květnu a červnu o víkendech
a svátcích, o prázdninách pak každý den. Pla-
vební řády budou s předstihem vyvěšeny v obci 
i na vývěsce přímo u mola. Pro občany naší obce 
je nejdůležitější rozšíření této trasy o zastávku 
Kostomlaty. Blanice bude přistávat u železného 
mola těsně před vjezdem do plavební komory 
Hradištko. Tím se výrazně přiblíží hlavně re-
kreační oblast Kerska a Hradištka, se kterou 
Kostomlaty ztratily spojení po zrušení přívozu. 
A to už je opravdu dávno. Vzhledem k tomu, 
že na palubu je možné vzít i jízdní kola, fantazii 
se při plánování výletu meze opravdu nekladou. 
Pokud si například budete chtít pochutnat na 

divočákovi se šípkovou nebo se zelím, budete to 
teď mít na Hájenku do Kerska opravdu blízko.

Kromě plavby pravidelnou linkou je možno 
loď objednat pro školní výlet, uzavřenou fi rem-
ní nebo soukromou akci, výlet s přáteli či menší 
oslavu spojenou s rautem nebo grilováním. Pak 
bude čistě na Vás, kam se popluje. Můžete zvolit 
třeba Poděbrady nebo soutok Labe s Cidlinou.

S lodí Blanice se budete moci setkat i na 
různých akcích. První velkou událostí v tomto 
roce budou 8. až 10. května Lodě na Labi 2015
v přístavu Nymburk. V sobotu 23. května mů-
žete Blanici využít při cestě na tradiční akci 
Hrabalovo Kersko v Lesním ateliéru Kuba. 
Pro milovníky koní je ideální nechat se převést 
lodí na druhý břeh do Hradištka. Zastávka je 
přímo u jezdecké stáje Equus Kinsky, kde mají 
velké akce pro veřejnost naplánované na srpen.
A v neposlední řadě se po vodě dostanete i do 
blízkosti Botanicusu v Ostré.

Další informace, kontakty, fotografi e a zají-
mavosti o výletní lodi Blanice jsou k nalezení na 
webových stránkách www.polabinalodi.cz , pří-
padně na stejnojmenném facebookovém profi -
lu. Celá posádka se těší na nadcházející plavební 
sezonu a doufá v setkání na palubě výletní lodi.

Za posádku
Petr Bárta

Jak již bylo avizováno, 
každé první pondělí v měsíci, v době od 15 do 17 hodin, 

jste srdečně zváni na odpolední 

„kávu se starostkou“
kde je možné si neformálně popovídat 

o dění v naší obci, o podnětech, názorech, o pohledu na další rozvoj naší obce., atp.
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Krátké zprávy z obce

Zákaz podomního prodeje

 Zprávy z obecního úřadu

(pokračování ze str. 1)
v dezolátním stavu i sportov-
ní hřiště v areálu základní školy, 
bylo rozhodnuto provést jeho 
rekonstrukci. Zastupitelům byla 
umožněna prohlídka obdobného 
multifunkčního hřiště v Lysé nad 
Labem a Milovicích. Po sjedno-
cení konkrétních požadavků obce 
i školy bude v nejbližší době při-
praveno výběrové řízení na zho-
tovitele projektové dokumentace 
na rekonstrukci tohoto sportoviště 
a po zajištění nezbytných podkla-
dů potřebných k vydání stavebního 
povolení bude rovněž požádáno
o dotaci z evropských fondů. Prio-

ritou obce je, aby víceúčelové hřiště 
následně sloužilo v odpoledních 
hodinách i široké veřejnosti. Sou-
částí projektu by mělo být i osvět-
lení, které by prodloužilo dobu 
využití celého sportoviště.

V únoru proběhlo výběro-
vé řízení na úklid černé skládky
u areálu fi rmy Building SP. Vítězem 
se stala fi rma AVE CZ odpadové 
hospodářství s. r. o., která by měla 
provést úklid zmíněné lokality na 
obecním pozemku. Úklid bude 
hrazen z prostředků dotace, kte-
rou obci poskytl Středočeský kraj.
V této souvislosti obec rovněž oslo-
vila i majitelku soukromého areálu 

se žádostí, aby i ona uvedla své po-
zemky do původního stavu.

V současné době rovněž probí-
há rekonstrukce tenisového kurtu 
za fotbalovým hřištěm. Bude za-
jištěna oprava zničeného oplocení, 
antukového povrchu a hrací stěny. 
Pro veřejnost bude kurt připraven 
začátkem května. Celá akce je fi -
nancována ze sponzorského daru 
fi rmy Hradil CZ.

Výše uvedené je jen stručným 
přehledem současných hlavních 
aktivit vedení obce. I nadále však 
máme zájem řešit konkrétní pod-
něty jednotlivých občanů a vy-
lepšovat tak podmínky pro jejich 

život. V této souvislosti bych ráda 
ujistila všechny občany, že slov-
ní spojení Obec Kostomlaty pro 
mě, ale i pro ostatní zastupitele, 
znamená, a to bez rozdílu, nejen 
vlastní obec Kostomlaty, ale i obce 
Rozkoš, Lány, Hronětice i Vápen-
sko. S ohledem na množství těchto 
podnětů ale bude nutné rozdělit 
jednotlivé aktivity z časových, ale 
i fi nančních důvodů do celého vo-
lebního období. Děkuji proto vám 
všem za pochopení a přeji vám 
krásný začátek jara a spoustu život-
ního optimismu.

Ing. Romana Hradilová
starostka

Květinka místo masny. Paní 
Květuše Kocmanová zve obča-
ny do nově otevřené prodejny 
Květinka v prostorách býva-
lé masny Fiala. Otevřeno má 
každý všední den od 8 do 12 
a od 13 do 17 hodin. V sobo-
tu od 8 do 11 hodin. V prodeji 
jsou řezané i hrnkové květiny, 
květinové vazby, potřeby pro 
pěstování rostlin, hnojivo, ze-
mina, sezónní sadba zeleniny
a dárkové předměty. 

O čerstvé maso nepřijdete.
Na základě podnětu občanů 
obec zařídila, aby každé úterý 
do Kostomlat zajížděla pojízd-
ná prodejna masa Řehák, která 
bude stát na parkovišti před Jed-
notou vždy od 8:30 do 10 hodin. 
Čerstvé maso nabízí také paní 
Urbancová v provozovně Uze-
niny U Fany. Od středy do so-
boty má v prodeji maso vepřové, 
hovězí, kuřecí, játra, ledvinky
a různé šunky nejvyšší kvality.

Kaplička v Rozkoši. Obyvate-
lé Rozkoše písemně odsouhlasili 
rekonstrukci oplocení okolo kap-
ličky. Součástí rekonstrukce bude 
i výroba repliky rozpadlých dvířek 
kapličky a jejich výměna. Rekon-
strukce by měla být hotova do 
Velikonoc.

Vchod do obecního úřadu 
bude z bezpečnostních důvodů 
opatřen zabezpečovacím zaříze-
ním, tzv. elektronickým vrátným.

Linková autobusová doprava. 
Obec odsouhlasila Městci Králo-
vé úhradu za dopravní obslužnost 
našich obcí pro rok 2015, která 
činí 200 Kč na občana, což je do-
hromady 364 tisíc korun za rok

BIOS po rekonstrukci. Fir-
ma Pavlacký během podzimu 
dolištovala podlahu v hale BIOS, 
upevnila šplhací tyče, žebřík
a hrazdu. Následná revize upozor-
nila na nedostatky rekonstrukce 

tělocvičny a fi rma je přijela v led-
nu odstranit. Techničtí pracovníci 
provedli kompletní úklid haly po 
předešlé výměně podlahy. Novým 
správcem BIOSky se od února stal 
pan František Touš, který bude 
společně s manželkou provádět 
správcovství a úklid. Rada obce 
se zabývala novým návštěvním 
řádem haly a způsobem placení 
pronájmu.  Během jarních prázd-
nin pracovníci obce provedli 
opravu omítky a výmalbu kabine-
tu na cvičební nářadí. Během jara 
SDH Hronětice provede vyřezá-
ní nefunkčních plynových kotlů 
a rozvodů v kotelně  ZŠ a v druhém 
kabinetu haly BIOS, a poté dojde

k výmalbě i druhého kabinetu.

Koncepce přednádražního 
prostoru. V pravé části nádraží 
probíhá příprava prostoru pro 
nové parkoviště. Na úpravu par-
kovací plochy bude použita část 
dlažebních kostek z hlavní silnice. 
V jednání s Českými drahami je 
zbourání bývalé nákladní rampy. 
Záměrem obce je také vybudo-
vání parčíku ze současných za-
hrádek vedle nádražní budovy. 
Starostka byla pověřena jednáním 
s Českými drahami o pronájmu
a následném odkupu pozemku.

(lem)

Rada obce dne 4. února 2015 
usnesením č. 10/2015 vydala naří-
zení č. 1/2015 o zákazu podomní-
ho prodeje na celém katastrálním 
území obce Kostomlaty n/L.

Tímto nařízením se zakazuje 
podomní prodej, při kterém pro-
dejci vyhledávají spotřebitele dům 
od domu bez předchozí objednáv-
ky. Zároveň je zakázán pochůzko-
vý prodej zboží a poskytování slu-
žeb na veřejném prostranství, kdy 
prodejce vyhledává spotřebitele
z jednoho místa či při chůzi. Toto 
nařízení bylo vydáno za účelem 

ochrany občanů před neseriózní-
mi praktikami podomních a po-
chůzkových prodejců a následně 
vzniklé majetkové újmy občanů. 

Z veřejných zdrojů jsou známy 
případy prodeje falzifi kátů světo-
vých značek zboží, prodej zboží 
nízké kvality nebo nevýhodné 
smlouvy, ať již na dodávky zboží 
nebo služeb (např. elektřiny nebo 
plynu). Nejohroženější vrstvou 
obyvatel jsou pro nás zejména se-
nioři, jejichž schopnost obrany je 
snížena propracovaným marke-
tingovým nátlakem, který osoby 

provádějící obdobný způsob pro-
deje bezesporu ovládají. Jestliže 
váš dům navštíví takový prodejce, 
upozorněte jej, že obec má naříze-
ní na zákaz podomního prodeje 
s následnými sankcemi. Pokud 
ani na toto upozornění nebude re-
agovat, můžete jej požádat o pra-
covní průkaz či průkaz totožnosti 
a následně tyto zjištěné údaje pře-
dat na obec. Nebo můžete skuteč-
nost nahlásit na obecní tel. 325 
538 611 nebo 734 202 166. Obec 
může stíhat konkrétního prodejce 
v přestupkovém řízení.

Jestliže vás neustále obtěžují 
podomní prodejci, jste to vy, ob-

čané, kdo může přispět k tomu, že 
schválené nařízení bude dodržo-
váno i těmito cizími lidmi. Určitě 
se nebudou vystavovat několikrát 
za sebou tomu, že nic nevydělají
a ještě zaplatí obci, na jejímž území 
operují, pokutu. Bez vás občanů, 
kterých se toto obtěžování kon-
krétně týká, to ale nejde. Děkuje-
me tak předem za spolupráci. Celé 
znění tohoto nařízení najdete na:
http://www.kostomlaty-obec.cz/
vyhlasky-a-narizeni/ds-10375/
p1=208

Zdeňka Keistová
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Tøídění odpadů
 Odpady

Odpady jsou součástí našeho 
každodenního života, proto je nut-
né s nimi správně nakládat. O tom 
zda odpadu, který využijeme, dáme 
„nový“ život, rozhodujeme my.
V následujícím návodu se Vám 
pokusíme vysvětlit, jak odpady 
správně třídit. Mimo jiné nám po-
vinnost zbavovat se odpadů přede-
psaným způsobem ukládá i zákon 
o odpadech č. 185/2001 Sb. a způ-
sob nakládání s odpady konkrétně 
pro naše domácnosti je zakotven
i v obecně závazné vyhlášce o od-
padech.

Nejsnadnější způsob třídění 
odpadů je už v místě vzniku, tedy
v našich domácnostech. Ve chvíli, 
kdy obal nebo určitá věc dosloužila 
a my se jí chceme zbavit, stačí obal 
vhodit do koše na tříděný odpad, 
tašky nebo krabice a odnést je do 
nejbližšího kontejneru, který je 
pro daný materiál určený. Tím, že 
odpady vytřídíme, uvolní se místo
v koši na směsný odpad a nemu-
síme s ním chodit tak často, nebo 
nám vystačí menší koš. Tříděný 
odpad můžeme vynášet 1x za týden 
nebo i méně často. Nejlepším způ-
sobem jak omezit množství vypro-
dukovaných odpadů je předcházení 
jeho vzniku. Můžete tak učinit tím, 
že budete nakupovat jen to, co sku-
tečně spotřebujete, budete upřed-
nostňovat recyklovatelné obaly, při 
nákupu minimalizovat množství 
obalů nebo se zbytečně nezbavovat 
funkčních věcí.

Jak a co třídit?

Plast: patří do žlutých kontej-
nerů. Plasty zabírají nejvíce místa
v českých popelnicích ze všech od-
padů. Proto není důležité pouze 
třídění, ale i minimalizace jejich 
objemu (sešlápnutí, zmačkání) před 
vyhozením. Do těchto kontejnerů 
patří: fólie, sáčky, plastové tašky, 
PET lahve, obaly od pracích, čistí-
cích a kosmetických přípravků, ke-
límky od jogurtů, mléčných výrob-
ků, balící fólie od spotřebního zboží, 
obaly od CD a další výrobky z plas-
tů, také pěnový polystyren (vhazuje 
se po menších kusech). 

Do kontejnerů na plast nepatří: 
mastné obaly se zbytky potravin, 

obaly od žíravin, barev a jiných ne-
bezpečných látek, podlahové kryti-
ny či novodurové trubky. 

Papír: patří do kontejneru mod-
rého. Ze všech tříděných odpadů 
vyprodukuje česká domácnost 
hmotnostně nejvíc právě papíru. 

Do těchto kontejnerů patří: ča-
sopisy, noviny, sešity, krabice, papí-
rové obaly, cokoliv z lepenky, nebo 
knihy, obálky s fóliovými okénky, 
nevadí ani papír s kancelářskými 
sponkami. 

Do těchto nádob nepatří: svazky 
knih (vhazovat bez vazeb), uhlový, 
mastný nebo jakkoliv znečištěný 
papír. Pozor také na použité dětské 
pleny, které patří do popelnic na 
směsný komunální odpad.

Sklo: pokud jsou k dispozici 
2 druhy kontejnerů, třídí se ba-
revné sklo do zeleného a čiré sklo 
do bílého kontejneru. V případě, 
že je k dispozici pouze zelený 
kontejner, vhazuje se do něj sklo 
všeho druhu. Díky svým vlast-
nostem je možné recyklovat skle-
něný odpad do nekonečna. 

Do těchto kontejnerů patří: la-
hve od vína, alkoholických i ne-
alkoholických nápojů, tabulové 
sklo nebo sklenice všeho druhu. 

Do těchto nádob nepatří: kera-
mika, porcelán, autosklo, zrcadla, 
drátované sklo, zlacená skla, po-
kovená skla. Vratné sklo se vrací 
zpět do obchodů.

Nápojové kartony: se vhazují 
do černých kontejnerů označe-
ných oranžovou nálepkou. 

Co do těchto kontejnerů pat-
ří: krabice od džusů, vína, mléka 
a mléčných výrobků, které je po-
třeba před vhozením do kontej-
neru řádně sešlápnout. 

Do těchto nádob nepatří: 
„měkké sáčky“ například od kávy 
a různých potravin v prášku. 
Neodhazují se sem ani nápojové 
kartony obsahující zbytky potra-
vin.

Správné třídění ostatních odpadů
Mimo odpadů, které třídíme 

pomocí barevných kontejnerů, je 
důležité třídit i odpady ostatní. Ať 
je to z důvodu jejich dalšího využití, 
nebo k omezení jejich škodlivých 
účinků na životní prostředí.

1. Použité kuchyňské oleje: 
v naší obci je možné třídit i použité 
kuchyňské jedlé tuky a oleje. Pro tyto 
účely byly rozmístěny označené kla-
sické černé popelnice na stanovištích 
pro třídění odpadů. Ukládejte sem 
použité tuky a oleje z kuchyně v plas-
tových nádobách (PET láhve), které 
budou patřičně uzavřeny. Cílem 
tohoto sběru je zmenšit zátěž kana-
lizačního sytému. Do nádob nepatří 
motorové a jiné průmyslové oleje.

2. Kovy: sběr kovů probíhá 
prostřednictvím výkupen druhot-
ných surovin, dále je možné využít 
formu vyhlášených svozů železa 
SDH Hronětice, nebo také pomocí 
separačního dvora. Na separační 
dvůr bychom měli nosit plechovky 
od barev a jiných nebezpečných 
látek, domácí spotřebiče a jiná za-
řízení složená z více materiálů. 
Nově však přibude možnost třídit 
do označených sběrných nádob 
i DROBNÉ KOVY, mezi které patří 
např. konzervy od potravin, nápo-
jové plechovky, kovové nádobky od 
kosmetiky apod.  Třídit ho můžeme 
na železo (označeno FE /40) a hliník 
(označeno ALU/41). Železné obaly 
se dají přitáhnout magnetem, jsou 
to např. konzervy, zátky od nápojů, 
hřebík či sponky. Hliníkové obaly 
se naopak dají zmuchlat do kuličky 
a nereaguji na magnet, nejčastěji to 
jsou víčka od jogurtů, alobal, ple-
chovky od nápojů.  

3. Velkoobjemový odpad: je 
vybírán prostřednictvím velkoob-
jemových kontejnerů. Do těchto 
kontejnerů se ukládají odpady jako 
starý nábytek, koberce, linolea, 
umyvadla, toalety, kuchyňské linky, 
drobný stavební odpad, atd. Do vel-
koobjemových kontejnerů rozhod-
ně nepatří: staré pneumatiky, větve 
a listí, nebezpečný odpad (vyjeté 
oleje, elektrické akumulátory, gal-
vanické články a baterie, výbojky a 
zářivky) a elektroodpad (staré led-
ničky, pračky, počítače, monitory, 
televizory, apod.). Když do kon-
tejneru schováte odpad, který tam 

nepatří, při vysypání se stejně najde. 
Chtěli bychom proto apelovat na 
spoluobčany, aby do těchto kontej-
nerů skutečně vhazovali to, co tam 
patří. V případě, že provádíte např. 
rekonstrukci domu, měl by si každý 
objednat a zaplatit přistavení velko-
objemového kontejneru u speciali-
zované fi rmy.

4. Nebezpečný odpad: Tyto 
odpady, nebo obaly jimi znečištěné, 
mají nebezpečné vlastnosti, které 
mohou ohrozit zdraví lidí nebo ži-
votní prostředí. Proto musí být od-
straněny ve speciálních zařízeních. 
Tyto odpady nepatří do popelnice 
na směsný odpad. Jedná se např. 
o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, 
pesticidy, léky a domácí chemikálie. 
Nebezpečné odpady se ukládají na 
separačním dvoře. V případě, že si 
nejste jisti, jak s prázdným obalem 
naložit, etiketa by vždy měla obsa-
hovat informace, jak s daným ob-
sahem naložit. Staré léky je možné 
vrátit do lékárny.

5. Vysloužilá elektrozařízení
a baterie: staré a nefunkční elektric-
ké spotřebiče podléhají tzv. zpětné-
mu odběru, který zajišťují specia-
lizované fi rmy. Místa, kde zdarma 
můžeme odkládat takové vyslou-
žilé výrobky, jsou označována jako 
„Místa zpětného odběru“ a jsou 
zřízena na separačním dvoře, nebo 
v prodejnách elektro. Obecní úřad 
umožňuje občanům i zpětný od-
běr starých baterií, žárovek, tonerů 
a cartridgí z tiskáren.

6. Bioodpad: je odpad biologic-
ky rozložitelný a pochází především 
z údržby zahrad, ale i kuchyní. Od-
pad ze zahrad bude možné nadále 
vyvést na separační dvůr do speciál-
ních nádob, tento odpad bude recy-
klován na kompostárně Kostomlaty 
a přeměněn na kvalitní humus. Jed-
ná se především o objemný rostlin-
ný odpad, jako jsou větve, listí, pose-
čená tráva, plevele a rostlinné zbytky 
ze zahrad i se zeminou.  Rostlinný 
odpad z domácností může být tří-
děn na zahradním kompostu nebo 
v kompostérech. Bioodpady živočiš-
ného původu a zbytky jídel patří do 
směsného komunálního odpadu.

Více o třídění se můžete 
dočíst na těchto stránkách: www.
trideniodpadu.cz, www.jaktridit.cz, 
www.ekokom.cz.

Ondřej Borufk a, Jan Kučera 
(sdruzenimladych@email.cz)
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Letošní „Kostopøíkopy“

K čemu (ne)slouží velkoobjemové kontejnery
Každoročně, vždy jednou 

za čtvrtletí, přistavuje svozová 
fi rma AVE CZ velkoobjemo-
vé kontejnery do obcí, ve kte-
rých není separační dvůr. Letos 
poprvé se stalo, že fi rma AVE 
odmítla kontejnery z Lán a Vá-
penska odvézt, neboť kontej-
nery byly plné pneumatik od 
osobních automobilů, eternitu
a bioodpadu. Cena za vyveze-
ní takto nevhodně naplněného 
kontejneru by rapidně stoupla. Je 
zarážející, že do kontejnerů byly 
vhozeny i pneumatiky od trakto-
rů, které si má každý provozova-
tel na vlastní náklady odstranit.

Velkoobjemové kontejnery 
vždy sloužily na odkládání od-
padu, který se svou velikostí ne-
vejde do běžné popelnice, tedy 

objemného (nábytek, matrace, 
koberce apod.). Pokud se někdy 
stalo, že se v nich objevil i jiný 
odpad, bylo to opravdu v malém 
množství. Pneumatiky (pouze 
od osobních vozidel a bez disků)
i eternit fi rma sváží dvakrát roč-
ně v době, kdy je vyhlášen svoz 
nebezpečných odpadů. Samotný 
odvoz je realizován ze separační-
ho dvora z Kostomlat. Z Hroně-
tic tento odpad svezou techničtí 
pracovníci obce před daným 
termínem. Eternit se řadí mezi 
nebezpečné odpady stavebního 
charakteru a občan si jeho likvi-
daci musí zaplatit sám. Pokud 
občan likviduje střechu z kůlny 
či jiné vedlejší stavby, měl by si 
objednat přistavení kontejneru 
přímo ke svému domu. Na sepa-

rační dvůr přijímáme eternit jen 
v malém množství.

Následující týden byl přista-
ven velkoobjemový kontejner
v Rozkoši, kam již byly přilepeny 
cedule, které upozorňovaly, co 
do velkoobjemového kontejneru 
patří a nepatří. Na konci víken-
du již cedule byly stržené a vel-
koobjemový kontejner naplněn 
pneumatikami i s disky. Opět 
hrozilo, že fi rma AVE odmítne 
kontejner vyvézt. Takto naplně-

né velkoobjemové kontejnery 
museli techničtí pracovníci ruč-
ně vytřídit a vytahat tak všechen 
odpad, který tam nepatří. Nebylo 
to nic příjemného. Celkem bylo 
vytaženo přes 40 pneumatik. 
Veškeré náklady s tímto spojené 
jsou náklady obce. Pokud bude 
i v budoucnu tento problém pře-
trvávat, bude obec nucena najít 
jiné řešení při svozu objemného 
odpadu.

OÚ Kostomlaty nad Labem

Mobilní svoz nebezpe ných odpad  a odpad  
ur ených ke zp tnému odb ru 

 
 
 
 
 
 
 
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 2. 5. 2015 
stanovišt  separa ní dv r 
as 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!

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů 2015

Lány 22. – 25. 5. 14. – 17. 8. 13. – 16. 11.

Rozkoš 5. – 8. 6. 4. – 7. 9. 4. – 7. 12.

Vápensko 22. – 25. 5. 14. – 17. 8. 13. – 16. 11.

Patří se zhodnotit onen avízo-
vaný druhý pokus o úklid bezpro-
středního okolí na druhé straně 
plotů našich zahrad. Krátce a roz-
pačitě - pokus vyšel. Ačkoli nebylo 
nejjarněji, sešlo se v našich vískách 
celkem okolo 100 lidí, zábor rajó-
nů byl extrémní, došlo totiž i na 
„poklady“ na polních cestách a ze 
separačního dvora se stal dvoreček, 
protože na sesbíraný bo-del nesta-
čily čtyři kontejnery. Jaká to radost. 
Jaká to beznaděj.

Jistě si všichni dovedeme předsta-
vit úplně jinak strávenou březnovou 
neděli, než rácháním se v tunách 
nevoňavých, nerozložitelných ná-
nosů, které do příkopů nějaký DE-
BIL neustále odváží či odhazuje, aby 
si udělal doma nebo v autě „rychlé
a levné“ čisto. Proč tedy přijde uklí-
zet 100 lidí v počasí svádějícímu 
spíš k teplému grogu? Asi proto, 

že je stav okolí žere, že je naopak 
uspokojuje pohled (aspoň dočasný) 
na kousek  vyčištěného  životního 
prostoru, který po takové neděli 
vznikne, v Čechách, bohužel, po-
hled tak vzácný. Možná v skrytu 
duše doufají, že v dohlednu třeba 
pomine důvod se v příkopech pro 
něco ohýbat. Možná jen rádi buřty 
pečené na ohni.

Ať tak či onak, sluší se Vám všem 
poděkovat, malým skautíkům 
z Nymburka a jejich šéfům, dětem 
i dospělým z Vápenska, Hronětic, 
Lán, Rozkoše a Kostomlat. Snad
u Vás převažují dobré pocity nad 
tou marností.

Kontrolní otázka. Co byste řekli 
osmileté holčičce na dotaz: „Strejdo, 
proč to tady uklízíme, když to tu 
bude za rok znova???“. Balamutit ji 
nechcete a sprostě o někom před ní 
mluvit nemůžete. Tak co jí řeknete?

Nalezené perly:
1/ zkamenělina ukradeného vyřezávaného srdce, které se hledalo ode dne,
 kdy měly svátek Jitky
2/ 4ks automobilu Favorit s příslušenstvím, rozloženo
3/ 1ks automobilu Ford (zánovní, díly k dostání na separačním dvoře)
4/ 1ks „čerstvého“ neporcovaného kuřete
5/ 200ks dětských plínek na jedno-dvě použití (počet použití již vyčerpán)
6/ mrtvý pes bez známky
7/ živý pes se známkou
8/ 30 pneumatik, letní i zimní, vzorek pod 4 mm

Škoda jen, že poberta neměl dost odvahy vrátit srdce tam, odkud ho – ke svátku Jitky – vzal.

Separační dvory budou od března do listopadu 2015 otevřeny takto:
Kostomlaty n/L. - sudé týdny v sobotu od 9 do 11 hod
 - liché týdny ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 hod
Hronětice - každou sobotu od 8 do 10 hod

Vladimír Zalabák
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Myslivecký kroužek
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Při našich procházkách přírodou jsme s dětmi opět narazili na černé 
skládky, které naši spoluobčané (prasata) stále zakládají, i když všichni platí 
za svoz odpadu a měli by vědět, kam odpad patří. Tak jsme se v březnu opět 
vydali na úklid místo toho, abychom se věnovali příjemnějším věcem.

František Touš

Stručné zprávy ze školy
K zápisu 3. února se dostavilo 

30 dětí, 4 zvažují OŠD. Děti byly 
pozvány k zábavným soutěžím star-
šími kolegy v pohádkových převle-
cích, poté na ně čekaly paní učitelky 
s krátkým rozhovorem.

Ve středu následovalo další 
facilitované setkání pedagogů 
2. stupně na projektu čerpání 
OPVK škol okresu Nymburk, od-
poledne se sešli ředitelé škol zapoje-
ných do projektu.

Zdarma si zabruslit na nymbur-
ský stadion jely děti z 6. a 7. třídy
v pátek 6. února.

Zástupce vedení školy absolvoval 
následující sobotu v rámci DVPP 
(další vzdělávání pedagogických 
pracovníků) kurs „Metoda prof. 
Hejného v matematice.“

Nový gymnastický koberec byl 
instalován do kabinetu Tv ve čtvr-
tek 19. února.

Revize hasicích přístrojů pro-
běhla v pondělí 23. 2.

Sobota: další DVPP Metoda Hej-
ného v matematice.

Jarní prázdniny: proběhla zásad-
ní rekonstrukce schodiště v pavilo-
nu A. Schodiště bylo v havarijním 
stavu, upozorněni jsme byli jak KHS, 
tak ČŠI. Díky profesionalitě zaměst-
nanců fi rmy Korec vše proběhlo 
bez komplikací. Do kuchyně byl 
naistalován nový HW a hlavně SW
„Jídelna,“ který umožní přesnější 
práci. Zaměstnanec kuchyně absol-

voval gastro - hygienické školení.
O líném Honzovi se jmenovala 

pohádka v nymburském divadle, 
kterou uviděly děti z 2. a 3. třídy ve 
čtvrtek 12. března.

Sobota, další DVPP Metoda Hej-
ného a náš zástupce vedení školy.
AKCE OČEKÁVANÉ:

Přednáška na téma Hudební ná-
stroje s praktickými ukázkami pro-
běhne ve čtvrtek 19.3.

Matematická soutěž Klokan nás 
čeká další den.

Únor 23. a březen 23. zavádíme 
novinku: pracovní setkání zaměst-
nanců SVP Kolín s žáky 6. třídy na 
téma posílení pozitivní atmosféry 
ve třídě.

Úterý 24. 3. zastihne děvčata
z 8. a 9. třídy v Nymburce na volej-
balovém turnaji.

Další matematická soutěž 
Pythágoriáda bude probíhat v ce-
lém 13. březnovém týdnu.

Pásmo „Velikonoční tradice“ 
připravuje 9. třída na pondělí 30. 
března.

Následující den uspořádáme 
školní fl orbalový turnaj.

„Na apríla“ budou děti doma 
(den volna ředitele školy 1. 4. 
2015), pedagogové absolvují jedno-
denní intenzivní školení.

Velikonoční prázdniny budou 
od 2. 4. do 6. 4. 2015.

Hezké jarní dny přeje
ZŠ Kostomlaty nad Labem
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Mateøská škola 
Kostomlaty n/L.

V únoru jsme podnikli výlet 
do paláce Templ v Mladé Bole-
slavi. Dopolední výlet byl plný 
zážitků – děti se na okamžik 
proměnily ve středověké rytíře, 
vyzkoušely si ražbu mincí, vytvo-
řily pečeť, kreslily husím brkem... 
Koncem měsíce se uskutečnil ve 
školce maškarní rej, kde děti tan-
čily a s nadšením plnily přichys-
tané karnevalové úkoly.

I v letošním roce se nám po-
dařilo uspět v rozvojovém pro-
gramu Podpora logopedické pre-
vence v předškolním vzdělávání, 
kam jsme se opět přihlásili s pro-
jektem Povídání se sluníčkem, 
který vytvořila paní učitelka MŠ 
Mgr. Jana Zábranská jako součást 
své diplomové práce. Získané fi -
nance budou využity zejména na 
nákup logopedických pomůcek.

Mgr. Markéta Borecká

Klub Kamarád
I letoš-

ní rok po-
k r a č u j e m e 
v oblíbeném 
dopoledním 
úterním pro-

gramu pro naše nejmenší a jejich 
rodiče, který začíná v 10 hodin 
a děti se na něm zapojují do po-
hybové, hudební a tvořivé čin-
nosti. Pro děti tím začíná hra 
spolu s ostatními, nejen vedle 
sebe, a zahajují činnost, na kterou 
ve školce plynule navazují.

Pokračují kroužky pro školní a 
školkové děti. Naší nabídky šesti 
kroužků využívá 20 školáků a 24 
školkových dětí, mezi nejpopu-
lárnější patří středeční míčové 
hry a čtenářský kroužek.

Statistika z loňského roku: 
úterní herny a doprovodného 
programu se účastnilo 351 do-
spělých a 342 dětí. Návštěvnost 
pořádaných přednášek a besed 
byla 60 dospělých, nabídky večer-
ního tvoření pro dospělé využilo 
56 klientů a jednorázové akce na-
vštívilo na 700 účastníků.

Tradicí se stalo večerní tvoření 
pro dospělé, které probíhá každé 
druhé úterý v měsíci. Není potře-
ba šikovných rukou, více je po-
třeba mít chuť si různé techniky 
vyzkoušet. ▶
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Knihovna má za sebou úspěšný rok
V loňském 

roce se knihov-
ně velmi da-
řilo. Stoupl 
počet aktiv-

ně registrovaných čtenářů (ti 
co pravidelně chodí a půjču-
jí si) i nově přihlášených lidí. 
Měli jsme 70 aktivních čtenářů,
z toho 25 dětí, a 26 nových regis-
trací, zejména mladších školáků.
(V roce 2013 to bylo 59 aktivních, 
17 dětí a 12 nových dospělých
čtenářů).

V roce 2014 probíhaly v knihov-
ně také větší úpravy a změny.
V únoru jsme začali revizí na-
učné literatury a postupně jsme 
takto vyřadili 420 starých, nepůj-
čovaných a poškozených knih. 
Knižní fond jsme zase rozšířili 
o 283 knih nových a z kutnohor-
ského fondu ještě navíc o 100 dal-
ších knih.

V létě proběhla v knihovně vý-
měna oken, která velmi prospěla 
jejímu vzhledu a komfortu.

Návštěvnost naší knihovny, 
včetně webových stránek, byla 
1252 lidí za rok (o 350 lidí více 
než předloni) a jen do knihovny 
přišlo 1036 čtenářů (nárůst o 270 
lidí).

Také knih se půjčilo více než 

předloni, a to 1940, což je o 600 
knih více!

Ani v tomto roce nezahálíme
a v únoru jsme nakoupili 53 no-
vých knih, z toho 28 dětských. 
Také jsme obnovili výměnný 
fond s Kutnou Horou. Rozhodně 
se tedy máte na co těšit.

Od jara se můžete v knihovně 
těšit na časopis dTest, český spo-
třebitelský měsíčník vycházející 
od roku 1992, který se zaměřuje 
na testování výrobků a služeb,
a zároveň také poskytuje pora-
denství a rady v oblasti práva 
spotřebitelů a práv prodejců, 
informuje o nových zákonech, 
varuje před nekalými praktikami 
prodávajících a klamavou rekla-
mou, poskytuje rady při reklama-
cích apod. Věříme, že tato nová 
služba bude přínosem pro naše 
čtenáře.

Jsme velmi potěšeni vaší přízní 
a těšíme se na vás v rozšířené ote-
vírací době:  Po 16-18, Čt 16-18,
So 9-11.

Své nápady a podněty na 
knihovnu, prosím, posílejte na:
info@kostomlaty-knihovna.cz.

Další informace naleznete na 
webu www.kostomlaty-knihovna.
cz.

Martina Sacharova

▶ Jednorázové akce jsme zahá-
jili karnevalem, který navštívilo 
86 dětí. Letošní karneval byl při-
způsoben prostorám tělocvičny a 
spíše jsme ho pojali jako sportov-
ní odpoledne v maskách. Děkuje-
me všem zúčastněným za ochotu 
a vstřícnost při přezouvání do 
haly. Podle ohlasů rodičů si děti 
sportovní odpoledne užili.

Neděle 22. března - vynášení 
Morany. Již po šesté procház-
kou k Labi vynášíme zimu ze vsi
a vracíme se s písničkou a jarem 
zpátky do Kostomlat. S postupem 
času je účast na této akci vyšší a 
určitě mezi účastníky jsou i nové 
nápady na změny, uvítáme je.

Z pátku 27. na sobotu
28. března se konala mezi dět-
mi velmi oblíbená Noc s An-
dersenem. Letos bylo zvoleno 
téma ke 100. výročí Jana Drdy, 
inspirací je kniha Na hradě Bra-
dě. Akce je vždy připravována 
pro děti 1. stupně ZŠ. Ani děti 
2. stupně ZŠ nezůstávají stranou 
a pomáhají DKK se samotnou 
realizací. Děkujeme všem, kteří 
se zapojili do příprav a realizace 
celkem náročné akce. Letos přes-
pávalo 40 dětí a 10 dospělých. Zá-
jem byl opravdu velký. Děkujeme 
panu řediteli ZŠ za propůjčení 
prostor v ZŠ.

Letos jsme poprvé zrealizovali 

Velikonoční jarmark. Podnětem 
pro tuto akci byla veřejnost, kte-
rou chceme naladit na Velikono-
ce, jarmark na vesnici patří. Pod-
le ohlasů uvidíme, zda je takováto 
akce v Kostomlatech vítána.

Na 20. června plánujeme akci 
Setkání v červnu, aneb malá 
kostomlatská slavnost pro děti, 
jejich rodiče a prarodiče. Připra-
vujeme rodinné odpoledne, kdy 
se můžete těšit na kolečkiádu, 
zumbu, a další různé disciplíny 
pro děti i dospělé. Pro ně, ale ne-
jen pro ně vyhlašujeme soutěž 
O kostomlatský moučník. Víte, 
že ten Váš moučník je ten nejlep-
ší? Upečte ho a přineste 20. června 
ostatním k posouzení. Přihlášky 
k účasti v soutěži, prosím, zasí-
lejte na e-mail klub.kamarad@
seznam.cz.

Na letní prázdniny připravu-
jeme 2. ročník příměstského tá-
bora.

Věříme, že se nám daří přispí-
vat vzdělávacími a volnočasový-
mi aktivitami nejen dětem, ale 
i dospělým. Pokud byste chtěli 
svůj volný čas s námi sdílet, máte 
jakýkoli nápad, chuť udělat něco 
pro druhé, velmi rádi Vás přiví-
táme, prosím kontaktujte nás na 
klub.kamarad@seznam.cz.

Vše o nás naleznete na adrese 
www.klubkamarad.cz

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
KOSTOMLATY NAD LABEM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PROBĚHNE 23. - 24. 4. 2015
OD 12 DO 16 HODIN V ŘEDITELNĚ MŠ
V BALÓNKOVÉ TŘÍDĚ

K zápisu je nutné přinést:
průkaz totožnosti, rodný list dítěte, přihlášku,
evidenční list dítěte (vyplněný a potvrzený od lékaře)

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nej-
později 15. 5. 2015 před vchodem do Balónkové 

třídy MŠ a na webových stránkách
www.mskostomlaty.cz

Dětský karneval
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Pranostiky na duben:

Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.

Panská láska stejně jako dubnový sníh za moc nestojí.
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Uděláme Retromáje
pro všechny ty, kteří jsou sezdaní, 
rozvedení, mají potomka nebo 
dosáhli věku třiceti let. Věkovou 
hranici jsem se rozhodla stano-
vit, protože nechci, aby někteří, 
kteří mohou jít ještě s mladými 
na klasické máje, šli s námi a mla-
dých pak nebylo ještě méně, než 
jich je. Naopak - čím početnější 
průvod mladých bude, tím budu 
radši a myslím, že nejen já. Vždyť 
to je to, co ke Kostomlatům patří. 
Už nyní je přihlášena spousta lidí. 
Hodně třicátníků, čtyřicátníků, 
ale i mnohem starší. Přála bych si, 
aby se k nám připojilo více i těch 
daleko starších než jsem třeba já. 
Podle toho, co jsem slyšela, tak se 
nechce spíš pánům. Dámy by do 
toho šly asi v hojnějším počtu. I já 
sama jsem měla co dělat manžela 
přesvědčit.

Každý účastník v našem prů-
vodu by měl mít kroj. Nemusí 
to být nic okázalého, ale kroji by 
se to podobat mělo. Myslím si, 
že první pozvánka na akci vyšla 
v Kostomlatských novinách již 
v létě loňského roku a tak každý, 
kdo věděl, že půjde, měl dost času 
něco nachystat. Já jsem zamluvila 
jen kroje pro posty  (král, králov-
na, policie, kat, rychtář a soudce).

Celá slavnost bude podobná té 
původní. Průvod projde obcí za 
doprovodu živé kapely. Zastaví 
se v každém domě, který nebude 
označen májkou, ale ozdobenou 
březovou větvičkou nebo věneč-
kem to ještě uvidíme. Každé dámě 

zahrajeme na přání a vytancu-
jeme ji. To jak se nám krojované 
dámy odvděčí, necháme čistě jen 
na nich a na jejich protějšcích, 
ale myslím, že všichni vědí, co se 
sluší, a že dobré jídlo a pití k tomu 
prostě patří. Na vše bude z kočá-
ru taženého koňmi dohlížet král 
s královnou. Průvod zakončíme 
stínáním krále a staročeskou bese-
dou na místním fotbalovém hřišti. 
Tu budeme poctivě nacvičovat
v naší Sokolovně. Jen velkou máj 
si vypůjčíme od mladých. Pouze 
ji dozdobíme. Večer bude klasická 
staročeská zábava, na kterou bych 
chtěla všechny srdečně pozvat. 
Doufám, že vše proběhne bez 
komplikací. Jediné obavy mám
z rekonstrukce místní komunika-
ce, která by měla v té době probí-
hat. Konkrétní řešení budeme hle-
dat až před akcí, kdy uvidíme, jak 
bude vozovka vypadat. Doufám, 
že se nám podaří celou akci fi -
nančně pokrýt. Na to aby vše pro-
běhlo tak jak má, je v dnešní době 
potřeba spousta fi nancí. Obecní 
úřad v Kostomlatech nám poskytl 
příspěvek ve výši 3000 Kč a patří 
mu za to poděkování. Pokusím se 
požádat o dotaci Středočeský kraj, 
tak uvidíme.

Přála bych si průvod přes půl 
Kostomlat, to aby byli lidé veselí 
a bavili se. Chtěla bych Kosto-
mlatům udělat reklamu, a pokud 
na to budou prostředky, tak mám 
spoustu nabídek i z médií. Přeji 
si, aby v době, kdy radní velkých 
měst i malých vesnic obnovu tra-
dic, historických slavností a jiných 

kulturních akcí podporují a víta-
jí,  bylo tomu tak i u nás v Kosto-
mlatech. Moje vize, že vydělané 
peníze půjdou do fotbalu, se sice 
pomalu rozplývá, ale vize toho, 
že se v Kostomlatech pobavíme 
a zavzpomínáme na staré časy, se 
stává skutečností. Na závěr bych si 
dovolila pozvat všechny obyvatele 
Kostomlat i ty, kteří nám tolik ne-
fandí, aby se přišli podívat do prů-
vodu, nebo večer zatančit. Vždyť 
to, že v dnešní hektické době lidé 
zpívají a tancují, je přece nádhera.

Přihlášky zasílejte na e-mail: 
kostomlatskeretromaje@seznam.
cz nebo sms zprávo u na tel. číslo: 
737 686 125 (Šulcová Eva).

Uvidíme, zda vznikne nová 
tradice, nebo jestli se bude jednat 
o jednorázovou akci, v každém 
případě za redakci Kostomlat-
ských novin přejeme Retromá-
jům, ať se vydaří. Paní Šulcové 
děkujeme za vyjádření pro naše 
noviny a hlavně za chuť celou 
akci uspořádat.

Eva Pijáková

Organizátoři Masopustu děkují Obecnímu úřadu 
Kostomlaty n. L., Mysliveckému kroužku a panu Lukáši 
 Kokešovi za fotografi e, které si můžete prohlédnout na 
www.foluko.com.

Paní Eva Šulcová - rodačka 
z Kostomlat, vdaná, se svou rodi-
nou žije v Milovicích, pracuje na 
rodinném statku v Hroněticích.
S naší obcí je neustále v těsném 
spojení, podstatnou část svého 
volného času věnuje místnímu 
Sokolu jako členka fotbalového 
výboru. Přišla s nápadem uspořá-
dat akci nazvanou Kostomlatské 
retro-máje a tento svůj nápad do-
vedla dnes až k realizaci.

Nápad uspořádat Retro-máje 
vznikl loni, když jsem s manže-
lem šla v průvodu mladých. Za 
prvé mi hrály nohy, když  jsem 
slyšela dechovku a za druhé mě 
překvapila nízká účast krojova-
ných. Myslím, že je strašná ško-
da, že se někteří mladí nechtějí 
takovýchto akcí účastnit, vždyť 
my na ně vzpomínáme dodnes. 
Před 20 lety, když jsme s manže-
lem dělali krále a královnu, tak 
bylo 120 děvčat na vytancování.
Po vyřknutí věty „uděláme ret-
ro-máje“ byla spousta lidí nad-
šených a začali mě v tom pod-
porovat. A tak jsem myšlenku 
začala realizovat s tím, že výdě-
lek, pokud nějaký bude, nemůže 
jít nikam jinam než do kosto-
mlatské kopané. Máme problé-
my s udržováním travní plochy,  
ať už je to způsob zavlažování 
nebo péče o trávník jako takový.
Naše akce se uskuteční v sobotu 
30. 5. 2015. Začínat budeme ve 
13 hodin u Sokolovny. Je určena 

Fo
to

: L
uk

áš
 K

ok
eš



strana 9  číslo 2 - duben 2015 Příroda / Z obce

Fo
to

:  
ar

ch
iv

Exotika za domem VII

Rok včely

Pozemská sluníčka

Jak komunikovat s obecním úøadem

Posledním cizincem v našich 
domácích vodách, kterým se chci 
zabývat, je korbikula asijská. Jde 
o živočicha zajímavého, který má 
k Nymbursku i zvláštní vazbu, 
blízký příbuzný tohoto mlže zde 
kdysi žil. V pleistocenních tera-
sách v Čilci u Nymburka byly 
v roce 1933 jako na jediném mís-
tě v naší zemi objeveny lastury 
mlže corbicula fl uminalis. Dnes 
invazně se šířící korbikula asij-
ská (Corbicula fl uminea) se tedy, 
alespoň u nás, víceméně vrací na 
území, kde kdysi žili její příbuzní. 
Tento mlž se k nám šíří Labem 
z Německa, kam se dostal lodní 
dopravou. Do Německa se nedo-
stal ale ze své čínské domoviny, ale 
z USA, kde jeho invaze za-
čala již před delším časem.
V roce 2001 byla korbiku-
la zaznamenána v Labi u Lo-

vosic, v roce 2005 už se objevila 
v Labi u Lysé nad Labem. Ob-
sazuje vlastní tok Labe, ale 
i jeho přítoky, a proto se o její 
přítomnosti v potoce Vlkava 
u Kostomlat nad Labem psalo také 
v časopise Živa v roce 2013.
O existenci tohoto mlže u Če-
lákovic, Přerova nad Labem 
i Kostomlat jsem podle nale-
zených lastur věděl již od roku 
2008, ale při hloubení labského 
dna kvůli vodní elektrárně v Če-
lákovicích v říjnu 2011 jsem byl 
šokován ohromným množstvím 
těchto mlžů ve vyhrnutém písku. 
Později jsem se z literatury dozvě-
děl o příčině. 

Korbikula je hermafrodit (mno-
ží se samotný jedinec), ale to jí 
nestačí. Pro svoje vlastní rozmno-
žení totiž dokáže využít i vajíčka 
jiných malých mlžů. Spermie kor-

bikul oplodní ve vodě vajíčko ci-
zího mlže a vyhodí jeho dědičnou 
informaci. Po tomto vyhození se 
z napadeného vajíčka vyvine dal-
ší korbikula. Nemusí se vysilovat 
vytvářením vlastních vajíček na-
bytých živinami a tímto způso-
bem se může korbikula lépe šířit
a ovládat prostor. Vajíčka ostat-
ních mlžů, u nás hlavně hracho-
vek (Pisidium) a okružanek (Spha-
erium) s korbikulími spermiemi, 
které se po čase přemění na korbi-
kuli, se přichytí na rybí žábry. Na 
rybích žábrách zůstanou určitý 
čas přichycené, protože potřebují 
bohatě okysličenou vodu, což jim 
rybí žábry zajišťují. Po čase od-
padnou ze svého hostitele, který 
je navíc roznesl po toku, a částeč-
ně se zanoří do říčního dna. Na 
dně budou fi ltrovat živiny z vody,
a když dorostou, opět se cizopas-
ně množí. Tato informace mi vy-
světlila situaci z podzimu 2011, 

proč ve vyhrnutém písku byly 
stovky korbikul, ale jen několik 
okružanek či hrachovek, našich 
původních malých vodních mlžů. 
V létě 2013 se hloubilo labské 
dno u plavební komory Hradi-
štko a situace z podzimu 2011 se 
opakovala. Velké množství lastur 
korbikul a sem tam nějaká lastu-
ra domácího druhu mlže. I toto je 
velká změna v naší přírodě, kterou 
může navíc pozorovat každý, kdo 
se dokáže dívat.

David Macháček

Předjaří
Včelstva musela projít kritic-

kým obdobím zimy a předjaří, kdy 
byla závislá na zásobách. Máme 
po prvních jarních prohlídkách, 
kdy si včelař zjistí množství zásob, 
plodu a sílu včelstva. Pokud pone-
cháme část medných zásob a do-
statečně dokrmíme, není se čeho 
obávat. Pylové zásoby si včelky 
nasbírají v podletí a podzimu pře-
dešlého roku. Na dnech úlů máme 
podložky, na které jsme nejméně 
jeden měsíc nechali padat měl 
a roztoče, kteří přečkali naše lé-
čebné zásahy. Je povinností každé-
ho včelaře odevzdat ve své základ-
ní organizaci ČSV tento směsný 
vzorek ke kontrole.

Co je to varroáza?
Varroáza včel je celosvětově nej-

rozšířenější a nejzávažnější one-
mocnění včelího plodu a dospě-
lých včel. Způsobuje ji parazitický 
roztoč Varroa. Samička roztoče, 
která je pouhým okem viditelná, 
vnikne do plodové buňky těsně 
před zavíčkováním. V zavíčkova-
né buňce proběhne vývoj parazita 
a celý cyklus může každá samice 
opakovat až sedmkrát! Příznaky 
varroázy zjišťujeme na mladých 
včelách. Ze silněji napadeného 
plodu se líhnou včely s nedokona-
le vyvinutými křídly a zadečkem, 
se zakrnělýma nohama. Zdravé 
dělnice je vynášejí z úlu, kde tyto 
včely hynou. K tlumení varroá-
zy je nutno použít celý komplex 
opatření. Není dobré tuto hrozbu 

podceňovat.
Postupně rozkvétají ovoc-

né stromy, keře, vrby, javory
a zežloutnou rozkvetlá řepková 
pole. Ve zdravých včelstvech se 

zvětšují plochy plodu, matičky 
kladou, včelky nosí košíčky pylu
a líhne se nová generace včel.

Včelám dík!
Marta Dvořáková

Pro dědy a babičky
jsou vnoučata sluníčky.

U srdce je zahřeje,
že děti jsou naděje.
Nové jaro jejich žití

pučí, jako krásné kvítí.
Vidí ho růst, plakat, smát se,

na kolenou kolébat se.
V přítomnosti vnoučat, dětí,
jsou zas dětmi staří kmeti.
Slunko na ně shora hledí,
že má radost, všichni vědí.

Vždyť jim září očička
stejně jako sluníčka

Jana Rychetská

Tíha války začala na obyvatelstvo krutě doléhat, nebylo mouky, nebylo chleba. V březnu na to, bylo sepiso-
váno obilí a mouka. Každý byl povinen pod přísnými pokutami vše přiznati. Každému obyvateli vyměřeno 
240 gr. mouky, nebo 270 gr. chleba.

V květnu obrací se stát podruhé na občanstvo, by mu své úspory půjčilo. V září obrací se stát potřetí na 
občanstvo, žádajíc na půjčení peněz.

Rok tento je památný i tím, že začaly chlebenky. Na den dostávala osoba 196 gr. Dále přichází zavedení 
kávěnek - lístky na nákup kávy, lístky na nákup cukru - cukřenky, zavedly se tučenky, později i solenky. (md)

Psáno v kronice pøed 100 lety: březen 1915 a dálePsáno v kronice pøed 100 lety: březen 1915 a dále

Ofi ciální e-mailovou adresou, tzv. podatelnou je ou.kostomlaty@
tiscali.cz (podobně funguje i starší adresa ou.kostomlaty@
worldonline.cz, nyní přesměrovaná na Tiscali.cz). Pokud označíte, 
komu má být zpráva doručena, bude přeposlána starostce, členům 
rady nebo zastupitelům.
Neplatná je dříve používaná adresa: starostkakostomlaty@seznam.cz

Ofi ciální telefony:
Obecní úřad: 325 538 611 
Obecní mobilní tel.: 734 202 166
Účetní: 325 538 343 
Starostka: 724 183 250
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Sokol Kostomlaty

Pétanque ani v zimě nezahálel

Vážení sportovní přátelé, obča-
né Kostomlat a všichni příznivci 
kostomlatského Sokola.

V pátek 27. března 2015 se ko-
nala Valná hromada Tělocvičné 
jednoty Sokol Kostomlaty nad 
Labem za přítomnosti zástupců 
Župy Tyršovy a Obce Kostomlaty 
nad Labem. Ve své zprávě jsem 
mimo jiné seznámila přítomné
s činností výboru Sokola za uply-
nulé roční období a v krátkosti 
bych s tímto seznámila i Vás, obča-
ny Kostomlat.

Finančně jsme se podíleli na 
zhotovení posledních 7 stolů, sál 
Sokolovny tak má všechny stoly 
nové.

Opravili jsme a vymalovali na 
vlastní náklady vestibul Sokolovny.

V měsíci červnu jsme uspořáda-
li již 14. ročník žákovského turnaje 
„Memoriálu Otakara Zdeňka“, pro 
který jsme zakoupili nový putovní 
pohár. Pro tento ročník opět zůstal 
v Kostomlatech.

Na jaře nám dosloužila sekač-
ka na sekání hřiště. Firma Dagros 
s. r. o. nám nabídla pomoc se za-
koupením nové sekačky, zahrad-
ního traktoru Starjet. Vyšli nám 
vstříc a domluvili jsme se na splát-
kovém kalendáři. V roce 2014 jsme 
od fi rmy Dagros dostali sponzor-
ský dar na sekačku ve výši 15 000 
Kč a zaplatili první splátku ve výši 
15 250 Kč. Letos nás čeká druhá 
splátka ve výši 30 250 Kč.

Od fi rmy KIK jsme zdarma zís-
kali čtyři sady dresů pro A mužstvo 
a dorost.

Podali jsme žádost na Župu 
Kolín o župní grant v oblasti tělo-
výchovy a sportu OS ČOS na rok 
2014 a žádost o grant v oblasti tělo-
výchovy a sportu dle vyhlášených 
programů OS ČOS na rok 2014. 
Obě žádosti jsme podali pro druž-
stva žen a mládeže volejbalu a pro 
mládežnické oddíly fotbalu. Na zá-
kladě těchto žádostí jsme od Župy 

získali částku 32 330 Kč.
Opravili jsme jeden komín

v sále Sokolovny. Oba komíny So-
kolovny jsou v havarijním stavu. 
Nedostali jsme proto od komi-
níka revizi pro letošní rok. Roz-
hodli jsme se proto alespoň jeden 
komín opravit. Podali jsme žádost 
o poskytnutí dotace v roce 2014 
z podpory hejtmana. Po osob-
ním jednání s panem hejtmanem 
jsem se dozvěděla, že tato dota-
ce je směrována na společenské
a kulturní akce, ne na práce sta-
vební. Komín jsme přesto opravili 
z vlastních nákladů v celkové část-
ce 53 tisíc korun.

Před měsícem jsme dokonči-
li rekonstrukci dámského WC.
Rekonstrukce obou WC, jak pán-
ského tak dámského, vyšla na 
částku 162 tisíc korun. Původní 
rozpočet byl 118 tisíc korun. Bě-
hem rekonstrukce došlo k více-
nákladům, díky nimž se částka 
navýšila. Finančně se na této část-
ce podílela naše hostinská, slečna 
Toušová, které bylo sníženo ná-
jemné po dobu umořování této 
částky za tuto rekonstrukci. Rozdíl 
ve výši 44 tisíc Kč jsme uhradili
z vlastních zdrojů. Myslím, že se 
můžete každý přesvědčit, jak se 
nám rekonstrukce povedla.

Na schůzkách výboru Sokola 
se zabýváme vytápěním Sokolov-
ny. Jednak zvažujeme, k jakému 
účelu by vlastně naše Sokolovna 
měla být využita. Zda by měla 
sloužit jako sportoviště nebo kul-
turní sál, který zatím Kostomlaty 
nemají. K obojímu využití vytá-
pění sálu chybí. Zvažujeme vytá-
pění kotlem na pelety, na dřevo, 
plynové vytápění. Počátkem roku 
jsme požádali o návštěvu fi rmu 
Mandík s. r. o. Hostomice, která 
nám navrhla vytápění sálu ply-
nem pomocí infrazářičů, které by 
mělo být přes veškeré úniky tepla 
dostačující. Pořizovací hodnota 

je přibližně 200 tisíc Kč. O tuto 
částku bychom chtěli požádat for-
mou dotace ze Středočeského kraje
z fondu vzdělání, sportu, volného 
času a primární prevence. Větší 
obavy máme z úhrady měsíčních 
záloh. Museli bychom začít vy-
užívat sál Sokolovny nejen pro 
vlastní potřebu, ale nabídnout ji
i k pronájmu.

Počátkem měsíce března jsme 
na okresní fotbalový výbor podali 
žádost o zařazení do akce „Zelený 
trávník 2015“ na automatickou 
závlahu fotbalového hřiště. Přes-
tože na zpracování byla poměrně 
krátká doba, podařilo se nám při-
pravit všechny přílohy k žádosti. 
Jestliže nás okresní fotbalový svaz 
vybere, postoupí naši žádost na 
kraj a tam pak rozhodnou, kdo 
dotaci dostane.

Dalším bodem, který řešíme, je 
pojištění Sokolovny a našich spor-
tovců. Od 1. 5. 2015 si pojistku bu-
deme platit sami. Doposud ji pla-
tila Česká obec sokolská. Hledáme 
pojišťovnu, která by nám nabídla 
nejlepší podmínky pojištění a fi -
nančně byla pro nás dostupná.

Na únorovém jednání zastupi-
telstva obce přednesla paní starost-
ka návrh k odkoupení Sokolovny 
obcí.

Snažíme se pečovat dle mož-

ností o naši Sokolovnu, staráme 
se o mládežnické oddíly jak fot-
balu tak volejbalu, což je okolo 90 
dětí. Myslíme si, že to není málo. 
Všichni vedoucí, trenéři, děvčata 
ve volejbale se našim dětem věnují 
ve svém volném čase. Trénují, jezdí 
po zápasech a mohu říci, že je to 
pomalu každý víkend. O děti je tak 
postaráno ve volném čase. Ruce 
na korunky jenom nenatahujeme, 
snažíme se je sami získat formou 
grantů a dotací nebo se vlastními 
silami podílíme na zvelebení ven-
kovních i vnitřních prostor areálu.

Závěrem jsem poděkovala všem 
za dobrovolnou práci ve prospěch 
sportu v Kostomlatech, členům 
výboru Sokola, trenérům, asis-
tentům, našemu panu správci za 
udržování sportoviště a jeho okolí, 
kostomlatským fanouškům a všem 
za podporu a činnost ve prospěch 
naší jednoty. Poděkování patřilo
i našim sponzorům jak po stránce 
fi nanční, naturální či pracovní. 

V krátkosti z kopané
Všechna mužstva nastupu-

jí do jarní části soutěže, přejeme 
jim mnoho sportovních úspěchů
a našim fanouškům pěkný spor-
tovní zážitek.

Eva Vávrová
starostka TJ Kostomlaty n./L

Mírná zima nám umožnila 
trénovat převážnou část venku, 
ale hlavní zimní turnaj se hrál
v jediné kryté hale v Úněticích. 
A výsledky se dostavily. Z celko-
vého počtu 24 přihlášených jsme 
obsadili krásné 18. místo. Také 
jsme byli pozváni do klubu Sen-
Sen (Senzační Senioři) Řepy. Je 

to velice aktivní klub složený pře-
vážně z důchodců. Rozešli jsme 
se s nerozhodným výsledkem 
4:4. Zároveň jsme se domluvili
s jejich předsedou Pepou Pro-
cházkou, který výborně hraje na 
invalidním vozíku, že v létě ob-
jedná miniautobus a přijedou si 
zahrát do Kostomlat. V únoru se 

jelo na Čapkovský prestige turnaj 
do Slatiňan. Ze 49 týmů se troji-
ce Maruš, Míla a Jarka umístila 
na 32. místě a získala tak první 
bodíky a velký posun v žebříčku. 
Posledním turnajem byl SvěDeK 
(Světový den koulí) na Ořechu.
Z 51 dvojic si fantasticky ved-
ly Maruš s Mílou a obsadily
20. místo. Svůj první manželský 
turnaj si tam zahráli manželé 

Jarka a Luboš a nevedli si vůbec 
špatně.

Největším naším úspěchem je 
přidělání nových hřišť, takže jich 
máme celkem sedm. Opět jsme 
se přihlásili do Polabské ligy, kte-
rá začne v dubnu. Včas vyvěsíme 
termíny, kdy budeme hrát doma. 
Tímto zveme všechny občany, 
aby se přišli podívat a fandit nám.

Chtěla bych touto cestou po- ▶ 
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Z činnosti sboru SDH Hronětice

Rozpis jarní části fotbalové soutěže

V měsíci únoru jsme uspořá-
dali Hasičský ples. Přestože účast 
spoluobčanů byla menší, než jsme 
na našich akcích zvyklí, bylo to 
velmi příjemné posezení s hezkou 
hudbou a dobrým pohoštěním 
od pana Řezníčka – Pohostinství 
Hronětice. Tímto děkujeme spon-
zorům, kteří tuto akci podpoři-
li: PROAGRO Kostomlaty n/L.,
DAGROS Kostomlaty n/L., Pi-
vovar Nymburk, PEGAS Mi-
lovice, Restaurace Sokolovna 
Kostomlaty n/L. - Markéta Tou-
šová, Cukrárna Martina Burdo-
vá Kostomlaty n/L., Pískovna 
Kostomlátky, MONTAMILK Ka-
menné Zboží, Letecká škola – Zby-
něk Adam, Pohostinství Hroně-
tice, p. Klosovský Milan, p. Ježek 
Martin, Stavebniny - ing. Hradil
a Kadeřnictví - Jana Šnajdrová. Dě-
kujeme.

Z plánu činnosti na tento rok 
jsme již splnili:

• odvezli jsme roští ze za-
hrady hasičské zbrojnice na 
„Pálení čarodějnic“ na louku
 v Šibicích

• provedli jsme údržbu tech-

niky CAST Š 706, A-30 DA, PS12, 
PS-8

• členové se sešli na jedné člen-
ské schůzi

• 9. 3. jsme se zúčastnili vý-
konné rady prevence v Nymburce, 
14. 3. jsme se zúčastnili  VVH 6. 
okrsku, VVH SDH Straky, shro-
máždění starostů a zástupců SDH 
v Nymburce 

• 15. 3. jsme pomáhali při svo-
zu odpadků v obvodu Obecního 
úřadu Kostomlaty nad Labem

Nyní probíhá rekonstrukce 
kuchyňky v hasičské zbrojnici
v Hroněticích, v dohledné době 
provedeme likvidaci staré kotelny 
v ZŠ Kostomlaty nad Labem.

Akce, které připravujeme:
30. 4. - pálení čarodějnic a rej 

masek 
9. 5. - svátek sv. Floriána – patro-

na hasičů spojený se dnem otevře-
ných dveří v hasičské zbrojnici

6. 6. - dětský den na hřišti na 
„Sahaře“ v Hroněticích  

Všichni jste srdečně zváni.
Za výbor SDH

 Jaroslava Škorničková
Kostomlaty Všejany NE 22. 3. 15:00
Přerov A  Kostomlaty NE 29. 3. 15:00
Kostomlaty Kostelní Lhota NE 5. 4. 16:30
Semice B Kostomlaty NE 12. 4. 16:30
Kostomlaty Ostrá B NE 19. 4. 17:00
Pátek A Kostomlaty SO 25. 4. 17:00
Kostomlaty Bohemia Poděbrady B NE 3. 5.  17:00
Městec Králové A Kostomlaty NE 10. 5. 17:00
Kostomlaty Loučeň NE 17. 5. 17:00
Kostomlaty Rožďalovice A NE 24. 5. 17:00
Kovanice A Kostomlaty SO 30. 5. 17:00
Kostomlaty Hrubý Jeseník A NE 7. 6. 17:00
Běrunice A Kostomlaty SO 13. 6. 17:00

Poříčany Kostomlaty NE 12. 4. 14:30
Kostomlaty Přerov NE 19. 4. 15:00
Sokoleč Kostomlaty NE 26. 4. 10:00
Kostomlaty Tatce NE 3. 5. 15:00
Stará Lysá Kostomlaty SO 9. 5. 15:00
Kostomlaty Kounice NE 17. 5. 15:00
Kostomlaty Polaban Nymburk B NE 24. 5. 15:00
Slovan Poděbrady Kostomlaty SO 30. 5. 15:00
Kostomlaty Milovice NE 7. 6. 15:00
Křinec Kostomlaty NE 14. 6. 15:00                                                      

Kostomlaty Všechlapy SO 4. 4. 10:00
   12. 4. volno
Kostomlaty Dymokury SO 18. 4. 10:00
Chotusice Kostomlaty NE 26. 4. 10:15
Kostomlaty Tatce SO 2. 5. 10:00
Vrdy Kostomlaty NE 10. 5. 10:15
Kostomlaty Loučeň SO 16. 5. 10:00
Kostomlaty Ostrá SO 23. 5. 10:00
Straky Kostomlaty NE 31. 5. 10:00
Malešov Kostomlaty NE 14. 6. 10:15
Kostomlaty Sány NE 5. 4. 14:30

Kostomlaty Straky B PO 13. 4. 17:00
Poříčany Kostomlaty PO 20. 4. 17:00
Kostomlaty Milovice PO 27. 4. 17:00
Litol Kostomlaty PO 4. 5. 17:00
Kostomlaty Kovanice PO 11. 5. 17:00
Ostrá Kostomlaty PO 18. 5. 17:00
Kostomlaty Stratov PO 25. 5. 17:00
Třebestovice Kostomlaty PO 1. 6. 17:00

OP A Mužstvo

OP Žáci

OP Přípravka

OP Dorost

▶ -děkovat panu Kolářovi za 
podkladový písek a dopravu, 
panu Filipovi R. za kamínky 
včetně dopravy, panu Hradilovi 
za zapůjčení techniky, která nám 
usnadnila všechnu těžkou práci, 
členům ping-pongu za brigádu 
a pochopitelně všem členům pé-
tanque. Jedině spojením těchto 
lidí mohlo vzniknout 7 hřišť pro 

pétanque, která se dají využít
i k jiným účelům. Ještě potřebu-
jeme dodělat osvětlení a navrhli 
jsme Sokolu, že by zde mohli 
umístit i koš na basket. Chceme 
nabídnout  turnaj ve víceboji pro 
všechny členy Sokola, zatím jsme 
ve stádiu příprav a přivítáme spo-
lupráci  i nové nápady.

Alena Vaníčková

Sedm nových hřišť. 
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Vítání občánků

V únoru jsme přivítali nové občánky Jakuba, Kryštofa, Jáchyma, Prokopa, Anetku a Matěje.
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 Na závěr

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím
paní Jaroslavě Novákové
paní Jiřině Srncové

Mezi námi jsme přivítali
Karolínu Tykvovou, nar. 3. března 2015

Naposledy jsme se rozloučili
s paní Věrou Kubánkovou z Kostomlat
s panem Stanislavem Bezuchou z Kostomlat
s paní Květuší Hladíkovou z Kostomlat

Manželé Zelinovi oslavili 3. února 
64 společných let, a takto jim to stále 
spolu šlape. Přejeme ještě spoustu 
dalších společných kilometrů. (red)

Varhanní koncert

V chrámu sv. Bartolo-
měje v Kostomlatech 
n/L. se uskuteční

v pátek
17. dubna 2015

od 18 hod

Účinkují:
Kristýna Cermanová 

(varhany)
a Blanka Beranová 

(zpěv)

Vytvoøte si s dětmi
Je jaro, pojďme si vytvořit pa-

pírovou kytičku. Pomůcky, kte-
ré budete potřebovat má snad 
každý doma. Připravte si kartón 
od vajíček, temperové nebo 
akrylové barvy, nůžky, špejli
a lepidlo.  Nejdříve si z jedno-
ho kousku kartónu vystřihneme 
tvar květiny.  Poté si ho „natu-
pujeme“ barvou. Tento postup 
zopakujeme ještě jednou u dal-
šího kousku okvětí. Nakonec 
celé slepíme, a napíchneme na 
špejli. U narcisky je postup ob-
dobný, pouze bude spodní ka-
líšek širší, horní užší a dovnitř 
vlepíme pestíky.

Gabriela Jandlová


