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     ÚVODNÍK                                                         

Provozujeme kanalizaci

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, dovolte, abych 

vám popřála krásný zbytek léta, času 
prázdnin a dovolených a současně vás 
seznámila s činností obecního úřadu za 
předcházející dva měsíce.

Asi nejočekávanější změnou, kterou 
jsme všichni s povděkem přivítali, bylo 
dokončení rekonstrukce silnice II/331
v centrální části Kostomlat. Obec, která 
byla dva měsíce rozdělená na dvě části, 
se znovu propojila a otevřela se všem 
motoristům i cyklistům v novém kabá-
tě. Tato veřejná zakázka Středočeského 
kraje a Správy a údržby silnic byla re-
alizována za téměř 40 milionů korun
a obci přinesla bezesporu kvalitnější ko-
munikaci s výrazně tišším provozem.

V rámci závěrečných prací spojených 
s pokládkou asfaltového povrchu na 
výše uvedené komunikaci jsme využili 
situace a objednali u provádějící fi rmy
i pokládku asfaltového povrchu u vjez-
du do základní školy. Původně betono-
vá příjezdová komunikace, která byla ve 
velmi špatném technickém stavu, byla 
zrekonstruována a odvodněna tak, aby 
v případě dešťů voda nezamezila pěším 
přístup do ZŠ, ale byla odvedena do vsa-
kovací jámy, umístěné vedle kotelny ZŠ.

V základní škole v současné době 
probíhá rekonstrukce páteřního roz-
vodu vody v jednotlivých pavilonech. 
Na základě výběrového řízení byla jako 
zhotovitel vybrána fi rma TZB, s.r.o.
z Kladna, která by požadovanou rekon-
strukci měla provést ještě v průběhu let-
ních prázdnin.

V měsíci červnu proběhla výstav-
ba veřejného osvětlení v ulicích Na 
Hrabovce, Nymburská, Na Ladech
a Zahradní. Poslední ulicí, která dopo-
sud na odpovídající osvětlení čeká, je 
ulice Na Závisti, ale i tato ulice bude 
zprovozněna v co nejbližší době.

Asi nejzásadnější změnou pro obec
a pro nás všechny, nejen za předchozí 
měsíce, ale troufám si říci, že minimál-
ně za uplynulou dekádu, bylo převzetí 
provozování kanalizace v Kostomlatech
n. L. a na Lánech. Od 1. července...▶ str 2. 

Na konci minulého roku začala stavba 
tlakové kanalizace v Hroněticích. Smlou-
va o poskytnutí dotace na toto dílo obsa-
hovala mj. podmínku, že celá kanalizace, 
tedy i kostomlatská část včetně čističky, 
může být provozována buď prostřednic-
tvím obce nebo fi rmy vlastněné obcí,
a nebo koncesí. Nikoli formou výpůjčky, 
jak tomu bylo doposud prostřednictvím 
společnosti VaK Nymburk. Zastupitel-
stvo s tímto vědomím smlouvu o dotaci 
schválilo a po mnohých diskusích jsme se 
rozhodli provozovat kanalizaci vlastními 
silami. Následně byla uzavřena dohoda
s VaK o ukončení výpůjčky a od 1. červen-
ce je chod kanalizace na našich bedrech.

Jako vše, má to své přednosti i zápory. 
Určitě přibude více starostí, práce i admi-
nistrativy. Za to získáme větší kontrolu 
nad provozními náklady a dle propočtů 
na nich s velkou pravděpodobností mů-
žeme ušetřit. Uspořené prostředky budou 
z části plnit fond obnovy, který musíme 
začít tvořit a stárnoucí infrastrukturu 
postupně nahrazovat. V porovnání s ja-
kýmkoli jiným provozovatelem na tom 
máme jako vlastníci i uživatelé nesporně 
největší zájem. Navíc nám to ukládá zá-
kon o kanalizacích. Je to tak, že na zásadní
obnovu stávající kanalizace nám ani na-
šim potomkům už nikdo nic nedá, musí-
me si našetřit.

Po několika dnech provozování se ve 
vší nahotě ukázaly dva dlouhodobě zná-
mé nešvary a zdroje zbytečných nákladů. 
Oba v kostomlatské části, která je počtem 
obyvatel zásadní. Oba dva umožňuje po-
cit anonymity domácností, připojených 
do podtlakového způsobu svodu a čerpá-
ní odpadů.

1) Dešťová voda do splaškové kanali-
zace nepatří. Z pohledu smlouvy, kanali-
začního zákona i zdravého rozumu. Pře-
čerpávací zařízení i čistička jsou stavěny 
na rovnoměrný a stálý přísun splašků

k čištění. Voda ze střech zpravidla rázem 
zahltí celý systém, zředí odpadní materi-
ál a nabourá biologické čištění. Vzrůstají 
náklady na elektrickou energii, pracovníci 
obsluhy zažívají perné chvíle, ledacos se 
porouchá. Ostatním uživatelům nastávají 
problémy. Pro představu: oproti obvyklé-
mu vypouštění 35 m³ na osobu a rok sa-
motné Kostomlaty produkují kubíků 45. 
Podstatný rozdíl tvoří dešťovka.

Dosavadní provozovatel tuto nepravost 
nevymýtil. My musíme. Vyzýváme všech-
ny majitele okapů, kterých se to týká, aby 
je co nejdříve odklonili jinam. Nebude to 
složitá věc; i před splaškovou kanaliza-
cí svody jistě někam jinam vedly. Stejně 
tak nebude pro obsluhu složité připojené 
zdroje dešťové vody postupně zmapovat. 
Obec po novém roce využije všech mož-
ností jak motivovat jejich majitele k ná-
pravě stavu.

2) Předměty, které do splaškové ka-
nalizace nepatří. Nelze vyčerpávajícím 
způsobem vyjmenovat vše, co obsluha 
v kanalizačním systému nalézá. Největ-
ší problémy způsobují především hadry, 
jednorázové pleny, vlhčené ubrousky, 
tuky, oleje a jakákoli chemie. Obecně
k našim posledním věcem smí do zácho-
du pouze toaletní papír. Cokoli jiného 
je kanalizaci nepřátelské a zařízení ničí. 
Ucpává, namotává se, odcházejí čerpa-
dla, dmychadla, motory. Pro ilustraci: již 
v druhém týdnu provozu se porouchalo 
zmíněnými věcmi jedno ze dvou čerpa-
del v přečerpávací stanici v Kostomlatech. 
Hodnota nového je 190 tisíc. Pokud by 
však druhé z čerpadel díky přetížení ne-
vydrželo po dobu nesmyslně zbytečné 
opravy, pak zbývá jen několik hodin do 
kolapsu. Celé Kostomlaty začnou žít vel-
mi přízemními starostmi. Apelujeme na 
Pohodlnost či Lehkovážnost: zkuste při 
cestě k záchodové míse přemýšlet!

Rada obce

V případě poruchy

kanalizace volejte pana

Josefa Bašuse

na mobilní telefon:

602 434 128
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Hasičská zbrojnice
v Hroněticích k pronájmu

Anketa v Rozkoši

Slovo starostky
- dokončení

 Zprávy z obecního úřadu

▶ je tato infrastruktura plně
v režii obce, ale bohužel,
ihned v prvopočátku jsme 
byli nuceni čelit velkým tech-
nickým a provozním pro-
blémům. Po 14ti dnech, kdy 
obec začala tuto infrastruk-
turu samostatně provozovat, 
došlo k nevratnému (vážné-
mu) poškození jednoho ze 
dvou čerpadel podtlakové 
stanice, které přečerpává 
splašky z celých Kostomlat 
do čističky odpadních vod. 
Pro mnohé nevýznamná in-
formace, ale pro fungování 
kanalizace naprosto zásadní 
problém. Kdyby se totiž po-
rouchalo i druhé čerpadlo, 
přestává podtlaková kanali-
zace během několika hodin 
fungovat a následky si jistě 
každý domyslí sám. Zmí-
něná porucha byla zavině-
na ucpáním čerpadla hadry
a vlhčenými ubrousky. Ne-
jednalo se však o zanedbatel-
né množství! Ze sběrné jím-
ky byla odstraněna tři plná 
kolečka tohoto materiálu, 
který nejenže nepatří do in-
frastruktury určené výhrad-
ně pro splašky, ale může mít 
i zásadní vliv na bezproblé-
mové fungování celého sys-
tému kanalizační sítě. Proto 
apeluji na všechny občany, 
aby dodržovali základní pra-
vidla umožňující řádný chod 
kanalizace a nevystavovali 
obec riziku kolapsu odvodu 
odpadních vod!

Na stávající kanalizační řad 
by se v brzké době měli při-
pojit i občané Hronětic, kde 
stále probíhá výstavba tlako-
vé kanalizace. Hlavní řady 
jsou již hotovy a nyní dochá-
zí k instalaci a osazení jed-
notlivých jímek. Termín do-
končení stavby byl stanoven 
na 31. 8. 2015. Chtěla bych 
proto poděkovat občanům 
Hronětic za trpělivost a sou-
časně i za spolupráci během 
jednotlivých fází výstavby.

Přeji vám všem příjemné 
prožití letních dnů a těším se 
na další spolupráci.

Ing. Romana Hradilová
starostka obce

Během měsíce května 
a června proběhla v Rozkoši 
anketa, zda majitelé zdejších 
nemovitostí mají zájem v pří-
padě výstavby tlakové kana-
lizace v obci být připojeni na 
splaškovou kanalizaci. Jednalo 

V hasičské zbrojnici
v Hroněticích již od minulé-
ho roku probíhala postupná 
rekonstrukce vnitřních pro-
stor, která spočívala v rozšíření 
kuchyně. Rekonstrukci a roz-
šíření provedli členové SDH 
Hronětice svépomocí. Došlo
k výměně bojleru, elektroin-
stalace v kuchyni, rozšíření ku-
chyně o další kuchyňskou lin-
ku, nákupu lednice, sporáku
a kuchyňského vybavení. 
Tím se zkvalitnilo zázemí pro
zájemce o pronájem. Obec in-
vestovala do rozšíření zázemí 
cca 45 tisíc korun. Obec tak
nabízí široké veřejnosti pro-
nájem i s nově zrekonstru-
ovanými prostory s kapa-
citou až 70 míst k různým 
oslavám, svatbám, plesům, 
rodinným a společenským 
akcím. Ve venkovních pro-
storách je možné grilovat
a po dohodě je možné si i za-
půjčit od SDH gril. Cena pro-
nájmu je od 1. července 2015 
na základě rozhodnutí rady 
obce 1800,- Kč za akci. Zájem-
ci o pronájem se mohou hlásit 
na obecním úřadě.

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka

se o prvotní nezávazný prů-
zkum. V Rozkoši je 45 nemo-
vitostí. Návratnost anketních 
lístků byla téměř 100%, kromě 
jednoho anketního lístku od 
nemovitosti, která v tuto chvíli 
mění majitele. Všichni majitelé 
nemovitostí, kteří anketní lístky 
na obecní úřad vrátili, jedno-

hlasně mají zájem o tlakovou 
kanalizaci v obci. Zastupite-
lé obce se mohou již v září na 
svém dalším veřejném zasedá-
ní zabývat tím, zda připravovat 
projektovou dokumentaci na 
kanalizaci v Rozkoši.

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka

Odpad, který byl nalezen v kanalizační jímce v Kostomlatech. Lidská hloupost, nebo nedbalost, která nás všechny 
stojí moc peněz.



strana 3  číslo 4 - srpen 2015

Zamyšlení nad veøejným prostorem
 Názory občanů

     INZERCE                                                                                                   

Veřejný prostor je záležitos-
tí společnou. Veřejný prostor, 
stejně jako mnoho ostatních 
věcí, je v přímé vazbě k stavu 
společenstva a jejich hodnot, 
je schopný zobrazovat, jak spo-
lečenství funguje. Společnost 
může fungovat různě – neří-
zeně – anarchisticky, chaoticky 
přes různé formy řízení urči-
tou skupinou či jednotlivcem, 
kam spadá i naše zastupitelská 
demokracie. Prý nikdo nic lep-
šího nevymyslel a tak buďme 
rádi, že jsme to dopracovali 
až k ní. Jakou má u nás formu,
a že to bez trochy snahy vlast-
ně moc velká demokracie není, 
zkusím naznačit dále.

Zůstanu u zmíněného ve-
řejného prostoru. Vyjdu
z toho, že veřejný prostor je věc 
společná, je vizitkou společ-
nosti. Zároveň  společnost má 
přesně takové zástupce, jaká je 
ona sama. Můžeme si pak říct, 
že všechno je v pořádku a zde 
skončit.

Bohužel existuje i zpětná 
vazba, kdy zastupitelé nejsou 
jen produktem vybraným vět-
šinou. Zastupitelé tím, že mají 
rozhodovat, spravovat, vážit, 
soudit a vést sami ovlivňují to, 
jak se bude společenství chovat 
a vyvíjet.

Všude existují autority, aby 
společnost mohla fungovat, 
mohla být spravována, řízena 
a posouvána dál nebo zpět. Po-
kud autority mlčí a jsou pasivní, 
nejsou to autority, společnost 
je bez nich a řídí se sama. Tady 
přichází na řadu ona anarchie, 
chaos, český pseudoliberalis-
mus alias cochcárna. Stav spo-
lečnosti, kdy drzí jedinci určují 
pravidla sami pro sebe a zby-
tek společnosti se řídí zákony
a určitými zásadami, které není 
přece dobré překračovat. Tento 
rozkol je udržován při životě 
lidmi, kteří řídí a spravují ono 
společenství tím, že nechávají 
drzé jedince porušovat a ná-
rokovat kde co s poukazem na 
liberalismus a zároveň budou 
ostatním opakovat, že pravidla 
hry jsou nepřekročitelná. Jinak 
řečeno, pokud ona autorita jen 
mluví o pravidlech, ale nedo-
káže si je ohlídat, je to autorita, 
kterou máme, „aby se neřeklo“.

Dál asi nemá smysl extra 
zdůrazňovat, jak se takový stav 
společnosti a polofungující 
správy společenství propíše do 
věcí jako je společný veřejný 
prostor a dalších sfér. Přesto si 
ulevím.

Vyjde z toho přesně to, co 
můžeme vidět všude kolem 
nás, někde více, někde méně 
– od kdy je normální poško-
zovat (rozjezdit autem nebo 
vyštěrkovat) obecní pásy zele-
ně a tím vlastně dávat najevo: 
„Hele, koukejte mi tady udělat 
pořádný parkoviště.“ Jak to, že 
toto chování je bagatelizováno 
s tím, že: „Lidé přeci musí ně-
kde stát.“, („Na vlastním dvor-
ku by se mi to nelíbilo, tam 
chci mít čisto.“), a: „Oni mají 
spoustu jiných starostí.“ Jak to, 
že tito jedinci jsou pokládáni 
za chuděrky, kterým se něčeho 
moc důležitého nedostává a ne 
za jedince, kteří se mají pro-
padnout hanbou za znevážení 
společných hodnot? Odkdy 
jsme toto snažení posunuli na 
úroveň, že kvůli osobním zá-
jmům jedinců (a opět kvůli 
potřebě odstavovat vozítka) 
padají obecní stromy rostoucí 
zde desítky a stovky let? Jak je 
možné, že jeden člověk blokuje 
svým odstaveným autem prů-
chod po chodníku, kde za den 
projde možná víc než jeden 
člověk? V Anglii nebo Němec-
ku by se jen zoufalec pokusil 
zaútočit na staletí hájené hod-
noty, které mají symbolický 
význam pro soudržnost celé 
společnosti. Možná někde na 
Balkáně by byl podobný projev 
pokládán za skutečné hrdinství 
hodné napodobení. Podle toho 
to tam taky vypadá.

Jedna důležitá poznámka: 
člověk je tvor schopný učit se, 
a tak to, co přišlo normální jen 
jednomu, za chvíli umí celá 
ulice. Takže drzí jsou rázem 
všichni, a už vlastně nejsou 
drzí, už je to normální. V mo-
mentě, který byl časově omeze-
ný, a kdy měla nějaká autorita 
zasáhnout a ponížit a odsoudit 
onu neřest, se opět jen lamen-
tovalo nad tím, jací jsou dnes 
lidé hrozní.

Možná jsem se postupně 
rozhořčil, ale teď se chci zas 

uklidnit. Chci zkusit tímto za-
bránit tomu, že naše ves bude 
bez jediného stromu a veškerá 
zeleň bude zaštěrkována, aby 
se nám lépe, bohužel ne žilo, 
ale parkovalo. Jsem z tohoto 
směřování upřímně smutný
a rozmrzelý, proto na to pou-
kazuji.

Možná, že rozvířením tohoto 
tématu věci jen zhorším. Místo 
politiky zeleně, která je potře-
ba, se třeba zaměříme na zni-
čení sami sebe skrze politiku 
parkování, která potřeba není. 
V obci slouží při odečtení Kře-
novky zbytku osadníků nula 
parkovacích míst na veřejných 
pozemcích před jejich nemo-
vitostmi. Řešení parkování na 
obecním, kdy pouze v malém 
množství případů by to bylo
z důvodu nedostatečné rozlohy 
vlastního pozemku a ve většině 
případů by to bylo jen kvůli le-
nosti, by znamenalo nárůst po-
čtu stání zhruba o čtyři sta. To 
by nepochybně zvýšilo kom-
fort cestování osobním vozi-
dlem a vedlo k postupnému 
nárůstu dopravy v rámci obce 

a z obce pryč a zpět. Mimocho-
dem, ustájení vozítka je zájem 
a náklad majitele vozítka, ne 
obce. Představte si, že by se 
obec starala třeba o to, kde na 
obecním budou mít lidé králí-
kárnu, aby jim nepřekážela na 
zahradě, a ještě by vzala nákla-
dy na sebe. Parkování by měla 
obec řešit jen u svých vlastních 
veřejných nemovitostí (úřad, 
hřbitov, atd.).

Chápu, že to moc lidí nevi-
dí, je to vskutku projev plíživý 
a pozvolný. Je to projev prosa-
zení zájmu jedince nad zájmy 
společenství. Takové jevy tu 
byly, jsou a budou, ale spole-
čenství měla odjakživa nějaké 
autority, právě kvůli tomu.

Díky za pochopení a pozor-
nost,

Jan Zalabák
 
PS: Nehledejte v tomto žád-

né skryté významy. Věci prostě 
(dle mého názoru) takové jsou, 
a pokud se nic nezmění, tak
i nadále budou (ještě horší). Je 
to text obecný, týkající se celé 
republiky. Není to kritika žádné 
starostky, jde mi o výzvu vyva-
rovat se opakování těchto chyb.
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Objev pohøebiště z mladší doby kamenné v Kostomlatech nad Labem
Přirozená touha po udr-

žitelné prosperitě odjakživa 
formovala zájem lidí o prostor 
k sídlení. V jeho volbě se od-
ráží klimatické poměry, členi-
tost terénu, kvalita půdy, ale
i kulturní rozměr krajiny jako 
blízkost a význam cest či regi-
onálních center. V bezpečné 
vzdálenosti od dynamického 
toku Labe, nicméně v plném 
kontaktu s jeho komunikační-
mi možnostmi, odehrávala se 
proto v minulosti pestrá pale-
ta lidských aktivit, rozkrývána 
dnes archeologií ve formě re-
liktů sídlišť, pohřebišť, kultov-
ních areálů apod. Nahlédnout 
do nevšedně časné kapitoly 
prehistorie dal nám v Kosto-
mlatech nad Labem právě 
ukončený archeologický vý-
zkum na východní straně 
obce, kde v průběhu let 2014 a 
2015 vystavěla svůj nový areál 
fi rma DAGROS.  

Zodpovědný přístup inves-
tora k památkovému zákonu, 
jenž velí stavebníkovi jaké-
koliv stavební zásahy ohro-
žující archeologické dědictví 
ohlásit oprávněné organizaci 
(v tomto případě Ústavu ar-
cheologické památkové péče 
středních Čech), byl zúro-
čen objevem mimořádně 
významné památky a jejím 
uchráněním před zničením; 

pochopení pro takový úkol 
pak vytvořilo archeologům 
prostor pro kompletní doku-
mentaci a předběžnou pre-
zentaci nálezů. Za něj patří 
celému realizačnímu týmu 
stavby poděkování. 

Archeologické bádání je 
nyní bohatší o poznatek, že 
při vrcholu nevýrazné terén-
ní vlny, kterou dnes těsně 
před Kostomlaty překonáva-
jí automobily jedoucí silnicí
z Nymburka, ukládali své 
zemřelé v těžko dohlédnu-
telné mladší době kamenné 
(neolitu) lidé kultury s vypí-
chanou keramikou (přibližně 
5050-4400 př. n. l.). Lokalita 
se vyznačuje lehkou, písči-
tou půdou, která si pravdě-
podobně nikdy nevyžádala 
hlubokou orbu. Pouze proto 
zůstaly hroby, nezřídka iden-
tifi kovány již v hloubce kolem 
30 cm, alespoň částečně za-
chovány. Na konci všech sta-
vebních zásahů, které by jinak 
památky nenávratně zničily, 
zůstalo ve formě kresebné 
a fotografi cké dokumentace, 
jakož i pečlivě ošetřených ná-
lezů a vzorků pro budoucnost 
zachováno celkem 15 hrobů. 

Podoba a umístění hmot-
ných pravěkých nálezů je při 
absenci písemných prame-

nů jediným vodítkem, které 
je archeologům k dispozi-
ci. Všechny nalezené hroby 
byly žárové. To znamená, že
v souladu s dobovou konven-
cí (která se v lidských dějin-
ných neustále mění - ostatně 
takového posunu jsme svěd-
ky i dnes) byly tak tělesné 
ostatky mrtvého na blíže 
nezjištěném místě spáleny
a zbylé kůstky posléze ulože-
ny do hrobové jámy. Nedělo 
se tak zpravidla v urně, jak 
je zvykem v dnešní době, ale
i volně na hromádku, či hypo-
teticky např. v dnes již neza-
znamenatelném textilním sáč-
ku či na organické podložce. 

I nevelký počet hrobů 
umožnil nahlédnout zajíma-
vou a zatím ne zcela vysvět-
litelnou rozmanitost v jejich 
úpravě. Šťastně byly zachyceny 
nenápadné hroby, v nichž byly 
spálené kosti samotné, či pou-
ze s minimem artefaktů ulo-
ženy do nevelké a nehluboké 
jamky o průměru 20 - 40 cm. 
Takto jednoduchá forma hro-
bu sice nenabízí spektakulární 
galerii nálezů, je ale pro svoji 
náchylnost ke zničení mlad-
šími zásahy nesmírně vzácná. 

Dále byly odkryty i hro-
by s větší kruhovou hrobo-
vou jamkou o průměru něco 
málo nad 40 cm s jednou do-
minantní nádobou ve svém 
středu, event. ještě s menší 
nádobkou v roli milodaru 

po boku. Nejlépe jsou však 
zastoupeny a poznány (snad
i pro svoji velikost a hloubku, 
která lépe vzdorovala případ-
ným narušením) hlubší hroby 
s mírně oválnou jámou o del-
ší ose až k 80 cm, s největším 
počtem nálezů. Hromádka 
spálených kostí pohřbené-
ho, uložená ve středu jámy či 
mírně po straně, je v těchto 
objektech doprovázena často 
celou kolekcí keramických 
nádob či jejich zlomků, četně 
se zde vyskytují také broušené 
kamenné nástroje, či zlomky 
štípaných artefaktů (přepá-
lené spolu s mrtvým). Mezi 
kostmi zemřelého byly bez-
pečně prokázány i přepálené 
kosti zvířecí. 

Je zřejmé, že kromě spále-
ných lidských kostí obsahují 
hroby zpravidla řadu dalších 
nálezů. Pečlivá dokumentace 
všech zlomků, jejich vyzved-
nutí a následné sestavení, ja-
kož i nálezy cele zachovaných 
kusů přinesly informace o ke-
ramických nádobách. Převa-
žující úlohou takových nádob 
ve zkoumaných hrobech je 
role milodaru, přídavku, kte-
rý komunita pohřbívající ze-
snulého, věrna svým pohřeb-
ním zvyklostem, pokládala 
za potřebné do hrobu – snad
i s nějakou potravinou – ulo-
žit. Počet získaných celých 
nádob (či větších částí) je po-
zoruhodný – celkem 25 kusů 

Hrob č. 10 po odkryvu. Vpravo dole velká mísa otočená dnem vzhůru a vlevo 
od ní hromádka spálených kostí. Vlevo nahoře velký zlomek další nádoby
(foto: ÚAPPSČ) 

Keramické nádoby a broušené nástroje v hrobě č. 14. Pod nádobami vrstva 
spálených kůstek (foto: ÚAPPSČ)
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Osud Židovky Pavlíny Pickové

Gotická Pinkasova synagoga v centru pražského Josefova je věnována památce obětí holocaustu z řad českých a moravských Židů, jejichž jména připomínají nápisy pokrývající zdi 
hlavní lodi synagogy a přilehlých prostor. Najdeme mezi nimi i jméno Pavlíny Pickové. Foto: archiv

Jak jste si již všichni určitě 
všimli, připadla na letošní rok 
dvě významná výročí. První 
výročí se týká svobodomysl-
ného a pokrokového člově-
ka – Mistra Jana Husa. Letos 
je to 600 let od jeho upálení 
v Kostnici. Druhé výročí,
o něco mladší, ale neméně dů-
ležité, se týká 2. světové války. 
V letošním roce uběhlo 70 let 
od jejího konce.  Během vál-
ky, která vypukla v roce 1939, 
docházelo k postupnému 
vyvražďování osob, které se 
nehodily do nacistické propa-
gandy. Jednalo se především
o Židy a Romy. Proces vyhla-
zování tzv. nečisté židovské 
rasy se nazývá Holocaust. 
Bohužel se problém s národ-
nostmi nevyhnul ani Kosto-
mlatům. Podle dostupných 
informací bydleli židovští 

občané v Kostomlatech již od 
poloviny 19. století. Většina 
kostomlatských židovských 
obyvatel zemřela ještě před 
válkou, ale přece se našla jed-
na osoba, které se holocaust 
nevyhnul – Pavlína Picko-
vá. Na začátek pouze strohé
informace o paní Pickové:

Pavlína (Pavla) Picková,
narozená 8. 4. 1886
v Kostomlatech nad Labem
Číslo po registraci
v Nymburce: 73558
13. 6. 1942 = transport Aad 
(Kolín – Terezín), číslo 585
13. 6. 1942 = transport Aai 
(Terezín -???), číslo 736
Zahynula neznámo kde a kdy

V roce 1941 proběhla re-

gistrace židovského obyvatel-
stva. Tato registrace sloužila 
jako podklad pro sestavování 
transportních listin. Po regist-
raci se musela 13. června 1942 
dostavit na nádraží v Kolíně, 
odkud společně se stovkami 
lidí odjela transportem Aad 
do terezínského ghetta. Tento 
transport ve skutečnosti Tere-
zínem jen projel a pokračoval 
pod označením Aai. Všechny 
transporty vypravené v květ-
nu a červnu z Československa 
se zastavily v Lublinu, kde do-
šlo k rozdělení osob. Většina 
mužů byla poslána na práci 
do koncentračního tábora
v Majdanku, další vězňové byli 
posláni do táborů nucených 
prací jako Budzyń, Janowice, 
Komarów, Krasnik, Krych-
ów, Labunie, Mokre, Osowa, 
Poniatowa, Sawin, Sajczyce,  

Siedliszcze, Staw, Trawniki 
aj. Nemocní a práceneschop-
ní byli patrně posláni do 
vyhlazovacích táborů, kde 
byli zabiti. V evidenci tábora
v Majdanku bylo nalezeno 
několik jmen vězňů z trans-
portu Aai. Ti, kteří nemohli 
pracovat, nejspíše zahynuli 
v plynových komorách So-
bibóru. Pavlína Picková však 
beze stopy zmizela a my tak 
nevíme, kdy a kde zemře-
la. Pokud byste chtěl někdo 
pátrat po stopách některých 
zavražděných Židů, doporu-
čuji Vám webovou stránku:
www.holocaust.cz. Na závěr 
bych rád poděkoval zaměst-
nancům Oddělení pro dějiny 
šoa Židovského muzea v Pra-
ze, kteří mi poskytli informa-
ce, z nichž jsem čerpal.

Martin Piják

bezpečně zjištěných, dalších 
8 méně jistých. V pěti hro-
bech byly také nalezeny ka-
menné, v tomto období již 
jemně broušené nástroje - tři 
tzv. sekeromlaty s vrtaným 
otvorem, tři ploché sekyrky 
a úzké broušené kamenné 
dlátko. Do jednoho z hrobů 
byly uloženy také dva zlom-
ky zrnotěrky. Zásadně pře-
páleny a promíseny s kost-
mi byly mezi nálezy drobné 
zlomky štípaného pazourku
a zvířecí kosti, tyto prošly
s mrtvým žárem pohřební 
hranice.

Rozdíly v podobě hrobů 

různých členů dnešní době 
tolik vzdálené komunity mo-
hou mít řadu motivů, kultur-
ních, sociálních (aj.), jejichž 
osvětlení je pro archeologii 
náročným úkolem. Nedlou-
ho po odkryvu pohřebiště
v Kostomlatech stojí snaha
o jejich rozkrytí teprve na po-
čátku. Po dalších náznacích
a hypotézách budou nyní 
pátrat plánované analýzy - 
antropologická expertiza se 
nyní zaměří na spálené kosti, 
osteologická analýza na kosti 
zvířecí, v odebraných vzor-
cích výplní jam a nádob bude 
pátráno po zbytcích rostlin, 
radiokarbonová analýza kosti 

zkusí získat alespoň přibližné 
datum jejího vyřazení z živé 
přírody. Úkolem pro archeo-
logické bádání pak bude cel-
kové shrnutí všech poznatků 
o životě dávné komunity lidí. 
Námětem pro další terén-
ní aktivity může být hledání 
sídliště zkoumaného období, 
které kdesi v okolí zůstává 
skryto.

Časně zemědělské kultu-
ry, do jejichž okruhu hroby 
z Kostomlat řadíme, se v na-
šich podmínkách pohybují
v klimaticky nejpříznivějších 
oblastech a ty jsou logicky 
využívány k sídlení i hospo-
daření dodnes. Adekvátně 

tomu jsou poznatky o tomto 
období omezeny, neboť sto-
py minulosti, sídliště a hroby 
delší dobu podléhaly orbě, zá-
sahům spojeným se sídlením, 
ale také přírodním procesům. 
Pohřebiště v Kostomlatech 
se nyní stává součástí pou-
ze nevelké kolekce pohřebišť 
tohoto období v Čechách
s několika málo dalšími pří-
klady. Pro dané období se jed-
ná o pozoruhodný nález a to 
nesporně i v měřítku celých 
Čech.

Mgr. Luděk Kos
Ústav archeologické památkové 

péče středních Čech, p. o.
ludek.kos@uappsc.cz



strana 6  číslo 4 - srpen 2015 Retromáje

Další retromáje za dva roky

Byla jsem redakční ra-
dou požádána o zhodnocení 
akce Kostomlatské retromáje.
I když si myslím, že hodnotit 
tuto akci mi nepřísluší a měl 
by to udělat někdo jiný, dovol-
te, abych pár řádků napsala.

Realizace a organizace májů 
začala loni v květnu zatím
v mé hlavě. První pozvánka 
vyšla v Kostomlatských novi-
nách v srpnu loňského roku. 
Již v září jsem zamlouvala 
hudbu a kočár s koňmi s tím,
že pokud se přihlásí málo 
lidí, tak to zase zruším. O Vá-
nocích, kdy bylo přihlášeno 

kolem sta krojovaných, jsem 
věděla, že se nic rušit nebude 
a vše nabralo rychlých obrá-
tek - podání žádostí o fi nanční 
příspěvek na obec a Středočes-
ký kraj, zaslání žádosti panu 
hejtmanovi o záštitu a zahájení 
akce, výběr vína do průvodu, 
tisk plakátů a pozvánek a ná-
cvik staročeské besedy.

První nácvik proběhl
21. března 2015 a plná soko-
lovna nadšených lidí dávala 
příslib povedené akce. Sesta-
vování koleček a učení besedy 
samotné bylo velkým oříškem, 
který jsme nakonec zvládli. 

Večery prosezené nad papí-
rem a dávání dohromady „kdo
s kým a jak“, budou nezapo-
menutelné. V den, kdy jsem 
dostala potvrzeno, že akci za-
hájí hejtman Středočeského 
kraje pan Ing. Miloš Petera, 
jsem byla přesvědčena o tom, 
že z malé myšlenky se stala vel-
ká realita. 

A je tu 29. květen 2015, den 
plný příprav. Já s manželem 
jsme z rodinných důvodů do-
razili o něco později, než bylo 
v plánu. Připravený sál na ta-
neční zábavu, posekané a při-
pravené hřiště na besedu, doz-
dobená velká máj a otázky lidí, 
co je ještě potřeba, to vše je 
nutné vyzdvihnout. Až v pátek 
odpoledne jsme se rozhodli, 
že zahájení proběhne na hřišti
a ne před sokolovnou, a začala 
další výzdoba. Když jsme plet-
li věnečky na vrata, už jsme se 
nemohli vejít pod pergolu. Za-
tančili jsme na zkoušku bese-
du, opekli buřty, vyudili klobá-
sy a šli se vyspat na den D.

V sobotu 30. května 2015 
jsme se začali scházet ve 12:30 
hodin u sokolovny. Ve 13 ho-
din proběhlo slavnostní zahá-
jení hejtmanem Středočeské-
ho kraje panem Ing. Milošem 
Peterou, starostkou Sokola 
paní Evou Vávrovou a starost-
kou obce paní Ing. Romanou 
Hradilovou. Po pořízení spo-
lečných fotografi í jsme vyrazili 
do průvodu obcí. Vytancovali 

jsme 71 dam v krojích a nespo-
četně bez kroje. Prostě ty, které 
se přidaly. Stalo se i to, že u jed-
noho domu tancovaly tři ge-
nerace. Navštívili jsme padesát 
domácností a nikde nechybělo 
bohaté pohoštění. Nejstarším 
krojovaným účastníkem byl 
pan Miroslav Kubát (67 let). 
Panovala skvělá nálada mezi 
krojovanými, ale myslím, že 
i mezi přihlížejícími. Průvod 
jsme zakončili staročeskou 
besedou na fotbalovém hři-
šti. Takovou návštěvu místní 
areál asi nepamatuje, snad při 
jeho otevření v roce 1989. Celý 
den byl zakončen v místní
sokolovně staročeskou zába-
vou, o kterou se postarala sku-
pina Conto. Nabitá sokolovna, 
plný parket a skvělá atmosféra, 
tak to lze charakterizovat. Vše 
klaplo, jak mělo, a mohli jsme 
se v klidu odebrat domů. Jak se 
vše s elánem v pátek připravi-
lo, tak se vše v neděli uklidilo.

Na závěr musím děkovat 
nejprve všem, kteří se zúčast-
nili, protože jejich nadšení pro 
věc bylo tak úžasné, že to nelze 
popsat. A pak jmenovitě, pro-
tože i to jsou lidé, bez nichž by 
se to neobešlo:

KÚ SK – za fi nanční příspěvek
OÚ Kostomlaty nad Labem – 
za fi nanční příspěvek a zapůj-
čení plošiny
Paní Mirce Šimonové a Mi-
loši Špringerovi  – za výrobu 
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Královské poděkování

Retromáje z pohledu diváka

krásných keramických desti-
ček na věnečky
Slečně Markétě Toušové – za 
sponzorský dar
Firmě Botanicus – za tištění 
etiket na lahve vína
Panu Milanu Klosovskému – 
za pokácení a dopravu májek
Paní Marcele Šubrtové – za 
zapůjčení krojů z Oskořínka
Pánům Jiřímu Staňkovi, Lu-
boši Škorničkovi a Jiřímu Ja-
rolímovi – jako pořadatelům 
taneční zábavy
Panu Josefu Petrášovi a Jiří-
mu Novákovi – za přípravu 
akce a závěrečný úklid
Manželům Škorničkovým – 
za přijmutí postu krále a krá-
lovny
Celé své rodině – za přípravu 
plakátů a pozvánek a hlavně 
velkou trpělivost, kterou se 
mnou celý půlrok měla.

Hned v neděli vzešla otáz-
ka, kdy si tuto úspěšnou akci 

Rádi bychom poděkovali 
paní Evě Šulcové, organizátor-
ce retromájů v Kostomlatech, 
za velmi krásnou akci, kterou 
jsme absolvovali spolu s další-
mi účastníky. Eva věnovala ne-
málo času a trpělivosti jak ná-
cvikům besedy, tak vlastnímu 
průvodu, i zajištění večerní má-
jové zábavy se skvělou hudbou.

Přejeme mnoho sil a zarpu-

tilosti k organizování dalších 
akcí. Také chci Evě poděkovat 
za to, že stmelila naše „krá-
lovské“ besedové kolečko tak 
skvěle, že se i dál scházíme - 
a to nejméně dvakrát do měsíce 
- na malých posezeních.

Ještě jednou: Evo, díky.

„Král“ Miroslav Škornička 
s družinou

Přečetli jste si hodnocení 
organizátorky i účastníků 
Retromájů. Účastníci si po-
chvalovali, že se po letech 
setkali se spoustou spolužáků
a známých, se kterými se del-
ší čas neviděli. Někteří mi ří-
kali, že měli možnost poznat 
spoustu lidí i z jiné stránky, 
než je znali dosud, a že je to 
moc prima.

Ráda bych přidala ještě 
hodnocení těch, kteří sice 
nebyli v kroji, ale účastnili se 
jako diváci. Mluvila jsem se 
spoustou přihlížejících, lidí
z Kostomlat ale i přespolních. 
Nenašel se snad nikdo, kdo 
by na akci našel něco špatné-
ho. Všichni si pochvalovali, 
jaká to byla pěkná podívaná, 
že bylo hodně krojovaných, 

výborné bylo, že se účastnili 
i lidé, kteří v Kostomlatech 
už nežijí, ale mají zde své 
kořeny. Slyšela jsem i názor, 
že Retromáje byly hezčí než 
klasické Máje. To jde těžko 
posoudit, bylo by fajn, kdyby 
mladí brali Retromáje jako 
ukázku toho, že je skvělé tuto 
tradici v obci udržet, že není 
za co se stydět, když si člověk 
vezme kroj a že nikdo není 
na takové „bláznění“ starý.

Za redakci Kostomlat-
ských novin děkuji pořada-
telům za organizaci celé akce 
a doufám, že se budou za dva 
roky Retromáje opakovat
se stejným nebo i větším 
úspěchem.

Eva Pijáková

zopakujeme. Někdo navrho-
val za rok, někdo za pět let.
S většinou lidí jsem se shodla 
na tom, že za rok je brzy a za 
pět let dlouho. Proto nás dal-
ší retromáje, pokud o ně bude 
zájem, čekají v roce 2017. Jsem 
potěšena tím, když mi rodi-
če žáků osmých a devátých 
tříd ZŠ říkají, jak si jejich děti 
sestavují kolečka na besedu
a připravují se na máje mla-
dých. Za nás to jinak nebylo
a přeji si, aby mladí kostomlat-
skou tradici zachovali. Snad 
jsme jim ukázali, že na kroji, 
polce a valčíku není nic špat-
ného. V Kostomlatech jsou 
lidé, kteří se chtějí a umějí 
bavit, jsou ochotni přiložit 
ruku k dílu, a za to jim patří 
velký dík. Výtěžek z celé akce 
půjde do sportovního areálu
v Kostomlatech nad Labem. 

Eva Šulcová
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Rodinný den DKK

Druhý ročník zážitkového týdne

V červnu 
jsme na osla-
vu Dne dětí 
u s p oř á d a l i 
Rodinný den, 
na kterém 

bylo nejen pro děti připrave-
né velké nafukovací bludiště. 
Součástí odpoledne byla i Ko-
lečkiáda. Vzhledem k uzavírce 
hlavní silnice se program Ko-
lečkiády zminimalizoval na 
škvárové hřiště u ZŠ. Přesto 
to dětem nevadilo a společně 
se zástupcem Besipu plnily 
zdárně jízdu zručnosti, první 
pomoc i vědomostní testíky. 
Další disciplíny, jako stezka 
bosých nohou, lukostřelba, 
malba na malířském stojanu, 
tunel, hřiště a další, využívaly 
děti mezi kapkami deště celé 
odpoledne. Doprovodným 
programem byl taneční krou-

žek předškolních dětí Klubu 
Kamarád, kde vystoupily před-
tančením skupině Disco Cats, 
kteří již jezdí po soutěžích
a přijeli za námi až z Jaro-
měře. Kdo měl chuť, mohl 
se i přidat a tančit společně
s nimi. Závěrem si děti odnes-
ly z Klublíkového obchůdku 
ceny za zvládnutí nejen sou-
těžních disciplín. 

Letos jsme vyhlásili prv-
ní ročník Kostomlatského 
moučníku. Výzva nezůstala 
bez odezvy a přihlásilo se 10 
účastníků. Moučníky ochut-
návali všichni, kdo na Rodinný 
den zavítali a hlasovali o vítězi. 
Hlasování bylo velmi vyrovna-
né. V 1. ročníku Kostomlatské-
ho moučníku se vítězkou stala 
paní Eva Toušová se svými 
kremrolemi. Velká gratulace 
paní Toušové a DĚKUJEME 

všem, kteří nabídli svoje pečící 
umění a přinesli k ochutnání.

DĚKUJEME všem sponzo-
rům, kteří naší akci podpořili: 
Obec Kostomlaty n/L., fi rma 
Dagros, Jednota Kostomlaty 
n/L., Pivovar Nymburk, Uze-
niny Píša, pan Polách - Kraj-
ský koordinátor Besip pro SK,

Dopravní inspektorát Policie 
ČR, Cukrárna u Evy a Cukrár-
na p. Burdová.

Poděkování také patří všem 
členům DKK a dobrovolní-
kům za jejich práci a pomoc. 
Bez nich by naše činnost neby-
la možná!

Tým DKK

O letošních prázdninách 
jsme uskutečnili II. ročník 
zážitkového týdne pro kosto-
mlatské děti. Pro 33 dětí byl 
připraven nabitý program 
zaměřený na pozorování a 
poznávání přírody v Kosto-
mlatech a jeho okolí. Děti se 
učily orientaci v prostoru, práci
s mapou a kompasem. Nejdří-
ve jsme si Kostomlaty prošli a 
zaměřili se na vybrané budovy, 
dělali nákresy a tvořili mapu 
části Kostomlat, převážně z pří-
rodního materiálu.

Díky panu Františku Mo-
ravcovi a jeho nezapomenu-
telnému výkladu o broucích 
a panu Milanu Kosovskému 
jsme se dozvěděli vyčerpá-
vající informace o zvířatech, 
které v našem okolí žijí, a po-
znali lužní les v okolí chaty
EL-Paso. Výlet na kolech byl 
opravdu zážitkem.

Dvakrát jsme zavítali do za-
hrady rodiny Poncových. Děti 
měly k dispozici nádherný 
prostor, kousek přírody, který 
bychom těžko v Kostomlatech 
hledali. Paní Gábina Poncová 
připravila pro děti zdravou sva-
činu, na které si všichni pochut-
nali.

Neopomněli jsme na dět-
mi oblíbené tvořivé dílničky, 

kde si vyráběly ruční papír
a sádrové odlitky. Zdobily papí-
rový strom svými vzkazy: „Bylo 
to super, už vím o čem je tábor“, 
„Těším se na příště“, „…líbilo se 
mi, jsem ráda, že jsem se při-
hlásila“. Zajímavě společnými 
silami vytvořily obraz z papíro-
vých ještěrek, který bude zdobit 
prostor klubovny. Děti sbíraly 
za aktivity puzzlíky, ze kterých 
si na závěr sestavily prázdnino-
vý obrázek.

V prvních dnech nám poča-
sí mnoho nepřálo, využili jsme 
tedy i tělocvičnu ZŠ.

V rámci polední relaxace 
bylo dětem nabídnuto čtení 
ze zapůjčené knihy z obecní 
knihovny. Děti se velmi bavi-

ly nad čtením knížky Doktor 
Proktor a prdící prášek. Nyní 
je opět k dispozici v knihovně 
k zapůjčení.

Na závěrečný den jsme na 
lodi Blanice dopluli do Ost-
ré. Navštívili jsme Botanicus, 
kde měly děti k obědu připra-
vené palačinky. Využili jsme 
zahrad, vyzkoušeli rýžování 
zlata a dozvěděli se pár infor-
mací o ražení mincí. I tímto 
děkujeme společnosti Bota-
nicus za poskytnutí oběda
a prostoru v zahradách.

Shrnutí II. ročníku zážitko-
vého týdne: výborná a úžasná 
parta dětí, která se nenechala 
negativně ovlivnit věkovým 
rozdílem všech účastníků.
S velkým nadšením, elánem
a vtipem přijala nabídnutý 

program.
Děkujeme všem, kteří se 

jakkoli podíleli na přípravě či 
samotné realizaci zážitkové-
ho týdne pro děti, bez nároku 
na odměnu. Je skvělé, když 
dokáží dospěláci obětovat 
pár dnů své dovolené a vě-
novat ji dětem a to nejen těm 
svým. Odměnou pro ně i nás 
je skvělý pocit spokojených
a usměvavých dětí i dospělých. 
Vzájemné díky mezi dospělými 
i závěrečné sborové „děkujeme“ 
od dětí prostě nemělo chybu!

Děkujeme panu řediteli
ZŠ za poskytnutý prostor
v základní škole pro vytvoření 
zázemí.

Velké díky všem a těšíme se 
na příště!

Realizační tým Klubu Kamarád

Fo
to

: D
KK
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Z činnosti SDH Hronětice 

Kostomlaty očima dětí

V uplynulém období jsme se 
sešli na jedné členské schůzi. 
Dále probíhal nácvik soutěží
v požárním sportu. Naše sou-
těžní družstvo se účastnilo 
dvou akcí:

1) okresního kola SSPD
+ Polabská liga na stadionu 
HZS v Nymburce – obsadili 
jsme dvakrát druhé místo

2) soutěže Polabská liga
v požárním útoku – tzv. Vestecký 
pohár – zde jsme byli bronzoví.

Družstvo podalo slušné vý-
kony, vždy se vše nezdaří tak, 
jak bychom si přáli, přesto se 
umísťujeme „na bedně“. Pro-
stě se s námi musí počítat! Za 
reprezentaci naší obce v požár-
ních soutěžích patří díky ce-
lému PD, jeho trenérovi panu
S. Novákovi, i vedoucímu panu 
F. Královi.

V červnu se naše výjez-
dová jednotka účastnila ná-
mětového cvičení a schůze
6. okrsku ve Strakách s techni-
kou CAS25 Š706 v počtu 1+6.

Náš SDH uspořádal
v Hroněticích na hřišti oslavu 
dětského dne. Pro děti jsme 
připravili spoustu atrakcí, jako 

např. stříkání džberovkou na 
terč, prolézání tunely, střelbu 
ze vzduchovky, všemi oblíbe-
nou lanovku a další. Zpestře-
ním odpoledne byla pro děti
i jejich rodiče ukázka bojových 
umění – poděkování patří panu
L. Kastnerovi a jeho družině. 
Dalším rozptýlením byl ses-
kok parašutisty na hřiště – toto 
nám zajistil pan Zbyněk Adam
– i jemu patří náš dík. Dětský 
den jsme zakončili opékáním 
buřtů a ukázkou naší hasičské 
techniky.

Naše výjezdová jednotka 
absolvovala ostrý výjezd s vy-
hlášením poplachu (technický 
zásah) – k likvidaci spadlého 
stromu na cestě k vepřínu. 
Zasahovali jsme s technikou 
CAS25 Š706 v počtu 1+5.

Provedli jsme údržbu tech-
niky, výzbroje a výstroje před 
žňovým obdobím, nyní probí-
há žňová pohotovost.

Závěrem chceme popřát 
všem našim příznivcům a spo-
luobčanům příjemné prožití 
dovolených.

Za SDH Hronětice
Jaroslava Škorničková

Nabídka kroužků Klubu Kamarád 
na nový školní rok bude zveřejněna 
během srpna na našich webových 
stránkách a na klubové vitríně
u haly Bios.

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

Knihovna bude mít po srpnové 
pauze stejnou provozní dobu. 
info@kostomlaty-knihovna.cz
www.kostomlaty-knihovna.cz
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Poděkování deváťáků
Tak došlo i na nás. Po deví-

ti letech musíme opustit naši 
školu a přejít na střední ško-
lu. V hantýrce počítačových 
fanoušků bych řekl, že jsme 
ukončili LEVEL 1 a čeká nás 
LEVEL 2. Každý konec je 
skvělá příležitost ke shrnutí. 
Protože si myslím, že jsme 
byli skvělá parta, přikládám 
k tomuto shrnutí fotografi i, 
kterou jsme použili na naše 
tablo. Jistě nemusím vysvět-
lovat, proč jsme se rozhodli 
pro tvar srdce. Celých těch 
devět let je spjato i s naší 
obcí, a proto přikládám ještě 
druhou fotografi i, tentokrát 
z tradičního loučení na OÚ. 
Rád bych se ale vrátil ještě 
do deváté třídy a shrnul ji 
podrobněji. Celý rok jsme se 
snažili připravovat pro naše 
spolužáky různé tematické 
akcičky. Začali jsme Dnem 
jazyků, pokračovali jsme 
Dušičkovým rejem, přes
Mikulášskou nadílku a Tři 

krále až k Velikonocům. Na 
každé této akci jsme se sna-
žili seznámit naše spolužáky 
s lidovými obyčeji. Všech-
ny tyto naše snahy směřo-
valy k jedné celoškolní akci
– Školní akademii, která se 
letos konala poprvé venku. 
Já osobně si myslím, že měla 
daleko lepší atmosféru, než 
kdyby byla opět pořádána
v hale BIOS. Po akademii nás 
čekaly ještě menší akce jako 
výměna učebnic, Sportovní 
den a Dětský den. Pomalu, 
ale jistě se začal rok krátit
a my jsme si stále více uvě-
domovali, že končíme. Na-
plno jsme si to uvědomili 
až na slavnostním ukončení 
školního roku, kdy jsme od 
školy dostali absolventský 
list, šerpu a dáreček. Na závěr 
bych ještě poděkoval všem, 
kteří to s námi celých těch 
devět let vydrželi a fandili 
nám…

Martin Piják
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Rok včely
Medobraní

Medobraní je svátkem, 
sladkou odměnou za vede-
ní včelstev v průběhu celého 
včelařského roku. Med ode-
bíráme, když je zralý. Vnější 
znak zralosti medu je víčko-
vání plástů. Včelky odpařo-
váním vody med zahušťují
a pokrývají voskovými víčky.

Med získáváme z plástů od-
středivou silou, vytáčíme jej 
z plástů v medometu. Před 
vytočením zbavíme plásty ví-

ček, odvíčkujeme je. Položíme 
plást na odvíčkovací stojan
a pomocí široké vidličky sní-
máme víčka. Medomet ma-
lovčelařů je široká a vysoká 
nádoba, uvnitř s koši, do kte-
rých se vkládají rámky. Při 
stáčení do nádob prochází 
med přes dvě síta. V přece-
zeném medu zůstávají dro-
bounké kousíčky vosku, py-
lová zrna i bublinky vzduchu. 
To vše stoupá k hladině, med 
se čistí, čeří se. Po vyčeření 
sebereme pěnu a naléváme do 
nádob k tomu určených.

Med je potravina, a tak je 
také třeba se k ní chovat. Vče-

ličky vždy odevzdají  kvalitní 
med, proto je nutné zajistit 
vhodné skladovací podmínky. 
Sklenici vždy uzavřít, chránit 
před vlhkem a pachy, nene-
chávat na slunci. V dobrých 
podmínkách vydrží i roky.

Motto:
Dětem denně medu lžičku,
dospělým pak štamprličku.

Včelám dík!

Marta Dvořáková
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 Společnost

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:

panu Josefu Zelinovi
Naposledy jsme se rozloučili:

s paní Gertou Šnajdrovou z Kostomlat
s panem Ing. Ivo Nechanským z Kostomlat
s panem Václavem Králem z Hronětic

Z Kostomlat do Kerska suchou nohou

Vítání občánků

Pøíchod léta

V sobotu 23. května se 
uskutečnil sedmnáctý roč-
ník Hrabalova Kerska. Letos 
poprvé se této kulturní akce 
zúčastnila ofi ciálně i obec 
Kostomlaty. Jedním ze star-
tovních míst putování po 
Hrabalových stopách bylo
i kostomlatské nádraží. Sraz 
zájemců byl u pamětní desky 
spisovatele Hrabala. Odtud 
se asi třicet turistů pěšky i na 
kole vydalo k Labi. Pokra-
čovat do Kerska mohli buď 
lodí Blanice, nebo pěšky přes 
zdymadlo. Starostce obce
Romaně Hradilové se poda-
řilo u provozovatelů zdyma-
dla a elektrárny vyjednat pěší 
přechod přes Labe (dopo-
ledne tam, odpoledne zpět)

a účastníci dostali mimořád-
nou možnost prohlédnout si 
útroby jinak nepřístupného 
jezu. 

Cestující z Kostomlat se 
přidali k turistům účastnícím 
se pochodu po oblíbených 
místech Bohumila Hrabala 
u kerského menhiru. Odtud 
putovalo přes stovku turistů 
v doprovodu spisovatele Jana 
Řehounka, který se postaral 
o poutavý výklad. U Lesní-
ho atelieru Kuba pokračoval 
odpoledne kulturní program, 
hosty letošního ročníku byli 
například režisér Jiří Menzel 
či herec Jiří Lábus.

text a foto
Lenka Michálková

Na snímku jsou Karolínka, Jiřík a Sofinka

Štěpánka a Filípek s rodiči

Jan Řehounek u menhiru srdečně přivítal výpravu z Kostomlat v čele se sta-
rostkou Hradilovou.

V červnu a červenci prováděn byl opět soupis osevních ploch.
K nedostatku potravinovému, tuků druží se v tomto roce nedostatek tabáku. Kuřáci dostali 

tabačenky. Fasuje se kuřivo na ústřižky. Kuřáci kouří suchou nať bramborovou. Suší listy 
jahodové, ořechové a kouří suché byliny léčivé a ti nejnáruživější suché listí, jak ho seberou 
pod stromem. Tento nedostatek vyvolal pěstění tabáku u nás. Pěstoval se v zahrádkách, na 
polích a kde byla půda vyhnojena vyrostl až přes dva metry a list byl tak velký, že se jimi záda 
pokryla. Úpravu jeho prováděli lidé všelijak.Vstoupiti ve vlaku do kupé kuřáků, bylo slabší 
nátuře nemožno. Neboť dýmky kuřáků, podle toho co kdo kouřil, vydávaly odporný zápach.

I na pijáky tentokrát došlo, kořaly nebylo vůbec. A když tak pod ruku a draze. Piva bylo ne-
dostatek, dovoleno bylo vyčepovat pro osobu jen jednu sklenici. V mnohých domácnostech si 
vyráběli pivo sami. Připravovali ho různě, vařilo se z ječmene i ze řepy a kvásku.

Večery byly smutné, svítit nebylo čím, nebylo svíček, petroleje. Tento dostávali na petrolen-
ky. Aby ho bylo více, míchali ho s benzinem. Tento nedostatek vedl k tomu, že se ujaly lampy 
acetylenové. Byly to těžkosti války.

Marta Dvořáková

Psáno v kronice pøed 100 lety: červen 1915 a dálePsáno v kronice pøed 100 lety: červen 1915 a dále
Jaro už čas odnáší…
Léto dárky přináší.
Sotva sahá na kliku.
Tolik kouzel v balíku!

I ten malý, pilný žáček,
Přizná klidně, bez vytáček,
že se těší na prázdniny,
dětské hry a klukoviny.

Táta, máma, po práci
Také chtějí legraci.
Je to doba dovolených,
lenošení povolených.

Jana Rychetská


