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     ÚVODNÍK                                                         

Lidé z Nymburska ušetøili skoro milion 
litrů ropy tøíděním plastů

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, léto uběhlo jako 

voda, školáci si pomalu zvykají na plnění 
svých povinností, s nastupujícími chlad-
nými rány vzpomínáme na mimořádně 
horké léto, a nám zastupitelům se pomalu 
naplnil první rok fungování ve správě obce. 
Pokud se ohlédnu zpět, musím přiznat, že 
pro mě osobně vydalo toto období za tři 
běžné roky. Postupně se nám však přes 
všechna počáteční úskalí podařilo stabi-
lizovat a následně nastavit efektivní chod 
úřadu. Pracovní kolektiv byl obměněn
a doplněn o čtyři nové zaměstnance, tak-
že v současné době obec zaměstnává devět 
stálých pracovníků a dva zaměstnance, vy-
užívající podporu z Úřadu práce.

Jedním z významných úspěchů, které 
stojí zato u této příležitosti zmínit, je za-
hájení provozování kanalizace a čistírny 
odpadních vod vlastními silami. Nebylo to 
lehké, protože obec se od doby, kdy si tuto 
infrastrukturu provozovala ve vlastní režii, 
poměrně značně rozrostla a díky rozšíření 
kanalizace na Lánech i v satelitních částech 
Kostomlat významně vzrostl i počet připo-
jených domácností. Díky obětavosti a na-
sazení nejen našich pracovníků úřadu, ale 
i mnohých dalších, kterým není osud obce 
lhostejný, jsme dokázali účelně pokrýt 
všechny činnosti, které předchozí provo-
zovatel vykonával prostřednictvím specia-
lizovaných pracovníků pro každý obor této 
činnosti samostatně. 

Postupně jsme také začali revidovat stav 
objektů ve vlastnictví obce, které bohužel 
nejsou po faktické stránce vůbec v dobrém 
stavu. V posledních letech na nich neprobí-
hala téměř žádná pravidelná údržba, a tak 
stále častěji musíme řešit nastalé havarijní 
stavy. Obec je kromě budovy obecního 
úřadu, domu služeb a základní a mateřské 
školy i vlastníkem mnoha dalších staveb 
(kaplička, autobusová zastávka, hasičárna, 
bývalá škola na kopečku, domeček u haly 
BIOS atd.), a tak musíme pečlivě zvažovat 
výši a účel jednotlivých investic i do těch-
to objektů. Během léta se nám podařilo 
opravit střechu na objektu cukrárny Bruno
a v současné době probíhá rozsáhlá re-
konstrukce elektrických rozvodů v budově 

Přes osm set zachráněných stro-
mů, více než 208 tisíc nových pivních 
láhví nebo 900 tisíc litrů ušetřené ropy 
- to jsou výsledky třídění odpadů na 
Nymbursku za loňský rok. Lidé tu vy-
produkovali téměř 1270 tun odpadu
a dokázali naplnit skoro 43 tisíc barev-
ných kontejnerů.

Třídění odpadu se již za posledních 
pár let stalo běžnou součástí života oby-
vatel Nymburska. Za rok 2014 vytřídi-
li téměř 1270 tun plastů, papíru, skla
a nápojových kartonů, což představuje 
skoro 43 tisíc naplněných kontejnerů. 
Kdybychom je všechny postavili vedle 
sebe, utvořily by řadu dlouhou padesát 
osm kilometrů. „Odpady z kontejnerů 
na třídění jsou následně odvezeny na 
speciální dotřiďovací linky, kde jsou 
ručně roztříděny na využitelné druhy
a předány dalším zpracovatelům. Na-
opak odpad z popelnic už vytřídit ne-
lze a je bez užitku odvezen na skládku,“ 
uvedla Kateřina Půlpánová, regionální 
manažerka společnosti EKO-KOM, a. s. 
s tím, že na výrobu běžných věcí kolem 

nás stačí překvapivě málo vytříděného 
odpadu. Například z padesáti PET láhví 
může být vyrobena nová fl eecová bun-
da, z půl kila vytříděného skla vznikne 
nová sklenička a sedmdesát procent no-
vin je vyrobeno ze starého papíru. Jeden 
kontejner plastů navíc uspoří až třicet 
litrů ropy. Na Nymbursku to znamená, 
že jsme tříděním plastů uspořili 900 
tisíc litrů ropy. Zajímavá je také recyk-
lace skla. Do sklářského kmene, směsi 
vstupních surovin pro výrobu skla, se 
přidává až 65 procent skleněných stře-
pů z třídění odpadů. „Nejčastěji se stře-
py používají při výrobě láhví na nápo-
je. Kdyby se ze všeho skla ze zelených
a bílých kontejnerů na Nymbursku vy-
robily například nové láhve na pivo, 
bylo by jich přes dvě stě osm tisíc,“ do-
dala Kateřina Půlpánová.

Šárka Nováková
tisková mluvčí společnosti

EKO-KOM, a.s.       
novakova@ekokom.cz

tel.: 602 186 205
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz

bývalé školy na kopečku, která neprošla 
revizí.  Je až s podivem, že na tento vý-
znamný objekt přitom žádná revize vů-
bec nebyla dohledána. Nejedná se však 
pouze o budovy, které vyžadují naléhavou 
rekonstrukci. Také většina chodníků je ve 

velmi žalostném stavu. Připravujeme proto 
jejich postupnou obnovu. Ale i tady jsme 
narazili na dlouhodobě neřešenou pro-
blematiku - vlastnictví pozemků. I když 
se několik let jednalo o velmi diskutova-
nou záležitost, výsledkem jsou  ▶ str. 2 

Pozvánka na Svatomar  nské posezení pro seniory

Vážení a milí občané, rádi 
bychom Vás pozvali na

SVATOMARTINSKÉ POSEZENÍ

Setkání se uskuteční
11. 11. 2015 od 15.30,

v sále hasičské zbrojnice
v Hroně  cích 

Prosíme Vás všechny, abyste 
se v případě zájmu přihlásili na 

OÚ – tel. 325 538 611
nebo 734 202 166

Krátkým programem přispějí
žáci ZUŠ Kostomlaty n/L.

Občerstvení a hudba
k tanci i poslechu je zajištěna. 

Svozy účastníků jsou zajištěny takto: 
1. svoz: 14.45 Rozkoš (aut. zastávka) – 14.50 Kostomlaty (aut. zastávka u OÚ) –
14.55 Lány
2. svoz: 15.05 Kostomlaty (zastávka u Jednoty) – 15.10 Kostomlaty (Plac) – 
15.15 Kostomlaty (zastávka u OÚ) – 15.20 Lány
Odvozy domů budou probíhat podle individuálních přání účastníků posezení.
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Hala BIOS

Slovo starostky
- dokončení

 Zprávy z obecního úřadu

Koupím zachovalou Škodu 1000MB r. v. 1964 - 67 a náhradní díly, tel.: 727 941 609.
     INZERCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

▶  nedořešené majetkové  vzta-
hy, resp. nevykoupené pozem-
ky. Nyní nám sice středem 
obce vede krásná komunikace, 
ale díky situaci, že obec není 
vlastníkem všech potřebných 
pozemků pod chodníky, není 
možné požádat o poskytnutí 
cílené dotace na jejich rekon-
strukci a ulevit tak obecnímu 
rozpočtu. Můžeme proto jen 
doufat, že původní dotační 
tituly, které umožňovaly zre-
konstruovat chodníky podél 
komunikací II. třídy, budou vy-
psány i v následujícím období.

V této souvislosti bych se 
ráda zmínila i o připravované 
rekonstrukci chodníku vedou-
cího od obecního úřadu k bu-
dově nádraží. Jeho součástí by 
měla být i úprava mostku přes 

Farský potok, který nevyhovuje 
současně platným technickým 
normám. Pokud zastupitelé 
tento záměr schválí, mohla by 
tato akce proběhnout již v prů-
běhu příštího roku.

V rámci revize objektů jsme 
se zaměřili také na opravy auto-
busových zastávek. V současné 
době je předmětem opravy za-
stávka v Rozkoši. V obci Lány 
jsme zrušili nevzhledný objekt 
bývalé „klubovny“ a v nejbliž-
ších dnech zde bude osaze-
na nová autobusová čekárna. 
Stejný záměr jsme měli i pro 
obec Vápensko, ale vzhledem 
k tomu, že tamní náměstí je 
součástí památkově chráněné 
zóny, čekáme na vyjádření pa-
mátkového ústavu k fi nální po-
době zastávky.

Jak už jsem se zmínila v mi-
nulém čísle Kostomlatských 

novin, úspěšně se nám i v šibe-
ničním termínu podařilo vy-
měnit páteřní vodovodní řady 
v základní škole. Vítězné fi rmě 
se nakonec podařilo dílo pře-
dat ještě týden před termínem, 
takže začátek školního roku ne-
byl ničím narušen. Po několika 
letech byla rovněž dokončena 
výstavba veřejného osvětlení
v Kostomlatech, takže nyní jsou 
již osvětleny všechny části naší 
obce.

Současně jsme se také jako 
obec připojili k jednání o pro-
pojení úseku podél Labe od 
Nymburka do Čelákovic cyklo-
stezkou. Je otázkou, zda se nám 
podaří v souvislosti s rozvojem 
cykloturistiky prosadit i vybu-
dování tolik žádané lávky přes 
Labe.

Na úplný závěr musím zmí-
nit ještě největší stavbu, která

v naší obci v současné době 
probíhá, a to výstavbu kana-
lizace v Hroněticích. V době 
uzávěrky novin byla téměř do-
končena její stavební část a do 
konce listopadu bude nutné 
ještě celou stavbu zkolaudovat 
a všechno zadministrovat tak, 
aby byly splněny podmínky do-
tace. Těším se na okamžik, kdy 
si budeme moci po všech těch 
peripetiích spojených s výstav-
bou konečně říci „je hotovo!“

Je toho před námi stále mno-
ho a možná že ještě více, než 
jsme si mnozí původně dovedli 
představit, ale věřím, že díky 
společnému úsilí nás všech se 
nám postupně většinu těchto 
cílů podaří splnit.

Přeji Vám všem nádherný 
podzim.

Ing. Romana Hradilová
starostka obce

Rada obce v létě na svém 
zasedání schválila nový Pro-
vozní řád haly BIOS v Kosto-
mlatech nad Labem s účin-
ností od 1. 8. 2015 a zároveň 
schválila nový ceník proná-
jmu haly s platností od 1. 9. 
2015, neboť poslední změna 
výše nájemného byla učiněna 
v roce 2010. V nedávné době 

přitom proběhla rekonstrukce 
šaten, sprch a kompletní vý-
měna povrchu v hale. Nájem-
né za turnaje bude stanoveno 
počtem pronajatých hodin 
krát hodinová sazba. Topná 
sezóna začne faktickým spuš-
těním vytápění a skončí jeho 
ukončením na jaře. O správu 
haly BIOS a její úklid se i na-
dále starají manželé Toušovi 
(tel. 604 825 311).

Nový ceník: 

Období Žáci Místní organizace Cizí organizace a jednotlivci 

 léto 80,- K  170,- K  270,- K  

 zima 110,- K  280,- K  380,- K  

Zaměstnanci úřadu (zleva): Josef Bašus, Jana Keltnerová, Petr Zinek, Eva Pijáková, Marek Černý, Ing. Romana Hradilová, Milan Hráský, Bc. Zdeňka Keistová, 
František Pšenský, Helena Hanslová, Marek Petráček, Marie Žabová, Miroslav Škornička

sobota 31. 10. 2015 od 9:10 do 9:40 h
sběný dvůr Kostomlaty n/L.

Odpady, které budou přebírány:
▶ nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, 
 pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, 
 pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
▶ elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné 
 elektrospotřebiče
 - jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného 
 odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní 
▶ pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní  pneumatiky
 (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!
V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů 
z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.)
– nejedná se o nebezpečný odpad!

Prosíme o striktní dodržování předávaných odpadů. Děkujeme.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů
a odpadů určených ke zpětnému odběru
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Cyklostezka dostává reálné obrysy

Zvonice

Máte výtvarné nadání?

Hledáme vánoční strom

Vybudování nové a pro-
pojení stávající cyklostezky 
na pravém břehu Labe mezi 
Nymburkem a Čelákovicemi 
dostalo nový impulz. Ve čtvr-
tek 20. srpna se na městském 
úřadě v Čelákovicích usku-
tečnila koordinační schůz-
ka zástupců dotčených obcí
a zainteresovaných osob, je-
jímž výstupem je záměr spo-
lečného postupu při výstavbě 
cyklostezky propojující Nym-
burk, Lysou nad Labem a Če-

lákovice. Setkání se zúčastnila 
také starostka Kostomlat Ro-
mana Hradilová. 

Jedná se o úsek labské-
ho břehu od nymburských 
Drahelic k čelákovické lávce
u Gráda. Úsek v současnosti 
tvoří nezpevněných cca 20 ki-
lometrů rozmanitého terénu 
od vyjetých hlubokých kolejí 
přes travnaté či kamenité ces-
ty Povodí Labe po zemědělské 
cesty a silnice vedoucí obce-
mi. Pro zdatné cyklisty není 

tato trasa problém, pro rodiny
s dětmi, seniory či cestující do 
zaměstnání jsou cesty značně 
nekomfortní. Zvláště nespo-
kojeni mohou být zahraniční 
turisté zvyklí na evropské dál-
kové trasy. Motivem k přípra-
vě projektu byla skutečnost, že 
současná doba cyklostezkám 
přeje, rostou díky spolufi nan-
cování z dotačních programů 
a zlepšují se i legislativní pod-
mínky pro výstavbu. V projek-
tu se počítá s realizací stezky 
v letech 2019 až 2020. Jeden 
běžný metr cyklostezky o šířce 
4 m by měl stát 3.500 Kč, cel-
ková odhadovaná cena je 127 
milionů korun.

Obsahem „Memoranda 
Cyklostezka krajinou Bohu-
mila Hrabala“, které účastníci 
na srpnovém setkání stvrdili 
svým podpisem, je vyjádře-
ní souhlasu s vybudováním 
cyklostezky. Všechny tyto 

subjekty záměr podpořily.
Na realizaci projektové studie 
budou spolupracovat zúčast-
něné obce a města Nymburk, 
Kostomlátky, Kostomlaty 
nad Labem, Ostrá, Lysá nad 
Labem, Káraný, Čelákovice
a připojili se i Lázně Toušeň
a Hradištko. Také Krajský úřad 
Středočeského kraje přislíbil 
projektu podporu.

Navrženo je založení dobro-
volného svazku obcí (DSO) za 
účelem realizace cyklostezky. 
Prostřednictvím tohoto svaz-
ku budou obce vystupovat 
jako jeden subjekt při podá-
vání žádostí o čerpání evrop-
ských dotací, při spolufi nanco-
vání projektu a jeho realizaci.
Memorandum a návrh smlou-
vy o založení DSO s pod-
mínkami fi nancování budou 
předloženy ke schválení na 
podzimních zasedáních zastu-
pitelstev obcí. 

(lem)

V průběhu prázdnin se 
kdosi vlámal do kostomlatské 
zvonice. Zřejmě zjistil, že není 
co ukrást. O několik dní poz-
ději další výtečník v brzkých 
ranních hodinách použil po-

Pokud máte na svém pozemku 
vzrostlý smrk, který by měl být 
předmětem pokácení v období 
vegetačního klidu, nabídněte 
ho, prosím, obci na telefonním 
čísle: 325 538 611. Strom rádi 
pokácíme a použijeme ho k vá-
noční výzdobě obce.

V případě poruchy kanalizace volejte 

tato telefonní čísla:

lichý týden:

p. Petráček Marek - 602 664 329

    sudý týden:

p. Bašus Josef - 602 434 128

Blíží se čas Vánoc, proto bychom rádi oslovili 
občany všech věkových skupin, zda by měl někdo 
zájem vytvořit kresbu s vánoční tematikou na no-
voroční přání. Vaše návrhy rádi uvítáme na OÚ do 
31. 10. 2015.

Rádi bychom také vylepšili vjezd do naší obce, 
proto hledáme někoho, kdo by vytvořil originální 
návrh na uvítací ceduli. Tyto návrhy doručujte na 
OÚ do 31.12.2015.

škozený vstup a oznámil svou 
přítomnost na věži zvoněním. 
Rádi bychom varovali jejich 
případné následovníky, že tyto 
výpravy jsou vzhledem k ha-
varijnímu stavu stavby životu 
nebezpečné.

(red)

 
t 
í 
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Høiště se mi zdálo málo využívané

Poděkování

Redakci Kostomlatských no-
vin zaujala barevná a po na-
šich obcích hojně zastoupená 
propagace letní akce Liga na 
boso, proto jsme oslovily orga-
nizátora turnaje a požádaly
o zodpovězení několika otázek. 

Odkud se 
vzal nápad 
pořádat tuto 
„Ligu na boso“. 
Je to zcela nový 
sport, nebo má 
nějakou tradi-
ci?

Tento turnaj založil můj 
kamarád Jan Hampl před de-
seti lety. V obci Hřiměždice. 
Bosá liga se inspirovala tur-
najem NIKE JOGA BONITO
(v překladu “hraj krásně” 
pozn. red.), který se hrál po 
celém světě.

Proč jste se rozhodl orga-
nizovat tento sport u nás,
v Hroněticích? Koná se liga
i v jiných obcích a krajích?

Bydlím v Hroněticích víc 
jak deset let. Zdejší hřiště je 

Ráda bych touto 
cestou poděkovala 
zaměstnancům OÚ 
Kostomlaty n/L., kteří 
mi ochotně pomohli
s likvidací bioodpadu 
z okolí mého domu.

Eva Dubská
Kostomlaty n/L.

minimálně využíváno, což si 
myslím, že je škoda.  Liga se 
hraje už deset let v obci Hři-
měždice pod názvem Bosá 
liga.

Jaká jsou specifi ka této 
ligy? Jak a kde se hraje? Proč 
bosý sport? 

Malé hřiště 13 x 16 m, malé 
brány, míč mini ball (velikost 
1.), tři na tři, bez bot. Proč bez 
bot? Proč mini ball? Byl to 
nápad mého kamaráda Jana 
Hampla. Nápad, který se mi 
líbil.

Pro koho je tento sport 
vhodný? 

Liga na boso je jak pro děti, 
tak mládež a dospělé.

Jaký je váš cíl v pořádání 
ligy?

Cílem této akce je pořádat 
turnaj každý rok. Hrát může 
každý, kdo má chuť a bez 
ohledu na to, odkud je.

Co organizace takového 
turnaje obnáší? Pořádáte ho 

sám nebo je organizátorů 
víc?

Tento turnaj pořádám sám. 
Pořádat tuto akci není vůbec 
jednoduché. Příprava zabere 
spoustu času, energie a někdy 
i pořádné nervy, ale i tak mě 
to baví. :) Sponzoři, propaga-
ce a příprava hřiště a zázemí... 
Tímto chci poděkovat Janu
Š. za pomoc na hřišti. 

Podařilo se vám získat po-
měrně široký okruh spon-
zorů. Čím si tento úspěch
vysvětlujete?

V dnešní době sehnat spon-
zory není vůbec lehké. Potře-
bujete velký okruh známých, 
nebát se oslovit a být trpělivý. 
A to se mi zatím daří. :)

Jste s průběhem dvou roč-
níků spokojen? Co byste
si přál do budoucna?

S průběhem druhého roč-
níku jsem spokojen. Co bych 
si přál pro třetí ročník? Více 
týmů, doprovodný program 
pro fanoušky a udělat úpravu 
hřiště, nejen pro turnaj (ne-

rovnosti plochy a nové zatrav-
nění). Každá pomoc je víta-
ná... Předem moc děkuji. 

Jak blízko ke sportu máte 
vy osobně? Jaké další spor-
ty provozujete? Další zájmy
a koníčky? 

Jmenuju se Lukáš Vondra, 
je mi 32 let. Ke sportu mám 
velmi kladný vztah. Rád hraji 
rekreačně fotbal, fl orbal, tenis 
a veškeré zimní sporty. Moje 
práce je můj koníček. Pracuji 
už deset let v reklamě - pro-
dukce, obchod. 

Jaký je váš vztah ke Kosto-
mlatům respektive k Hroně-
ticím?

S ohledem na místo kde 
bydlím, mám vztah k této
lokalitě kladný. Je to tu fajn :)

Na závěr bych rád poděkoval 
všem, kdo Ligu na boso pod-
porují a podpořili: všem spon-
zorům, týmům, kamarádům
a rodině. DĚKUJI MOC. Budu 
se na Vás těšit příští rok. :)

Lukáš Vondra,
 manažer turnaje

Liga na boso - Fair play
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Mateøská škola Kostomlaty nad Labem

Stručné zprávy ze školy
(červen 2015 - záøí 2015)

V letošním školním roce 
se těšilo do Mateřské ško-
ly Kostomlaty nad Labem 
23 nových dětí. Do MŠ bylo 
přijato celkem 10 dívek a 
13 chlapců, kteří nastoupi-
li do tříd Kytičky a Sluníčka.
V mateřské škole jsme vedle 
nových dětí uvítali také nové 
zaměstnance. V Kytičkové 
třídě se děti seznámily s paní 
učitelku Monikou Hrázskou
a s pomocnou pracovnicí 

Markétou Černou. V Balón-
kové třídě se děti těšily na 
asistentku pedagoga Annu 
Somrovou, kterou znaly již
z předchozího školního roku.

Po pár týdnech děti přivy-
kly mateřské škole a občasný 
pláč vyměnily za úsměv.

Ve dnech 10. a 17. 9. 2015 
proběhlo v MŠ screeningové 
vyšetření výslovnosti a grafo-
motoriky pod vedením Mgr. 
Kateřiny Chaloupkové.

V úterý 15. 9. 2015 se děti 
ze Sluníčkové třídy vydaly 
na svůj první dopolední vý-
let vlakem do Nymburka, 
kde navštívily kurz keramiky
v Domě dětí a mládeže. Děti 
se zde seznámily s prací s hlí-
nou, ze které si vytvořily be-
rušku a s počítači, na kterých 
řešily naučné úlohy. Kerami-
ku budou v letošním školním 
roce opakovaně navštěvovat 
starší děti z Balónkové a Slu-

níčkové třídy.
Dne 24. 9. 2015 v MŠ přiví-

táme sférické kino – mobilní 
planetárium, které uvede na-
učný program nazvaný „Ta-
jemství stromů“. Za poznáním 
povedou děti hlavní hrdinové 
fi lmu - zvídavá a milá be-
ruška Dolores a svatojánský 
brouček Michael.

Mgr. Markéta Borecká,
ředitelka MŠ

1. O prázdninách se ve škole mohutně pracovalo:
 • V prvním týdnu byly vymalovány 1., 2. třída a 2. oddělení 
  ŠD.
 • Do vymalovaných tříd byl počátkem srpna instalován 
  nový nábytek.
 • V druhém červencovém týdnu proběhla montáž 
  zabezpečovacího systému, jeho součástí je elektromag.
  zámek vstupních dveří.
 • Počátkem srpna byla spuštěna akce velkých rozměrů,
  která bohužel dnes není vidět: výměna páteřních rozvodů 
  vody ve stropních podhledech, včetně nových hydrantů. 
  Škola se doslova změnila ve staveniště. Vše jsme stihli
  do termínu 1. září.
 • Mezitím proběhl ve škole příměstský tábor Klubu

 Kamarád, 3denní fl orbalový camp a týdenní camp volejbalový.
2. 1. září škola vítá 28 nových prvňáčků, spolu s 28 žáky 2. roč-
níku tvoří početnou partu, celkem nás je ve škole 180.
3. Školní družina začíná praskat ve švech, jsme na plném po-

voleném počtu žáků 86. V září 
žádáme kraj o navýšení počtu
o 16 žáků.
4. Plný počet dětí ve školní 
družině letos generoval pro-
blém v minulosti ze strany 
školy tolerovaný a to nepřes-
ná evidence dětí v Zápisním 
lístku. Vychovatelky v počát-
ku září neměly téměř přehled 
o tom, kdy odchází děti ze ŠD, 
kdo je vyzvedává, řešily množ-
ství „lístečků“ s mimořádným 
odchodem dětí, a to vše díky 
nepřesně vyplněným Zápiso-
vým lístkům. Škola intervencí 
u rodičů musela zpřesnit pra-
vidla pro pobyt dětí ve školní 
družině, protože ta plní  ▶ str. 6 



strana 6  číslo 5 - říjen 2015 Školství / Spolkový život

Z činnosti SDH

Klub Kamarád

Knihovna

▶ svůj výchovně vzdělávací program daný ŠVP.
5. Škola nabízí rodičům otevřenou školní družinu na tyto 
dny: podzimní prázdniny čtvrtek, pátek 29. - 30. října 2015; po-
loletní prázdniny pátek 29. ledna 2016; Velikonoční prázdniny 
čtvrtek, pátek 24. - 25. 3. 2016 vždy od 7 - 16 hodin. Vše za pod-
mínky kapacitní naplněnosti.
6. Plavecký výcvik započal ve 2. a 3. ročníku 7. 9. 2015, ukon-
čen bude 16. 11. 2015.
7. Novinka letošního roku nesla původně název adaptační kur-
zy, později přejmenovaná na kurzy osobnostní a sociální vý-
chovy (OSV) pro žáky 2. stupně od 7. září 2015 přinesla kladné 
hodnocení ze strany dětí i pedagogů. Splnila účel. 
8. Škola pořádá během roku několik akcí, které nejsou zdar-
ma, a proto připravila pro rodiče harmonogram plateb tak, aby 
se mohlo zúčastnit co nejvíce dětí. 

Rozpis splátek dle nabídky akcí: 
 • září a prosinec: 2 platby po 1200,- Kč lyžařský výcvikový 

  kurz (LVK)
 • říjen a listopad: 2 platby po 300,- Kč vánoční jednodenní 
  zahraniční výlet Vídeň 
 • leden-únor-březen-duben: 4 platby po 700,- Kč třídenní 
  zahraniční jarní výlet Paříž a Disneyland
 • červen: 1 000,- Kč: kurz OSV

9. Volný den ředitele školy připadne na pondělí a úterý 21.
a 22. prosince.
10. Program Ovoce do škol pokračuje od 15. září vždy v úterý, 
začalo to nektarinkou, pokračuje 22. 9. banánem.
11. Paní učitelka ze 4. ročníku se poslední den prázdnin nešťast-
ně zranila. Dlouho a marně škola hledala alternaci. Mizerné pla-
ty ve školství nikoho nelákají, mladí se nehrnou, školství nikoho 
nezajímá. Ještě že existují čiperné a ochotné důchodkyně. 

Hezký podzim přeje
ZŠ Kostomlaty nad Labem

Začátkem září jsme se sešli 
na další výborové schůzi, je-
jímž hlavním bodem bylo plá-
nování akcí, které nás ještě če-
kají do konce roku a o kterých 
se zmíním ke konci článku.

Naše sportovní družstvo se 
5. září zúčastnilo dalšího kola 
Polabské ligy v Pískové Lhotě, 
kde obsadilo z důvodu tech-
nické chyby čtvrtou příčku. 
Poslední kolo Polabské ligy 
bude 19. září ve Slovči. Posled-
ní soutěž v požárním sportu
v letošním roce bude Poslední 
sání v Pňově Předhradí. Budou 
to požární útoky se speciální-
mi požárními čerpadly a i této 

soutěže se chce naše družstvo 
zúčastnit.

Dne 11. září se naše vý-
jezdová jednotka zúčastnila
3. námětového cvičení šesté-
ho okrsku, jež bylo prověr-
kou dálkové dopravy vody
na vzdálenost 600 m za po-
užití techniky CAS 25, Š 706
a A-31DA 1+5. Poté následo-
vala okrsková schůze, která 
byla přípravnou schůzí před 
výročními schůzemi.

V září členky SDH provedly 
úklid vnitřních prostor hasič-
ské zbrojnice, nové kuchyňky, 
zasedací místnosti a sálu. 

Z akcí, které připravujeme:
• 10. října - sběr železného 

Od září 
pro veřejnost 
Klub Kama-
rád připravil 
pár novinek.

Od října je k dispozici Klub 
pro školní děti. Pro ně je vy-
tvořený koutek, kde si mohou 
plnit své školní povinnosti, 
sejít se s kamarády, popoví-
dat, zahrát např. stolní hry, 
nebo využít PC. Rádi bychom 
nabídli službu vyzvedávání
a hlídání dětí ze školky. V klu-

bovně jsme pro Vás připravi-
li stolní hry, které si můžete 
za drobný poplatek zapůjčit 
domů. Plánujeme besedy na 
téma „Trénování paměti“.

Srdečně vás zveme na Lam-
piónový průvod, který bude
v neděli 1. listopadu. Těšíme se 
na vás!

Aktuální nabídku kroužků 
pro děti a dalších akcí nalezne-
te na našich webových strán-
kách www.klub.kamarad.cz 
nebo sledujte aktuální stav ve 
vitríně u haly BIOS.

Klub Kamarád

Dne 27. čer-
vence 2015 
schválilo Zastu-
pitelstvo Středo-

českého kraje Středočeského 
Fondu kultury a obnovy pa-
mátek dotaci dle programu 
2015 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kra-
je. Radost máme velikou, mů-
žeme vyměnit regály v knihov-
ně. Některé z nich jsou již 
zastaralé a bezpečnost ohro-
žující. V plánu je zřídit i kou-
tek pro mladé čtenáře, nákup 
nových knih a výměna fondu 
z Kutné Hory.

Knihovna Kostomlaty n/L.

šrotu v Kostomlatech a při-
lehlých obcích. Sběr bude spo-
jen s grilováním a malým po-
sezením pro členy k ukončení 
sezony
• 31. října - Halloween
• 14. listopadu - Posvícenská 
zábava
• 5. prosince - Mikulášská na-
dílka
• 12. prosince  - Výroční člen-
ská schůze

O podrobnostech k jednotli-
vým akcím budete včas infor-
mováni z místního rozhlasu. 
Na všechny akce jste srdečně 
zváni.

Za výbor SDH
Jaroslava Škorničková

Klub Kamarád nabízí novou službu pro rodiče

Bližší info na Dni otevřených dveří nebo na emailu klub.kamarad@seznam.cz

• vyzvednutí dítěte z MŠ a jeho hlídání
• 15.30 – 17.00 – 18.00 ( dle zájmu)
• pondělí a úterý
• cena 30kč/ 1 vyzvednutí a hlídání
• maximální počet  6 dětí

• možnost vyzvednutí
a doprovodu dítěte na 
klubový kroužek
• cena 10kč/ 1 převod

Klub Kamarád - program září

pondělí

8:00 - 12:00  hlídání dětí

8:00 - 12:00  hlídání dětí

Program pro rodiče s dětmi
10:00 -10:30 program pro 
děti 2-4 let
10:30 - 11:00 tvoření pro 
děti 2-4 let

12:30 - 15:15  Volnočasový 
klub pro školní děti
14:00 - 15:00  Tvoření pro 
školní děti s Gábinou
15:30 – 18:00  Krátkodobé 
hlídaní školkových dětí
16:15 - 17:00  Klubáček

15:15 - 15:45  Čtenářský 
kroužek
12:30 - 15:15  Volnočasový 
klub pro školní děti 
15:15 – 16:00  Hrátky
s kocourem
15:30 – 18:00  Krátkodobé 
hlídaní školkových dětí

12:30 – 15:00  Volnočasový 
klub pro školní děti 
15:15 - 16:00  Míčové hry

12:30 – 17:00  Volnočasový 
klub pro školní děti 
15:30 – 16:15  Tanečky
s Petrou

18:00 – 20:00  Jóga – pouze na 
rezervaci

úterý

středa

čtvrtek

pátek

Herna: út 8:00 - 12:00 / čt 15:30 - 17:00
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Můj kostelník

Vítězný obrázek výtvarné soutěže 2013 ve Staré škole v kategorii dospělých.

Úryvek z připravované knihy 
vzpomínek.

Týdny mého kněžství se 
posunovaly dopředu. K mým 
prvotinám patří také náš pan 
kostelník, který se mnou musel 
snášet dobré i zlé.

Tak tedy, jednu neděli za 
mnou přišel do sakristie pán, 
představil se, a že by rád dělal 
kostelníka, když se tedy slečna 
profesorka, sestra pana děkana, 
odstěhovala na penzi. On že byl 
kostelníkem do té doby, dokud 
do Kostomlat nepřišla za brat-
rem knězem. Jeho sestra byla ze 
zdravotních důvodů penziono-
vána. „Ona byla na plíce, a tak 
nemohla být mezi studenty“. 
Jistě, byla tady také padesátá 
léta, a tak překážkou mohl být 
také její bratr kněz a víra.

Byl jsem rád, že jsem získal 
pomocníka. Jediná věc mě va-
dila - jeho přehnaná uctivost. 
Kdykoliv jsem se s ním bavil, 
něco mu vysvětloval, anebo
k něčemu potřeboval, tak mě za 
každou větou přitakával: „Ano, 
důstojnosti, ano, důstojnosti.“ 
Mnohdy stačilo se na něj jen 
otočit, anebo podívat, a už tu 
bylo zase uctivé shrbení zad
a věta: „Ano, důstojnosti...“ To 
se stále opakovalo jako ozvěna 
v krápníkové jeskyni ve sloven-
ských Nízkých Tatrách, nebo 
v zámku Humprechtu u Jičína 
kde je reprezentační sál a nebe-

tyčná kopule snad s osmi ozvě-
nami. Tak mi zněla také uctivá 
věta „Ano, důstojnosti.“

Byl jsem z jeho uctivosti již 
značně vyčerpán a unaven. Že 
jsem nevděčník? Povím vám 
tedy příhodu, která se stala na 
počátku mého kněžství.

Zemřel velký kostomlatský 
člověk. Všeobecně vážený, kte-
rého znala celá vesnice a který 
během svého dlouhého života 
porazil stovky místních vepřů
a selat, ale také volů a jiného 
porážkového dobytka.

Kostomlatský řezník Miku-
láš byl všemi uznávaný a ob-
divovaný i svými kolegy, kteří 
tvrdili, že byl nejen mistr ve 
svém oboru, ale dokonce sa-
motný kníže řezníků. Maso 
uměl výtečně zpracovat. A to 
jak od domácích zabijaček, 
klobás, uzeného, ale hlavně ze 
starých kusů nadělal výtečné 
konzervy, uzené a špek. Za vál-
ky i po válce bylo masa málo. 
Ale řezník Mikuláš byl vždy 
připraven svoji práci obhájit,
a to jak před gestapem, tak před 
mnohými tajemníky KSČ, kteří 
žádali nekompromisně povole-
ní k porážce. Když se nedostalo 
povolení na jmenované zvíře, 
potajmu se zabilo druhé nebo 
třetí, o kterém se nevědělo. Tím 
se učinilo zákonu zadost.

Jak již jsem řekl, řezník Mi-
kuláš byl vážený nejen během 
svého života, ale i po smrti. 
Byl vystrojen slavný pohřeb. 

U rakve stálo šest mužů ob-
lečených do bílé košile, šedě 
kostkovaných kalhot a v červe-
nobílé pruhované zástěře. Před 
sebou drželi v pohotovosti širo-
ké řeznické sekery a na každé
z nich byl ještě erb se lvem a se-
kerou. Opravdu podívaná.

S tlukoucím srdcem jsem 
vyšel ze sakristie s otázkou na 
pana kostelníka, zda tam jsou 
knihy, které jsem mu připravil. 
Odpověď byla jednoznačná: 
„Ano, důstojnosti, ano…“ Dů-
stojnost tedy vyšla k oltáři. Po 
jeho políbení jsem zjistil, že ze 
všech knih, které jsem připravil, 
byla na oltáři jediná: Lekcionář 
za zemřelé. „Pane Zahradníku, 
kde jsou všechny připravené 
knihy?“ A pan kostelník v hlu-
bokém předklonu mi odpoví-
dá: „Uložil jsem je do skříně, 
důstojnosti, aby byl pořádek, 
důstojnosti“. Kostel plný, čest-
ná stráž přede mnou, na kůru 
kapela, říčně hrála Blíž k Tobě 
Bože můj. No přece se nesebe-
ru a neuteču do sakristie! Ob-
rátil jsem se na pana kostelníka, 
aby šel do sakristie a přinesl 
mi Český misál-Ordo missae. 
Opět hluboký předklon a slova: 
„Ano, důstojnosti, ano…“ Za 
okamžik, při vyznání hříchů, 
byl pan kostelník zpátky a str-
kal na ambon agendu „Svatební 
obřady“. Nemrkl jsem ani okem 
a sestavil jsem úvodní modlit-
bu za zemřelé. Přečetl epištolu 
a varhaník spustil se sborem 

„Hospodin je milosrdný a mi-
lostivý“. Okamžik vhodný pro 
oslovení kostelníka: „Co jste 
mi to přines?“ s prstem na slo-
vech Svatební obřady. Přineste 
mi Ordo missae, Český misál! 
Během mého povelu se neu-
stále ukláněl a pronášel: „Ano, 
důstojnosti, ano…“. Kolébají-
cí se jako pravý izraelita před 
Zdí nářků, pozadu spěchal do 
sakristie. Lekcionář mi stále 
pomáhal. Na kazatelně jsem 
přečetl evangelium. Při slovech 
„Pryč ode mne vy zlořečení do 
věčného ohně, který je připra-
ven pro ďábla a jeho anděle“ 
se po schodech kazatelny plížil 
pan kostelník. Strkal mi mod-
rou knížku, na které byl tučný 
nápis Křestní obřady.

Byl jsem mladý a plný síly,
a tak jsem se na kazatelně pev-
ně držel a udržel. Nezřítil jsem 
se na čestnou stráž se sekerami, 
mluvil jsem rozvážně, i když 
jsem pomalu nevěděl, o čem 
mluvím. Nepřemýšlel jsem
o zemřelém a slavném vzkří-
šení, ale o tom, jak se domoci 
Misálu. Těžil jsem z toho, že ol-
tář byl tváří k Bohu, a tak nikdo 
asi netušil mé zoufalství. Při 
sestupování z kazatelny jsem 
vzal podpaždí pana kostelní-
ka, který s pokorně skloněnou 
hlavou ve výši kolen se ptá: „Už 
je to dobrý, důstojnosti?“ Má 
rozhodná tichá odpověď zněla: 
„Nechte toho klanění a chvi-
linku mě vážně poslouchejte! 
Běžte do sakristie a ve skříňce 
s knihami je jedna velká čer-
vená kniha, na jejímž hřbetě je 
napsáno Ordo missae-Český 
misál. Nic jiného mi prosím 
nenoste.“

Vystoupil jsem k Oltáři Bo-
žímu, který mě od mládí na-
plňoval radostí, a začal jsem se 
modlit: „Požehnaný jsi Hospo-
dine, Bože celého světa…“ Byla 
to prosba velmi naléhavá, aby 
Pán přijal oběť z mých rukou 
ke chvále a slávě svého jména,
a také pro mou utýranou 
duši… Pán mou prosbu vysly-
šel. Kostelník s rukama vepře-
du nesl k oltáři všechny knihy. 
Tu největší vespod. Ano, Ordo 
missae, neboli Český misál byl 
objeven. „Požehnaný jsi Bože 
navěky“.

Děkan P. Werner Horák
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Sokol Kostomlaty

Ani v létě pétanque nezahálel

Neprohráli ani zápas

Vážení spor-
tovní přátelé, 
občané Kosto-
mlat, srdečně 
Vás zdravím
v podzim-

ním čísle Kostomlatských 
novin. Jelikož uzávěrka mi-
nulého čísla novin byla
v době prázdnin a dovolených, 
dovolte mi v krátkosti vrátit se 
do jarních a letních měsíců,
i když pouze jen na papíře.

Všechny oddíly a mužstva 
ukončily s úspěchem jarní část 
soutěže. Fotbalový oddíl na 
závěr sezony jako každým ro-
kem uspořádal již 15. ročník 
žákovského turnaje Memori-
álu Otakara Zdeňka, putovní 
pohár zůstal opět v Kostomla-
tech. Dodatečně děkuji všem 
sponzorům a trenérům našich 

žáčků za podporu a přípravu 
turnaje.

Další moje poděkování patří 
společnosti Dvůr Kostomlaty 
s. r. o., která nám vyšla vstříc 
a na jaře s námi uzavřela spon-
zorskou smlouvu na přistavení 
kontejneru a odvoz poseka-
né trávy z fotbalového hřiště
a okolí. Zbavili jsme se tak 
hromady trávy a hlavně nepří-
jemného zápachu.

Začátkem roku jsme žádali 
zastupitelstvo Středočeského 
kraje o poskytnutí dotace na 
vytápění sálu Sokolovny po-
mocí infrazářičů Helios. Za-
stupitelstvo nám tuto žádost 
bohužel neschválilo.

Úspěšnější jsme byli v žá-
dosti o granty pro všechny 
naše oddíly, o které jsme žádali 
Župu Kolín. Pro oddíly pe-

tanque a volejbalu jsme získali 
částku 14.500,- Kč a 18.000,- 
Kč na provoz a údržbu spor-
tovních zařízení.

O kostomlatském posvícení 
jsme na našem tréninkovém 
hřišti přivítali Lunapark pana 
Janečka. Pěkné počasí a snad 
i dostatek atrakcí potěšilo naše 
dětičky a naladilo tu správnou 
posvícenskou atmosféru. S pa-
nem Janečkem jsme uzavřeli 
smlouvu i pro příští rok.

Na našich hřištích bylo
o posvícení také živo. V sobo-
tu proběhl turnaj ve volejbale 
a své mistrovské utkání sehrál 
dorost, v neděli hrálo A muž-
stvo a na posvícenskou Zlatou 
uspořádali hoši tradiční sed-
miboj.

V měsíci září jsme na zákla-
dě výběrového řízení provedli 
výměnu garážových vrat fi r-
mou Jindřich Kuchta Hořátev. 

Firma provedla montáž vrat 
zdarma za umístění reklamy 
na oplocení našeho areálu. 
Vybetonování garáže a drob-
né zednické opravy provedla 
fi rma Milan Veselý Kostomla-
ty. Tato garáž slouží k uložení 
sportovního náčiní a pracov-
ního nářadí.

Prázdniny a dovolené jsou 
za námi, vstupujeme do nové-
ho ročníku soutěží.

Děkuji všem trenérům, asis-
tentům a hráčům ať je to fotbal, 
volejbal, petanque, stolní tenis, 
fl orbal za podzimní přípravu, 
trenérům dorostu za letní sou-
středění v Rokytnici, trenér-
kám volejbalu za prázdninový 
volejbalový kemp. Přeji všem 
hodně sportovních úspěchů
a dobrých výsledků.

Eva Vávrová
starostka Tělocvičné jednoty

Sokol Kostomlaty

Úspěch při hře a výborné 
výsledky vykazovali kosto-
mlatští žáci celou loňskou se-
zonu. Pod vedením trenéra 
Dušana Müllera se jim poda-
řilo neprohrát ani jeden zápas, 
takže kromě jedné remízy zís-
kali pokaždé tři body. Přispěl
k tomu vysoký počet střele-
ných branek (183) a zároveň 
nízký počet inkasovaných 
(10). Mezi nejúspěšnější střel-
ce patří: Patrik Müller (42 bra-

nek), Matěj Pařízek (28), Jakub 
Trnečka (24), Radek Veselý 
(17), Alex Petráš (12), Domi-
nik Herajn (11), Tomáš Trneč-
ka (10), Radek Novák (9), Vít 
Valter (8), Václav Zuček (4), 
Jan Novák (4), Jaroslav Šťastný 
(3), Lukáš Šubrt (3), Jindřich 
Pata (1), Jan Vlach (1).

K zakončení sezóny patří 
tradiční Memoriál Otakara 
Zdeňka, letos již 15. ročník.
K naší velké radosti se nám ho 

Již podruhé jsme se zúčast-
nili Polabské ligy. Loni jsme 
hráli jako úplní začátečníci.
Z šesti zúčastněných týmů 
jsme skončili na posledním 

místě pouze se čtyřmi body. 
Skóre 249:472.

Letos hrálo 8 týmů a vy-
bojovali jsme šesté místo. 
Hlavně je to vidět na skóre 

podařilo 5x za sebou vyhrát.
Díky výhře okresního pře-

boru by žáci bývali postoupili 
do vyšší soutěže, ale jelikož 
jich většina odešla do dorostu, 
nezůstal v žácích skoro nikdo. 
Někteří proto dojíždějí do žáků 
do Stratova a zbytek, jak už 
jsem zmínil, posílil kostomlat-
ský dorost, který momentálně 
také hraje vyšší soutěž, kam se 
mu podařilo postoupit.

Před začátkem sezony stih-
li dorostenci absolvovat letní 
soustředění pod vedením Mar-

ka Apjara a Dušana Müllera, 
kteří je zároveň trénují. Mo-
mentálně mají na svém kontě 
tři výhry a tři prohry a drží se 
tak v první pětce tabulky.

Na závěr bych rád poděko-
val všem, kteří nám jakkoli po-
máhají, jak rodičům, tak spon-
zorům a dalším příznivcům. 
Díky panu Pavlu Kolářovi
a Patriku Cykánkovi dorosten-
ce čekají nové dresy, které jistě 
hodně užijí.

Dušan Müller
Marek Apjar

567:570. Postupně se zapo-
jilo devět našich členů. Na 
slavnostním vyhlášení bylo 
řečeno, že jsme jim letos pěk-
ně zatápěli. Pár výher, hodně 
remíz a něco málo proher – 
ale pouze o bod nebo dva.

I během Polabské ligy jsme 
nezaháleli. Ani na MČR jsme 
se neztratili.

MČR 3x3: M. Hercoková,
J. Škorničková, A. Vaníčková 
– 26. místo

MČR jednotlivců: M. Her-
coková – 64. místo

MČR žen: A. Vaníčková 
(+hráčky jiných klubů) –
7. místo

M. Hercoková, M. Müllero-
vá, J. Škorničková – 11. místo

I posun v celorepubliko-
vém žebříčku je velký. Loni 
většina začala na 800. mís-
tě a letos už se pohybujeme 
kolem 200. místa. Také jsme 
zaznamenali první medailový 
úspěch. V Sokolči A. Vaníč-
ková a H. Vyoral vybojovali 
bronzovou medaili. A nej-
lepší výsledek ze silně ▶ str. 9
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Čtvrtý volejbalový kemp
VK Kostomlaty aneb
Svět se nám na chvilku pøiblížil

▶  (dokončení ze str. 8) obsa-
zeného turnaje (70 týmů) ve 
Vrchlabí – 17. místo A. Vaníč-
ková a H. Vyoral.

Do konce roku nám zbývá 
ještě několik turnajů a pořád 
máme co zlepšovat.

Vaníčková Alena

Již čtvrtý volejbalový kemp 
by se v zásadě od těch minu-
lých nijak moc nelišil. Dětí 
bylo znovu přes čtyřicet a sta-
ralo se o ně znovu osm trenérů
a všichni jsme se na sebe moc 
těšili. Přesto byl tento kemp
v mnoha věcech výjimečný. 

Prvně jsme museli pro déšť 
odtrénovat dva dny v hale,
a tak si tuto variantu prvně vy-
zkoušet. Zjistili jsme, že díky 
pořadatelství mnoha různých 
turnajů máme už velké zku-
šenosti, jak postavit v hale tři 
kurty. Nenastal proto žádný 
problém. Splnili jsme pláno-
vaný objem tréninků a neměli 
jsme žádný úraz. Dětem jsme 
vytvořili celodenní náplň zá-
bavy a poučení, a tak se kemp 
podobal ve večerních hodi-
nách dětskému táboru, ale
i tam se stále do popředí tlačil 
volejbal.

V čem byl tento kemp ještě 
jiný, byl seznam hostujících 
trenérů, kteří přislíbili na na-
šem kempu účast a odtrénova-
li několik tréninků. V čem se 
nám svět na chvilku tedy při-
blížil? S dětmi trénovala Dana 
Pourová, dlouholetá trenérka 
a volejbalová manažerka. Do 
Kostomlat přijel trénovat Mar-
tin Demar, bývalý reprezentant 
a nynější trenér francouzské 
PRO A, žijící ve Francii. Naše 
děti dostaly volejbalovou péči 

od velmi povolaných trenérů 
a kostomlatští trenéři možnost 
posunout své znalosti zase
o kousek dál. Bylo to pro nás 
velké poučení, ale i potvrzení, 
že jdeme dobrou cestou a naše 
trpělivost se nakonec promít-
ne i do výsledků v soutěžích. 
Večer probíhaly trenérské 
semináře s výměnou názorů
a zkušeností, kde byl na prv-
ním místě zase volejbal. Děti si 
kromě tréninků odnesly do ži-
vota nové zkušenosti a zážitky. 
Dbali jsme na kolektivní cítění 
a snažili se vybudovat důvěru 
dětí ve své spoluhráče. Nejbo-
jovnější hráče Martin odmě-
nil tričkem ze svého působení
v Nanz a ze švýcarské ligy. 
Dana nás učila trénovat syste-
maticky a pohybově přesně.

Když kemp skončil, první 
má myšlenka byla, zda doká-
žeme příští rok úroveň kem-
pu udržet nebo se jí aspoň 
přiblížit. Na tuhle otázku je 
odpověď v téhle době ještě
v nedohlednu, ale první krok
k úspěšné sezoně 2015-16 jsme 
udělali. Znovu jsme si hodně 
zřetelně uvědomili zásadní 
podporu obce a zastupitelstva, 
která nám bezplatně zapůjči-
la prostory biosky. Děkujeme 
základní škole za podporu
a stejnou pomoc. Bez tohoto 
zázemí by všechno pro nás 
bylo mnohem složitější a hlav-

ně dražší. Obědy a část večeří 
nám připravila znovu vinárna 
U Evy v mimořádné kvalitě ve 
velmi rodinném prostředí, kte-
ré je obzvlášť pro nejmenší děti 
velmi důležité. O dvě večeře se 
postaral profesionálním způ-
sobem Láďa Tamáš. Děkujeme 
Sokolu za poskytnuté zázemí 
a Markétě Toušové ze Soko-
lovny za limonádu. Na kempu 
se svými dárky a příspěvky 
podílelo mnoho fi rem. Proto 
moc děkujeme fi rmě Mokado 
za věcné ceny pro děti a fyzic-
kým osobám za poskytnutou 
fi nanční pomoc. Děkujeme 
všem rodičům za přinesené 
ovoce, buchty a všechno ostat-
ní, jste prostě skvělí.

Snažili jsme se celý týden 
učit děti ohleduplnosti a ka-
marádství, a přesto na hřišti 
vyhrávat. Učili jsme děti čest-
ně, ale bez kompromisů bojo-
vat, ale dokázat sportovní boj 
od života oddělit. I když ži-
vot je mnohdy boj bez hranic
a zásad, sport ale má jasná pra-
vidla a mantinely. Věřím, že
v nás za ten týden trocha všeho 
toho dobrého zůstane.

Profi ly hostujících trenérů:
MARTIN DEMAR

Hráčská kariéra: RH Praha/
Olymp Praha, Asti (It.), Saint-
-Étienne (Fr.), Ženeva (Švýc.), 
Nice (Fr.), Rennes (Fr.), Opa-
va, Kralupy. ▶ str. 10
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Navzdory horkému dni soutěžilo 16 dvojic o pěkné ceny.

▶ Tituly: 3x mistr Českoslo-
venska, mistr Švýcarska, vítěz 
Českého poháru, vítěz Švýcar-
ského poháru.

Trenérská kariéra: Opava 
(2007-2009), Nantes Rezé (od 
2009).

Trenérské úspěchy: Semifi -
nále české extraligy, semifi nále 
francouzské PRO A, nejlepší 
trenér PRO A (2013).
DANA POUROVÁ

Hráčská kariéra: Spartak 
Hořovice, RH Praha, lokomo-
tiva Zdice

Manažerka juniorské repre-
zentace, která jako první vybo-
jovala na MEJ 2000 ve švýcar-
ském Neuchâtelu titul Mistryň 
Evropy. Dlouholetá trenérka

a svazová funkcionářka, Čest-
ná členka ČVS.

Do nové sezóny
Začala nová sportovní se-

zona 2015-16, do které jsme 
přihlásili tento rok tři druž-
stva. Ženy hrají znovu krajský 
přebor, starší žákyně a mladší 
žákyně nás budou znovu re-
prezentovat v krajském pře-
boru. Samozřejmě nejmladší 
sportovci znovu budou hrát 
minivolejbal na všech úrov-
ních. Letos budeme prvně bez 
starších žáků. Máme radost, že 
většina hochů bude ve volej-
bale pokračovat v Benátkách 
a Nymburku, kam po dohodě 
s trenéry přes prázdniny pře-

stoupili.
Je spousta věcí, které bychom 

chtěli zlepšit. Při venkovních 
soutěžích mládeže nám zna-
telně chybí druhý kurt s přede-
psanými parametry. Příští rok 
bychom chtěli připravit první 
mládežnické družstvo na kva-
lifi kaci do Českého poháru
a připravit si fi nanční rezervu, 
pokud bychom se do pohá-
ru kvalifi kovali. Samozřejmě 
bychom chtěli hlavně uspět
v mistrovských soutěžích a po-
sunout kostomlatský volejbal 
zase o kousek dál. Jak v trenér-
ské práci, tak i ve výsledcích.
O to se budou znovu snažit 
Iveta a Terka Mezuliánkovy, 
Alena a Petra Nováková, Rad-

ka Musilová, Filip Vaněk, Věra 
Tamášová a Marcela Šubrtová. 
Všem trenérům přeju úspěš-
nou sezonu, dětem hezkou 
volejbalovou zábavu. Rodi-
če našich volejbalistů prosím 
znovu o podporu v dopravě
a při organizaci turnajů, pro-
tože bez Vás by nám bylo 
těžko. Budeme moc rádi i za 
případnou podporu sponzorů, 
(abychom nemuseli natahovat 
ruku a žebrat o peníze, kte-
ré stejně všechny vrátíme do 
našich dětí). Přeji všem hezký 
podzim, sportovní pohodu
a všem kostomlatským spor-
tovcům a jejich příznivcům 
hezké sportovní zážitky.

Jan Mezuliánek

Podpoøme našeho
spoluobčana! 

Český rozhlas 2 vyhlásil 
soutěž o Hrdiny kolem nás. 
Mezi nominovanými je i náš 
spoluobčan Zdeněk Duběnka.
Hlasovat pro něj lze na od-
kazu: http://www.rozhlas.cz/
hrdina/portal. Součástí výhry 
je účast na velkém benefi čním 
Koncertu pro hrdiny.

(red)
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Včela sbírá pyl na květu svazenky

Listopadové sluníčko umí zlákat včelky k proletu

 Příroda

Neobvyklé pozorování ropuchy u Mydlovaru

Rok včely

Dne 10. září 2013 jsem při 
své návštěvě chráněného úze-
mí Mydlovarský luh spatřil 
neobvyklé místo pobytu ro-
puchy obecné (Bufo bufo). 
Ropucha se nacházela v nad-
zemní dutině starého stromu. 
Dutina vznikla zřejmě čin-
ností ptáků vyhledávajících
v napadeném dřevě larvy 
hmyzu. Přestože byl strom 
mírně nakloněn, musela ro-
pucha od paty stromu zdolat 
82 cm, aby se do dutiny do-
stala.  Do stromové dutiny
s největší pravděpodobností 

vylezla při své noční cestě za 
potravou. Ropuchu jsem zde 
pozoroval okolo 13. hodiny 
a i přes vyrušení, které ji fo-
tografování muselo způsobit, 
nejevila žádnou snahu duti-
nu opustit, snažila se pouze 
zahrabat do dřevěné drti ve 
stromě. Toto neobvyklé mís-
to, kde jsem ropuchu pozoro-
val, jí nejspíše nesloužilo jako 
přirozený úkryt, protože ro-
puchy vyhledávají jako úkryty 
převážně díry v zemi. V ne-
obvyklém úkrytu tak ropu-
chu nejspíše při nočním lovu 

překvapilo denní světlo a tak 
se rozhodla v dutině přečkat 
do noci a odtud opět vyrazit 
na noční lov. Strom s ropu-
chou stál na břehu starého 
labského ramene, byl zbaven 
většiny větví a i zbylé větve 
byly bez listí. Moji domněn-
ku, že ropucha ve stromové 
dutině byla pouze náhodně, 
snad po nočním lovu zde pří-
tomného hmyzu, se potvrdila 
při mé další návštěvě tohoto 
místa. Na místo se „stromo-
vou“ ropuchou jsem se vypra-
vil opět po týdnu, a když jsem 
tam dorazil okolo 11. hodiny 
dopoledne, ropucha v dutině 
nebyla. Nenašel jsem ji ani
v okolí stromu, které jsem dů-
kladně prohlédl a ani v dutině 
nezůstali žádné pobytové sto-
py, které by svědčily o tom, že 
ropucha tam pobývala častěji 
či dlouhodobě (kupříkladu 
její trus). Zmíněné pozorová-
ní je zajímavé z toho důvodu, 
že ropucha obecná je považo-
vána za pozemní, neforem-
nou a neohrabanou žábu,
a přitom tato dospělá ropucha 
byla schopna vylézt po kmeni 
stromu skoro 1 metr vysoko. 

Mydlovarský luh tvoří luž-
ní les s porostem olší, dubu 
a jilmu, nachází se v něm 
několik slepých labských ra-
men, z nichž některá byla na 
podzim roku 2003 odbahně-
na. Zákonná ochrana území 
se datuje od 23. června 1989, 
kdy okresní národní výbor
v Nymburce vyhlásil Myd-
lovarský luh jako chráněný 
přírodní výtvor. V srpnu roku 
2013 rozhodnutím orgánů 
Středočeského kraje došlo 
k povýšení Mydlovarského 
luhu do kategorie chráněného 
území. Toto území se rozpro-
stírá na 155 hektarech v nad-
mořské výšce 175 – 185 m.
Z chráněných živočichů se 
zde vyskytuje hořavka duhová 
(díky ní je území zařazeno do 
soustavy Evropsky význam-
ných lokalit Natura 2000), 
rosnička zelená, skokan hně-
dý, štíhlý a skřehotavý, užov-
ka obojková a slepýš křehký.
Z ptáků jsou tu k vidění např. 
ledňáček říční a moták po-
chop. Ze vzácnějších vodních 
měkkýšů zde žije v tůních 
svinutec kruhovitý a bahenka 
živorodá, která zde dosahuje 
úctyhodných rozměrů ulity.

David Macháček

Podzim
Říjen je půvabným mě-

sícem, který nás dokáže 
okouzlit i ohřát doznívajícím 
„babím létem“. Pro včelstva je 
přechodem z letní aktivity do 
zimního klidu. Včelky ještě 
přinášejí malé množství pylu 
z posledních květů. Jsou již 
dostatečně nakrmená a při-
pravená zimovat „pod čepicí 
zásob“. Pokračujeme v léčení 

proti varroáze, jinak včelstva 
již nerušíme. Poslední prací 
je uteplení, a to podle typu 
úlů. Obvyklé uteplení shora 
se skládá ze strůpkových pr-
kének. Dobře sloužila plstěná 
vložka spolu se slaměnou ro-
hoží. V dnešní době je nahra-
dily jiné izolační materiály. 
Další horní tepelnou izolací 
je samo víko úlu. Snížíme 
česna a zabezpečíme proti 
vniknutí myší i rejsků. Myš
v úle - dílo zkázy! 

Péči věnujeme včelímu dílu 
(plásty a souše): vyřadíme 
tmavé, deformované a po-
škozené. Pečlivě ošetřujeme 
rezervní plásty s mednými 
a pylovými zásobami, kte-
ré jsme odebrali při rušení 
medníků. Chráníme je před 
napadením zavíječem vos-
kovým. Vyskladněné ve skří-
ních opakovaně síříme. Zaví-
ječ je hrozbou pro včelí dílo! 
Larvy dokáží zlikvidovat py-
lové zásoby. 

Kontrolujeme spad roztočů 

na podložkách, a tak získá-
me přehled o síle napadení.
U včel práce ubývá, ale čeká 
nás další, medem voňavá. 
Připravujeme včelí vosk k vý-
měně za mezistěny. Probírá-
me plásty ve skříních.

Pranostiky:
Po svaté Tereze, mráz po 

střechách leze.

Jaký den Havel ukazuje, ta-
ková se zima objevuje.

Včelařská moudrost:
Kdo má strýčka včelaříčka, 

tomu zdravím kvetou líčka.

Včelám dík!

Marta Dvořáková
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 Společnost

ÚsměvPsáno v kronice pøed 100 lety:Psáno v kronice pøed 100 lety:
Kronika Hronětice

V prvních měsících t. r. rekvírovány zvony ve všech ves-
nicích i osadách. Za mrazivého dne přišli také vojáci do naší 
obce, aby zvonek z kapličky odebrali. Naposledy rozhlaholil 
se zvonek na rozloučenou vesnicí, jejiž zesnulé obyvatele po 
léta, byl na poslední cestě doprovázel. Bylo to smutné, ale 
v prsou jsme měli pevnou naději, že toto utrpení již bude 
konec.

Počasí nebylo hospodářství příznivé. Půda v podzimu 
1915 nemohla být řádně zdělaná, neboť v menších hospo-
dářstvích orání prováděla matka s dětmi a nebo slabá ruka 
dědova. Ve větších hospodářstvích prováděli tu práci zajatí 
Rusové a nebo Srbové (ve Stratově), kteří to po zdejším způ-
sobu hned neuměli. Špatné zdělání půdy, nedostatek hnoje 
chlévského (dobytek, sláma neb seno bylo zrekvírováno)
i umělého, mělo za následek špatnou úrodu.

Poněvadž začalo masa se nedostávati ustanoveny byly
v srpnu tři bezmasé dny a to: v pondělí, ve středu a v pátek. 
Aby obyvatelstvo dle toho se řídilo, jmenovala vláda dozorce 
bezmasých dnů. V ten den se nesmělo ani prase zabíjet.

Po žních tohoto roku nařízeno mletí obilí opět na lístky.
V září byly vydány lístky na kupování tuků - tučenky. Na 
týden na osobu mělo se dostat 100 gr. tuků.

Marta Dvořáková

Úsměv, to je pozdrav, dar,
výzva, platba, milodar.
Úsměvem lze mnohé říci.
Usměvaví úředníci
jsou jak vzácné květiny.
Smál se na vás jediný?
Na mne ano, pravdu dím, 
a proč, to velmi dobře vím.
Úsměv budí zrcadlení.
Usmějte se bez prodlení.
Uvidíte, funguje to.
Na mračení valte veto.
Úsměv vás nic nestojí,
jako most vás propojí.
Ke každému máte blíž.
Úsměv řekne – já vím, víš?
Mít pro lidi pochopení
není vůbec k zahození.

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:

paní Marii Toušové
paní Věře Dytrychové
paní Miloslavě Hercokové

Mezi námi jsme přivítali:
Nikol Janáčkovou, nar. 15. června 2015
Rozálii Ločárkovou, nar. 24. července 2015
Aleše Tůmu, nar. 29. července 2015
Vanessu Lukáčovou, nar. 18. srpna 2015
Víta Makovičku, nar. 22. září 2015

Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Františkem Charvátem z Kostomlat
s panem Štěpánem Novákem z Lán
s paní Jaroslavou Matysovou z Kostomlat

Blahopřejeme ke zlaté svatbě manželům Brzobohatým 
z Kostomlat. Jejich sňatek se uskutečnil 3. září 1965.

Každý má své starosti.
Proč je nenést s radostí?
Zdají se hned trochu lehčí, 
když vás vítá úsměv něčí,
jako ranní svítání.
Vstupte, jste tu vítáni.
Poradíme, posloužíme,
má své kouzlo, to už víme.
Rány hojí matčin úsměv, 
tiší bolest, mírní i hněv,
budí pocit bezpečí.
Dítě spinká, nebrečí.
Úsměv, to je kouzelník.
Každé dítě zná ten trik.
Musí však být od srdce,
každý pak má to, co chce...

Jana Rychetská

Firma LM STEEL servis CZ s. r. o.
hledá na provozovnu

v Hroněticích 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem

brigádníka / zaměstnance
na pozici skladového dělníka

- vhodné pro důchodce
- pružná pracovní doba
- požadujeme znalost obsluhy vysokozdvižného vozíku

Zájemci, hlaste se na tel. 739 639 259 – p. Jelínek
nebo email: sales@lmss.cz

Termín nástupu: ihned

     INZERCE                                                                                                   


