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     ÚVODNÍK                                                         

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás 
krátce seznámila s prvními, ale pro obec zá-
sadními kroky nového týmu vedení obce po 
říjnových volbách 2014. Stručně vyjádřeno: těž-
ké, naprosto zbytečně komplikované, ale přesto 
úspěšné a s jasným cílem před námi!

Ještě v závěru loňského roku jsme stáli před 
zásadním rozhodnutím, zda vůbec dokážeme 
využít dotaci Státního fondu životního prostře-
dí na výstavbu kanalizace v Hroněticích a splnit 
její velice striktní podmínky. Z nám neznámých 
a nepochopitelných důvodů přestala bývalá paní 
starostka komunikovat se společností provozu-
jící stávající kanalizaci, která se současně stala 
i vítězem výběrového řízení na výstavbu její dal-
ší části. Za nedodržení stanovených dotačních 
podmínek reálně hrozilo, že Obec bude nucena,
v případě neúspěchu, pracně získanou dotaci 
vrátit poskytovateli. Po všech diskuzích a kon-
zultacích jsme se nakonec rozhodli, že se přece 
jen pokusíme dohnat vše, co bylo zmeškáno 
a zanedbáno, aby stavba mohla být započata.
V průběhu vyjednávání nejen se zástupci posky-
tovatele dotace, ale především se společností VaK 
Nymburk, se nám nakonec přece jen podařilo 
dojít ke shodě a současně s tím snad i k narov-
nání pokřivených vztahů. Výsledkem značného 
úsilí by pak mělo být spuštění fungující a tolik 
žádané kanalizace v Hroněticích ještě v letošním 
roce. Protože jednou z podmínek přidělení do-
tace bylo její vlastní provozování, přibude Obci
v této souvislosti nová agenda, kterou doposud 
vykonával VaK Nymburk. Věříme však, že se 
nám i přes možné počáteční problémy spojené
s rozjezdem této infrastruktury podaří vy-
budovat fungující síť, která přinese občanům 
Hronětic očekávanou úlevu i zvýšení komfor-

tu jejich bydlení.
V jarních měsících, pokud zima dovolí, budou 

naši obec čekat stavební úpravy v ulici 9. květ-
na (komunikace Středočeského kraje), spojené 
s výměnou dlažebních kostek za nový asfalto-
vý povrch. Na základě podnětů z řad občanů 
jsme iniciovali jednání o zachování těchto his-
torických kostek na původním místě. Bohužel, 
vzhledem k tomu, že výměna tohoto povrchu 
je součástí významné investiční akce fi nancova-
né z prostředků Evropské unie, nebylo již v této 
fázi možné rozpracovaný projekt jakkoliv měnit. 
Přesto hledáme řešení, které by umožnilo ales-
poň zachování vyzískaných kostek pro následné 
využití v naší obci.

V souvislosti s touto výstavbou bych ráda upo-
zornila na poměrně velké dopravní omezení, kte-
ré nás čeká, neboť veškeré objízdné trasy z jižní
a východní části Kostomlat směrem na Lysou 
nad Labem povedou přes Nymburk a Kamen-
né Zboží (bližší informace budou zveřejňovány 
postupně). Každá stavba s sebou přináší nepří-
jemná omezení, ale buďme trpěliví a těšme se na 
nový povrch a zvýšení jízdního komfortu.

Dále v ulici 9. května naplánovala své práce
i fi rma ČEZ, která připravuje podzemní poklád-
ku vedení nízkého napětí. V této ulici tak ubydou 
nevzhledná vzdušná vedení a Obec bude mít 
možnost připravit se na rekonstrukci stávajících 
chodníků lemujících tuto komunikaci. Vlastními 
silami bychom následně chtěli dokončit výstavbu 
veřejného osvětlení a postupně zahájit výstav-
bu, případně rekonstrukci chodníků i v ostat-
ních částech obce. Rovněž plánujeme vylepšení 
bezbariérového přístupu k přechodu u Jednoty
a postupně připravíme projekt, který bude řešit 

Slovo starostky

Společné vkročení 
do nového roku

Společenský život v Kostomlatech začal hned 
na Nový rok, prvního ledna 2015 v devět hodin 
ráno. Pozvání starostky Romany Hradilové ke 
společnému pochodu na Mydlovar přijalo na tři-
cet občanů všech věkových kategorií, včetně dětí. 
Skupinu čekalo v cíli překvapení v podobě sva-
řeného vína, grogu či čaje, děti potěšily drobné 
sladkosti. Zatímco dospělí si na místě vzájemně 
srdečně přáli vše nejlepší do nového roku, deba-
tovali o aktuálním dění v obci či o historii a bu-
doucnosti Mydlovaru, děti běhaly po hradbách 
a podařilo se jim najít poklad v podobě krabič-
ky s turistickou „keškou“. Na zpáteční cestu se 
diskutující hloučky vydávaly individuálně asi po 
hodině zastavení u zříceniny hradu. Nový rok 
začal pro účastníky akce příjemně, pohybem na 
čerstvém vzduchu ve společnosti dobře naladě-
ných lidí a zakončeným milou pozorností v po-
době občerstvení. Účastníci obdrželi pamětní list 
podepsaný starostkou. Protože se akce vydařila, 
je šance, aby se z ní stala dlouholetá tradice. Pří-
ští rok organizátoři slibují posunout čas startu na 
pozdější dobu, aby se mohli přidat i spáči znaveni 
novoročními oslavami.

Lenka Michálková
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celou lokalitu od hlavní silnice až po 
přednádražní prostor, který je jed-
nou ze vstupních bran do naší obce. 
V této souvislosti bych se chtěla také 
zmínit o tom, že se nám v závěru 
loňského roku podařilo naplnit 
dlouhodobý záměr a odkoupit od 
Českých drah pozemky po pravé 

straně nádražní budovy. V jarních 
měsících zde proto hodláme upravit 
odstavnou plochu tak, aby se rozší-
řily parkovací možnosti pro cestují-
cí využívající železniční dopravu.

Úkolů pro letošní rok máme více 
než dost a výše uvedené je pouze 
stručným výtahem toho, co nás
v nejbližší době čeká. Prozatím 

nás zaměstnávají zejména provoz-
ní záležitosti spojené s vlastním 
chodem úřadu a dále havarijní 
situace, ať již v podobě ztráty dat 
díky zavirované počítačové síti či 
popraskaných vodovodních řadů 
v ZŠ a Domě služeb, které jsou 
na samé hranici životnosti. Přes 
všechny prvotní nesnáze ale do 

Poplatky obci v roce 2015
splatné 28. 2. 2015

Aktuální organizační struktura obce

Počet obyvatel k 1. 1. 2015

Vodné a stočné v roce 2015

nového volebního období hle-
díme s optimismem a jsme pře-
svědčeni, že se nám i díky vám, 
občanům, podaří prvotní nesnáze 
překonat co nejdříve.

Přeji Vám nejen krásný únor, ale 
i celý rok 2015.

Romana Hradilová

(pokračování ze str. 1)

Poplatky za odpady a za psa zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce. 

Poplatek za odpad:
550,- Kč/trvale hlášený občan
nebo
550,- Kč/nemovitost, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba

Poplatek ze psa v obci Kostomlaty nad Labem:
za prvního psa   ……………………………………………… 100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož majitele    …………… 150,- Kč

Poplatek ze psa v obcích Hronětice, Lány, Rozkoš a Vápensko:
Za prvního psa   ……………………………………………… 50,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož majitele     …………… 100,- Kč

Platby lze uskutečnit v hotovosti do pokladny OÚ. Od letošního roku 
rozšiřujeme pokladní hodiny takto: pondělí 8 - 17 hodin a středa 8 - 17
hodin. Zaplatit poplatky lze také převodem z účtu na účet obce číslo
504 364 369/0800 s uvedením čísla domu ve variabilním symbolu. Platit je 
možné také složenkou, kterou zašleme na požádání. Po provedení platby 
obdrží plátce svozovou známku pro rok 2015. Při platbě složenkou nebo
z účtu je třeba si svozovou známku vyzvednout na obecním úřadě.

Čísla roku 2014:
narodilo se 19 dětí (13 chlapců, 6 děvčat); zemřelo 14 občanů (8 mužů,
6 žen); přistěhovalo se 53 osob; odstěhovalo se 23 osob; v rámci obce
se stěhovalo 26 osob

Starostka:
Ing. Romana Hradilová

Místostarostka:
Bc. Zdeňka Keistová

Pracovníci OÚ:
Účetní: Helena Hanslová
Referentky: Jana Keltnerová, Daniela Černá

Techničtí zaměstnanci:
Petr Zinek, František Pšenský, Miroslav Škornička

Rada obce:
Ing. Romana Hradilová, Bc. Zdeňka Keistová, Richard Filip,
Ing. Petr Zalabák, Bc. Jan Kučera

Členové zastupitelstva obce:
Zbyněk Adam, Ing. Kateřina Dudlová, Richard Filip,
Mgr. Milena Hercoková, Ing. Romana Hradilová, Bc. Zdeňka Keistová, 
Bc. Jan Kučera, Mgr. Zdeňka Marečková, Radim Ponec, Petr Sedláček, 
Ing. Eva Večerková, Ing. Miroslava Zajanová, Ing. Petr Zalabák,
Ing. Vladimír Zalabák, Petr Zinek

Finanční výbor:
Ing. Eva Večerková, předsedkyně výboru; Věra Tamášová, členka; Petra 
Veitová, členka

Kontrolní výbor:
Mgr. Zdeňka Marečková, předsedkyně výboru; Mgr. Milena 
Hercoková, členka; Ing. Miroslava Zajanová, členka

Komise životního prostředí (poradní orgán rady obce):
Bc. Ondřej Borufk a, Bc. Jan Kučera, Radim Ponec, Bc. Jan Zalabák, 
Ing. Petr Zalabák

Komise výstavby (poradní orgán rady obce):
Richard Filip, Milan Veselý, Miroslav Veselý

obec celkem mužů žen
Hronětice 169 86 83
Kostomlaty n/L. 1404 686 718
Lány 126 66 60
Rozkoš 102 52 50
Vápensko 55 28 27
celkem 1856 918 938

Pracovníci obce uklidili prostor okolo kostela

Společnost Vodovody a kanali-
zace Nymburk na svém zasedání 
v prosinci 2014 rozhodla o cenách 
pitné a odkanalizované vody pro 
koncové spotřebitele na rok 2015. 
Zatímco cena za kubík pitné vody 
39,68 Kč zůstává stejná jako v mi-
nulém roce, cena za 1 m3 vody od-
kanalizované se zvyšuje z 39,27 Kč
na 41 Kč (ceny jsou včetně 15% 
DPH). 

Rozdíly v ročních nákladech 

mezi jednotlivými středočeský-
mi městy dosahují i několika tisíc 
korun. Nejvíce vzrostly poplatky 
v Mladé Boleslavi, a to celkem
o 7 korun, vysoké částky za pitnou 
vodu platí například obyvatelé 
Kladna. Na Nymbursku patří cena 
vody k nižším v kraji. Výslednou 
cenu produktu ovlivňuje jak kvali-
ta vstupní vody, tak investice do in-
frastruktury nebo přístup jednotli-
vých provozovatelů k zisku. (lem)
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ních podrobností a přímější zapoje-
ní se veřejnosti do jeho přípravy.

Předpokládáme následující po-
stup činností: dopracování analy-
tické části s nezbytnými statistic-
kými údaji a jejich vyhodnocením 
pro druhou část a tou je stanovení 
výhledů, konkrétních cílů a jejich 
důležitosti. Poté bude pracovní ver-
ze zveřejňována. Pro druhou část 
budeme potřebovat vaši pomoc ve 
formě námě-
tů či diskusí. 
Způsob, jak 
to prakticky 
bude probí-
hat, jsme ještě 
ne doho d l i .
V tuto chví-
li jde o vaše 
informování 
o započe-
tí činnosti 
na projektu, 

Černou popelnici s bioodpadem nevyvezou

Program rozvoje obce

Nové sběrné nádoby na kov a olej

 Zprávy z obecního úřadu

Vážení občané, od 1. ledna 2015 
vstoupila v platnost novela zákona 
o odpadech, která nařizuje obcím/
městům oddělené soustřeďování 
biologických odpadů rostlinného 
původu. Toto omezení vyplývá ze 
směrnice o skládkování odpadů 
(1999/31/EC), která je implemento-
vána do naší platné legislativy včet-
ně plánu odpadového hospodářství, 
ve kterém je stanoven následující 
cíl: „V zájmu dosažení cíle snížit 
maximální množství biologicky 
rozložitelných komunálních odpa-
dů (dále jen „BRKO“) ukládaných 
na skládky tak, aby podíl této složky 
činil v roce 2010 nejvíce 75% hmot-
nostních, v roce 2013 nejvíce 50% 
hmotnostních a výhledově v roce 
2020 nejvíce 35% hmotnostních 

z celkového množství vzniklého
v roce 1995.“

Z tohoto důvodu si Vás do-
volujeme upozornit, že pokud 
při svozu komunálního odpadu 
(svoz klasických popelnic) bude 
posádkou nalezen ve Vaší nádobě 
jakýkoliv bioodpad, Vaše nádoba 
nebude vyvezena (v návaznosti na 
směrnici). Věříme, že separování 
bio odpadu se stane stejnou samo-
zřejmostí, jako je tomu u papíru, 
plastů, skla apod.

Důvodem, proč se omezuje 
podíl ukládaných biologicky roz-
ložitelných odpadů na skládky 
je ten, že rozklad těchto odpadů 
probíhá v anaerobních podmín-
kách a tím vzniká skládkový (bio)
plyn s vysokým podílem metanu, 

který ke skleníkovému efektu při-
spívá 21 násobně více než hlavní
skleníkový plyn oxid uhličitý, kte-
rý vzniká při rozkladu aerobním. 
Proto jsou níže uvedené odpady 
odkloňovány ze skládek na zařízení 
typu řízených kompostáren, které 
dokáží tyto odpady z části přemě-
nit na oxid uhličitý a z části vrátit 
zpět do půdy ve formě stabilního 
humusu,  který je zárukou, že uhlík 
zůstane dlouhodobě uložen v půdě 
a nebude přispívat ke skleníkovému 
efektu.

Co do bioodpadu patří:
odpad ze zahrad občanů města, 
zelený odpad z údržby veřejných 
ploch (biologicky rozložitelný), po-
sečená tráva, plevel, větvičky, listí, 

zvadlé květiny, zemina z květináčů, 
kůra ze stromů, ořez z keřů a stro-
mů, drny, spadané ovoce

Co do bioodpadu nepatří:
obaly (papírové a lepenkové, plasto-
vé, kovové a kompozitní), stavební 
odpad (beton, hrubá a jemná kera-
mika, výrobky ze sádry, cihly, odpad 
druhotně blíže neurčený nebo výše 
neuvedený), domovní odpad, sklo, 
plasty, kovy, textilní materiál, pře-
vařené zbytky z jídel, maso, kosti 
apod. jakékoliv jiné neorganické 
materiály a odpady; do černých 
popelnic nadále vhazujte také psí 
exkrementy.

Markéta Zahradníková
poradce pro ekologii

AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o.

Benátky nad Jizerou

Rada obce začala s přípravou 
Programu rozvoje obce ve snaze 
vytvořit ucelený materiál, jehož 
podstatou je určit důležité oblasti 
v rámci rozvoje obce v dlouhodo-
bém výhledu. Program vychází
z demografi ckého, sociálního, eko-
nomického a společenského stavu 
obce. Smyslem programu je určit 
cíle a priority pro rozvoj s ohledem 
na potřeby obyvatel a reálné mož-
nosti obce.

Tehdejší starosta pan Antonín 
Bárta zpracoval obdobný Plán ob-
novy vesnice na roky 2005 - 2010. 
Jednotlivé body plánu byly povět-
šinou naplněny. V současnosti však 
obec žádný strategický dokument 
pro svůj rozvoj nemá, což ji může 
činit znevýhodněnou oproti ji-
ným obcím zejména při žádostech
o dotace. Stává se ale hlavně kon-

 Začátkem roku vstoupila 
v platnost novela zákona o od-
padech č. 229/2014 Sb., která 
zavedla povinné a plošné třídění 
kovů a biologicky rozložitelných 
odpadů ve městech a obcích. 
Naše obec běžně odebírá kovy 
na separačních dvorech v Kosto-
mlatech a Hroněticích. Nově však 
přibude možnost třídit do ozna-
čených sběrných nádob i DROB-
NÉ KOVY, mezi které patří např. 
konzervy od potravin, nápojové 
plechovky, kovové nádobky od 
kosmetiky apod. 

Současně bude občanům na-
bídnuta i možnost třídění použi-
tého kuchyňského oleje. Do ná-
dob, označených nápisem: „SBĚR 
POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO 
OLEJE“, které budou umístěny ve-
dle kontejnerů na plasty, sklo, pa-
pír a nápojové kartony, budou mít 
občané možnost odkládat použitý 
olej v uzavřených PET lahvích, 
kanystrech či jiných plastových 
nerozbitných nádobách, přičemž 
olej může být lehce znečištěn vo-
dou nebo zbytky potravin. Sběrná 
nádoba ale nebude určena pro 

sběr průmyslových olejů. Pojďme 
třídit i olej z domácností, ať tento 
„odpad“ najde své další využití

cepčním materiálem, který dává 
vedení obce i veřejnosti přehled
o plánovaných investičních akti-
vitách. Lze se na něj odkazovat při 
podávání žádostí o dotace, úvěry 
či příspěvky, mít předpřipraveny 
konkrétní projekty a lépe tak pro-
sazovat zájmy obce a jejích občanů. 
Tento dokument je otevřený; zna-
mená to, že bude vyhodnocován 
a aktualizován v případě význam-
nějších změn vnějších podmínek
či nových podnětů.

V současné době jsme teprve na 
začátku prací, které ve srovnatelně 
velkých obcích zpracovává specia-
lizovaná fi rma také jeden celý rok. 
Zvolili jsme cestu vytvořit si tento 
program vlastními silami. Dle me-
todik bývá nevýhodou nestrannost 
a odstup zpracovatelů, předností 
pak práce bez prodlev, znalost míst-

o jeho smyslu a cílech a postupu jak 
si představujeme, že bude probíhat.

Nejen v této souvislosti si dovo-
líme připomenout, že na úvodní 
webové stránce obce lze najít okno 
pro Odběr novinek. Po zaregist-
rování jsou zájemcům odesílány 
zprávy o nových dokumentech na 
stránkách.

Petr Zalabák
zastupitel obce

a zbytečně neškodí naší kanalizač-
ní síti. Děkujeme.  

Obecní úřad 

Vánoční svátky na Křenovce

Srdce odcizeno kolem 7. prosince. Jak tiše zmizelo, ať se zase tiše vrátí.

Fo
to

: O
Ú



strana 4  číslo 1 - únor 2015 Rozhovor

Žiju jako v pohádce
Reportáže a rozhovory s pa-

nem Zdeňkem Duběnkou se 
pravidelně objevují v televizi, 
v rozhlase, v novinách i časopi-
sech. Požádat o rozhovor měly 
Kostomlatské noviny dlouhodobě 
v plánu, naši zvědavost uspíšila 
zpráva o tom, že v „hrabství“ na 
konci Kostomlat žije mimořádný 
člověk, rekordman v dárcovství 
krve a plazmy.

Hrabství Duběnkov
Na jeho „panství“ je velmi milo, 

pohádkově. Drážní domek – bý-
valou vechtrovnu mají manželé 
Duběnkovi v pronájmu od Čes-
kých drah, ale protože odkoupení 
do vlastnictví bohužel zatím není 
možné, pronájem se musí každý 
rok obnovovat. Právě toto malé sta-
veníčko Karlu a Zdeňka přilákalo 
do Kostomlat. Seznámili se v době, 
kdy oba pracovali u dráhy. Svoji 
jsou dvanáctým rokem. Po těžkém 
pracovním úraze, kdy ho zavalil 
dvouapůltunový náklad, je pan 
Zdeněk Duběnka v invalidním dů-
chodu a stará se o domácnost i za-
hradu. Oba manžele spojuje vášeň 
pro historii, turistiku a mystifi kaci.

Pan Duběnka pochází z Chrasta-
vy. V Liberci se vyučil zahradníkem 
a řemeslo ho přivedlo až do lou-
čeňského zámku, kde se staral ještě 
před rokem 1989 o rozlehlý park. 
Založil zde dětský turistický oddíl, 
na jehož úspěšnou činnost se vzpo-
míná dodnes a má i svoje násle-
dovníky, kteří na něj nezapomínají. 
Později pracoval také jako vedoucí 
Domu pionýrů v Poděbradech, kde 
nějaký čas bydlel. 

Turistická první liga
Turistika je pro Duběnku vášní. 

I po úraze, s umělou kyčlí a s fran-
couzskou holí každý víkend vyráží 
na turistické pochody po republice 
ba i do zahraničí. V roce 2014 vy-
nechal pouhé dvě soboty a našlapal 
přes 1300 kilometrů! „Podle dok-
torů mám chodit čtyři kilometry 
denně, nepodléhat tomu, že noha 
bolí. Teď už chodím dvanáctikilo-
metrové pochody svým tempem. 
Dříve jsem bláznil, šel jsem třeba 
ze Žiliny do Prahy za týden. Chodil 
jsem stovkové pochody v jednom 
kuse…“

Sbírka stovek odznaků, nášivek, 
nálepek, razítek, turistických zná-
mek, dlaždiček, pečetí a legitimací 

je odměnou za tisíce nachozených 
kilometrů. Turistické body sbírá 
Zdeněk Duběnka od svých pěti let, 
s výlety začínal v rodné Chrastavě. 
Věděli jste, že turisté mají svoji ligu? 
Pan Duběnka získává body nejen 
v celostátní, ale i celoevropské lize 
turistů. Je držitelem vzácných oce-
nění a turistických grandslamů. 
Na otázku, proč nezaloží turistický 
oddíl u nás, odpovídá, že o tom sice 
uvažoval, ale nebaví ho admini-
strativa. A tak je registrován pod 
říčanským oddílem Klubu českých 
turistů. Republiku prochodil a pro-
cestoval křížem krážem. 

Cíle svých výšlapů si vybírá 
z turistického kalendáře. „Kolikrát 
si nemůžete ze stovek akcí kona-
ných v jeden den vybrat. Dávám 
přednost tomu, který „odznak“ 
právě plním“. K nejcennějším tro-
fejím ve sbírce patří republiková 
řada pochodů, pro kterou musí 
devatenáctkrát navštívit každý 
kraj republiky, aby dostal zlatou 
medaili. Loni dovršil sérii pade-
sáti devíti navštívených českých 
vrcholů. Pokud v každém ročním 
období absolvuje minimálně dva-
cet osm pochodů, má splněný tu-
ristický grandslam. „Dvoustovka“ 
se plní absolvováním řady dvou 
set vybraných pochodů, Zdeněk 
Duběnka už plní druhou řadu. Ke 
splnění diamantového stupně „roz-
hledníku“ musel navštívit padesát 
českých rozhleden, z toho žádnou 
opakovaně. Má odměny za navští-
vené historické trasy, potoky, zeleň, 
hospůdky a pivovary, informační 
střediska. Lázník, to je čtyřicate-
ro navštívených lázní v republice.
Na Nový rok pravidelně navštěvuje 
ostravskou haldu Emu. Letos byl na 
tomto výročním pochodu nejvzdá-
lenějším a čestným hostem.

Mezi elitou
Zdeněk Duběnka začal s dárcov-

stvím krve na vojně, po vzoru své 
maminky. Na pravidelné odběry 
jezdí do poděbradského Červe-
ného kříže nebo do Střešovické 
nemocnice. Nyní se dává přednost 
odběru plazmy, který může pro-
běhnout dvakrát do měsíce, plazma 
je nezávislá na krevní skupině, za 
tři čtyři dny se v těle obnoví a zdra-
votníkům se lépe skladuje. Přesto 
jednou za tři měsíce doplní rekord-
man odběr krví, aby v těle nehoust-
la. Je nositelem krevní skupiny 0+. 

Pan Duběnka 
daroval vždy za-
darmo, ačkoliv 
dnes je možné 
získat za od-
běry i fi nanční 
obnos. Rozča-
rován bývá nad 
otázkou, kolik 
tisíc za získané 
medaile dostal. 
Pro srovnání,
v naší republice 
je v současnosti 
patnáct dárců 
nad tři sta od-
běrů, z toho jen 
jedna žena. Nad 
čtyři sta odběrů 
je sám. Jaký má 
recept na kvalit-
ní obnovu krve? 
Červené víno, 
čerstvá zelenina 
z vlastní zahrádky, domácí mošt 
a občas doutníček: „Tím, že se mi 
krev často obnovuje, cítím se pořád 
mladý.“

Zdeněk Duběnka má za cíl 555. 
odběr slavnostně uskutečnit 5. 5. 
2015. Potom s dárcovstvím bude 
pozvolna podle doporučení lékaře 
končit. Obvyklé věkové omezení 
dárců je 65 let, ale pan Duběnka 
bude pravděpodobně výjimka, pro-
tože kdyby s tím najednou skončil, 
nemuselo by to dopadnout dobře. 
Ústup musí být pozvolný, aby si tělo 
zvyklo.

Pan Duběnka již absolvoval ně-
kolik ceremonií na půdě státních 
orgánů se zasloužilými dárci krve. 
Osobní pozvání od prezidenta 
Miloše Zemana na Pražský hrad 
a udělení státního vyznamenání
s pořadovým číslem 245 ho překva-
pilo, ale nezaskočilo. Získal si sym-
patie manželky prezidenta, která se 
mu svěřila, že teprve nedávno byla 
poprvé darovat krev. Líbil se jí i hra-
běcí vous ve stylu Františka Josefa I. 
Pan Duběnka byl udělením vyzna-
menání poctěn, ale mrzelo ho, že 
z představitelů státu mu po cere-
monii blahopřáli pouze někteří.

Bylo, nebylo 
V Kostomlatech si pan Zdeněk, 

který se zove hrabětem Duběnkou 
teprve od sňatku s paní Karlou, 
vybudoval soukromé královstvíč-
ko založené na hře a mystifi kaci. 
Nebojte se přijít blíže k bývalému 
železničnímu domku. Možná za-
stihnete pana domácího na zahra-

dě, a když bude mít čas, rád s vámi 
pohovoří o vzniku železničního 
muzea pod širým nebem či o his-
torii svého „hraběcího rodu“. Sami 
můžete přemýšlet, co je na té histo-
rii pravda, a co je jen pohádka. 

Turisté mohou v blízkosti ob-
jektu najít nejen naučnou ceduli 
s celou „historií“, ale i turistickou 
„kešku“, proto je tu stále živo, jezdí 
sem pocestní z celé republiky. Hra-
bě uvažoval o podání žádosti o svoji 
vlastní turistickou známku, kterou 
by pak mohl nabízet svým turistic-
kým kolegům a kolemjdoucím, ale 
podpořil by i známku kostomlat-
skou. „Už dávno tady měla být.“ 
Svoje dnes populární sběratelské 
dřevěné známky mají daleko menší 
místa, než jsme my.

Poděkování
„Chtěl bych touto cestou ještě 

jednou poděkovat paní Mileně 
Hercokové, paní Janě Keltnerové 
a paní Heleně Hanslové za milé 
přijetí na Obecním úřadě v Kosto-
mlatech nad Labem 29. října 2014, 
hned druhý den ráno po udělení 
státního vyznamenání. Strávil jsem 
na úřadě příjemnou hodinu poví-
dáním jak o udělení medaile pre-
zidentem státu, tak o mém životě 
v Duběnkově i o mých zálibách. 
Chtěl bych přidat i poděkování za 
dárkový koš, který jsem na úřadě 
obdržel. Těší mě i blahopřání od 
lidí, které potkávám, a které ani ne-
znám.“

Lenka Michálková
Marta Dvořáková

Takový poklad nikdo jiný nemá
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Stručné zprávy ze školy

Vánoční Norimberk Mikuláš na návštěvě druhé třídy

(listopad 2014 - leden 2015)
S předstihem již od listopadu 

2014 je součástí jídelního lístku 
školy informace o přítomných 
alergenních složkách. Tento 
údaj je číselný, seznam je k nale-
zení na webu ZŠ, či vývěsce před 
jídelnou.

Pondělky 3. 10. a 24. listopadu 
byly posledními lekcemi plavání 
pro 2. a 3. třídu.

Česká školní inspekce navští-
vila školu ve dnech 5. - 7. listo-
padu. Kontrola se zaměřila na 
podmínky, průběh a výsledky 
vzdělávání. Pochvalně se vyjád-
řila k pozitivní atmosféře školní 
práce, k postojům žáků, ke vše-
obecné kulturnosti, k nízkému 
stavu dětí ohrožených školním 
neúspěchem, k materiálnímu vy-
bavení. Jedna ze silných stránek 
školy je pedagogicko - výchovný 
proces, cituji z přímo z inspekční 
zprávy: „V průběhu vzdělávání 
byly uplatňovány účinné moder-
ní pedagogické postupy, školní 
vzdělávací strategie podporova-
ly rozvoj funkčních gramotnos-
tí žáků na různých úrovních. 
Celkově měl průběh vzdělávání 
požadovanou úroveň, naplňo-
val cíle školního vzdělávacího 
programu.“ Kontrola našla po-
chopitelně i nedostatky. Byly 
detekovány výhradně v oblasti 
nepedagogické a to administ-
rativního charakteru (v organi-
začních řádech školy). Zmíněné 
administrativní nedostatky jsou 
průběžně odstraňovány. Je potě-
šující, že to, proč je škola ško-
lou, tedy učit děti, což je také 

jejím nejdůležitějším posláním, 
bylo hodnoceno velmi kladně. 

Hygienická kontrola 24. 10. 
2014 nařídila, cituji: „…povin-
nost zajistit možnost úprav pra-
covního místa podle individuál-
ních potřeb uživatele u pracovišť 
se zobrazovacími jednotkami,“ 
konec citátu. Začátkem prosince 
KHS vznesla neúprosný dotaz na 
termín uskutečnění, proto muse-
la v závěru roku škola objednat 
do učebny informatiky stavitelné 
židle na šroubovici.

Na fl orbalových turnajích 
byli mladší kluci v úterý 11.
a starší 20. listopadu na ZŠ RAF. 
Také naše dívky bojovaly a to
ve středu 19. 11.

Pohádku O Šípkové Růžence 
uviděly děti z 2. a 3. třídy ve čtvr-
tek 13. listopadu v divadle v Nym-
burce.

Systém několika za sebou 
jdoucích havárií hlavního řadu 
vodovodního potrubí (řad vede 
pod stropem v podhledech) za-
počal 20. listopadu, od té doby 
jsme ve střehu.

Předvánoční keramické hrátky 
pro všechny zájemce odstartova-
ly v pátek 21. 11.

Druhá pedagogická rada pro-
běhla v pondělí 24. listopadu, 
mimo jiné zde byl představen nový 
model evakuačního plánu školy, 
který bude v nejbližších dnech vy-
zkoušen v praxi a poté pravidelně 
každoročně nacvičován.

Škola zadala zakázku reno-
mované soukromé fi rmě na 
elektromagnetické zabezpeče-
ní hlavních vchodů do budovy

s kamerovým systémem.
Revize TV náčiní v hale BIOS 

po její rekonstrukci proběhlo ve 
dnech 25. - 26. listopadu.

V těchto dnech byla odeslána 
poslední monitorovací zpráva 
našeho druhého projektu čerpá-
ní peněz z EU/OPVK.

KMD uviděl v ND Strakonic-
kého dudáka - středa 3. 12. od
19 hodin.

Skupina historického šermu 
Pernštejni uvedla v pátek 5. pro-
since 2. díl cyklu o Přemyslovcích.

První facilitované setkání
v rámci naší účasti v projektu 
škol okresu Nymburk proběhlo 
ve středu 10. 12.

Vánoční koncerty pro rodiče 
žáků uspořádala ZUŠ Lysá nad 
Labem, pobočka v Kostomlatech 
10. a 12. prosince. Pro žáky a kan-
tory školy byl uskutečněn tento 
krásný koncert v pátek 19. 12.

Pod záštitou MZd proběhla pro 
žáky 6. - 9. tříd akce o drogách 
s odborníkem na tuto proble-
matiku v pondělí 15. prosince.

V ten samý den proběhla mi-
mořádná pedagogická rada ma-
pující závěry kontroly ČŠI.

Další ze série úspěšných za-
hraničních zájezdů, tentokrát 
do vánočního Norimberku, se 
uskutečnila v úterý 16. prosince.

Vánoční výlety si udělali prv-
ňáčkové s druháky na zámek
v Radimi (úterý 16.), druhý den 
pak 3. - 5. třída do Kutné Hory na 
akci „Betlémování.“

Předposlední den před Vánoci 
proběhl volejbalový turnaj žáků 
2. stupně; 2. a 3. třída odjela do 

divadla na pohádku Čert a Káča.
V předvánoční atmosféře nám 

přestal topit kotel v pavilonu B, po-
rucha zažehnána během dvou dnů.

Na Tři krále ztvárnila naše ši-
kovná 9. třída tyto postavy a pro-
šli se s vysvětlujícím komentářem 
školou základní i mateřskou. Zů-
staly po nich zápisy K+M+B 2015. 

KMD navštívil v sobotu 
10. ledna divadlo Hybernia a po-
dívali se na „Antoinettu, králov-
nu Francie.“

Od 12. 1. do 16. 1 odjelo 20 
zájemců o lyžování po dvou hlu-
chých letech do Strážného na 
lyžařský kurz.

Děti z posledního ročníku MŠ 
se přišly podívat na své o rok 
starší kolegy do první třídy, aby 
věděly, „do čeho půjdou.“ 

Druhé facilitované setkání 
zástupců škol projektu okresu 
Nymburk proběhlo ve středu
14. ledna. 

Za laskavého přispění prezi-
denta klubu NED Hockey Nym-
burk PaeDr. Tomáše Netíka, mo-
hou naše děti opět chodit zdarma 
bruslit v rámci Tv na Zimní sta-
dion v Nymburce  a to vždy v pá-
tek od 13 do  14 hodin.

Zápis do prvního ročníku je 
naplánován na úterý 3. února od 
13 do 16 hodin.

 Hezké dny přeje

ZŠ Kostomlaty nad Labem
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Lidové tradice ve škole

Zprávy z mateøské školy

 Školství

V letošním školním roce se naše třída rozhodla pro spolužáky ze školy uspořádat pár akcí, které by je seznámily s lidovými tradicemi českého 
národa. Prozatím jsme uspořádali Dušičkový den, Mikulášskou nadílku a Tříkrálový den. Z právě poslední akce pochází fotografi e, na níž jsme 
jako Tři králové, kteří za hudebního doprovodu zazpívali spolužákům tříkrálovou píseň.

Martin Piják, 9. třída

V novém roce se vrátily děti do 
školky s dobrou náladou a spous-
tou zážitků z vánočních prázd-
nin. Ve školce se s nadšením pus-
tily do her s dárky, které rozbalily 
v prosinci pod stromečkem.

Začátek ledna nám zpestřila 
návštěva Tří králů. Děti z 9. třídy 
základní školy si pro nás připra-
vily program pod vedením paní 
učitelky Mgr. Petry Brabcové.

Návštěvu jsme školákům opla-

tili, když se předškolní děti byly 
podívat v první třídě ZŠ, kde se 
zúčastnily výuky.  Většina z nich 
se do školy těší a chystá se k blí-
žícímu se zápisu.

Koncem ledna jsme si s dětmi 
ve školce užili představení s ná-
zvem „Jak šli muzikanti světem“, 
které nám přijelo zahrát hudební 
divadlo Harmonie.

Mgr. Markéta Borecká
ředitelka MŠ

V prosinci MŠ navštívila svatá Lucie

Rada obce udělila výjimku 
pro počty dětí v MŠ na rok 2015, 
z 24 na 28 dětí ve dvou starších 
třídách a z 24 na 25 dětí v jedné 
třídě novější.

Rada obce schválila přijetí 
účelového daru Mateřské škole 
Kostomlaty nad Labem od fi rmy 
Dagros na nákup knih v hodnotě 
5 000,- Kč.

(red)

Novinky z knihovnyKrátce z MŠ V únoru pro 
čtenáře opět na-
koupíme nové 
tituly a obnovíme 
výměnný fond

z Kutné Hory.
Máte-li nějaké pěkné tipy na 

nové knížky, můžete nám je posí-
lat na e-mailovou adresu knihovny 
info@kostomlaty-knihovna.cz.

Od února prodloužíme čtvrteč-
ní výpůjční dobu do 18 hodin.

Martina Sacharová
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Další přistěhovalec, o kterém 
bude řeč, je až z Nového Zélan-
du. Je to písečník novozélandský 
(Potamopyrgus antipodarum), 
který je velmi odolný i slané vodě, 
a proto ve své domovině žije
i v přímořských vodách. U nás 
byl poprvé zastižen v roce 1981
v Dřínovském jezeru u Komořan. 
Žije v pískovnách, retenčních ná-
držích a odstavených ramenech 
řek. Je partenogenetický, takže 
i samotný jedinec se může roz-
množit. V našem okolí žije napří-
klad v pískovně u silnice z Ostré 
do Šnepova.

Původem ze Severní Ame-
riky je mlž člunka pravohrotá 

Trubec

Matka

Člunka pravohrotá

Exotika za domem VI

Rok včely Zimní
ÚL - příbytek včel

Žije v něm mnoho tisíc včel, ně-
kolik stovek trubců a obvykle jen 
jedna matka. Je to společenství, 
kterému se také hovorově říká včelí 
rodina. Mezi jednotlivými včelami, 
trubci a matkou je vzájemný vztah. 

Včela - dělnice vykonává ve 
svém životě několik zaměstnání. 
Zprvu je jako mladuška čističkou, 
stavitelkou, krmičkou a strážky-
ní. Poté jako seniorka opouští úl
a přináší nektar, pyl, vodu a propo-
lis. Stává se létavkou. Nejmladším 
včelám se říká mladušky. Po 21 
dnech, kdy je vývoj ukončen, se 
prokusují ze zavíčkovaných buněk. 
Kusadla jsou jejich nejčastějším 
pracovním nástrojem. Používají je 
při čištění buněk, stavění plástů, 
ale také při obraně česna úlu, proti 
vetřelcům. Mladušky jsou zpočát-
ku nemotorné, ještě málo pohybli-
vé, hned však začínají pracovat.

Z neoplozených vajíček se líh-
nou trubci, včelí samečci. Jejich 

Krystaly ledové tříště

se třpytí jako diamanty.

Dětí je plné kluziště.

Brusle vržou jako nemazané panty.

Puk sviští vzduchem

jako řízená střela.

Čiperným, bezstarostným dítkem

Bych na chvíli být chtěla.

Chytat v brance,

hrnout sníh,

užít si legrace

a jezdit na saních.

Mám sic pro zimní krásu

jistý smysl, pochopení.

Ohlodal ho však zub času

starostmi o topení.

Když padne sníh a začnou mrazy,

vidím jen dříví, uhlí, dým,

hory popela a sazí.

Po náledí jdu krokem šouravým.

Marně toužím být bezstarostným dítkem,

čiperným na zrcadle z ledu.

V zahloubání sedím nad šálkem

horkého čaje s trochou medu.

V očích mi dávno nejiskří diamanty.

Těžkne mé znavené tělo.

Klouby vržou jako nemazané panty.

Už aby jaro zaklepalo…

Jana Rychetská

(Ferrissia clessiniana), která se 
často přilepí na větší mlže. První 
její pozorování z Čech je z roku 
1942 od Sadské. V roce 1984 byla 
objevena v Ostré na jezeře, žije
v labském rameni u osady Buda 
u Ostré, dále v tůních Mydlovar-
ského luhu atd.

Přistěhovalcem je i známý pl-
zák španělský (Arion lusitanicus), 
úhlavní nepřítel všech zahrádká-
řů. Při tom, kde všude už ho lze 
u nás najít je s podivem, že byl 
poprvé objeven až v roce 1991 
v zahradním odpadu na Olšan-
ských hřbitovech v Praze. Tento 
plzák nejenže devastuje zahrád-
ky, ale i zabíjí domácí druhy sli-

máků. Osobně jsem pozoroval, 
jak skupina těchto plzáků na-
padla a slizem poleptala, a poté 
i žrala slimáka největšího (Limax 
maximus). Příroda si časem čas-

to umí poradit sama, a tak plzák 
španělský chutná kachnám, a to 
i v přírodě kachnám divokým.

Pokračování příště
David Macháček

vývoj od položení vajíčka je o tři 
dny delší, než u včely. V prvních 
dnech je včely i krmí. Trubci v úle 
ani mimo úl nepracují. Mezi včela-
mi je poznáme snadno. Mají větší a 
zavalitější tělo, 20 - 25 mm dlouhé.

Po osmi dnech dospějí a vyletují
z úlu na snubní prolety. Jejich jedi-
ným posláním je oplodnit mladé 
matky.

Matka je nejcennějším a nepo-
stradatelným jedincem včelstva. 
Liší se už na pohled svou velikostí. 
Je delší než včela, má mohutnější 
hrudníček a delší zadeček. Je to 
oplozená samička, která klade va-
jíčka, z nichž se líhnou včely nebo 
trubci. Její vývoj trvá 16 dnů.

Včelstvo žije ve shodě. Žádná 
včela nedokončí celou práci sama, 
na všech se podílí mnoho včel. 
Nejsou to tvorové myslící, jednají 
pudově a člověk jen žasne.

„Včely jsou jak kouzelná studán-
ka, čím více z ní čerpáte, o to boha-
těji teče.“

Včelám dík!
Marta Dvořáková

Fo
to

: a
rc

hi
v a

ut
or

a



strana 8  číslo 1 - únor 2015 Spolkový život

Plánované akce Dětského klubu kamarád na rok 2015

Z činnosti SDH Hronětice

 22. 2.  Karneval
 22. 3.  Vynášení Morany
 27. 3.  Noc s Andersenem
 4. 4. Velikonoční jarmark
 20.6.  Rodinné odpoledne
 15. 9.  Den otevřených dveří

 31. 10.  Lampionový průvod
 28. 11.  Adventní výstava
 4. 12.  Mikuláš

Na večerní tvoření s Gábinou 
připravujeme na 10. 2. malování 
na textil, 10. 3. pletení z pedigu, 

Vážení spoluobčané, činnost našeho SDH se odvíjela z plánu činnosti 
pro rok 2014. Pro děti jsme uspořádali Halloween – lampiónový průvod 
obcí s dlabáním dýní, diskotékou pro děti a občerstvením. Akce se zda-
řila. Následovalo „Posvícenské posezení“ s hudbou „JEPLA“. I na této 
akci jsme se setkali s velmi dobrou návštěvou široké veřejnosti. V pátek 
5. prosince se konala „MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“. Také tato akce byla 
hodnocena jako zdařilá.

Musím konstatovat, že hronětičtí hasiči tzv. „TÁHNOU“, domnívám 
se, že máme příznivce ve všech obcích spadajících pod Obecní úřad 
Kostomlaty n. L. To nás zavazuje k další činnosti. Nechceme a nemůže-
me si dovolit Vás zklamat. Touto cestou chci všem našim členům a člen-
kám, kteří se na organizování akcí pro děti i dospělé podíleli, poděkovat.

Dne 13. 12. 2014 se konala Výroční valná hromada (dále VVH) naše-
ho sboru dobrovolných hasičů. Tato VVH byla volební. Byl zvolen nový 
výbor SDH ve složení:

starosta SDH Miroslav Škornička
náměstek starosty Miloslav Loudil
jednatel Stanislav Pokorný
hospodář Martin Bureš
strojník Antonín Skořepa
velitel Libor Pour
kulturní referent Jaroslava Škorničková
referent prevence Luboš Škornička
členové výboru Stanislav Novák, Emílie Křížková,
 Michal Bayer, Josef Novotný
revizní rada:
předseda Jiří Novák
členové Rudolf Bayer, Antonín Skořepa

Starosta SDH ve své zprávě o činnosti sboru za rok 2014 zhodnotil 

činnost, která byla úspěšná. Nevy-
hnul se ale ani kritice. Je co zlepšo-
vat – hlavně účast mladých členů 
na brigádách pořádaných SDH. 
Schválili jsme plán činnosti, kte-
rý bude rozpracován na jednotli-
vé měsíce roku 2015. Přijali jsme 
dvě nové členky SDH – Michaelu 
Novákovou z Lán a Markétu Tou-
šovou z Kostomlat n. L. Jednání 
VVH se zúčastnili: starostka obce 
Ing. Romana Hradilová, major 
Bc. Roman Zima za Hasičský zá-
chranný sbor Nymburk, Martin 
Král za OSH Nymburk a zástupci 
SDH šestého okrsku: SDH Straky, 
SDH Čilec, SDH Zbožíčko, SDH 
Kamenné Zboží a SDH Kosto-
mlátky. VVH byla zakončena 
občerstvením a taneční veselicí
s hudbou pana Míly Petrnouška.

Na závěr roku 2014 jsme uspo-
řádali „nultý ročník“ SILVES-
TROVSKÉ VESELICE s vepřový-
mi hody a ohňostrojem, na který 
přispěl pan Martin Bureš a pan 
Pavel Keist. O hudbu a dobrou 
zábavu se postaral pan Aleš Bárta. 
Nápoje nám dodala slečna Marké-
ta Toušová – vedoucí pohostinství 
SOKOLOVNA Kostomlaty nad 
Labem. Všichni zúčastnění se 
shodli na tom, že i tato akce byla 

zdařilá a věří, že se bude opako-
vat. Chci touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na zdárném průbě-
hu akce podíleli.

Na 1. čtvrtletí roku 2015 připra-
vujeme jednu výborovou schů-
zi a jednu členskou schůzi, dále 
HASIČSKÝ PLES v sále hasičské 
zbrojnice v Hroněticích v sobotu 
14. února od 20 hodin s hudbou 
pana Petrnouška. Tímto zveme 
širokou veřejnost a těšíme se na 
Vaši účast.

Dále proběhnou brigády: na 
úpravě vodního zdroje „U Šibic“, 
úprava zahrady za hasičskou 
zbrojnicí, rekonstrukce kuchyně
v hasičské zbrojnici pro zkvalit-
nění pronájmu veřejnosti. V pří-
pravě je také pálení čarodějnic na 
„Hradilově louce“ u Šibic. Řidiči 
výjezdové jednotky absolvují kon-
diční jízdy zásahovým vozidlem 
CAS 25 Š 706. Proběhne pravi-
delná údržba techniky, výstroje
a výzbroje.

Závěrem mi dovolte, abych 
popřál našim členkám a členům, 
sponzorům, příznivcům a obča-
nům obce Kostomlaty n/L. a jejich 
rodinám úspěšný rok 2015.

Miroslav Škornička
starosta SDH Hronětice

Adventní výstava Dětského klubu kamarád v sokolovně

14. 4. Decopatch - krabička na ka-
pesníky, 12. 5. zalévání křišťálovou 
pryskyřicí.

Bližší informace budou na
www. kamarad.cz
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Výdlažba silnice je z padesátých let

Země vydala archeologické poklady

Znak obce na pravou míru

Děkujeme pozorným čtenářům, 
kteří nám pomohli upřesnit obdo-
bí, kdy se v Kostomlatech stavěla 
dlážděná silnice. Před rokem 1955 
vedla do Nymburka prašná cesta. 

V obecní kronice jsme nalezli ten-
to zápis z roku 1955: „V září došlo 
konečně k výdlažbě naší silnice, po 
které se tolik volalo. Krajská silnič-
ní správa však pracovala podle plá-

nu a tak na nás došlo teprve nyní. 
Výdlažba sahá od rozcestí k Lysé
a k Lánům až za Sokolovnu k Hra-
dišťské silnici. Další úseky byly 
asfaltovány.“ Paní Alena Stiborová 
nám poskytla fotografi e dokumen-
tující období výstavby. Na sním-

cích je stejný úsek cesty bez kostek 
a o rok později s dlažbou. „Pro 
nás to je jako včera, ale pro mladé 
dávná minulost. Na snímcích se 
určitě někdo ze spolužáků pozná“, 
uvedla.

(lem)
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Někdo se určitě pozná.

V rámci archeologického prů-
zkumu, který je při každé stavbě 
povinný, bylo na pozemku nové 
haly fi rmy Dagros ve východní 
části Kostomlat nalezeno několik 
prehistorických předmětů. Roz-
sah nálezů zařadil Kostomlaty nad 
Labem do seznamu významných 
archeologických nalezišť. Jelikož 
stavba stále probíhá a pokračují
i výkopové práce, pokračuje také 
archeologický průzkum.

Jak k nálezům došlo
Jakmile se začalo stavět, byl po-

vinně osloven Ústav archeologické 
památkové péče středních Čech, 
který na místo vyslal archeologa 
Mgr. Luďka Kose. Ten se na stavbu 
dostavil při skrývce ornice a skrýv-
ku dozoroval. Již v tomto momen-
tě se našly zbytky prvních hrobů, 
které se nacházely v hloubce mezi 

ornicí a podorniční vrstvou. To 
ukázalo na oblast v rámci pozem-
ku, která bude pro archeologický 
průzkum zajímavá. I v současnos-
ti o každé zemní práci, která na 
stavbě probíhá, musí být archeolog 
stavebníkem dopředu informován 
a následně asistuje u bagru. Pokud 
se něco najde, práce bagru se pře-
ruší, aby historik mohl hrob očistit, 
nafotit a následně vybrat pro další 
průzkum. Tento proces stavbu po-
zdržel pouze minimálně, v řádu 
několika dnů.

Co se našlo a co bude dál
Zatím bylo objeveno celkem

15 žárových hrobů z období neoli-
tu, tj. cca 5000 let před n. l. (kultura 
s vypíchanou keramikou), z toho 
asi 5 s neporušenými nádobami 
(urnami). Největší hrob obsahoval 
5 nádob rozmístěných jako pětka 

na hrací kostce. V hrobech se na-
šly celkem 3 broušené kamenné 
nástroje. Jak nám sdělil jednatel
a majitel fi rmy Ing. Zdeněk Šilar, 
Dagros platí jak práci archeologa na 
staveništi, tak i práci v jeho kance-
láři spojenou s výzkumem nálezů. 
Jelikož průzkum ještě není ukon-

čen, nelze zatím odhadnout fi nální 
částku, kterou bude muset podnik 
zaplatit, ale předpokládaná suma 
se již nedá počítat v desetitisících. 
Po dokončení průzkumu bude vy-
pracována souhrnná zpráva. Osud 
předmětů budeme dále sledovat.

 Lenka Michálková

V minulém čísle Kostomlatských 
novin mě zaujal článek o poloze 
žebříku ve znaku naší obce. Nedalo 
mi to a v materiálech obce jsem vy-
hledala Rozhodnutí Parlamentu ČR 
o přidělení tohoto znaku naší obci. 
Součástí dokumentace byla i matri-
ce, předložená parlamentu ke schvá-
lení. Ač se to může zdát nepochopi-
telné, podle zákonů heraldiky je levá 
strana z hlediska pozorovatele na 
straně pravé a opačně, protože jed-
notlivé strany jsou vždy posuzovány 
z pozice popisované věci. Pokud se 

tedy v popisu našeho znaku uvádí, 
že „V modrém štítě vyniká ze stříbr-
né vlnité paty zelené návrší se stříbr-
nou kvádrovanou věží s cimbuřím
a černým oknem, o níž je zleva 
opřen zlatý žebřík“, má se za to, že 
ten, kdo znak popisuje je tou věží, 
o níž je zleva opřen zlatý žebřík. 
Při čelním pohledu je proto žebřík 
z hlediska pozorovatele umístěn na 
straně pravé a takto byl i náš znak 
obce schválen Parlamentem ČR. 
Nepodařilo se mi sice dohledat his-
torické důvody vzniku tohoto pra-

vidla, ale jsem ráda, že můžu svým 
zjištěním přispět k osvětlení tolik 
diskutované otázky a jednou pro-
vždy potvrdit, že takto vyobrazený 
znak je opravdu ten správný.

Romana Hradilová

Historické pozadí vzniku
obecního znaku

Erb Sezemy z Kostomlat, nej-
staršího doloženého majitele kosto-
mlatského panství, patří k nejstar-
ším panským erbům v Čechách. 
Motiv zlatého žebříku v modrém 
poli se objevuje roku 1223 na Seze-
mově pečeti. Předek českých pánů 

z Kostomlat a z Choustníka Jetřich 
jako první slezl městské hradby při 
dobývání Milána v roce 1158. Pro 
připomenutí statečného činu své-
ho předka zvolili Sezemové motiv 
dobývaného města s žebříkem jako 
svůj erb. O tom, jak významné bit-
vy se čeští páni ve dvanáctém století 
účastnili, svědčí zápis v Kronice tak 
řečeného Dalimila. Císař Fridrich I. 
Barbarossa za úspěšnou účast v této 
bitvě vyznamenal knížete Vladislava 
II. v roce 1158 tím, že ho povýšil na 
krále a na štítu směla od té doby čes-
ká knížata nosit místo černého orla 
znak s jednoocasým lvem.     (red)
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V sobotu 6. prosince byla na 
průčelí nádražní budovy v Kosto-
mlatech odhalena pamětní deska 
Bohumila Hrabala. Slavnost se 
konala za účasti hejtmana Středo-
českého kraje Miloše Petery, člena 
představenstva Českých drah Ro-
mana Štěrby, Karla Otavy ze spo-
lečnosti SŽDC a starostky obce 
Romany Hradilové. Moderátorem 
akce byl předseda Klubu čtenářů 
Bohumila Hrabala Jan Řehounek. 
Zájem veřejnosti byl nad očekává-
ní, odhadem se sešlo na čtyři sta 
diváků. O události referovala jak 
celostátní, tak regionální i želez-
niční média.

Myšlenka na instalaci pamětní 
desky a zřízení „koutku Bohumila 
Hrabala“ vznikla před deseti lety, 
kdy se podobná událost odehrála 

Dozvuky otevøení Hrabalova koutku na nádraží

Tøíkrálová sbírka
v Kostomlatech

v železniční stanici Dobrovice. Na 
tamním nádraží sloužil spisovatel 
jako elév ještě před nástupem do 
služby výpravčího v Kostomla-
tech. V Dobrovici byl u zrodu 
pamětní desky Hrabalovi v roce 
2004 výpravčí Václav Pokorný. 
Na realizaci se i tehdy podílel Jan 
Řehounek a Karel Otava, kteří se 
myšlenky na připomenutí spiso-
vatele i v Kostomlatech nevzdali. 
Instalaci měla předcházet kom-
pletní rekonstrukce nádraží, ke 
které nakonec došlo jenom částeč-
ně. V roce stého výročí Hrabalova 
narození se k iniciativě přidala 
Obecní knihovna v Kostomlatech, 
respektive Dětský klub kamarád,
a v závěrečné fázi událost pomoh-
la zrealizovat obec, která fi nanco-
vala výrobu pamětní desky i ná-

klady na oslavy.
Hlavním cílem zřízení koutu 

Bohumila Hrabala má být nejen 
připomínka působení spisovatele 
u nás, ale také snaha přilákat do 
naší obce turistický ruch. Proto 
byl do čekárny umístěn dobový 
nábytek, z kterého autorovo půso-
bení nejvíce ilustruje staré kanape 
a trezor. Bohužel, z provozních 
důvodů pamětnický koutek nezů-
stane v podobě, v jaké byl otevřen 
a prezentován v médiích. Histo-
rický trezor, jediná původní věc, 
která spisovatele skutečně pama-
tuje, byl vlastníkem nádraží od-
vezen, důvodem má být nedosta-
tek místa v čekárně. Ani pamětní 
razítko, které mělo být volně
k dispozici v čekárně, nezůstalo na 
původním místě dlouho. Razítko 

si neodvezli podnapilí pobudové 
jen díky neohroženému zásahu 
operátorky! Díky nadstandardní 
vstřícnosti i ostatních zaměstnan-
ců dopravní kanceláře si zájemci 
mohou nyní požádat o razítko
v úředních hodinách v pokladně 
ČD. Všem zde sloužícím „nádra-
žákům“, ať už místním nebo pře-
spolním, patří velký dík za ochotu 
vyhovět sběratelské vášni turistů
a udělat dobré jméno obci, a to 
nad rámec pracovních povinností. 

Snaha naši obec pozitivně zvi-
ditelnit nebyla zbytečná, o pamět-
ní razítko i koutek se již zajímali 
třeba turisté z Košic. V minulosti 
nádraží osobně navštívila na-
příklad i výprava ze vzdáleného 
Japonska. Jako cíl svého silves-
trovského pochodu si Kostomlaty 
zvolili členové Klubu českých tu-
ristů z Poděbrad.

Lenka Michálková

V Kostomlatech n. L. pro-
běhl v sobotu 3. ledna v koste-
le sv. Bartoloměje již tradiční 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. 
Program přednesl pěvecký sbor 
Hlahol z Nymburka pod ve-
dením Tomáše Pergla doplněn
o členy poděbradského sboru 
svaté Cecilie a hudebníky. Člen-
kou Hlaholu je Ing. Miroslava 
Zajanová, která pro nás tento 
koncert každoročně dohodne. 
Mezi účinkujícími byli Kosto-
mlatští: paní Hana Hronová, 
Petra Říhová, Veronika Žampo-
vá a Filip Zajan. Velké poděko-
vání patří také obecnímu úřadu 
v Kostomlatech n. L., který se 
na této akci podílel fi nančně. 
V letošním roce zazněla slavná 
Česká mše vánoční J. J. Ryby: 
Hej mistře. Ve zcela zaplněném 
kostele bylo vybráno:

7.302,- Kč
Celkem bylo vybráno v Lysé n/L., 

Milovicích a Kostomlatech n/L. 
46.353,- Kč

Vám všem, kteří jste přispěli 
na tuto sbírku, patří veliké podě-
kování za všechny potřebné.

Za Farní charitu
Lysá nad Labem

Jaroslava Labutová
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Zprávy ze sportu

Nominace na sportovce roku

Kostomlatský pétanque

V á ž e n í 
s p o r t o v n í 
přátelé, obča-
né Kostomlat.
V prvním no-
voročním čís-

le Kostomlatských novin přeji všem 
hlavně zdraví, štěstí, spokojenost
a všem našim sportovcům hodně 
úspěchu v následující sportovní se-
zoně.

Přestože je zimní přestávka,
s radostí sleduji ten pohyb ve 
všech našich oddílech.

Fotbalisté zahajují jarní přípra-
vu v hale Bios a v případě příz-
nivého počasí i na tréninkovém 
hřišti, hledají nové posily, doros-
tenci ve své přípravě kontrolují 

hladinu Labe, žáci se připravují 
tak, aby obhájili své první mís-
to po podzimní části soutěže,
a přípravka svou přípravou chce 
zlepšit umístění v tabulce po 
ukončení sezony 2014 - 2015.
Volejbalistky se svými svěřen-
ci nejen trénují, ale každý týden 
sehrají jak chlapci, tak děvčata 
turnaj volejbalových mužstev. 
Ani oddíl pétanque nezahálí, 
trénují, účastní se i v mrazivém 
počasí Ubuligy. Nesmím zapo-
menout na oddíl stolního tenisu, 
kteří si z důvodu opravy komí-
nu museli prostředí sokolovny 
připravit jak k tréninkům, tak
k sehrání zápasu. Všem sportov-
cům patří náš dík.

Nymburský deník vyhlásil 
anketu Nejúspěšnější sporto-
vec Nymburska 2014. Z no-
minační nabídky bylo možné 
vybírat jednotlivce nebo týmy 

Vánoční pětiboj se stává hezkou tradicí. V hale BIOS 
se v sobotu 27. prosince 2014 konal 4. ročník  Vánočního 
míčového pětiboje. Sportovali tatínkové i jejich potomci.

Kostomlatský pétanque má 
už za sebou rok úspěšné čin-
nosti. Počet členů se ustálil na 
patnácti. Celý rok jsme chodili 
trénovat minimálně 2x týdně. Po-
dařilo se nám vybudovat dvě hřiště
a k nim letos přidáme ještě čtyři. 
A to už se dají pořádat alespoň 
regionální turnaje. Zúčastnili jsme 
se Polabské ligy a dohráváme 
zimní Ubuligu. Tím jsme si osvo-
jili řádně pravidla, nabrali zku-
šenosti a hlavně se seznámili
s báječnými lidmi s koulemi. Poda-

řil se nám jeden Mistrovský titul.
V letošním roce už bude naše 

účast na turnajích Čapek (Česká 
asociace petanquových klubů)
a MČR určitě početnější a daleko 
úspěšnější. Prvopočátkem jsou 
profesionální koule - už si je za-
koupila většina členů včetně koulí 
indoor, což jsou koule do interiéru. 
V tréninku v Sokolovně nám zatím 
zabránila oprava komínu, ale už se 
blíží ke konci.

Alena Vaníčková

v kategoriích dospělých i dorostu. 
Hlasovat bylo možné pouze pomocí 
kuponů otištěných v deníku v prů-
běhu ledna, hlasování bylo ukonče-
no 23. ledna. Vítěz ankety byl vyhlá-

šen na galavečeru v nymburském 
Obecním domě v pondělí 2. února 
2015. Z naší obce byli nominováni 
v kategorii týmů dospělých man-
želé Alena a Rudolf Vaníčkovi za 

výsledky v pétanque. Do nominace 
v kategorii jednotlivci - mládež byla 
zařazena také Barbora Šilarová za 
výsledky ve sportovním plavání.

 (red)

Začátek jarní části soutěže fotbalu
„A“ mužstvo začíná jarní sou-

těž v neděli 22. března, mládež-
nická družstva až první týden
v dubnu.

Výbor Sokola mezi Vánoční-
mi svátky připravil rozpočet So-
kola pro Obecní úřad Kostomla-
ty na rok 2015. Vypracovali jsme 
žádost o příspěvek od ČOS na 
letošní rok k pokračování čin-
nosti vybraného oddílu mláde-
že. Žádost jsme podali pro naše 
mužstva volejbalu a pro mládež-
nická mužstva fotbalu. Snažíme 
se využít všechny možnosti jak 
obstarat fi nance pro náš sport.

Začátkem roku byla dokonče-
na rekonstrukce komína soko-
lovny. Můžeme tak zatopit ales-
poň ve stávajícím topení, ale o to 

klidnější. Snažíme se, a doufáme, 
že se nám do budoucna podaří 
najít nejvhodnější způsob vytá-
pění pro naši sokolovnu. Také 
probíhá avizovaná rekonstrukce 
dámských toalet.

Co je nového a pro nás ne moc 
příznivého?

Česká obec sokolská na zá-
kladě rozhodnutí Ministerstva 
školství zvýšila členské příspěvky 
pro členy do 64 let na 500,- Kč, 
mládež a senioři od 65 let platí 
stejně 100,- Kč. Věřím, že to čle-
nové Sokola pochopí a stav naší 
členské základny se z důvodu to-
hoto navýšení nesníží. 

Děkuji.

Vávrová  Eva
TJ Sokol Kostomlaty n/L.

Ubuliga v Úněticích
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 Na závěr

Recept na mandlové florentýnky

Bezplatná pomoc obětem trestných činů
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170 g mandlí, 70 g brusinek,
60 g agávového sirupu, 50 g más-
la, 50 ml mandlové smetany,
4 - 6 lžic rýžové nebo kukuřičné 
mouky.

Mandle namočíme nejlépe 
přes noc a oloupeme. Nasekáme 
nadrobno mandle a brusinky. 

Máslo, smetanu a sirup zahřeje-
me na střední teplotu. Vmícháme 
mandle, brusinky a mouku. Těsto 
důkladně promícháme. Lžičkou 
tvarujeme malé hrudky. Pečeme 
asi 10 minut dozlatova. Na ple-
chu necháme vychladnout.

Gabriela Poncová

Poděkování
Děkujeme manželům Loudovým za rychlou a účinnou pomoc při autonehodě na Lánech.

Děkuje celá rodina Schneidrových.

Pro připomenutí: loňského 
března jste posbírali kubíky od-
padků po „našich“ příkopech. 
Bylo to tehdá svoláno narychlo
a tak trochu na zkoušku, jestli jsme 
vůbec schopni se sejít. Nadmíru se 
to povedlo, jste skvělí. Letošního 
března bychom mohli zase něco 
zkusit, a sice jestli se opět sejdeme 
a taky jestli úsilí notorických odha-
zovačů čehokoliv od minule trochu 
polevilo. Jestli jste z toho loni měli 
dobrý pocit, jestli jste chtěli, a z ně-
jakého důvodu jste nemohli, nebo 
o tom nevěděli, a letos byste rádi 

Sousedi, pojďme to zase obejít… Zlaté prasátko, nebo snad
Bivoj z Kostomlat?pomohli, pošlete prosím krátký 

mail s vaším kontaktem na adre-
su kostoprikopy@seznam.cz nebo 
nechte kontakt na sebe na Obec-
ním úřadě. A jestli půjdete, vezmě-
te s sebou svoje nebo i cizí děti,vý-
chova je asi lepší, než lámání hole. 
Předběžný termín úklidu je neděle 
15. března. „Našimi“ příkopy se ro-
zumějí příkopy od Hrabovky až po 
Rozkoš, od Labe až po Vápensko.

Vám, kteří projevíte zájem, se 
včas ozveme s podrobnostmi. Ne-
jen za ty škarpy předem děkuji.

Vladimír Zalabák

Na Štědrý den po poledni se jed-
na mladá rodina z Kostomlat vy-
dala na procházku do lesa. Vzali to 
pěšky, došli do Šnepova a v zatáčce 
se dali lesní cestou rovnou k Myd-
lovaru. Děti pěkně pobíhaly, rodiče 
si povídali, prostě idylka. Najednou 
se ozval řev. Synek, který běžel po 
cestě napřed, zahlédl na kraji cesty 
v blátě divočáka. Než se nadál, byl 
divočák u něho, čumákem ho uho-
dil do zad, až se chlapec natáhl do 
bláta. Rodiče doběhli na místo, za-
čali na kance křičet, házet po něm, 
co jim přišlo do ruky, ale praseti se 
asi moc líbili, protože se mu vůbec 
nechtělo zmizet z místa. Vyděše-
ní rodiče nevěděli, co počít. Milý 
kanec ne a ne odejít. Stál, díval se 
na rodinku, upadl, zase se zvedl

a tak několikrát dokola. Jedna-
lo se nejspíš o kus, který se střetl
s autem a tak už po nárazu nebyl 
stoprocentně fi t. Otce rodiny na-
padla spásná myšlenka a tak za-
volal známému myslivci, aby jim 
poradil co dělat. Ještě že existují 
mobilní telefony! Kamarád nele-
nil, přijel na místo, a když zjistil, že 
prase se chová divně, nechce utéct, 
nezbylo nic jiného, než ho odstře-
lit. Celá příhoda skončila jen roz-
trženou bundou, nechci domýšlet 
horší konce. Malému hrdinovi teď 
přezdívají Bivoj. Byla to zkouška 
odvahy, nebo se jim takto přišlo 
ukázat zlaté prasátko?

Podle vypravování rodiny 
zpracoval čtenářský kroužek 

DKK

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím
paní Věře Kubánkové
Mezi námi jsme přivítali
Prokopa Motyčku, nar. 22. října 2014
Jonáše Floriána, nar. 11. prosince 2014
Kryštofa Šebu, nar. 11. listopadu 2014
Jakuba Říhu, nar. 23. listopadu 2014
Jáchyma Chadalíka, nar. 14. prosince 2014
Annu Rathouskou, nar. 19. ledna 2015
Naposledy jsme se rozloučili
s panem Miroslavem Hladíkem z Kostomlat
s paní Annou Dvořákovou z Hronětic
s panem Milanem Moravečkem z Hronětic
s paní Janou Petrnouškovou z Kostomlat

Tento rok začal velkým nedostatkem soli, neboť východní Halič 
byla obsazena Rusy. Prodával se 1 kg za 80 hal. Ceny obuvi velice 
stouply, neboť byl nedostatek kůže. Dne 18. ledna byla rekvizice 
dobytka. (md)

Psáno v kronice pøed 100 lety: leden 1915Psáno v kronice pøed 100 lety: leden 1915

Stali jste se obětí trestného činu? 
Kladete si otázku, proč se to muse-
lo stát zrovna Vám? Ovládají Vás 
pocity smutku, strachu, vzteku či 
nespravedlnosti? Nevíte, kam přes-
ně se s Vaší tíživou situací obrátit 
o radu nebo o pomoc? Nejste 
v tom sami! Právě pro Vás je tu to-
tiž projekt „Proč zrovna já?“, který 
po celé ČR pomáhá obětem trest-
né činnosti. Projekt je zaměřen na 
právní a psychosociální poraden-
ství a pomoc všem, kteří se cítí být 
obětí trestného činu, bez ohledu na 
věk, pohlaví, způsobenou újmu či 
fázi trestního řízení. V rámci střed-
ních Čech působí poradna také ve 
městě Nymburk v rámci střediska 
Probační a mediační služby ČR 
na adrese Boleslavská 139 (sídlo 

okresního státního zastupitelství). 
Poradenství poskytují zkušení 
a empatičtí poradci, kteří se sna-
ží o maximálně citlivý, diskrétní 
a profesionální přístup. Poradnu 
lze kontaktovat telefonicky na mo-
bilu +420 737 247 470 nebo +420 
733 788 936, případně elektronicky 
skrze maily jjezek@pms.justice.cz
nebo vkulikova@pms.justice.cz. 
Bez objednání je možno využít 
poradnu otevřenou v pondělí od 
15 do 17 hod. a ve středu od 9 do
11 hod. nebo si předem sjednat 
osobní schůzku. Závěrem je třeba 
zdůraznit, že veškeré tyto služby 
jsou poskytovány naprosto bez-
platně.

Mgr. Bc. Tomáš Kellner
Probační a mediační služba


