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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané, 
dovolte mi, abych vás v úvodu svého pří-

spěvku srdečně přivítala v novém roce a 
ještě jednou vám a vašim rodinám popřála 
v tomto roce hodně zdraví, štěstí, pohody 
a úspěchů nejen v osobním, ale i v pracov-
ním životě. Jak už bývá zvykem, většina z 
nás si s příchodem nového roku vytyčuje 
osobní cíle a dává různá předsevzetí. I my 
jsme si v rámci svých aktivit určili pro nad-
cházející období konkrétní cíle, které jsou 
další výzvou pro rozvoj a zlepšení života v 
našich obcích. Ráda bych vás proto s nimi 
seznámila, neboť i vy jste nedílnou součás-
tí pomyslného týmu a pro vás především 
jsou výsledky těchto cílů a změn určeny. 

Mezi stěžejní akce, které budou na úze-
mí našich obcí probíhat v nejbližším ob-
dobí, patří zejména výstavba komunikací 
a inženýrských sítí v jižní části Kostomlat, 
kde by v budoucnu mělo vyrůst 26 nových 
rodinných domů. Současně s touto akcí 
proběhne ve všech částech naší obce i avi-
zovaná instalace bezdrátového rozhlasu. 
Další, velmi významnou aktivitou, bude 
zpracování a projednání územního plánu 
obce a dále zajištění projektové dokumen-
tace na rekonstrukci čtvrtého pavilonu 
mateřské školy, jejíž realizaci předpoklá-
dáme v průběhu roku 2018. V rámci roz-
počtu jsme vyčlenili část fi nančních pro-
středků i na rekonstrukci sportovního 
hřiště u základní školy. Vzhledem k tomu, 
že se však jedná o fi nančně velmi nároč-
nou akci, budeme vlastní rekonstrukci 
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provádět postupně, v několika etapách. 
Finanční prostředky máme vyčleněny i 
na rekonstrukci lávky přes Farský potok 
a rekonstrukci navazujícího chodníku od 
budovy nádraží k budově obecního úřadu. 
Ve fázi přípravy je i zpracování projektu na 
revitalizaci zeleně v prostoru pod Farskou 
zahradou, kde by měla vzniknout příjem-
ná, odpočinková zóna a v případě úspěš-
ného jednání se zástupci církve, by zde 
mohlo vzniknout i velmi zajímavé pro-
pojení celé lokality s ulicí 9. května. Rádi 
bychom zrevitalizovali i zeleň v prostoru 
bývalé požární nádrže u separačního dvo-
ra v Kostomlatech, kde by občané mohli 
získat další prostor pro svůj odpočinek. 
Pro občany Rozkoše a Vápenska máme v 
současné době zpracovanou studii odka-
nalizování obou těchto obcí s variantním 
způsobem řešení a nadále budeme pra-

covat na získání všech potřebných doku-
mentů a povolení pro získání příslušné do-
tace. Pokračovat budou i práce na místním 
hřbitově, kde dojde k rekonstrukci a vý-
stavbě nových chodníků v jeho horní části.

K uvedenému výčtu patří samozřejmě i 
spousta „drobných“ úprav, oprav a dalších 
aktivit, které souvisejí s běžným chodem 
obce. Věřím, že i tyto drobné záležitosti 
neujdou vaší pozornosti a přispějí k zajiš-
tění spokojenosti nás všech. 

V plánu jsme ale měli i spoustu jiných 
aktivit, které se nám však z různých důvo-
dů nepodařilo dovést do úspěšného konce. 
Jedná se především o rekonstrukci chod-
níků v Kostomlatech v ulici 9. května, kde 
bude nejprve nutné odstranit havarijní 
stav potrubí a kontrolních šachet dešťové 
kanalizace. Vinou pozdního předání pro-
jektové dokumentace nebylo možné požá-
dat o dotaci na rekonstrukci obou našich 
separačních dvorů. Nepodařilo se nám 
bohužel požádat ani o dotaci na výstavbu 
dětského hřiště ve Vápensku, neboť vybra-
ná lokalita nekoresponduje se současně 
platným územním plánem. 

Přeji proto nám všem, ať se nám naplá-
nované dílo v rámci možností podaří a my 
můžeme být i nadále pyšní na naši obec, 
na naše občany a na naše společné úspě-
chy.

S úctou a přáním příjemných zimních dnů
Romana Hradilová

starostka obce
Novoroční pochod 2017
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Aktualizace obecně závazných vyhlášek

Divadelní pøedstavení Holky z kalendáøe

Poděkování

Ocenění za bezplatné dárcovství krve

Zastupitelstvo obce na svém 
zasedání dne 6. 12. 2016 
schválilo a tím aktualizovalo 
čtyři nové obecně závazné 
vyhlášky (dále OZV) platné 
od 1. 1. 2017.
 V OZV č. 1/2016 o stanove-

ní systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komu-
nálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem je ob-
čan informován, jak nakládat 
s odpadem, které složky od-
padu třídit, co patří do vel-
koobjemového kontejneru a 
kde všude jsou sběrná místa. 
Také zde najde informaci o 
nebezpečném odpadu, a jak 
musí nakládat se stavebním 
odpadem.

Obec pořádá pro seniory 
našich obcí autobusový zá-
jezd na divadelní představení 
Holky z kalendáře. Jedná se 
o něžnou a jímavou komedie 
o ženách, které jsou pro dob-
rou věc ochotny udělat to, co 
by je nenapadlo ani v těch 

Děkujeme panu  Františku Toušovi a paní Libuši Toušové za jejích obětavou péči o halu BIOS. Manželé Toušovi svou 
činnost k 31. lednu končí. Kontakt na nového správce (od 1 . února) bude zveřejněn na vebových stránkách obce.

obec Kostomlaty nad Labem

10. BDK – Bronzová medaile prof. MUDr. J. Jánského
Hladík Jakub, Jílek Zdeněk, Nováková Alena, Klosovská Markéta, Škornička Petr 

20. BDK – Stříbrná medaile prof. MUDr. J. Jánského
Janáček Dušan, Touš Martin

40. BDK – Zlatá medaili prof. MUDr. J. Jánského
Zumr Jaroslav

Zlatý kříž 3. stupně BDK
Klindera Vladimír 

Gratulujeme!
údaje poskytl Český Červený Kříž

OZV o poplatcích jsme roz-
dělili do třech nových OZV 
tak, aby se v nich mohl ob-
čan lépe orientovat. OZV č. 
2/2016 o místním poplatku 
ze psů se téměř nemění, po-
platky za psa v roce 2017 zů-
stávají stejné. Upozorňujeme, 
že majitel měl a má povin-
nost hlásit vznik i zánik po-
platkové povinnosti za psa, 
aby bylo možné psa zařadit či 
vyřadit z evidence psů, která 
je vedená na obecním úřadě 
a pomáhá dohledávat zatou-
lané psy. 
OZV č. 3/2016 o místním 

poplatku za užívání veřej-
ného prostranství je nejvíce 
aktualizovaná. Veřejná pro-
stranství v této OZV jsou vy-

nejodvážnějších snech. He-
recké obsazení: Hana Doulo-
vá, Veronika Gajerová, Dana 
Batulková, Radka Fidlerová, 
Jitka Smutná, Kateřina Ma-
cháčková, Lenka Termerová, 
Jan Vlasák aj.  Představení 
se koná 28. 2. 2017 od 19.00 

jmenována a označena v pří-
lohách této vyhlášky. Nově 
jsou zpoplatněna všechna 
reklamní zařízení (dříve bylo 
osvobozeno od poplatku 
umístění reklamního pouta-
če jedné fi rmy v počtu 1 ks, 
nyní již ne).  Poplatky se též 
platí i za umístění dočasných 
staveb a zařízení sloužících 
pro poskytování služeb nebo 
prodeje, za provádění výko-
pových prací, za umístění 
stavebních a reklamních za-
řízení, za umístění zařízení 
lunaparků, atrakcí a cirkusů, 
za umístění skládek, za uží-
vání veřejného prostranství 
pro kulturní, sportovní a 
reklamní akce a za užívání 
veřejného prostranství pro 

potřeby tvorby fi lmových a 
televizních děl. 
V OZV č. 4/2016 o místním 

poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních 
odpadů se aktualizoval po-
platek na 650,- Kč za osobu 
či stavbu určenou k individu-
ální rekreaci. Aktualizováno 
je i osvobození od poplatku. 
OZV byly vyvěšeny na úřed-
ní desce v zákonem dané 
lhůtě a naleznete je na webo-
vých stránkách obce.  http://
www.kostomlaty-obec.cz/vy-
hlasky-a-narizeni/ds-10375/
p1=208

Bc. Zdeňka Keistová
místostarostka obce

Zájemcům o knihu Tři bratři z Mydlovaru sdělujeme, 
že posledních pár vý  sků je k dispozici u pana

Mgr. Václava Kořána. 

v divadle ABC v Praze. Od-
jezd autobusu od Obecní-
ho úřadu v 16.35 hod. a od 
zastávky u Jednoty v 16.30 
hod. Svoz a rozvoz do okol-
ních obcí bude zajištěn slu-
žebním vozem. Cena: 200 
Kč. V ceně je autobusová 

doprava  a vstupenka na 
představení. Prosíme zá-
jemce, aby se telefonicky 
přihlašovali na tel. čísle 325 
538 611, 734 202 166 do 
20. 2. 2017.

Obecní úřad 
Kostomlaty nad Labem

Z
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Zprávy ze
školy

Mateøská škola

Prosinec zahalil školu do smutku.
Nečekaný skon naší milé ko-
legyně Zdeňky Marečkové nás 
hluboce zabolel. 
Realita života je ale neúprosná, 
každodenní práce ve škole musí 
pokračovat…

1. Poděkování všem návštěv-
níkům Vánočního jarmarku. 
Druhý ročník se vydařil.

2. Od ledna nastupuje na pozici 
vyučujícího matematiky pan Ing. 
Jaroslav Novák, emeritní profe-
sor matematiky nymburského 
gymnázia.

PLÁNOVANÉ AKCE:
▶ 17. 1. - návštěva Vodní elektrár-
ny Nymburk, 9. r. 
▶ 18. 1. - divadlo Nymburk, Čert 
vem anděla,“ 4. r.
▶ 23. 1. - 3. PR + třídní schůzky
▶ 24. 1. - „Čert a Káča,“ divadlo  
Na Kovárně Poděbrady, 1. + 2. tří-
da
▶ 25. 1. - soutěž v konverzaci 
Nj - Nymburk
▶ 30. 1. - kontrola ČSSZ
▶ 3. 2. - pololetní prázdniny
▶ 6. - 10. 2. - jarní prázdniny
▶ 16. 2. - divadlo Nymburk   
„Perníková chaloupka“ 1., 2. r. 
▶ 23. 2. - 24. 2. - tematická 
inspekce ČŠI
▶ 19. – 24. 2. - LVVZ resort   
Jánské Lázně, chata Duncan
▶ 10. 3. - „Dobrodružství Toma  
Sawyera,“ divadlo Gong Praha,  
4. + 5. třída
▶ 22. 3. - KMD divadlo ABC;  
„August, August,  August“
▶ 12. 4. - divadlo Nymburk mu-
zikál Šípková Růženka; 1., 2., 4. r. 
▶ 18. 4. - 21. 4. - škola v přírodě,  
2. + 5. r., penzion U Peštů Český 
ráj /www.upestu.cz/

 Zápis do 1. třídy proběhne 25. 
dubna 2017 od 13,30 hodin.

ZŠ Kostomlaty n/L.

Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou. tel.: 606 527 091
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Z činnosti SDH Hronětice

Psáno v kronicePsáno v kronice
Hronětice
Již v roce 1908 bylo v za-

stupitelstvu obce Hronětice 
rozhodnuto o výstavbě ško-
ly. Vápensko se přiškolilo 
a v roce 1912 byla podána 
žádost na stavbu školy dvoj-
třídní.

Ve schůzi místní školní 
rady bylo zvoleno pole Vác-
lava Kašičky u ,,Křížku“ a 
dáno za pozemek 1 ½ korce 
3400 korun. Plány byly vy-
hotoveny a vyplaceno za ně 
810 Kč.

Ku stavbě se místní škol-
ní rada chystala, překona-
vši několik protestů, jež 

kož i dozor na onu stavbu.
Stavbu prováděl v roce1924 

ode dne 6. dubna stavitel p. 
K. Lágner z Košátek, kterému 
byla cestou ofertní stavba za-
dána a dne 15.září toho roku 
ku svému účelu odevzdána. 
Učiti se začalo od 1. listopadu 
1924.

Stavba školy vyžádala si ná-
kladu 202. 500.-Kč

Zařízení do školy, jako lavi-
ce, tabule atd. 20.700.-Kč  Cel-
kem 223.200 .-Kč

Zařízení koupeno bylo u fi r-
my „Silvia“ z Nových Benátek. 
Škola byla zaplacena ve třech 
létech. Zemské subvence na 

školu obdržela obec Hroně-
tice 15.282 ´44 Kč. Školu vy-
světil p. děkan Jan Dytrych z 
Kostomlat. Prvním řídícím 
učitelem jest p. Adolf Wie-
sner. Na stavbu školy vypůj-
čeny peníze od spoř. a zálož. 
spolku v Kostomlatech. Jeli-
kož se očekával odliv peněz 
ze zdejší kampeličky násled-
kem placení přídělových po-
zemků, nemohla se výpůjč-
ka zde učiniti.

Památný list zazděn jest, 
psala ho sl. učitelka Anna 
Šímová.

Marta Dvořáková

podávali občané ,,Vápenští“ 
spojivše se s velkostatkářem 
v Šibicích. Avšak mnohem 
hrůznější událost zarazila 
stavbu. Dne 28.června 1914 
byl zavražděn následník trů-
nu Ferdinand s chotí. Po dobu 
1.svět.války se ohledně školy 
nic nedělo.

Počátek jednání o stavbě 
nové školní budovy stal se ve 
schůzi obecního zastupitelstva 
dne 20.11.1923.Návrh a roz-
počet na stavbu školy odporu-
čením okres. škol. inspektora 
Fr. Munzara, svěřen byl archi-
tektu p. F. Cucovi z Prahy, ja-

V uplynulém období se náš 
sbor zabýval především pří-
pravou výroční valné hro-
mady. 5. prosince jsme uspo-
řádali Mikulášskou nadílku 
s diskotékou pro děti. Čert 
s Mikulášem předal dětem 
dárky a k náladě nám zahrál 
pan Aleš Bárta. 9. prosince 
se naši zástupci zúčastnili 

schůze 6. okrsku ve Stra-
kách. Velmi dobrou akcí byl 
Silvestr 2016 s hudbou Aleše 
Bárty a vepřovými hody.
17. prosince se konala Vý-

roční valná hromada našeho 
Sboru za účasti našich členů, 
zástupců SDH 6. okrsku a 
hostů: za obec Kostomla-
ty nad Labem Ing. Romana 
Hradilová, za OSH Nymburk 
starostka Blanka Buriánová 
a za HZS Nymburk ředitel 
územního odboru plukovník 

Ing. Luděk Turek. Starosta 
Sboru ve své zprávě zhod-
notil činnost za rok 2016. 
Podařilo se nám uskutečnit 
mnoho věcí, které jsme si 
zadali do plánu činnosti. 
Ne vše se nám však podaři-
lo tak, jak bychom si přáli. 
Na této schůzi jsme schválili 
plán činnosti pro rok 2017, 
který bude rozpracován na 
jednotlivé měsíce roku 2017, 
přičemž budeme vycházet z 

(pokračování na str. 5)
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cíleně oslovit.
Letos při-

pravujeme 4. 
ročník pří-
m ě s t s k é h o 

tábora, který se bude konat 
od 10. 7. do 14. 7. V případě 
zájmu nás kontaktujte. Shrnu-
tí předešlých ročníků, včetně 
přihlášky, instrukcí a stavu 
obsazenosti letošního ročníku 
naleznete na webových strán-
kách.
Noc s Andersenem se koná v 

noci z 31. března na 1. dubna 
a již nyní se těšíme na všechny 
spáče ☺, tentokrát s výtvarní-
kem Jaroslavem Němečkem 
a hrdiny Čtyřlístku. Přihláš-
ky budou včas k dispozici v 

 Spolky

Kroužek mladých myslivců
O h l é d nut í 

za loňským 
rokem nám 

přináší negativní, ale i hodně 
pozitivní zkušenosti, ze kte-
rých budeme tento rok čerpat. 
Nadále plánujeme a pořádá-
me jednorázové akce a krouž-
ky pro děti všech věkových 
skupin. V závěru loňského 
roku se nám podařilo úspěšně 
dokončit projekt na podporu 
dětí a mládeže Středočeského 
kraje ve volném čase.
  

Děkujeme restauraci Na Pla-
ce za poskytnutí prostoru, 
ve kterém jsme 26. listopadu 
uspořádali Adventní výstavu. 
Po celý den byl připravený 
program, zakončený rozsvě-
cením vánočního stromu. 
Děkujeme členům a dobro-
volníkům Klubu, Obci Kosto-
mlaty za technické zajištění, 
paní Pecháčkové, dětem ZUŠ, 
dospělým sboristům, Čtenář-
sko-dramatickému kroužku 
pod vedením Martina Pijá-
ka za zinscenování živého 
Betlému.  Děkujeme také 
vám všem, kteří jste přispěli, 

Klub Kamarád
abychom mohli zahájit spo-
lupráci svépomocného pro-
jektu neziskové organizace 
Nedoklubko pod kolínskou 
nemocnicí. Každý z nás má 
úžasnou schopnost udělat lidi 
okolo sebe šťastnějšími. Hlav-
ní myšlenkou tohoto projektu 
je vlastnoručně vyrobit dárky 
pro ty, kteří zůstávají v ne-
mocnicích. Umíte např. plést, 
háčkovat, nebo zvládáte jiné 
kreativní techniky? Jste ochot-
ni podělit se a naučit techniku 
ostatní pro společnou práci? 
Pojďte s námi podpořit tuto 
myšlenku. Připojte se k nám 
a pojďte vyrábět pro miminka 
např. ponožtičky, nebo třeba 
čepičky. Hledáme babičky, 
maminky i děti a kohokoliv, 
kdo je ochotný pomáhat. Mů-
žete nás kontaktovat na níže 
uvedených adresách. 
Od ledna je v provozu miniš-

kolka. Děti mají možnost po-
stupně si zvykat na odloučení 
od maminky a volně se při-
pravovat na přestup do MŠ. V 
současné době je miniškolka 
obsazena. V případě zájmu o 
miniškolku zašlete svůj kon-
takt na e-mail Klubu. Pokud 
se místo uvolní, můžeme Vás 

knihovně.
Věříme, že se již podaří 

úspěšně dokončit akci ČD 
Kniha do vlaku a to umístě-
ním knihovničky do čekárny 
na nádraží v Kostomlatech 
nad Labem. Projekt spoléhá 
na slušnost lidí, kteří vypůj-
čenou knihu po přečtení vrátí 
nebo vymění za jinou. Rea-
lizace tohoto projektu bude 
uvedena na webových strán-
kách Klubu a knihovny.  
 Nadále pokračujeme v oba-

lování knih a budeme rádi za 
výpomoc při této činnosti. 

Pohodový a úspěšný rok 
2017 vám všem přeje

Klub Kamarád

plánu akcí OSH Nymburk. 
Za svoji činnost pro blaho 
sboru byl pan B. Verzich ml. 
odměněn medailí Za věrnost 
(za 20 let členství). Zástupci 
OSH a HZS předali panu F. 
Královi st. Záslužnou me-
daili za jeho dlouholetou 

Kroužek mladých mysliv-
ců za přispění Mysliveckého 
spolku Kostomlaty nad La-
bem stejně jako v předchozích 
letech vypouští do přírody 
bažanty, aby došlo ke zvýšení 
počtu zvěře a změně krve 
stávající populace. Letošní 

zima nám přinesla sněhovou 
nadílku, takže ještě intenziv-
něji přikrmujeme do krmítek, 
která máme po naší obci i v 
okolních vesnicích. Krmít-

činnost v požární ochraně. 
Tato medaile je jedním z 
nejvýznamnějších ocenění v 
dobrovolné požární ochra-
ně. VVH byla zakončena ob-
čerstvením s taneční veselicí 
s hudbou pana Petrnouška.  
17. ledna se konala členská 

schůze SDH. 20. ledna jsme 
se zúčastnili VVH SDH v 
Kamenném Zboží a 27. led-
na VVH SDH Kostomlátky. 
V únoru proběhne VVH 
6. okrsku v naší hasičské 
zbrojnici a 11. února pořá-
dá náš sbor Hasičský ples s 
tombolou a hudbou pana 
Petrnouška. Srdečně zveme 
širokou veřejnost. Přijďte se 

pobavit a podpořit nás. Těší-
me se na Vás. 
Závěrem chci poděkovat 

všem našim členkám a čle-
nům za odvedenou práci, 
našim sponzorům a přízniv-
cům za podporu naší čin-
nosti.

Miroslav Škornička,
starosta SDH v Hroněticích

Z činnosti SDH Hronětice
(dokončení)

ka pomáhají přežít ptáčkům 
zimu, a proto se můžou zapo-
jit i naši spoluobčané a pomo-
ci s přikrmováním do krmí-
tek. Je to v zájmu nás všech, 
aby příroda kolem nás byla 
krásnější. 

Děti a vedoucí kroužku Vám 
přejí hodně štěstí a zdraví  v 
novém roce 2017.

František Touš

VV KOSTOMLATECH  NAD LABEM  PO ÁDÁ   
KLUB KAMARÁD  P ÍM STSKÝ

TÁBOR 2017

KDY: 10. 7.- 14. 7. 2016
program od 8 -16 hodin
tábor ur ený školním d tem
každý den jiný program, cestování,

tvo ení, zábava, zážitky, poznání
p ihlášky ke stažení na webu 

www.klubkamarad.cz
Vezm te pro d ti p ez vky, dosp lí 

indoor obuv 
(návleky k dispozici).

Dobrovolné vstupné

Klublíkový
obchod

Tanec, p ehlídka 
masek

Hry a sout že

A-Z DIVADLO
pohádka o Balvínkovi

Ob erstvení
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Klub českých turistů
Kostomlaty nad Labem

Náš kosto-
mlatský turistický odbor, 
který vznikl na podzim roku 
2016, uspořádal 1. ledna 
2017 1. ročník Novoroční 
procházky na Mydlovar. Po-
časí bylo mrazivé a mlhavé, 
ale i přesto dorazilo na start 
procházky 48 turistů, kteří 
do Kostomlat přijeli z Břec-
lavi, Stochova, Prahy a dal-
ších více či méně vzdálených 
měst a obcí. Trasu, jejíž dél-
ka byla 9-15 km, zajistilo 5 
pořadatelů. Účastníci, kteří 
se rozhodli protáhnout své 
tělo, získali nejen příjem-
ný pocit z procházky, ale i 
krásný pamětní list s ryti-
nou Mydlovaru a podob-
nou samolepku. Chtěl bych 
poděkovat všem občanům 
naší obce, kteří se zapsali 
a přispěli tak penízkem na 
činnost nového klubu v naší 

obci.  
 V neděli 12. února při-

pravujeme další z akcí pro 
širokou veřejnost pod ná-
zvem Zimním Polabím na 
trasách  10-35 km s cílem v 
Nymburce. Opět máme  pro 
účastníky pěkný pamětní 
list a samolepky a byl bych 
rád, kdyby nás přišlo pod-
pořit více občanů a dětí z 
obce.  Závěrem bych chtěl 
pozvat do našeho klubu jak 
děti, tak dospělé z řad pra-
cujících, ale i důchodce. Vy, 
kteří budete chtít pracovat v 
KČT, dojděte osobně nebo 
zavolejte na č. 606 132 881.
 
Vážení spoluobčané, pře-

ji Vám v tomto roce hodně 
zdravíčka a fůru zážitků při 
toulkách naší krajinou. 

Zdeněk Duběnka, předse-
da  KČT  Kostomlaty

Zdravím Vás 
vážení sportov-

ní přátelé a občané Kostomlat.
Tak máme za sebou vánoční a 

silvestrovské oslavy, vracíme se 
do normálu a s hrůzou sčítáme 
škody, které napáchaly naše hří-
chy proti zdravému životnímu 
stylu.
Přeji nám všem, abychom na 

Sokol
čas zapomněli na vanilkové ro-
hlíčky, kokosky a jiné vánoční 
pochoutky.
Totéž přeji hlavně našim spor-

tovcům a sportovním oddílům, 
kteří buď pokračují v soutěžích, 
nebo se s nadšením vrhly do 
přípravy na nadcházející sezo-
nu. Věřím, že všichni přistoupí 
k jarní přípravě zodpovědně 
také hlavně proto, že nás jako 
Tělocvičnou jednotu stojí tato 
příprava nemalou částku z na-
šeho rozpočtu. Děkujeme vede-

Rekapitulace roku 2016
Náš klub pétanque vstoupil již 

do třetího roku své existence. 
Minulý rok byl konečně zúro-
čením našich intenzivních 
tréninků (2-5x týdně). Jako 
jedni z mála klubů se věnu-
jeme nejen hře, ale i nácviku 
herních situací, střelbě a po-
mocí různého náčiní přesnost 
dopadu (done) i přes výškové 
překážky. 
Celkem jsme se za loňský rok 

zúčastnili 41 turnajů domá-
cích a jednoho na Slovensku. 

Pozvánka
Všem členům Tělocvičné 

jednoty Sokol Kostomlaty nad 
Labem na výroční členskou 
schůzi, která se koná v pátek 
17. března 2017 od 18 hod. 

v Sokolovně
✴ ✴ ✴

ní obce, že nám nejen přípravu, 
ale i pokračování v soutěžích v 
hale BIOS umožnila.    
Poděkování patří i těm, kteří 

jakýmkoliv způsobem pod-
porují sport v Kostomlatech.  
Přeji nám všem hodně dob-
rých sportovních zážitků v roce 
2017. Dovolte mi, pozvat Vás, 
členy Tělocvičné jednoty Sokol 
na naši výroční členskou schůzi, 
která se bude konat v pátek 17. 
3. 2017 od 18 hod. v naší restau-
raci Sokolovna Kostomlaty.

Pétanque Najezdili jsme auty 6.900 km. 
Většině lidí se zdá, že jde o 
nenáročný a pouze rekreační 
sport. Jen pro zajímavost: po-
mocí krokoměru se změřilo, 
že průměrně se nachodí za 
jeden celodenní turnaj 10km. 
Takže jsme nachodili jen na 
turnajích kolem 400km a to 
nepočítám tréninky a přátel-
ská utkání.
Největší úspěchy na turnajích: 

1. a 2. místo v Poděbradech, tři 
druhá místa, tři třetí místa, do 
desátého místa osm umístění. 
V Polabské lize 4. místo (v loň-
ském roce 6.), Zimní UBUliga 
v Úněticích postup do osmi-

fi nále (v loňském roce pouze 
základní skupina). 
MČR – 55+ -  4. místo, střel-

ba – 7. místo, jednotlivci – 15. 
místo.
V tradici našeho turnaje O 

Mydlovarský žebřík jsme po-
kračovali 2. ročníkem. Pořada-
telsky jsme ho zvládli perfekt-
ně, pouze umístění na bedně 
se nám ani tentokrát nepoda-
řilo. Pokusíme se letos přidat 
ještě jeden v jarních měsících. 
Zájem je obrovský, ale je limi-
tován pouze našimi šesti hřiš-
ti. Pro místní mateřskou školu 
jsme také uspořádali sportov-
ní dopoledne, které budeme 

určitě i letos opakovat.
V letošním roce se zaměříme 

hlavně na herní strategii a psy-
chiku. Když zvládneme tyto 
dvě většinou silně podceňo-
vané disciplíny, určitě budou 
naše umístění ještě lepší. Veli-
ce důležité je zachovat si radost 
ze hry. Chtěli bychom tímto 
poděkovat Sokolu Kostomlaty, 
že nás vzal pod svá křídla a i 
nadále nás fi nančně podporu-
je. Bez nich a dalších sponzorů 
by to nešlo. Když se všechny 
tyto věci dají správně dohro-
mady, úspěchy nás neminou.

Alena Vaníčková

TJ Sokol Kostomlaty n./L.
Eva Vávrová- starostka
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Volejbal

Florbal

Liga na boso / Klose cup
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Volejbalová sezóna 2016–2017 
je v polovině. Ženy, které hrají 
venkovní soutěž na antuce, jsou 
na průběžném třetím místě ve 
Středočeském kraji. Aktuálně 
probíhá příprava v hale BIOS, 
další část začíná až koncem dub-
na.
Poprvé jsme přihlásili do soutěže 

družstvo kadetek. Nemáme do-
statek starších žákyň, proto jsme 

Zpátky do minulosti
Vážení čtenáři, věnujte, prosím, 

tomuto krátkému článku trochu 
pozornosti a pojďme se společ-
ně ohlédnout na naše projekty z 
roku 2016.
V posledním víkendu měsíce 

července (29. -30. 7. 2016) se v 
Hroněticích odehrál již 3. ročník 
známého turnaje Liga na boso/
Klose cup, kterého se zúčastni-

Milí čtenáři, rád bych se vám 
pochlubil, jak se nám dařilo v 
uplynulém roce. V létě to budou 
dva roky, co jsme v Kostomlatech 
založili mužský fl oorbalový oddíl 
a výsledky jsou naprosto skvělé. 
V loňské sezoně se nám poda-
řilo postoupit z prvního místa 
do vyšší ligy a letos to vypadá 
zrovna tak. Po polovině odehra-
né soutěže je naše bilance devět 

KostomlatyVK

se rozhodli přihlásit děti do starší 
kategorie a spojit síly s několika 
děvčaty z Lysé nad Labem, kte-
ré u nás hrají v letošní sezóně na 
hostování. Aktuálně (asi v polo-
vině herní části) jsou na 4. místě.
Mladší žákyně mají nejstabil-

nější tým. Po posledním turnaji 
se dělí o 1. a 2. místo ve 2. vý-
konnostní skupině. Protože jsou 
nejmladší ve své kategorii a mají 
dostatek mladších děvčat, které 
je budou postupně doplňovat, 
očekáváme, že družstvo bude na 
vrcholu v následující sezóně.
Minivolejbal doplnil své řady o 

15 nových dětí z 1. a 2. třídy ZŠ a 
trenérky posílila Žaneta Neagová, 
která začala trénovat od září 2016. 
I ty nejmenší děti si už mohly 

vyzkoušet, jak vypadá souboj 
barevného volejbalu, žlutého, 
oranžového, červeného a modré-
ho, který se hraje podle věku dětí. 
Koncem ledna pojedou změřit 
své síly na barevný festival mini-
volejbalu do Neratovic, odkud se 

ty nejlepší mají možnost dostat 
do republikového kola. No uvi-
díme.

Za VK Kostomlaty
Iveta Mezuliánková

(text i foto)

lo hojné množství týmů s velmi 
originálními jmény. 
Promotéři turnaje uspořádali 

s kladnými myšlenkami 18. 11. 
2016 v Kostomlatech nad Labem 
v místním Hostinci Na Place ve-
čírek Z nebe na zem, Lukáš Klo-
sovský. Pro zábavu byl usazen za 
mixážní pult DJ, po celý večer 
byly k zakoupení losy do tombo-
ly s velkým množstvím výher a 

k vidění byla i barmanská show. 
S neutuchající touhou skalních 

fanoušků našeho fotbalu byl 
nově 3. 12. 2016 uspořádán 1. 
ročník turnaje Klose cup v hale, 
který byl stejně tak úspěšný jako 
předešlé letní turnaje na trávní-
ku.
 Z projektů byl ve výsledku po 

sečtení vytěžen příspěvek v hod-
notě 30 000 korun.  Náš peněžní 
dar byl předán Jiřímu Škuthano-
vi, kterého v životě zasáhl nepří-

znivý osud.  
Do roku 2017 jsme vstoupili již 

s určitými plány na letní 4. roč-
ník turnaje Klose Cup - Liga na 
boso. Čeká nás mnoho vylepše-
ní, kterými budete jistě mile pře-
kvapeni, a předem doufáme, že 
se budete bavit stejně dobře jako 
na minulých ročnících. Letos 
nepůjde jen o fotbal, plánujeme 
doprovodný program pro všech-
ny. Náš promo tým už pracuje 
na přípravě. Budeme se na Vás 
moc těšit. 

Pořadatel a manažer turnaje 
Lukáš Vondra a promo tým 

Klose Cup - Liga na boso
(text: Bára Němcová)

výher, jedna remíza a žádná porážka, v 
kádru se nachází 20 hráčů, z nichž je 19 
kostomlatských borců. Za zmínku stojí i 
ovládnutí osobních statistik jak střelec-
kých, asistencí, brankářských a nesmíme 
také zapomenout, že i v trestných máme 
své lídry.
Doufejme, že v nadcházejícím roce se 

nám bude dařit zrovna tak. Všem fa-
nouškům a sponzorům dodatečně pře-
jeme šťastný nový rok.

text a foto Matouš Holub, 
předseda oddílu
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Historie včelařství v čes-
kých zemích
Včela medonosná (apis 

mellifica) odjakživa, pokud 
paměť lidská dosahuje, vábi-
la a poutala svým tajemným 
životem ducha lidského, 
takže člověk vždy chovem 
jejím se zabýval. Dějiny vče-
ly jsou tak staré jako vůbec 
dějiny lidské.
Takto začíná kniha Dějiny 

Českého včelařství.
 Již praotec Čech, když ob-

zíral novou zemi z Řípu, si 
pochvaloval, že je i na včely 
bohatá. Staří Čechové rádi 
pili medovinu, jak potvrzu-
je Dalimilova kronika. Také 
Šárka ve Starých pověstech 
českých opila Ctirada a jeho 
společníky medovinou, aby 

Včelařský patent Marie Terezie 
ze dne 30. srpna 1776 vydaný na 

Pražském hradě pro
království české.

Rok včely

ho mohla odvést na Děvín. 
V 11. a 12. století se hojně 
vyvážely z Čech do okol-
ních zemí med, vosk a me-
dovina. V Praze se odbývaly 
zvláštní medové trhy. Med 
se vyměňoval za sůl ve stej-
né váze. Včelaření se roz-
lišovalo na lesní a domácí. 
Doma mohl včelařit každý 
bez překážky, lesní včela-
ři tvořili spolek podobný 
pozdějším cechům. Volili si 
svou správu: staršího vče-
laře (lamfojta), purkmistra 
a čtyři přísežné. Měli svou 
gruntovní knihu i práva me-
dařská. Z lesního včelaření 
se musel odvádět pánům 
lesa poplatek ve výši groše 
za „úl“, proto si mohl kaž-
dý včelař v lese vyhlídnout 
příhodný strom, opatřit ho 

svým znamením, vydlabat v 
něm úl-brť a osadit ho vče-
lami. Kdo by na označeném 
stromě včelaři učinil škodu, 
nebo jej porazil, byl pokuto-
ván a trestán. I lesní zřízenci 
museli včelaře podporovat, 
hájit lípy, vrby, javory, třešně 
i jiné stromy, na nichž měly 
včely pastvu a nesměly se 

tyto stromy porážet.
  Také Karel IV. roku 1350 

potvrdil diplomem Norim-
berským práva včelařská a 
jejich sdružení.
Ve středověku byli včelaři 

ve velké vážnosti. Jejich ce-
chy a společenství se datují 
již od doby Karla Veliké-
ho. Mohli nosit zbraň, měli 
zvláštní práva a vlastní, tzv. 
včelařský soud.

Včelám dík!
text a foto

Marta Dvořáková
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V dnešním putování za polab-
skou přírodou se podíváme přece 
jen o kousek dál od Kostomlat. 
Nepřesuneme se ale jen zeměpis-
ně, ale i časově. Budeme se věno-
vat začátku čtvrtohor a místopis-
ně se ocitneme u obce Přezletice, 
která leží kousek od Brandýsa 
nad Labem.  U obce Přezletice 
se nachází tzv. Zlatý kopec, jehož 
vrchol je ve výšce 243 metrů nad 
mořem. Právě na vrcholu tohoto 
kopce se nachází lom, kde se těžil 
buližník na výrobu štěrku a který 
za první republiky patřil panu 
Antonínovi Nedorostovi z Ve-
leně. V roce 1934 zde postupně 
badatelé Petrbok a Zázvorka ob-
jevili štěrky a písky říčních teras s 
bohatými nálezy úlomků kostí a 
zubů. Lokalita byla vědecky zkou-
mána zvláště v 50. až 80. letech. 
Výzkum prováděl Ústřední ústav 
geologický a při něm zjistil, že vel-
ké naleziště pozůstatků zvířat je v 
horninových vrstvách tzv. jezer-
ních slínů, které pozůstatky zvířat 
uchovávají v tak výborném stavu 
kvůli svému vápennému charak-
teru. Stáří těchto vrstev se odha-
duje na 590-660 případně 750 ti-
síc let. Geologicky se toto období 
nazývá spodní pleistocen a zdejší 
vrstvy mají pocházet z prvního 
interglaciálu günz-mindelinu 
tedy tzv. doby meziledové. Teh-
dy po první době ledové přichází 
oteplení, stoupá hladina oceánu, 
zmenšují se ledovce, klima je tep-
lejší a vlhčí. V této době ležel Zla-
tý kopec na okraji širokého, avšak 
mělkého koryta tehdejšího Labe, 
které mohlo dočasně mít podobu 

Polabský Velebobr
průtočného jezera, ve kterém se 
zde vytvořila malá a povětšinou 
od hlavního jezera izolovaná tůň. 
O tom, jak zde v daném období 
vypadala krajina a její přírodní 
prostředí, mnohdy nejvíce vypo-
ví nalezené ulity měkkýšů, které 
charakterizují různá přírodní 
prostředí. Podle svědectví nale-
zených druhů měkkýšů, kterých 
se na Přezletické lokalitě našlo 60 
druhů, můžeme odvodit, že zdej-
ší vodní prostředí tvořily stojaté 
vody bažinného charakteru s hoj-
nou vodní vegetací. V okolí tůně 
podle nalezených dochovaných 
pylových zrn byla step s hojnými 
travinami a méně zastoupenými 
borovicovými lesíky. Nicméně 
pojďme od popisu prehistorické-
ho vzhledu lokality k tomu, co nás 
může zajímat víc a to jsou pozů-
statky zvířat, které byly na lokalitě 
nalezeny.  Mimo již zmíněných 
měkkýšů se zde našly pozůstatky 
12 druhů vodních ptáků, mno-
ho žab a ryb (hlavně štiky a líni), 
našly se zde i části krunýře želvy 
bahenní.  Byly zde nalezeny i po-
zůstatky 40 druhů savců mimo 
jiné mamuta, jelena, srstnatého 
nosorožce, vlka, zubra a právě i 
vzácně se vyskytujícího Velebob-
ra (Trogontherium cuvieri, někdy 
jmenovaný též Trogontherium 
schmerlingi).  Nyní se zastaví-
me na chvíli u velebobrů, jejichž 
nálezy pochází hlavně ze severní 
Ameriky od Velkých jezer, Kana-
dy, Aljašky, ale i z Floridy. Onen 
americký velebobr rodu Casto-
roides byl opravdu velký. Měřil 
2,5 - 2,7 metrů a vážil asi 100 kg, 

při tom ty největší měli vážit i přes 
200 kg. Jeho řezáky (přední zuby) 
byly dlouhé až 15 cm. Žil v ob-
dobí 2,5 mil. let př. n. l. a vyhynul 
zhruba před deseti tisíci lety. Přes 
svoji podobu s dnešními bobry 
a přes označení velebobr, neby-
la tato zvířata s dnešními bobry 
přímo příbuzná. Šlo o největší 
známé hlodavce, vázané hlav-
ně na močály. Amerického 2.5 
metrů vysokého velebobra rodu 
Castoroides jsme mohli vidět (v 
podobě věrného modelu, který 
vytvořili výtvarníci vedeni vědci) 
na výstavách Giganti doby ledové 
například v Křižíkově pavilonu 
na pražském výstavišti v Holešo-
vicích.  Zpět k našemu velebobro-
vi. Ten na rozdíl od amerického 
nedosahoval rozměrů malého 
medvěda, ale měl asi velikost vlka 
(podle odhadů měl být o pětinu 
až třetinu větší než jsou dnes žijící 
bobři). Velebobr Trogontherium 
cuvieri byl rozšířen od Anglie až 
po východní Evropu a patřil mezi 
charakteristické hlodavce ledo-
vých dob. Jeho pozůstatky byly 
nalezeny i v Německu, na Mora-
vě na Stránské skále u Brna a na 
Slovensku na lokalitě Plešivec. 
Na jižním Slovensku žili ještě o 
něco menší velebobři a to druh 
Trogontherium minus, jejichž 
ostatky byly nalezeny na lokalitě 
Hajnačka. Přezletické nálezy po-
zůstatků velebobra Trogonthe-
rium cuvieri skončily uložené v 
pražském Národním muzeu, ale 
několik zubů a obratlů skončilo v 
oblastním muzeu Prahy-východ 
v Brandýse nad Labem. Ve sta-

ré expozici byly tyto pozůstatky 
vystaveny spolu s dalšími zvířaty 
doby ledové (mamut, srstnatý 
nosorožec), v současnosti již tato 
expozice v brandýském muzeu 
není a pozůstatky velebobra jsou 
uchovány v depozitáři. Předlo-
žený snímek brandýského vele-
bobra vznikl na výstavě „Otisky 
minulosti“, která se uskutečnila v 
Čelákovickém městském muzeu 
a kam části velebobra brandýské 
muzeum zapůjčilo. V čelákovic-
kém městském muzeu (v expozi-
ci) se můžete setkat s bohatou ko-
lekcí kosterních pozůstatků zvířat 
nejen doby ledové (nicméně ve-
lebobra nemají), přesto návštěvu 
tohoto muzea vřele doporučuji 
(http://www.muzeum-celakovi-
ce.com/). Pokud dnes přijdete na 
lokalitu bývalého výskytu Vele-
bobra do Přezletic zjistíte, že celé 
okolí Zlatého kopce je obsazeno 
výstavbou nových rodinných 
domů. Nicméně lom je stále pří-
stupný, i když jeho dno je dnes za-
lité vodou a ve vzniklém močálu 
dnes místo velebobrů žijí žáby a 
čolci. Lom je částečně zaneřáděn 
lidskými odpadky. Ale jsou zde 
stále místa, která by mohla něco 
ukrývat. V druhohorách Zlatý 
kopec vyčníval z křídového moře 
a jisté jeho části kopce obsahují i 
křídové geologické vrstvy. I když 
na místě pozůstatky velebobra 
nejspíš neobjevíte, nález zkame-
nělé mušle nebo žraločího zubu 
vyloučit nelze.

text a foto David Macháček
priroda.kostomlaty@seznam.cz

ZUBY VELEBOBRA, Přezle  ce
Oblastní muzeum Praha - východ v  Brandýse  nad Labem

Dnešní obyvatel mokřadu v lomu na Zlatém kopci, 
čerstvě metamorfovaný Čolek obecný 
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 Na závěr

Společenská kronika
  

Blahopřejeme k významným jubileím:
 paní Marii Zalabákové z Kostomlat
 paní Věře Hejtmancové z Kostomlat
 panu Františku Novákovi z Hronětic
 paní Janě Šulcové z Kostomlat
 paní Janě Brzobohaté z Kostomlat
 panu Josefu Skořepovi z Kostomlat
 paní Libuši Kinclové z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
 Annu Buldrovou, nar. 25.11.2016
Naposledy jsme se rozloučili:
 s panem Aloisem Janstou z Kostomlat
 s paní Zdeňkou Marečkovou z Kostomlat
 s paní Alenkou Hrubou z Kostomlat
 s panem Karel Malým z Hronětic
 s paní Martinou Hulpachovou z Kostomlat

Nic netrvá věčně. Něco hez-
kého končí, ale zároveň něco 
krásného začíná. A přestože už 
nejsme žáky základní školy a 
vlastě ani spolužáci, jsme pořád 
skvělá parta. Od září jsme se 
sice nevídali každý všední den 
v lavicích, avšak prožili jsme 
spolu nádherné pátky, kdy jsme 
chodili do tanečních. O tom, jak 
bylo těžké dostat se do Taneč-
ních kurzů Alfa, jsme vám psali 
již minulý rok. Já myslím, že to 
našim rodičům opravdu stálo za 
to, protože to, jak jsme se nauči-
li tancovat a s jakými tanečními 

V Kostomlatech nad Labem 
proběhl již tradiční 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. 

Program přednesl pěvecký 
sbor HLAHOL z Nymburka. 
Jeho členkou je Ing. Miroslava 
Zajanová, která pro nás tento 
koncert každoročně zařizuje. 
Velké poděkování patří také 
Obecnímu úřadu v Kostomla-
tech n. L., který se na této akci 
podílel fi nančně. V letošním 
roce nám zazněla slavná Vá-
noční mše J. J. Ryby: Hej mi-
stře. Bylo vybráno: 3 498,- Kč
Celkem bylo vybráno v Lysé 

nad Labem, Milovicích n. L. a 
Kostomlatech n. L. 38438,- Kč
Vám všem, kteří jste přispěli 

na tuto sbírku, patří veliké po-
děkování za všechny potřebné

Za Farní charitu Lysá nad 
Labem Labutová Jaroslava

Děkujeme touto cestou 
všem, kteří se přišli rozloučit 
s naší drahou Mgr. Zdeňkou 
Marečkovou a za vaši velkou 
podporu v našem hlubokém 

zármutku.

Rodina Marečkova 
a Králova

Protože přestala v Kosto-
mlatech ordinovat MUDr. 
Věra Pinkavová, vkládáme 
do tohoto čísla platný auto-
busový jízdní řád, abychom 
Vám usnadnili cestu k paní 
doktorce do nymburské ordi-
nace.  Stále se snažíme zajistit 
nového lékaře, který by ordi-
noval přímo v Kostomlatech, 

bohužel se zatím nedaří
Oú Kostomlaty nad Labem

Děkujeme paní Davídko-
vé z Vápenska, paní Králové 
z Hronětic, paní Slípkové a 
Mrňavé z Rozkoše za to, že po 
dlouhá léta chodily jako zá-
stupkyně obce gratulovat jubi-
lantům ve svých obcích. Stejně 
tak děkujeme paní Charváto-
vé, která se uvolila pokračovat 

v této činnosti na Lánech. 
Oú Kostomlaty nad Labem

Poděkování

Jízdní øády

Taneční 2016

Tøíkrálová sbírka 
v Kostomlatech 

nad Labem 2017

fi gurami jsme se seznámili, by 
se nám bez nich nepodařilo. 
Přestože nám spousta tanců dě-
lala na začátku potíže, na věneč-
ku jsme zvládali všechny skvěle. 
Zúčastnili jsme se také prvního 
ročníku taneční amatérské sou-
těže, kterou pro nás pan mistr 
Richard Kubelka se svojí part-
nerkou Julií připravili. Zlatý a 
stříbrný stupeň vítězů obsadily 
dva naše kostomlatské páry. Ta-
neční jsme si opravdu moc užili, 
každá hodina byla něčím jiná a 
také lepší a zajímavější. Myslím, 
že spoustě z nás to bude hodně 

chybět. 
A budoucím účastníkům ta-

nečních, kteří stále o své účasti 
pochybují, rozhodně doporu-
čuji, aby se přestali rozhodovat, 
ale raději začali nakupovat šaty 
a obleky, které budou za půl 
roku potřebovat.

Th alie Petráňová
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Foto: Archiv


