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Slovo starostky

Vánoce ve znamení sbírky  
na opravy kostela

Vážení spoluobčané,
v posledním vydání Kostomlatských 

novin jsem poměrně obsáhle popsala 
výčet akcí, kterými se obec v současné 
době zabývá, v jakém jsou stádiu rozpra-
covanosti a kdy se dá očekávat konkrétní 
hmatatelný výsledek. Dnešní příspěvek 
je proto trochu netradiční v tom smyslu, 
že je oproštěn od veškerých formalit, je-
likož vám v něm chci především z celého 
srdce popřát úspěšný vstup do nového 
roku, hodně štěstí, zdraví, lásky a osobní 
pohody a to jak vám osobně, tak i všem 
vašim nejbližším. 

Jsem si plně vědoma toho, že k napl-
nění zmíněného přání přispívá i všeo-
becná nálada v celé společnosti, v našich 
rodinách i mezi námi spoluobčany. Do-
volte mi proto, abych u této příležitosti 
vyslovila ještě jedno své velké osobní 
přání. Abychom se k sobě v letošním 
roce, který je zároveň i rokem volebním, 
vzájemně chovali s úctou, slušností, 
abychom do budoucnosti hleděli s po-
zitivním nadhledem a nezabředávali do 
osobních půtek, osočování a zkreslují-
cích polopravd. Těch nehezkých a pro-
blematických věcí je kolem nás, bohužel, 
stále dost a tak pojďme táhnout za jeden 
provaz, jedním směrem a uchovejme 
alespoň v našich obcích všeobecnou po-
hodu a tvůrčí klima.

S úctou vaše starostka
Romana Hradilová

Během letošní půlnoční mše, kte-
rá byla zahájena rozezvoněním našich 
kostomlatských zvonů, kterého se uja-
la partička místních farníků, probíhala 
sbírka, do níž mohli přispět všichni ná-
vštěvníci bohoslužby. Za celou mši se vy-
bralo 14 481,- Kč, které budou použity 
na opravu našeho kostela. 

Jako již tradičně se 6. ledna 2018 konal 
Tříkrálový koncert díky paní J. Labutové 
pod patronací Farní charity v Lysé nad 
Labem, Obce Kostomlaty nad Labem  
a Římskokatolické 
farnosti v Lysé nad 
Labem. Kostelem sv. 
Bartoloměje se nes-
ly tóny České mše 
vánoční „Hej mis-
tře“ Jakuba Jan Ryby  
v podání nymbur-
ského sboru Hlahol. 
Na tomto koncertu 
se vybralo 8 567,- Kč, 
které také putují na 

Tělocvičná jednota Sokol Kostomlaty 
nad Labem Vás srdečně zve na

Sportovní ples
Kdy: 2. března 2018 od 20:00 hod.

Kde: Sokolovna v Kostomlatech nad Labem
K tanci a poslechu Vám zahraje hudební 

skupina RAILBAND
Vstupné: 150 Kč

Předprodej vstupenek v Cukrárně a kavárně 
u Evy nebo na tel.: 728 430 819

Bohatá tombola
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opravy kostela. 
Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli 

tak, aby se částka určená na opravy koste-
la vyšplhala na celkem 23 048,- Kč. Část-
ka sice nepokryje velké výdaje na opravy, 
ale je znamením zájmu našich občanů  
o uchování kulturních hodnot, které 
nám zanechaly minulé generace. Pro dal-
ší možnou podporu oprav kostela bude  
v dohledné době zřízen transparentní 
příspěvkový účet, jehož číslo zveřejníme  
v příštích vydáních Kostomlatských novin.

Novoroční pochod
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Rozpočet

Poplatky obci v roce 2018

Do prvního čísla Kosto-
mlatských novin v roce 2018 
jsme požádali další dva za-
stupitele o rozhovor. Oslo-
vili jsme dva členy Sdružení 
Kostomlatsko, Davida Melin-
gera a Zdeňka Zajana. Oba 
dva nastoupili do zastupitel-
stva až minulý rok. Pan Me-
linger otázky zaslal v termínu 
a pan Zajan se nám omluvil, 
jelikož se přestěhoval. Do po-
litického života v Kostomla-
tech se již nesnaží tolik zasa-
hovat a v příštích volbách ani 
nehodlá kandidovat. Věříme, 
že tento jeho krok pochopíte 
a omluvíte jeho neúčast v naší 
rubrice.

Redakce

Schodek rozpočtu bude zajištěn z finančních prostředků uložených na účtech obce. 

Rozhovor se zastupiteli

Splatnost poplatků: od 2. 1. 
2018 do 28. 2. 2018
• v hotovosti do pokladny OÚ 
v pokladních hodinách -
v pondělí a ve středu od 7 do 
11 hodin a od 12 do 17 hodin;
• na účet 504 364 369/0800  
s variabilním symbolem čísla 
domu, složenkou, kterou za-
šleme na vyžádání
Poplatek za odpad.....650,- Kč/
trvale hlášený občan
nebo.....650,- Kč/nemovitost, ve  

které není hlášena k TP žádná 
osoba
Poplatek ze psa v obci Kosto-
mlaty nad Labem:
za prvního psa.....100,- Kč
za druhého a každého dalšího 
psa téhož držitele.....150,- Kč
Poplatek ze psa v obcích 
Hronětice, Lány, Rozkoš a Vá-
pensko:
za prvního psa...5o,- Kč
za druhého a každého dalšího 
psa téhož držitele .....100,- Kč

Poplatek za stočné.....138,- Kč/
os./měsíc nebo nemovitost/
měsíc- splatné vždy do 15. dne 
daného měsíce (cena za stočné 
pro rok 2018 činí 47,31 Kč/m3)

Poplatek za hrobová místa od 
roku 2018:
Jednohrob........500,- Kč/10 let
Dvojhrob..........700,- Kč/10 let 
Trojhrob...........900,- Kč/10 let

1. Povedlo se Vám splnit si 
nějaký váš předvolební cíl?

Mým osobním cílem bylo 
doplnit tým, který opustilo ně-
kolik zastupitelů a pomoci paní 
Hercokové a Zajanové v další 
práci pro obec. Bohužel voliči 
rozhodli jinak a je třeba to re-
spektovat. Je pravda, že na veřej-
ná zasedání chodím až jako za-
stupitel od února 2017, ale díky 
tomu vím, že veškerou energii za 

poslední 3 roky věnovalo nové 
vedení obce parcelám Křenovka  
2 a chodníkům na hřbitově.

2. Co vidíte jako největší 
problém v našich obcích?

Slova jako kanalizace, vodo-
vod, chodníky, škola, školka, 
stavím na stejnou úroveň jako 
doma počítač nebo lednice, je 
třeba na tom pracovat, postupně 
a vytrvale. Osobně se mi ale ne-
líbí kosmická rychlost devastace 
ulice Doubravská, ani odpo-
věď, že silnice nepatří obci. Co  
k tomu dodat.

3. Na co můžeme být  
v Kostomlatech hrdí?

Všeobecně jsem hrdý na lidi, 
kteří se prostě chtějí mít lépe  
a jsou pro to ochotni něco udě-

lat. Nebo je to jen po práci baví. 
Ty Máje, hasiče nebo okrouhlici 
na Vápensku právě takoví zalo-
žili. Důležitá je také práce s dět-
mi a příroda. 

4. Slovo na závěr – zhodno-
cení vývoje obce, vzkaz nebo 
prosba

Že se budou naše obce rozví-
jet a že se podaří postavit hřiště 
u školy, je jisté, ale co je zatím ta-
jenkou, kde bude vlastně obecní 
úřad, jestli budou vůbec star-
tovací byty nebo pečovatelský 
dům. A prosba, aby hlavně čtyři 
zastupitelé, kterým ta většina 
někdy při hlasování nevychází, 
dokázali ustoupit a pak se třeba 
někam pohneme. Všem obča-
nům přeji hodně zdraví a ať se 
Vám daří.

David Melinger
(Sdružení Kostomlatsko) 

Vzdělání: Střední odbor-
né učiliště energetické 

Povolání: elektromontér, 
ČEZ Distribuce 

Záliby: cestování, chalu-
pa, divadlo, štípání dřeva
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Transparentnost – obecní finance

Archeologické nálezy pøi stavbě inženýrských sítí pro rodinné 
domy v Hradišťské ulici

Obec, jako jedno z nejnižších 
státních zřízení, je povinna při 
svých investičních záměrech do-
držovat určitá pravidla, vyhlášky, 
nařízení a zákony, které jsou pro 
tyto záměry určující a ohraniču-
jící. Jsou to finanční prostředky, 
které jsou dotovány z různých 
státních institucí a výběru daní 
a obec je povinna s nimi hospo-
dařit s péčí vlastního hospodáře. 
Jednou z hlavních vlastností od-
povědných vedoucích pracovní-
ků obce by měla být transparent-
nost při jejich využívání, důsledná 
kontrola a účelovost vynakládání. 
Vzhledem k tomu, že převážná 
část investičních záměrů obce by 
měla sloužit ke zlepšení životního 
prostředí, životní úrovně obyvatel, 
úroveň školství a dalších požitků 
ve prospěch občanů, mělo by být 
stěžejním záměrem vedoucích 
pracovníků obce nejefektivnější 
využití finančních prostředků při 
všech investičních záměrech, kte-
ré chce obec realizovat.

Stát, prostřednictvím své legis-
lativní pravomoci navrhl a od-
souhlasil zákon č. 137/2009 Sb. 
ve znění jeho pozdějších novel, 
který se problémy se zadáváním 
veřejných zakázek přímo zabývá a 
určuje postupy a omezení, aby ne-

Jakákoliv nová stavba skrývá  
v sobě potenciál rozvinout a vy-
lepšit obraz obce, v níž se každý 
den pohybujeme, velmi často však 
také možnost dozvědět se něco více  
o lidech, kteří prožili svůj život  
v úrodném Polabí dávno před 
námi. V roce 2014 přinesl archeo-
logický dohled při stavbě nové bu-
dovy firmy DAGROS na východ-
ním okraji Kostomlat nad Labem 
skutečně ojedinělé doklady pohřbí-
vání z mladší doby kamenné (15 
hrobů z 1. poloviny 5. tisíciletí př. 
n. l.; referováno v Kostomlatských 
novinách v čísle 4/2015). Rovněž 
aktuálně probíhající výstavba inže-
nýrských sítí na jižním okraji obce 
při Hradištské ulici slibovala nové 
nálezy a realita opět předčila oče-
kávání.

Poloha, kam stavební stroje za-
mířily, leží blízko poslední nevý-
razné kóty o nadmořské výšce 186 
m n. m., při pohledu na mapu je 

docházelo k neefektivnímu úniku 
finančních prostředků na inves-
tice. V zákoně jsou specifikovány 
určité postupy pří zadávání ve-
řejných zakázek, jejich pravidla 
v kontextu finančních částek pro 
investici a určité vlastnosti, které 
by měly výběrová řízení provázet.  
V kontextu tohoto zákona dosta-
li investoři možnost, ať už jsou 
to obce, města, státní instituce  
a další, vypracovat si v rámci 
svého celku určité zjednodušení 
tohoto zákona a provést určitou 
aplikaci do svých poměrů, u nás 
v rámci obce. Materiál tohoto 
znění má i naše obec a jmenuje 
se „Směrnice č. 23/2015“, která 
řeší zadávání veřejných zakázek  
v našich obecních poměrech. Tato 
směrnice byla v tichosti odsouhla-
sena radou obce pod usnesením 
č.19N/2014. Kontrolní výbor, 
který je ze zákona o obcích urče-
ný ke kontrole činnosti a hospo-
daření obce, již na svém řádném 
zasedání dne 24. 11. 2015 provedl 
kontrolu této směrnice a doporu-
čil její úpravu ve smyslu transpa-
rentnosti v praktickém používání  
a její zveřejnění na webových 
stránkách obce. Bohužel, zastu-
pitelstvo obce se k uvedenému 
doporučení vůbec nevyjádřilo. 

Ke stejnému postupu a závěru se 
došlo i na základě zápisu KV ze 
dne 25. 4. 2017. Transparentnost 
se bohužel opět nepodařilo do 
této směrnice doplnit. 

Až teprve po mé angažova-
nosti, kdy jsem se začal zabývat 
kontrolou transparentnosti akcí: 
parkoviště nádraží 1. etapa, par-
koviště nádraží 2. etapa, chod-
níky hřbitov 1. etapa, chodníky 
hřbitov 2. etapa jsem po nátlaku 
a důkazu, že jiné obce mají tuto 
směrnici běžně na webových 
stránkách obce, dostal ke kopii 
tohoto dokumentu, který neměli 
doposud ani někteří členové za-
stupitelstva obce. Teprve po té, 
na dalším veřejném shromáždění 
dostali dokument všichni členo-
vé zastupitelstva obce. Na návrh 
předsedkyně kontrolního výbo-
ru Mgr. Mileny Hercokové, která 
na zmíněném veřejném zasedání 
dne 14. 12. 2017 opět přednesla 
návrh tohoto výboru na úpravu 
transparentnosti, se opět ukázala 
neochota vedoucích představitelů 
a některých zastupitelů a návrh 
opět nebyl přijat. 

Body, které měly být upraveny 
ve zmíněné směrnici č.23/2015.

1/ upravit článek 5 tak, aby se 
při veřejných zakázkách oslo-

vovali minimálně 3 dodavatele  
a ustanovit hodnotící komisi.

2/ při výběrových řízeních na 
zakázky dle čl. 6 ustanovit hodno-
tící komisi, aby o částkách od 100 
000 do 1 500 000 Kč na stavební 
práce nerozhodoval jen jeden člo-
věk.

3/ veškeré zakázky a to i malé-
ho rozsahu zveřejňovat na webo-
vých stránkách obce.

4/ směrnici 23/2015 zaslat 
všem ZO a zveřejnit ji na webo-
vých stránkách obce.

Nechám na zvážení všem čte-
nářů KN jestli je to tak mnoho 
pro zabezpečení transparentnosti 
v budoucnosti zadávaných veřej-
ných zakázek obce a možnosti 
kontroly účelovosti a výše vyna-
ložených finančních prostředků. 
Tento názor je třeba vnímat v 
kontextu tohoto roku, který bude 
jako poslední volební a bude tudíž 
snaha ještě naposledy proinvesto-
vat co nejvíce prostředků na úkor 
časové přípravy a tudíž kvality vý-
běru dodavatelů a někdy neúčelné 
vynaložených prostředků. To, co 
se nepodařilo za uplynulé tři roky, 
se teď budeme snažit dohnat. Tak 
ale hlavně transparentně.

Veselý Milan

zřejmé, že ani ne 200 m od napo-
jení nově budované ulice na ulici 
Hradištskou již začíná labská niva. 
S ohledem na tuto – z hlediska pra-
věkého či raně středověkého osíd-
lení – špičkovou polohu bylo tedy 
vlastně překvapivé, že počet naleze-
ných objektů nepřesáhl ani desítku.

Záchranný archeologický 
výzkum, realizovaný Ústavem 
archeologické památkové péče 
středních Čech, p.o. pod vedením 
autora tohoto příspěvku, byl od 
začátku provázen myšlenkou, že 
u několika nalezených dochova-
ných archeologických objektů jde 
o okrajovou část raně středověké-
ho sídliště z tzv. starohradištního 
období, čímž je v Čechách ozna-
čena epocha přibližně 7. – 8. stol. 
n. l. Tomu nasvědčovaly postupně 
odkrývané sídlištní jámy s četným 
materiálem, především archeology 
patrně nejčetněji nalézanými zlom-

kostrový pohřeb, přičemž jedinec 
ležel na zádech s hlavou k jihu. Zda 
byl pohřbený muž či žena, bude 
zřejmé až po antropologickém roz-
boru kostí, který bude teprve pro-
veden. Tento rozbor pomůže od-
halit také věk zemřelého i některé 
choroby či zranění, jimiž za života 
mohl projít.

Pohřbenému bylo na poslední 
cestu vloženo do hrobu celkem 10 
různých nádob (velkých zásobnic 
i malých hrnečků) ať již prázdných 
či naplněných potravinami či ná-
poji. Zvykem bylo nicméně vyrábět 
nádoby určené k uložení do hrobu 
právě a pouze za tímto účelem, 
stav zachovaných zlomků je tedy 
mimořádně špatný kvůli obvykle 
nedostatečnému výpalu takové-
ho zboží. I tak je pravděpodobné, 
že se při pozorném laboratorním 
zpracování podaří nádoby znovu 
sestavit či alespoň rekonstruovat 

ky keramických nádob (obr. 2 - vle-
vo). Jako poslední přišel na řadu 
přibližně čtvercový objekt o hraně 
cca 3 m, který se jevil jako jedno z 
typických částečně zahloubených 
obydlí té doby. Že může být ar-
cheologie vědou plnou překvapení, 
ukázalo se již nedlouho po začátku 
odkryvu. Naše povědomí o minu-
losti Kostomlat bude tak navzdory 
prvotním domněnkám obohace-
no rovněž o nový komorový hrob 
(obr. 1) tzv. bylanské kultury doby 
halštatské (tj. starší doby železné) - 
čímž by měl být zařazen do období 
přibližně mezi lety 800 – 550 př. n. l. 
(tato datace se v průběhu zpracová-
ní bude zpřesňovat).

Do hrobové jámy, v níž byla 
pravděpodobně vystavěna masiv-
ní dřevěná komora (jak dokládají 
dvě nápadné sloupové jámy na 
jižní straně a také 4 drobnější kůlo-
vé jamky na dně), byl tedy uložen (pokračování na str. 4)
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jejich tvar. U drobné nádobky čís-
lo 3, která ležela rozpadlá v oblasti 
hrudníku, byla již tato snaha úspěš-
ná (obr. 2 - vpravo).  

Přes systematické užití detektoru 
kovu nebyly bohužel v hrobě odha-
leny jinak obvyklé kovové nálezy.  
V severozápadní části hrobu byly 
odkryty zbytky drobnějšího, prav-
děpodobně již spíše zvířecího ske-
letu (potravinového milodaru?),  
i toto však bude potřeba ještě potvr-
dit odbornou analýzou kostí (neby-
lo by neobvyklé, kdyby byl v hrobu 
uložen i druhý lidský jedinec).

Zjištěný hrob byl do podloží za-
hlouben pouze 30 cm a přičteme-li 
ornici, potom nebylo dno hrobu 
hlouběji než 60-70 cm. Tato velmi 
nápadná skutečnost je nepochybně 
pouze dnešním stavem, protože 

obdobné komorové hroby mohou 
být hluboké i přes dva metry. Je 
vysoce pravděpodobné, že během 
posledních dvou a půl tisíc let do-
šlo ke značnému snížení terénu. 
To může vysvětlovat osamocenost 
hrobu na lokalitě – mělčí objekty 
podlehly erozi či orbě. Nelze vylou-
čit, že nad hrobem byl navršen mo-
hylový násep, i ten byl však časem 
rozrušen.

Při studiu civilizací doby hal-
štatské se zabýváme epochou, 
která sice v mnohém navazuje 
na vývoj předchozí pozdní doby 
bronzové, struktura společnosti 
je ovšem poněkud proměněna 
a spíše rozdrobená společnost se 
znovu konsoliduje směrem k dal-
šímu dynamickému civilizačnímu 
vrcholu na konci doby halštatské  

a počátku doby laténské 
(tedy na přechodu starší  
a mladší doby železné). Jde 
však o otevřenou společ-
nost, která v sobě s oblibou 
integruje i vzdálenější (pře-
devším mediteránní) vlivy 
– v hmotné i duchovní ob-

lasti. Tradiční název epochy – starší 
doba železná – nám naznačuje, že 
právě v tomto období na našem 
území zobecňuje výroba a zpraco-
vání železa. 

Oblast Nymburska v této době 
činí zajímavou, že se zde pohy-
bujeme v místě styku dvou vý-
raznějších archeologických celků 
– již zmíněné bylanské kultury se 
vztahem k západním oblastem  
a tzv. slezkoplatěnické kultury, což 
je skupina navázaná spíše na Mora-
vu a Slezsko. Nalezený hrob je zře-
telným reprezentantem bylanské 
tradice. 

Vedle skutečnosti, že společen-
ský status takto pohřbeného jedin-
ce mohl být s ohledem na podobu 
jeho hrobu relativně vysoký, je 
význam objeveného hrobu velký 
také proto, že období, v němž byl 
hrob uložen, patří v regionu z po-
hledu archeologie k těm méně po-
znaným. V roce 1910 byl podobný 

Obr. 2. Dvě zrekonstruované ná-
doby z naleziště. Vlevo – slovanská 
nádoba 7. – 8. stol.; vpravo – nádoba  
č. 3 z halštatského komorového hrobu.

Obr. 1. Halštatský komo-
rový hrob z Kostomlat nad 
Labem. Mírně od středu vle-
vo – kostra v natažené poloze; 
okolo skeletu – keramické 
nádoby.

Psáno v kroniceSDH Hronětice
Po 2. světové válce se sbor 

vzchopil a pokračoval dále ve 
své bohaté činnosti. Obměnil 
se také výbor sboru. Získali také 
novou motorovou stříkačku PS 
8, která se ukázala jako velmi 
účinná pro hašení. Následně 
bylo zakoupeno hasičské vozi-
dlo T 805. Do sboru se hlásilo 
mnoho mladých mužů i žen. V 
čele sboru stál v této době p. Vác-
lav Málek a velitelem se stal p. 
Josef Bašus. Začal se klást důraz 
na prevenci proti vzniku požárů. 

Členové sboru se nadále soustavně 
připravovali na zásahy při požá-
rech a jiných událostech, zlepšilo se 
vybavení věcnými prostředky. Do-
šlo k velkému požáru kolny u Šibic, 
kde byla uskladněna sláma a seno.

V letech 1960-1965 přišlo ke 
sboru dalších 15 mladých členů: 
bratři Králové, Olda Bašus, Petr 
Kořínek, Milan Král, Jarda a Ven-
da Málkovi, Jiří Dvořák a jiní. Byl 
položen základ nového požárního 
družstva, které pilně nacvičovalo 
soutěže - prvním úspěchem bylo 

2. místo na soutěži v Milovicích v 
roce 1968. Od té doby se obě muž-
stva aktivně zúčastňují jak okres-
ních soutěží, memoriálů, tak po-
hárových klání. Okusili i účast na 
krajských soutěžích. V roce 1983 

bylo založeno družstvo žen, kte-
ré dosáhlo na 5. místo v krajské 
soutěži.

Mimo preventivní a represiv-
ní činnost se sbor zabývá kultur-
ní činností.

Složení výboru a členská zá-
kladna SDH

V současné době funkci 
starosty zastává p. Miroslav 
Škornička, který funkci 
převzal po p. Františko-
vi Královi. Ten odešel na 
vlastní žádost a z funkce 
starosty odstoupil. Funkci 
velitele hasičského sboru 
zastává p. Libor Pour. Sbor 
má 68 členů.

Marta Dvořáková

1884 - 1984 1. místo v prvním kole soutěže 
požárních družstev roku 1983

hrob pravděpodobně nalezen  
v Nymburce, je nám však znám 
pouze na základě dochovaných 
částí vozu, který byl uložen do 
(patrně podobně upraveného) 
hrobu spolu se zemřelým. Nálezy 
doby halštatské bývají pravidelně 
zachycovány v historickém centru 
Nymburka, kde touto dobou stál 
opevněný dvorec. Sídliště doby 
halštatské bylo prozkoumáno také 
v Třebestovicích v roce 1986 v sou-
vislosti s výstavbou dálnice D11. Je 
zřejmé, že tento obraz reprezentuje 
spíše nedostatečný stav poznání 
a nálezy budou v budoucnu ještě 
přibývat.

A protože víme, že místa, kde 
lidé doby halštatské žili a prostor, 
kam ukládali své zemřelé, odděluje 
obvykle vzdálenost pouze několi-
ka málo stovek metrů, nelze další 
nálezy toho období vyloučit ani  
v Kostomlatech.

To jenom podtrhuje potřebu 
pečlivého sledování dalších sta-
vebních akcí v obci. Informace 
pro stavebníky pro (ze zákona 
povinné) ohlášení plánované 
stavby naleznete na stránkách  
www.uappsc.cz.

Mgr. Luděk Kos
Ústav archeologické památ-

kové péče středních Čech p. o.
ludek.kos@uappsc.cz
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Zprávy z mateøské školy

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

 Předvánoční čas v naší ma-
teřské škole se nesl v duchu 
radostného očekávání. 

Na začátku prosince k nám 
jako tradičně zavítal Mikuláš 
se svou družinou. Některé 
děti tuto návštěvu očekávaly 
trochu s obavami, ale proto-
že Mikuláš u nás převážně 
chválil, slziček bylo opravdu 
málo. Za společnou básnič-
ku Mikuláš odměnil každého 
balíčkem a nakonec celé jeho 
družině děti zahrály vánoční 
pohádku. 

Chtěli bychom poděkovat 
žákům 9. třídy a jejich tříd-
ní paní učitelce, za přípravu 
mikulášské návštěvy, které se 
zhostili na jedničku. 

V prosinci nás čekalo ješ-
tě plno práce, všichni jsme 

Žákovský parlament je zase-
daní žáků z páté, šesté, sedmé, 
osmé a deváté třídy. Z každé 
třídy byli zvoleni dva zástupci, 
kteří se pravidelně jednou mě-
síčně scházejí. Na parlamentu 
žáci ze tříd přednesou své ná-
vrhy, nápady nebo připomín-

si toto předvánoční období 
pěkně užili. Děti si vyrobi-
ly dárečky a vánoční přání 
pro své blízké. Pečlivě jsme 
připravovali program, kos-
týmy a rekvizity na vánoč-
ní besídku. Besídku jsme 
přenesli z prostor mateřské 
školy do Hostince Na Place  
s dobrým úmyslem, předsta-
vení společného programu za 
celou mateřskou školu, kterou 
si užijí zejména děti a záro-
veň se vyhneme komplikacím  
z pohledu bezpečnosti, hygi-
eny apod. v prostorách MŠ. 
Program besídky se dětem 
povedl náramně a zhodno-
tily ji s velkou spokojeností. 
Doufám, že i rodiče pocho-
pili naše společné úsilí a pře-
hlédli nedostatky spočívající v 

přeplněné kapacitě hostince. 
Prostory, kde je možno uspo-
řádat podobné společenské 
události, v obci zrovna nemá-
me. Rádi přivítáme na příští 
společné akce možné náměty 
a jakoukoli pomoc. 

V předvánočním čase 
jsme navštívili divadel-
ní představení „Čert vem 
anděla“ v Hálkově divadle  
v Nymburce. Milé čertí 
představení propojilo peklo  
s nebem a za doprovodu pís-
niček děti příjemně pobavilo.

Za naše snažení musela při-
jít odměna. Pod stromečkem 
nám Ježíšek nadělil spoustu 
nových hraček, her, knih a ji-
ných didaktických pomůcek. 

Předvánoční čas jsme za-
končili výletem do starobylé-

ho města Kutné Hory. Čekal 
nás vánoční program v po-
době adventního příběhu – O 
tom Božím čase v kostele Jana 
Nepomuckého. Kde se i naše 
děti podílely na velké části pří-
běhu, vše za doprovodu živé 
muziky. Děti si zatancovaly 
v nejbáječnějším pekelném 
sklepení s čerty muzikanty  
a čerticí divadelnicí. Celý vá-
noční program jsme uzavřeli 
něčím dobrým k snědku.  

V novém roce se těšíme na 
spoustu nových aktivit a pod-
nětů, které nás čekají. 

S přáním hodně zdraví  
v novém roce přeje

kolektiv MŠ 
Mgr. Šárka Dvořáková

Obrázek č. 1 a 2: Betlémování – Kutná Hora

ky k chodu školy. Z každého 
jednání pravidelně pořizujeme 
zápisy, které jsou zpřístupněny 
ve vstupní hale. 

Na podnět parlamentu se 
uskutečnilo již několik škol-
ních akcí – Halloween, hra-
bání listí, charitativní vánoční 

jarmark. Na jarmarku se nám 
podařilo vybrat 25 500,- Kč. 
Děkujeme moc všem, co se 
přišli podívat na náš jarmark a 
koupili si něco malého, co jim 
udělalo radost. Tím také všich-
ni přispěli Karolínce Hájkové z 
Oskořínka. Všem mnohokrát 

děkujeme, je vidět, že nám ne-
jsou lhostejné životy druhých.

Mezi další akce, které parla-
ment plánuje, patří třeba maš-
karní rej, Den Země a několik 
sportovních akcí.

Žákovský parlament
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Kostomlatští turisté 
zahájili nový rok

Klub Kamarád a knihovna

Kroužek mladých myslivců
Po vánočních prázdni-

nách jsme se 8. ledna znovu 
začali s dětmi z kroužku ví-
dat na našich pravidelných 
schůzkách. Protože je stále 
zima, pokračujeme s přikr-
mováním zpěvného ptactva 

Vážení čtenáři a spoluob-
čané, předem bych Vám chtěl 
jménem celého odboru po-
přát do nového roku hodně 
zdraví, pohody a spokojenos-
ti.

Letošní rok není jen rokem 
100. výročí založení naší re-
publiky, ale zároveň si při-
pomínáme i 130 let založení 
Klubu českých turistů, který 
po celý rok ve všech odbo-
rech připravuje akce pro ši-

a ostatní zvěře. Roznášíme 
směs zrní do krmítek, obilí 
a seno zase do krmelců. Pro 
jednotlivou zvěř dáváme 
jinou potravu. Pro bažan-
ty obilí, pro zpěvné ptáky 
směs zrní, pro srnčí zvěř  

a zajíce seno a pro divoká 
prasata zase například kašta-
ny a žaludy. Jelikož nám zima 
bude ještě pokračovat, chtěli 
bychom poprosit naše spo-
luobčany, aby nám pomohli 
s přikrmováním zpěvného 

ptactva do krmítek, která 
jsou rozmístěna po našich 
obcích. POUZE VHODNÉ 
KRMENÍ! Děkujeme za spo-
lupráci.

František Touš

V prosinci loňského roku 
jsme s podporou obce uspo-
řádali již po osmé Adventní 
výstavu s rozsvěcením vánoč-
ního stromu. Děkujeme všem 
za spolupráci při realizaci 
tohoto dne a paní fotografce 
Janě Gruberové za záznam 
průběhu dne i večera. 

V letošním roce slaví Klub 
Kamarád 10. výročí od svého 
založení. Od úplně počáteční-
ho záměru vytvořit prostředí 
pro maminky na mateřské 
dovolené a jejich malé děti, 
jsme činnost klubu postup-
ně rozšířili nejen pro občany 
Kostomlat všech věkových 
kategorií. Spravujeme obecní 
knihovnu, pořádáme krouž-

ky pro školní i školkové děti, 
sousedský klub a jednorázo-
vé akce zejména pro rodiny  
s dětmi.

Pravidelně každý rok po-
řádáme Karneval, Rodinný 
den s kolečkiádou, Lampio-
nový průvod, Mikulášskou 
nadílku a Adventní výstavu. 
Několikrát do roka připravu-
jeme environmentální vy-
cházky vždy s jiným tématem. 

Činnost knihovny jsme od 
letošního roku rozšířili o půj-
čování společenských her  
a o tematické tvoření pro ro-
diče s dětmi.

Podporujeme projekt Ne-
doklubko – Mámy pro mámy. 
Pletené čepičky, rukavičky 
i ponožtičky pro předčasně 
narozené děti jsme předali 
3. prosince 2017 zástupkyni 

rokou veřejnost. Náš odbor 
zahájil rok úspěšně. Uspořá-
dal pro veřejnost již 2. ročník 
Novoroční vycházky na Myd-
lovar, kdy průchozí kontrola 
byla umístěna u tábořiště EL 
PASO, kterou nám majitelé na 
tuto akci zapůjčili, za což jim 
patří poděkování. Na start na 
nádraží ČD v Kostomlatech 
v době od 8.30 do 11.15 se 
přišlo přihlásit celkem 91 
účastníků z 21 obcí a měst 
naší vlasti. Bylo potěšující, 
že se zúčastnilo i 17 našich 
spoluobčanů. Po projití prů-
chozí kontroly, kde účastníci 
obdrželi pamětní list (letos  
v jiné barvě), malé občer- 
stvení a razítka do svých zá-
znamníků, se mohli účastní-
ci rozhodnout, jestli budou 

pokračovat do Nymburka, 
Ostré či Lysé nad Labem. Po-
časí bylo vcelku dobré, ako-
rát cesta k hájovně byla do-
sti blátivá. Všichni účastníci 
byli spokojeni, o čemž svědčí  
i zápisy v kronice. Nejmlad-
ším účastníkem byl Matyáš 
Vyrtych (7 měsíců), nejstarší 
se stala tradičně Hana Raku-
šanová (87 let) z Prahy a nej-
vzdálenějším byl Jiří Horký  
z Ústí nad Labem. 

V letošním roce pro přátele 
turistiky a pohybu v přírodě 
připravujeme další 3 akce, na 
něž Vás samozřejmě zveme. 

Naši členové se zúčastní po-
dobných akcí po celé repub-
lice.

Vážení spoluobčané, bu-
dete-li mít zájem rozšířit 
naše řady, zavolejte mi na tel. 
606 132 881, nebo přijďte za 
mnou osobně, protože turis-
tika je sportem pro všechny 
věkové kategorie a naší tělo-
cvičnou je pak příroda sama.

Za odbor KČT
Kostomlaty zdraví

Zdeněk Duběnka,
předseda

projektu. Děkujeme všem, 
kteří se na výrobě dárečků 
podíleli.

Vítáme každého, kdo se 
chce přidat k organizaci akcí 
či jiných aktivit Klubu. Kon-
taktovat nás můžete na e-mai-
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lu nebo facebooku. Bližší in-
formace ke všem akcím jsou 
zveřejněny na fb, veřejných 
nástěnkách, webu a vyhlášeny 
rozhlasem.

Klub Kamarád
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Sbor dobrovolných hasičů Hronětice
A je tu 

rok 2018, 
rok plný 
očekává-
ní, dojde 

k výměně členských průkazů 
– k jejich elektronické podobě. 
Činnost našeho sboru se bude 
odvíjet od plánu činnosti schvá-
leného na výroční valné hro-
madě ze dne 9. 12. 2017, jenž 
bude v brzké době rozpracován 
na jednotlivé měsíce roku 2018. 
Také se chceme zaměřit na zís-
kání mladých členů, neboť naše 
členská základna pomalu stár-
ne, stejně jako stárne naše po-
žární technika (vozidlo CAS 25 
Š706, A-31DA). Ve spolupráci  
s Obecním úřadem v Kosto-

mlatech nad Labem se chceme 
snažit získat nový automobil 
za stávající vozidlo AVIA DA. 
Snad se nám to podaří. 

Rok 2017 byl zakončen již 
zmíněnou výroční valnou hro-
madou našeho sboru. Zhod-
notili jsme naši činnost za 
uplynulý rok. Někteří naši čle-
nové á členky byli za svůj přístup  
k plnění úkolů v požární ochra-
ně odměněni medailí nebo 
čestným uznáním OSH Nym-
burk. V diskuzi vystoupili zá-
stupci SDH 6. okrsku, OSH 
Nymburk a starostka obce paní 
Ing. Romana Hradilová. Výroč-
ní valná hromada byla zakon-
čena taneční veselicí s hudbou 
pana Petrnouška. Uspořádali 

jsme také Silvestr s vepřovými 
hody s velmi dobrou účastí.

V počátku roku 2018 zasa-
hovala naše výjezdová jednotka  
3. ledna s technikou CAS25 
Š706 1+5 při technickém zá-
sahu (přetopený krb) v Kosto-
mlatech nad Labem. V sobotu  
6. ledna se naši členové zú-
častnili brigády, kdy došlo k 
vykácení tújí a terénní úpravě 
pozemku u hasičské zbrojnice  
v Hroněticích. Při této příle-
žitosti jsme vyzkoušeli novou 
motorovou pilu zakoupenou 
OÚ. Proběhla také inventari-
zace majetku. 12. ledna se naši 
členové zúčastnili výroční val-
né hromady SDH Čilec. Pro-
běhl výběr členských příspěvků 

a na OSH Nymburk bylo ode-
vzdáno hlášení o činnosti naše-
ho sboru za rok 2017.

Připravujeme: členskou 
schůzi, opravu vzduchového 
systému u CAS 25, údržbu 
techniky a úklid garáží hasičské 
zbrojnice. SRDEČNĚ ZVE-
ME ŠIROKOU VEŘEJNOST 
NA TRADIČNÍ HASIČSKÝ 
PLES 10. 2. 2018 OD 20.00.

A závěrem – věřím, že se 
nám podaří splnit schválený 
plán činnosti, že budeme v roce 
2018 vidět v naší obci a Vy, vá-
žení spoluobčané, zachováte 
přízeň našemu SDH v Hroně-
ticích.

Miroslav Škornička,
starosta SDH

              ...pomáháme srdcem...

Potvrzujeme, že organizace: KLUB KAMARÁD Z.S.,
Kostomlaty n. Labem se připojila ke svépomocnému
projektu z.s. Nedoklubko, který podporuje předčasně
narozené děti a jejich rodiny, s názvem Mámy pro mámy.

Motto projektu: "Pomáháme srdcem"

Děkujeme, Vaše pomoc je inspirací pro druhé a pohlazením
pro obdarované.
Nedoklubko, z.s.

Dne: 3. 12. 2017                 Podpis:.................
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Na konci předešlého ročníku 
ještě nevěděli, zda jim bude stačit 
předposlední místo k záchraně  
v nejvyšší okresní soutěži, a tak 
fotbalový „A“ tým z Kostomlat 
vstupoval do podzimní části okres-
ního přeboru s nevalnými vyhlíd-
kami kvalitních výkonů a dobrého 
umístění v tabulce.  Navíc v prů-
běhu letní přestávky odešel zkusit 
štěstí do fotbalového Polabanu 
Nymburk ještě věkem dorostenec 
Patrik Müller, který se již úspěšně 
etabloval mezi muže, čímž došlo 
k oslabení mužstva. Díky přátel-
ství Tomáše Dvořáka se podařilo 
do klubu přivést opačnou cestou 
nadějného mladíka Jana Rašku, 
jehož otec taktéž rozdával radost 
kostomlatským fanouškům.

Kostomlaty zajížděly k prvnímu 
utkání na hřiště nováčka z Jíkve, 
který disponuje velice kvalitním 
kádrem, který měl čeřit horní patra 
tabulky. Kostomlaty zde však díky 

Naši nejmladší fotbalisté se na 
podzim 2017 opět účastnili tur-
najů Polabské ligy za účasti týmů 
Kostomlat, Semic, Litole a Ostré. 
Ač se tyto turnaje nehrají pro vý-
sledky, ale pouze pro dobrý po-
cit dítek, je třeba podotknout, že 
oproti minulým ročníkům naši 
hráči povyrostli a ve většině zápasů 
již začali dominovat. Patřičně si to 
užívali a na posledním turnaji za-
slouženě obdrželi medaile.

 Dalším takovým úspěchem,  
a není to vždy předpoklad, je ply-
nulé doplňování mladší příprav-

V á ž e n í 
sportovní přá-
telé, občané 
Kostomlat, 

je za námi období vánočních svát-
ků a oslav nového roku, nesoucí se 
ve znamení hojnosti, kdy si plnými 
doušky užíváme všeho dobrého. 
Začátkem roku pak tedy přichází 
čas na celkové odlehčení. Mnozí 
z nás to řeší dietou, jiní sportem, 
neboť pohyb je součástí zdravého 
životního stylu.

Jsme rádi, že takto k tomu přistu-
pují i naši sportovci. Všechny fotba-
lové oddíly se připravují na jarní část 
soutěže v hale BIOS, volejbalisté, 

Úspěšný podzim kostomlatských mužů

Podzim kostomlatské pøípravky

 Sport

gólu právě nové posily Jana Raš-
ky zvítězily 1:0. To byla předzvěst 
lepších výsledků, než na které jsou 
v největší obci na okrese Nym-
burk diváci zvyklí. Potvrdilo se, že 
srdce našich fotbalistů je více než 
finance, které jsou do hráčů Jíkve 
pumpovány. Poté přišla smolná 
domácí porážka s Kovanicemi. 
I když se mužstvo po vyloučení 
Pavla Dvořáka semklo a vyrovna-
lo z nepříznivého stavu 1:3 na 3:3 
a sahalo po vítězství, tak bohužel 
i přes enormní snahu Kostomlaty 
padly 3:4. Za zmínku stojí výborná 
divácká kulisa, která hnala domácí 
za vítězstvím. Utkání přihlížely, co 
přihlížely, hlasitě fandily dvě stov-
ky diváků.  Poté následovala šňůra  
4 vítězství, v rámci které hráči sla-
vili snad první výhru v historii na 
půdě neoblíbeného Přerova. To 
už celý tým začal věřit, že může 
atakovat horní patra tabulky. Ná-
sledoval těžký los, kdy Kostomlaty 

zavítaly k favoritovi soutěže Městci 
Králové, kde obdržely gól až v 80. 
minutě. Nutno podotknout, že do-
mácí vyhráli zaslouženě. Nicmé-
ně vítězství jsme mohli strhnout 
na svou stranu i my. Doma jsme 
přivítali další tým, který chce hrát  
o soutěž výš, a po heroickém vý-
konu jsme dokázali vydolovat bod  
s běhavými Rožďalovicemi. I přes 
špatný výkon hlavně v prvním 
poločase dalšího zápasu, jsme po-
razili Běrunice 5:2 a ukovali jsme 
je na dno výsledkové listiny. Asi 
nejhorší výkon jsme předvedli v 
Seleticích, kde jsme padli 4:1, kdy 
se na domácím vítězství podílel 
všem nám dobře známý Jakub Če-
pek. Po vyříkání chyb jsme se opět 
začali soustředit na důležitý zápas 
s Hrubým Jeseníkem, který jsme 
zvládli za tři body a jeli jsme od-
hodláni překvapit do Poděbrad na 
místní béčko Bohemky. Zde jsme 
v brzké době vedli 1:0, jenže ihned (pokračování na str. 9)

Sokol florbalisté a hráči stolního tenisu 
využívají halu jak k tréninkům, tak 
k zápasům.    

Výbor Sokola ještě před vánoč-
ními svátky vyúčtoval granty od-
boru sportu a župní grant pro Župu 
Kolín. Mezi vánočními svátky  
a novým rokem, kdy většina z nás si 
ještě vychutnává tu vánoční atmo-
sféru, jsme podávali žádost o dotač-
ní neinvestiční program „Můj klub“ 
vyhlášený Ministerstvem školství. 
Protože se snažíme stále vylepšit 
naši finanční situaci, vánoční poho-
da musela jít stranou. Děkuji všem, 
kteří se podíleli na přípravě žádosti, 
jak vedoucím mládežnických oddí-
lů, tak členkám výboru.

První schůzka výboru Sokola se 

konala počátkem měsíce ledna. Na 
programu jednání byl pronájem 
naší restaurace Sokolovna, stano-
vení termínu výroční schůze, výběr 
členských příspěvků, které zůstávají 
ve stejné výši jako v roce minulém 
a vyhlášení dotace Středočeským 
krajem. Do konce měsíce ledna 
musíme vyúčtovat dotaci od obce 
a do 15. 2. 2018 odevzdat statistické 
výkazy pro Župu Kolín.

Závěrem mé krátké zprávy moc 
děkuji všem, kteří přispěli na náš 

transparentní účet na nákup kamen 
do našeho sálu Sokolovny.

Přeji nám všem hodně dobrých 
sportovních zážitků v roce 2018  
a děkuji všem, kteří jakýmkoli způ-
sobem podporují sport v Kosto-
mlatech, zastupitelům obce děkuji 
za dotaci pro naše sportovce ve výši 
200 tis. Kč.

TJ Sokol Kostomlaty
nad Labem

Eva Vávrová, starostka

P o z v á n k a
všem členům Tělocvičné jednoty Sokol Kostomlaty nad
Labem na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek

 23. března 2018 od 18.00 hodin v Sokolovně

ky, tedy dětí do 8 let. Hráči zde 
vytvořili dobrý kolektiv starších  
a mladších spoluhráčů, kteří spolu 
kamarádí a táhnou za jeden pro-
vaz.  Snad se nám to bude dařit  
i v rizikovějších kategoriích.

Mladší přípravka pod vedením 
trenéra Mirka Zinka objížděla zá-
pasy po okrese Nymburk, jejichž 
výsledky se však nezapisují do žád-
né tabulky. Kluci každý zápas od-
makali. Někdy s úspěchem, občas 
s těsnou porážkou. Avšak snažili se 
v zápase použít věci, které se nauči-
li v tréninku, což bylo oku lahodící 

pro trenérský tým. I po odehrání 
všech utkání přípravky nepřestaly 
trénovat a nadále se schází v hale 
ZŠ.

Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří se kolem nejmladších pohy-
bují, jelikož se jedná o náročnou, 
avšak velice důležitou činnost ve 
výchově naší budoucí generace.  
Ať již jsou to rodiče, kteří je vozí na 
každý trénink, fanoušci, kteří cho-
dí podpořit i ty nejmenší, ale hlav-
ně bych chtěl poděkovat trenérům: 
M. Zinkovi, K. Neagovi, M. Janáč-
kovi, že v dnešní uspěchané době 

obětují svůj čas, aby se jim mohli 
2-3 krát v týdnu věnovat. Záro-
veň bych chtěl požádat zájemce  
o trénování nejmenších, ať nás kon-
taktují, jelikož v létě příštího roku 
se pravděpodobně rozrosteme  
o starší přípravku a v roce 2019 o žá-
kovskou kategorii a trenérských sil  
a prostředků není nikdy dost.

Je vidět, že fotbal v Kostomla-
tech žije. Jen v přípravkách máme 
30 dětí a je tedy na čem stavět. Na-
učme děti sportovat. Sportu zdar.

Lukáš Vorlíček

vzápětí jsme nechali soupeře velmi 
lacině vyrovnat a začalo se znovu 
od nuly. Ve 23. minutě se vyfaulo-
val nejzkušenější hráč Poděbrad na 
dobře hrajícím Martinu Pavlíčkovi  
a domácí šli do deseti. My jsme 
však tohoto nedokázali využít  
a branku jsme nevstřelili. Avšak  
o dost mladší a fyzicky vybave-
nější hráči domácích neproměnili 
některé své šance, a tak jsme si po 
taktickém výkonu odvezli cenný 
bod, který nám zajistil tříbodový 
rozestup právě od našeho soupeře. 
Teď již stačilo porazit v domácím 
rozlučkovém utkání Opočnici. 
Toto se nám na těžkém terénu 
podařilo a udrželi jsme třetí místo  
s 26 body o jeden bodík za dru-
hými Rožďalovicemi. Na stopro-
centní Městec Králové máme od-
stup 13 bodů. V závěsu za námi je  
o 3 body béčko Poděbrad. 

Tímto bych chtěl poděkovat 



strana 9  číslo 1 - únor 2018 Sport

Mikulášská nadílka 

věrným fandům, kteří nás hojně 
podporují na domácích utkáních 
a následují nás i na venkovních 
štacích a to za jakéhokoliv poča-
sí. Další poděkování patří správci 
Mirkovi Zinkovi, který se snaží, 
aby bylo hřiště vždy kvalitně při-
praveno a to pro všechny věkové 
kategorie. 

Naším cílem do jarní části je 
dobře potrénovat, pokusit se udr-
žet, či vylepšit tabulkové umístění, 
přilákat ještě více diváku do naše-
ho „chrámu“ a pokusit se vyhrát 
„boj proti větrným mlýnům“  
a zapracovat dorostence z naší 
líhně, jelikož několik jich tam je 

V úterý, 5. prosince 2017, 
připravil oddíl kopané TJ So-

velice šikovných. Mám-li zmínit 
příčiny našich úspěchů, jmenoval 
bych partu, propojení diváků s na-
šimi hráči a výkony Martina Zala-
báka, který nás svými deseti góly 
vystřelil na třetí místo a prohání 
nejlepší střelce okresu. 

Všem za náš fotbalový tým 
dodatečně přeji šťastný Nový rok, 
hodně zdraví a nám fotbalistům 
přeji, aby na nás chodilo co nejví-
ce diváků a všichni jsme se bavili 
fotbalem. Uvidíme se na prvním 
mistráku. Děkujeme za podporu. 
Sportu zdar.

Lukáš Vorlíček - Sup

Sobota 10. 3. 2018 14:30 FK Čáslav B  Venku
Sobota 17. 3. 2018 10:15 SK Sokoleč Doma
Sobota 24. 3. 2018 14:00 Sparta Kutná Hora  Venku
Neděle 1. 4. 2018 10:15 FK Viktorie Velký Osek  Venku
Sobota 7. 4. 2018 10:15 FK Loučeň 1893 Doma
Neděle 15. 4. 2018 10:15 FK Červené Pečky  Venku
Sobota 21. 4. 2018 10:15 TJ Slavoj Vrdy Doma
Neděle 29. 4. 2018 10:15 FK Brandýs-Boleslav  Venku
Neděle 13. 5. 2018 10:15 TJ Sokol Družba Suchdol  Venku
Sobota 19. 5. 2018 10:15 SK UNION Čelákovice Doma
Sobota 26. 5. 2018 10:15 SK Český Brod  Venku
Sobota 2. 6. 2018 10:15 AFK Pečky Doma
Neděle 10. 6. 2018 10:00 TJ Sokol Jestřabí Lhota Venku
Sobota 16. 6. 2018 10:15 FC Velim Doma

Středa 4. 4. 2018 17:00 Cidlinská FA  Venku
Středa 11. 4. 2018 17:00 Záhornice Venku
Středa 18. 4. 2018 17:30 Rožďalovice Doma
Středa 25. 4. 2018 17:30 Kovanice Venku
Středa 2. 5. 2018 17:30 Polaban Nymburk B Doma
Středa 9. 5. 2018 17:30 Bohemia Poděbrady B  Venku
Středa 16. 5. 2018 17:30 Milovice B Doma
Pátek 18. 5. 2018 17:30 Sadská B  Venku
Středa 23. 5. 2018 17:30 Pátek B Doma
Středa 30. 5. 2018 17:30 Opočnice  Venku
Středa 6. 6. 2018 17:30 Bohemia Poděbrady C Doma

A mužstvo

Fotbalové tabulky
Mladší pøípravka

Dorost

Sobota 24. 3. 2018 15:00 Kovanice Venku
Neděle 1. 4. 2018  16:30 Kostelní Lhota A Doma
Neděle 8. 4. 2018  16:30 Semice B Venku
Neděle 15. 4. 2018  16:30 Přerov nad Labem Doma
Sobota 21. 4. 2018  17:00 Všejany Venku
Neděle 29. 4. 2018  17:00 Městec Králové A Doma
Sobota 5. 5. 2018  17:00 Rožďalovice A Venku
Sobota 12. 5. 2018  17:00 Běrunice  Venku
Neděle 20. 5. 2018  17:00 Seletice Doma
Neděle 27. 5. 2018  17:00 Hrubý jeseník A Venku
Neděle 3. 6. 2018  17:00 Bohemia Poděbrady B Doma
Sobota 9. 6. 2018 17:00 Opočnice Venku
Neděle 17. 6. 2018 17:00 Jíkev Doma

kol Kostomlaty nad Labem 
pro naše nejmenší čertovskou 

nadílku. Myslím si, že při pří-
jezdu pojízdného pekla se tajil 
dech nejen dětem, ale i jejich 
rodičům. Vůně svařeného 
vína, vlídné počasí, a hlavně 
krásný Mikuláš se dvěma an-
děli a šesticí strašidelných čer-
tů přispěli k naladění vánoční 
atmosféry. Ráda bych podě-
kovala všem zúčastněným za 
přípravu a uskutečnění této 
akce, rodičům za skvělou spo-
lupráci a dětem za jejich bez-
prostřednost. 

Eva Šulcová
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Život v úlu
Moudré společenství včel 

se naučilo přečkat i největší 
mrazy. Husté ochlupení včel a 
semknutí do chomáče ve tva-
ru koule vytvoří teplý kožich, 
uvnitř kterého je optimální 
teplota pro přežití včelstva.

V lednu je nutné zajis-
tit včelám klidné zimování 
a trvalé větrání úlu. Zásahy 
proti varroáze jsme ukončili 
a je nutné odevzdat směs-
ný vzorek na rozbor. Vzorek 
opatříme potřebnými údaji 

Sezóna mladších 
a starších žákyň  je 

již plně rozehraná. 
Děvčata se průběž-

ně umísťují na čelních 
místech tabulky. Také naše 
mini přípravka zažívá slasti  
a strasti  volejbalových turna-
jů. Ženy pilně trénují v hale 
BIOS. Jejich zápasy začínají 
v dubnu na antukovém hřiš-
ti. Po podzimní části krajské 
soutěže jsou na výborném  
1. místě.

Ať všem přeje štěstí  
a vydrží sportovní nasazení.

Za VK Kostomlaty
Marcela Šubrtová

Up l y nu l ý 
rok byl pro 
náš klub ve-
lice úspěšný.  
V celostátním 

žebříčku, který čítá 936 hráčů, 
máme v první padesátce jedno-
ho a do stovky tři hráče. V roce 
2016 byl v první stovce pouze 
jeden hráč. Většina našich čle-
nů se zúčastnila třiceti turnajů 

a odevzdáme své základní 
organizaci ČSV /Český Svaz 
Včelařů /

Únorová pranostika: Bílo 
a mráz v únoru, požehnání 
medu po celý rok

Dny se zvol-
na prodlužují  
a koncem úno-
ra často dochází  
k oteplení. Pro-
jasněná obloha 
a teploty nad 
10st.C. vylákají 
včelky k hromad-

nému proletu. Po dlouhém 
pobytu v úlu si včelky vy-
prázdní své výkalové vaky.

Při takovém oteplení přiná-
šejí včely do úlu vodu a první 
rousky žlutého pylu. Matka 
začíná klást.

Včelstvo musí nyní zahří-
vat zvětšující se plochy plodu. 
Dbáme moudrých rad před-
ků, kteří věděli, že „na zimu 
stačí včelám kabát, ale na jaro 
potřebují kožich.“

Je důležité dobré zateple-

KostomlatyVK

Rekapitulace pétanque 2017

Volejbal

Rok včely

nejen po celé naší republice, 
ale i na Slovensku, v Rakousku,  
v Bulharsku a na Floridě.  6x 
jsme turnaj vyhráli, 7x byli dru-
zí a 2x třetí.  Polabskou ligou 
jsme se probojovali z druhého 
místa až do celorepublikové-
ho finále, kde jsme vybojovali 
6. místo.  Jen pro zajímavost  
v celé republice je registrováno 
86 klubů. Pořádali jsme již třetí 

ročník našeho turnaje O Kosto-
mlatský žebřík. Sportovní úspě-
chy jsou založeny na jednotli-
vých hráčích, ale bez podpory 
sponzorů by to opravdu nešlo. 

Tímto děkujeme hlavně míst-
ním: Sokol Kostomlaty, Dagros 
s.r.o, Dvůr Kostomlaty s.r.o., 
cukrárnám: Martina, Bruno, U 
Evy, Zumřík i jednotlivcům: L. 
Klosovský, O. Hercok, J. Škor-

ničková. Podporu jsme také na-
šli mimo Kostomlaty: J. Kubice, 
R. Šinkmajer /Praha, Lysá nad 
Labem/. Všichni uvedení spon-
zoři nám přispěli buď finančně, 
nebo v naturáliích – cenami na 
náš turnaj. Moc jim všem děku-
jeme.

Koulím zdar!
Alena Vaníčková

ní stropu úlu, velmi pomůže 
úspoře tepla i zimních zásob.

Včelařská moudrost:
Na světě jsou dvě záhady 

života, člověk a včely.
Starší jsou ale včely.

Včelám dík!
Marta Dvořáková

Fo
to

: M
ar

ta
 D

vo
řá

ko
vá

Fo
to

: M
ar

ta
 D

vo
řá

ko
vá

Fo
to

: V
K

 K
os

to
m

la
ty

Fo
to

: V
K

 K
os

to
m

la
ty

Fo
to

: V
K

 K
os

to
m

la
ty

Fo
to

: V
K

 K
os

to
m

la
ty

Fo
to

: M
ar

ta
 D

vo
řá

ko
vá



strana 11  číslo 1 - únor 2018 Příroda

Měøení počasí

Zimní spánek zvíøat

V minulém článku byly vyčte-
ny základní meteorologické prvky 
a následně krátce popsány. Tento 
článek se zaměřuje na zásady jejich 
správného měření tak, aby byla na-
měřená data co nejvěrohodnější. 
Teplotu vzduchu můžeme měřit  
v různých výškových hladinách, 
především a primárně se tak děje ve 
2 metrech nad povrchem, ale také 
v 5 centimetrech nad povrchem 
(přízemní teplota). Přízemní teplo-
ta je důležitá hlavně v zemědělství, 
ale zejména v zimním období také 
v dopravě. Krátce k chodu teplo-
ty vzduchu. Pro její denní chod je 
typické ranní minimum teploty 
dosahované před východem Slun-
ce a odpolední maximum teploty 
dosahované dle vládnoucího ob-
dobí, v létě mezi 15. až 18. hodinou, 
v zimě o něco dříve, přibližně mezi 
13. až 15. hodinou. Záleží ovšem 

V zimním čase se velká část zví-
řat v naší přírodě ukládá k zimní-
mu spánku tzv. hibernaci. Činí tak  
z několika důvodů. V zimě není 
dostatek potravy, kterou se živí, 
a nízká teplota prostředí by buď 
přímo znemožňovala jejich život, 
nebo by za této teploty jejich aktivi-
ta znamenala pro ně natolik velkou 
energetickou zátěž na ohřev těla, 
kterou by oslabený příjem potra-
vy nebyl schopen plně doplňovat.  
V tomto příspěvku chci ukázat, 
jak zimují zvířata, která můžeme 
pozorovat ve svém okolí v přírodě, 
nebo i na vlastní zahradě. Mnohým 
těmto zimním spáčům můžeme i 
my sami pomoci například pone-
chanou hromadou větví či slámy 
na zahradě, kamennou zídkou či 
kompostem. Když se zvířata uklá-
dají k zimnímu spánku, musí se na 
něj dobře připravit, proto si některá  
z nich budují své zásobárny a ti 
ostatní se na podzim značně vykr-
mují, aby měli dostatečné tukové 
zásoby. Při samotném zimním 
spánku snižují svoji tělesnou teplotu  
a srdeční a dechovou frekvenci, 
čímž regulují spotřebu vydané ener-
gie. Spotřeba energie během zim-
ního spánku oproti době bdělosti  
u malých zvířat (např. plši či ne-
topýři) klesá až na jednu setinu. 
Ježek má během bdělého stavu 
170 srdečních tepů za minutu, za 
zimního spánku má 2 tepy za mi-
nutu při teplotě 4°C a po probuzení 
má naopak až 320 tepů za minutu. 
Plch zahradní má při bdělém stavu 
350 tepů za minutu, při spánku za 

na meteorologické situaci, pokud 
přichází významná změna počasí 
v podobě ochlazení, můžeme ma-
ximum teploty vzduchu daného 
dne zaznamenat už v ranních nebo 
dopoledních hodinách a minimum 
teploty třeba i pozdě večer. Nižší 
minimum teploty vzduchu bude 
dosaženo zpravidla při bezoblačné 
noci, kdy je teplo lépe odváděno do 
vesmíru (nebrání mu oblačnost) 
a při bezvětří (nepromíchává se 
vzduch u povrchu s okolím a rych-
leji se ochlazuje). Co se týče ročního 
chodu teploty vzduchu, nejnižší 
průměrná teplota je u nás dosaho-
vána v lednu, nejvyšší v červenci. 
To ovšem nemusí nutně platit vždy 
takto přesně, záleží na klimatickém 
vývoji v daném roce. Teplotu vzdu-
chu měříme teploměrem. Přístroj 

by měl být umístěn tak, aby na něho 
nikdy nedopadal sluneční svit nebo 
měření teploty neovlivnil jiný zdroj 
tepla (např. teplot z vytápěných ob-
jektů). Pokud nelze umístit přístroj 
mimo přímý sluneční svit, tak ho 
umístíme do budky natřené na bílo, 
která bude sluneční záření odrážet. 
Není ovšem doporučeno umisťovat 
přístroj na střechy budov, neboť tam 
není ani za těchto předpokladů za-
jištěno zcela přesné měření. Relativ-
ní vlhkost vzduchu měříme vlhko-
měry (hygrometry), které jsou dnes 
součástí teplotních čidel. Speciálním 
druhem vlhkoměru je například 
psychometr o dvou teploměrech  
s tím, že jeden je navlhčen kapalinou. 
Denní i roční chod vlhkosti je opro-
ti teplotě vzduchu zpravidla opačný, 
opět ale vždy závisí na konkrétní 

situaci. Co se týče zásad pro její mě-
ření, platí shodná pravidla jako pro 
teplotu vzduchu. Tlak vzduchu 
a vítr spolu velmi úzce souvisejí.  
K měření tlaku vzduchu používá-
me barometr. Typický ručičkový 
barometr nenáročný na provoz má 
asi mnoho z vás doma. Dle tenden-
ce tlaku (změn, vývoje) můžeme do 
jisté míry odhadovat, jaké počasí 
nás čeká v nejbližších hodinách. Na 
počasí se to ovšem vždy tak úplně 
odrazit nemusí. Z dalších článků 
by mělo postupně vyplynout proč. 
Speciální zásady k měření tohoto 
prvku neexistují, v případě digitální-
ho přístroje je nutné ho nastavit na 
nadmořskou výšku daného místa, 
kde je měření prováděno.

Pokračování příště.

Tomáš Hrad
info@meteoaktuality.cz

teploty 4,5 °C (ve svém úkrytu) má  
2 tepy za minutu a po probuzení až 
450 tepů za minutu. Netopýr velký 
má 400 tepů za minutu při bdělo-
sti, při zimním spánku s teplotou 
5,5°C v jeho úkrytu má tepů 18  
a při svém probuzení má až 800 
tepů za minutu.

Stejně zajímavá je i úspora ná-
dechů při zimním spánku. Při bdě-
losti má plch zahradní 90 nádechů 
za minutu, při zimním spánku při 
teplotě 6 °C jich má 18 a při probu-
zení jich má až 170. Netopýr velký 
při bdělosti má 70 nádechů za mi-
nutu, při 5°C za zimního spánku 30 
nádechů a po probuzení až 360. 

Tělesná teplota zimních spáčů 
může v extrémních případech jako 
u plchů poklesnout až na 0,2 °C.  
K zimnímu spánku se většinou zví-
řata ukládají od října do listopadu a 
končí jej v březnu až dubnu. Některá 
zvířata např. medvěd se neukládají 
k pravému zimnímu spánku, ale jen  
k tzv. zimnímu klidu, při kterém 
se ve svých brlozích často probou-
zejí a jdou konzumovat omezenou 
potravní nabídku. I proto jejich tě-
lesná teplota skoro neklesá a jejich 
energetický výdej je i za zimy ob-
rovský. Ze svého zimního spánku 
se ale probouzejí i vydatnější zimní 
spáči jako veverka, křeček nebo 
sysel. Probuzení se děje v určitých 
časových intervalech a může trvat 
hodiny až dny. Při tomto přerušení 
spánku zvířata např. konzumují po-
travu ze svých zásobáren a vyprazd-

ňují se mimo vlastní místo svého 
spánku. Ve svém zimním spánku 
se často probouzejí i netopýři, kteří 
ve svém úkrytu mění svá stanoviš-
tě v případě, že to jejich dosavadní 
bylo příliš studené, suché nebo 
větrné. Během zimního spánku se 
těla zvířat také začínají připravovat 
na jarní sexuální aktivitu, a proto 
např. na jaře často pohlavní pud 
přehluší i potřebu se nakrmit, jak 
se to stává u obojživelníků a plazů.  
Zimní spáči ve svých norách zau-
jímají nejčastěji k spánku podobu 
koule, své končetiny (hlavu i ocas) 
ohnou pod své tělo, čímž jejich tělo 
zmenší svůj povrch a omezí tepelné 
ztráty.  Navíc méně osrstěné části 
těla jsou kryty těmi s větší pokrýv-
kou srsti. Ježek se na rozdíl od krtků 
a rejsků ukládá k zimnímu spán-
ku a v našich klimatických pod-
mínkách se spokojí s hromadou 
listí, haldou olámaných větví nebo  
s hustým živým plotem jako mís-
tem úkrytu. U některých zvířat po 
podzimním vykrmení tvoří tělesný 
tuk 40 – 50% jejich tělesné váhy 
(je to třeba u sysla). Ovšem bě-
hem zimního spánku zvířata ztratí  
v průměru 25% své celkové tělesné 
váhy, přičemž úbytek je většinou  
z tukových zásob. Křeček polní 
spí 3-7 dní, po probuzení několik 
hodin či dní bdí a konzumuje své 
zásoby a poté znova usíná. Ve svých 
podzemních zásobárnách má na 
zimu uskladněno 5-15 kg potravy. 
Při jarním probuzení hraje největší 

roli venkovní teplota. Křeček polní 
se po probuzení dokáže zahřát na 
svoji optimální teplotu za 2 až 4 ho-
diny. Jezevec si na zimu svůj pelech 
vystele mechem, suchým listím  
a trávou, ve své noře napřed zkon-
zumuje natahané zásoby, teprve 
potom (zpravidla s příchodem 
mrazů) se ukládá ke spánku. Když 
se v zimně oteplí, může se jeze-
vec na čas probrat, po čase ovšem 
opět usíná. Vykrmenost zvířete 
před zimním spánkem rozhoduje  
o tom, zda-li zvíře přežije či nikoliv. 
Proto, aby např. ježci přežili zimo-
vání, musí na konci října vážit více 
jak 400g a v listopadu více jak 600g. 
Na zimu vypasený ježek si svůj 
příbytek vystýlá listím mechem  
a trávou, tento materiál tam dopra-
vuje napíchnutý na svých ostnech. 
Ježek se ze svého zimního spánku 
budí až na jaře, nemá spižírny, takže 
tráví jen ze své tukové zásoby. Ve-
verky si na zimu do svých hnízd, 
které jsou často v dutinách stromů, 
natahají listí a trávu. Tím je vystelou 
a utěsní vstupy. Ve veverčím hnízdě 
často zimuje více jedinců najednou. 
Veverka se v zimě často probouzí  
a navštěvuje další zásobárny, kam 
si na zimu nanosila ořechy, semena 
a pecky. Zásoby na zimu si ukládá 
i sysel. Ten ale na rozdíl od křečka, 
který má zvlášť komoru na spaní  
a zásoby, má vše v jedné komoře. 

Pokračování příště…

David Macháček
(priroda.kostomlaty@seznam.cz)
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 Na závěr

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:
 panu Václavu Dvořákovi z Kostomlat
 paní Anně Toušové z Kostomlat
 panu Josefu Jandlovi z Vápenska
 panu Josefu Tykvovi z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
 Annu Doubkovou, nar. 14. 11. 2017
 Valerii Šimonovou, nar. 28. 11. 2017
 Emu Kocourkovou, nar. 14. 12. 2017
 Emu Miklošinovou, nar. 20. 12. 2017
 Alanis Klaubenschalkovou, nar. 07. 12. 2017
 Vítka Bureše, nar. 31.12.2017
Naposledy jsme se rozloučili:
 s panem Josefem Šulcem z Kostomlat
 s paní Karlou Mejzrovou z  Rozkoše

Fo
to

: A
rc

hi
v

Počet obyvatel k 31. 12. 2017

Kácení a řez rizikových 
stromů stromolezeckou 
technikou. tel.: 606 527 091

Obec Celkem Mužů Žen

Hronětice    164     82  82
Kostomlaty   1396   694 702
Lány     125    62  63
Rozkoš    104    50  54
Vápensko     67    31  36

Celkem  1856  919 937
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