
Pro ty, kteří 
mě znají, ne-
řeknu nic nové-
ho. Mé osobní 
a pracovní pri-
ority jsou zcela 
jasně dané. Na 
prvním místě 
jsou žáci. Jsou 
těmi, pro které 
ve škole jsme. Naší snahou a prioritou je  zajistit 
jim příležitosti k získávání všech potřebných vě-
domostí a dovedností, které budou potřebovat 
nejen na dalších následných stupních škol, ale 
také v životě. Také bezpečné prostředí a vstřícná 
atmosféra jsou dle mého názoru nedílnou sou-
částí vzdělávacího procesu. Hned na druhém 
místě za žáky jsou pedagogové a všichni zaměst-
nanci, kteří ve škole pracují, protože bez nich by 
škola nemohla toto vše poskytnout. Věřím, že 
profesionální a lidský přístup mezi dospělými a 
dospělými a dětmi, dokáže pozitivně ovlivnit ne-
jen atmosféru celé školy uvnitř, ale také směrem k 
rodičům dětí a k veřejnosti.

Počítáte se spoluprací školy s MŠ, s OÚ, se 
ZUŠ?

Samozřejmě, všude se můžeme něco naučit, 
něco získat. Škola přeci není čistě pouze o vědo-
mostech, ale také o kompetencích. Ráda bych 
propojila život a fungování školy i na této rovině. 
Už dlouhé roky se věnuji svému osobnímu pro-
jektu se staršími žáky (9.r.), ve kterém, po domlu-
vě s mateřskou školou, docházejí starší žáci učit 
předškoláky základy angličtiny. Toto se velice 
osvědčilo, a jen co letošní osmáci budou v devít-
ce, navrhnu jim tuto aktivitu. Také bych ráda, aby 
starší žáci měli možnost navštívit OÚ, kde by se 
dozvěděli něco o fungování tohoto úřadu, pří-
padně by měli šanci se zeptat na to, co je zajímá. 
A samozřejmě, ráda zvážím jakýkoliv návrh na 
možnou spolupráci.

Máte nějaké přání?
Ano, chtěla bych se jednou zastavit a uvidět 

tuto školu, jak se v ní žáci i zaměstnanci cítí dobře. 
Chtěla bych, aby všichni do jednoho byli hrdí na 
to, že studovali nebo pracovali právě na naší škole.

Přejeme paní ředitelce mnoho sil do její další 
práce a děkujeme za rozhovor.

                                                                                                                                                      
         Redakce

Kostomlatské noviny
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Slovo starostky Rozhovor s øeditelkou ZŠ
Vážení občané,
čtyřleté funkční období, do kterého 

jsem byla zvolena starostkou obce, po-
malu končí a tak mi dovolte několik slov 
na závěr. Funkce starostky byla v mém 
pracovním životě jednoznačně největší 
zlom, který mě osobně posunul do úpl-
ně jiné životní roviny.  S chodem obce 
jsem sice měla předtím již osmiletou 
zkušenost, coby zastupitelka obce, ale 
ani zdaleka jsem si neuměla představit, 
kolik práce a času tato činnost ve sku-
tečnosti obnáší. Díky tomu dnes již plně 
chápu význam slova „starosta“. Dalo by 
se říct nevděčná funkce, při jejímž výko-
nu se bohužel nelze zavděčit všem. Prá-
ce, která s sebou přináší spoustu nervů 
a pocitů bezmoci, protože ne vždy se 
dobrý úmysl setká s pochopením. Přes-
to jsem za tuto životní zkušenost ráda, 
neboť můj dosavadní život obohatila 
o spoustu nových poznatků a zkušeností 
a zároveň mi poskytla možnost poznat 
spoustu občanů, kterým není z vlastního 
přesvědčení život v obci lhostejný, a kteří 
se nezištně na jeho chodu podílejí, ať již 
úklidem svého okolí, nebo konkrétním 
počinem, který je v jejich silách a mož-
nostech. Jako velkého patriota mě toto 
zjištění velice potěšilo a moc ráda bych 
jim všem za toto poděkovala nejen jmé-
nem obce, ale především jménem svým. 
Mé poděkování za dosavadní spolupráci 
patří také všem zaměstnancům obce, bez 
nichž by obec nebyla tam, kde je a dále 
zastupitelům, kteří se ve svém volném 
čase rovněž velmi významně podílejí na 
jejím chodu. Současně nemohu opome-
nout ani svou rodinu a své blízké, kteří 
mi pro tuto práci vytvořili tolik potřebné 
zázemí. Jsem moc ráda, že jsem se moh-
la podílet na nastartování změn, které 
v nadcházejících letech pozvednou naši 
obec na vyšší úroveň tak, abychom na 
ni mohli být pyšní a předali ji budoucím 
generacím v co nejlepším stavu. 

Přeji Vám všem nádherný podzim 
a šťastnou ruku u voleb.

S úctou Vaše starostka
Ing. Romana Hradilová

V případě poruchy kanalizace, 
volejte v sudé týdny pana Zdeňka Jílka, 
tel: 602 664 329, v liché týdny pana 
Josefa Bašuse, tel: 602 434 128.

Od 1. září má naše základní škola novou 
paní ředitelku. Požádali jsme ji, zda by se mohla 
v krátkém rozhovoru představit a nastínit svou 
představu o budoucím fungování zdejší školy.

Mohla byste se v krátkosti představit?
 Jmenuji se Erika Drobná, je mi 44 let. Do Lysé 

nad Labem jsem se přestěhovala před více než 
deseti lety spolu se svou rodinou - manželem, 
dcerou Natálií a starším synem Michalem. Mou 
aprobací je učitelství anglického jazyka. Práce je 
zároveň mým velkým koníčkem. Ve volném čase 
ráda čtu světovou literaturu, poslouchám hudbu 
mnoha žánrů, navštěvuji koncertní a divadelní 
představení. 

Jaká byla vaše dosavadní profesní dráha?
Po ukončení střední školy jsem učinila  v té 

době odvážný krok - na dva roky jsem se roz-
hodla odcestovat a vyzkoušet si žít a pracovat 
v cizí zemi, konkrétně v Anglii v malém měs-
tečku Camberley. Po návratu jsem se rozhodla 
vystudovat vysokou školu pedagogického směru 
a zúročit tak zkušenosti a znalosti ze svého poby-
tu v Anglii. Po úspěšném ukončení studia  jsem 
znovu odjela pracovně do zahraničí, tentokrát 
do španělského Madridu, kde jsem nastoupila 
jako učitelka angličtiny. Po návratu do Čech jsem 
pracovala v Praze, konkrétně v mezinárodní spo-
lečnosti Pearson Education Ltd., která se zabývá 
vydáváním učebnic. Zde jsem byla ředitelkou 
české a slovenské pobočky. Po nějakém čase jsem 
zjistila, že mě znovu láká práce s dětmi, a proto 
jsem po rodičovské dovolené nastoupila znovu 
jako učitelka na ZŠ JAK Lysá nad Labem. Posled-
ních 8 let před nástupem do školy v Kostomla-
tech nad Labem jsem pracovala jako zástupkyně 
paní ředitelky.

Kromě těchto pracovních pozic spolupracuji 
nadále s MŠMT jako externí recenzent učeb-
nic pro děti. Také každý rok předsedám porotě 
okresního kola olympiády v anglickém jazyce. To 
jsou asi tak všechny nejvýznamnější milníky mé 
dosavadní cesty.

Jak se vám líbí zdejší škola?
ZŠ Kostomlaty je to přesně takovou školou, ve 

které jsem vždy chtěla učit. Líbí se mi zdejší atmo-
sféra, která je neformální, přátelská a lidská. Není 
to škola sídlištního typu. Lidé se zde znají, pomá-
hají si a mají k sobě blíž než ve velkých městech.

Jakou máte představu o budoucím fungová-
ní školy?
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Deštivé počasí provázelo žáky 
základní školy k vrátkům školní 
budovy, ve které na ně čekala zá-
sadní změna. Poprvé je přivítala 
nová paní ředitelka Mgr. Erika 
Drobná, která byla uvedena do 
funkce od 1. září. Také pedago-
gický sbor se rozrostl o tři nové 

pedagogy, Mgr. L. Adamko-
vičovou, Mgr. Ž. Neagovou 
a Bc. A. Skalickou. 

Nejvýznamnější roli zde ale ur-
čitě měli noví prvňáčci, kteří byli 
slavnostně uvítáni mezi žáky naší 
školy. Přejeme jim, aby se mezi 
ostatními cítili jako doma.

Další (dlouho očekávaná) zprá-
va určitě potěšila všechny přítom-
né. Paní starostka informovala 
o výstavbě nového školního spor-
toviště, která by měla být zahájena 
v říjnu letošního roku. 

Nadcházející rok s sebou při-
nese tradiční akce. Od 10. 9. do 

14. 9. proběhl kurz OSV pro žáky II. 
stupně v Roudném u Frýdštejna, 
plavecký výcvik zahájila 2. a 3. tří-
da již 11. 9., naplánovaný je lyžař-
ský kurz, vánoční jarmark, školní 
akademie a mnoho dalších. 

ZŠ Kostomlaty nad Labem
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Informace z Mateøské školy
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Naše mateřská škola vstu-
puje do dalšího školního roku 
v počtu sedmdesát šest dětí,  
rozdělených do tří tříd. Na-
bízíme fungující školku pro 
děti, které hledají zábavu, 
hraní a příjemné prostředí 
s kvalifi kovaným personálem 
se zkušenostmi. Pečujeme 
o děti s důrazem na vzdělává-
ní a individuální rozvoj osob-
nosti. Profi lujeme se prvky 
programu Začít spolu. Máme 
třídu Kytičky, která je zaměře-
na na naše nejmenší děti. Tří-
da Balonky a Sluníčka je he-
terogenního složení, kde jsou 
i integrovaní žáci. Třídy pracují 
s podporou asistenta pedago-
ga. U těchto dětí je důležitá 
velká spolupráce s rodinnou 
a pečlivá práce celého kolek-
tivu.  Učitelka musí svůj pro-
gram diferencovat, tak aby vy-
hovoval všem skupinám dětí, 
což je velmi náročné. Děti se 
učí vzájemné empatii, spolu-
práci a týmovému myšlení. 
Uvědomují si svou roli, pracu-
jí na základě vlastní motivace 
a fantazie. My jim poskytuje-
me námět a oni již velké věci 
dotváří sami. Klademe velký 
důraz na samostatnost, logic-

Kurz OSV byl krátký, ale moc pěkný. Zaujaly nás jak hry na hřišti, tak práce na chatě s třídními učitelkami. Výlet na Frýdštejn, 
Pantheon a Malou Skálu byl moc fajn. Počasí nám přálo. I jídlo nám moc chutnalo. Ani se nám nechtělo vracet do školy. Hlavní 
dík patří našim učitelkám, které zařídily tak krásný pobyt.

Žáci 6. a 7. třídy

ké myšlení. 
Naší prioritou je, aby děti 

prostřednictvím hry a zába-
vy rozvíjely svoji jedinečnou 
osobnost. 

K tomuto účelu nabízíme 
třídy vybavené různými dru-
hy hraček a pomůcek pro růz-
ná věková období. 

Náš program komplexně 
rozvíjí osobnost dítěte. Čin-
nosti jsou pečlivě a individu-
álně vybírány tak, aby se dítě 
zdokonalovalo ve všech oblas-
tech. 

Řídíme se mottem Doc. Dr. 
Z. Matějčka: „Vychováváme 
se navzájem. Ve svém sebe-
vědomí dospělých, hotových 
lidí podléháme někdy klam-
né představě, že výchova je 
věcí jednostranného působe-
ní dospělého na dítě. Že jde 
o vztah jednoho, kdo dává 
a druhého, kdo přijímá, jed-
noho, kdo radí a druhého, kdo 
se učí, nebo dokonce jednoho, 
kdo poroučí a druhého, kdo 
poslouchá. Ale to je opravdu 
jen klam. Ve skutečnosti je 
výchovný vztah oboustranný, 
vzájemný. Dítě je svým pro-
středím nejen ovlivňováno 
a formováno, ale samo do své-

ho prostředí aktivně zasahuje 
a svým způsobem si je utváří 
a přetváří. Je vychováváno 
a samo vychovává“. 

S prvky programu Začít 
spolu také úzce souvisí spo-
lupráce s rodinou. Získat si 
důvěru rodičů někdy není 
zcela snadné, je to velká prá-
ce a není to hned. Přesto ctí-
me výchovu v každé rodině, 
která může být dosti odlišná. 
Respektujeme zásadu nevstu-
povat do rodinné výchovy, 
pouze citlivě doporučovat. Je 
pro nás velmi důležité společ-
ně působit na dítě v kladném, 
slova smyslu. 

Velmi stojíme o spolupráce 
s rodiči.  Všichni chceme být 
nějak užiteční, můžeme tedy 
přispět nějakým způsobem, 
dle svých aktuálních možnos-
tí. Nebráníme se případným 
námětům a pomoci, či nápa-
dům na výlet. Vše směřujeme 
pro spokojenost dětí.  

Na školní rok máme na-
plánované různé kulturní a 
zábavné aktivity, které budou 
tematicky doplňovat Školní 
vzdělávací program naší ma-
teřské školy. Snažíme se dle 
našich možností nebýt pouze 

formálním předškolním zaří-
zením, ale být pro děti příjem-
ným a zajímavým místem, na 
které budou rády vzpomínat. 

V rámci enviromentální 
výchovy se snažíme být co 
nejvíce v souladu s přírodou. 
Trávit hodně času venku, učit 
se prožitkovým učením a se-
znamovat se s nejrůznějšími 
zákonitostmi přírody. Náš 
společný cíl je inovovat a zlep-
šit stav naší zahrady, na kterou 
bychom rádi přenesli i nejrůz-
nější vzdělávací aktivity. 

Máme naplánovaný termín 
orientačního screeningového 
vyšetření výslovnosti a grafo-
motoriky pod vedením PhDr. 
Vaňátkové z PPP Nymburk, 
kde budou zjišťovány možné 
odchylky v jednotlivých ob-
lastech řeči a zjišťován stupeň 
závažnosti obtíží.

Máme za sebou první 
dva týdny školní docházky. 
Adaptační období je pro ně-
koho delší a s troškou slziček. 
Velká většina dětí je už od 
rána s úsměvy na rtech, které 
jsou pro nás nejmilejší odmě-
nou. 

Za kolektiv Mateřské školy 
Mgr. Šárka Dvořáková
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KČT Kostomlaty nad Labem

SDH Hronětice

Turistický po-
chod „Letním Po-
labím“ - 2. ročník se 

uskutečnil 18. srpna. Pořadate-
lem byl KČT OÚ Kostomlaty 
ve spolupráci s OÚ Kostomlaty 
n. L. Start pro všechny trasy byl 
připraven na nádraží v Čeláko-
vicích. Už od rána nám počasí 

Vá ž e n í 
spoluobča-
né,

činnost našeho sboru probíhá 
podle předem schváleného plá-
nu. Sešli jsme se na 3 členských 
schůzích a 2 jednáních výjezdové 
jednotky, kde jsme spolu s velite-
lem probrali potřebu lékařských 
prohlídek jejích členů. Řešili jsme 
také vybavení věcnými prostřed-
ky. Naši strojníci opravili vzdu-
chový systém u vozidla CAS 25. 
Na OÚ v Kostomlatech jsme jed-
nali o nákupu nového dopravního 
automobilu. Stávající vozidlo A31 
DA stárne a jeho údržba je stále 
složitější. Proto OÚ zažádal o do-
taci na nákup nového automobilu 
– dotace běží a tak se uvidí, jak vše 
dopadne.

Naše činnost za uplynulé ob-
dobí:

- Pálení čarodějnic pro širokou 
veřejnost.

- Dětský den v Hroněticích + 
oslava svátku sv. Floriana, patrona 

přálo, bylo teplo, odpoledne až 
34 stupňů. Cíl byl pro všechny 
trasy v restauraci Grado.

Připraveny byly tyto tra-
sy:11, 15, 21, 30 a 50 km. Trasy 
na 11 kl se zúčastnilo 36 turis-
tů, trasy na 15 ks 28  turistů, na 
21 km pochodovalo 36 turistů, 
30 km zdolalo 13 účastníků 

a 50 km mělo v nohách 12 bor-
ců. Celková účast byla 125 pří-
znivců našeho klubu, z toho 55 
organizovaných a 70 neorga-
nizovaných v KČT. Žen přišlo 
48 (na trase na 50 km byl větší 
počet žen než mužů!), mužů 
77. Své páníčky doprovázelo 
i několik psích kamarádů. Tra-

sy vedly po turisticky znače-
ných cestách. Účastníci přijeli 
ze 47 měst a obcí od Vsetína až 
po naše místní. Podle zápisků 
účastníků v kronice nechyběla 
dobrá nálada, jen té žízně bylo 
víc.

 Za KČT Kostomlaty n. L. 
Zdeněk  Duběnka  

hasičů.
- Spolupráce s ostatními orga-

nizacemi v Kostomlatech při or-
ganizování jejich akcí (především 
materiální pomoc).

- Účast na školení velitelů 
a strojníků na HZS Nymburk.

- TP vozidel PO v Drahu.
- Brigády na úpravě okolí hasič-

ské zbrojnice (vykácení tůjí, terén-
ní úprava, výsev trávy, posekání 
zahrady u zbrojnice).

- Sběr železného šrotu.
Zástupci našeho sboru se zú-

častnili 3 námětových cvičení 
a schůzí 6. okrsku. Členové výjez-
dové jednotky se 20. září zúčastni-
li taktického cvičení s technikou 
CAS 25 na objekt nemocnice 
v Nymburce. Jednotka byla ope-
račním střediskem v Kladně po-
volána k těmto výjezdům: požár 
RD v Kostomlatech, požár strni-
ště a lisu na slámu ve Vápensku 
se zřízením čerpacího stanoviště 
na vodním zdroji „pod Šibicemi“, 
požár pražců v Kostomlatech – 

jednotka byla odvolána zpět na 
základnu, požár vysokozdvižné-
ho vozíku ve Vápensku, záloha 
při požáru RD v Milovicích. Dále 
jednotka provedla dodávku vody 
na zalévání parku na Lánech 
a  v Kostomlatech.

14. července jsme uspořádali 
přátelské posezení se členy a pří-
znivci našeho sboru při grilování 
v hasičské zbrojnici.

Nezdařilo se nám zařadit PD 
do soutěží Polabské ligy a okres-
ního kola. Důvodem je změna 
zaměstnání u některých členů, ale 
také zranění členů. Věřím, že se 
v příštím roce situace zlepší a sou-
těží se zúčastníme. Vše zachra-
ňovala „stará garda“, která uspěla 
v soutěži v požárním útoku ve 
Vestci – vyhráli jsme!!!

Do dalšího období připravu-
jeme: focení členů SDH na nové 
průkazy, přijímání nových čle-
nů, ukončení sezony v hasičské 
zbrojnici spojené s grilováním 
a posezením, diskotéku pro děti 

a dlabání dýní, průvod masek, 
sběr železného šrotu (říjen 2018), 
posvícenské posezení, Mikuláš-
skou nadílku, výroční valnou hro-
madu SDH, oslavu Silvestra 2018 
s vepřovými hody.

Upřímně chci poděkovat panu 
Aleši Bartákovi za nákup aparatu-
ry pro kvalitní muziku. Díky!!!

Čeká nás ještě mnoho práce ke 
zkvalitnění života našeho sboru. 
Děkuji také všem našim členům 
a členkám za jejich přístup k pří-
pravě námi pořádaných akcí, 
které mají mezi širokou veřejností 
kladné ohlasy.

Jelikož se blíží volby do obec-
ních zastupitelstev, tak Vám, na-
šim spoluobčanům, přeji šťastnou 
volbu.

Za SDH Hronětice
Miroslav Škornička, starosta
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Z činnosti Klubu Kamarád:

Z činnosti knihovny:

Červen – 
Rodinný den. 
Děti i do-
spělí si opět 

mohli vyzkoušet osmimetrovou 
lezeckou stěnu, chanbaru, mon-
tessori pomůcky aj., s Besipem 
na kolech jízdu zručnosti, menší 
děti na odrážedlech, nechybě-
la znalost dopravní předpisů 
a první pomoci, vyrobili si vonné 
olejíčky, zasportovali v různých 
disciplínách a nově také mohli 
vyzkoušet střelbu kuličkovkami. 
Velké poděkování patří všem 
sponzorům a dobrovolníkům 
z řad členů i nečlenů organizace, 
díky kterým jsme mohli celou 
akci uspořádat.

Červenec – Tvoření v klubu. 
I o prázdninách byly nabídnuty 
v týdenních cyklech nejen dětem 

Na Rodinném dnu se 
knihovna představila pro-
jektem Deskohraní. Pro děti 
i dospělé byly připraveny růz-
né stolní hry. Registrace do 
knihovny byla v tento den bez 
ročního poplatku.

Děti z první třídy navštívily 
2x knihovnu v rámci výuky. 
Koncem června byli všichni 

aktivity formou tvoření a volné 
herny. Malovalo se prstovými 
a textilními barvami, tvořily se 
sádrové odlitky. 

Srpen – Příměstský tábor. Le-
tošní ročník proběhl oproti mi-
nulým letům až v měsíci srpnu. 
Ani to, že jsme posunuli termín, 
nezměnilo nic na atmosféře 
a činnostech. Letošní ročník byl 
velmi náročný. Děti od 1. až po 
7. třídu si užívaly program každý 
den na jiném místě. Jsme rádi, 
že se celý týden především díky 
skvělé partě vydařil. Děkujeme 
tímto všem, kteří se podíleli na 
přípravě a samotné realizaci. Sdí-
lení některých dětí: 

„Tábor byl moc fajn. Bylo super 
téma, moc jsme si to užili. Mám 
ráda Klubové akce a Příměstský 
tábor je jeden z nejlepších.“ TT 

„Moc se mi líbilo téma. Jsem 
na táboře po páté a pokaždé je 
něco jiného. Moc bych si přála jet 
i příští rok.“ MB. 

„Nejlepší byl cyklovýlet.“ HS 
a RD

„Mě se nejvíce líbilo překvape-
ní ve vlaku..“ KT 

„Líbilo se mi téma a prostě 
všechno, super bylo  slaňovaní 
z mostu a stanování. Děkuju 
všem vedoucím.“ DD

Plánované pravidelné aktivity 
Klubu:

- Míčové hry pro mladší školní 
děti (středa od 15 hod.)

- Dopravní kroužek pro starší 
školní děti

- Tvoření s Gábinou pro školní 
děti (pondělí od 14 hod.)

- Kroužek angličtiny pro 4. 
a 7. třídu (pondělí od 14 hod.)

- Čtenářsko - dramatický 
kroužek pro školní děti

- Tanečky s Petrou (pondělí od 
16 hod.)

- Jóga pro dospělé (pátek od 18 
hod.)

- Čínská zdravotní cvičení 
(úterý od 18 hod.)

- Enviromentální vycházky 
pořádáme jednou za měsíc

- Sousedský klub (čtvrtek od 
16 hod.)

Plánované akce do konce roku:
- Lampionový průvod (říjen/

listopad 2018)
- Adventní výstava, rozsvěcení 

vánočního stromu (1. prosince 
2018)

- Mikuláš (prosinec 2018)
- Vánoční ladění (prosinec 

2018)

prvňáčci slavnostně pasováni 
na čtenáře. I letos byly v rámci 
projektu Knížka pro prvňáčka 
připraveny výtisky knihy, ten-
tokrát od Evelíny Koubové Brá-
chova bota.

Od září pokračujeme v mě-
síčních návštěvách školních 
dětí. Náplní těchto návštěv je 
výpůjčka knih, čtení a povídání 

nad knížkami.
Přes prázdniny probíhal 

úklid a katalogizace knižních 
darů.

Začátkem září se provedla 
revize knižního fondu, proběh-
la obměna knih a nakoupili se 
knihy nové. Seznam nových 
knih je k nahlédnutí na webu 
knihovny.

Kostomlatská knihovna se 
přihlásila do Skautské pošty, 
což je projekt České televize 
pro období říjen – listopad 
2018  (více na  https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAI-
pQLSfJsqrCktI2ULr_5y-
Xs2WyPJZ4fudgAGkvSSMN-
vq_aZIL0Bzw/viewform ) 

Klub Kamarád
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Atmosférické vrstvy

LÁNY
Osada leží 1 ¼ hodiny 

západně od Nymburka. 
Katastr lánský, k němuž náleží 
i osada Rozkoš.

R. 1758 zapsáno tendenčně 
v pamětní knize farní 
kostomlatské o Adamitech 
z Lán, že učili: „Když duše 
v nábožné modlitbě Bohem 
se zabývá, může zatím tělo 
nehřešíc oddati se smyslnosti 
a tělesným chtíčům...“

Své schůzky mívali 
v selském stavení č. 29, večer 
při zavřených okenicích. 
Za zpěvu několika žalmů 

V tomto článku bude řeč o atmo-
sféře Země a jejích podvrstvách.  At-
mosféra je jednou z mnoha plane-
tárních vrstev Země, podobně jako 
například kryosféra (ledový obal) 
nebo pedosféra (půdní obal). At-
mosféra je vzdušným obalem Země 
a je pro meteorologii nejdůležitější. 

Díky existenci atmosféry a umís-
tění planety Země ve sluneční sou-
stavě jsou zde vhodné podmínky 
pro život. Pro zajištění zmíněných 

Psáno v kronicePsáno v kronice
svlékli prý se muži a ženy 
ze všech šatů a oddali se 
smyslným rozkoším. K tomu 
účelu vlákali více mladých 
žen do své společnosti, až 
konečně bylo vše prozrazeno 
mladou, poprvé tam vlákanou 
Ludmilou Bezuchovou, která 
jejich nezbednosti nechtěla 
trpěti, ven uprchla a poplach 
způsobila. Na to tito sektáři 
byli k zodpovědnosti povoláni 
a k trestům odsouzeni.

R. 1787 napočteni v Lánech 
na panství Lyském ve 41 

stavení 252 obyvatelé.
R. 1835 byli již ve 46 číslech 

333 obyvatelé.
Kolem roku 1900 obec čítá 

48 stavení s 320 obyvateli. 
Úpravná stavení, obrácená 
průčelím k západu, mají 
pěkné zahrady, osada činí 
dojem čisté spořádané obce. 
Obyvatelstvo rolnické vlastní 
prací a pílí povzneslo se 
k zámožnosti.

Zvířata užitková: 25 koní, 
208 kusů hovězího dobytka, 
21 koza, 98 vepřů, 27 úlů, 1061 
kus drůbeže.

Fara, škola, pošta i dráha 
v Kostomlatech.

V obci kaple, zasvěcená 
Anděli strážci.

U obce soukromý lom.
Hospodářský spolek čítá 31 

člena.
Spořitelní a záložní spolek 

pro katastr. obce se utvořil se 
17. ledna 1909.

Čerpáno ze STARÉ 
PAMĚTI OSAD soudního 
okresu nymburského- 
sebral Fr. Mikolášek, učitel 
v  Nymburce.

Marta Dvořáková
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vhodných podmínek pro život 
je důležitá, vedle dalších faktorů, 
hvězda složená ze žhavých vybu-
chujících plynů, Slunce. To je i „mo-
torem“ počasí, které by se bez jeho 
působení neodehrávalo. Atmosféra 
se dělí do několika vrstev. Nejníže se 
nachází troposféra (do výšky cca 10 
km). V ní se nachází veškerá voda 
a odehrává se zde téměř veškeré 
počasí. Vždy, když mluvíme o ně-
kterém atmosférickém jevu, tak se 

tento odehrává právě v této vrstvě. 
Nad troposférou je stratosféra (do ní 
pronikají například některé mohut-
né bouřkové oblaky), která sahá asi 
do výšky 50 km nad povrchem. 

Součástí této vrstvy je ozonosféra. 
Mezosféra, nacházející se nad stra-
tosférou, sahá do výšky přibližně 80 
km. Termosféra se nachází od této 
výšky do výšky 500 km nad povr-
chem a je druhou nejširší vrstvou 
naší planety. Nad ní je už poté jen 

exosféra, nejtlustší vrstva sahající do 
nepředstavitelných výšek, až do ves-
míru, o jehož velikosti a přesném 
umístění není pro lidstvo vhodné 
příliš přemýšlet, neboť tyto končiny 
nejsou dostatečně probádány. Ve 
druhé části tohoto tématu se bude-
me zabývat blíže těmito uvedenými 
vrstvami, vyjma troposféry. Tu si 
popíšeme nejpodrobněji a to v dal-
ším tématu. 

Tomáš Hrad
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ZA PREHISTORICKÝMI MOØSKÝMI JEŠTĚRY DO LYSÉ NAD LABEM
Mezi městy Lysá nad Labem 

a Čelákovicemi vede naučná stez-
ka „Údolím Labe“ (v Lysé začíná 
na náměstí). Na jedno její zastave-
ní bych Vás dnes rád pozval. Jde 
o místo v Lysé nad Labem neda-
leko zámku, kterému se říká Lom 
ve Skále. Dříve byl tento lom nazý-
vaný Panský a kámen se zde těžil 
od 18. století do 70. let 20. století. 
V lomu jsou horniny vzniklé 
usazeninami druhohorního kří-
dového moře, tzv. jizerské vrstvy, 
které většinou vznikly v období 
středního turonu ( svrchní křída).  
Na tomto místě (Lom ve skále) se 
v roce 1899 našly kosterní po-
zůstatky velkých druhohorních 
mořských ještěrů. Vzhledem 
k tomu, že míst s takovými nálezy 
je v naší zemi velmi málo, je toto 
místo velmi zajímavé. V roce 1899 
nalezl školní ředitel Krauskopf 
v lomu ve Skále a v lomu na Ba-
lonce v Milovicích úlomky velkých 
kostí, na svůj objev pak upozornil 
odborníky z Muzea Království 
českého (dnes Národní muze-
um). Tehdejší přední český zna-
lec zkamenělin, prof. Frič, nálezy 
zkoumal a vytvořil jejich sádrové 
odlitky, ty pak poslal největším 
tehdejším znalcům dinosaurů do 
Londýna a USA. Závěry těchto 
znalců tvrdily, že jde o pozůstatky 
mořských ještěrů ze skupiny Ple-
siosaurů, jejichž bližší určení není 
pro jejich neúplnost možné. Přes-
to se profesor Frič rozhodl zdejší 

Už při pohledu na česno zjis-
tíme, že včely pracují jen „na půl 
plynu“. Za pěkných dnů nosí pyl 
z posledních kvetoucích rostlin. 
Pyl poskytuje břečťan, pámel-
ník i jiné květiny. Velké sucho 
poznamenalo přírodu dost 
výrazně, zmizely jetele i jiné 
v této době kvetoucí rostliny. 
Sledujeme spad roztočů varroa  
na podložkách.

Je třeba zabezpečit česna proti 
myškám i rejskům. U včeliček 
práce ubývá, ale nekončí. Je nut-
né postarat se o další jejich pro-

nálezy popsat. Milovické nálezy 
přiřadil k Mossasaurům a popsal je 
jako druh Iserosaurus litoralis a ná-
lezy z Lysé popsal jako Plesiosaury 
druhu Cimoliosaurus lissaensis. 
Po Fričově smrti došlo k revido-
vání těchto jím popsaných druhů 
a zdejší nálezy byly označeny za 
zbytky Plesiosaurů bez bližšího 
určení. Nová generace českých pa-
leontologů se ale opět věnuje Fri-
čově sbírce křídových plazů, takže 
možná za čas uvidíme, kam budou 
za použití moderních metod zdejší 
nálezy zařazeny. 

Co se z mořských ještěrů našlo 
a kde ?

V Milovicích šlo o řadu kostí 
nalezených v pevné vápenité vrst-
vě, uložené byly ve spodnějších 
polohách jizerských vrstev, šlo 
o kosti končetin a lebky,  podle 
velikosti této lebky odhadovali, že 
celý ještěr mohl být i více jak 10 
metrů dlouhý. Lyské nálezy pro-
fesor Frič vědecky popsal v roce 
1905 a to hlavně podle zachova-
lých zubů. Nálezy z obou lokalit 
byly tehdy v muzejních sbírkách 
uloženy zamontovány v rámu 
a zality do sádry, aby se zabránilo 
jejich poškození. Plesiosauři byli 
velkou skupinou mořských dru-
hohorních ještěrů, kteří patřili 
k aktivním lovcům, žiliv příbřež-
ní zóně moří, nešlo totiž o příliš 
zdatné plavce. Dýchali vzduch 
a rodili živá mláďata. Dělili se na 
dvě základní podskupiny, dlou-

hokrké Plesiosaury a krátkokrké 
Pliosaury. Mossasauři byli stavbou 
svého těla více přizpůsobeni živo-
tu ve volných vodách.  Tělo měli 
proudnicovitě protáhlé, pokryté 
šupinami, veslovitý ocas a končeti-
ny přeměněné v pádla. Tlama byla 
dlouhá a plná ostrých zubů. Šlo 
o aktivní lovce dýchající vzduch 
a rodící živá mláďata. Příbuzní byli 
dnešním varanům a krokodýlům. 
Druhohorní mořští ještěři se ale 
nenašli jen v Lysé a Milovicích.

V tomto příspěvku se podíváme 
na nálezy z okolí Mladé Boleslavi, 
další české nálezy probereme v dal-
ším pokračování. 

U vesnice Chrást u Mladé Bo-
leslavi objevil opět školní ředitel 
Krauskopf spolu s profesorem 
Hofmanem řadu kostí mořských 
ještěrů. Ke zpracování je opět 
odeslal do Prahy do muzea k pro-

fesoru Fričovi. Našla se lopatka 
a několik obratlů. I tyto kosti byly 
zařazeny k Plesiosaurům, pro-
tože obratle měly na své spodní 
straně dva malé otvory pro cévy, 
což mělo určovat jejich přísluš-
nost k Plesiosaurům. V roce 1906 
v lomu u Chrástu nachází profe-
sor Frič i další zuby Plesiosaurů. 
Další pozůstatky Plesiosaura se 
našly  i kousek jižně od Mladé 
Boleslavi u obce Zámostí. Nález 
z obce Zámostí (nalezen byl úlo-
mek lebky) popsal vědecky v roce 
1857 Dr. František Bayer jako 
Polyptychodona (druh Plesiosau-
ra).  V Zámostí byly také nalezeny 
i zuby Plesiosaura a to opět v jizer-
ských vrstvách.

Pokračování v dalším čísle.

Text a foto: David Macháček
priroda.kostomlaty@seznam.cz                                                    

Rok včely

dukt a tím je vosk.
Včelí vosk, který jsme získali 

vytavením ve slunečním tavidle 
je třeba dál přetavit. Tekutý vosk 
cedíme přes jemné medové síto. 
Během tuhnutí klesnou nečisto-
ty dolů a následující den je mož-
né seškrábnout špachtlí. Takto 
ošetřený vosk je připraven k vý-
měně za mezistěny. Je to vlastně 
takový koloběh.

Mezistěny zatavujeme do čis-
tých rámků a vkládáme do úlů. 
Ale tato práce čeká na včelaře až 
zjara.

Stále je třeba sledovat vy-
skladněné plásty a sířit v inter-
valech, dokud neklesne teplota 
pod 10 stupňů. Pak již zavíječ 
neohrožuje.

Chleba s medem jídej rád,                           
to je dobrý kamarád.                                                                           

Včelám dík!  
Text a foto: Marta Dvořáková
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 Názory občanů

Za pár dnů proběhnou 
volby do obecního zastupitelstva 
a některé volební strany v naší 
obci se ani neobtěžovaly se svými 
kandidáty do zastupitelstva obce 
(ZO) seznámit voliče, natož nám 
sdělit, v čem by tito lidé byli pro 
obec prospěšní. Protože volby 
v demokratické společnosti mají 
smysl pouze tehdy, hlasují-li 
v nich voliči informovaní, ne-
sdělení těchto základních infor-
mací si nelze vyložit jinak, než 
opovrhováním voliči, pokud se 
nejedná dokonce o záměr volby 
degradovat, voliče znechutit a od 
účasti ve volbách odradit, ne-li 
obalamutit.

Nezbylo, než se popídit po 
obsahu utajovaných kandidá-
tek. Ty byly ke shlédnutí pou-
ze na webu www.volby.cz. Po 
přečtení  si jmen na jedné z 
těch utajovaných kandidátkách 
(s označením KOSTOMLAT-
SKO) se nelze ubránit otázce, 
proč někteří tam uvedení lidé vů-
bec kandidují, když v končícím 
volebním období dílem odmítli 
do ZO vůbec přijít, dílem sice 
složili slib zastupitele, ale víckrát 
jsme je tam už neviděli? Pro obec 
tedy neudělali vůbec nic, ale 
dnes se zase ucházejí o členství 
v ZO a to dokonce na vyšším mís-
tě seznamu. Na minulé kandidát-
ce tohoto sdružení tvořili lidé, 
kteří v ZO vůbec nechtěli praco-
vat, téměř polovinu kandidátů (7 
z 15). Kolik takovýchto nastrče-
ných duší je na té letošní? Že by 
to byl důvod utajování jejich kan-
didátky? Co nám tito kandidáti 
o sobě sdělili v příloze KN:

V úvodu se naprosto zřekli  
ambicí dokázat něco osobitého 
a místo toho spoluobčanům na-
bídli zlepšovat služby pro všechny, 
služby, za které již platíme daně, 
a na které máme nárok. Co je 
tím myšleno netuším, nicméně 
tamtéž uvedené jejich důležité 
body již prozrazují víc:

• Toto sdružení vidí jako  neja-
kutnější prioritu (která je údajně 
trápí každý den) nezadlužová-
ní obce, která ale má po mnoho 
let značně přebytkový rozpočet 
a přebytek dál narostl na víc jak 
40 milionů Kč.

• Následuje podivná formulace 
o důsledné otevřenosti. Podivná 
jak formálně (v obci již několiká-
té volební období žádná politická 
strana v obecních volbách ne-

kandidovala a nekandiduje), tak 
zejména věcně: Deklaruje se tu 
otevřenost vůči volebním subjek-
tům v budoucím ZO. A co obča-
ni – voliči? Před těmi zase budou 
členové tohoto sdružení informa-
ce skrývat, jednat neveřejně jak to 
v letech, kdy v obci vládli ještě 
jako členové ODS i následně 
praktikovali? Děkuji, nechci.

• Jako třetí bod je uvedeno 
zvýšení bezpečnosti v obci. Že by 
pokus o svezení se na populistic-
ké vlně, strašení imigranty,  kteří 
k nám ani nechtějí?

• Bod – podpora kulturního 
a společenského vyžití nejen pro  
seniory mě - seniora hodně po-
bavil.

• V dalších bodech zmiňu-
jí  společné řešení problému se 
školou na kopečku (mnohem 
závažnější problém s domem 
služeb kupodivu slovem nezmí-
nili), zajištění bezpečného a hos-
podárného provozu haly BIOS, 
pokračování v rekonstrukci 
hřbitovní zdi, což jsou ale věci již 
dílem hotové, nebo již zahájené 
a mají společné to, že když byli 
lídři této kandidátky v čele obce, 
tyto záležitosti vůbec neřešili. Stej-
ně tak toto sdružení bylo pasívní 
v končícím ZO, kde jejich nej-
častější aktivitou bylo okopávání 
kotníků zastupitelům, kteří ne-
blahé dědictví právě po tomto 
sdružení napravovali. Protože 
starého psa novým kouskům 
nenaučíš, je zřejmé, že členové 
tohoto sdružení by obec vrátili 
o mnoho let zpátky. Koho to ne-
uráží a je spokojen s tím, že nám 
zase budou unikat příležitosti, 
obec znovu zaostávat, jistě jim dá 
svůj hlas.

Obsah sdělení tohoto sdru-
žení občanům mě utvrdil v pře-
svědčení, že tato volební strana 
honem na poslední chvíli cosi 
spíchla a spoléhá na to, že mnozí 
voliči nejeví o věci veřejné do-
statečný zájem nebo volí svoje 
zástupce podle všeho možného, 
jenom ne podle odvedené práce 
pro obec.

Ta druhá voličům utajovaná 
kandidátka s poněkud zavá-
dějícím názvem Obce spolu na 
webu volby.cz obsahuje - mini-
málně pro mě a mé okolí - zcela 
neznámé kandidáty. Jediné, co 
z ní lze vyčíst, je shodnost něko-
lika příjmení s těmi na kandidát-
ce KOSTOMLATSKO a s ním  

společné zájmové sdružení. Jinak 
neznámí lidé, kteří náhle projevili 
zájem o práci pro obec. Co o nich 
vypovídá jejich sdělení v příloze 
KN:

• Je to nikým nepodepsa-
ný anonym, neuvedli žádného 
mluvčího, lídra, kandidáta, ni-
koho.

• Tito kandidáti sebe označují  
za obyčejné lidi.

 • Na prvním místě slibují 
nezadlužovat obec (i to mají stejné 
s předchozí volební formací). Po-
někud podivná nejvyšší priorita 
při dlouhodobě značném výše 
uvedeném přebytku obecního 
rozpočtu.

• Pozoruhodný je už slovník, 
kterým neznámý autor, obyčejný 
člověk, nastiňuje hlavní body je-
jich volebního programu a  ubez-
pečuje nás voliče, že program se 
budou snažit maximálně reali-
zovat. 

• Další jeho ubezpečení, že se 
budou snažit maximálně reali-
zovat zajištění obvodního lékaře 
v obci, je buď projev napros-
té  neznalosti nebo – což se jeví 
pravděpodobnější – jde o čirý 
populismus, který má patrně 
oslovit zejména starší spoluob-
čany. Je dobré nepřehlédnout, 
že tito kandidáti, kteří evidentně 
nemají se správou obce žádnou 
zkušenost, pouze slibují, že se bu-
dou snažit maximálně realizovat. 
Netvrdí, že v obci nějaký obvodní 
lékař bude.

• Kromě slovníku připomína-
jícího vyjadřování funkcionářů 
zločinecké státostrany v minulém 
století, sdělení: budeme se snažit 
maximálně realizovat zapoje-
ní místních fi rem, živnostníků 
a řemeslníků do realizací pro-
jektů obce, skrývá i reálnou 
hrozbu klientelismu při zadá-
vání obecních zakázek. A prá-
vě obecní peníze by mohly být 
důvodem probuzení zájmu 
dosud veřejně nečinných lidí 
o účast v ZO.

• Sérii podivuhodných formu-
lací uzavírá sdělení, že se budou 
snažit maximálně realizovat 
zajištění multifunkčního roz-
voje Domu služeb. Rozvíjet se 
může leda poupátko. Pokud měli 
na mysli využití domu služeb, 
je otázka, proč se ve věci nean-
gažovali už dávno, proč nepřišli 
s návrhem na ZO, kde se toto 
opakovaně projednávalo)

• Tato volební strana deklaro-
vala, že chce spojovat sdružené 
obce. Bohužel neuvedli které, 
natož jakými metodami, s jakým 
cílem. Pokud to je ale „pouze“ 
projev další neznalosti reality, pak 
je s podivem, že na této kandidát-
ce je 13 kandidátů z Kostomlat, 
ale žádný z Hronětic a Vápenska. 
Že by i to byl důvod utajování té 
kandidátky ? 

Žádné úspěšné společenství 
- ať lidské nebo ze zvířecí říše 
- nevedou obyčejní jedinci, ale 
vždy jedinci výjimeční, například 
královna (a jedno zda včelí nebo 
britská.), na velitelské funkce 
v armádě se prosadí ti nejschop-
nější vojáci, protože ti dávají na-
ději v boji zvítězit, totéž  platí pro 
podnikatelskou sféru a tak  dále. 
Nerespektování tohoto výbě-
ru nejschopnějších jedinců do 
vedoucích pozic je zákonitě po-
trestáno a způsobí škodu všem: 
jak těm, kteří na vyzdvižení ne-
schopných do čela společenství 
přímo profi tovali, tak těm, kteří 
tomuto falešnému výběru nečin-
ně pouze přihlíželi. 

Rozvoj sportu, kultury 
a společenských aktivit je pěk-
ný záměr pro rozličná zájmová 
sdružení. Obec ale na prvním 
místě potřebuje především řád-
nou správu majetku, údržbu 
obecní infrastruktury, dostatek 
vizí pro další rozvoj v nejširším 
slova smyslu. A v neposlední 
řadě zvládání rozsáhlé admini-
strativy a to vše provádět trans-
parentně pro občany a s péčí 
řádných hospodářů. Je dobré si 
uvědomit, že členové ZO  roz-
hodují ročně o našich desítkách 
milionů Kč a o životě víc jak 1 
800 spoluobčanů. Funkcionaření 
v nějakém zájmovém spolku je 
nesrovnatelně jednodušší a přes-
to  ani toto někteří kandidáti do 
ZO nezvládají, mnozí z nich toto 
ještě ani nezkusili dělat. 

To je potřeba mít na pa-
měti, když se rozhoduje-
me, komu dát své hlasy. 
Dobře zvážit, kteří kandidáti 
mají pro řádný výkon mandá-
tu člena ZO odborné i morální 
předpoklady a v neposlední řadě 
jsou i ochotni práci pro obec vě-
novat spoustu  svého času.

Nenechávejte o svém osudu  
rozhodovat jiné, svoje zastupitele 
přijďte zvolit.

Josef Touš
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Vážení sportov-
ní přátelé, občané 

Kostomlat! Zase to vše rychle uteklo, 
že? Léto je již u svého konce a nám 
zůstávají jen zážitky, které jsme bě-
hem něj stihli. Výbor Sokola se na 
své schůzce sešel ke konci července 
a koncem měsíce srpna. Z provozních 
záležitostí jsme řešili opravu štítového 
lemování na západní straně střechy 
Sokolovny. Opravu nám sponzor-
sky provedla firma ROŠE Roman 
Ševčák. Dále jsme jednali o rekon-
strukci podhledu na východní straně. 
V současné době rekonstrukce probí-
há. Lešení sponzorsky zapůjčila a po-
stavila firma Patrik Cykánek. Klem-
pířské práce provedla  firma ROŠE. 
Opravu podhledu jsme provedli 

                                                                            8. 2.                       4. 4. 15. 5.  14. 6.  22. 8.  %  účasti  
ADAM Zbyněk               x  o     x     o     x         60 
BŘEŇOVÁ Libuše, Bc.              x  x     x     x     x      100 
FILIP Richard               x  x     x     x     x      100 
HERCOKOVÁ Milena, Mgr.              x  x     x     x    x      100 
HRADILOVÁ Romana, Ing.              x  x     x     x    x      100 
KAŠIČKA Miroslav              x  x     x     x    x      100 
KEISTOVÁ Zdeňka, Bc.              x  x     x     x    x      100 
KUČERA Jan, Bc.               x  x     x     x    x      100 
MELINGER David                                     x  x     x     x    x      100 
PONEC Radim              x  o    o     o    x         40 
POPKOVÁ (DUDLOVÁ) Kateřina, Ing.             x  x    x     x    x      100 
SEDLÁČEK Petr              x  o    x     x    x         80 
ZAJAN Zdeněk              x  o    o     o    o         20 
ZAJANOVÁ Miroslava, Ing.             x  x    x     x    x      100 
ZALABÁK Petr, Ing.             x  x    x     x    x      100 OÚ  Kostomlaty

V předešlém ročníku okresního 
přeboru mužů ve fotbale skončil náš 
tým po dlouhé době na výborném 
třetím místě. Proto jsme do sezóny 
2018/2019 vstupovali s očekáváním, 
zda se nám výsledky podaří zopako-
vat. Máme za sebou 4 kola a maximál-
ní počet 12ti získaných bodů, s čímž 
počítal snad jen trenér Martin Šulc. 
První utkání jsme sehráli s mužstvem 
Jíkve, které je prošpikované hráči se 
zkušenostmi z vyšších soutěží a tak nás 
čekal těžký zápas. Tento jsme po velmi 
dobrém taktickém výkonu zvládli 
a zvítězili jsme 2:1. K druhému utkání 
jsme cestovali do nedaleké Kostelní 
Lhoty, kde jsme po výborném kom-

 Z obcí/ Sport

Sokol

Vstup do nové sezony se „A“ mužstvu vydaøil

Docházka členů ZO na zasedání v roce 2018 

svépomocí a za pomoci místních fi-
rem. Je to jen malá částečka toho, co 
je na naší budově Sokolovny potřeba 
opravit. Dále jsme jednali v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady  EU o Ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osob-
ních údajů vhodné pro ČOS. 
Toto nařízení přináší sportovním 
klubům a tělocvičným jednotám 
nové povinnosti. Jistě jste mnozí 
o tomto nařízení slyšeli, protože 
toto nařízení neplatí jen pro naši 
Tělocvičnou jednotu. Tyto „ Infor-
mace o zpracování osobních údajů 
a souhlas se zpracováním osobních 
údajů“ jsme předali do všech oddílů. 
Věřím, že všichni k tomu přistoupí 
zodpovědně a vyplněné formuláře 
co nejdříve vrátí do oddílů, abychom 
je uložili pro případnou kontrolu. 

V únorových KN jsem vás infor-
movala, že jsme během vánočních 
svátků podávali žádost o dotační ne-
investiční  program „ Můj klub“ Jen 
připomenu, že se jedná o podporu 
sportovních aktivit dětí a mládeže 
ve věku od 6 do 23 let, trenérů a re-
alizačního týmu a provoz sportov-
ních zařízení využívaných dětmi 
a mládeží. V měsíci červenci jsme 
obdrželi dotaci ve výši 217 tis. Kč, 
kterou jsme spravedlivě podle počtu 
dětí a mládeže v oddílech fotbalu 
a volejbalu rozdělili a kterou do 
15. 2. 2019 musíme vyúčtovat. 
S potěšením mohu konstatovat, že 
je to již potřetí, co jsme tuto dota-
ci obdrželi a zároveň je tato částka 
nejvyšší. Tyto oba letní měsíce jsou 
většinou každý rok stejné jako přes 
kopírák. Všichni si užíváme dovo-

lených, sluníčka, pak na kostomlat-
ské posvícení přivítáme na našem 
tréninkovém hřišti Lunapark pana 
Janečka, volejbalisté uspořádají po-
svícenský volejbalový turnaj, fot-
balový oddíl posvícenskou zábavu 
a je konec prázdnin. Všechny naše 
sportovní oddíly vstoupily do nové-
ho ročníku soutěže 2018 -2019. Přeji 
všem sportovcům, trenérům a asi-
stentům hodně úspěchů v nadchá-
zející sezóně, přeji jim, aby výsledky 
byly stejné jako v minulém ročníku,  
ne-li lepší. Závěrem bych vás všech-
ny ráda pozvala v rámci oslav  90 let 
fotbalu s CIMBÁLEM. Cimbálová 
muzika STRÁŽNIČAN zahraje v sále 
naší Sokolovny  20.10. 2018 od 20:00 
hod.       Za TJ Sokol 

Kostomlaty nad Labem
Eva Vávrová

binačním výkonu hlavně v prvním 
poločase zvítězili 2:0. Obě branky vsítil 
ještě věkem dorostenec Radek Novák 
při své premiéře za muže v základní 
sestavě. Body jsme chtěli potvrdit proti 
Seleticím v domácím prostředí, za 
kterými nás hnala neskutečná divác-
ká kulisa, jak již tomu v Kostomlatech 
bývá. Po těžkém, upracovaném a ne 
tolik dobrém výkonu jsme zvítězili 
3:2, kdy rozhodující branku vsítil opět 
dorostenec Matěj Pařízek 10 minut 
před koncem. K zatím poslednímu 
utkání jsme zajížděli do Semic, kde se 
nám dlouhodobě nedaří. S vědomím, 
že jakýkoliv bodový zisk nás posune 
na průběžné první místo v tabulce, 
jsme do zápasu vstoupili poněkud 
těžkopádně. Přeci jen první místo 
v tabulce v podání Kostomlat pama-
tuje již málokdo.  Nicméně přes rychlé 
vyrovnání Semic po našem vedou-
cím gólu jsme dokázali zlepšeným vý-

konem ve druhém poločase zvítězit tři 
jedna a minimálně do příštího utkání 
se vyhříváme na prvním místě. Velký 
dík patří dorostencům, kteří v hojném 
počtu chodí na naše tréninky a zapo-
jují se do mistrovských utkání. Nicmé-
ně my staří jim nedáme nic zadarmo. 
A samozřejmě nesmím zapomenout 
na diváky. To je fantazie. Domácí ná-
vštěvnost nám může závidět mnoho 
týmů z vyšších soutěží. No, a že při 
venkovních zápasech máme v zádech 
více fanoušku než domácí tým, tak to 
je neskutečné. Děkujeme za podporu. 
Přípravky na začátku podzimu: 
Do nového ročníku vstupujeme se 
třemi přípravkami. Starší, mladší 
a předpřípravka. Dohromady se 
tréninkového procesu účastní asi 30 
dětí, což si myslím, že na Kostomlaty 
v době moderní techniky není špat-
ný počet. Starší přípravka svá utkání 
hraje každé pondělí a již má za sebou 

několik odehraných zápasů. Ačkoliv 
v soutěži patří k nejmladším, tak se 
soupeřům vždy dokáže vyrovnat. 
Mladší přípravka odehrává svá utkání 
každou středu a tato již má za sebou i 
vítězný zápas. I když pro děti jsou vý-
sledky důležité, samozřejmě nechtějí 
prohrávat, tak pro nás trenéry je pozi-
tivní, že děti fotbal a pohyb všeobecně 
baví a rádi se na tréninky vrací. Máme 
v nich potenciál do budoucna.  Proto 
vás všechny prosím, přijďte je podpo-
řit na jejich domácí zápasy. Uvidíte, že 
se vám na konci utkání odvděčí dě-
kovačkou. Předpřípravka se účastnila 
turnaje v Ostré, kde podávala výborné 
výkony. Na některých hráčích je vidět, 
že jsou ještě poněkud malinkatí, ale 
věřím tomu, že i pocit, že jsou v dresu, 
je posune zase o krůček dál. Prostě 
je na čem stavět a za to jsme všichni 
v našem klubu rádi. 

Text a foto : Lukáš Vorlíček
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obsazen jak kostomlatskými 
, tak i okolními družstvy. Po-
dařilo se nám díky ochotě 
sponzorů zabezpečit hodnotné 
ceny pro všechny účastníky. 
Proto bychom chtěli podě-
kovat sponzorům: Cukrárna 
U Evy, Cukrárna Kostomla-
ty Martina, Cukrárna Bruno. 
Máme  sport  rádi. Pojď i ty hrát 
s námi VOLEJBAL !

Text a foto: VK Kostomlaty n. L.

Polabská 
liga 2018 
je velice 

úspěšně za námi, vyhráli jsme. 
Dalším velkým úspěchem 
týmu Dana, Alena a Hynek 
bylo vítězství na turnaji trojic 

 Sport

KostomlatyVK

Petanque

Volejbal
Sezónu 2018-

2019 jsme zahájili 
v polovině srpna pří-

pravným soustředě-
ním v Kostomlatech a v 
Josefově Dole . Pracovali 

jsme na zlepšení volejbalové 
techniky a začlenění nových 
hráček do staršího kolektivu. 
Na soustředění jsme naváza-
li tréninkovými jednotkami 
v Kostomlatech a přípravným 

v Sokolči, druhé a páté místo 
na Gekonu v Loděnicích. Před 
námi je MČR 55+, přípravy 
na náš již 4. ročník turnaje 
Mydlovarský žebřík a nábor 
nových hráčů. Již nám trénu-
jí tři junioři, tak uvidíme kdo 

vydrží a kdo se k nám přidá.
1. Sokol Kostomlaty
2. PC Sokol Lipník
3. PCFT Sokoleč
4. Kulová osma
5. Pedro Velim

turnajem žákyň v Nymburce. 
V průběhu září jsme již absolvo-
vali prvních 6 mistrovských tur-
najů, které nás rozřadily do zim-
ní soutěže Středočeského kraje.

Ženy zahájily novou sezónu 
vítězně a zatím bez porážky pro-
cházejí krajským přeborem. 

Dohodli jsme na spoluprá-
ci s VK Benátky nad Jizerou, 
které dlouhodobě hrají Ex-
traligu mužského volejbalu.  

Společně s těmito hráči jsme 
navštívili první stupeň ZŠ 
Kostomlaty, kde proběhl nábor 
do volejbalové přípravky, se 
kterou nám budou pro příští se-
zónu pomáhat. Šikovní kluci tak 
budou mít šanci se do budoucna 
zapojit do vrcholového volejba-
lu v Benátkách.

Koncem srpna se uskuteč-
nil tradiční posvícenský tur-
naj mixů. Turnaj byl opět silně 

6. PCP Lipník
7. Sport Kolín
8. Petanque Sokoleč
9. Sevak Velim

Koulím zdar! 
 Alena Vaníčková

Připravujeme
90. let fotbalu S CIMBÁLEM

Cimbálová muzika STRÁŽNIČAN
20. 10. 2018 od 20:00 hod. v sále Sokolovny

Vstupné 200 Kč

Rezervace vstupenek na tel. čísle 737 686 125
Předprodej od 1. 9. 2018 v Cukrárně u Evy

ROZPIS UTKÁNÍ PODZIM 2018
A Mužstvo
Kostomlaty nad Labem - Rožďa-

lovice A NE 7.10. 2018 16:00
Kostomlaty nad L. - Slovan 

Poděbrady A NE 14.10. 2018 15:30
Kněžice - Kostomlaty nad 

Labem SO 20.10. 2018 15:30
Kostomlaty nad Labem - Hrubý 

Jeseník A NE 28.10. 2018 14:30
Bohemia Poděbrady B - Kosto-

mlaty nad L. NE 4.11. 2018 14:00
Kostomlaty nad Labem – Kova-

nice NE 11.11. 2018 14:00
Všejany - Kostomlaty nad 

Labem SO 17.11. 2018 13:30

Mladší přípravka A
Kostomlaty n.L. - POLABAN 

Nymburk ST 3.10. 2018 17:30  
Milovice A - Kostomlaty n.L.

ST 10.10. 2018 17:30
Kostomlaty n.L. - Pátek A

ST 17.10. 2018 17:00
Sadská B - Kostomlaty n.L. 

ST 24.10. 2018 16:30
Starší přípravka A
Kostomlaty n.L. - FK Litol - 

žlutá PO 1.10. 2018 17:30
Milovice A - Kostomlaty n.L.

PO 8.10. 2018 17:30
Kostomlaty n.L. - POLABAN 

Nymburk B PO 15.10. 2018 17:00

SADSKÁ B - Kostomlaty n.L.
PO 22.10. 2018 16:30

AFK NYMBURK - Kostomlaty 
n.L. PÁ 5.10. 2018 17:30

I.A třída dorostu skupina B
TJ Sokol Libiš – TJ Sokol Kosto-

mlaty nad Labem SO  6. 10.2018 
10:15

TJ Sokol Kostomlaty nad Labem 
– Mnichovohradištský SK SO 13. 
10. 2018 10:15

TJ Křinec – TJ Sokol Kosto-
mlaty nad Labem SO 20. 10. 2018 
10:15

TJ Sokol Kostomlaty nad Labem 
– SK UNION Čelákovice SO 27. 

10. 2018 10:15
SK Bělá pod Bezdězem – TJ 

Sokol Kostomlaty nad Labem 
NE 4. 11. 2018 10:15

TJ Sokol Kostomlaty nad Labem 
– SK Bakov n/J SO 10. 11. 2018 
10:15

FK Brandýs – Boleslav – TJ 
Sokol Kostomlaty nad Labem 
NE 18. 11. 2018 10:15
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Pojď i TY hrát s námi VOLEJBAL!

Co nabízíme:

• tréninky pod vedením kvalifikovaných trenérů dvakrát týdně

• víkendové turnaje

• prázdninové beachkempy a letní soustředění

• spolupráci s extraligovým týmem mužů

• vnitřní i venkovní zázemí

První trénink 2. 10. 2018 v 15 hodin v hale BIOS.

V tom všem najdete: všeobecnou pohybovou průpravu, spoustu zábavných

pohybových a týmových her, nové kamarády a mnoho dalšího

www.vkbenatky.cz  facebook.com/vkbenatky       facebook.com/groups/VKKostomlaty

Stalo se to dobrou tradicí a již po čtrnácté se v pondělí o posvícení sportovalo.
Nechybělo nadšení, radost i chuť prohnat svá tělíčka. Odměnou byl nejen dobrý pocit,ale i příjemné ceny.

 Sport

KostomlatyVK

Posvícenský sedmiboj

Fo
to

:V
K 

Ko
sto

m
la

ty
Fo

to
:M

ar
ta

 D
vo

řá
ko

vá



strana 12  číslo 5 - říjen 2018
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Posvícení se vším všudy

Vážení občané,
obec Kostomlaty nad Labem Vás srdečně zve  na

SVATOMARTINSKÉ POSEZENÍ PRO SENIORY

SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ 13. 11. 2018 OD 15,30 HODIN
V SÁLE HOSTINCE NA PLACE V KOSTOMLATECH

S krátkým programem vystoupí žáci ZUŠ Kostomlaty nad Labem 
Občerstvení a hudba k tanci a poslechu jsou zajištěny

Svoz a rozvoz z okolních obcí je obstarán služebním vozem obce. Prosíme zájemce o svoz, aby se telefonicky nahlásili na Obecním úřadě v 
Kostomlatech nad Labem na tel. 325538611, 734202166

Všichni jste srdečně zváni

Blahopřejeme k významným 
jubileím:
paní Marii Brynychové z Lán
panu Josefu Lacinovi 
z Kostomlat
paní Janě Staňkové z Lán
panu Jaroslavu Hercokovi 
z Kostomlat 
panu Jiřímu Mejzrovi z 
Kostomlat
Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Jaromírem Vlachem 
z Kostomlat

Předposlední prázdninový 
víkend v Kostomlatech se nesl ve 
znamení oblíbeného posvícenského 
veselí. Lidé měli příležitost zatančit 
si na posvícenské zábavě, pobavit 
se na pouťových atrakcích nebo 
na sportovním klání. S odkazem 
na původní význam posvícení ve 
smyslu duchovního svátku byl pro 
občany přichystán také program 
v kostele sv. Bartoloměje, který letos 
slaví 240. výročí od jeho barokní 
dostavby. Tato akce přilákala na 
sto účastníků, ať již z řad zájemců 
o historické poznání této sakrální 
památky nebo z řad zájemců 
o spirituální zážitek, popřípadě 

TJ Sokol Kostomlaty
oddíl kopané

připravuje
5. prosince 2018

èERTOVSKé ROJENí
Program:

Začátek 16:30 hod. - nadílka u Sokolovny pro děti a rodiče, kteří nechtějí čerty domů, 
následuje nadílka do domácností za doprovodu pojízdného pekla. 

V případě objednávky nebo jakýchkoliv dotazů volejte na tel.737686125 
                                           nebo pište na email: eva.sulcova1975@seznam.cz 

íí

o obojí. Brány kostela a zvonice 
se pro veřejnost otevřely v neděli 
26. srpna úderem deváté hodiny 
a tímto byly započaty individuální 
prohlídky a soukromé rozjímání. 
Na desátou hodinu byla připravena 
komentovaná prohlídka pod 
taktovkou Martina Pijáka. V 10:45 
se na dobu pěti minut rozezněly oba 
kostomlatské zvony, které svolávaly 
k účasti na posvícenské mši svaté. 
Ta začala odbitím jedenácté hodiny 
a byla doprovozena sborem 
složeným z místních zpěváků 
a hudebníků. Po celou dobu 
programu bylo poutníkům k 
dispozici občerstvení v podobě 

posvícenských koláčků a v závěru 
všichni dostali pozvání k návštěvě 
zahrady přilehlé fary, kde byl 
servírován posvícenský oběd 
s výběrem grilovaných mas a 
zeleninových salátů. Další společné 
stolování je plánováno na poslední 
neděli před Silvestrem, která letos 
vychází na 30. 12. 2018.

Na závěr je na místě poděkovat 
všem účastníkům i účinkujícím za to, 
že jsme spolu mohli strávit příjemnou 
sváteční neděli. Velký dík zároveň 
patří také všem přispěvatelům 
do nedělní sbírky, jejíž výtěžek 
činil částku ve výši 4 000,- Kč a se 
svolením pana faráře P. Porochnavce 

byl celý poukázán na transparentní 
účet č. 5117680399/0800 veřejné 
sbírky na opravu místního kostela. 
S radostí oznamujeme, že díky lidem, 
kterým není lhostejný současný 
stav zdejšího kostela, se v polovině 
září aktuální částka veřejné sbírky 
vyšplhala na sumu ve výši 121 527,- 
Kč. Připomínáme, že pravidelné 
bohoslužby se konají každou neděli 
od 11 hodin, o dalších mimořádných 
aktivitách budete vždy informováni 
v dostatečném předstihu. Přejeme 
všem krásný podzim.

                                     Za místní 
farníky : manželé Pejchalovi, 

Rusnákovi a Wagnerovi 
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