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Slovo starostky

KČT v Kostomlatech

Vážení a milí spoluobčané,
možná i vy máte pocit, jak to všechno letí. 

Ano, opět se blíží advent, doba, kdy na sklon-
ku roku mimo jiné bilancujeme své osobní 
i pracovní zdary a nezdary, své počiny, a tak 
dovolte, abych se i já za vedení obce ohlédla 
na uplynulé měsíce tohoto roku.

Určitě jako většina z vás, i já mohu zhod-
notit uplynulé období v obci jako velice 
úspěšné. Po splnění všech velmi přísných 
kritérií a úspěšném odevzdání závěrečného 
vyhodnocení akce jsme od Státního fon-
du životního prostředí získali defi nitivní 
rozhodnutí o ukončení fi nancování stavby 
„Kanalizace Hronětice“, které je pro nás sou-
časně i potvrzením o splnění všech povin-
ností, souvisejících s realizací této stavby. V 
následujících deseti letech nás tak bude čekat 
již jen poslední z podmínek, a to průběžný 
monitoring fungování této infrastruktury. Po 
zdárné realizaci této stavby a v rámci zajištění 
stejného komfortu bezstarostného odvádění 
odpadních vod i pro naše dvě nejmenší obce 
- Rozkoš a Vápensko - jsme zadali zpracování 
studie, jejímž cílem bude najít co nejefektiv-
nější způsob odkanalizování těchto částí a 
navrhnout způsob jeho realizace. I v tomto 
případě uděláme maximum pro získání ně-
které z vypsaných dotací tak, abychom doká-
zali projekt nejen ufi nancovat, ale současně 
abychom měli možnost ušetřené obecní pro-
středky využít i pro další nezbytné a pro obec 
velmi potřebné investice do obecního majet-
ku, pro sport či kulturu.

Podpisem smlouvy o dílo jsme rovněž 
formálně zahájili přípravu a tvorbu nového 
územního plánu, který bude významným 

Klub českých turistů, odbor Kostomlaty
ve spolupráci s Obcí Kostomlaty nad Labem

srdečně zvou všechny příznivce turistiky
a pohybu na čerstvém vzduchu

na 1. ročník
NOVOROČNÍ PROCHÁZKY NA MYDLOVAR

Akce se bude konat za každého počasí v neděli 1. ledna 2017,
start od 9.00 hodin do 11.00 hodin na nádraží ČD Kostomlaty.

Průběžná kontrola na Mydlovaru do 13.00 hodin.
Startovné jednotné 10,-Kč, děti do 15 let zdarma.

Odměna: zážitky z procházky, pamětní list, razítka pochodu a IVV

Informace: Zdeněk Duběnka, 9. května 89, Kostomlaty nad Labem
tel. 606 132 881, email: hrabstvidubenkov@email.cz

Pokračování na str. 2
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způsobem ovlivňovat rozvoj obce v následu-
jících letech. Za velký úspěch také považuje-
me získání dotace ve výši 3.200.000,- Kč na 
zpracování digitálního povodňového plánu, 
jehož součástí bude i instalace tolik očekáva-
ného bezdrátového veřejného rozhlasu. Těší-
me se, že nový rozhlas již bude plně funkční 
ve všech částech naší obce, splní bezezbytku 
své informační poslání a tím skončí potíže, 
které nás provázely hlavně v posledních mě-
sících. 

Významnou proměnou prošel v uplynu-
lém období místní hřbitov, ale i odstavná 
plocha u nádraží, která nabídla přes dvacet 
nových parkovacích míst. Následně, v prů-
běhu jara, pak dojde i k odstranění zbytku 

původní rampy a nezbytným 
úpravám, včetně zadláždění 
zbývající části tohoto prosto-
ru. Ve výčtu nemohu opo-
menout i velice významnou 
akci, připravovanou pro příš-
tí rok a tou bude rekonstruk-
ce naší čistírny odpadních 
vod a výstavba inženýrských 
sítí pro 26 rodinných domů v 
jižní části Kostomlat.

Velkých změn doznal i 
vozový park našeho úřadu. 

Od 10. 11. 2016 je v provozu nové bez-
platné parkoviště u nádraží, respektive 
na východní straně od nádražní budovy. 
Prosíme řidiče, aby již neparkovali před 
nádražní budovou a využívali parkovací 
plochu novou.

OÚ Kostomlaty nad Labem

Po zhodnocení všech faktorů a s ohledem 
na skutečnost, že dvě vozidla Multicar již ani 
neprošly technickou kontrolou, bylo rozhod-
nuto o jejich vyřazení a následném prodeji. 
Jsme rádi, že nově zakoupené vozidlo s kon-
tejnerovou nástavbou nejen výrazně usnadní 
práci našim zaměstnancům, ale bude přede-
vším velkým a nepostradatelným pomocní-
kem pro naše obce.

I nadále pokračují jednání s vlastníky po-
zemků na obou březích Labe o výkupu části 
pozemků pro zamýšlenou lávku přes řeku. 
Začátkem listopadu jsme získali stavební po-
volení na sportovní hřiště u základní školy 
a požádali jsme o stavební povolení na oba 
naše separační dvory.  Zastupitele také čeká 
nelehký úkol, rozhodnout o dalším osudu a 
budoucím využití některých obecních budov, 
které po předchozích letech stagnace investic 
a přehlížení jejich špatného technického sta-
vu bude nutné smysluplně a v co nejkratším 
možném termínu i za cenu nemalých inves-
tic uvést do stavu, kdy za následné a průběžné 
péče by mohly a měly i nadále plnohodnotně 
sloužit svému poslání, obci a našim obča-
nům. 

Je toho opravdu mnoho, ale já pevně 
věřím, že většinu ze zmíněných aktivit se 
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Separační dvory

Høbitov a co je na něm nového 

Proč byly letošní volby jinde?

Informace pro občany

Akce pro seniory

Slovo starostky
(dokončení)

Oznamujeme Vám, že pan MUDr. Walterstein, dětský pedi-
atr ukončil k 30. 9. 2016 svou lékařskou praxi v Kostomlatech 

nad Labem.

Dále Vám oznamujeme, že paní MUDr. Pinkavová, obvodní 
lékařka ukončí k 31. 12. 2016 svou lékařskou praxi v Kosto-

mlatech nad Labem. Paní doktorka oznámila, že občané, 
kteří budou chtít být i nadále v její lékařské péči, můžou za ní 

dojíždět do ordinace do Nymburka.

Mnozí z vás si jistě všimli, 
že na hřbitově probíhají již 
od letních měsíců stavební 
práce, které spočívají v na-
rovnání chodníčků a po-
ložení chodníčků nových. 
Pro letošní rok jsme takto 
opravili spodní hřbitov. V 
příštím roce bude rekon-
strukce chodníčků pokra-
čovat i na horním hřbitově. 
Na podzim jsme oslovili 
firmu Grandia Invest s.r.o 
Horní Jelení, provozující 
automaty na hřbitovní svíč-
ky, zda by nám jeden takový 
nenainstalovala. Firma byla 
velmi vstřícná a ochotná, 
a tak se automat podařilo 
zprovoznit před dnem Pa-
mátky zesnulých. Techničtí 
pracovníci vyčistili hřbitov 
a zdi od některých nále-
tových dřevin. I v tomto 
období vegetačního klidu Obec v tomto roce začala 

pořádat výlety pro seniory 
našich obcí. I v příštím roce 
chceme v těchto akcích po-
kračovat a fi nančně tyto akce 
podpořit.  V prvním čtvrtletí 
2017 plánujeme zájezd na di-
vadelní představení do Prahy, 
v červnu výlet za památkami 

Od 1. 12.  2016 do 31. 3.  2017  je otevírací doba separačního místa :
KOSTOMLATY: každá sudá SOBOTA: 9:00 – 11: 00 hod.
HRONĚTICE: každá sudá SOBOTA: 9:00 – 11: 00 hod.

POZOR: od 18. 12. 2016 do 7. 1. 2017 budou separační místa
Kostomlaty a Hronětice UZAVŘENA!!!

Od 1. 4. 2017- 31. 10. 2017  je otevírací doba separačního místa :
KOSTOMLATY: každé ÚTERÝ:  9:00 – 11:00 hod.
   každý ČTVRTEK:  16:00 – 18:00 hod.
   každá SOBOTA:  9:00 – 11:00 hod.
HRONĚTICE: každá SOBOTA:  8:00 – 11:00 hod.

Občané, kteří se účastnili le-
tošních voleb, se z velké části 
divili, že se letos konají jinde. 
Ráda bych kratičce vysvětlila, 
proč jsme byli nuceni volby 
připravit v zasedací síni OÚ. 
V létě jsme začali s úpravami a 
opravami obřadní síně. V této 
místnosti byl strop s lepenými 
polystyrenovými podhledy, 
na stěnách papírové tapety. 
Stropní podhledy se začaly na 
některých místech odlepovat, 
stěny byly už značně špinavé, 

Automat nabízí 4 druhy svíček a každá dávka obsahuje i zá-
palky. Dávky jsou baleny samostatně v papírové tubě. Prázdné 
tuby vracejte do dřevěné bedny umístěné dole pod automatem. 

Automat přijímá pouze dvacetikorunové mince.

dojde k pokácení stromů 
na hřbitově a to především 
těch, co jsou v přímé blíz-
kosti všech hřbitovních zdí 
tak, aby kořenový systém 
nenarušoval stabilitu zdí. 
Tímto apelujeme i na ná-
jemce hrobových míst, že 
výsadba dřevin je na hřbi-
tově zakázaná a prosíme o 
odstranění jimi vysazených 
dřevin v okolí jejich hro-
bových míst a zdí.  Příští 
rok obec plánuje strhnu-
tí východní zdi a výstavbu 
nové, neboť stávající zeď je 
v havarijním stavu. Během 
roku došlo k vylepšení evi-
dence hrobových míst a je-
jich nájemců. Nezaplacená 
hrobová místa jsou označe-
na a případní nájemci upo-
zorněni cedulkou přímo na 
hrobovém místě. Obec má 
právo po nějakém čase tak-
to nezaplacený hrob zru-
šit. Další plánovanou akcí 
na hřbitově je vytvoření 
společného obecního hro-
bu, který vznikne na mís-
tě bývalé opuštěné hrobky 
na novém hřbitově. Tento 
hrob bude sloužit k uložení 
ostatků z hrobů, které bude 
obec rušit.   Další akcí, kte-
rou bychom rádi realizova-
li, je výstavba kolumbária.

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka obce

navíc při výměně oken byly 
tapety velice nedbale a oškli-
vě zaříznuty. První fází oprav 
bylo pořízení nového sádro-
kartonového stropu. Tapety 
byly strženy, stěny nově oš-
tukovány a vymalovány. Dále 
jsme pořídili nový zátěžový 
koberec. Poslední, co nás če-
kalo, bylo položení nové pod-
lahové krytiny v šatně, která 
je před obřadní síní. Podlahu 
pokrývalo linoleum, které se 
ve spojích zvedalo, což bylo 

nebezpečné. Po jeho odstra-
nění na nás čekalo překvapení 
– jeho podkladem byl dřevo-
beton, který byl úplně provlh-
lý. Naši techničtí zaměstnanci 
tuto vrstvu odstranili a začali 
jsme pomocí zapůjčeného 
vysoušeče prostory odvlhčo-
vat. Každý týden probíhalo 
kontrolní měření vlhkosti, si-
tuace se začala velmi pomalu 
vylepšovat, ale bohužel jsme 
to nestihli do termínu konání 
voleb. Proto jsme byli nuceni 

připravit volby v zasedací síni. 
Věřím, že občané našli pro 
toto naše řešení pochopení a 
děkuji jim za to. Co se týká 
šatny u obřadní síně, čeká nás 
ještě položení dlažby, proto 
jsme připravovanou akci vítá-
ní občánků odložili na leden, 
rodiče, kterých se to týká, bu-
deme včas informovat. Všem 
děkujeme za trpělivost. 

Za zaměstnance
OÚ Eva Pijáková

nám podaří dotáhnout do úspěš-
ného konce. Velký dík proto patří 
všem, kteří projevili zájem podílet 
se i sebemenším způsobem na 
chodu naší obce, vám občanům, 
všem aktivním spolkům, sdru-
žením, ale i mým kolegyním a 

kolegům. Přeji Vám všem krásný 
adventní čas! S úctou k vám, k 
tradicím a s přáním lásky, štěstí a 
osobní pohody

Romana Hradilová
starostka obce

a podle zájmu bychom chtě-
li zkusit uspořádat předvá-
noční zájezd do Drážďan. 
Na podzim 2017 se tradičně 
bude konat Svatomartinské 
posezení. 

Bc.Zdeňka Keistová,
místostarostka obce
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Mateøská škola

Zprávy ze školy.
1. Projekt Evropský den jazyků jsme 26. září pojali v soutěžním a výtvarném duchu. Malovalo se také na chodníku před školou. 
2. Firma Bovys nám v rámci projektu Ovoce do škol zinscenovala ve všech třídách osvětu.
3. Žákovský parlament se poprvé schází koncem září.
4. Do Škody auto, muzea a provozu se podívali 6. října žáci 8. a 9. ročníku.
5. Soutěž O nejkrásnější jablko proběhla ve 41. týdnu – vítězem se stal nejmenší exponát.
6. Exkurze 9. třídy na obecním úřadu proběhla 13. října.
7. Kontrola KHS ve školní kuchyni proběhla den následující s kladným výsledkem!
8. V rámci projektu Recyklohraní sbíráme papír, karton, baterie, drobný elektroodpad a nově víčka z pet lahví.
9. Výuku plavání absolvuje od září do listopadu 2. a 3. ročník.
10. Školní preventista PO absolvoval pravidelné roční školení – 20. října.
11. Florbalový turnaj v ZŠ RAF, absolvovali den poté mladší žáci – 3. místo.
12. V divadle Gong Praha zhlédli žáci 5. třídy hru Mauglí.
13. Úřad práce navštívili žáci 9. ročníku následující den 2. listopadu.
14. Halloweenské veselí se soutěžemi provázelo děti v pátek 4. 11.
15. První zasedání nové školské rady proběhlo v úterý 8. 11. od 18 hodin ve škole.
16. První návštěva divadla proběhla v rámci KMD následující den v divadle Minor na hru Lipany.
PLÁNOVANÉ AKCE:
1. Druhá pedagogická rada proběhne v pondělí 21. 11. 2016, poté od 16 hodin třídní schůzky.
2. Florbalový turnaj na ZŠ RAF, absolvují žáci 6. a 7. třídy ve středu 23. 11.
3. Pohádku Ferda mravenec uvidí děti z 1. - 3. třídy v nymburském divadle následující den.
4. Druhý den se do nymburského kina vydá 7. – 9. třída na pořad o Filipínách.
5. Florbalový turnaj na ZŠ RAF pro 8. a 9. třídy proběhne s naší účastí poslední listopadový den.
6. Mikuláš navštíví mateřskou i základní školu v pondělí 5. prosince.
7. V divadle Broadway zhlédnou členové KMD muzikál Mýdlový princ den po svátku Mikuláše.
8. Druhý den ráno odjíždíme na adventní zájezd do Vídně.
9. Týden uzavřeme divadelním představením v hale školy pro 1. - 3. třídu a děti z MŠ v režii paní asistentky z první třídy.
Vánočním Jarmarkem ve čtvrtek 15. prosince od 15 – 19 hodin chceme navázat na loňský úspěšný pilotní ročník.
Jste srdečně zváni do předvánoční školy.
10.  Vánoční prázdniny potrvají od pátku 23. prosince do pondělí 2. ledna. 
 Ve škole se sejdeme o rok starší v úterý 3. ledna.
11. Zápis do 1. třídy proběhne 25. dubna 2017 od 13,30 hodin.
12. Lyžařský výcvik plánován od 19. – 24. 2. 2017 v areálu Janské lázně.

PROSBA:

Krásné požehnané Vánoce ZŠ Kostomlaty n/L.
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V září jsme přivítali v mateřské 
škole celkem 77 dětí, které si na 
chod školky postupně navykly. 
Pro nově příchozí děti to dozajista 
nebylo snadné, ale s odloučením 
od rodičů se vypořádaly každé 
svým způsobem a pláč vystřídaly 
úsměvy.

Ve středu 21.9. se všechny třídy 
vydaly na první výlet autobusem 
a to do zábavně-naučného parku 
v Milovicích -  Mirákula. Trou-

fám si říct, že výlet sklidil úspěch, 
protože jsme se vydováděli na hři-
štích, různých atrakcích, naučná 
stezka nám připomněla, proč je 
dobré třídit odpad a následně nás 
zavedla až za lesními zvířátky.

V úterý 27.9. proběhlo scree-
ningové vyšetření výslovnosti a 
grafomotoriky pod vedením Mgr. 
Kateřiny Chaloupkové.

Na začátku října za námi přijela 
paní Lída Helligerová s hudebním 

vystoupením - Na farmě, při kte-
rém si děti zazpívaly i zatancovaly.

V úterý 11.10. se na rodiče 
předškolních dětí těšila Mgr. Jit-
ka Urbanová s besedou na téma 
školní zralost.

Listopad v mateřské škole za-
hájilo Divadlo Kubec s představe-
ním ,,Plecha a Neplecha jdou do 
světa‘‘. Návštěva Medové dílničky 
nás čeká v úterý 15.11.

Neúprosně se blíží prosinec a ve 

třídách již probíhají přípravy na 
Vánoční posezení s rodiči. Kromě 
rodičů v prosinci očekáváme také 
Mikuláše s nadílkou a Divadélko 
Paleček s příběhem ,,Vánoce – 
kouzelný čas.‘‘

Za celou MŠ přeji krásné pro-
žití vánočních svátků a spokoje-
nost v novém roce.

Anna Somrová

Bezpečnostní plán školy říká, že děti neotvírají vstupní dveře dospělým osobám. I přesto, že může docházet ke kuriózním situacím ☺, je 
dobré tento návyk vypěstovat praxí a být tak připraven. Prosíme dospělé o respektování a sounáležitost. Děkujeme v zájmu bezpečné školy.
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Sešli jsme 
se na 1 
č l e n s k é 
s c h ů z i . 
Zaměřili 
jsme se 
na plnění 

plánu činnosti sboru. 30. září se 
konalo v Kostomlatech nad La-
bem na objektu bytovek Povodí 
Labe námětové cvičení šesté-
ho okrsku. Zúčastnili jsme se 
s technikou CAS25 1+4, A-31 
DA 1+4. Cvičení bylo připrave-
no jako ukázkové pro veřejnost. 
Mohu říci, že zájem o naši čin-
nost mezi veřejností je. Zásah 
byl proveden z vozidla CAS 25 
s využitím 3 ks DT SATURN, 
radiostanic a dálkovou dopra-
vou vody z Labe. Tímto chci 
poděkovat vedení střediska Po-
vodí Labe v Kostomlatech nad 
Labem za umožnění provedení 
NC. 

novu výměn-
ného fondu s 
Kutnou Horou. 
V loňském 
roce jsme za-

čali knihám dávat nový kabát. Po 
roce zjišťujeme, že na 5tisíc titulů 
bychom obalovali ještě několik let. 
Rádi bychom tímto oslovili dobro-
volníky s prosbou o pomoc na tuto 
činnost. Dobrovolníci se mohou 
přihlásit přímo v knihovně, nebo 
na níže uvedený email. Děkujeme!
Knihovna před vánočními svátky 

bude naposledy otevřena ve čtvr-
tek 22. 12. 2016 a v novém roce v 

 Spolky

Z činnosti SDH Hronětice

Klub Kama-
rád nabízí od 
října mimo 

jiných volnočasových aktivit lekce 
dětské jógy. S pomocí dotace Stře-
dočeského kraje se nám podařilo 
zajistit i pro tento kroužek základní 
pomůcky a tím umožnit kvalitu 
lekcí. V novém roce plánujeme 
zrealizovat další zájmovou činnost 
pro starší děti.
 Od ledna 2017 bude znovu ote-

vřena každé pondělí a středu mi-
niškolka. Tato služba je pouze na 

Od září jsme se opět za-
čali scházet v klubovně. V 
říjnu jsme se byli podívat 
v Záchranné stanici Hus-
lík v Poděbradech. Stani-
ce je v nových a moder-
ních  prostorách. Tak jako
každý rok v listopadu jsme 
donesli do svěřeného kr-
melce v lese krmení pro 
zvěř, kde budeme celou 
zimu přikrmovat, aby zvěř
nestrádala.

Text a foto:
František Touš

Klub Kamarád

PF  2017 

Spokojené, 
láskou a 

porozuměním 
naplněné 

vánoční svátky, 
hodně zdraví, 

štěstí a úspěchů 
v novém roce      

přeje KLUB KAMARÁD 

rezervaci a zájemci se mohou již 
nyní hlásit na níže uvedený email. 
Sportovní odpoledne v maskách 

plánujeme na sobotu 18. února 
a velmi se těšíme na všechny hej-
kaly, bludičky, princezny a rytíře. 
Uvítáme dospěláky, kteří přijdou a 
zúčastní se v převleku či karneva-
lové masce.
I v příštím roce se připojíme k 

celostátní akci Noc s Andersenem.

 Ke konci roku se můžete v 
knihovně těšit na nové tituly a ob-

pondělí 2. 1. 2017.
V závěru roku bychom rádi po-

děkovali všem členům klubu a 
dobrovolníkům za jejich práci, 
ochotu a pomoc. Naše poděko-
vání patří všem sponzorům, zá-
kladní škole, představitelům obce 
za jejich podporu, bez kterých by 
naše činnost nebyla možná a po-
přáli všem krásné vánoční svátky a 
hodně zdraví v novém roce. 

Klub Kamarád
www.klubkamarad.cz

www.kostomlaty-knihovna.cz 
klub.kamarád@seznam.cz 

info@kostomlaty-knihovna.cz 

Kroužek mladých
myslivců

 V říjnu 22. 10. jsme pro-
vedli sběr železného šrotu v ob-
cích obvodu Obecního úřadu 
Kostomlaty nad Labem. Byli 
jsme vcelku překvapeni, kolik 
železa bylo možno sebrat – cca. 
4,5 tuny. Na sběru se podílelo 
12 členů SDH.
 V sobotu 29. 10. jsme 

uspořádali akci „Dlabání dýní“ 
s lampionovým průvodem, ob-
čerstvením a diskotékou pro 
děti, kterých se zúčastnilo 42, 
děti byly odměněny balíčky se 
sladkostmi a dobrotami, které 
napekly naše členky, za což jim 
patří dík. Akce se vydařila.
 5. 11. se zástupci sboru zú-

častnili Výroční valné hromady 
SDH ve Zbožíčku. 12. 11. se v 
hasičské zbrojnici konalo Po-
svícenské posezení s hudbou 
p. Petrnouška. I když účast ve-
řejnosti byla menší než obvyk-
le, přítomní si tradiční veselici 

užili. 
 Členové výjezdové jednot-

ky provedli přípravu techniky 
a čerpadel na zimní provoz. 
Velitel zajistil nákup PHM a 
připravil návrh rozpočtu pro 
rok 2017, který půjde do obecní 
rady ke schválení. Strojníci sbo-
ru provedli výměnu klínových 
řemenů v CAS 25, velitel zajistil 
přezutí pneumatik na CAS 25. 
 23. 11. se zástupci SDH 

zúčastnili okresního setkání v 
Nymburce a 26. 11. školení ve-
litelů JPO II a III na HZS Nym-
burk. 
A CO DÁL???
 5. prosince přijde do zbroj-

nice čert s Mikulášem. Pokud 
se chcete s dětmi zúčastnit, 
kontaktujte pí. Ivu Burešovou 
na tel. 731 644 927 nebo Mirka 
Škorničku na tel. 737 018 055, 
kteří Vám podají bližší infor-
mace. Těšíme se na Vás. 
 17. prosince proběhne 

VVH SDH Hronětice s hudbou 

p. Petrnouška. Připravujeme 
také Silvestra 2016 s hudbou 
pana Aleše Bárty a dobrotami 
ze zabíjačky. Srdečně Vás zve-
me. V případě zájmu volejte na 
tel. 737 018 055 (Mirek Škor-
nička). O všech těchto akcích 
budete informováni místním 
rozhlasem a plakáty.
 Co říci závěrem? Přede-

vším musím poděkovat všem, 
kteří se aktivně zapojují do naší 
činnosti, sponzorům, Obec-
nímu úřadu Kostomlaty nad 
Labem za fi nanční příspěvky 
na námi organizované akce a 
Vám široké veřejnosti, že pro-
jevujete náklonnost našemu 
SDH a našich akcí se i s dětmi 
zúčastňujete. Jelikož je to prav-
děpodobně poslední vydání 
Kostomlatských novin v roce 
2016, přeji Vám hezké prožití 
Vánoc a šťastný nový rok 2017.

Za SDH Hronětice
Mirek Škornička, starosta SDH
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Rok včely
Včely jsou symbolem praco-

vitosti, zdraví a čistoty. Vzne-
šené, svéhlavé, zkrátka oprav-
dové dámy.
Chovatelé tvrdí, že kdo jim 

jednou propadne, už nenajde 
cestu zpět.
V tomto období jsou včeličky 

semknuté do chumáče. Tepel-
né výkyvy, kterými se vyzna-
čují zimy v našich podmín-
kách, působí podobně jako 
vyrušování z klidu. Za otep-
lení se chumáč uvolní, aby se 
při novém ochlazení včelstvo 
znovu stáhlo a vytvářelo pak 
teplo přijímáním a trávením 
zásob. Zimu s trvalými mír-
nými mrazy přečkávají včel-
stva dobře, dobře zimují.
Med je harmonicky vyvážená 

směs nejrůznějších látek, kte-
ré se stále proměňují a navzá-
jem reagují.
Včela přidává do nasbírané-

ho nektaru, nebo medovice 
výměšky svých hltanových 
žlázek, které obsahují celou 
řadu enzymů. Tyto enzymy 
způsobí štěpení nevstřebatel-
ných složitých cukrů na vy-
užitelné jednoduché cukry. 
Celý proces lze označit jako 
zrání medu a pokračuje i ve 
sklenici, kterou si odnášíte od 
včelaře.
Med přestává být tekutý a 

tuhne, tedy krystalizuje. Za 
jak dlouho nám med ve skle-
nici zkrystalizuje, to záleží na 
poměru dvou hlavních cukrů 
obsažených v medu.
Krystalizace medu-známka 

kvality. Chcete opět tekutý 

med? Snadná pomoc. Větši-
nou můžeme využít vodní lá-
zeň. Sklenici medu postavíme 
do hrnce na složenou utěrku 
a zvolna zahříváme. Pozor, 
pouze do 45-50st.C, vyšší tep-
lota ničí v medu vše dobré! 
Nevhodné jsou mikrovlnné 
trouby, neboť mikrovlny sni-
žují kvalitu medu.
Včelaři si jsou vědomi, že 

naši konzumenti mají rádi 
medy tekuté proto, aby přede-
šli klasickému a přirozenému 
tuhnutí medu, upravují ho 
pastováním. Je to velmi šetr-
né ošetření, tak zvaná řízená 
krystalizace. Pastový med se 
dobře odebírá ze sklenice, ne-
stéká z krajíce chleba a svou 
konzistenci neztrácí ani v se-
bekrutějším mrazu, jak se o 
tom přesvědčili čeští polární-

ci, navíc tu je záruka, že med 
nebyl nikterak poškozený. 
Poškozené medy nevytvářejí 
pastu.
Medu neprospívá ani ko-

lísání teplot, ani dlouhodobé 
působení světla. A pamatujte, 
med vždy v uzavřené sklenici! 
Horní vrstva medu nasává ze 
vzduchu vodu a takový med 
může zkvasit a je znehodno-
cený.
Včelařovy Vánoce jsou s vůní 

medu i vosku. Stará tradice 
odlévání svíček ze včelího 
vosku přidává na vánoční ná-
ladě.
Ozdobený věnec nesmí chy-

bět ani na dveřích včelína. Je 
to pozdrav včelám, které cho-
vatel z povzdálí sleduje, a těší 
se na jarní setkání s nimi.
Hezké vánoční svátky a šťast-

ný nový rok.
 
Sklenice medu 

doma,půl lékárny 
doma.

Jestli vítr o 
Vánocích věje, 
jest v hojnosti 
dobrá naděje.

Včelám dík!
Text i foto

Marta Dvořáková
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Nastává zima, zvířata se ukládají k zimnímu spánku, většina ptáků již odletěla do teplých krajů. Do naší přírody ale na zimní 
období přilétají návštěvníci ze severských zemí, kteří tráví zimu u nás. Jako prvního zimního ptačího návštěvníka, kterého většina 
z nás zaznamená, kvůli jeho životu v hejnech a vazbě na lidské osídlení, zpozorujeme Havrana polního (Corvus frugilegus). Ten-
to pták je u nás často nazývaný jako ruská vlaštovka, protože na rozdíl od Vlaštovky obecné (Hirundo rustica), jejíž přílet značí 
přicházející jaro, přílet havranů ukazuje na příchod zimy. Podle zjištění ornitologů u nás zimující havrani nejsou z Ruska, ale ze 
Švédska, což zjistili podle jejich kroužků, které mimo jiné obsahují údaje o tom, kde byl daný pták okroužkovaný.  Staré zápisy 
písmáků a kronikářů často obsahují zápisy o tom, kdy odletěli čápi a kdy přiletěli havrani, takže tahy ptáků se dají v naší zemi i 
historicky dosledovat.
Tento rok jsem osobně viděl prvního havrana v Kostomlatech 29. 10. v dopoledních hodinách u železničních závor směrem na 

Lány. 
Další severský zimní návštěvník, i když nikoliv tak hojný, je Brkoslav severní (Bombycilla garrula). Jde o ptáka s výraznou pro-

táhlou chocholkou na hlavě a s nádherně černo žluto červenými křídly. Brkoslav se živí ovocem, a proto jej můžeme zastihnout 
v sadech a na ovocných stromech podél silnic. Jsou roky, kdy přilétá v hejnech a v těch se i drží, a jsou období, kdy zastihneme 
spíše jednotlivé ptáky. Vždy je nutné, aby v místě, kde chceme brkoslava pozorovat, byly ovocné stromy a na nich i v zimě alespoň 
nějaké nesklizené ovoce. V zimě roku 2014 jsem pozoroval několik brkoslavů severních na ovocných stromech u silnice z Kamen-
ného Zboží do Nymburka.
Zima a zamrzlé drobné toky zaženou za potravou například na pole i volavky. Nejčastěji lze pozorovat Volavky popelavé (Ar-

dea cinerea), ale například 27. 12. 2015 se mi poštěstilo pozorovat na poli před Vápenskem ze směru od Milovic Volavku bílou 
(Casmerodius albus).
Vraťme se však k severským hostům. Před dvěma roky mohli obyvatelé a návštěvníci Nymburka pozorovat na Valech u hradeb 

Hvízdáka euroasijského (Anas penelope). Šlo o nádherného šedohnědého samce.
Další severský návštěvník, kterého je možno vidět například na Labi, je Morčák velký (Mergus merganser). Tento druh lze často 

pozorovat v párech, přičemž samec má hlavu zbarvenou černozeleně a samice hnědě. Pozorovat lze i Hohola severního (Buce-
phala clangula) bílého ptáka s černými křídly a hlavou, na které je mezi okem a zobákem výrazná velká bílá skvrna. Zajímavý je i 
let těchto ptáků, při kterém výrazně šustí křídly. 
Vzácně lze spatřit i Ostralku štíhlou (Anas acuta), bílošedivou kachnu s hnědou hlavou s bílým pruhem, výrazně zbarvení jsou 

jako u všech ptáků samci. Tohoto ptáka jsem pozoroval v zimě 2009 v Čelákovicích na mlýnském náhonu.  Jen kousek od tohoto 
místa v Čelákovicích na Labi před soutokem s Jizerou byl v roce 2014 pozorován Polák kaholka (Aythya marila) a to samice hnědě 
zbarvená s bílou skvrnou okolo zobáku. 
Vydařené pozorování severských návštěvníků se mi podařilo v lednu 2016 a to mezi plavebními komorami Kostomlátky a Hradi-

šťko. Tento úsek bych doporučil k pozorování s dalekohledem i letos. Minulou zimu se zde vyskytovaly dva páry Morčáka velkého 
a skupina osmi Hoholů severních (s převahou samců). Nad Labem kroužili Kormoráni velcí (Phalacrocorax carbo) a na polích 
mezi Doubravou a Kostomlaty byly vidět čtyři Volavky popelavé. 
Takže pokud vyrazíte v zimě do přírody, přeji Vám, abyste mohli pozorovat tyto dočasné návštěvníky naší přírody.

Hezký den,
reaguji na Váš článek v 

Kostomlatských novinách č. 4 
o výskytu Mechovky americ-
ké v Labi, na který jsem nyní 
narazil. Pokud pro Vás bude 
informace přínosná, narazil 
jsem na tohoto živočicha vol-
ně se pohybujícího ve vodě 
řeky Labe i u Lysé nad Labem. 
V menším rozsahu jsem ji v 
létě (zejména srpen) pozoro-
val letos i loni přichycenou na 
kamenech. Děkuji za zajímavé 
informace, o tomto veřejně ne 
příliš známém živočichovi, ve 
Vašem článku.

Za projekt MA Tomáš, H. 
-místní rekreant a pozorovatel

text i foto David Macháček
(priroda.kostomlaty@seznam.cz)

samec Ostralky štíhlé
v Čelákovicích

 Příroda

Na závěr připojuji zajímavou reakci na článek.

Kdo pøiletí letošní zimu?
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105. výročí úmrtí Bohuslavy Keckové
Bohuslava Kecková, první Češka s titulem doktora medicíny, se narodila 18. 3. 1854 v Bukoli (vesnice u Kralup nad 

Vltavou) jako prostřední ze tří sester. V šestnácti letech absolvovala dívčí školu s vyznamenáním. To jí nestačilo. 
Díky zvláštnímu ministerskému povolení mohla v roce 1874 složit maturitní zkoušku na malostranském chlapec-
kém gymnáziu. Stala se tak první ženou v Čechách, která tuto zkoušku složila. Po maturitě se rozhodla jít ještě dál. 
Chtěla studovat medicínu na Karlovo – Ferdinandově univerzitě v Praze. Ta ovšem ženy nepřijímala, takže Keckové 
nezbylo nic jiného, než se vydat do Curychu a zkusit štěstí na tamější univerzitě. Uspěla. Roku 1880 studium ukon-
čila získáním doktorátu za práci o strumě (onemocnění štítné žlázy). Na toto období později vzpomínala slovy: „V 
první anatomické přednášce spatřivši nás pět dam seděti mezi asi 60 studenty, nemohla jsem se ubránit pocitu jakési 
úzkosti a zaraženosti, očekávajíc tesklivé věci, které přijíti měly.“
Když se ze Švýcarska vrátila, setkala se s neúspěchem. Vídeňské úřady totiž neuznávaly vysokoškolské tituly získané 

na cizích univerzitách. Kecková se tedy rozhodla, doplnit si vzdělání o babický kurz, který jí umožnil roku 1883 ote-
vřít ordinaci porodní asistentky. Kecková se ovšem nespokojila pouze s praxí porodní asistentky. Chtěla se věnovat 
oboru, který vystudovala – medicíně. Shodou náhod se v Mostaru (hl. město Hercegoviny) uvolnilo místo lékaře. 
Kecková neváhala a přihlásila se do konkurzu. Svou praxi na Balkáně začala v roce 1893. O práci neměla nouzi. Lé-
čila ženy z muslimských harémů, které neměly téměř žádné hygienické návyky. Nejen že je léčila, ale i učila hygieně, 

čtení, psaní a domácím 
pracím. Za svými paci-
enty musela docházet. V 
tamější kopcovité kraji-
ně musela denně urazit 
mnoho kilometrů, takže 
si zažádala o jízdní kolo. 
Opět neuspěla, protože 
se jejím nadřízeným ne-
líbila představa ženy na 
kole. 
     V Mostaru žila a 

pracovala až téměř do 
své smrti. Nikdy se ne-
vdala a neměla děti, tak-
že když ke konci života 
onemocněla cukrovkou, 
jezdila se léčit ke své se-
stře do Kostomlat, kde 
při své poslední návště-
vě 17. 11. 1911 zemřela. 
Celý svůj život se snaži-
la bojovat za práva žen. 
Pohřbena je na místním 
hřbitově.

S použitím
podkladů z MF Dnes a
Nymburského deníku 

zpracoval Martin Piják  

Psáno v kronicePsáno v kronice
Hronětice
Malý svatostánek, který 

byl postaven roku 1803 a za-
svěcen sv. Vojtěchovi z rodu 
Slavníkovců,

rodáku z nedaleké Libice 
nad Cidlinou pražskému ar-
cibiskupovi a mučedníkovi.

Obnovení obrazu sv. Vojtě-
cha ve zdejší kapličce, r. 1898. 
Poněvadž již ve zdejší kaplič-
ce byl obraz sv. Vojtěcha se-
šlý vzdor všem opravám. Tu 

bylo lze zamýšleti nad obnovou 
jeho. Obecní zastupitelstvo us-
nevši se nad návrhem tímto a 
sochu sv. Vojtěcha koupilo, kte-
rouž ale objednal Důstojný pán 
farář Jos. Rydvan ve Welkých 
Kostomlatech z Tyrolska, avšak 
pro nedostatek obecního jmě-
ní bylo obecní představenstvo 
v kterém byl František Novák 
starostou, nuceno obrátiti se na 
P. T. Páni občané, by svou štěd-
rostí k tomu účelu nějakým 

dárkem přispěli v roce 1898
Socha stála 97 zl.79 kr., obča-

né přispěli částkou 67zl.78 kr. 
A zbývající peníze se přidaly z 
obecní pokladny.

V roce 1903 byla zřízena za-
hrádka na památku stoletého 
trvání kapličky. Roku 1907 byla 
dána na kapličku nová krytba.

Roku 1993 se zchátralého 
objektu ujal Sbor dobrovol-
ných hasičů a obětaví občané 

Pokračování na str. 8
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hronětičtí, aby za podpory 
Obecního úřadu v Kosto-
mlatech kapličku zrestau-
rovali.

Kaplička byla 23. dubna 
1994 znovu vysvěcená. A 
tak po mnoha letech za-
zněla v kapličce hřejivá 
slova světícího pana faráře 
z Lysé nad Labem a táhlé 
tóny svatých písní mno-

ha občanů, kteří se světící-
ho obřadu účastnili. Vzorný 
úklid v okolí, pěkná květi-
nová výzdoba v kapli, dodaly 
slavnostní ráz tomuto aktu. 
Tak uvedla tehdejší starost-
ka MUDr. Růžena Režná v 
Kostomlatských novinách v 
r. 1994

Čeho se dostane kapličce 
po 213 letech?

Marta Dvořáková

Psáno v kronicePsáno v kronice
(dokončení)(dokončení)

Foto: z archivu obyvatel Hronětic

Pan Hlaváček a jeho koně Bubík a Šárka. Stojící pan Melinger a Olevič
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Posezení se seniory
Dne 8. 11. 2016 proběhlo každoroční Svatomartinské posezení pro seniory našich obcí. Po letech se tato akce vrá-
tila do Hostince Na Place. Tradičně se skvělým programem vystoupili žáci Základní umělecké školy pod vedením 
paní Pecháčkové. Senioři byli uvítáni sklenkou Svatomartinského vína, které daroval pan Petr Zalabák.  K hudbě 
a tanci hrála skupina Two man band v podání pana Kettnera a pana Nováka.  Věřím, že se všem posezení líbilo, 

setkali se se svými vrstevníky, pobavili se, zazpívali a zatančili.
Bc. Zdeňka Keistová, místostarostka obce
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Všechna fota na str. 9 a 10: Marta Dvořáková



strana 11  číslo 6 - prosinec 2016 Sport

Rádi bychom poděkovali Obci Kostomlaty nad Labem za to, že můžeme používat znak naší obce pro náš tým. 5.11.2016 jsme 
se zúčastnili RTS v Liberci.
Mažoretky z Kostomlat uvidíte: 3.12.2016 na výstavišti v Lysé nad Labem na Čertovském reji a 10.12.2016 na Vánoční 

postupové soutěži v Praze Mia Festivalu. Držte jim palce!  

Kdo chce se stát mažoretkou nebo mažoreťákem - info na tel. 604 719 336, 604 557 905

Mažoretky z Kostomlat Vám všem přejí krásné prožití Adventu, vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku 
2017.
Za vše děkuje vedoucí Petra Radoušková, trenérka Pavlína Jeřábková a rodiče, kteří se podílejí na chodu našeho týmu.

Máme za sebou druhý roč-
ník našeho turnaje O My-
dlovarský žebřík, který se 
nám podařilo velice dobře 
zvládnout. Bylo velice těžké 
vymyslet klíč k výběru hrá-
čů, kteří se mohli zúčastnit. 
Limitem nám je jenom šest 

 Zdravím Vás vážení sportovní přátelé, občané Kostomlat

Když jsem si nechávala měnit letní pneumatiky na zimní, představovala jsem si jen plískanice, 
náledí, sníh a tmu a zároveň jsem si uvědomila, jak ten čas úprkem letí.
Je to nedávno, kdy všechny naše oddíly vstoupily do podzimní části soutěže a nyní jsou již v závě-

ru podzimního kola.  Někteří více úspěšně, někteří méně, ale věřme, že konečné výsledky budou pro nás dobré, ale to ukáže až jaro.  
V krátkosti Vás seznámím s tím, co řešil a čím se zabýval náš výbor v posledních měsících roku. Jako v minulém roce i letos MŠMT 

uveřejnilo podmínky pro podání žádosti o dotace na rok 2017.
Jedná se o program IV. pro TJ sdružené ve fotbalové asociaci ČR - údržba a provoz sportovních zařízení. Tato neinvestiční dotace 

je určena na údržbu a provoz sportovního zařízení jak pro fotbal, tak pro sportovní zařízení s víceúčelovým zaměřením. Dále byla 
vyhlášena státní podpora sportu na období 2017 – 2019 program VIII. /neinvestiční dotace/.
Vyplnění těchto programů pro nás bylo prioritou, i když to nebylo vůbec jednoduché připravit podklady v poměrně krátkém ter-

mínu. Jelikož s fi nancemi neustále bojujeme, snažíme se alespoň touto cestou zlepšit naši fi nanční situaci.
Začátkem měsíce listopadu jsme připravovali pro Obecní úřad výhled rozpočtu na rok 2017.
V minulém čísle Kostomlatských novin jsem Vás informovala o výpovědi naší hostinské sl. Markéty Toušové. Na základě inzerátu 

v Kostomlatských novinách se nám přihlásil pan Petr Kaprál z Rozkoše. Druhým zájemcem byl uchazeč ze Sadské. Na základě vý-
běrového řízení je novým provozovatelem pan Kaprál.  Přejeme mu hodně úspěchů při práci v naší restauraci Sokolovna.
V nejbližší době bychom ještě chtěli vymalovat po rekonstrukci komína přední stěnu sálu Sokolovny a necháme provést revize 

elektro jak Sokolovny, tak kabin na hřišti. To je pro letošní rok asi vše, co nám fi nance dovolí.
Vážení sportovní přátelé, jelikož je to v letošním roce naposledy, co se setkáváme na stránkách kostomlatských novin, děkuji všem 

příznivcům kostomlatského Sokola, všem sponzorům, kteří dle svých možností přispěli k rozvoji sportu v Kostomlatech, OÚ 
Kostomlaty za fi nanční podporu.
Přeji Vám všem, všem oddílům, trenérům a asistentům krásný adventní čas, nechť tento čas přinese nové sliby, přání, sny a 

naděje do vašich životů, krásné prožití svátků vánočních a hlavně zdraví v novém roce 2017.

Za TJ Sokol Kostomlaty n./L. Vávrová Eva

Sokol

Petanque

Mažoretky

hřišť. Tradičně byly medaile a 
poháry pro první trojici, pro 
ostatní jsme udělali tombolu, 
která měla ohromný úspěch a 
nebyla tolik fi nančně nároč-
ná. Nemohli jsme  chybět na 
MČR 55+ v Chrudimi, kde 
jsme obsadili 4. a 27. mís-

to.  Každou sobotu se našich 
sedm členů vydává na tur-
naje, kde se nám velice daří. 
V lednu přidáme celkovou 
rekapitulaci. Sezona pro nás 
vlastně nikdy nekončí. Celou 
zimu hrajeme UBU ligu v je-
diném krytém boulodromu v 

Úněticích. Pro zajímavost je 
přiložena fotografi e - preven-
ce proti omrzlinám na rukou, 
neb celou zimu jinak hrajeme 
venku.

S pozdravem koulím zdar
text a foto Vaníčková Alena
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 Na závěr

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:
 panu Františkovi Literovi z Hronětic
 panu Františkovi Toušovi z Kostomlat
 paní Boženě Toušové z Kostomlat
 paní Janě Urbanové z Kostomlat
 paní Jaroslavě Krejčové z Rozkoše
 paní Jaroslavě Marečkové z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
 Kateřinu Kokešovou, nar. 21.09.2016
 Tomáše Veverku, nar. 26.10.2016
Naposledy jsme se rozloučili:
 s paní Věrou Radouškovou z Kostomlat
 s paní Ivankou Horkou z Kostomlat

pod stromečkem u Jednoty,
Kostomlaty nad Labem

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám v 

tomto předvánočním čísle 
napsala pár slov za redak-
ci Kostomlatských novin. 
Velice děkujeme všem na-
šim věrným přispívajícím 
za to, že nám pomáhají s 
přípravou novin tím, že 
nám včas posílají své člán-
ky. Děkuji i tiskárně pana 
Fritzla z Krchleb a panu 
grafikovi Mirkovi za to, že 
se snaží, aby noviny byly 
včas vytištěny. Paní Janě 
Kubánkové patří náš dík 
za včasný roznos novin do 
schránek občanů ve všech 
našich obcích. Děkujeme i 
Vám, čtenářům, za pěkné 
ohlasy. Věřte, že přípra-
va novin je velmi pracná 
a snažíme se, aby se Vám 
noviny líbily a přinesly 
Vám užitečné informace. 
Aby se naše noviny líbily 
ještě více a splňovaly svůj 
informační účel, nechceme 
v nich již zveřejňovat ne-

Koncert pro Tříkrálovou sbírku proběhne v sobotu 7. ledna 
2017 v 15 hodin v chrámu sv. Bartoloměje v Kostomlatech 
nad Labem. Na programu bude Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby, kterou uvede pěvecký sbor Hlahol a jeho hosté. 

Jste srdečně zváni. 
Dětská půlnoční mše bude v kostele sv. Bartoloměje 24. 12. 

2016 od 15.30 hodin. Od 15 hodin se budou zpívat koledy. 

Poděkování redakce

Půlnoční mše

Tøíkrálový koncert

hezké, očerňující příspěv-
ky. Chápeme, že kritika je 
zdravá, ale házet na něko-
ho špínu a přepinkávat si 
pomyslný míček sprostot 
z jedné strany na druhou 
už prostě nechceme. Pro-
to tyto příspěvky, pokud je 
někdo zašle, budeme zve-
řejňovat na obecním webu 
v sekci „Názory občanů“. 
I do tohoto čísla jeden ta-
kový příspěvek přišel, dle 
našeho názoru do předvá-
nočně laděného čísla ne-
patří, proto ho najdete na 
zmíněném webu. 

Všem našim spoluobča-
nům přejeme klidné proži-
tí adventního času, krásné 
a požehnané Vánoce, do 
nového roku hodně zdraví 
a prosíme, abyste nám za-
chovali svou přízeň. 

Za redakci
Kostomlatských novin 

Eva Pijáková Fo
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