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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
s blížícím se koncem roku se pro mnohé  

z nás roztočila spirála povinností, které „letos“ 
ještě musíme stihnout. Také obec rekapituluje 
své úspěchy a snaží se poučit z věcí, které úplně 
nevyšly podle původních představ. Máme za 
sebou spoustu akcí, které se podařilo rozběh-
nout, a pevně věříme, že se nám všechny poda-
ří i zdárně dokončit. 

Jak jsem se již v minulosti zmínila, uplynulý 
rok byl ve znamení projektových příprav. Po-
stupně jsme vypsali zadávací řízení na zpraco-
vání projektové dokumentace na rekonstrukci 
mateřské školy, čistírny odpadních vod, budo-
vy bývalé školy Na kopečku a v nejbližší době 
nás čeká vypsání zadávacího řízení na zpra-
cování projektové dokumentace na chodníky. 
Po dlouhých tahanicích a s více jak ročním 
zpožděním jsme konečně získali kompletní 
projektovou dokumentaci na rekonstrukci se-
paračního dvora v Kostomlatech nad Labem 
a budeme tak mít možnost požádat o dotaci 
na jeho výstavbu. Požádali jsme o dotaci na re-
konstrukci sportovního hřiště u základní ško-
ly. Přes veškerou snahu se nám ji ale bohužel 
nepodařilo získat, proto budeme žádat znovu  
a věříme, že v dalším kole již budeme mít větší 
štěstí.

V jižní části Kostomlat se rozběhla dlouho 
očekávaná výstavba inženýrských sítí a komu-
nikací pro stavbu 26 rodinných domů. Jedná 
se o investici v řádech desítek milionů korun, 
která vedle nabídky bydlení pro místní obča-
ny přinese do společné kasy i nemalé finanční 
prostředky pro další rozvoj obce.

Velmi zásadním krokem pro vývoj obce  
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v následujících letech bylo zahájení projedná-
vání územního plánu. Do konce ledna příštího 
roku je možné podávat návrhy na jeho změny, 
a proto pečlivě zvažte, zda v budoucnu nehod-
láte se svým majetkem realizovat nějaké změny. 

Souběžně s projednáváním požadavků na 
změny územního plánu probíhají i další jedná-
ní, týkající se modernizace železniční tratě. Do 
nového územního plánu bude nutné zahrnout 
nejen navrhovaný nadjezd, ale i další souvise-
jící stavby. Stejně tak bude vhodné do nového 
územního plánu zahrnout i lávku pro pěší  
a cyklisty přes Labe, o které se také stále jed-
ná. V současné době čekáme na posouzení 
stavebního záměru, jehož cílem bylo umístění  
a návrh technického řešení lávky, příslušnými 
orgány státní správy. 

Velkého úspěchu se nám podařilo dosáh-
nout při jednání se společností ČEZ, u které 
se nám podařilo prosadit přeložku vedení níz-
kého napětí do země. V této souvislosti bych 
chtěla znovu požádat o shovívavost při chůzi 
po našich chodnících. Jsme si vědomi toho, že 
nejsou v ideálním stavu, ale právě s ohledem 
na zmíněnou přeložku by bylo velmi neefek-
tivní, pustit se do jejich rekonstrukce již nyní. 
Jednotlivé etapy avizované přeložky by se měly 
uskutečnit na přelomu let 2018 a 2019 a ihned 
poté bude možné začít chodníky postupně ob-
novovat.

Rádi bychom se pustili i do projektu na vý-
stavbu kanalizace v obcích Rozkoš a Vápensko  
a vodovodu do všech našich okolních obcí.

Ráda bych se také zmínila i o tom, že bylo po-
žádáno o stavební povolení na výstavbu nové 
lávky přes Farský potok u obecního úřadu. 
Lávka bude širší, zvýšená a bude bez zúžení ply-
nule navazovat na stávající chodník od nádraží  
k obecnímu úřadu. I ten si zaslouží projít rekon-
strukcí. Aby se však zamezilo narušování jeho 
povrchu kořeny stromů, které ho lemují, jedná 
obec se společností České dráhy, a.s. o odprodej 
části pozemku, vedoucího podél tohoto chod-
níku. Pokud by se obec stala vlastníkem tohoto 

pozemku, mohl by být současný chodník při 
své rekonstrukci posunut ke stávajícímu plotu  
a nedocházelo by ke zmíněným problémům. 

V jednání je rovněž i rekonstrukce silnič-
ního mostu a přilehlých lávek pro pěší přes 
Farský potok u kostela. Protože se však jedná 
o sdruženou investici se Středočeským krajem 
- Krajskou správou a údržbou silnic, nezbývá 
nám než čekat, až ji kraj zařadí do plánu oprav. 

Úspěšně naopak probíhá čištění Hlubokého 
příkopu, o které jsme žádali před dvěma lety. 
Jedná se o akci v hodnotě několika milionů 
korun, která po mnoha letech významně ule-
vila místní vodoteči a pod obrovskými nánosy 
bahna odhalila i krásné, dlážděné dno. 

Pro příští rok bychom ještě chtěli zrekonstru-
ovat kapličku v Hroněticích, která se postupem 
času, ale i díky řádění vandalů ocitla ve velmi 
žalostném stavu. 

Mezi úspěšně dokončené akce potom patří 
výstavba nového dětského hřiště u obecního 
úřadu, které se stále těší velkému zájmu našich 
nejmenších.

Jak vyplývá z výčtu popsaných akcí, čeká nás 
další náročný rok. I nadále se v něm budeme 
snažit přistupovat ke zvoleným cílům zodpo-
vědně a uvítáme, pokud někdo v rámci své 
profese bude mít zájem s námi spolupracovat. 

Na tomto místě mi proto dovolte poděkovat 
všem, kteří již tuto snahu projevili a obci nabídli 
svou pomocnou ruku. Velký dík patří i všem 
zaměstnancům obce a dalším osobám, kteří 
se na každodenním chodu obce podílejí, všem 
zástupcům a zaměstnancům obcí zřízených 
příspěvkových organizací a zástupcům a čle-
nům jednotlivých spolkových organizací, bez 
jejichž každodenní obětavé práce by se obec 
rovněž neobešla.  

Vám všem potom přeji krásný adventní čas 
a do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky  
a vzájemného porozumění.

S úctou
Romana Hradilová

starostka obce

Srdečně Vás zveme na již čtvrtý ročník Novoročního pochodu, který se bude konat 1. ledna 2018 od 10:00 hodin. Sraz 
všech účastníků bude před separačním dvorem v Kostomlatech n. L. a tradičním cílem bude prostranství před zříceni-
nou hradu Mydlovar, kde bude pro všechny účastníky pochodu připraveno tradiční pohoštění. Těšíme se na Vaši účast.
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Nový územní plán (ÚP)
a návrhy na jeho změny 

Akce pro seniory v roce 2018

Kostomlatský kalendáø 2018

Zastupitelé

Na zářijovém zastupitelstvu 
obce zastupitelé vzali na vě-
domí Doplňující průzkumy  
a rozbory, sloužící pro přípra-
vu nového ÚP Kostomlaty nad 
Labem. Nyní je možné podá-
vat návrhy na změny využití 
území. Obec tímto žádá obča-
ny, kteří chtějí změnu využití 
pozemků nebo jiné změny ÚP, 
aby v termínu do 31. 1. 2018 
podávali své návrhy písemně. 

Obec chce i v příštím roce 
pořádat akce pro naše senio-
ry a finančně tyto akce pod-
porovat. V prvním čtvrtletí 

V souvislosti s blížícím se 
termínem volby preziden-
ta ČR přinášíme občanům 
některé vybrané informace  
k této volbě.

Termín volby: 
První kolo volby se usku-

teční ve dnech 12. a 13. ledna 
2018. Případné druhé kolo se 
uskuteční ve dnech 26. a 27. 1.  
2018.

Volební místnosti:
Okrsek č. 1  se nachází  

v budově obecního úřadu  
v Kostomlatech nad Labem. 
Do tohoto okrsku spada-
jí voliči s trvalým pobytem  

INFORMACE – volba Prezidenta ČR
v Kostomlatech nad Labem, Lá-
nech a Rozkoši.

Okrsek č. 2  se nachází  
v budově hasičské zbrojni-
ce v Hroněticích. Do tohoto 
okrsku spadají voliči s trva-
lým pobytem v Hroněticích  
a Vápensku.

Volit mohou občané ČR, kteří 
alespoň druhý den volby dovrší 
věku 18 let. Pokud volič v době 
konání volby nebude moci volit 
ve svém volebním okrsku, může 
si požádat OÚ Kostomlaty nad 
Labem o vydání voličského prů-
kazu následujícími způsoby:

• Osobně – nejpozději ve stře-
du 10. ledna 2018 do 16.00 hodin

•  Žádostí zaslanou v listin-
né podobě doručenou obecní-
mu úřadu nejpozději v pátek  
5. ledna 2018 do 16.00 hodin

• Žádostí zaslanou v elektro-
nické podobě pouze prostřednic-
tvím datové schránky doručenou 
obecnímu úřadu nejpozději v pá-
tek 5. ledna 2018 do 16:00 hod.

Formulář „Žádost o vydání 
voličského průkazu“ je k dispozi-
ci ke stažení na webových strán-
kách obce v sekci Volby. 

Možnost hlasování do pře-
nosné volební schránky

Občané, kteří ze závažných, 
zejména zdravotních důvo-
dů nemohou přijít do volební 

místnosti a chtějí hlasovat pro-
střednictvím přenosné volební 
schránky, mohou tento po-
žadavek nahlásit do 11. ledna 
2018 na OÚ Kostomlaty nad 
Labem na telefon: 325 538 611 
nebo 734 202 166, nebo zaslat 
požadavek na mail podatelna@ 
kostomlaty-obec.cz. 

Ve dnech konání volby, tj. 
12. a 13. ledna 2018, mohou 
občané spadající do okrsku  
č. 1 nahlásit svůj požadavek na 
telefon 325 538 611 a občané 
spadající do okrsku č. 2 na telefon 
734 202 166.

Obecní úřad 
Kostomlaty nad Labem

Písemné návrhy mohou být 
psány volnou formou nebo 
prostřednictvím formuláře, 
který je na webových strán-
kách obce v sekci Územní plán 
obce. Navrhované změny bu-
dou podkladem pro zpraco-
vání nového územního plánu. 
Děkujeme za spolupráci.

OÚ Kostomlaty nad 
Labem

2018 Kostomlaty nad Labem 
letecké pohledy

2018 plánujeme opět zájezd 
na divadelní představení do 
Prahy. V červnu se usku-
teční výlet za památkami, 

na základě přání mno-
hých účastníků budou 
pravděpodobně cílem 
Ratibořice a Babiččino 
údolí. V září bychom 
opět chtěli podniknout 
výlet na nějaký zámek  
a v listopadu 2018 se 
bude každoročně konat 
Svatomartinské poseze-
ní.

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka obce

Od 1.12. 2017 do 31.3.2018 je otevírací doba separačního místa:
KOSTOMLATY: v sudém týdnu: SOBOTA 9.00 – 11.00 hod.
(Jedná se o tyto dny:  2. a 16. 12. 2017, 13. a 27. 1. 2018, 10. a 24. 2. 2018, 10. a 24. 3. 2018)

HRONĚTICE: v lichém týdnu: SOBOTA 9.00 – 11.00 hod.
(Jedná se o tyto dny:  9. 12. 2017, 6. a 20. 1. 2018, 3. a 17. 2. 2018, 3., 17. a 31. 3. 2018)

Od 1. 4. 2018 - 31. 10. 2018 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.

Obec se rozhodla ve spolu-
práci se zastupitelem Zbyňkem 
Adamem a fotografem panem 
Jiřím Teperem vydat nástěnný 
kalendář obce Kostomlaty nad 
Labem pro rok 2018. Podařilo 
se  pořídit do kalendáře zají-
mavé fotografie všech našich 

obcí z ptačí perspektivy. Pro-
dej kalendáře bude zahájen  
2. prosince na adventní výsta-
vě.  Kalendář si mohou zájem-
ci zakoupit na obecním úřadu  
v Kostomlatech.

OÚ Kostomlaty nad Labem

Do tohoto čísla Kosto-
mlatských novin byli z řad 
zastupitelů osloveni pan 

Petr Sedláček a pan Miroslav 
Kašička, aby přispěli svými 
odpověďmi na 4 otázky, kte-
ré jsou stejné pro všechny 

zastupitele. Oba oslovení pá-
nové se omluvili, v současné 
době nedisponují volným 
časem, proto v tomto čísle 

KN opět tuto rubriku vyne-
cháváme.

Redakce
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Informace z mateøské školy

Zprávy ze školy

Naše mateřská škola vstoupila 
do dalšího školního roku v počtu 
dětí sedmdesát osm, rozdělených 
do tří tříd. Nabízíme fungují-
cí školku pro děti, které hledají 
zábavu, hraní a příjemné pro-
středí s kvalifikovaným personá-
lem se zkušenostmi. Pečujeme  
o děti s důrazem na vzdělávání 
a individuální rozvoj osobnosti. 
Náš program komplexně rozvíjí 
osobnost dítěte. Činnosti jsou 
pečlivě a individuálně vybírány 
tak, aby se dítě zdokonalovalo ve 
všech oblastech. 

Řídíme se mottem: „Vychová-
váme se navzájem“. Ve svém se-
bevědomí dospělých, hotových 
lidí podléháme někdy klamné 
představě, že výchova je věcí jed-
nostranného působení dospě-
lého na dítě. Že jde o vztah jed-
noho, kdo dává a druhého, kdo 
přijímá, jednoho, kdo radí a dru-
hého, kdo se učí, nebo dokonce 
jednoho, kdo poroučí a druhého, 
kdo poslouchá. Ale to je opravdu 
jen klam. Ve skutečnosti je vý-
chovný vztah oboustranný, vzá-
jemný. Dítě je svým prostředím 
nejen ovlivňováno a formováno, 
ale samo do svého prostředí ak-
tivně zasahuje a svým způsobem 
si je utváří a přetváří. Je vychová-

1. Škola pomohla své obci při 
hrabání listí ve dnech 13. - 14. 
listopadu.

2. V projektu Mléko do škol 
budou dostávat děti 2x mě-
síčně 2 ks mléka zdarma. Pro-
jekt Ovoce do škol pokračuje  
v konstantní podobě 1x týdně  
1 ks ovoce, zeleniny, pitíčka.

3. Škola pořádá 23. 11. HO-
DINU KERAMIKY. Děti si 
mohou zhotovit dílko s vánoč-
ním motivem, bude barevné  
a glazované. Poplatek 120,-Kč.

4. Škola pořádá ve čtvrtek 
14. 12. 2017 poznávací zájezd 
s názvem Drážďany v adven-
tu. Program: Muzeum hygieny, 

váno a samo „vychovává“. 
Naší prioritou je, aby děti pro-

střednictvím hry a zábavy rozví-
jely svoji jedinečnou osobnost. 
K tomuto účelu nabízíme třídy 
vybavené různými druhy hraček 
a pomůcek pro různá věková ob-
dobí.

S novým školním rokem na-
stalo několik změn nejen v admi-
nistrativě, jako například od září 
roku 2017 musí všechny děti pří-
slušného věku nastoupit k povin-
nému roku předškolního vzdělá-
vání, které předchází nástupu do 
1. třídy ZŠ. Tento rok však může 
být plněn i individuálním vzdělá-
váním, tedy domácím. Dále jsme 
se snažili vyjít vstříc rodičům  
a prodloužili jsme otevírací dobu 
od 6.30 do 16.30 hod.

Rády bychom velmi poděko-
valy tatínkům, kteří nám svou 
obětavou prací na zahradě 
mateřské školy vybudovali sen-
zorický chodníček, z kterého 
máme obrovskou radost. Sen-
zorický chodníček stimuluje ner-
vovou soustavu, pomáhá procvi-
čit motorické schopnosti dětí. 
Můžeme ho využít na různé hry 
a aktivity, které pomáhají rozví-
jet hmatové vnímání, motoriku  
a sociální dovednosti. Za pomoc 

moc děkujeme L. Stránskému, 
M. Apjarovi, dále M. Zinkovi, 
T. Houdkovi a všem těm, kteří 
jim byli nápomocni.

Na školní rok máme napláno-
vané různé kulturní a zábavné 
aktivity, které budou tematicky 
doplňovat Školní vzdělávací pro-
gram naší mateřské 
školy. Snažíme se 
dle našich možností 
nebýt pouze formál-
ním předškolním 
zařízením, ale být 
pro děti příjemným  
a zajímavým mís-
tem, na které budou 
rády vzpomínat. 

V září nás navští-
vilo divadlo Kubec  
s programem o zdra-
vém jídle. Hlavní protagonisté 
v průběhu představení zapojili 
velkou většinu dětí do svého pro-
gramu, což děti náležitě ocenily 
svou pozorností. V říjnu proběh-
lo preventivní screeningové vy-
šetření zraku předškolních dětí, 
na jehož základě bylo možné 
odhalit refrakční vady očí. Vy-
šetření bylo provedeno a vyhod-
noceno pracovníky zdravotnic-
kého zařízení Prima vizus, o.p.s. 
Dále proběhlo orientační scree-

ningové vyšetření výslovnosti  
a grafomotoriky pod vedením 
Mgr. Kateřiny Chaloupkové, kde 
byly zjišťovány možné odchylky  
v jednotlivých oblastech a zjišťo-
ván stupeň závažnosti. Během 
zimního období třída Balón-
ků a Sluníček navštěvují pra-

videlně tělocvičnu v prosto-
rách ZŠ.

Blíží se doba vánočních svátků 
a děti si s nadšením připravují 
program na vánoční besídku pro 
své blízké, která se bude konat 
v úterý 12. 12. od 17.00 hodin  
v Hostinci Na Place.

Přejeme příjemný a klidný 
Advent.

za kolektiv Mateřské školy, 
Mgr. Šárka Dvořáková

velká okružní jízda, nejstarší 
vánoční trh v Německu. 

5. Kapacita školní družiny 
byla v součinnosti s krajským 
úřadem metodou postupných 
kroků navýšena z původních 
48 žáků v roce 2010 až na sou-
časných 90 žáků. Více dětí 
družina ze zákona již nepřijme. 
Platba do družiny činí 100,-Kč/
měsíc. Školní družina je letos 
zcela zaplněna.

6. Kapacita školního klubu 
je 15 žáků. Letos poprvé v his-
torii byl u žáků 2. stupně zájem 
o pobyt ve ŠK. Opatřením ře-
ditele byla operativně zpřesně-
na kritéria pro přijímání žáků 

do klubu a od příštího roku se 
opatření stanou součástí řádu 
ŠK. Školné v klubu je stejné 
jako ve ŠD. Klub je naplněn na 
kapacitu 6 žáků.

Opatření ředitele č. 1/2017-
ŠK

Vzhledem k velkému zájmu 
dětí o docházku do školního 
klubu zpřesňuji tímto opat-
řením kritéria pro přijímání 
žáků do ŠK. Kritéria vychází  
z OŘ 4 Vnitřní řád školní dru-
žiny bod 2.3. 

Do školního klubu jsou 
přednostně přijímáni žáci se 
sociálním a zdravotním zne-
výhodněním a žáci dojíždějící.

Platnost zpřesněných kritérií 
od 1. listopadu 2017.

7. Vánoční Jarmark pořádá 
škola ve čtvrtek 21. prosince 
od 15 - 19 hodin. Akce je čistě 
charitativní, veškerý zisk bude 
věnován po dohodě se zřizo-
vatelem jedné potřebné osobě  
z nejbližšího okolí. 

Srdečné pozvání pro všech-
ny, těšíme se na vás v předvá-
nočním čase!

8. Lyžařský výcvikový kurz 
plánujeme v termínu 18. - 23. 
února.

9. Jarní zahraniční zájezd 
plánujeme s tématem Disney-
land a Paříž na počátek dubna 
2018 do největšího zábavního 
parku v Evropě.

Pěkné Vánoce přeje ZŠ 
Kostomlaty.
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Kroužek mladých myslivců 
V září jsme se opět začali schá-

zet  s dětmi na kroužku mladých 
myslivců. Na první schůzce jsme 
přivítali v našich řadách nové 
nadšence, kteří se rozhodli na-

vštěvovat kroužek. Ve středu  
13. září jsme byli na návštěvě  
v oboře na Oškobrhu, pozorovali 
jsme zde jeleny obecné při trou-
bení v říji. Děti se dozvěděly něco 

nového o jelení zvěři. Po dohodě  
s majitelem jsme se rozhodli vy-
hlásit sběr kaštanů, které se pou-
žijí na přikrmování zvěře v zimě. 
Děti se za pomoci rodičů i ve-
doucích kroužku zúčastnily sběru 
kaštanů. Nasbírali jsme čtyři velké 
pytle. Na schůzce 25. září jsme se 
vydali opět do obory, kam jsme 
vezli nasbírané kaštany. Množ-
stvím kaštanů jsme udělali panu 
domácímu radost a doufáme, že 

také i zvěři, která si na nich v zimě 
pochutná. Při návštěvě jsme také 
mohli pozorovat Daňky evropské 
při říji. Daňci se při říji ozýva-
jí rocháním. Děti měly s sebou 
dalekohledy, díky kterým měli 
pozorovanou zvěř jako na dlani. 
Doufám, že si návštěvu v oboře 
všichni náramně užili. Těšíme se 
na další výlety, které nás čekají.

Text a foto: František Touš

Vážení spo-
luobčané! Rok 
2017 se pomalu 
blíží ke svému 
konci, a proto 

bych Vás chtěl seznámit s aktuální 
činností našeho SDH v Hroně-
ticích. Plán činnosti, který jsme 
si schválili na Výroční valné hro-
madě, se naplňuje. Ne vše se nám 
podařilo splnit podle našich před-
stav, ale tzv. fungujeme a je nás  
v obci vidět. V poslední době pro-
běhlo několik námi pořádaných 
akcí: sběr železného šrotu, dlabání 
dýní s průvodem obcí a dětskou 
diskotékou, posvícenské pose-

Dne 3. říj-
na 2017 jsme 
za sedmile-
tou práci pro 

Obecní knihovnu získali ocenění 
Středočeský Kramerius. Kosto-
mlatská knihovna byla oceněna 
a z rukou náměstka pro kulturu 
Středočeského kraje spolu s dalšími  
4 knihovnami ze Středočeského 
kraje obdržela titul Nejlepší ne-
profesionální knihovník roku 
2017. Ocenění za kostomlatskou 
knihovnu převzala Mgr. Lucie Ma-
kovičková, současná knihovnice  
a Bc. Libuše Břeňová, předsedkyně 
Klubu Kamarád, který knihovnu 
od roku 2010 spravuje. Tohoto 
ocenění si velmi vážíme, a proto 
jsme do letošního posledního čísla 

Z činnosti SDH Hronětice
zení s hudbou pana Petrnouška, 
také jsme se sešli na jedné členské 
schůzi. Posekali jsme zahradu za 
hasičskou zbrojnicí, uklidili gará-
že a okolí naší hasičárny.

Také naše výjezdová jednot-
ka nezahálela – 4 ostré výjezdy 
29. 10. - větrná smršť způsobila  
v našich obcích pád stromů. Pro-
to obec zakoupila pro naše SDH 
motorovou pilu, abychom byli 
lépe vybaveni pro podobné zása-
hy. V jednání je také oprava brz-
dového systému vozidla A-31DA.

Provedli jsme údržbu vodní-
ho zdroje pod Šibicemi. Zástupci 
sboru se zúčastnili Výroční valné 

hromady ve Zbožíčku, odborné 
přípravy velitelů a preventistů na 
HZS v Nymburce.

Připravujeme členskou a výbo-
rovou schůzi, 8. prosince se zú-
častníme schůze šestého okrsku 
v Kostomlátkách, 9. 12. bude 
Výroční valná hromada sboru, 
plánujeme i silvestrovskou veseli-
ci v naší hasičárně. Bohužel letos 
rušíme tradiční původně ohlá-
šenou akci Mikulášská nadílka  
v hasičské zbrojnici (5. prosin-
ce). Děkujeme za pochopení!

Co říci závěrem? Především 
chci poděkovat členkám a členům 
sboru za jejich přístup k plnění 

úkolů a práci pro sbor.
Vám, našim spoluobčanům, 

kteří projevujete přízeň našemu 
sboru, také děkuji za Váš zájem. 
Především děkuji našim sponzo-
rům za podporu našich akcí.

Jelikož je toto číslo Kosto-
mlatských novin posledním  
v letošním roce, dovolte mi, abych 
Vám všem popřál jménem SDH 
Hronětice klidné a šťastné prožití 
svátků vánočních a šťastný, veselý 
nový rok 2018.

Za SDH Hronětice
Miroslav Škornička,

starosta SDH

Klub Kamarád
Kostomlatských novin připravili 
článek o činnosti obecní knihovny 
za posledních 7 let. 

Pravidelně probíhá proškolení 
členů Klubu v první pomoci, ani le-
tos nebyla výjimka. Děkujeme paní 
Bc. Zdeně Keistové za čas, který 
nám věnovala.

Na letošní Lampionový prů-
vod jsme vyrazili 5. listopadu od  
17 hodin. Tentokrát jsme zvolili 
jinou trasu než obvykle. Průvod 
vedla bílá paní Albína s ježibabou 
Bibianou. V závěru čekala na účast-
níky strašidla, která rozdávala dě-
tem sladkou odměnu. 

V knihovně se ve čtvrtek 16. 11. 
od 16 hodin uskutečnilo první se-
tkání Sousedského klubu, který 
si pod svou patronaci vzala paní 

Vlasta Hutrová. Nabízíme tak se-
tkání všem, kteří si chtějí u kávy  
a čaje popovídat, případně se naučit 
výrobky z pedigu, plést, háčkovat, 
zahrát si společenské hry aj. Podle 
zájmu plánujeme pozvat zajímavé 
osobnosti, uskutečnit různé před-
nášky nebo společně uskutečnit 
právě pro tento Klub kulturní akci. 

Adventní výstava proběhla  
2. prosince od 10 hod. a v 16:30 
jsme u Jednoty rozsvítili vánoční 
strom. Jsme rádi, že se nám po-
dařilo tyto akce uspořádat již po 
osmé. Každým rokem je akce  
v něčem jiná, vyzkoušeli jsme růz-
né prostory jak výstavy, tak rozsvě-
cení stromu, někteří vystavovatelé 
jezdí od počátku, ale každý rok 
přibude i někdo nový. Mění se  
i náplň výstavy - přibývá více tvo-
řivých dílniček pro děti. Každý 
rok vystoupí děti pod vedením 
pí. Pecháčkové a poslední 4 roky  
i vystoupení dospělých sboristů. Za 
tuto spolupráci jim všem moc dě-
kujeme.

Následující den, 3. prosince, jsme 

připravili pro děti Mikulášskou 
nadílku. Děti plnily úkoly na Čertí 
stezce a v závěru navštívily Mikulá-
še, kterého doprovázel anděl s čerty. 
Všechny děti si za svou pilnost a sta-
tečnost odnesly balíček.

Letošní podzim jsme zařadili 
další pravidelnou aktivitu – En-
viromentální vycházky do pří-
rody, zaměřené vždy na nějaké 
konkrétní téma. První vycházka se 
uskutečnila o podzimních prázd-
ninách, kdy jsme vyrazili do lesa  
k Labi pověsit ptačí budky. Další vy-
cházka se uskutečnila 25. listopadu  
a poslední v tomto roce plánujeme 
na 24. prosince dopoledne, kdy pů-
jdeme naplnit zvířátkům krmelce. 
Podrobné informace budou vyhlá-
šeny obecním rozhlasem a nalez-
nete je na našem webu, Facebooku, 
na nástěnce před vstupem do haly 
BIOS a na dveřích knihovny.

Děkujeme všem za podporu   
v letošním roce. Přejeme Vám 
krásné Vánoce a hezký nový rok.

Klub Kamarád

Sousedský klub
každý čtvrtek od 16 hod. v knihovně společenská setkávání sousedů

společná setkání u čaje nebo kávy
poznání zajímavých technik a tvoření, jako např. fimo, papírový pedig, 

pletení, háčkování, předávání si receptů aj. pozveme mezi nás zajímavé 
osobnosti společné plánování kulturních událostí aj.

Přijďte mezi nás
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Knihovna
Obecní knihovna má své pů-

sobiště v areálu Základní školy 
Kostomlaty nad Labem. V roce 
2010 převzal tuto knihovnu do 
své správy Klub Kamarád s cílem 
zkvalitnit služby knihovny tak, 
aby splňovala všechny potřebné 
atributy, a vytvořit z ní kulturně-
vzdělávací a informační centrum 
obce. 

V prvním roce nám byla po-
skytnuta účelová dotace z roz-
počtu Středočeského kraje ze 
Středočeského fondu kultury  
a obnovy památek. Projekt Ob-
nova funkce Obecní knihovny  
v Kostomlatech nad Labem jako 
přirozeného kulturního centra 
obce byl ještě téhož roku realizo-
ván pořízením základního vyba-
vení knihovny. Obecní knihovna 
zajistila knihovní služby, zvýšila 
otevírací dobu z 3 hodin týdně 
na 6 hodin týdně a začala kro-
mě výpůjčních služeb nabízet  
i meziknihovní výpůjční službu, 
internet a reprografické služby. 
Zároveň zde probíhaly kulturní  
a vzdělávací akce zaměřené na 
rozšíření čtenářské gramotnosti. 

V roce 2010 se uskutečnila prv-
ní jednorázová akce Noc s Ande-
rsenem a Pasování prvňáčků na 
čtenáře. Na podzim tohoto roku 
jsme prostor nabídli Čtenářské-
mu kroužku a knihovnu začala 
pravidelně navštěvovat Mateřská 
škola v Kostomlatech. V následu-
jících letech se nabídka akcí a akti-
vit rozšířila o mimořádné aktivity 
jako např. čtení pro děti s tvořivou 
dílnou, tematické besedy a před-
nášky. Aktivity se staly každoroční 
součástí nabídky knihovny, stou-
pal počet aktivně registrovaných 
čtenářů i výpůjček, postupně se 
zvyšovala i návštěvnost.

V následujících letech bylo 
snahou z vlastních prostředků 
knihovnu každoročně vylepšovat 
a zkvalitňovat její nabídku.

Další zásadní změna a vět-
ší úprava proběhla v roce 2014. 
Knižní fond jsme rozšířili  
o 283 nových knih a z kutnohor-
ského fondu bylo pořízeno ještě 
navíc 100 knih. V létě proběhla  
v knihovně výměna oken, která 
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byla v havarijním stavu, a kromě 
zajištění bezpečnosti velmi pro-
spěla jejímu vzhledu a komfortu. 
V roce 2014 naši knihovnu včetně 
webových stránek navštívilo 1252 
lidí, přičemž jen do knihovny při-
šlo 1036 čtenářů.

Kulturní události, které pořá-
dala knihovna mimo své prosto-
ry v roce 2014, byly např. veřejné 
čtení k výročí Bohumila Hrabala 
z knihy „Ostře sledované vlaky“  
a slavnostní odhalení pamětní des-
ky Bohumila Hrabala v železniční 
stanici Kostomlaty nad Labem. 
Na akci knihovna spolupracovala  
s obcí Kostomlaty nad Labem, 
Českými drahami a Klubem čte-
nářů Bohumila Hrabala Divadel-
ního souboru Hálek Nymburk.

V roce 2015 jsme zvýšili akti-
vitu čtenářského kroužku a před-
nášek pro širokou veřejnost, také 
jsme poskytli knihovnu pro sa-
mostudium. Hlavním aspektem v 
tomto roce tedy bylo upravit míst-
nost knihovny tak, aby v ní mohly 
tyto činnosti dále probíhat. Do 
knihovny jsme pořídili z účelově 
poskytnuté dotace Fondu kultury 
Středočeského kraje nový nábytek 
včetně regálů na knížky. Slavnost-
ně jsme otevírali v lednu 2016.

V knihovně nabízíme i starší 
darovaná čísla časopisů History, 
Epocha, Tina, Paní domu, Rytmus 
života. Knihovna odebírala po dva 
roky časopis D-Test, který je stále 
k dispozici. Nabízíme k přečtení 
a informovanosti regionální tisk 
Novinky obce Hradišťko-Kersko  
a místní Kostomlatské noviny. 

Dále máme k dispozici Zprávy  
z Mikulčic, noviny partnerské 
obce.

Prostor se nabízí i v dětském 
koutku, kde je v rámci samostudia 
či prostudování knihy k dispozici 
také stůl se židlemi a PC techni-
kou. Knihovna je vybavena nej-
modernějším automatizovaným 
webovým knihovním systémem 
Tritius, počítačem a tiskárnou  
s možností reprografických služeb.

Pravidelné akce a nabídky 
knihovny: Noc s Andersenem, 
Pasování prvňáčků na rytíře čte-
nářství, veřejná čtení a vystoupení, 
pořádání besed, přednášek, ná-
vštěvy dětí z MŠ a ZŠ Kostomlaty 
nad Labem, Čtenářsko-drama-
tický kroužek a nově Tematické 
řemeslné a výtvarné dílničky, 
Sousedský klub. Od ledna 2018 
nabídneme k výpůjčce knih také 
půjčovnu stolních společenských 
her.

Podle mandátní smlouvy uza-
vřené se zástupci obce máme 
k dispozici stále stejnou částku  
20 tisíc korun, za kterou 2x do 
roka nakupujeme nové tituly. 
Na provoz knihovny jsme získali 
pětitisícovou dota-
ci a s touto částkou 
hospodaříme po celý 
rok. V loňském roce 
na základě podlože-
né činnosti provozu 
knihovny zastupitel-
stvo obce navýšilo 
tuto částku o 3 tisíce.

V současnosti se 
na provozu knihovny 

nejaktivněji podílejí 4 dobrovolníci  
a jedna knihovnice, v přípa-
dě mimořádné akce se zapojí 
na desítky členů Klubu Ka-
marád a ostatní dobrovolníci  
i z řad seniorů. Od roku 2010 
prošla knihovna mnoha změ-
nami zásluhou lidí, kteří se na 
provozu a realizaci podíleli a po-
dílejí. Klub Kamarád má základ-
nu členů s velkým nasazením. 
Velké poděkování patří právě 
jim a ostatním dobrovolníkům 
za jejich obětavost, vynaložení 
sil, práci, toleranci, ochotu a po-
moc. Poděkování patří i všem 
sponzorům a zástupcům obce, 
kteří pochopili myšlenku činnosti 
Klubu, tedy i správy knihovny. Za 
jejich podpory se nám daří usku-
tečnit a realizovat provoz, akce  
a aktivity nejen pro kostomlat-
skou veřejnost. Poděkování patří 
i všem čtenářům a návštěvníkům 
pravidelného provozu i jednorá-
zových akcí. Zvyšování návštěv-
nosti je pro nás zpětnou vazbou, 
že naše práce má v Kostomlatech 
smysl a své místo.

Zpracovala Bc. Libuše Břeňová

Foto: K
lub Kam

arád
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Vážení sportovní přátelé, ob-
čané Kostomlat!

Okouzlující období barevné-
ho podzimu plné doznívajících 
vzpomínek na letní romantiku je 
již za námi. Svatý Martin sice ne-
přijel na bílém koni, připomněl 
nám ale, že zima je za dveřmi, 
přichází adventní čas a po něm 
nejkrásnější svátky roku.

Všechny oddíly během měsí-
ce listopadu ukončily podzim-
ní část soutěže. Měsíc prosinec 
využijí k relaxaci a odpočinku  
a budou vstřebávat tu krásnou 
vánoční atmosféru. V lednu opět 
nastoupí do tréninkové přípravy 
v hale BIOS, kterou jim každo-
ročně za nemalé peníze umož-
ňujeme, a proto věřím, že všichni 
sportovci k tréninku přistoupí 
zodpovědně.

Sokol
Výbor Sokola v měsíci listopa-

du připravoval návrh rozpočtu 
pro Obec Kostomlaty n./L. pro 
jednotlivé oddíly a za celou Tělo-
cvičnou jednotu.

Do konce letošního roku bo-
hužel nebyly vyhlášeny žádné 
dotační tituly jak z MŠMT, tak  
z Krajského úřadu Středočeské-
ho kraje. Pečlivě to sledujeme, 
jakmile dojde k vyhlášení někte-
rého programu, určitě se tomu 
budeme přednostně věnovat.

V minulém čísle KN jsem 
žádala příznivce Sokola o dob-
rovolný příspěvek na nákup 
kamen, který by poukázali na 
transparentní účet Sokola. Pod-
le částky na tomto účtu vidím, 
že tam moc korunek nemáme, 
přesto uvažujeme o zakoupení 
alespoň jedněch kamen, které by 
na základě uvedených parame-
trů vyhřály sál naší Sokolovny.  
Pravděpodobně by se jednalo 
o kamna na dřevo, vše je ale na 
zvážení výboru a finanční situaci. 

Dřevo je pro nás asi nejdostup-
nější, dokázali bychom si ho za-
jistit svépomocí.

Během listopadu se nám po-
dařilo vymalovat chodbu Soko-
lovny. Rádi bychom zakoupili 
dvě úsporná svítidla, aby chodba 
byla více prosvícena a vstup do 
Sokolovny byl příjemnější.  Za-
čátkem roku jsme plánovali, že 
alespoň část nájmu z naší restau-
race vrátíme zpátky do restau-
race (např. zakoupení nových 
radiátorů apod.). Bohužel, nedo-
statek financí nám to nedovoluje.

Oddíl pétanque pořádal  
4. listopadu 2017 třetí ročník pé-
tanque turnaje „Mydlovarský že-
břík“. Potěšila mě účast oddílu na 
tomto turnaji a na zúčastněných 
bylo vidět, že se do Kostomlat 
rádi vracejí.  Děkuji celému oddí-
lu za přípravu tohoto turnaje.  

Přestože jsou před námi Vá-
noce a Nový rok, chci Vám ozná-
mit, že 2. března 2018 pořádá-
me sokolský ples. Nezapomeňte 

si v kalendáři na příští rok proto 
zaškrtnout toto datum. Všichni 
jste již dnes srdečně zváni.

Vážení sportovní přátelé, jeli-
kož je to v letošním roce naposle-
dy co se setkáváme na stránkách 
kostomlatských novin, děkuji 
všem příznivcům kostomlatské-
ho Sokola, všem sponzorům, 
kteří dle svých možností přispěli 
k rozvoji sportu v Kostomlatech, 
OÚ Kostomlaty za finanční pod-
poru.

Přeji Vám všem, všem oddílům, 
trenérům a asistentům krásný ad-
ventní čas, nechť tento čas přinese 
nové sliby, přání, sny a naděje do 
vašich životů, aby ty letošní Vá-
noce, tak jako skoro každé, Vás 
co nejvíce naplňovaly tou krásou  
a dobrem, které v sobě v plné míře 
přinášejí. V novém roce 2018 
Vám přeji hlavně hodně zdraví.

Vávrová Eva
starostka TJ Sokol

Kostomlaty nad Labem

Petanque
P o l a b s k á 

liga skončila.  
Z dvanácti 
týmů jsme ob-
sadili krásné 
druhé místo. 

První skončil PC Lipník. Budiž 
nám útěchou, že za ně hrají dva 
mistři juniorů a jako jediní jsme 
je porazili na jejich domovském 
hřišti a doma jsme uhráli remí-
zu. První dva z Polabské ligy po-
stupují do Superpoháru, kde se 
utká deset (vítězných a druhých) 
klubů z celé republiky a to v Pra-
ze. Při nejhorším můžeme skončit 
desátí z 86 klubů v ČR. Máme za 
sebou třetí ročník našeho  turnaje 
- O Mydlovarský žebřík. Měsíční 
intenzivní přípravy se opravdu 
vyplatily. O turnaj byl opět mimo-
řádný zájem a několik týmů bylo 
připraveno přijet, pokud by se 
někdo na poslední chvíli odhlásil. 
Nestalo se. Podařilo se nám úspěš-
ně oslovit deset sponzorů, větši-
nou místních podnikatelů (jejich 
seznam bude v celoroční bilanci  

v příštím čísle), kteří nám pomoh-
li hlavně s cenami. Slavnostního 
zahájení se ujaly obě naše starost-
ky a dvanáct trojic mohlo nahodit 
košony. Opět nám vyšlo parádní 
počasí. Občerstvení (tousty, kolá-
če, rolády, chlebíčky, čaj, káva) při-
pravili jako vždy všichni členové 
našeho klubu. Překvapením pro 
nás bylo, že i mnoho hráčů něco 
na zub přivezlo. Odpoledne se 
rozdělal oheň a opékaly se buřtíky. 
Konečně jsme se dostali na bed-
nu. 3. místo- Škorničková, Vaníč-
ková, Čihák, 2. místo- Šplechtová, 
Vyoral, Vavrovič ml. První místo 
patřilo opět PC Lipník-Froňková 
B., Froňková K. a Morávek. Kaž-
dý z účastníků si odvezl nějakou 
cenu a třešničkou na dortu byla 
tombola, kde si opět každý vylo-
soval nějakou tu vtipnou cenu. Na 
přelomu ledna a února chystáme 
náš první halový turnaj, takže ani 
v zimě nezahálíme. Na ostatních 
turnajích se minimálně jeden tým 
dostane do první desítky, takže 
paráda.

Text a foto: Alena
Vaníčková

HLEDÁM V TÉTO OBCI RODINNÝ DŮM NEBO POZEMEK PRO VÝSTAVBU RD.
TEL. 773 129 040 

KostomlatyVK
Školní rok je již  

v plném proudu  
a také VK Kostomlaty 

se pilně připravují na no-
vou sezónu. Naše základ-

na se rozrostla o 13 nových dětí. 
Celkem máme 48 volejbalistů. 
Jsme velmi rády, že naše trenér-
ské řady posílila Míla Houdko-

Volejbal
vá. Dne 17.11. jsme byli pořa-
dateli turnaje krajského přeboru  
v červeném minivolejbale.  
V hale BIOS mezi sebou soutěži-
lo 17 týmů. Hráči žlutého mini-
volejbalu měřili své síly na turnaji  
v  Kolíně. V září také odstarto-
vala sezóna mladších a starších 
žákyň v krajské soutěži. Přejeme 
všem našim svěřencům radost  
z pohybu a hry.

za VK Kostomlaty,
Marcela Šubrtová

Foto: V
K

 Kostom
laty

Foto: V
K

 Kostom
laty
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Kostomlatská zvonice má opět svou věžičku
V neděli 22. října 2017 byla 

tradiční nedělní mše zpestře-
ná o ojedinělou akci – svěcení  
a instalaci nové věžičky. Svě-
cení nové věžičky se ujal 
Mons. Karel Herbst, emerit-
ní pomocný biskup pražský. 
Nepříznivé počasí nikoho 
neodradilo, poněvadž si ni-
kdo z početného davu přihlí-
žejících nechtěl nechat utéct 
unikátní podívanou, která 
se tak často nevidí. Součástí 
nové věžičky je i nová ma-
kovice, v níž jsou uložena 
stará poselství, jejichž přes-
ná znění jsme Vám přinesli  
v minulém čísle, a nový do-
pis, jehož znění si můžete 
přečíst níže a mince od obce. 

Kostomlaty nad Labem,  
3. srpna 2017

V červenci tohoto roku 
započala oprava střechy na 
zvonici u místního kostela sv. 
Bartoloměje.  V rámci této 
opravy byla sejmuta věžička, 
v jejíž makovici byla uložena 
schránka s odkazy minulých 
generací. I my proto připoju-
jeme tuto zprávu pro budoucí 
generace.

Opravu střechy provádí fir-
ma Krolan, s.r.o. ze Šestajovic 
u Prahy. V plánu je celková 
rekonstrukce této stavby, ale 
záleží na finančních prostřed-
cích, které se podaří shromáž-
dit. Více informací o opravě je 
v přiložených Kostomlatských 
novinách.

Obec Kostomlaty nad La-
bem tvoří tyto vesnice: Kosto-
mlaty, Rozkoš, Lány, Hroně-
tice a Vápensko. Momentálně 

zde žije 1844 obyvatel, z toho 
919 mužů a 925 žen. Průměr-
ný věk obyvatel je 40,87 let.

Obec je řízena patnác-
tičlenným zastupitelstvem  
a pětičlennou radou obce. Sta-
rostkou obce je Ing. Romana 
Hradilová, místní rodačka.

V obci působí několik vět-
ších podnikatelských subjektů, 
jako např. Dvůr Kostomlaty, 
s.r.o., PROAGRO Nymburk, 
s.r.o., HRADIL CZ, s.r.o.,  
DAGROS, s.r.o., STROM 
Praha, a.s. Fungují zde  
i drobní podnikatelé, větši-
nou v řemeslných oborech. V 
obci je obchod s potravinami  
a drobným spotřebním zbo-
žím, který provozuje Jednota, 
spotřební družstvo Nymburk. 
Další smíšený obchod provo-
zuje vietnamský soukromník 
z Lysé nad Labem a třetí je  
v soukromém vlastnictví paní 
Františky Urbancové z Kosto-
mlat. Fungují zde 4 hostince –  
v Hroněticích provozuje piv-
nici pan Řezníček, v Kosto-
mlatech to jsou hostinec „Na 
Place“, pivnice v Sokolovně,  
a restaurace, kterou provozuje 
paní Eva Mrňavá. Navštívit je 
možné i dvě cukrárny – cuk-
rárnu paní Burdové a cukrár-
nu paní Mrňavé.

V obci je mateřská škola  
o třech pavilonech s kapaci-
tou 80 dětí, základní školu 
navštěvuje v devíti třídách 
cca 180 žáků. Ve škole fun-
guje družina, školní kuchyně  
s jídelnou, která zajišťuje i stra-
vování dětí z mateřské školy.  
V základní škole je občanům  

Foto: A
rchiv

k dispozici obecní knihovna.
Obec provozuje splaškovou 

kanalizaci, která je zatím vy-
budována v obci Kostomlaty, 
Lány a Hronětice. Zbývá odka-
nalizovat Rozkoš a Vápensko, 
toto je v plánu pro příští roky.

Občané Kostomlat měli  
v minulosti možnost připojit 
se na vodovodní řad, vedoucí 
z Nymburka.

V letošním roce také prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí vý-
pravní budova nádraží, která 
se nyní stala důstojnou vstup-
ní branou do naší obce.

V obci působí řada spolků – 
sportovní oddíly TJ Sokol pro-
vozují fotbal, volejbal, stolní 
tenis, pétanque a florbal. Obec 
provozuje tenisový kurt. Práci 
s dětmi se věnuje Klub Kama-
rád, dále zde působí Myslivec-
ké sdružení Polabí.

Církevním správcem naší 
farnosti je Farní úřad v Lysé 
nad Labem. Nyní zde působí 
kněz p. Pavel Porochnavec.

Průměrná hrubá mzda  
v ČR dosahuje 23 tisíc Kč. 
Cena másla je 180 Kč za ki-

logram (v posledních měsících 
máslo velmi podražilo), 1 kg 
chleba stojí cca 30 Kč, 1 kg 
mouky lze koupit za cca 12 
Kč, 1 kg cukru cca 26 Kč, 1 kg 
hovězího masa za cca 180 Kč, 
1 kg vepřového masa za cca 
170 Kč, pivo lahvové 0,5 l za 
cca 16 Kč.

V ČR platíme papírový-
mi bankovkami a mincemi 
v těchto hodnotách: papíro-
vé – 5000 Kč, 2000 Kč, 1000 
Kč, 500 Kč, 200 Kč, 100 Kč  
a kovové – 50 Kč, 20 Kč, 10 Kč,  
5 Kč, 2 Kč, 1 Kč. Vzorek mincí 
přikládáme.

Budoucím generacím, které 
budou číst tyto řádky, posí-
láme srdečný pozdrav a přá-
ní, aby se jim dařilo veškeré 
jejich konání a mezi občany 
panovala dobrá nálada, láska  
a pohoda.

Sepsáno na obecním úřadu 
v Kostomlatech nad Labem. 

Ing. Romana Hradilová, 
starostka obce

Martin Piják

Foto: A
rchiv

Foto: A
rchiv
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Dne 2. září tohoto roku 
jsme při procházce okolo 
Labe pozorovali, jak říč-
ní proud unáší tělo Sumce 
velkého (Silurus Glanis). 
Pozorovali jsme jej okolo  
18. hodiny a v té době se na-
lézal zhruba 200 metrů nad 
vtokem Farského potoka do 
Labe. Šlo o sumce opravdu 
velkého, což dokresluje na 
přiložené fotografii jeho srov-
nání s lodí rybáře, který se 
pohyboval v jeho okolí. Můj 
odhad jeho velikosti je 150 
až 170 cm. Jistě nejde o sum-
ce největšího, nicméně jeho 
rozměry už jej činí jistě zají-
mavým. Na těle nebyla vidět 
žádná patrná zranění. S tako-
vými krasavci se koupeme u 
plavební komory Hradištko.

Psáno v kronice
Hronětice

SDH Hronětice–Historie sboru

Sbor dobrovolných ha-
sičů byl založen 24. srp-
na 1884. V době založení 
čítal sbor 20 členů. Prv-
ním starostou byl zvolen 
p. Adolf Heler - nájemce 
dvora Šibice.

Do výboru bylo zvole-
no dalších 5 členů: mís-
tostarosta p. Jan Král, 
pokladník p. Josef Koštíř, 
velitel - cvičitel p. Jaro-
mír Průcha, přihlížitelé 
účtu p. Josef Hlaváček 
 a p. František Hraba.

 Po svém založení za-
čal sbor rozvíjet svoji 
činnost. Členové pravi-
delně cvičili, dle potřeby 
vyjížděli na pomoc k po-
žárům. V následném ob-
dobí bylo požárů mnoho, 
proto v roce 1885 byla za-
koupena čtyřkolová ruč-
ní stříkačka s vybavením, 
tažená párem koní, což se 
sboru vyplatilo - požár ve 
Zbožíčku, Kostomlatech 
n. L., Rozkoši, Vápensku, 
Hroněticích, Stratově aj.  
Z výkazu stávajícího ha-

Vzpomínka na konec léta a kam za vodními ptáky v zimě

 Historie / Příroda

sícího náčiní sbor dispo-
noval 1 kus stříkačky se sa-
cím strojem, 147 m hadic,  
2 košíky, 2 háky, 1 záchran-
né lano, 2 lezecké žebříky 
dvouhákové.

Ve vedení sboru se objevu-
je p. Faltys, p. Cuc, p. Relich,  
p. Müller, p. Svítek.

Sbor aktivně pracoval až 
do započetí 1. světové vál-
ky. Mnoho členů bylo odve-
deno, přesto si sbor zacho-

vával svoji akce schopnost. 
V těchto letech sbor čítal 
již 32 členů. V tomto obdo-
bí se stal starostou p. Voj-
těch Richter.

Jelikož se zastaralá ruč-
ní stříkačka ukázala jako 
nedostatečná pro hašení 
požárů, získal sbor za při-
spění místního obecního 
úřadu čtyřkolovou moto-
rovou stříkačku od firmy 
,,Pospíšil“ ze Všejan.

(pozn. tato stříkačka se 
však do dnešní doby ne-
dochovala).

V období před 2. svě-
tovou válkou se sbor zú-
častňoval župních akcí, 
pořádal také kulturní 
akce jako např. plesy. 
Během 2. světové války 
došlo k omezení činnos-
ti.

Marta Dvořáková

Z konce léta se ale nyní 
přeneseme do zimy, kdy 
vodní ptáci, kteří neodléta-
jí, se přesouvají z rybníků 
na řeky. Z tohoto důvodu 
můžeme přes zimu vidět na 
Labi i druhy ptáků, v jiném 
ročním období zde nevída-
né. Chci nabídnout něko-
lik míst, kde se vodní ptáci  
v zimě koncentrují a která 
jsou v našem okolí. 

Kolín: úsek řeky (pravý 
břeh) od železničního mos-
tu po Kmochův ostrov. Zde 
je možné pozorovat Kachny 
březňačky, Lysky černé, Polá-
ky velké, Slípky zelenonohé a 
Kormorány velké. 

Poděbrady: Úsek řeky 
od zámku po Skupici  
a okolo hydroelektrár-

ny. Zde se dají vidět Polák 
chocholačka, Slípka zele-
nonohá, Kormorán velký  
a různé druhy racků.

Nymburk: Vala pod 
hradbami - zde byl pozorován 
Hvízdák euroasijský, Kach-
nička mandarínská, kříženci 
Kachny pomořanské, Labuť 
velká a Slípky zelenonohé. Za-
jímavé je i pozorování z úseku 
Labe mezi hydroelektrárnou 
a pivovarem po obou březích 
Labe. Zde bylo možno loň-
skou zimu vidět Volavku po-
pelavou, Racka černohlavého, 
Kormorána velkého, Morčáka 
velkého, Čírku obecnou, Po-
tápku roháče, Lysku černou, 
Labuť velkou atd.

Zajímavý a nám nejbližší 
je úsek Labe mezi plavební-

mi komorami Kostomlátky 
a Hradištko. Zde šlo v minu-
losti spatřit Kormorány velké, 
Hoholy severní, Volavky po-
pelavé, Morčáky velké, Lysky 
černé atd.

Čelákovice: Zde uvedu 
dvě zajímavé lokality. Jed-
nou z nich je mlýnský náhon 
vedoucí od Labe k mlýnu 
pod tvrzí, zde je možné vi-
dět Slípky zelenonohé, Po-
tápky malé, vyskytla se zde  
i Ostralka štíhlá, Hvízdák eu-
roasijský a Kachnička karo-
línská. Další zajímavé místo  
v Čelákovicích k pozorová-
ní ptáků je úsek Labe od če-
lákovické hydroelektrárny  
k Lázním Toušeň přes 
soutok Labe a Jizery. 

(pokračování na str. 9)
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Meteorologické prvky 
nebo veličiny jsou měřitel-
né nebo pozorovatelné pro-
jevy počasí. Pomocí nich 
popisujeme převažující 
povětrnostní podmínky v 
daný čas na daném místě,  
a čím více jich známe, tím 
dokážeme počasí lépe po-
psat. Znát daný prvek zna-
mená mít zjištěny jeho 
aktuální hodnoty nebo je-
jich vývoj v určitém místě  
a čase nebo za delší čas – 
klimatologická řada. Mezi 
základní meteorologické 
prvky patří teplota vzdu-
chu, vlhkost vzduchu, tlak 
vzduchu, atmosférické sráž-
ky, směr a rychlost větru  
a stav oblohy. Též mezi ně 
řadíme zejména rosný bod, 
dohlednost, globální záře-
ní, sluneční svit nebo druh 
oblaků a výšku jejich zá-
kladny nad povrchem. Jde o 
specifické prvky, které ještě 

více upřesňují základní in-
formace o počasí. Některé 
prvky je možno na základě 
znalosti jiných vypočítat, 
např. rosný bod. V dalším 
textu se budu krátce vě-
novat alespoň základním 
prvkům a krátce je popíši, 
podrobněji o nich bude řeč  
v jiném článku. Teplota 
vzduchu je opravdu základ-
ním prvkem, každý z nás 
zpravidla denně zjišťuje 
hodnoty venkovní teploty 
vzduchu a podle nich při-
pravuje svoji výbavu, když se 
chystá ven. U nás ji udává-
me ve stupních Celsia (°C). 
Teplota vzduchu je současně 
základním klimatologickým 
prvkem, jejíž hodnoty tvoří 
klima dané oblasti. Vlhkost 
vzduchu se dělí na absolutní 
a relativní. Z hlediska mete-
orologických prvků se bu-
deme zabývat vlhkostí rela-
tivní, která nám ukazuje do 

jaké míry je vzduch nasycen 
vodní párou. Vzduch není 
nikdy suchý, vždy je vlh-
ký, avšak zpravidla nebývá 
nasycený. Vlhkost vzduchu 
udáváme v procentech (%)  
v rozmezí od 1 % do 100 
%. Pokud dosáhne vlhkost 
vzduchu 100 %, hovoříme o 
nasyceném vzduchu (vzduch 
dosáhl svého nasycení vodní 
párou a více páry již nepo-
jme). V takové situaci je tato 
viditelná pouhým okem a to 
vnímáme jako mlhu. O té 
bude řeč někdy příště, stejně 
jako o oblacích a rozdílech 
mezi mlhou a oblakem. Tlak 
vzduchu udáváme primárně  
v hektopascalech (hPa) a 
běžný tlak vzduchu činí 
1013.25 hPa. Jeho hodno-
ty u nás závisejí na aktuál-
ním rozložení tlaku v Ev-
ropě a ve světě. Na našem 
území se tlak vzduchu po-
hybuje nejčastěji od 1000 

hPa do 1025hPa, v případě 
vlivu významně vysoké-
ho tlaku vzduchu (tlaková 
výše) překračuje i 1030 hPa  
a zejména v zimním období 
ojediněle dosahuje i hodnot 
kolem 1040 hPa, naopak v 
případě vlivu významných 
cyklon (oblastí s nízkým 
tlakem vzduchu) klesá pod 
1000 hPa, ojediněle i pod 980 
hPa a nejčastěji se tak děje  
v podzimním či zimním ob-
dobí. Vítr je také důležitým 
prvkem počasí a s tlakem 
velmi úzce souvisí, neboť 
vzniká v důsledku rozdílů v 
tlaku vzduchu, kdy se tyto 
neustále vyrovnávají. Urču-
jeme jeho směr a rychlost. 
Na našem území převládají 
západní větry od Atlantiku, 
nejčastěji se setkáme tedy 
se západním, jihozápadním 
a severozápadním větrem. 
Tato cirkulace převažuje 

Listopad je ve včelařském ka-
lendáriu prvním zimním měsí-
cem. Na jeho konci mohou při-
jít sněhové nadílky, přesto, jak 
praví pranostika ,,Kolem Všech 
svatých uroní slunce ještě malou 
slzu léta“

Po posledních proletech se 
včelstvo semkne v zimní chu-
máč kulovitého tvaru s matkou 
uprostřed. Většinou sedí u čes-
na, aby měly dostatek vzduchu. 
S klesající teplotou se chumáč 
semkne a ještě zmenší svůj po-

vrch, aby byly tepelné ztráty co 
nejmenší. Ve včelstvu dochází k 
pravidelnému přesouvání pro-
křehlých včel z vnějších vrstev 
dovnitř chumáče a naopak. 
Vždy silnější a početnější včel-
stvo zimuje lépe než včelstvo 
slabé.

Kromě nutných zásahů při 
léčení, včelky nerušíme a do-
přáváme jim klid. Pokračujeme  
v cyklu léčení proti roztoči va-
rroa destructor.

Včelařova práce tak nekončí, 
je třeba vyvářet vosk, čistit rám-
ky, sbíjet nové a provádět různé 

Rok včely

Meteorologické prvky

opravy.
Ani v zimním 

klidu nenechává-
me včelnici bez 
dozoru, myši, ze-
jména rejsci umí  
v úle nadělat pěk-
nou paseku. Včelič-
ky nerušíme, tichounce poslech-
neme jejich bzučení, případně 
odmeteme sníh z česen.

Vánoce v rodině včelaře se od 
jiných liší tím, že na štědrove-
černím stole musí být něco, co 
připomíná včely nebo včelařství, 
různé medové pochoutky, me-
dové pečivo. Stará tradice odlé-
vání svíček přidává na vánoční 
náladě. Již při prvních kapkách 
vařícího vosku se vůně včelína 
rozlije po celém domě.

Medový perníček – příprava 
těsta: Promícháme 25 dkg pro-
sátého moučk. cukru, 4 vejce,  

5 dkg másla, 10 dkg rozpuštěné-
ho medu, přidáme kávovou lžič-
ku skořice, po špetkách tlučené-
ho hřebíčku a nového koření, 15 
dkg hladké mouky a kávovou 
lžičku jedlé sody. Nakonec za-
pracujeme ještě 50 dkg hladké 
mouky. Vzniklé tuhé těsto pře-
ložíme do mikrotenového sáčku 
a uložíme do chladu.

Po dvou až třech dnech peče-
me.

Včelám dík!

Marta Dvořáková
(text i foto)

(pokračování na str. 10)

Zde bylo možné spatřit Poláka  
kaholku, Hoholy severní,  
Morčáky velké, Racky černo-

hlavé a chechtavé, Kor-
morány velké a loni  
10. prosince jsme zde pozoro-
vali Husici nilskou.

Text a foto: David Macháček
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Návštěva z Mikulčic
22. září 2017 k nám zavíta-

la návštěva z družební obce 
Mikulčice. V rámci programu 
jsme pro ně připravili exkur-
zi v nymburském pivovaru  

Návštěva z Mikulčic při-
vezla s sebou mimo vína  
a burčáku také moravské ko-
láče a zdravý zákusek ze semí-
nek. Účastníkům setkání ten-
to dezert velmi chutnal, proto 
nám paní Jarmilka Uhrovičo-
vá, vedoucí KD z Mikulčic, 
poslala recept na toto pečivo 
a my ho pro Vás otiskujeme. 
Redakce i přátelé z Mikulčic 

s ochutnávkou zlatavého 
moku. Poté byla zajištěna vy-
hlídková plavba lodí Blanice  
z Nymburka do Kostomlat. Ve 
večerních hodinách v Hostin-

ci Na Place proběhlo společné 
setkání s hosty za hojné účasti 
našich občanů. Jsme rádi, že 
jsme mohli toto společné se-
tkání uskutečnit a věříme, že 

i nadále budeme pokračovat  
v tradici.

Bc. Zdeňka Keistová, 
místostarostka obce

přejí dobrou chuť!

Semínková buchta
těsto: 15 dkg másla, 1 vejce, 

1 žloutek, 7 dkg cukru, 35 dkg 
hladké mouky

náplň: 15 dkg másla, 10 – 
12 dkg cukru, 3 lžíce medu, 
30 dkg semínek (slunečnice, 
sezam, dýně,  ořechy, sušené 
brusinky apod.)

Suroviny na těsto zpracovat, 
rozválet na pečící papír, pro-
píchat a péct 5 – 7 minut. Poté 
potřít náplní a péct dalších 15 
minut. Ihned horké rozkrájet.

A ještě jeden recept z Mi-
kulčic - něco pikantnějšího 
ale léčivého!

Zázvorovice
125 g nastrouhaného neo-

loupaného zázvoru, 0,5 l pá-
lenky, 125 g medu, 1 citron 
oloupaný bez kůry nakrájený 
na kostky (může se přidat i 
pomeranč bez kůry nakrájený 
na kostky).

Smíchat a louhovat 14 dnů 
až 1 měsíc, poté scedit a užívat 
jako medicínu!

(Ochutnali jsme a bylo to 
výborné!)

hlavně v jarním a podzim-
ním období. V zimním ob-
dobí se vítr často stáčí na 
studený severní až severo-
východní, v letním naopak 
na teplý jižní, jihovýchodní 
nebo východní. Rychlost 
větru udáváme většinou v 
metrech za sekundu (m/s)  
a hodnoty někdy přepo-
čítáváme na kilometry za 
hodinu (km/h). (Což je jed-
noduché: km/h = m/s x 3,6  
a m/s = km/h : 3,6.) Udá-
váme průměrnou rychlost 
větru nebo jeho nárazy (pře-
chodné zesílení větru, vět-
šinou velmi lokální). Vítr 
u nás vane často slabý až 
mírný, při změně počasí k 
horšímu (příchod oblačnosti  
a srážek, změny teplo-
ty atd.) čerstvý, s mož-
ností jeho přechodného 

zesilování (nárazy). Při 
velmi klidném počasí (vy-
soký tlak vzduchu) zejména  
v létě fouká vítr velmi sla-
bý nebo žádný. Naopak při 
vlivu velmi významných 
cyklon silný až extrémní, 
což bylo na našem území 
velmi zřetelné nedávno, 
konkrétně v neděli 29. října  
a i ve středním Polabí měl 
vítr značné nárazy, vlivem 
nichž docházelo k lámání 
větví, stromů či k vyvracení 
stromů. Atmosférické srážky 
dělíme na vertikální (déšť, 
sněžení, mrholení, sněhová 
zrna, kroupy atd.) a horizon-
tální (jinovatka, námraza 
atd.). Srážky jsou druhým 
významným klimatickým 
prvkem vedle teploty vzdu-
chu. Měříme je nejčastěji  
v milimetrech (mm). A ko-

nečně stav oblohy, pomocí 
něhož zjišťujeme pokrytí ob-
lohy oblačností. To vyjadřu-
jeme pomocí pokrytí oblaky 
v osminách nebeské klenby 
a to tedy: 0/8 a 1/8 jasno, 
2/8 skoro jasno, 3/8 malá 
oblačnost (lze skoro jasno), 
4/8 polojasno, 5/8 a 6/8 ob-
lačno, 7/8 skoro zataženo  
a 8/8 zataženo.

V případě nemožnos-
ti rozeznání oblohy vli-
vem výskytu mlhy udá-
váme 9 – oblohu nelze 
rozeznat. Setkat se můžete  
i s trochu jiným dělením (např.  
v klimatologii), kde je po-
užíváno dělení na desetiny. 
Vždy jde o pokrytí oblohy 
veškerou oblačností a platí, 
že určujeme pokrytí oblohy 
oblačností, nikoli průsvit-
nost oblačnosti. Prosvítá-li 

Slunce nebo Měsíc přes ten-
kou oblačnost pokrývající 
většinu oblohy, není např. 
polojasno (4/8), ale skoro 
zataženo (7/8). Tento prvek 
na rozdíl od ostatních výše 
uvedených, které měříme, 
zpravidla jen pozorujeme. 
Mnoho prvků můžeme měřit  
v různých výškových hla-
dinách (nadmořské výšce). 
Následující článek poradí, 
jak správně tyto meteorolo-
gické prvky měřit/pozorovat 
na základě domácího měře-
ní a vyrovnat se tak co nej-
více měření profesionální-
mu. Přeji všem obyvatelům 
Kostomlatska Veselé Vánoce 
a hodně zdraví, štěstí a dob-
ré nálady do roku 2018.

Tomáš Hrad
info@meteoaktuality.cz
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Svatomartinské posezení
Dne 9. 11. 2017 proběhlo v Hos-

tinci Na Place již třetí Svatomar-
tinské posezení pro seniory na-
šich obcí. Se skvělým programem 
vystoupili žáci Základní umělecké 
školy pod vedením paní Pecháč-
kové. Senioři byli uvítáni sklenkou 
Svatomartinského vína, darované-
ho panem P. Zalabákem. K hud-
bě a tanci hráli pan Kettner a pan 
Novák. Věřím, že se všem posezení 
líbilo, setkali se svými vrstevníky  
a přáteli, pobavili se, zazpívali a za-
tančili.

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka obce

Všechna fota: Marta Dvořáková
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pod vánočním stromem u
Jednoty v Kostomlatech
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U textů v rubrice Názory občanů redakce neprovádí jazykovou korekturu. Uzávěrka následujícího čísla je 15. ledna 2018.

 Na závěr

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:
 paní Bohumile Petrášové z Kostomlat
 panu Františku Toušovi z Kostomlat
 paní Boženě Toušové z Kostomlat
 paní Janě Urbanové z Kostomlat
 panu Josefu Novotnému z Kostomlat
 paní Boženě Jírové z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
 Markétu Slukovou, nar. 14. 09. 2017
 Kryštofa Exnera, nar. 29. 09. 2017
 Daniela Ditricha, nar. 30. 09. 2017
 Štěpána Keista, nar. 17. 10. 2017
Naposledy jsme se rozloučili:
 s panem Janem Králem z Kostomlat
 s paní Boženou Bašusovou z Hronětic
 s paní Miloslavou Čemusovou z Kostomlat
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Omluva

10 bezplatných odběrů krve
Klosovský Luboš

20 bezplatných odběrů krve
Řasa Roman, Musilová Markéta,
Vorlíčková Petra

Vážení dárci krve z Kosto-
mlat! Redakce KN se sna-
ží navázat lepší spolupráci  
s ČČK, abychom pro příště věděli  

Mezi námi jsme přivítali Ondráška, Šimonka, Aničku  
a Zdeněčka.

Omlouváme se man-
želům Pokorným  
z Kostomlat, protože 
jsme v minulém čís-
le Kostomlatských 
novin v rubrice Spo-
lečenská kronika 
chybně uvedli křest-
ní jméno jejich dcery. 
Správný údaj je: Barbora 
Pokorná, nar. 14. 8. 2017.

Redakce

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018
přeje redakce Kostomlatských novin

Mezi námi jsme přivítali Ondráška, Barborku, Josífka  
a Štěpánka.

2. ročník 
Novoročního 

výšlapu  
na Mydlovar

Poděkování dárcům krve

Klub českých turistů v Kostomlatech 
nad Labem pořádá 1. 1. 2018 již 2. roč-
ník Novoročního výšlapu na Mydlovar. 
Na trasu můžete vyrazit z kostomlat-
ského nádraží od 9.00 do 11.00. Těší se 
na Vás pořadatelé. 
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o Vás všech, kteří pravidelně ode-
vzdáváte svou krev pro záchranu 
druhých, protože bychom chtěli 
docílit toho, aby se Vaše jména 
objevila v KN.

Proto děkujeme Vám všem 
(a víme, že Vás není v naší obci 
málo), kdo pravidelně a bez ja-
kékoli odměny konáte tuto úcty-
hodnou činnost!

Obec Kostomlaty n. L.
Farnost římskokatolická a Farní charita

Vás zvou na 

koncert
6. 1. 2018 od 14,00

V kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech n. L.
Program: Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

„HEJ MISTŘE“
Účinkovat bude pěvecký sbor HLAHOL z Nymburka a jeho hosté
Výtěžek z koncertu půjde na obnovu zvonice v Kostomlatech n. L. 


