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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás na začátku svého 

dalšího funkčního období pozdravila a 
srdečně Vám poděkovala za Vaši dosa-
vadní podporu a přízeň. Moc si jí vážím, 
protože ji beru jako ocenění mé práce pro 
obec i pro nás pro všechny. Zároveň jsem 
si vědoma, že vedení obce není jen o jedné 
osobě, a proto bych zde ráda poděkovala i 
všem zastupitelům a zaměstnancům obce, 
bez jejichž podpory by se nastavených cílů 
nepodařilo dosáhnout. 

I v tomto období Vás budu ve svých 
článcích informovat o probíhajících či 
úspěšně dokončených akcích. 

Tou aktuální je právě zprovoznění  nově 
vybudované lávky pro pěší u kostela. Její 
dokončení se zpozdilo kvůli přeložce ply-
nu, které předcházela těžko uvěřitelná ad-
ministrativní anabáze, při které hrozilo, že 
plyn bude díky nevhodným klimatickým 
podmínkám možné přeložit až na jaře 
příštího roku. Velice jsme si proto oddech-
li, když „plynaři“ přece jen rozhodli o pře-
pojení plynu ještě letos. V závěru listopadu 
proto proběhla úspěšná kolaudace a
30. listopadu byla lávka slavnostně otevře-
na. Její součástí se na jaře příštího roku sta-
ne  ještě socha sv. Jana Nepomuckého, jejíž 
originál bude uložen do budovy kostela a 
nově vysekaná kopie bude s podstavcem 
umístěna do výklenku této nové lávky.  
Tím bude nová lávka již zcela kompletní.

Velkým projektem pro příští rok bude 
výstavba nových chodníků od kostela k 
obecnímu úřadu a podél komunikace 
směrem na Rozkoš. Na stavbu v předpo-
kládané hodnotě 25 mil. Kč získala obec 
dotaci ve výši 19,5 mil. Kč. Občané této 

části obce již proto nebudou muset vstupo-
vat do frekventované komunikace a nebu-
de tak ohrožována jejich bezpečnost. Před 
odevzdáním je i projektová dokumentace 
na chodníky v okolních obcích. Zde netr-
pělivě očekáváme, zda budeme úspěšní v 
získání dotace na výstavbu vodovodu do 
všech okolních obcí a na výstavbu kanali-
zace do obcí Rozkoš a Vápensko, o kterou 
obec požádala. Protože v rámci výstavby 
těchto nových řadů budou realizovány 
přípojky k jednotlivým nemovitostem, 
proběhne rekonstrukce chodníků v těchto 
obcích až po ukončení výkopových prací.

Chodníků a zcela nové komunikace se 
v příštím roce konečně dočkají i obyvatelé 
ulice Doubravská v Kostomlatech nad La-
bem. Zde došlo rovněž k mnoha admini-
strativním průtahům a zhotovitel stavby, 
společnost Swietelsky stavební s.r.o. byla 
nakonec nucena celou stavbu přeložit na 
jaro příštího roku. Protože obec i na tuto 
stavbu získala časově omezenou dotaci ve 
výši 14,5 mil. Kč, bude nutné celou stav-
bu kompletně zrealizovat během příštího 
roku. Stavební práce proto začnou hned, 
jak to povětrnostní podmínky dovolí a 
tato část obce bude v průběhu výstavby 
kompletně uzavřena.   

Pro příští rok připravujeme rovněž další 
rekonstrukci budov mateřské a základní 
školy. V mateřské škole dojde k rekon-
strukci posledního pavilonu (žlutá fasá-
da), u kterého dojde ke sjednocení vzhledu 
s třemi nově vybudovanými pavilony a v 
základní škole budou pokračovat staveb-
ní práce, spočívající v opravě, respektive 
položení nového vodovodního a kanali-

začního vedení v pavilonu „C“, kde jsou 
umístěny družiny. Kromě těchto prací bu-
dou rovněž zrekonstruovány toalety a spr-
chy pro žáky základní školy  a návštěvníky 
haly BIOS. 

Obec v září tohoto roku požádala Mini-
sterstvo kultury ČR o zařazení areálu kos-
tela sv. Bartoloměje do programu záchra-
ny architektonického dědictví. Pokud se 
obci podaří získat dotaci, budeme pokra-
čovat i v rekonstrukci této vzácné kulturní 
památky. 

Na svatého Martina se po dvouleté od-
mlce uskutečnilo v restauraci Na Place 
setkání seniorů. V rámci programu vy-
stoupily se svým vystoupením děti pod 
vedením paní Lucie Pecháčkové a po 
drobném občerstvení následovala volná 
zábava a tanec s živou hudbou. Ráda bych 
na tomto místě avizovala, že na březen 
příštího roku připravujeme pro seniory 
také zájezd do divadla. 

Poslední akcí letošního roku, na které se 
obec bude podílet je rekonstrukce oploce-
ní fotbalového areálu od budovy Sokolov-
ny ke křižovatce a dále v ulici Hradištská. 
Obec na tuto akci poskytla Tělocvičné jed-
notě Sokol Kostomlaty nad Labem finanč-
ní dar ve výši 148 tis. Kč. Celý areál tak zís-
ká moderní podobu a lepší zabezpečení.

Na úplný závěr bych Vám všem chtěla 
popřát klidné prožití adventního období, 
krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví, lásky 
a pohody v novém roce 2023.

S úctou

Ing. Romana Hradilová,
starostka obce

POZOR !!!
ZMĚNA SVOZU PLASTŮ V ROCE 2023

Pro rok 2023 se mění svozový den plastového odpadu z úterý na pátek!
(Viz priložený svozový kalendár.)
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Volba PREZIDENTA ČR

Lípa v Hroněticích

Vzhledem k tomu, že Kosto-
mlatské noviny vycházejí jako 
dvouměsíčník, a další číslo 
vyjde v období těsně před ko-
náním volby Prezidenta ČR, 
přinášíme našim občanům 
některé vybrané informace o 
volbách již v tomto čísle. 

Termín volby: 
První kolo volby Prezidenta 

ČR se uskuteční ve dnech 13. 
a 14. ledna 2023. Volební míst-
nosti budou otevřeny v pátek 
13. ledna od 14:00 hod. do 
22:00 hod. a v sobotu 14. ledna 
od 8:00 hod. do 14:00 hod. V 
případě konání II. kola volby 
Prezidenta ČR se tyto usku-
teční ve dnech 27. a 28. ledna 
2023.  

Volební místnosti pro:
Okrsek č. 1: se nachází v 

budově obecního úřadu v 
Kostomlatech nad Labem. 
Do tohoto okrsku spadají voli-
či s trvalým pobytem v Kosto-
mlatech nad Labem v ulicích:

9. května, Hájovna, Hroně-
tická, K Nádraží, K Přejezdu, 
Na Bahnech, Nádražní, Na La-
cinově louce, Na Závisti, Podle 
Dráhy, Požární, U Křížku, U 
Staré školy, V Glančici, V Ulič-
kách a v obci Rozkoš.

Okrsek č. 2: se nachází v 
budově hasičské zbrojnice 
v Hroněticích. Do tohoto 
okrsku spadají voliči s trvalým 
pobytem v Hroněticích, Lá-
nech a Vápensku.

Okrsek č. 3:  POZOR ZMĚ-
NA!!!

Volební místnost pro ten-
to okrsek se nachází opět v 
budově obecního úřadu v 
Kostomlatech nad Labem. 
Do tohoto okrsku spadají voli-
či s trvalým pobytem v Kosto-
mlatech nad Labem v ulicích:

Doubravská, Hradištská, 
Jižní, K Cihelně, Ke Strouze, 
Kolmá, Krátká, Na Hrabovce, 
Na Křenovce, Na Ladech, Na 
Obci, Na Zdymadle, Nym-
burská, Pod Berankou, Pod 
Remízem, Pod Sokolovnou, 
Příčná, Průběžná, Severní, Sle-

pá, Spojovací, Školní, U Sadu, 
Východní, V Zahradách, Za-
hradní, Západní.

Kdo může volit:
• Pouze státní občan 

ČR, který alespoň druhý den 
voleb dovrší věku 18 let a je v 
obci přihlášen k trvalému po-
bytu

Hlasování na voličský 
průkaz:

Pokud volič v době konání 
volby Prezidenta ČR nebude 
moci volit ve svém volebním 
okrsku, může požádat OÚ 
Kostomlaty nad Labem o vy-
dání voličského průkazu. Na 
voličský průkaz bude moci 
volit v jakémkoli volebním 
okrsku na území ČR. O vy-
dání voličského průkazu pro 
první i druhé kolo voleb je 
možné požádat následujícími 
způsoby:

● Osobně – nejpozdě-
ji ve středu 11. ledna 2023 
do 16:00 hod. (pro II. kolo 
ve středu 25. ledna 2023 do 
16:00 hod.)

● Žádostí zaslanou v lis-
tinné podobě doručenou 
obecnímu úřadu nejpozději v 
pátek 6. ledna 2023 do 16:00 
hod. Žádost musí být opat-
řena úředně ověřeným pod-
pisem voliče (pro II. kolo v 
pátek 20. ledna 2023 do 16:00 
hod.)

● Žádostí zaslanou v elek-
tronické podobě pouze pro-
střednictvím datové schránky 
doručenou obecnímu úřadu 
nejpozději v pátek 6. ledna 
2023 do 16:00 hod. Nelze 
poslat žádost elektronicky 
s elektronickým podpisem 
voliče (pro II. kolo v pátek 20. 
ledna 2023 do 16:00 hod.)

● Přes Portál občana – po 
přihlášení do Portálu občana 
bude moci volič jednoduše 
vytvořit žádost a tu násled-
ně zaslat OÚ Kostomlaty do 
datové schránky. Tato žá-
dost musí být doručena OÚ 
Kostomlaty nejpozději v pá-
tek 6. ledna 2023 do 16:00 
hod. (pro II. kolo v pátek 20. 

ledna 2023 do 16:00 hod.)

Obecní úřad předá voličský 
průkaz nejdříve 29. prosince 
2022 jedním z následujících 
způsobů:

● Osobně voliči
● Osobě, která se prokáže 

plnou mocí k převzetí volič-
ského průkazu s úředně ověře-
ným podpisem

● Zašle voliči na jím uvede-
nou adresu (doporučené psaní 
do vlastních rukou)

Formuláře „Žádost o vydání 
voličského průkazu“ a „Plná 
moc k převzetí voličského 
průkazu“ jsou k dispozici ke 
stažení na webových strán-
kách obce v sekci volby „Volby 
Prezident ČR 2023“. 

Při ztrátě nebo odcizení 
voličského průkazu nelze vy-
dat duplikát a voliči tak nebu-
de umožněno hlasovat.

Hlasovací lístky:
Hlasovací lístky budou 

voličům dodány nejpozději v 
úterý 10. ledna 2023. Pro pří-
padné II. kolo volby Preziden-
ta ČR budou hlasovací lístky 
voličům předány až ve volební 
místnosti.

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 poža-
davek nahlásit:

• přede dnem zaháje-
ní voleb do 12. ledna 2023 do 
15:00 hod. na OÚ Kostomlaty 
nad Labem na telefon: 325 538 
611 nebo 734 202 166, nebo 
zaslat požadavek na mail: po-
datelna@kostomlaty-obec.cz 
(v případě konání II. kola vol-
by Prezidenta ČR do čtvrtka 
12. ledna 2023 do 15:00 hod.)

• ve dnech konání vol-
by tj. 13. a 14. ledna 2023 (v 
případě konání II. kola volby 
Prezidenta ČR tj. ve dnech 27. 
a 28. ledna 2023) mohou obča-
né spadající do okrsku č. 1 a č. 
3 nahlásit svůj požadavek na 
telefon 325 538 611 a občané 
spadající do okrsku č. 2 na te-
lefon 734 202 166.

Případné další informace 
k volbě Prezidenta ČR rádi 
poskytneme osobně na OÚ 
Kostomlaty nad Labem nebo 
na tel. 734 202 166, 325 538 
611.

Obecní úřad 
Kostomlaty nad Labem

Dne 28. října se v Hroněticích na hřišti konalo sázení pamětní 
lípy, kterou místním dětem věnoval pan Jaromír Řezníček. Děti, 
kterým byl strom věnován, si ho i samy (s drobnou pomocí rodi-
čů) zasadily a na oslavu se později konalo i opékání buřtů.
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Všechna fota: Z archivů obyvatel Kostomlat

Kostomlaty v paměti
 starých lidí

1881 - stavěla se silnice 
od dráhy k Lánům.

1882 - stavěl se mostek 
u Němcových. Stál 44zl.29 
kr. Stavěli jej zedníci: Ur-
ban,Verner,Kuchař,Loskot 
a Mejzr.

Před válkou 30letou 
stávala fara na nynějším 
hřbitově, asi uprostřed 
za křížem. Tato fara byla 
protestanty vypálena a  
katolický farář Jonáš Ho-
lický zavražděn. Když se 

stala farou bývalá fořtovna 
(nynější fara), zůstala mezi 
farskou zahradou a hřbito-
vem zahrada (nový hřbitov), 
patřící panství, kterou užíval  
kostomlatský fořt. Když se 
roku 1882 hřbitov zvětšoval, 
dala paní kněžna z Rohanů  
asi polovinu  této zahrady  na 
hřbitov zdarma.

1891 - toho roku byl maji-
telem poděbradského panství 
knížetem Hohenlohem zří-
zen veřejný přívoz přes Labe 
v lese Zákoutí, aby byl odbyt 
na dříví v lese Kersku. Toho 
roku  byla vystavěna silnice z 

Kostomlat do Zboží a do Šibic 
a podle silnic vysázeny  aleje.    

1911 -  vznik Cikánky. 
Přesně za křížkem k západu 
rozkládalo se trojúhelníkové 
pole, patřící Jos.Brynycho-
vi,který  prodával na parcely. 
Brzy se začalo stavět. Části 
té se začalo říkat „Cikánka 
„snad proto,že dříve tam bý-
valo ležení cikánů, šlejfířů a 
podobných světoběžníků.

V říjnu nuceně přistál na 
Křemeně  první  aeroplán inž. 
Kašpara z Pardubic. Lidé jej 
obdivovali.

1912 -  vznik Hrabovky: Po 

vzoru Brynychovy parce-
lace  pozemku na západě, 
začala se provádět podob-
ná parcelace na východě. 
Majitel hostince p.Jos.Hra-
ba začal rozprodávat  svůj 
pozemek ležící při silnici k 
Nymburku.                                 

Z kroniky vypracovala 
Marta Dvořáková

Pekařství u Vojtěchů

Pradlenky

Pekařství u Bezuchů

Řeznictví u Zvěřinů
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Žlutá třída - Halloween

Přišel podzim do zahrady. 
Tak začíná jedna z dětských 
básniček. Podzim přišel ne-
jen do zahrady, ale je všude 
kolem. A tak se spolu s pada-
jícím listím a mlhavými rány 
začaly nejen v okolí naší 
školky objevovat ozdobené 
dýně. Neklamné znamení, 
že se blíží den, který je podle 
tradic hranicí mezi létem a 
zimou – 31. říjen. Toto ob-
dobí je také zasvěceno osla-
vám a vzpomínkám. I my 
jsme si tento den připome-
nuli a společně jsme oslavi-
li Halloween. V pondělí 31. 
října místo dětí do školky 
dorazili kostlivci, duchové, 
čarodějové a čarodějky, ne-
topýři, černé kočky a další 

Červená třída - Putovní 
výstava výtvarných prací 
dětí z MŠ

Děti z naší mateřské 
školy si pro vás připravily 
výtvarné práce k Putovní 
výstavě ke Dni poezie s ná-
zvem „Je včera, bude dnes 
a byla zítra“ (Jan Skácel).

Na této výstavě má 
možnost široká veřejnost 
shlédnout výtvarné vyjád-

příšerky, místo paní učite-
lek se v některých třídách 
objevily čarodějnice … sa-
mozřejmě hodné. Děti před-
vedly své masky, plnily úko-
ly spojené s Halloweenem 
a povídali jsme si s nimi o 
vzniku Halloweenské tradi-
ce. Po slavnostní strašidelné 
hostině jsme se všichni sešli 
ve strašidelném kině, do kte-
rého jsme si mohli za stra-
šipeníze koupit i strašipop-
corn. V závěru oslavy jsme 
se vydali do mlhavé zahrady, 
kde na nás čekala pátrací 
hra. Všechna malá strašidýl-
ka se rozutekla po zahradě, 
aby našla ztracené obrázky 
čarodějnic, duchů, kostlivců, 
koček a lektvarů… a na kon-
ci nás čekal diplom a sladká 
odměna. Všichni společně 
jsme si Halloween užili a 
těšíme se na další společné 
akce, které nás v průběhu 
školního roku ještě čekají. 

Mgr. Lucie Šimoníčková

ření dětí k vybraným bás-
ním Jana Skácela. Na všech 
pracích se podílely děti z 
Červené, Zelené a Žluté 
třídy MŠ Kostomlaty nad 
Labem, která se již třetím 
rokem do tohoto festivalu 
aktivně zapojuje.

Vzhledem k tomu, že 
naše mateřská škola pra-
cuje v systému Začít spo-
lu (Step by step) a využívá 
metody a principy peda-

gogiky Marie Montessori, 
bylo pro nás důležité, aby 
se děti podílely po celou 
dobu příprav a realizace 
na tomto projektu kom-
plexně. V centru knihy si 
poslechly jednotlivé básně, 
měly možnost o nich dis-
kutovat, vyjádřit své před-
stavy a záměr jednotlivých 
básní, zkoušely si vyjádřit 
také své představy pohy-
bem při hudbě. Výtvar-
né techniky byly voleny 
učitelkami tak, aby se na 
pracích mohly podílet děti 
všech věkových skupin. V 
rámci hodnotícího kruhu 
děti poté sdílely své poci-
ty a názory na svá hotová 
díla a zkoumaly, jak téma 
uchopily ostatní třídy. 

Výběr z aktivních čin-
ností dětí je možné na 
výstavě také vidět formou 
přiložených fotografií. 
Součástí tohoto projektu 
jsou také výlety jednotli-
vých tříd do výstavní síně 
Městského úřadu Nym-
burk, aby práce dětí  byla 

propojena s reálným pro-
středím okolního světa.

Festival Den poezie je 
celorepublikový, koná se 
pro přihlášené organizace 
již od roku 1999 na počest 
narození Karla Hynka Má-
chy a vždy má určitý pod-
titul. Jelikož v tomto roce 
uplynulo 100 let od naro-
zení básníka Jana Skáce-
la (7.2.1922 - 7.11.1989), 
organizátoři festivalu  
(Společnost poezie z.s.) 
věnují pozornost tomuto 
významnému básníkovi, 
jehož tvorba je známa ne-
jen pro dospělé, ale také 
pro děti.

Srdečně vás na naši vý-
stavu zveme a přejeme vám 
příjemné chvilky s touto 
poezií.

Pokud vás akce zaujala, 
je možné získat více infor-
mací na našich interneto-
vých stránkách:

www.mskostomlatynl.cz

Bc. Eva Sochová

MŠ Kostomlaty nad Labem
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Projekt v hudební výchově

V průběhu září a října se 
vybrané třídy ZŠ Kostomlaty 
nad Labem zapojily do díl-
čí aktivity mezinárodního 
projektu InFormal Evolution 
podpořeného evropským pro-
gramem Erasmus+. Projekt se 
soustředil na využití metod 
neformálního vzdělávání při 
formální výuce ve školním 
prostředí a vycházel z dlouho-
dobé zkušenosti neziskových 
organizací pracujících s mla-
dými lidmi v zemích střední 
Evropy (vedle ČR také Ně-
mecko, Polsko a Maďarsko) a 
zároveň z praxe univerzit v ji-
hovýchodní Asii (Filipíny, Již-
ní Korea, Indonésie a Taiwan). 

Projekt ve spolupráci se 
školou vedl Pavel Tomáš Ře-
hák, účastník jmenovaného 
mezinárodního projektu, a 
manžel paní učitelky Kristýny 
Řehákové, která na praktickou 
část projektu při výuce na ško-

Zelená třída - Minutová akce pro 
děti z MŠ v Kostomlatech nad La-
bem  V pátek 14.října se děti z MŠ 
vydaly k řece Labe, kde na ně čekala 

ukázková hodina rybaření.  Kro-
mě povídání o rybaření zde byl 
pro děti stoleček s ukázkovými 
věcmi, jako např. barevné nástra-

ZŠ Kostomlaty nad Labem

le dohlížela.

V průběhu čtyř dnů a cel-
kem 12 vyučovacích hodin 
hudební výchovy se žáci od 
4. do 9. třídy soustředili na 
etnickou hudbu, její poslech 
a poznávání, s jakou zemí a 
kulturou je nejčastěji spja-
tá. Žáci si nejprve poslechli 
vybrané nahrávky kultur-
ní hudby, které pocházely 
například ze Skotska, Číny, 
Austrálie, Blízkého výcho-

du a Jižní Ameriky a pouze na 
základě poslechu hudby měli 
kreslit obrázky, které potom 
sdíleli s dalšími spolužáky ve 
dvojících a později je předsta-
vovali před celou třídou. Cílem 
bylo rozvíjet kreativitu žáků a 
vytvořit asociace s nástroji a 
zvuky, které lze poté správně 
přiřadit dané kultuře. 

Podobně probíhala druhá vy-
učovací hodina s každou ze tříd, 
kde byl kladen větší důraz na tý-

movou spolupráci, soutěživost 
žáků ve skupinách, poznávání 
typických etnických hudeb-
ních nástrojů a opakování 
předchozí látky s podobně 
znějícími nahrávkami.

Podle zpětné vazby žáky ak-
tivity bavily a výstupy byly na 
konci října také prezentovány 
na závěrečné konferenci pro-
jektu na jedné z univerzit na 
Filipínách.

Mgr. Kristýna Řeháková

hy, tekuté přísady, ke kterým si mohly 
přivonět a zkoušet uhodnout, po čem 
to tak „smrdí“, kuličky boilies, které 
si mohly osahat, a jako poslední a asi 

nejvíce zajímavé pro ně – živé ná-
strahy v podobě červů a žížal. Aby 
to nebylo jen o nástrahách a vysvět-
lování, děti si mohly vyzkoušet, jak 
se chytají ryby opravdickým pru-
tem, ukázka a manipulace s lopat-
kou a kobrou taky nechyběla a na-
konec krátký šlofíček v bivaku, jako 
opravdoví rybáři. Děti byly poučeny 
o bezpečném a slušném chování 
během rybaření, což krásně podpo-
řil sběr odpadků z jejich svačinek a 
následné vyhození do velkého pytle. 
Na konci exkurze čekal v podběrá-
ku na celou bandu malý karas, ze 
kterého děti byly nadšené.

Jessica Štejmová

V hodinách přírodopisu 
jsme se tentokrát zaměřili 
na stavbu buňky. Děti své 
znalosti následně využily 
při tvorbě modelů.

Eva Čmuhařová 
a žáci 6. třídy
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Statek Rychetských, Lány

Halloween
Dne 31. 10. 2022 se v 17 hodin 

naši kostomlatští školáci sešli, aby 
oslavili Halloween. Školní par-
lament si pro ně připravil stezku 
po naší ztemnělé škole. Na sedmi 
stanovištích děti absolvovaly vě-
domostní i dovednostní úkoly. Na 
každém stanovišti získaly obrázek 
do svých kartiček. Pokud je měly 
nasbírané všechny, dostaly slad-
kou odměnu. Doufáme, že si vaše 
dítka akci užila a zúčastní se i příští 
rok. Těšíme se na vás. 

Za školní parlament Eliška 
Vorlíčková

Školní družina
Během příznivého podzimní-

ho počasí jsme ve školní družině 
uspořádali Drakiádu. Děti draky 
malovaly křídami na chodník, vy-
ráběly je z papíru a následně si je 
vzájemně ohodnotily. Pro vítěze, 
ale i pro všechny další účastníky 
byly připraveny drobné ceny. 

V rámci celodružinové hry 
s názvem „Po stopách historie 
Kostomlat“ navštěvujeme vý-

znamná místa naší obce. Nejprve 
jsme se vydali k rozvalinám hradu 
Mydlovaru a připomněli si po-
věsti s ním spojené. Pověsti děti 
inspirovaly k výtvarnému ztvár-
nění podoby hradu. V nejbližších 
dnech se chystáme k návštěvě 
adventně vyzdobeného kostela 
svatého Bartoloměje. 

Lenka Ladrová , vychovatelka
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KOSTOMLATY N. LABEM

Klub českých turistů
Kostomlatští 

turisté připravi-
li pro veřejnost 
již svou 26. akci. 
Tentokrát to byl 

3. ročník turistického pochodu 
Kol dokola Kostomlat, v sobotu 
22. října. Počasí nám tentokrát 
moc nepřálo a celý den tuto 
akci provázely dešťové kapky. 
Všechny trasy byly vedeny v 
okolí Kostomlat, mezi obcemi 
Kostomlátky – Kamenné Zboží – 
Hronětice – Vápensko – Milovice 
a Stratov, v délkách 5-11-15-21-
38 km. Start i cíl byl v restauraci 

Kostomlatský Milník a  
Milionář

To jsou dvě hodnocení, které 
lze plnit na všech akcích, které po-
řádá Klub turistů v Kostomlatech 
a platí pro členy i nečleny KČT. 
Od roku 2023 budeme pořadateli 
sedmi akcí v roce.

Kostomlatský Milník má cel-

Na Place, ve všech obcích pak byly 
kontrolní body v místních restau-
racích. První účastníci přijeli již v 
7. 40, od Prahy měly vlaky zpož-
dění až 120 minut. A tak posled-
ní účastníci odcházeli na trasy v 
16 hodin a do cíle dorazili do 18. 
hodiny. Ač počasí nebylo ideální, 
celkově se sešlo 234 účastníků ze 
75 měst a obcí naší republiky od 
Frýdku-Místku, Znojma, Čes-
kých Budějovic, Plzně, Chomu-
tova a dalších míst. Z naší obce 
bylo 17 účastníků. Z celkového 
počtu bylo 120 mužů a 114 žen, 
dětí 11 a své zastoupení mělo i 6 

kem 6 stupňů plnění, každý stu-
peň má svůj záznamník a zapo-
čítávají se účasti na jednotlivých 
akcích bez ohledu na délku tras. 
Jednotlivé stupně jsou sestupné 
a lze je plnit dlouhodobě. Po spl-
nění podmínek každého stupně 
dostane účastník odznak, vždy v 
jiné barvě. V současné době plní 
účastníci z celé republiky takto: 1. 
stupeň 180 účastníků, 2. stupeň 

Odbor turistů v Kostomlatech zve své spoluobčany a přátele pohybu v přírodě na již tradiční Novoroční výšlap na Mydlovar, který se usku-
teční v neděli 1. ledna 2023. Start bude od nádraží ČD v Kostomlatech od 8 do 11.30 hodin, trasy 9 – 15 km, cíl je průběžný. Přijďte vykročit 

do Nového roku společně s námi!

pejsků. Zajímavostí této akce pak 
bylo kontrolní stanoviště přímo 
v kostele sv. Bartoloměje, kterou 
zajišťovali manželé Rusnákovi a 
komentovanou prohlídku vedl 
Martin Piják. Všichni účastníci 
si velmi pochvalovali umístění 
této kontroly a i to, že si mohli 
prohlédnout nejen kostel, ale i 
zvonici, pochvalné zápisy jsou i v 
kronice pochodů. Také výtěžek z 
dobrovolných příspěvků v kostel-
ní kasičce byl dobrý, celkem turis-
té přispěli částkou 1150 Kč a 100 
EUR! Věřím, že to nebyla ojedi-
nělá spolupráce a bude se opako-

160 účastníků, 3. stupeň 38 účast-
níků, 4. stupeň 6 účastníků.

Kostomlatský Milionář je další 
možností plnění podmínek zá-
znamníků a zde se ušlapaná tra-
sa v kilometrech přepočítává na 
kroky. Jsou dvě kategorie – ženy 
a muži. Záznamníky jsou zde 3 – 
čtvrtmilionář, půlmilionář a mili-
onář. Po splnění jednotlivých částí 
je držitel vždy oceněn Pamětním 

vat i v dalších ročnících. Celkově 
mohu říci, že akce, která byla zařa-
zena i do středočeské desítky akcí, 
proběhla na velmi dobré úrovni 
a poděkování patří nejen členům 
odboru, ale i všem přátelům turis-
tiky za pomocnou ruku při zajiš-
tění této akce. Poděkování patří i 
všem, kteří se ve svých restaura-
cích postarali o pochodníky tak, 
aby byli na svých toulkách okolím 
naší obce spokojeni.

Za odbor KČT Kostomlaty
Zdeněk Duběnka

listem a příslušnou medailí – 
bronz, stříbro a zlato.

V Milionáři dosáhlo ocenění za 
splnění 250000 kroků již 18 po-
chodníků a mezi ně patří i občané 
Kostomlat: Naděžda Vernerová, 
Vladimír Verner, Bohuslav Dvo-
řák, Jana Šulcová, Jiřina Janků, 
Tomáš Keltner.

Odbor KČT Kostomlaty všem 
oceněným srdečně blahopřeje!



strana 8  číslo 6 - prosinec 2022 Spolky

Fo
to

: A
rc

hi
v 

K
lu

b 
Ka

m
ar

ád
 

Klub Kamarád
Klub a 

knihovna
Babí léto 

se neslo 
v duchu 
D l a b á n í 

dýni s podzimní dílnou. 
Také byla uspořádána vy-
cházka s mykologickým 
výkladem, při které jsme 
se dozvěděli spoustu zají-
mavostí o houbách a nesli 
si jich plné košíky domů. 

Přihlášené dětí i jejich 
rodiče měli možnost zú-
častnit se zážitkové hry v 
Praze na Karlově mostě a 
Kampě. I v novém roce se 
můžete těšit na zážitkové 
hry a výlety a objevovat s 
námi další dobrodružství. 

Za podpory bílé paní, 
vodníka, hejkala a dalších 
strašidel, které zpříjemni-
li nedělní procházku obcí, 
jsme poslední říjnovou ne-
děli uspořádali Lampiono-
vý průvod. 

První listopadovou sobo-
tu jsme se zaměřili na des-

kové hry a nabídli dětem i 
dospělákům nahlédnout a 
vyzkoušet si méně známé i 
neznámé deskové hry. Pro 
velký ohlas z tohoto odpo-
ledne budeme Deskohraní 
opakovat a tentokrát pře-
devším pro školáky. 

Knihovna bude v tomto 
roce otevřena naposledy 
v pondělí 19. prosince a 
v  novém roce se na Vás 
těšíme od čtvrtka 5. led-
na v pravidelném provozu 
pondělí a čtvrtek od 16-
18 hod. a první sobotu v 

měsíci tedy hned 7. ledna. 
Klub svůj provoz pro ten-
to rok ukončí ve středu 21. 
prosince a od 3. ledna se 
těšíme na viděnou.

Klub Kamarád
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Z činnosti SDH Hronětice

Členové SDH Hronětice sbírali v našich obcích železný šrot.



strana 10  číslo 6 - prosinec 2022 Sport

KostomlatyVK

Pétanque

Volejbal

BM Cyklo-tours

Sokol Kosto-
mlaty - petanque 
opět v Extralize

V loňském 
roce jsme si poprvé zahráli 
Extraligu MČR klubů a letos 
jsme se tam opět probojovali. 
Pro postup do osmičky nej-
lepších klubů jsme si zajeli 
až na Moravu do Krumsína. 
V příštím roce se začíná hrát 
v květnu. Jen pro zajímavost, 
klubů je v ČR 100, členů 
1.033. Náš patří mezi ty mé-
něpočetné.

I v Polabské lize se nám 
podařilo obhájit druhé místo 

TOUR 2001
Vážení čtenáři KN, vy-

právění o našem třetím 

- tedy postupové. První byl 
Sokol Lipník, který Extrali-
gu vyhrál a zúčastní se MS 
ve Francii. Také jsme pořá-
dali náš Turnaj O Mydlovar-
ský žebřík, vyhrála trojice 
J. Škorničková, J. Vlach a K. 
Novotný z Kolína. Náš zimní 
turnaj budeme pořádat snad 
na sněhu v lednu. 

Za všechny naše členy 
přejeme hezké a pohodové 
Vánoční svátky, do Nového 
roku ať se vše daří. 

Koulím zdar!

Alena Vaníčková

 Volejbalová sezona je v 
plném proudu. Starší žákyně 
a kadetky dostaly nové dre-
sy, tímto srdečně děkujeme 
sponzorům! 

ročníku expedic z roku 
2001 naleznete na webu 
obce v sekci „Co se do no-

vin nevešlo“. Trasa vedla 
opět do Posázaví a celkem 
jsme najeli 240 km. Přeje-

me Vám hezké počtení a 
klidný předvánoční čas.

BR & MZ
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Svatomartinské posezení

Všechna fota: Marta Dvořáková
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 Na závěr

Vánoce v kostele

Pár slov na závěr

Vítání občánkůNa pomoc rodinným 
pečujícím – Poradna Včera

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili:
Pan Vladimír Adam z Kostomlat
Pan Vladivoj Pavlíček z Rozkoše
Paní Bohumila Petrášová z Kostomlat
Paní Hana Řasová z Kostomlat
Pan Vlastimil Šoupa z Kostomlat
Pan Josef Novotný z Kostomlat
Paní Božena Jírová z Kostomlat
Paní Marie Pastorková z Rozkoše
Naši noví malí spoluobčánci:
Klára Petráčková z Kostomlat
Sofie Šnajdrová z Kostomlat
Tobiáš Mertl z Kostomlat
Valerie Holečková z Kostomlat
Opustili nás:
Paní Jana Mrňavá z Rozkoše

Dne 24. 12. 2022 vás srdečně 
zveme do kostela Sv. Bartolomě-
je. Otevřeno bude již od 14:00 
k získání betlémského světla a 
možnosti rozjímání. Od 15:00 se 
budou zpívat tradiční koledy a od 
15:30 je přichystaná štědrovečerní 

Vážení a milí čtenáři,
právě jste dočetli poslední číslo 

Kostomlatských novin roku 2022. 
Nejen, že za pár týdnů pomyslně 
zamáváme na rozloučenou letoš-
nímu roku, ale současně uzavře-
me jednu z kapitol našich obec-
ních novin.

Od roku 2016 jsme pro Vás 
každé dva měsíce připravovali 
nové číslo zpravodaje. Postupně 
jsme upravili a ustálili jeho obsah 
a strukturu. Vždy jsme se snažili 
o co největší vyváženost a otevře-
nost, což se, přiznáváme, ne vždy 
plně dařilo. Byli jsme také první 
redakční radou v takřka třicetileté 
tradici vydávání Kostomlatských 
novin, která navrhla zastupitelstvu 
schválení jasně závazných pravi-
del pro vydávání našeho obecního 
periodika.

Vždy jsme pracovali jako tým. 
Každé naše zasedání probíhalo 
ve vzájemné shodě a pohodové 
atmosféře, což se snad alespoň 
částečně odráželo na podobě no-

mše svatá. Ve spodní části zvonice 
bude od 22. 12. celodenně k vi-
dění staročeský betlém. Celý vá-
noční program místního kostela i 
ostatních farností můžete sledovat 
na www.krestanskevanoce.cz. 

Farníci

vin. Jako správný tým jsme se také 
rozhodli společně po šesti krás-
ných a intenzivních letech ukončit 
naši práci. Věříme, že odcházíme s 
čistým štítem bez zbytečných vý-
čitek. Nekončíme zahořklí a ura-
žení a rádi budeme spolupracovat 
s našimi následníky.

Srdečně děkujeme všem našim 
spolupracovníkům – zástupcům 
obce, školy, školky, TJ Sokol a 
jednotlivých sportovních oddílů, 
Klubu Kamarád, SDH Hronětice, 
myslivcům, aktivním občanům a 
odborníkům, amatérským foto-
grafům a mnohým dalším. Bez 
nich by totiž nevzniklo žádné čís-
lo novin.

Přejeme Vám všem jen to dob-
ré – krásné a klidné Vánoce a do 
nového roku 2023 pevné zdraví, 
štěstí, pohodu a vše, co si budete 
přát. Držíme také palce našim ná-
sledníkům.

S úctou
Eva Pijáková

Marta Dvořáková
Martin Piják   
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