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     ÚVODNÍK                                                         

Vedení obce Kostomlaty se odhodlalo 
k rekonstrukci kapličky v Rozkoši, jejíž poslední 
kompletní oprava proběhla za působení staros-
ty Antonína Bárty. Stalo se tak po několikerých 
urgencích občanů, kteří se o památku starají. 
Jejich první prosby o podporu směřovaly 
k zastupitelce s bydlištěm v Rozkoši. Protože za-
stupitelka žádost svých voličů nevzala dostatečně 
za svou, orodovali za opravu u vedení obce sami.

Kaplička zasvěcená Bolestné Panně Marii 
je místem, kde se každoročně o Velikono-
cích odehrává unikátní rituál modlení dětí 
k Ježíši Kristu. Rozkošské děti se chodí ke kap-
ličce modlit od čtvrtka do soboty čtyřikrát den-
ně, první modlitba probíhá už ve čtyři hodiny 
ráno. Děti recitují text, který zdědily po genera-
cích předků. Vesnice touto tradicí každoročně 
ožije, sousedé chystají dětem brzkou ranní sní-
dani či podarují koledníky drobnými mincemi. 
Místní rodiny s láskou vzpomínají na účast při 
tomto jinde nevídaném obřadu.

Otázkou je, proč obec přistoupila k rekon-
strukci kapličky právě teď. Výsledek zásahu 
ukazuje na zbrklé a nekoncepční rozhodnutí. 
Současný stav místní obyvatele vyděsil a donu-
til jednat. Co se stalo? U kapličky zmizel plůtek 
s dvířky ze zaoblených dřevěných latí uchyce-
ných mezi betonovými sloupky. Účelem plů-
tku bylo oddělení posvátného prostoru kolem 
kapličky od okolí. Od plůtku ke kapličce ved-
la písková cestička. Cestičku nyní nahradily 
nevzhledné betonové dlaždice, plůtek byl zbou-
rán, prostor ohraničují pouze betonové ob-
rubníky. Čekalo by se, že stavba, která prošla 
údržbou, bude zářit čistotou. Omyl. Zdivo je 
zaprášené, omítka pokryta pavučinami, dvířka 
ke kapličce vylomena. 

Zaskočené obyvatele neuklidnilo ani ujištění 
obecního úřadu, že současný stav památky není 
konečný. Záměrem stavebníků bylo vysázet 
místo starobylého plůtku plot živý, do volné-
ho prostoru pod lípy vysázet místo trávy keře, 
opravy se snad měla dočkat i vylomená dvířka 
kapličky. Měla-li být výsledkem snadnější údrž-
ba, je to dost pochybný argument. Pod vzrostlý-
mi lípami těžko porostou křoviny a navíc budou 
vyžadovat komplikovanější péči, než plocha 
zatravněná. Bude obecní údržba pamatovat 
na pravidelné zastřihávání křovin a úklid listí? 
Jak dlouho potrvá, než vyroste živý plot? Ne-
zaroste nakonec zahrádka divokým porostem? 
Celý ráz kapličky a okolí ztratil svoji malebnost. 
Povzdech budí popis ze staršího turistického 
průvodce: „Tato drobná památka byla postave-
na ve válečném roku 1866, ale již za 22 let do-
šlo k její stavební úpravě a přestavbě do dnešní 
podoby. V průběhu věků sice proběhly ještě 
četné rekonstrukce, ale ty se do podoby stav-
by nijak zásadně nepromítly.“ Na jejím vzhle-
du se neprojevilo ani období socialismu, které 
sakrálním stavbám nepřálo. Stačil jeden 
necitlivý zásah OÚ v roce 2014, a s kapličkou to 
dopadlo podobně, jako s příslovečnou přednos-
tenskou zahrádkou Bohumila Hrabala.

Na rozhořčené telefonáty z Rozkoše reago-
vala asi po týdnu starostka tímto alibistickým 
dopisem, který obdrželi všichni do schrá-
nek: „Vážení spoluobčané Rozkoše. Jistě jste si 
povšimli, že se Obecní úřad Kostomlaty n. L. 
v rámci zlepšování životního prostře-
dí v naší obci pustil mj. do oprav kapličky 
v Rozkoši a úprav jejího okolí. A protože 
nám záleží na spokojenosti VŠECH našich... 

Rozčarování v Rozkoši

Milí čtenáři.
Chystáte se k říjnovým obecním volbám? 

Anebo patříte k těm, kteří necítí potřebu dát 
někomu hlas? Možná si říkáte, proč chodit 
volit. Proč se rozhodovat pro toho či onoho. 
Žijeme si v obci celkem spokojeně a v poklidu. 
Staráme se o sebe,  své rodiny, domy a zahrady, 
obec se zase postará o nás. Tráva je posekaná, 
odpad je vyvezen, kanalizace je v provozu. 
Opravuje se škola, buduje se veřejné osvětlení, 
staví se chodníky. Všechno tak nějak funguje. 
Vždycky se problémy nějak vyřeší. Otázkou 
ale je, jak rychle, za kolik a s kým se obecní 
zakázky řeší. Zamyslíme-li se hlouběji, jsou 
v obci nedostatky, o kterých se hovoří dokonce 
několik volebních období stále dokola, ale stále 
mají daleko k realizaci. Jen občas se objeví 
na programu zastupitelstva či obecní rady, 
a potom zase zmizí. Kolika volebními sliby na 
kandidátkách prošel neutěšený stav školního 
hřiště, nedořešené využití chátrajícího pavilonu 
školky nebo domu služeb? Zabývá se někdo 
nevyhovujícím okolím separačního dvora, 
nemohla už vedle něj stát nová čtvrť? Nemohlo 
být více rekonstruovaného osvětlení a více 
chodníků, nemohli jsme již parkovat u nádraží? 
Zajímá někoho cyklostezka podél Labe? A proč 
u nás nemáme třeba muzeum?

Slibovat umí kdekdo, ale dovést úkoly 
k realizaci, to je, oč bychom stáli. Asi tušíme, 
jak náročné musí být v dnešní džungli úřadů, 
vyhlášek, předpisů a protichůdných zájmů 
nejrůznějších subjektů prosadit nějaký náš 
lokální cíl. Neustále narůstající úřední agenda 
může časem unavit. Řízení obce je práce 
pro silné jedince, kteří se nenechají odradit 
neúspěchem. Motorem pro vedení lidí musí být 
zápal pro věc a umění nadchnout. V našem čele 
by měla být otevřená a pozitivní osobnost, která 
umí komunikovat svoje nápady i naslouchat 
argumentům ostatních, umí se rozhodovat 
a dělit o kompetence. Najdeme představitele, 
který bude lidi spíše stmelovat, než rozdělovat? 
Zamysleme se i nad budoucími zastupiteli, 
budou kopat za náš tým? Potřebujeme 
dát obecnímu životu novou energii 
a svěží impulsy. V obecních volbách může 
rozhodnout i jeden jediný hlas, třeba ten váš. 
Přijďte volit 10. a 11. října.

Lenka Michálková Před rekonstrukcí Současný stav
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... občanů, velmi rádi bychom uvíta-
li návrhy právě z vašich řad, jak co 
nejlépe upravit okolí této kapličky. 
Domníváme se, že především obča-
nům žijícím v okolí by toto prostředí 
mělo vyhovovat a odpovídat jejich 
představám, nebo chcete-li zvyklos-
tem. Věříme, že tato akce nezůsta-
ne bez odezvy. Za všechny návrhy 
a připomínky předem děkujeme.“

Odpovědí na starostčin dopis 
je petice, kterou iniciovali opět 
samotní občané, se kterou obešli 
celou ves a věnovali tomu svůj vol-
ný čas. Jejich zastupitelka se pod 
petici pouze podepsala. „Vážená 
paní starostko, odezva na váš dopis 
občanům Rozkoše je taková, že si 
vážíme toho, že si konečně někdo 

Krajský úřad Středočeského 
kraje připravuje rekonstrukci 
silnice z Nymburka na Kosto-
mlaty. První fáze opravy povr-
chu silnice II/331 bude začínat 
v Nymburce v Tyršově ulici
u mostu přes Lidušku a končit u 
dlažebních kostek v Kostomla-
tech. Druhá etapa opravy se bude 
týkat úseku s dlažebními kostka-
mi, které budou nahrazeny asfal-
tem, a bude provedeno odvodně-
ní povrchu.

Vážení spoluobčané,
po dlouhém rozhodování jsem 

se odvážil napsat tento dopis, jako 
vyjádření ke skutečnostem, kte-
ré mě poslední dobou trápí. Už 
v minulosti jsem upozorňoval na 
nekompetentní a kontraproduk-
tivní jednání našeho technického 
dozoru investora pana Martina 
Kopa. Jeho nekompetentní jed-
nání v zastupování naší obce při 
výstavbě kanalizace Lány bylo 
příkladné. Stálo nás to nemno-
ho sil a jednání, abychom uhájili 
odsouhlasený rozpočet. Již tehdy 
jsem zastával názor, že by výmě-
na byla pro nás vhodná. Bohužel, 
nestalo se tak, a jeho vystupování 
za obec je stále stejné. Další pří-
klad je jeho zastupování obce při 
rekonstrukci pavilonu mateřské 
školy. I zde došlo k vážným po-

Oprava silnice na spadnutí

povšiml dezolátního stavu kap-
ličky. Je chvályhodné rozhodnutí 
obce něco podniknout k záchraně 
památky, kterou nám zanechali 
předci a stojí tu již od nepaměti. 
Velmi nás ale překvapilo, že se ne-
zachoval původní vzhled památky 
a jejího okolí. Plůtek a sloupky byly 
nedílnou součástí jak památky, tak 
i obce. Rozhodně jsme si nepřed-
stavovali, že zmizí plůtek i sloupky 
a kaplička se neopraví. Jako ob-
čané obce Rozkoš bychom byli 
velmi rádi, aby se památka opra-
vila, avšak byla uvedena do pů-
vodní podoby, jak si ji pamatujeme 
a zdědili jsme ji od předchozích 
generací. Občané Rozkoše.“ Toto 
vyjádření podpořila převážná vět-
šina místních. Někteří dobrovolně 

nabízeli fi nanční příspěvek či re-
agovali odhodláním, že pokud to 
jinak nepůjde, plůtek si sami znovu 
postaví.

Celý proces od žádosti občana 
přes nezájem zastupitele až po re-
akci vedení obce odkrývá nefunkč-
nost místní samosprávy. V ideálním 
případě měla starostka občany oslo-
vit dopisem před započetím rekon-
strukce, nebo je sezvat na schůz-
ku, kde by se projednala výsledná 
podoba stavby. Zastupitelka měla 
aktivně využít svých práv i povin-
ností v jednání s vedením obce 
a v zastupování svých sousedů. Při-
pomeňme, že zastupitel při nástupu 
do funkce slibuje mimo jiné vyko-
návat funkci v zájmu občanů. Jeho 
právem je předkládat návrhy zastu-

Technický dozor investora aneb vše je jinak
chybením a obec musela zaplatit 
nemálo dalších fi nančních pro-
středků mimo schválený roz-
počet. To se tak někdy něco ne-
povede. Hlavně, že jsme vybrali 
nejlacinější nabídku, a všichni 
víme, jak to dopadlo.

Další kapitolou našeho tech-
nického dozoru bylo účinkování 
při opravě ohradní zdi na našem 
hřbitově. Dodavatel při výstavbě 
základu opěrné zdi použil místo 
projektantem stanovené betono-
vé směsi C-20/25, což je tekutá 
směs s drtí, pouze podlahový 
beton B-15P, pískovou zavlhlou 
směs. Tato betonová směs jako 
základ byla přerušena na spod-
ní úrovni terénu a ušlapáním 
zpracována. Když jsem na tento 
problém upozornil starostku, byl 
jsem překvapen jejím jednáním, 

že je tam beton pevnosti B20 
a že technický dozor investora, 
pan Kop řekl, že je to v pořádku. 
Chtěl jsem tedy vidět jeho zápis 
ve stavebním deníku, bohužel 
nic. Snažil jsem se zastavit postup 
prací a navrhnout s projektantem 
Ing. Wurmem řešení. Bohužel, 
paní starostka svolala jednání na 
místě samém, kde se angažovali 
někteří zastupitelé obce s panem 
Kopem. Vzhledem k tomu, že 
jsem se na schůzku nemohl do-
stavit, vzkázal jsem starostce, ať 
volá projektanta, jehož číslo zna-
la. Nakonec pan Kop opět prohlá-
sil, že je to v pořádku. Vzhledem 
k tomu, co se stalo, jsem dovezl 
na stavbu projektanta, a ten se na 
základě postupu prací zápisem do 
stavebního deníku vzdal záruky 
za statickou pevnost této ohradní 

pitelstvu obce, radě obce, výborům 
zastupitelstva obce a komisím rady 
obce a vznášet dotazy, připomínky 
a podněty na radu obce.

Lze namítnout, že celý humbuk 
je pouze pro jednu starou kaplič-
ku. Slušelo by se dodat, naštěstí. 
Zkusme se podívat na problém 
optikou obyvatel Rozkoše. Patří 
úředně ke Kostomlatům a platí stej-
né poplatky jako ostatní. Na rozdíl 
od jiných se nedočkali ani plynové, 
vodovodní, ani kanalizační přípoj-
ky. Jedinou cennou památku jim 
úřad svévolně změnil. Doufejme, 
že příběh bude mít dobrý konec 
v souladu se stoletou tradicí i s přá-
ním lidí.

Lenka Michálková

(pokračování ze str. 1)...

zdi. Z hlediska citace stavebního 
zákona a povinnosti technického 
dozoru investora bylo toto roz-
hodnutí jasným porušením jeho 
povinnosti a odpovědnosti za 
výstavbu. Vzhledem k tomu, že 
vše se děje za účasti vedení obce, 
respektive paní starostky, myslím 
si, že by mělo být v zájmu všech 
zastupitelů na dalším zasedání 
s panem Kopem tento vztah ukon-
čit. Obávám se, aby na dalších ak-
cích nebyla tato jeho praxe opět 
uskutečňována. Oprava komínu 
základní školy s opravou střechy 
nad kuchyní, výměna oken v pa-
vilonech ZŠ, kanalizace Hroně-
tice atd. Další podklady čtěte 
v relaci ,,Co se do novin nevešlo“.

Milan Veselý
zastupitel obce

Zhotovitel stavby zatím nebyl 
vybrán, v současné době probí-
há na krajském úřadě výběrové 
řízení. Otevírání obálek s nabíd-
kami stavebních fi rem proběhlo 
20. srpna a stavba by měla být 
zahájena koncem září. Přesné 
časové rozvržení stavebních pra-
cí bude upřesněno až vybraným 
zhotovitelem. V zadávací doku-
mentaci byla uvedena lhůta 9 
měsíců na dokončení stavby. Dá 
se předpokládat, že stavba bude 

započata letos, ale dokončena až 
příští rok, také v závislosti na po-
časí. Asfalt lze pokládat pouze při 
venkovních teplotách nad +5° C. 
Ze strany naší obce je potřeba bě-
hem stavby resp. před pokládkou 
asfaltu doplnit některé chybějící 
prvky jako jsou obrubníky a bez-
bariérové návaznosti chodníků. 
Dořešit se musí také dopravně 
zklidňující prvky, vzhled křižo-
vatek atd. Je otázkou, zda se tyto 
změny ještě podaří před realizací 
stavby zapracovat do projektu. 
Dohadování se stavební fi rmou 

o konkrétních požadavcích na 
místě může být problematické. 
Je třeba trvat i na koordinaci 
harmonogramu stavby a staveb-
ních postupů s vedením obce tak, 
aby obec v průběhu zimy nebyla 
omezována stavbou.

Dle sdělení krajského úřadu 
budou sejmuté dlažební kostky 
v majetku Krajské správy a údrž-
by silnic (KSÚS). Pokud bude mít 
obec zájem na jejich odkoupení, 
je možné s úřadem sjednat odkup 
za ceníkové ceny KSÚS.

(lem)

Nabízím doučování i výuku ANGLIČTINY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. Dětem pomohu při úkolech, procvičím
i rozšířím jejich slovní zásobu, gramatiku, připravím je na testy / zkoušky. Tel: 603 735 655

     INZERCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Jak pracuje kontrolní výbor
 Zprávy z obecního úřadu

Dle zákona o obcích 
(č. 128/2000 Sb.) je jednou z po-
vinností zastupitelstva obce (ZO) 
zřízení fi nančního a kontrolního 
výboru. Prioritním posláním kon-
trolního výboru (KV) je poradní 
a iniciační činnost, sběr a analýza 
informací pro zastupitelstvo obce. 
Kontrolní výbor je přímo zod-
povědný ZO. V případě zjištění 
neshod v činnostech při správě 
obce je zákonnou pravomocí KV 
předkládat stanoviska ZO a navr-
hovat nápravná opatření vedoucí 
k odstranění nedostatků, avšak 
ZO i po vzetí na vědomí, není zá-
konně vázáno se těmito návrhy 
a stanovisky zabývat.

KV v naší obci je tříčlenný, 
ve složení: Ing. Jitka Vávrová 

(člen), p. Václav Špitálský (člen 
od 06/2011, po rezignaci Ing. 
Zdeňka Dvořáka) a Bc. Zdeňka 
Keistová (předsedkyně). Po celou 
dobu volebního období kontrolo-
val KV plnění přijatých usnesení 
ZO a rady obce (RO), kontrolo-
val dodržování právních předpisů 
fi nančním výborem a obecním 
úřadem na úseku samostatné 
působnosti a plnil další úkoly, kte-
rými byl pověřován ZO.

V průběhu celého funkčního 
období KV inicioval zpřístupnění 
kompletních zápisů ze zasedání 
ZO, aktualizaci obecně závaz-
né vyhlášky (OZV) Požární řád 
obce, mj. doporučil aktualiza-
ci OZV o volném pobíhání psů 
a vznik nové OZV o užívání pla-

kátovacích ploch, včetně jejich 
rekonstrukce. Dále doporučil vy-
užití audio záznamu z průběhu 
veřejného zasedání ZO. KV také 
upozornil na chybně a nedosta-
tečně vedené stavební deníky 
u některých realizovaných sta-
veb a též na stále se opakující 
nedostatečné využívání konku-
renčních cenových nabídek při 
zadávání veřejných zakázek, jak 
z pohledu kvantitativních i kvali-
tativních ukazatelů, tak z pohle-
du diverzity řešení. Dále se mj. 
KV zabýval zprávami z auditů 
a inventarizací ze základní školy, 
mateřské školy i obce, a násled-
ně o jejich výsledcích a závěrech 
předkládal zprávy ZO. KV také 
kontroloval úřední desku pře-
devším z pohledu dodržování 
zákonných termínů pro jednotli-

vá vyvěšení, ale také plnil funkci 
ústřední inventarizační komise při 
každoroční inventarizaci obce.

Mimo jiné KV též upozornil na 
nevyužívání mapového portálu 
a na prokazatelnou fi nanční 
nevýhodnost provozovaného au-
tomatu „Coca Cola“ umístěného 
v ZŠ a doporučil obci ukončení 
jejich využívání. KV dal i podnět 
k řešení nepovolených záborů 
v katastru obce, chybného využí-
vání podtlakové kanalizace někte-
rými občany jako kanalizace deš-
ťové a dále doporučil vedení obce, 
aby vstoupilo aktivně do jednání 
o převodu a odkupu pozemků pod 
komunikací na Vápensku tak, aby 
mohla být následně převedena ve 
prospěch Středočeského kraje.

Zdena Keistová
zastupitelka obce

V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 49/1200 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, informuji volební strany jejichž kandidátní listina byla 
zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem, 
konané ve dnech 10. a 11. října 2014, o počtu a sídle volebních okrsků.

Počet okrsků : 2

Sídlo volebního okrsku č. 1 KOSTOMLATY NAD LABEM:
obecní úřad Kostomlaty nad Labem,
Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Sídlo volebního okrsku č. 2 HRONĚTICE:
Hasičská zbrojnice Hronětice
Hronětice 82, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím
paní Květoslavě Hrábkové
panu Miroslavu Kratochvílovi
paní Sidonii Neagové
paní Heleně Kupové
paní Vlastě Šípkové

Mezi námi jsme přivítali
Marka Galbavého, nar. 2. července 2014
Alenu Zajíčkovou, nar. 9. července 2014
Eriku Zinkovou, nar. 10. července 2014
Natálii Toušovou, nar. 21. července 2014
Adama Stránského, nar. 9. srpna 2014

Naposledy jsme se rozloučili
s paní Jaromírou Pechovou z Kostomlat
s panem Josefem Hladíkem z Kostomlat
s paní Jozefou Brynychovou z Kostomlat

Volby do Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem,
konané ve dnech 10. a 11. øíjna 2014

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Zámečnictví a kováøství na Vápensku
Železo a ocel mají své kouzlo. 

Výrobky ze železa a oceli doma 
zůstávají po generace dlouho. 
Nepodléhají módě, jsou krásné za 
každé okolnosti, uhrančivé, neodo-
latelné v kombinaci se dřevem nebo 
v kontrastu s malbou Vaší stěny.
Jsou ozdobou domů, chalup i bytů, 
kůlen, stodol… především všude 
tam, kde je také dřevo a kámen. 
Jsou nesmrtelné. To je důvod, proč 
jsem si práci se železem a ocelí vy-
bral – její hodnota přetrvává dlouhé 
věky.

Původně jsem se věnoval jen 
zámečnictví (výroba mříží, vrat, 
zábradlí atd.), postupně jsem přidal 
i kovářské výrobky. Mám zkušenos-
ti z restaurátorského ateliéru, takže 
pokud chcete přivést něco starého 
a nechat to opravit, vyleštit, na-

brousit, zrenovovat - nebo jste našli 
na půdě něco, co nechcete vyhodit 
- přivezte mi to ukázat. Než něco 
vyrobím, mám vždy své návrhy 
a nápady, ale uvítám, když někdo 
přijde s vlastní představou a společ-
ně načrtneme, jaké chce mříže, vra-
ta, bránu, branku…. Na fotografi e 
mých výrobků se můžete podívat 
na http://vapenkov.sweb.cz (většina 
zboží je k vidění v mé dílně a ceny 
nejsou pevně stanovené.) 

Pokud vyrábím na zakázku, cenu 
samozřejmě vždy domlouváme 
předem, dle Vašich možností, vždy 
existují levnější i dražší varianty, 
nesnažím se za každou cenu vyrá-
bět jen drahé věci, ale i levné a oby-
čejné výrobky.  

Pracuji v malé dílně, snažím se 
o kvalitní, ruční, řemeslnou práci. 

Vyrábět trvanlivé, nezničitelné 
výrobky. 

NA CHALUPU, DO DOMU: 
branky, brány (možno i v kom-
binaci se dřevem), mříže, zámky, 
věšáky, stoly, židle, zábradlí, mříže, 
kování, kliky.

DÁRKOVÉ a DEKORAČNÍ 
PŘEDMĚTY: svícny, držáky, fran-

tiškovníky (stojánky na františka), 
aroma lampy stojany na víno, sto-
jany na vánoční stromeček, vázy, 
těžítka ve tvaru zvířat (např. šnek), 
nože, mačety, výroba replik.

Obyčejné, jednoduché výrobky, 
anebo autorské, originální kousky.
Volejte nejlépe o víkendu odpoledne:

Jan Fišer, tel: 604 339 387

     PR ČLÁNEK                                                                                                                                                                                                                                       

ZÁMEČNICTVÍ A KOVÁŘSTVÍ
VÁPENKOV

JAN FIŠER
Vápensko 20

Kostomlaty na Labem, 289 21
tel.: 604 339 387

http://vapenkov.sweb.cz
e-mail: taika@seznam.cz

● výroba praktických i dekorativních předmětů
● výroba na přání, výroba replik
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Sbor dobrovolných hasičů 
v Hroněticích byl založen
24. srpna 1884. Toto výročí 
bylo pro naši činnost velmi 
důležité. Přípravy oslav probíhaly 
6 měsíců. Na přípravě se podílelo 
velké množství členů našeho sboru.

Oslavy se konaly 7. června 
na hřišti v Hroněticích, kde 
probíhaly ukázky staré a soudobé 
techniky. HZS v Nymburce poskytl 
automobilový žebřík AZ30. Oslav 
se zúčastnily SDH 6. okrsku: SDH 
Hronětice, Nymburk, Kostomlátky, 
Čilec, Straky, Kamenné Zboží. 
Tato požární družstva předvedla 
své umění v požárním útoku 
a zúčastnila se námětového 
cvičení v dálkové dopravě vody. 
SDH Hronětice a SDH Nymburk 
předvedly zásah pomocí cisteren 
na hořící automobil. SDH 
Zbožíčko předvedl zásah starou 
ruční stříkačkou z roku 1931. Tato 
stříkačka je stále funkční.

V hasičské zbrojnici se konala 

Oslavy 130 let založení SDH Hronětice

Z činnosti SDH Hronětice

výstavka historických dokumentů 
týkajících se našeho sboru. 
Vystaveny byly také originály 
zakládajících listin sboru. Široká 
veřejnost měla možnost tuto 
výstavku zhlédnout.

Konala se slavnostní schůze, na 
které starosta SDH pan Miroslav 
Škornička přednesl zprávu, kde 
zhodnotil činnost SDH od svého 
založení až do současné doby.
O kvalitě naší činnosti svědčí různá 
uznání i poháry ze soutěží.

Poté byli odměněni někteří 
členové našeho SDH za svou 
činnost a věrnost sboru různými 
medailemi a Čestným uznáním. 
Po celou dobu oslav se o hudební 
produkci velmi dobře staral pan 
Aleš Bárta. Všichni účastníci 
konstatovali, že oslavy 130. výročí 
založení našeho sboru byly velmi 
dobře připravené a zdařilé. Toto 
by se nepodařilo bez pomoci 
sponzorů, kterým patří mé 
poděkování:

generální partner: Obecní úřad Kostomlaty n. L.;
catering: Pivovar Nymburk; Radek Valenta, Hronětice
Dagros, s. r. o., Kostomlaty n. L.; Montamilk s. r. o., Kamenné Zboží; 
Pohostinství Sokolovna, slečna Markéta Toušová; Podlahy Otakar Korec, 
Kostomlaty n. L.; Pavel Keist, Hronětice; Stavebniny Ing. Jiří Hradil, Šibice;
Stavební fi rma p. Martin Bureš, Lány; Stavební fi rma p. Jiří Kopeček; 
Klempířství p. Luboš Klosovský; p. Daniel Holík; p. Michal Zinek; Proagro, 
a.s. Kostomlaty n. L.; p. Zbyněk Adam, Kostomlaty n. L.; PEMI s. r. o., 
p. Aleš Barták; HZS ÚO Nymburk; Obecní úřad Zbožíčko;
Klempířství p. Roman Ševčák
fotodokumentace: paní Marta Dvořáková, Kostomlaty n. L.; 
Marie a Bohumil Verzichovi z Hronětic

Miroslav Škornička
starosta SDH Hronětice

Naši „soutěžáci“ se zúčastnili 21. 
června 2014 dalšího kola okresní 
ligy v požárním útoku ve Vestci, kde 
jsme obsadili krásné 2. místo. V době 
žní naše PD vyjelo k požáru slámy
a strniště v Kamenném Zboží.

Připravujeme:
- ukončení sezóny - 13. září 
2014 v sále hasičské zbrojnice 
v Hroněticích

- posvícenské posezení s hudbou – 
listopad 2014
- valná hromada našeho sboru – 
prosinec 2014
- sběr železného šrotu – říjen 2014
- vybetonování kolny u hasičské 
zbrojnice – září/říjen 2014

Miroslav Škornička
starosta SDH Hronětice
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(červenec-srpen 2014)
Během července proběhla revize 

elektroinstalace.
Vymalována byla učebna ang-

ličtiny, zeměpisu, cvičná kuchyňka 
s jídelnou, centrální hala, všechna 
WC a výtvarný ateliér.

Počátkem srpna nastoupila fi r-
ma Baroch na výměnu zbývajících 
oken ve všech pavilonech, která se 
zřejmě protáhne až do poloviny 
září. Výuka narušena sice nebu-
de, ale vznikne větší tlak na bez-
pečnost při pohybu po chodbách 
a také na častější úklid během dne.

S ohledem na probíhající spor-
tovní aktivity v hale BIOS během 
srpna nastoupili řemeslníci na 
rekonstrukci podlahy v hale až 
18. srpna. V případě pokračujících 
prací i v září bude škola realizovat 
výuku Tv na čerstvě posekaném 
antukovo-škvárovém venkovním 
hřišti. V září a říjnu se koneckonců 
vždy provozovala atletika.

V srpnu se pustila do opravy ko-
mínu a střechy technického pavilo-
nu E také fi rma Kouřík. Tato čin-
nost do režimu školy nezasáhne.

Počty žáků: Do 1. třídy nastoupí 
28 žáků (+1 opakující), z deváté tří-
dy odejde 20 dětí + dalších devět se 
přestěhuje, dvě nové děti nabereme 
do 6. třídy. Celkem nás bude 176, 
přírůstek proti loňsku +1.

Vzhledem k vyššímu počtu žáků 
v první třídě letos a příští rok, ote-
vírá škola minimálně na příštích 
šest let třetí oddělení školní dru-
žiny. Povede ho zkušená vychova-
telka, která bude zároveň zastávat 
funkci asistenta pedagoga, na kte-
rou je kvalifi kována. Dojíždět bude 
z Lysé nad Labem.

Třetí oddělení bude vybave-
no novým nábytkem, kobercem 
a hračkami, škodná nebudou ani 

Stručné zprávy ze školy
zbývající oddělení, hračky se do-
stanou i na ně.

Provozní doba školní družiny 
se posune o hodinu ze současných 
6,30-16 hod. na 6,30-17 hodin. 
V tomto smyslu budou i technické 
novelky školního řádu a řádu škol-
ní družiny.

Školné, poplatek za školní dru-
žinu, přesto zůstává od roku 2005 
na stejné výši, tedy 100,-Kč/měsíc.

Beze změny od roku 2008 zůstá-
vá i stravné.

Projektová třída dostane nové 
lavice a židle - univerzální pro malé 
i velké.

Asistent pedagoga – fenomén 
posledních let (podléhající ne-
patřičné iluzi některých rodičů 
- neboť nejde o asistenta dítěte, ale 
o asistenta určeného pro pedagoga!) 
– bude k dispozici paní učitelce ve 
3. třídě a začátkem září budeme žádat 
o dalšího.

První třída s 29 dětmi se stane 
nejpočetnější třídou na škole. Nic 
neobvyklého, třídy se naplňují do 
počtu 30 žáků. Přesto budou mít 
naši prvňáčci výhodu v podobě dě-
lené hodiny matematiky a českého 
jazyka. Prvním rokem je provede 
zkušená elementaristka s praxí.

Pedagogický sbor mezi sebou 
přivítá novou vychovatelku ŠD, ji-
nak žádná změna.

Volné dny ředitel školy letos udě-
lit neplánuje, zatím není důvod.

Bezhotovostní vratky stravného 
byly realizovány 31. 7. 2014. Ho-
tovostní vratky budou probíhat 
v kanceláři provozní školní kuchy-
ně během září.

V projektu „Ovoce do škol“ 
jsme změnili dodavatele, ovoce bu-
dou žáci 1. stupně dostávat místo 
1x měsíčně, 1x týdně.

Na podzim je v plánu dovybave-

ní kabinetu Tv (kladina, koberec, 
žíněnky….) a výtvarného ateliéru 
(stojany, hrnčířský kruh…).

V zájmu rozšíření nabídky 
kroužků jsme navázali spolupráci 
s agenturou Rytmik Dětem o. p. s. 
(www.rytmik-krouzky.cz) a mimo 
vlastních kroužků chceme nabíd-
nout např.: Bojové sporty a sebe-
obrana, Taneční a pohybový krou-
žek, Divadelní a dramatický pro 
1. stupeň, Divadelní pro 2. stupeň. 
V září budou zástupci agentury po-
zváni do školy na nábor. Podmínky: 
minimálně 10 dětí, 30 lekcí po 60 
minutách, 690 - 790,-Kč/pololetí.

Nabídka vlastních kroužků se vy-
klube na svět během září. Činnost 
kroužků bude spuštěna od října.

Rok jsme pro množství jiných 
aktivit nesbírali po obci papír, tuto 
činnost chystáme na měsíce kvě-
ten - červen. Platí stále, že papír je 
možno do školy kdykoliv dovézt.

Z druhotných surovin v rámci 
celostátní soutěže „Recyklohraní“ 
sbírá naše škola baterie a elektroni-
ku. Za každý kilogram jsou přidě-
leny body, které se mohou směnit 
za hračky dle nabídky. Takto jsme 
si přišli na tři stolní fotbálky, hry, 
knihy…apod.

Projekty: Od dubna 2012 do 
září 2014 pracuje škola na dru-
hém projektu fi nancovaném z ESF 

z OPVK. Zkrácený název projek-
tu: Škola základ života. Projekt je 
zaměřen na technické vybavení 
pracovišť učitelů a na tvorbu elek-
tronických výukových materiálů. 
Projekt je volným pokračováním 
prvního projektu „Rozvoj žákov-
ské gramotnosti“, který je současně 
ve fázi udržitelnosti třetího roku 
z pěti. Kompletně se tím dokončila 
multimedializace školy, každá třída 
obsahuje keramickou tabuli s mož-
ností interaktivity, dataprojektor, 
PC nebo notebook včetně ozvuče-
ní a Wi-Fi připojení. Celkem za 
3 298 000,- Kč. V současné době je 
škola zapojena ve třetím projektu 
pod názvem „Kvalita“, kdy jsme 
součástí týmu škol okresu Nym-
burk. Projekt je zaměřen na pod-
poru žáků ohrožených školním 
neúspěchem.

V pondělí 25. srpna absolvovali 
všichni pedagogové školení ze zá-
kladů první pomoci - zdravotník 
školy pod záštitou odborné fi rmy 
a získali základní znalosti a vědo-
mosti z oblasti kardiopulmonální 
resuscitace.

Závěrem se patří před říjnovými 
komunálními volbami poděkovat 
všem zastupitelům za jejich práci 
ve prospěch a rozvoj školy v uply-
nulém volebním období!

ZŠ Kostomlaty nad Labem

Týden před začátkem školy Kam zmizelo dřevo z tělocvičny?
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Novinky z DKK

Zážitkový týden očima účastníka

Novinky z knihovny

 Spolkový život

Poslední týden v červenci se 
nám podařilo uskutečnit zážit-
kový týden pro školkové a škol-
ní děti. Poděkování patří panu 
řediteli ZŠ za zázemí v základní 
škole, Gábině a Radimovi Ponco-
vým, Katce Tykvové, Františkovi 
Moravcovi, Michalovi Horáčko-
vi, Lence Novotné, Botanicusu 
Ostrá, poříční Policii ČR v Nym-
burce, maminkám přihlášených 
dětí za pečené svačinky, členům 
a dobrovolníkům DKK za skvě-
lou spolupráci a také všem 

V knihovně se v srpnu vyměňovala okna a provedli jsme velký úklid. 
Otevřeno bude po prázdninách od 1. září. Během podzimu budeme na-
kupovat nové knihy. Tentokrát se zaměříme na esoteriku, která v našem 
fondu chybí.

Výpůjční doba od září bude beze změny:
 po 16 - 18, čt 16 - 17, so 9 - 11

info@kostomlaty-knihovna.cz
www.kostomlaty-knihovna.cz

Jako účastník příměstské-
ho tábora, který pořádal klub 
Kamarád v týdnu od 28. 6. do 
1. 8., vždy od osmi do čtyř hodin, 
jsem se rozhodl vám napsat článek 
o jeho průběhu.

První den ráno, kdy byl tábor 
pořádán, jsme byli rozděleni do 
skupinek, které měly své kapitány. 
Já jsem byl kapitánem druhého 
týmu. Mými kolegy kapitány byli 
Karel Michálek a Eliška Trýznová. 
Týmy byly rozděleny rovnoměrně 
tak, aby byly síly ve všech týmech 
vyrovnané. Tématem prvního 
dne byli indiáni. Úplně prvním 
úkolem se stalo batikování trička. 
Batikování probíhalo v prostorách 
před halou BIOS, kde pořadatelky 
připravily ubrusy, na kterých děti 

zúčastněným dětem za úžasnou 
atmosféru.

V úterý 16. září připravujeme 
Den otevřených dveří, kde bude 
ukázka dopoledního programu 
pro předškolkové děti a nabídka 
plánovaných kroužků pro školko-
vé a školní děti, jako např. Taneč-
ky nejen pro holčičky s Petrou, 
Angličtina od 5 let s Karin, 
Klubáček, Čtenářský kroužek aj.
Přesnou nabídku zveřejníme 
v průběhu září na webových 
stránkách. Dále budeme pokra-
čovat v oblíbeném večerním tvo-
ření s Gábinou a v jednorázových 
akcích např. Drakiáda, Hallowen, 
Adventní výstava s rozsvícením 
vánočního stromu, Mikulášská 
nadílka i Dopisy Ježíškovi.

Od října bude opět v pro-
vozu „Klubíčko“ a již nyní se 
můžete přihlašovat na adrese
klub.kamarad@seznam.cz. Klu-
bíčko - miniškolička je pro děti 
od 2 let.

www.klubkamarad.cz 

batikovaly svá donesená trička. 
Nabarvená trička jsme odnesli 
do jídelny, kde výroba triček 
pokračovala jejich pečením v mik-
rovlnné troubě. Asi po půl hodin-
ce, kdy jsme si hráli venku, přišel 
oběd, ke kterému byla bramborová 
polévka a lasagne. Po obědě násle-
doval asi hodinový odpočinek, po 
němž si děti připravily svačinku, 
a po ní se mohlo začít s odpoledním 
programem. Všichni jsme si mohli 
vyzkoušet střelbu z luku nebo kuše 
a výrobu indiánské čelenky. Vždy 
na konci dne následovalo závěrečné 
kolečko, v němž jsme si vyměnili 
své názory na ten den. 

V úterý k nám přijel pán z Prahy, 
který se zabývá pořádáním akcí, 
kde si mohou děti, ale i dospělí

vyzkoušet různé, mnohdy i nezná-
mé deskové hry. Tento program 
pokračoval až do oběda, ke které-
mu byla omáčka s hovězím masem 
a rýží. Po obědě následoval, stejně 
jako každý den, odpočinek. Po od-
počinku jsme se vrátili k dopolední 
činnosti a pomalu jsme se rozlou-
čili se stolními hrami, po nichž ná-
sledovala ukázka zumby pod vede-
ním paní Kateřiny Tykvové.  

Ve středu dopoledne probíhala 
v přilehlých ulicích Kolečkiáda, na 
jejímž konci nás čekala zkouška 
ze značek a první pomoci. Dalším 
úkolem bylo seznámení se s tech-
nikami policie, které jsme si mohli 
vyzkoušet při „vyšetřování vraždy“. 
Po této aktivitě jsme se odebrali na 
oběd, ke kterému tentokrát byly 
buchtičky s krémem. Po odpočin-
ku jsme na kolech vyrazili k Labi, 
kde na nás už čekali členové říč-
ního oddílu Policie ČR, kteří nás 
svezli na člunu, předvedli nám růz-
né potápěčské potřeby a dokonce 
se jeden ze členů potopil do Labe.

Předposlední den (čtvrtek) na-
šeho tábora jsme se opět věnovali 
indiánům. Tentokrát jsme měli 
možnost se podívat do indiánské-
ho týpí rodiny Poncových, kteří 
nám dovolili ho navštívit. V týpí 
jsem dětem přečetl své indiánské 
příběhy. Poté jsme se ve skupin-
kách představili svými indián-
skými jmény a zatancovali jsme 
svůj kmenový tanec. Po obědě, ke 
kterému byl květák s bramborem, 

a po odpočinku na děti čekala 
opět střelba z luku a kuše. Měli 
jsme možnost vyrobit si lapač snů 
a s panem Moravcem jsme si vyro-
bili prut na ryby. 

Poslední den jsme začali ve ško-
le, kde jsme si vyrobili náhrdelník 
z nasbíraných korálků. Po výrobě 
náhrdelníku a přípravě svačinky 
s sebou jsme se vydali k Labi, od-
kud nám v 11:30 odjížděla výletní 
loď Blanice, se kterou jsme dojeli 
do Ostré, do Botanicusu, kde jsme 
si dali k obědu palačinku. Po obě-
dě jsme se odebrali do zahrad, kde 
jsme strávili krásné odpoledne. Je-
likož se nikomu z nás nechtělo jet 
domů, odložili jsme odjezd o ho-
dinu. Domů jsme se z Ostré vrátili 
vlakem.  Po návratu do školy jsme 
se rozloučili a každý jsme šli domů. 

Na tomto místě bych rád po-
děkoval organizátorkám Libuši 
Břeňové, Stanislavě Králové, Pe-
tře Vincourové, Vlastě Hutrové, 
Gabriele Jandlové, Iloně a Kláře 
Trýznové a Markétě Černé, kte-
ré si připravily celý tento týdenní 
program. Poděkování patří i panu 
Michalu Horáčkovi, který nám 
zajistil vstup do Botanicusu a vý-
borný oběd.  Samozřejmě nesmím 
zapomenout na všechny rodiče, 
kteří pekli buchty a také na školní 
kuchyni, kde nám vařili výborné 
obědy. Myslím, že jsme si tento 
týden užili všichni. 

Martin Piják 



strana 7  číslo 4 - září 2014

Starostování koníčkem
 Profi l

Přesvědčení, že je s naší obecní 
politikou všechno v pořádku a že 
to snad ani jinak nejde, vezme za 
své, ohlédneme-li se po příkla-
dech odjinud. Rozjely jsme se za 
starostou obce Všechlapy, který 
je oblíbený nejen mezi svými 
obyvateli, přespolní starostové 
k němu jezdí pro rady a pověst 
férového představitele má i mezi 
úřady. Jeho manželka pochází 
z Kostomlat.

Cesta do funkce
Miroslav Šnejdar je starostou 

obce Všechlapy již čtyři voleb-
ní období, to je 16 let ve funkci. 
V čele obce stojí od svých 25 
let, kdy se s rodinou přistěhoval 
z Nymburka, postavil ve vsi dům 
a zjistil, co všechno v místě nekla-
pe. Kandidoval jako jediný, nezá-
vislý, na kandidátce bez podpory 
politické strany, a tak to zůstalo 
i v dalších letech. Před prvními 
volbami v obci obcházel i s man-
želkou a kočárkem sousedy a ptal 
se, co by pro ně mohl udělat. Va-
roval se ale toho slibovat něco, co 
by nemohl splnit. Nakonec získal 
nejvyšší počet hlasů. V začátcích 
se nebál obrátit pro radu na své 
zkušené předchůdce z dob socia-
lismu a postupně si získal respekt. 
V průběhu let si prošel obvyklým 
starostenským martyriem, tedy 
výstavbou či rekonstrukcí vodovo-
du, kanalizace, silnice a chodníků, 
veřejného osvětlení, obecního roz-
hlasu, rozšířením mateřské školky, 
zateplením obecních budov a vý-
stavbou nové vilové čtvrti.  Začínal 
v obci se 420 obyvateli, nyní jich je 
ve Všechlapech bezmála 700. Ze 
44 připravených stavebních parcel 
je jich během 2 let zastavěno již 22. 
Mladí přinášejí do vsi peníze i nové 
podněty.

S podporou rodiny
O své funkci hovoří pan Šnejdar 

jako o koníčku, který ho nesmírně 
baví. Jako neuvolněný starosta pra-
cuje totiž stále na plný úvazek ve 
Škodě Mladá Boleslav. Proti jeho 
příkladu neobstojí nářky starostů 
v plném pracovním poměru, kteří 
se vymlouvají na přemíru agendy. 
Za jeho plné nasazení mu náleží fi -
nanční odměna ve výši 60 % platu 
starostů uvolněných. Nepochopi-
telné tempo, kdy obecním problé-
mům nejednou věnuje svůj volný 

čas včetně víkendů, by pan Šnejdar 
nezvládl bez podpory a zázemí 
rodiny, která je na to, co již ve 
funkci dokázal, patřičně pyšná, 
a respektuje jeho čas věnovaný 
veřejnosti. S manželkou vychová-
vají čtyři děti, z toho nejmladší jsou 
dvojčata. 

Komunikovat, stmelovat,
motivovat

Ideální starosta by měl být 
v obci vidět, komunikovat s ob-
čany a reagovat na jejich náměty 
a připomínky. Pan Šnejdar má 
zvyk před každou větší investiční 
akci, jakou je třeba rekonstrukce 
v ulici, sezvat dotčené obyvatele, 
vše jim vysvětlit, odpovědět na do-
tazy a rozptýlit jejich obavy. Pokud 
se jednou kopne do země třeba 
z důvodu opravy silničního povr-
chu, je snahou provést najednou 
všechny další potřebná vylepšení, 
jako podzemní elektrické vedení, 
vodovodní a plynové přípojky atd. 
Na opravené místo se následně na 
další roky vyhlásí stavební uzávěra, 
aby investované peníze nepřišly 
vniveč. 

Cílem je obyvatele stmelovat. 
Obec byla pomyslně rozdělena na 
„spodní“ historickou (první zmín-
ka 1223) a „horní“ část obce, která 
vyrostla na začátku minulého sto-
letí za silnicí s rozvojem průmyslu 
a železnice. Specifi cké potřeby má 
i vznikající čtvrť novostaveb. 

Ve Všechlapech se daří udržet 
pravidlo, že své zastoupení ve vede-
ní má každá část obce. Sedmičlenné 
zastupitelstvo netvoří žádné koalice 
bránící konstruktivnímu jednání 
a panuje snaha o spolupráci a ocho-
ta se dohodnout. Zastupitelstvo 
schvaluje strategický plán na každé 
čtyřleté volební období. 

Co můžete udělat pro svou obec
Obec zaštiťuje nejrůznější 

spolkové akce, a to také fi nanč-
ně poskytnutím prostředků na 
občerstvení a program. Starosta 
se snaží spolkových akcí účastnit 
a nejednou je jejich iniciátorem 
nebo organizátorem. Snahou pana 
starosty je zapojovat lidi aktivně 
do veřejného dění. Například na 
dokončení dětského hřiště sezval 
rodiny, aby si svojí dobrovolně od-
vedenou prací vybudovaného pro-
storu vážily a braly ho za svůj. Na 
osázení protihlukového valu 200 

stromy se sešlo tolik sousedů, že 
za krátký čas nebylo co sázet. Obec 
podporuje svoje hasiče, rybářské 
závody, pořádá drakiádu, cyklistic-
ké závody. Dodnes se vzpomíná na 
110. výročí založení SDH. Starostu 
napadlo sezvat zástupce obcí s ná-
zvem Všechlapy z celé republiky. 
Velkolepý průvod po obci s kape-
lou a mažoretkami byl zakončen 
vysvěcením vlajky.

Koupili si hospodu
Velkou obecní investicí z po-

slední doby je koupě staré obecní 
hospody. Předchozí majitel pronajal 
část provozovny kde nájemce udělal 
pěstírnu konopí, zničil její interiér 
a dalším jeho záměrem bylo udělat 
z ní ubytovnu pro sociálně slabé. 
Obec chtěla této neblahé budouc-
nosti předejít a doufá, že získala 
prostory, kde se budou moci všich-
ni scházet a pořádat společné akce, 
jako plesy a svatby. Takový „suchý“ 
prostor ve vsi dosud chyběl.

Vícepráce, co to je?
Vždy se dává přednost řeše-

ní, které je výhodné pro obec. Na 
oblíbenou úřednickou větu „to 
nejde“ reaguje starosta ještě vět-
ším úsilím a zarputilostí. Řídí se 
pravidlem, když vás vystrčí dveř-
mi, musíte zpátky oknem. A daří 
se mu. Pozemky na chodníky zís-
kal bezúplatně z Ředitelství silnic 
a dálnic. Pozemky na výstavbu 
rodinných domů a pozemky pro 
domov důchodců získal bezúplat-
ně od Pozemkového fondu. Žá-
dosti o granty vyhledává aktivně 
na internetových stránkách úřadů 
a zpracovává si je sám. Každoročně 
podá až 6 žádostí o grant, které vět-
šinou všechny vyjdou. Při zadávání 
stavebních zakázek oslovuje fi rmy 
z celé republiky. Pečlivě studuje 
předložené nabídky, včetně malých 
písmenek pod čarou. Okolních 
starostů se ptá na jejich reference, 

nebo se jezdí osobně přesvědčit 
o realizovaných zakázkách. Pro 
úspěch investičních akcí je důle-
žitá do detailu ošetřená smlouva 
s podrobným vyjmenováním 
všech podmínek a následná dů-
sledná kontrola jejího plnění. Sta-
vebníky chodí starosta sám kon-
trolovat, průběh stavebních prací 
si dokumentuje a nebojí se odmít-
nout zaplatit za nekvalitně odve-
denou práci. Za celých šestnáct let 
se mu nestalo, že by po něm fi rma 
požadovala proplacení víceprací.

Inspirativní počiny
Na údržbu v obci se využívá 

práce lidí, kterým byl udělen alter-
nativní trest za lehké delikty jako 
dopravní přestupky, neplacení ali-
mentů či drobné krádeže. Tyto síly 
přiděluje Probační mediační služba 
ve spolupráci se soudem, obec je-
jich práce nestojí ani korunu, pouze 
vyžaduje pracovníka, který je kon-
troluje. S odborem dopravy Měst-
ského úřadu v Nymburce si zdarma 
vyjednal proškolení dobrovolníků, 
kteří dvakrát denně převádějí děti 
přes silnici ke školnímu autobusu. 
Besip jim bezplatně poskytl svítící 
vesty a zastavovací terče. Stačilo se 
na tuto možnost zeptat. Je to dob-
rá příležitost třeba pro důchodce. 
V jednání je instalace semaforu 
nebo radaru s fotoaparátem na 
hlavním průtahu, obec totiž neustá-
le bojuje s rychle projíždějícími auty. 
Podaří-li se jednání zdárně dokon-
čit, mohla by obec část vybraných 
pokut získat pro sebe.

Všechlapy, taková divná dlouhá 
vesnice, ani kostel to nemá. Ale 
pokud platí rčení, že každý občan 
má vedení, jaké si zaslouží, potom 
Všechlapáci jsou pašáci, a je jim co 
závidět, protože si takové vedení 
sami vybrali.

Romana Točíková
Lenka Michálková
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Hmyz
Exotem, i když na našem úze-

mí již zdomácnělým, je man-
delinka bramborová (Leptino-
tarsa decemlineata), známá jako 
„imperialistický brouk“. Poprvé 
byla u nás spatřena v roce 1945
v Chebu. Vloni jsem ji pozoroval 
na poli před Mydlovarským luhem 
a u Sedlčánek. Jde o barevně 
výrazný, až pěkný hmyz, byť ne-
návist zemědělců k němu chápu. 
Díky oteplení klimatu se u nás 
začínají objevovat kdysi neznámá 
zvířata jako kudlanka nábožná 
(Mantis religiosa). Výrazně jižní 
prvek naší fauny dříve žijící jen 
v nejteplejších místech Mora-
vy je dnes k vidění i v Čechách. 
Nejblíže ji pozorní pozorovate-
lé naleznou na Přerovské hůrce, 
Bani a i jinde ve stepní krajině, za 
průzkum by jistě stál i milovický 
tankodrom. Dalším teplomilným 
druhem, který se v poslední době 
šíří do Čech, je křižák pruhovaný 
(Argiope bruennichi). Tento pes-
tře vosovitě zbarvený pavouk se 
k nám začal šířit z Maďarska po 
roce 1990. Dnes už je ho možné 

Podletí
„Ženci na pole, včely z pole“, tak 

praví staré včelařské přísloví.
Hlavním znakem podletí jsou 

žně. Je to období bez hlavních 
snůšek. Včelky navštěvují i malá 
drobná kvítka a snaží se plnit sosáč-
ky. Trubci splní svůj úkol během 
léta a včelstvo už je dále nepotře-
buje. Dělnice je drží dál od zásob 
a posléze vyhánějí z úlu ven. Úly 
jsou dosud plné včel, ale po sluno-
vratu se již začínají připravovat na 
zimu. Při odstraňování medníků 
provádíme prohlídku. Odstraníme 
tmavé i deformované plásty, zjis-

Rok včely

Záøijový podvečer
Zářijový podvečer
přichází, jak z jiných sfér.
Je tak zvláštně podmanivý…
Slunce a stín umí divy.
Jakoby svět polil zlatem
a sochař ho tepal dlátem.
Našinec dí – jako na truc
zlatník zapomněl přidat punc

Exotika za domem IV
vidět mimo studených a horských 
oblastí všude, i když osobně jsem 
ho pozoroval i na Božím daru 
v Krušných horách. V okolí 
Kostomlat jej lze potkat napří-
klad u kompostu u turistické cesty 
směrem k hájovně.

Želvy
Na mnohých vodních plochách 

lze zastihnout vodní želvu. Větši-
nou má výraznou červenou skvr-
nu na každé tváři, jedná se o želvu 
nádhernou (Trachemys scripta 
elegans). Tyto želvy se k nám kdy-
si dovážely do akvaristik. Protože 
dost rychle rostly a dost špinily 
vodu v nádržích, málo chovatelů 
s jejich chovem vydrželo, a část 
z nich je vypustilo do českých vod. 
Část českých želv nádherných je 
i uprchlíky z domácích chovů. 
Tyto želvy v celé Evropě doslova 
zamořují vodní toky a v zemích 
jako je Francie vytlačují i domácí 
druhy želv. Evropská unie na kon-
ci 20. století zakázala na svém úze-
mí dovoz těchto želv, které při své 
žravosti ohrožují pomalejší oby-
vatele vod, jako měkkýše, korýše 

a obojživelníky, pozorováno bylo 
i rušení ptáků na hnízdech. Prv-
ní pozorování této želvy ve volné 
přírodě u nás je z roku 1968 od 
Rumburku. Želvy mají ve své do-
movině (USA) rozsáhlý areál vý-
skytu, takže želvy ze severu u nás 
mohou nejen přežít, ale na výhod-
ných místech (písečné pláže, tlejí-
cí hromady posekaného rákosí) se 
i úspěšně rozmnožit. V čelákovic-
kém muzeu mají krunýř mláděte, 
které se našlo uhynulé zhruba 7 
let po zákazu dovozu, takže může 
jít o mládě z volné přírody. Želvy 

nádherné lze v okolí pozorovat 
v Kostomlatech na Farském po-
toce u mostu ke kostelu, u tůně 
v Mydlovarském luhu, v Ostré na 
jezeře a u hřiště v Nymburce na 
Valech, často ji lze pozorovat na 
rybářském rybníce před Kosto-
mlátkami. Cosi jsem zaslechl 
o vypuštěných kajmankách dra-
vých (Chelydra serpentina), vod-
ních želvách původem z USA, do 
tůní před Ostrou (ze směru od 
Lysé). 

Pokračování příště
David Macháček

tíme přítomnost matky, množství 
plodu i zásob. Po medobraní svá 
včelstva nakrmíme cukrovým siru-
pem. Do uvolněných buněk si včely 
ukládají zásoby na zimu a budují 

si místo zimního sezení v blízkos-
ti česna pod čepicí zásob. V této 
době je nutné ošetřit zejména proti 
varroáze.

Plocha plodu se zmenšuje. Letní 

KOSMETIKA

- péče o pleť
- omlazení
- poradenství
- líčení
- péče o poškozenou
 a mladistvou pleť

PEDIKÚRA

- ošetření klasickou mokrou metodou
- masáže, peeling, parafín 
- ošetření zarostlého nehtu a kuřího oka
- ošetření problematické
 a cukrovkářské nohy

KOSMETICKÉ A PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY

Gabriela Jandlová

Vápensko 21 / tel.: 723 110 178 / gabriela.jandlova@seznam.cz

www.kosmetika-gabriela.cz

     INZERCE                                                                                                   

včely se rychle opotřebují a přibliž-
ně po šesti týdnech hynou, upracují 
se. Na přechodu léta v podzim se 
vytváří ostrá hranice mezi letními 
a zimními včelami. Líhnoucí se děl-
nice se neliší svými vnějšími znaky, 
ale včely z podletí jsou dlouhověké, 
přežívají zhruba šest měsíců živo-
ta a zachovávají společenství přes 
zimu. Přezimovat má v každém úlu 
nejméně 10 000 včel. Na místě po-
sledního líhnutí plodu se stáhnou 
včely do zimního chumáče a tím je 
vývojový cyklus ukončen.

 „V půli září úly zavři a zahoď klíč.“
  

Včelám dík!
Marta Dvořáková

na to svoje veledílo,
co se mu moc podařilo.
V září, když zapadá slunce,
hledám vždycky náznak punce
na přírodním obrázku.
Chci dát malíři zakázku,
aby zvěčnil kouzla září
co se jindy nepodaří.

Jana Rychetská



strana 9  číslo 4 - září 2014

Mobil: 606 334 112

KOSMETIKA, MANIKÚRA, PEDIKÚRA

Miriam Jindráčková

Hradišťská 231
Kostomlaty nad Labem  289 21

 Historie

Dne 14. června se uskutečnil Dětský den pořádaný Kroužkem mla-
dých myslivců Liščata a Mysliveckým sdružením Kostomlaty n/L. Den 
se velice vydařil, a přestože jsme ho pořádali poprvé, tak se sešlo spoustu 
dětí a rodičů. Velmi chceme poděkovat všem sponzorům, bez jejich po-
moci by se tento den nemohl uskutečnit.

František Touš

Ačkoli alespoň povrchně zná 
třicetiletou válku a její průběh 
v českých zemích každý, uplynula 
od ní již dost dlouhá doba, že by 
bylo možné zapomenout, jak ne-
dozírné a smutné měla následky 
nejen pro celou evropskou kulturu, 
ale i pro náš malý kraj. 

Trýznivé události války může-
me například ilustrovat na útra-
pách města Nymburka: První léta 
války se Polabí takřka nedotkla 
a následky války pociťovalo měš-
ťanstvo například politickými per-
sekucemi kvůli podpoře stavov-
ského povstání. Špatná léta začala 
teprve rokem 1630, kdy do Čech 
vtrhla saská vojska, která využila 
nehlídané země a rychle obsadila 
důležitá města – mězi nimi např. 
Nymburk, Kouřim či Český Brod. 
Nymburk byl sice získán bez boje 
zpět císařskými vojsky, ale Sasové 
vedeni J. J. Arminem jej v prosin-
ci 1631 oblehli. Tehdy byl Nym-
burk sice před nepřáteli uhájen, 
ale Sasové stříleli na město ohnivé 
střely, jejichž oheň zničil valnou 
část domů. Městu tehdy nepři-
spěli ani císařští vojáci, kteří sami 
v touze po zisku město poplenili. 
V létě 1634 se odehrál horší scé-
nář, kdy Nymburk znovu oblehla 
spojená saská a švédská vojska, 
která město po zlomení obrany 
takřka zcela vydrancovala a vy-
hladila. V této době (konkrétně 
14. srpna) se odehrála nechvalně 
proslulá událost, kdy byli vojá-
ky zmasakrováni bezbranní lidé 
schovávající se v kostele sv. Jiljí. 
Dle zpráv městské kroniky mělo 
údajně z původních obyvatel pře-

Tøicetiletá válka v našem okolí

Dětský den u myslivců

     INZERCE                                                                                                   

žít pouze 22 měšťanů. Ostatní byli 
zabiti nebo uprchli. Podle J. A. 
Zimmlera tehdy padlo 2196 lidí, 
z toho 2000 vojáků.

Vezmeme-li v úvahu neustá-
le procházející armády napříč 
krajem, nemohl podobný osud 
nepostihnout i okolní vesnice, 
v nichž si vojáci bezohledně brali, 
cokoli se jim zachtělo, bez ohledu 
na jejich příslušnost. Pravděpo-
dobně nejhorší byl rok 1639, kdy 
do Čech vrthly dva švédské pluky 
vedené Janem Banérem, které sys-
tematicky vyplenily celé Polabí až 
k Hradci Králové. V posledních 
letech války naším krajem ještě 
prošla a plenila švédská vojska ge-
nerála L. Torstensona.

Jak se situace projevila v okol-
ních vesnicích, můžeme jmenovat 
dle pozemkových knih: V Kosto-
mlátkách byla polovina usedlostí 
neobydlena a jejich pole neobdě-
lávána a původní majitelé zcela 
vymizeli. Kostomlaty byly zpusto-
šeny a bezprostředně po válce byly 
osídleny pouze 4 statky, dalších 
8 pustých nebo zbořených. Ves-
nice byla zpustlá ještě do počátku 
18. století, kdy se začíná opět 
pomalu oživovat. Na Lánech 
nezůstal jediný původní hospo-
dář, částečně proto, že zde žilo 
mnoho evangelíků, kteří museli 
prchnout ze země. Po válce bylo 
zde obýváno 19 domů, zbylé byly 
pusty. Hronětice měly 10 usedlostí 
a 3 pusté dvory. Neobdělávaná půda 
byla rozdělena mezi nové osadníky, 
z nichž se někteří usadili v Šibi-
cích nebo později na Vápensku 
(založeno 1709). Stejně zpust-

lé bylo i Kamenné Zboží nebo 
Drahelice. Typickým rysem této 
doby je také to, že jména usedlých 
v pozemkových knihách před 
a po válce si takřka vůbec neod-
povídají, což dosvědčuje smut-
nou pravdu, že tehdejší místní 

obyvatelé byli takřka zcela vyhu-
beni nebo přinuceni uprchnout 
a většina místních rodin, které jsou 
dnes již starobylé, bývají často po-
tomky nových osadníků. 

Adam Vaněk

Plenění Nymburka, z knihy J. A. Zimmlera Die Zerstörung Nimburgs
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Vážení sportov-
ní přátelé, občané 
Kostomlat. Léto 
a letní prázdniny 
jsou dnes již mi-

nulostí. Čeká nás již jen sychra-
vý a plačtivý podzim. Vraťme se 
ale ještě na konec jarní sezony.  
Firma Dagros s. r. o. Kostomlaty 
nad Labem nám nabídla pomoc 
se zakoupením nové sekačky
- zahradního traktoru STARJET. 
Stará sekačka bohužel dosloužila,  

A mužstvo
A mužstvo vstupuje do nového 

ročníku soutěže s velkými   pro-
blémy. V mužstvu skončili čtyři 
klíčový hráči jak z důvodu zdra-
votních tak pracovních. Nové hrá-
če se fotbalovému výboru bohužel 
neopodařilo sehnat. Tým je dopl-
ňován z řad dorostenců. Pro ně 
ale zapojit se do A mužstva  není 
vůbec jednoduché, přece jenom ta 
zkušenost chybí.

Sehráli tři přípravná utkání 
a účastnili  se fotbalového turna-
je ve Stratově, v úterý a ve čtvrtek 
společně trénují na domácím hřiš-
ti. Výsledky z přípravy ale ukazují, 
že situace v novém ročníku nebu-
de vůbec jednoduchá. Věřím ale, 
že ti starší, zkušenější pomohou, 
poradí a mladí to vydrží hlavně  
fyzicky, neboť musí sehrát dva zá-
pasy za víkend.

Dorost
Dlouho jsme zvažovali, zda 

mužstvo dorostu přihlásit do 
soutěže. Mužstvo má v součas-
né době 15 dorostenců, pro pří-
ští sezonu bude ještě posíleno 
o několik kluků kteří končí 
v žácích. Bylo by tedy škoda je ne-
přihlásit. Od konce jarní sezony 
jsme však pro ně hledali trené-
ra. Nakonec se nám to podařilo. 
Novým trenérem dorostu je pan 
Marek Apjar, pomoc mu přislíbili 
páni Doubek a Prošek.

Přejeme jemu i klukům hodně 
úspěchu v nové sezoně.  

Nová dorostenecká soutěž 
se hraje spojením dvou okresů.
Budeme hrát společně s okresem 
Kutná Hora. Na domácím hřiš-
ti přivítáme  Malešov, Chotusici 
a Vrdy, venkovní utkání sehraje-
me na hřišti  Žleb. OFS  Nymburk 

Zprávy ze Sokola

Zprávy z kopané

její výkon nestačil na posekání 
plochy hřiště.  Protože by část-
ka za nový traktor v jednorázové 
platbě vyčerpala velkou část naší 
dotace,  fi rma Dagros nám vyšla 
vstříc a ochotně přistoupila na 
splátkový kalendář, za což jim pa-
tří naše velké poděkování.

V některém z minulých čísel 
Kostomlatských novin jsem vás 
informovala o podání žádosti 
o dotaci na opravu přední stra-
ny Sokolovny. Bohužel nebyli 
jsme vybráni, ale určitě se letos 
o to pokusíme znovu. Opravili 

jsme proto a vymalovali ve své 
režii alespoň vestibul Sokolovny,
 i když víme, že by si toho Sokolov-
na zasloužila daleko více. Nejde 
jen o opravu exteriéru Sokolov-
ny, ve špatném stavu jsou i komí-
ny Sokolovny. Jejím stavem jsme 
se zabývali na minulé schůzce 
výboru Sokola.  Z jednání vyply-
nulo, že požádáme  několik fi rem 
o radu,  popř. vypracovaní cenové 
nabídky na opravu obou komínů. 
Víme, že oprava je nutná, neboť 
bychom nemuseli dostat na příš-
tí rok  revizi komínů. Vše je ale 

o penězích a ty nám bohužel stá-
le chybí. O výsledku jednání vás 
budu informovat v příštím čísle 
Kostomlatských novin.

To je v krátkosti vše. Děkuji 
všem co se točí kolem kostomlat-
ského sportu, trenerům za  letní 
přípravu, družstvu petanque,  
děvčatům z volejbalu za přípravu 
týdenního spoustředění pro naše 
mladé volejbalisty, všem muž-
stvům přeji hodně úspěchu do 
nového ročníku soutěže.

Vávrová Eva

bude tato utkání kompenzovat 
úhradou rozhodčích a cestovného.

Žáci
Příprava žáků na novou sezó-

nu je již v plném proudu, proto 
bychom nyní měli společně zhod-
notit tu předcházející.

Snaha a nasazení přinesly 
výsledky a my dosáhli celkové-
ho 3. místa v okresním přeboru.
Na jaře se nám podařilo tým 
posílit o hráče z Nymburka,
kteří přinesli do mužstva kvalitu 
a zdravou konkurenci, jejíž vý-
sledkem byla velká ofenzívní síla 
a do branek soupeřů jsme nasázeli 
102 gólů. Střelci byli Trnečka Ja-
kub 22, Pařízek Matěj 21, Müller 
Patrik 14, Veselý Radek 9, Trnečka 
Tomáš 8, Herajn Dominik 7, 
Prošek Tomáš 7, Kuzma Radek 
4, Vlach Jan 4, Pata Jindřich 2, 
Novák Radek 1, Petráš Alex 1, 
Ziegelheim Kristian 1. Po mis-
trovských utkáních se tradičně 
pořádal Memoriál Otakara Zdeň-
ka,kde jsme obsadili 1. místo 
a putovní pohár již po čtvrté za 

sebou neopustil Kostomlaty. Vel-
ký dík patří sponzorům p. Milanu 
Veselému, Tomáši Kinclovi, Mar-
tinu Burešovi, Richardu Holcma-
novi, Radimu Vaňkovi, Cukrárně 
u Evy, Pekařství Bruna a Sokolu 
Kostomlaty, bez jejichž přispě-
ní bychom nepořídili vybavení 
a pomůcky pro náš tým.Turnajem 
a rozlučkou jsme sezónu ofi ciálně 
zakončili.

Přípravka
Přípravka zahájila přípravu na 

podzimní sezonu 19. 8. 2014 pod 
vedením trenéra Ing. Šubrta Jiřího.
Došlo k radikálnímu omlazení 
mužstva,do žáků odešel 1 hráč,
1 hráč šel na hostování a 2 skločili 
s fotbalem. Jsou v převaze ročníky 
narození 2006 a 2007 a chodí na 
treninky 10 - 11 hráčů, což je zatím 
relativně dost. Mistrovské zápa-
sy začínají 1. 9. 2014 a jsou každé 
pondělí. Treninky budou každou 
středu v 16.30 hod na hřišti.

Dušan Müller
Ing. Včelka J.
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Kostomlaty n. L. Křinec NE 31. 8. 2014 15:00    
Sány Kostomlaty n. L.  SO 6. 9. 2014 15:00  
Kostomlaty n. L. Poříčany NE 14. 9. 2014 15:00
Přerov  Kostomlaty n. L. NE 21. 9. 2014 14:30
Kostomlaty n. L. Sokoleč NE 28. 9. 2014 14:30
Tatce Kostomlaty n. L. SO 4. 10. 2014 14:00
Kostomlaty n. L. Stará Lysá NE 12. 10. 2014 14:00
Kounice Kostomlaty n. L. SO 18. 10. 2014          10:00
Polaban Nymburk B Kostomlaty n. L. SO 25. 10. 2014         14:00
Milovice Kostomlaty n. L. ÚT 28. 10. 2014         10:00
Kostomlaty n. L. Slovan Poděbrady     NE 02. 11. 2014 12:00
                                                       

Straky B Kostomlaty n. L. PO 1. 9. 2014 17:00           
Kostomlaty n. L. Poříčany PO 8. 9. 2014          17:00
Milovice Kostomlaty n. L. PO 15. 9. 2014          17:00
Kostomlaty n. L. Litol PO 22. 9. 2014         17:00
Kovanice Kostomlaty n. L. PO 29. 9. 2014          17:00
Kostomlaty n. L. Ostrá PO 6. 10. 2014          17:00
Stratov Kostomlaty n. L. PO 13. 10. 2014          17:00
Kostomlaty n. L. Třebestovice PO 20. 10. 2014          16:30
Stará Lysá Kostomlaty n. L. PO 27. 10. 2014          16:00

 Sport

Neobvyklá převaha žen
Pétanque Sokola Kostomlaty 

dokončil svoji historicky první 
účast na Polabské lize. Obsadili 
jsme šesté místo (pro skeptiky 
ze šesti). Odehráli jsme pět utká-
ní doma a pět venku. Všechny 
ostatní kluby: Sokoleč, Poděbra-
dy, Velim, Předhradí a Lipník 
hrají pétanque deset a více let. Na 
slavnostním zakončení ve Velimi 
jsme obdrželi pohár i za to šesté 
místo a ještě jsme dostali cenu 
Za počin roku.  Prozatím jsme 
z pohárů udělali ceny putovní, 
neb nevíme, kam s nimi.

V každém případě jsme polab-
ský turnaj svojí přítomností hod-
ně oživili. Celorepublikově jsme 
zatím výjimeční v tom, že máme 
značnou převahu žen. V každém 
klubu je převážná většina mužů 
a s tím jsme se zatím nedoká-
zali vypořádat. Máme v plánu 

Pétanque Sokol Kostomlaty
svépomocí ještě přidělat hřiště, 
abychom mohli pořádat alespoň 
oblastní soutěže. Pak už bude 
vidět, že na turnaje jezdí oprav-
du převaha mužů a není to vůbec 
dámský sport. Placování už nám 
jde, teď nastal čas na střelbu.

Stávající hřiště chceme pro-
dloužit směrem k fotbalovému 
hřišti (až k pařezu). A jelikož 
nejsme sobci, bude to zároveň 
i hřiště pro malou kopanou, nebo 
pro děti. Tímto zvětšením bude-
me mít 6 až 7 hřišť na pétanque, 
které si zabereme na tréninky 
v úterý a čtvrtek. Jelikož nás při-
jali mezi sebe ostřílení hráči, bu-
deme se od nich učit. Na podzim 
máme přislíbené dva reprezen-
tanty, kteří se nám budou věno-
vat, a budeme trénovat hlavně 
střelbu a strategii.

Alena Vaníčková

Volejbalistky vyhrály oba zápasy KRAJSKÉHO PŘEBORU. 10. ročník Posvícenského sedmiboje

Všejany Kostomlaty n. L. SO 23. 8. 2014 17:00
Kostomlaty n. L. Přerov A NE 31. 8. 2014 17:00
Kostelní Lhota A Kostomlaty n. L. SO 6. 9. 2014 17.00
Kostomlaty n. L. Semice B     NE 14. 9. 2014 17:00
Ostrá B Kostomlaty n. L. NE 21. 9. 2014 10:15
Kostomlaty n. L. Pátek A                NE 28. 9. 2014 16:30
Bohemia Poděbrady B Kostomlaty n. L. NE 5. 10. 2014              16:00
Kostomlaty n. L. Městec Králové A     NE 12. 10. 2014 16:00
Loučeň Kostomlaty n. L.    SO 18. 10. 2014 15:30
Rožďalovice A Kostomlaty n. L.  SO 25. 10. 2014 14:30
Kostomlaty n. L. Kovanice A    NE 2. 11. 2014       14:00
Hrubý Jeseník A Kostomlaty n. L. SO 8. 11. 2014       14:00
Kostomlaty n. L. Sadská A      NE  16. 11. 2014              13:30
                                                        

Kostomlaty n. L. Malešov SO 30. 8. 2014         10:00
Všechlapy Kostomlaty n. L. NE 7. 9. 2014         14:00
Kostomlaty n. L.   SO 13. 9. 2014          volno
Dymokury Kostomlaty n. L.  SO 20. 9. 2014         10:00
Kostomlaty n. L. Chotusice SO 27. 9. 2014         10:00
Tatce Kostomlaty n. L. NE 5. 10. 2014         10:00
Kostomlaty n. L. Vrdy SO 11. 10. 2014         10:00
Loučeň Kostomlaty n. L.  NE 19. 10. 2014         10:00
Ostrá Kostomlaty n. L. NE 26. 10. 2014          10:00
Žleby Kostomlaty n. L. ÚT 28. 10. 2014         10:15
Kostomlaty n. L. Straky SO 1. 11. 2014         10:00

Fotbal - podzim 2014
OP A Mužstvo OP Žáci

OP PřípravkaOP Dorost
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 Sport

Volejbal

Recept na Muffiny z dýně Hokkaido

Výročí první světové války

Letos se kostomlatský turnaj 
poprvé posunul z termínu posví-
cení o týden dopředu z důvodu 
začátku volejbalových soutěží.  
Zůčastnilo se ho 10 družstev  
s velmi dobrou volejbalovou 
úrovní. Družstva byla sestavena 
s amaterských i aktivních hráčů, 
kteří vytvořili po celý den příjem-
nou atmosféru. Dohromady na 
hřištích sportovalo asi 60 spor-
tovců a to za to stojí. Zvítězilo 
družstvo „Žampiónů“.

Občerstvení  po dohodě zajiš-
ťovala Markéta Toušová a všech-
na družstva si odnesla hezký 
sportovní zážitek a věcné ceny, na 
kterých se podíleli naši sponzoři 
Eva Mrňavá a cukrárna Bruno. 
Moc děkujeme. 

V polovině srpna probíhal už 
třetí volejbalový kemp, kterého 
se zúčastnilo 39 dětí našeho od-
dílu. O děti se staralo 6 trenérů, 
kteří byli rozděleni ke všem věko-
vým kategoriím. Jako už tradičně 
jsme využívali prostory a zázemí 
základní školy .Volejbalový kemp 
není jen sportovní záležitostí, ale 
pro děti je připraven i program 

zábavný a společenský. Kemp měl 
dobrou úroveň a věříme , že se 
děti zase něco naučily. Stravovali 
jsme se v Restauraci U Evy, kde se 
o nás dobře postarali. Děkujeme 
za péči rodičů, kteří nás zásobo-
vali obrovským množstvím dob-
rot ke svačinám a snídaním. Díky 
tomu, že funguje spolupráce 

s obcí a školou, kteří nám zdarma 
zapůjčují prostory k ubytování, 
díky tomu, že snídaně a večeře si 
připravujeme ve vlastní režii jsme 
byli schopni udržet tradiční cenu. 
Proto všem děkujeme.

Do příští sezóny jsme přihlásili 
soutěže barevného minivolejba-
lu, mladších žákyň, starších žá-

kyň a starších žáků. Ženy budou 
hrát znovu krajský přebor. V žen-
ském družstvu probíhá generační 
obměna a do týmu budou zařaze-
ny i naše mladé odchovankyně.

Vážíme si spolupráce rodičů 
při odvozech dětí na utkání.

Iveta Mezuliánková

Pro všechny ty, kterým datum narození a kolonka 
v občanském průkazu „rodinný stav“ nedovolují zúčastnit se klasických 

Staročeských májů, pro ty, kteří se chtějí pobavit
a zavzpomínat na staré časy, připravujeme

Kostomlatské
retro-máje

Akci máme v plánu uskutečnit 30. 5. 2015
„Startovné“- 200 Kč na osobu

Své přihlášky zasílejte na email:
kostomlatskeretromaje@seznam.cz

nebo sms zprávou na tel. číslo: 737 686 125
Šulcová Eva

1/2 dýně Hokkaido, asi 300 g
3/4 hrníčku třtinového cukru
1 vejce
1/3 rozpuštěného másla
1 lžička jedlé sody
1 lžička vinného kamene
1/2 lžičky soli
1 lžička mleté skořice

V letošním roce si připomí-
náme sté výročí zahájení prv-
ní světové války, která začala 
28. července 1914. Tehdejší 
Rakousko-Uhersko, jehož jsme 
byli součástí, vyhlásilo válku Srb-
sku. Celosvětový válečný konfl ikt 
trval až do roku 1918. Ve velké 
válce padlo i mnoho občanů na-
šich vesnic. Redakce Kostomlat-
ských novin připravuje materiál 
o válečných letech na Kostomlat-
sku. Prosíme čtenáře, kteří by nám 
chtěli a mohli poskytnout dobové 
fotografi e, dokumenty nebo po-

vyprávět příběhy svých dědečků, 
aby kontaktovali redakci. 

Inspirovat se můžete v Po-
labském muzeu v Poděbradech, 
které až do konce října pořádá 
výstavu Velká válka na frontě 
a v zázemí. Výstava zprostřed-
kovává pomocí předmětů zapůj-
čených z rodinných sbírek osudy 
vojáků na frontě, ve chvílích 
mimo bojová střetnutí, v zajatec-
kých táborech, lazaretech, ale je 
zde také věnována pozornost osu-
dům civilního obyvatelstva, které 
trpělo válečným nedostatkem.

1 lžíce citrónové šťávy
1/2 hrníčku namletých ořechů 
lískových nebo vlašských
1 hrníček celozrnné špaldové 
mouky

Drobenka: 30 g jemně mletých ovesných vloček, 30 g třtinového 
cukru, 30 g celozrnné hrubé špaldové mouky, 30 g másla, špetka soli

Dýni vydlabeme, neloupeme a nakrájíme na kostičky. Vaříme 
s 1/2 hrníčkem vody se špetkou soli do měkka asi 20 minut. 
Umixujeme na hladkou kaši. Našleháme třtinový cukr, vejce a roz-
puštěné máslo. Přimícháme všechny suché přísady, dýni a citrónovou 
šťávu. Ve vymazaných formičkách posypeme drobenkou a pečeme 
20 minut při teplotě 190°C.

 Podle Gabriely Poncové


