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Slovo starostky
Vážení občané, 
jako téma svého příspěvku do podzimních 

Kostomlatských novin jsem si zvolila aktuál-
ně řešené téma rušení železničních přejezdů 
v souvislosti s modernizací traťového úseku 
Nymburk – Lysá nad Labem. V úterý 19. září 
proběhla v  jídelně základní školy za účasti zá-
stupce investora, společnosti SŽDC, státní or-
ganizace a vedoucího projektanta společnosti 
SUDOP, a.s., prezentace prvotní varianty navr-
hovaných úprav, které v budoucnosti význam-
ným způsobem ovlivní dopravu v naší obci. 
Zástupci obou firem představili občanům na-
vrhované řešení a občané měli možnost vzná-
šet k této problematice své dotazy. Po zhruba 
dvouhodinové diskusi se nakonec většina ob-
čanů shodla na dopravním řešení, spočívajícím 
ve zrušení železničních přejezdů u obecního 
úřadu a u Rozkoše s tím, že náhradou za tyto 
zrušené železniční přejezdy bude vybudován 
nadjezd, prostorově umístěný mezi stávající 
železniční přejezd u Rozkoše a vodní nádrž na 
„Cikánce“.  Napojením nadjezdu na komuni-
kaci II/331, vedoucí z Nymburka do Lysé nad 
Labem, bude zároveň odvedena většina osobní 
i nákladní dopravy mimo obec a pro občany 
„Cikánky“ bude navíc ze zmíněného nadjezdu 
vybudován sjezd, kterým se tito občané dosta-
nou bez výrazné zajížďky ke svým nemovitos-
tem. V místě zrušeného železničního přejezdu 
u obecního úřadu bude vybudován podchod 
pro pěší a pro cyklisty a stejně tak bude v Roz-
koši vybudován vedle bývalého náhonu pod-
chod pod tratí i pro občany této obce.

Nově bude vybudována i komunikace, ve-
doucí z Lán podél železniční trati k navrho-
vanému nadjezdu, která bude zkapacitněna a 
převedena do správy Krajské správy a údržby 
silnic, příspěvkové organizace. Naopak část 
původní komunikace mezi oběma nájezdy 
na nadjezd bude převedena do správy obce a 
bude i nadále sloužit jako místní komunikace. 
Současně s těmito změnami bude samozřejmě 
řešena i autobusová dopravní obslužnost.

Nutno dodat, že se jedná o řešení, o kterém 
se uvažuje již několik let a tak uvidíme, v jakém 
časovém horizontu nakonec dojde k jeho rea-
lizaci. 

Ing. Romana Hradilová
starostka obce

20. září uspořádala obec pro seniory další 
celodenní výlet, tentokrát do hospitálu Kuks. 
Účastníci zájezdu absolvovali celou dvouhodi-
novou prohlídku areálu, včetně výkladu o his-

Vážení čtenáři Kostomlat-
ských novin,

předem Vás všechny zdravím jménem 
svým, ale i jménem všech členů našeho turis-
tického odboru v Kostomlatech.

Je pátek, 18. srpna, a počasí nám nevěstí nic 
dobrého, vítr dost pofukuje, honí se mraky, po-
prchává a navíc dle předpovědi má pršet celou 
noc. Náš odbor připravil na sobotu 19. srpna 
1. ročník turistického pochodu Letním Pola-
bím, kdy pro širokou veřejnost máme připra-
veny 3 trasy. Nejdelší začíná v Libici nad Cid-
linou, prostřední vede ze Sadské a krátká trasa 
z Nymburka. Všechny mají pak společný cíl v 
naší obci v restauraci Na Place.

Je sobota ráno a stále mírně poprchává a na 
startech čekáme na první účastníky. Během 
dne se počasí umoudřuje a občas i zasvitne 
slunko. A tak odpoledne v cíli nakonec přivítá-
me 97 účastníků od Sokolova až po Ostravu. V 
cíli je po celý den členka našeho odboru a záro-
veň i starostka obce – paní Romana Hradilová. 
Mnoho pochodníků toto kvituje, protože paní 

Výlet do Kuksu

Klub českých turistů
starostka se s většinou přivítá a prohodí i pár 
slov a je zde srdečná atmosféra. Nejstarší účast-
nicí byla opět paní Hana Rakušanová z Prahy 
(*1931), nejvzdálenější pak je paní Zdeňka Si-
korová z Ostravy a nejpočetnějším kolektivem 
bylo 14 turistů z Mělníka. Celkově do naší obce 
přišli turisté z 61 měst a obcí naší republiky. 
Naši obec bohužel zastupovali jen manželé 
Dvořákovi.

Poděkování patří všem pořadatelům z od-
boru, ale také personálu v hostinci v Kosto-
mlátkách, kde byla kontrola, a celému kolekti-
vu restaurace Na Place.

Závěrem jen tolik, že i čtvrtá letošní akce pro 
veřejnost se nakonec zdařila, o čemž svědčí i 
zápisy v kronice pochodů.

Vážení čtenáři, spoluobčané, opět se na Vás 
obracíme, pomozte nám rozšířit naše řady, ať 
už děti, mládež, ale i Vy, dříve narození. Bližší 
informace na telefonu 606 132 881.

Za odbor klubu turistů v Kostomlatech
Zdeněk Duběnka - předseda
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torii lékáren. V odpoledních hodinách navští-
vili národní kulturní památku Braunův Betlém 
s unikátními barokními sochami.

Bc. Zdeňka Keistová, místostarostka obce
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Sbírka pro Diakonii Broumov

Na kolečkách po naší obci aneb bezbariérovost stále nikomu nic neøíká?

Diakonie Broumov, sociální 
družstvo bude pořádat  sbírku 
použitého šatstva, oděvů, do-
mácího textilu, látek, nádobí, 
obuvi, hraček, knih, elektro-
spotřebičů a dalšího vybavení 

Bezbariérové vesnice. O tom si 
řada vozíčkářů, seniorů a matek 
s kočárky může většinou nechat 
jen zdát. 

Žiji tu přes třicet let a za tu dobu 
tu vyrostly pouze 3 nájezdy, jeden 
u obecního úřadu, který je prud-
ký a navíc na něm jsou hladké 
dlaždice – které se mimocho-
dem smekají i za suchého počasí 
a zvonek je „vtipně“ umístěn po 
pravé straně, ve výšce, kam vozíč-
kář, řídící většinou pravou rukou, 
opravdu nedosáhne. Další nájezd 
(spíše splácanina zbytkového 
materiálu) je u hlavní silnice před 

Ráda bych tímto reagovala na 
shora uvedený příspěvek, který 
slušnou formou kritizuje stav na-
šich veřejných komunikací.

Musím říci, že opravdu opráv-
něně, protože ani nás současný 
stav chodníků a některých ko-
munikací rozhodně netěší. Mys-
lím si, že ani jeden z nás si obtíže, 
spojené s překonáváním překážek 
nedovede dost dobře představit, 
protože „my“ je prostě nemáme. 
Jako máma třech dětí samozřej-
mě vím, že i s kočárkem to leckde 
není úplně jednoduché a to jsem 
bez „omezení“.  Proto i mě trápi-
la tato situace a byla to první věc, 
kterou jsem po nástupu do své 
funkce chtěla změnit. Nahrávala 
tomu i tehdy probíhající rekon-

Do tohoto čísla Kosto-
mlatských novin jsme s žá-
dostí o rozhovor oslovili za-
stupitele pana Radima Ponce 
a pana Zbyňka Adama. Oba 

Zastupitelé

Jednotou, upozorňovala jsem na 
nevhodnost použitého materiálu 
několikrát, neustále se povrch ná-
jezdu vydroluje, díry jsou hluboké 
a většinou se to jen zamázne a 
hotovo – nájezd opraven. A třetí 
nájezd, u místní Jednoty je snad 
nejvhodnější, je pozvolný. Ano, 
sice je také pokryt dlažbou, ale 
díky vodorovně nalepeným proti-
smekavým pruhům a pozvolnosti 
nájezdu se to dá sjet popředu.  
Chodníky jsou v žalostném sta-
vu, plné nerovností, kostky jsou 
vystouplé nebo se kývou, pokud 
nejsou zpevněny drny trávy. A 

navíc, kdo z Vás, „choďáků“, si 
všiml chodníku (podél hl.silnice), 
najet na něj je problém nejen pro 
vozíčkáře, ale i pro matky s kočár-
ky, děti na odrážedlech, tříkolkách 
apod.

Co by se tedy mělo v naší ma-
lebné vesničce „jak ji někteří z 
Vás nazývají“ zlepšit a jak se lidé 
nejen s postižením cítí? To by si 
na vlastní kůži měli vyzkoušet a 
vážně se nad tím zamyslet ti, kte-
ří rozhodují o investicích obce, 
plánují zvelebení obce a sedí jen 
v kancelářích. Doporučuji čle-
nům zastupitelstva obce sednout 

na mechanický vozík a projet se 
celou obcí křížem krážem, aby vi-
děli bariéry z jiné perspektivy, čili 
z pohledu těch, kteří mají o nějaké 
to kolečko navíc. Celkem dvaceti 
miliony korun se Ministerstvo 
pro místní rozvoj rozhodlo v tom-
to roce pomoci městům a obcím 
v odstraňování bariér. O dotace z 
nového programu Bezbariérové 
obce 2017 bylo možné žádat od 
5. prosince 2016 až do 31. ledna 
2017, bohužel Kostomlaty nad 
Labem toho nevyužily. 

text a foto Lucie Obstová

strukce komunikace II/331 z 
Nymburka do naší obce a tak se 
přímo nabízelo, vybudovat podél 
nově budované komunikace i od-
povídající chodníky a parkovací 
stání. 

Nechci se zde omlouvat, ale 
ráda bych se pokusila alespoň tro-
chu vysvětlit, proč obec tuto my-
šlenku ještě dosud nezrealizovala.

Protože se jedná o fi nančně 
velmi náročnou akci, bylo by pro 
obec ekonomicky nejvýhodněj-
ším řešením, využít na její reali-
zaci fi nanční prostředky, získané 
prostřednictvím dotace. Tímto 
směrem se také ubíralo veškeré 
konání obce. Jednou z podmínek 
získání dotace je vlastnictví všech 
pozemků, kterých se případná 

rekonstrukce dotkne. Protože 
problematika výkupu pozemků 
byla dlouhodobě odkládána, za-
čala obec nejdříve vyjednávat s 
vlastníky těchto nevypořádaných 
nemovitostí a nakonec se jí poda-
řilo získat do svého vlastnictví  4 z 
9 potřebných pozemků. U dvou 
pozemků toto bohužel nebylo 
možné, protože podle dostup-
ných mapových podkladů nebylo 
možné zjistit, kde přesně pozem-
ky leží a kdo je jejich vlastníkem. 
Do konce roku 2016 měla být v 
naší obci provedena digitaliza-
ce nemovitostí, která měla tyto 
nepřesnosti dořešit. Její realizace 
se ale nakonec protáhla a termín 
jejího dokončení se posunul na 
konec letošního roku. 

Protože věříme, že se nám v 
nejbližší době podaří tyto po-
zemky vykoupit, vypsali jsme již 
nyní výběrové řízení na zpraco-
vání projektové dokumentace, na 
kterou potřebujeme mít vydané 
stavební povolení. To zvýší obci 
bodové ohodnocení a tím i šanci, 
získat na zamýšlenou rekonstruk-
ci potřebné dotační prostředky. 
Věříme, že se nám celou akci po-
daří přes letošní zimu konečně 
dotáhnout do zdárného konce 
a následnou realizací celého díla 
ulehčíme život nejen těm, kteří 
neměli to štěstí, jako my ostatní.

S úctou
Ing. Romana Hradilová

starostka obce

do domácnosti. Věci do sbírky 
mohou občané nosit na Obecní 
úřad v Kostomlatech nad La-
bem od  8. 11. do 16. 11. 2017. 

Bc. Zdeňka Keistová

vybraní zastupitelé se omlu-
vili, že z nedostatku času ne-
jsou schopni své příspěvky 
dodat. Proto v tomto čísle 
tuto rubriku vynecháváme. 
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A co dál?

Odpověď

Technický průzkum budovy „Stará škola Na Kopečku“ 

Vážení spoluobčané.

V měsíci srpnu byl v Kosto-
mlatských novinách zveřej-
něn výsledek ankety co dál s 
domem služeb. Výsledek, kte-
rý se dal očekávat, by měl být 
pro Obecní úřad určujícím, 
jak dál s využitím této obec-
ní budovy. Čas neúprosně 
běží dál a vedoucí pracovníci 

Obec se dlouhodobě a s 
různou intenzitou zabývá 
otázkou využití obecních 
budov. V hledáčku zájmu je 
v současné době především 
objekt bývalé školy „Na Ko-
pečku“ a objekt Domu služeb. 
Oba objekty jsou dnes díky 
dlouhodobě odkládanému 
rozhodnutí, které nepomáhá 
potřebám obce, ale nesvědčí 
ani vlastním nemovitostem, 
v havarijním stavu a jejich re-
konstrukce je neodkladná!!!

U objektu bývalé školy do-
šlo po mnoha diskusích k po-
sunu a s ohledem na historii 
této budovy bylo zastupitel-
stvem obce odsouhlaseno, že 
objekt bývalé školy bude vyu-
žit pro výstavbu bytů a v pří-
zemí pro zřízení prostor pro 

Otiskujeme výseč ze zprá-
vy o provedení stavebně 
– technického průzkumu 
budovy „Staré školy Na Ko-
pečku“ (dále STP)

Závěr STP: 
POSOUZENÍ - Nosné 

konstrukce jsou narušeny 
statickými poruchami po-
psanými v kapitole 2.5. Na 
tyto poruchy je třeba vy-
tvořit odborný statický po-
sudek, vyhodnotit aktivitu 
trhlin a provést opatření. 
Objektu chybí řešení hyd-
roizolace spodní stavby, což 
způsobuje vlhkost obvodo-

obce by se měli rozhodnutím 
občanů odpovědně  řídit a 
zajímat. Bez dalšího časové-
ho odkladu, by měla být, ve 
výběrovém řízení, zpracová-
na studie s vyhodnocením 
a  následným zpracováním 
projektové dokumentace. Jen 
tak budeme do budoucna 
připraveni, v případě vypsání 
fi nančních programů odpoví-

dajícími státními institucemi, 
na urychlené podání žádosti 
na obdržení dotací na tuto 
realizaci. Myslím si, že roz-
hodnutím oslovených obča-
nů a výsledkem ankety, byl 
dán jasný signál, jak by měla 
obec dál pokračovat s rekon-
strukcí domu služeb. Nebude 
to cesta lehká, ale s vědomím, 
že za poslední tři roky se toho 

v naší obci pro seniory moc 
neudělalo, byla by to správně 
nastavená cesta pro budouc-
nost. Volby do obecních orgá-
nů se zase rychle blíží. Važme 
si těch, kteří toho pro nás v 
minulosti tolik v obci udělali, 
alespoň nějak se jim případně 
odvděčíme na jejich sklonku 
života.

Veselý Milan

volnočasové aktivity. Obec 
na základě tohoto rozhodnutí 
objednala stavebně technický 
průzkum, jehož cílem bylo 
posouzení skutečného stavu 
budovy. Z provedeného šet-
ření však vyplynulo, že objekt 
je v místě, kde v jeho těsné 
blízkosti vede komunikace 
II/331, staticky poškozen a 
bude nutné provést příslušné 
stavební úpravy. Dalším kro-
kem proto bude objednání 
statického posudku. Jsme si 
vědomi toho, že rekonstrukce 
budovy bude velmi nákladná. 
Zároveň bychom ale měli vzít 
v patrnost, že se jedná o histo-
rickou budovu, která je navíc 
významnou dominantou při 
vstupu do obce. 

Pokud jde o Dům služeb, 
i tento objekt je předmětem 
dlouhodobých diskusí. Obec 

na základě podnětů z řad 
občanů i zastupitelů připra-
vila anketu, jejímž cílem bylo 
zjistit nejžádanější způsob vy-
užití budovy. Do této ankety 
se však bohužel zapojilo jen 
velmi malé procento našich 
občanů a tak nejsou výsledky 
tohoto průzkumu dostateč-
ně relevantní pro další vývoj 
v obci. Z došlých anketních 
lístků vyplynuly v podstatě 
dva způsoby využití budovy. 
Jeden jako dům pro seniory, 
případně přestavba na byty 
a druhý pro budoucí sídlo 
obecního úřadu. Pokud jde 
o první variantu, je nutné si 
uvědomit, že není v silách 
obce zajistit v tomto zařízení 
stálou pečovatelskou a lékař-
skou službu. Výhodou pro 
seniory by v tomto případě 
byla pouze nabídka menšího 

a méně nákladného bydle-
ní, což je určitě výhodou ve 
větších městech, kde senioři 
obývají velké byty s vysokým 
tržním nájemným. V naší 
obci však platí zcela jiné pod-
mínky. Většina seniorů má 
dobře prodejný dům v osob-
ním vlastnictví a samozřejmě 
nelze přehlédnout i citový 
vztah k této nemovitosti. Za 
obecní úřad můžu zodpověd-
ně prohlásit, že obec eviduje v 
současné době pouze žádost 
jedné naší občanky o toto by-
dlení. 

Jsme si vědomi toho, že se 
jedná o velmi citlivou záleži-
tost a s tímto přístupem bude-
me k řešení této problematiky 
dále přistupovat.

Ing. Romana Hradilová
starostka obce 

vých stěn ve sklepě a 1.NP. 
Budova nemá řešení tepelné 
izolace. Střešní konstruk-
ce neobsahuje pojistnou 
hydroizolaci a není zateple-
na. Okna nemají zatmelení 
okenních tabulí. Popsané 
konstrukce neodpovídají 
dnešním technickým stan-
dardům, závazným normám 
a vyhláškám. Vytápění budo-
vy je nedostatečné, lokální. 
Velká část rozvodů vody je 
vedena po stěnách, což ne-
splňuje současné standardy. 
Elektroinstalace je po částeč-
né rekonstrukci, nicméně v 
případě stavebních úprav při 
rekonstrukci budou rozvody 
nepoužitelné a bude nutné 
provést nové.

KONCEPCE OPRAVY
Vzhledem k zastaralos-

ti použitých technologií a 
konstrukcí je pro splně-
ní současných standardů 
a norem nutné provést re-
konstrukci objektu v celém 
rozsahu. Zvláštní opatření 
je nutné provést pro řešení 
statických problémů. Toto 
opatření může obsahovat 
sanaci podzákladové půdy, 
aby nedocházelo k dalším 
rozšiřováním poruch. Dále 
se doporučuje vyztužit pras-
kající konstrukce ocelový-
mi tyčemi. Obvodové stěny 
nesplňují tepelně-izolační 
požadavky, což může být vy-
řešeno přidáním zateple-
ní. Okna je nutné vyměnit. 
Střešní konstrukci je třeba 
celou přepracovat a do nové 
skladby mimo jiné zahrnout 
tepelně-izolační vrstvu a 
vrstvu pojistné hydroizolace.

ODBORNÝ ODHAD 
NÁKLADŮ NA 
REKONSTRUKCI
Náklady na rekonstrukci se 

mohou lišit, protože závisí na 
zvoleném standardu provádě-
ných oprav.

Odhadovaná cena rekon-
strukce: 6200 Kč/m3

Celkový obestavěný pro-
stor: 3666,2 m3

Celková odhadovaná cena 
rekonstrukce: 22 730 440 Kč 
bez DPH

Vzhledem k současnému 
stavu objektu a očekávaným 
nákladům na celkovou re-
konstrukci se doporučuje 
zvážit demolici objektu a jeho 
nahrazení novostavbou. Fi-
nanční náklady na novostav-
bu mohou být obdobné jako 
náklady uvažované na rekon-
strukci stávajícího objektu.
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Zájmový útvar 

 
as 

 
Platba 

 
Florbal 3. - 5. t . 

 
Úterý 13. 20 – 14.05  

 
100 K /m síc 

 
Florbal 6. - 9. t . 

 
Pond lí 13.30 – 15.00  
L týden 

 
100 K /m síc 

P íprava na p ijímací zkoušky  
z j St eda 13.30 – 14.15 100 K /m síc 

Pedagogická intervence 
II. stupe  j (AN) 

 
tvrtek  

 

Sportovní kroužek pro 1. a 2. 
t ídu 

Pond lí 13.15 – 14.45  
S týden 

100 K /m síc 

Dramatický kroužek St eda 13.15 – 14.30 100 K /m síc 

P íprava na p ijímací zkoušky  
z M 

Úterý 13.30 – 15.00 
 L týden 

100 K /m síc 

Keramika Úterý 13.30 – 15.00  
 L týden 

1260,- K /pol. 

Angli tina pro 1. t ídu tvrtek 12.00 – 12.45 100 K /m síc 

Angli tina pro 2. t ídu tvrtek 12.00 – 12.45 100 K /m síc 

Pedagogická intervence (AN) Úterý 12.35 – 13. 10  

Š

 Školství

Zprávy ze školy
1. ORGANIZACE ŠKOL-

NÍHO ROKU 2017/2018
Období školního vy-

učování ve školním roce 
2017/2018 začne ve všech 
základních školách, střed-
ních školách, základních 
uměleckých školách a 

12. 2. - 18. 2. 2018  Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jind ich v 
Hradec, Litom ice, D ín, P erov, Frýdek-Místek  

konzervatořích v pondělí 
4. září 2017. Vyučování bude 
v prvním pololetí ukončeno 
ve středu 31. ledna 2018. 
Období školního vyučová-
ní ve druhém pololetí bude 
ukončeno v pátek 29. června 
2018. 

Podzimní prázdni-
ny připadnou na čtvrtek 
26. října a pátek 27. října 
2017. 

Vánoční prázdniny bu-
dou zahájeny v sobotu 
23. prosince 2017 a skončí 
v úterý 2. ledna 2018. Vy-

učování začne ve středu 
3. ledna 2018. 

Jednodenní pololetní 
prázdniny připadnou na pá-
tek 2. února 2018. 

Jarní prázdniny v délce 
jednoho týdne jsou podle 
sídla školy stanoveny takto: 

Velikonoční prázdni-
ny připadnou na čtvrtek 
29. března a pátek 30. března 
2018.

 
Poznámka: 
Pátek 30. března 2018 

je zároveň tzv. ostatním 
svátkem podle zákona 
č. 245/2000 Sb., o státních 
svátcích, o ostatních svát-
cích, o významných dnech a 
o dnech pracovního klidu, ve 
znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou 
trvat od pondělí 2. července 
2018 do pátku 31. srpna 2018. 
Období školního vyučování 
ve školním roce 2017/2018 
začne v pondělí 3. září 2018.

Volné dny ŘŠ: pátek 29. 
září; pondělky 

30. dubna a 7. května.

2. Pracovníci školy
14 pedagogů, 3 vychova-

telky, 4 asistenti pedagoga, 4 

zaměstnanci kuchyně, 3 za-
městnanci provozu.

3. Podrobnější informace
www.skolakostomlaty.cz

4. Plánované akce školy
Plavání pro 2. a 3. ročník 

(od letošního školního roku 
povinná výuka) od 11. 9. do 
13. 11.

Kurzy OSV („adaptační“) 
od 11. 9. do 15. 9.

Účast v projektech Mléko 

do škol a Ovoce do škol pro 
všechny ročníky.

Divadlo Nymburk 
12. 10. 2017 pro 1. - 4. r.: Ko-
cour v botách.

Dopravní hřiště pro 
4. třídu dne 18. října.

Kino Nymburk: Hrátky na 
pohádky dne 15. 11. pro 1. a 
2. třídu.

Divadlo Poděbrady: 
Ženich pro čertici a pro 

děti z 1. - 4. třídy dne 1. 12.
Program Planeta Země - 

Brazílie, připra-
veno na 8. 12. pro 
2. stupeň, kino 
Nymburk.

Lyžařský kurz 
od 18. do 23. led-
na 2018.

Termíny peda-
gogických rad: 

20. 11., 22. 1., 
23. 4. 25. 6.

Škola v přírodě 
pro 3. třídu - jaro 
2018 - v jednání.

Termín Aka-
demie 13. června 
(náhradní 20. 6.).

 Pokračující 
projekty: Recy-
klohraní (sběr 
baterií, drobné 
elektroniky), sběr 
papíru a PET ví-
ček.

 Aktivní je KMD 
a KMČ (klub mla-
dého diváka a čte-
náře).

 Další sportovní, 
kulturní a vzdělá-
vací akce dle prů-
běžné nabídky.

ZŠ Kostomlaty 
nad Labem

Zájmové útvary pro školní rok  2017/2018
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Všechna fota: Marta Dvořáková

Zahájení školního roku
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Vážení ob-
čané,

rád bych Vás 
v krátkosti se-
známil s tím, 

co se děje u hasičů v Hroněticích. 
Naše mužské soutěžní družstvo 
se zúčastnilo memoriálu pana 
Vance ve Slovči, kde jsme získali 
2. místo. Celkově jsme tak po po-
sledním závodu ligy na krásném 
3. místě. Děkujeme našim mu-
žům, blahopřejeme jim  a náš dík 

O t e v í -
rací doba 
knihovny je 
každé pon-
dělí a čtvrtek 
od 16 do 18 

hodin a každou sobotu od 9 do 
11 hodin. Knihovna nabízí stu-
dijní kout s PC, internetem, tis-
kárnou a možností kopírování a 
skenování. Aktuální informace 
knihovny jsou na webové stránce 
www.kostomlaty-knihovna.cz

Klub Kamarád nabízí i v tom-
to školním roce hernu pro malé 
děti a jejich maminky (úterý do-
poledne), kroužky pro školkové 
i školní děti, knihovní aktivity a 
jednorázové akce.

Všechny podrobné informa-
ce najdete na:

www.klubkamarad.cz.
Stále je v šatně klubu k dispo-

zici inzertní nástěnka. Nabídku 
nebo poptávku si sami můžete 
vyvěsit, nebo ji zašlete e-mai-
lem na klubovou adresu, my ji 
vytiskneme a vyvěsíme za Vás. 
Inzerát je možné umístit i na 
našich webových stránkách. 
Podmínkou je uvést u inzerátu 
telefonní či e-mailový kontakt.

Z činnosti SDH Hronětice

Klub Kamarád a knihovna

patří především trenérovi Stan-
dovi Novákovi! Soutěžní sezonu 
jsme zakončili opékáním kuřat a 
posezením v hasičské zbrojnici.

Zúčastnili jsme se námětové-
ho cvičení 6. okrsku ve Strakách, 
s technikou CAS 25 1+5. Další 
cvičení proběhlo 23.9. ve Zbo-
žíčku.

Pro další období připravujeme 
tyto akce:

- 14. 10. od 8 hodin proběhne 
sběr železa ve všech našich ob-

cích. Prosíme, aby občané, kteří 
nám chtějí přispět starým žele-
zem, kontaktovali p. Škorničku 
na tel: 737 018 055, nebo dali 
železo před své domy.

- 28. 10. proběhne v hasičské 
zbrojnici dlabání dýní, poté ná-
sleduje lampionový průvod a již 
tradiční diskotéka pro děti. Čas 
konání upřesníme v obecním 
rozhlase.

- 11. 11. od 20 hodin zveme 
širokou veřejnost na posvícenské 

posezení s hudbou pana Petr-
nouška v hasičské zbrojnici.

- 5. 12. nás v hasičské zbroj-
nici navštíví Mikuláš se svým 
doprovodem, který jistě bude 
mít pro děti připravenu bohatou 
nadílku.

- 9. 12. nás čeká valná hroma-
da SDH Hronětice v naší hasič-
ské zbrojnici.

Starosta SDH 
Mirek Škornička

Vedle vývěsky Klubu Kamarád (při vstupu 
k hale BIOS) jsme umístili poštovní schránku, 
do níž můžete vhazovat 
veškeré dopisy, při-
hlášky a vzkazy, 
které jsou urče-
né Klubu nebo 
knihovně. 

Nově nabízíme 
kroužek angličtiny 
pro školní děti a do-
pravní kroužek.

Z minulé Adventní výstavy byl výtěžek 
z dobrovolného vstupu použit pro projekt 
„Nedoklubko“, který pomáhá předčasně na-
rozeným dětem a jejich rodičům. Nakoupili 
jsme materiál na háčkování a pletení čepiček, 
bačkůrek, rukaviček pro malinké děti. Uvítá-
me jakoukoliv pomoc při pletení a háčkování. 
Potřebujeme šikovné ruce a ochotu pomoci. 
Materiál zajistíme. Projekt není časově ome-
zen, takže kdykoliv nás můžete kontaktovat 
přes email, telefon nebo osobně v knihovně či 
klubovně.

Na neděli 5. listopadu 2017 připravujeme 
Lampionový průvod. Akce začne v 17 hod., 
bližší informace budou vyhlášeny rozhlasem a 
umístěné na webových stránkách Klubu.

Zveme Vás na Adventní výstavu, které pro-
běhne v Hostinci „Na Place“ v sobotu 2. pro-
since 2017 od 10 do 16 hod. a na rozsvěcení 
vánočního stromu od 16:30 hod. u Jednoty.

-

-

Tradiční Mikuláš s nadílkou pro děti proběhne v 
klubovně v neděli 3. prosince 2017. Na tuto akci je 
nutná rezervace.

S přáním krásného podzimu Klub Kamarád

Fo
to

: M
ar

ta
 D

vo
řá

ko
vá

Fo
to

: M
ar

ta
 D

vo
řá

ko
vá

Lánské posvícení 2017 Lánské posvícení 2017
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Zvonice
Pro futura rei memoria!
V rámci rekonstrukce střechy 

naší kostomlatské zvonice bylo 
přistoupeno k sanaci tzv. ma-
kovice (malá kulovitá ozdoba 
věže), která v sobě skrývala ma-
lou železnou schránku. K jejímu 
otevření (kterého jsem se mohl 
zúčastnit) bylo přistoupeno ve 
fi rmě KROLAN s.r.o., jež celou 
opravu provádí. Uvnitř se skrý-
valo několik obálek. Všechny 
byly výrazně nadepsány latin-
ským heslem: „Pro futura rei 
memoria!“. Toto motto by se 
dalo volněji přeložit takto: „Na 
paměť budoucím generacím!“. 
Obálky obsahovaly dopisy, do-
bové fotografi e a pár mincí nebo 
bankovek. Nejstarší nalezený do-
pis pochází ze 4. srpna 1922 a byl 
sepsán na zdejší faře. V dopise 
stojí: „Za patronátního pána, kní-
žete Rudolfa Ferdinanda Kinský-
-ho, pana na Lysé a Benátkách, za 
centrálního ředitele panství Emila 
Trubla, za duchovního správce, za 
duchovního správce Ferdinanda 
Šifaldy, za starosty obce Františ-
ka Škopka byl důkladně opraven 
zdejší chrám Páně sv. Bartolo-
měje a při tom zřízena tato nová 
makovice a umístěna na zvoni-
ce panem Františkem Kellerem 
klempířem z Nových Benátek. 
Oprava provedena panem An-
tonínem Soumarem architektem 
u Nových Benátek. Stalo se to v 
letních měsících červnu červenci 
a srpnu roku 1922, v době, kdy 
byla ještě po světové válce veliká 
drahota a rozhárané poměry ná-
boženské i sociální. Tou dobou 
platilo se za 1q pšenice 400 kč, žita 
360 k, maso vepřové 30 kor hovězí 
22 k za 1 kg, za 1 vejce 1 kor, za 1 
kg másla 50 kor. 1 q sena 300 k., 
slámy 100 – 200 kč, pracovní síla 
při osmihodinné době pracovní 
zedník 48 k., dělník 32 k, tesař 50 
k., klempíř 60 k denně, cihly stály 
v té době 1000 kusů 400 – 500 k., 
vápno 1 q 40 k., cement 1 q 90 k., 
dříví 1 m3 500 – 800 k., 1 litr piva 
obyčejného 3 k 20 h.“

V dopise je podepsán Jan 
Dytrych, farář ve výslužbě, Eliška 
Šifaldová, Ferdinand Šifalda, fa-
rář a arch. Antonín Soumar. 

Další dva dopisy pocházejí z 
roku 1967. První byl sepsán opět 
na faře a píše se v něm: „Oprava 
zvonice v Kostomlatech. Stavební 

podnik v Poděbradech dvakrát 
odřekl provésti opravu zvonice v 
Kostomlatech s odůvodněním, 
že má velikou kapacitu oprav, 
které nestačí provésti. Nezbývalo 
nic jiného nežli vyvinout vlastní 
initiatívu a pod místním hospo-
dářstvím v Kostomlatech začít 
opravu zvonice. Začali jsme 17. 
července 1967 práce pokryvačské 
pod vedením prvního a hlavního 
pokryvače p. Václava Nývlta t.č. 
duchovního správce v Lovčicích, 
Běrunicích, Žiželicích a Rázso-
chách, který se tomu řemeslu 
naučil jako bohoslovec, když byl 
nasazen za války v Německu v 
Brémách, druhý pokryvač byl: 
Štěpán Mácha z Týna nad Vlta-
vou, švagr místního duchovního 
správce. Dále pomáhali: František 
Hlavín, duchovní správce v Kosto-
mlatech a v Milovicích a Josef Ku-
čera, kostelník – oba dodávali k 
ruce materiál: prkna a eternit. Na 
díle se účastnili další řemeslníci 
p. František Fidler, tesař z Kosto-
mlat, p. Karel Tomášek, klempíř 
z Nymburka, oba jsou zaměst-
nanci ČSD Nymburk. Vypomohl 
také Bohuslav Hutr, pokryvač 
z Doubravy, křížek pozlatil p. J. 
Snopek z Kostomlat. Střecha byla 
pokrytá za 10 dní, oplechování 
věžičky a rohů trvalo až do kon-
ce září – poněvadž zaměstnanci 
ČSD mohli dělat jen po zaměstná-
ní a ve volnou sobotu jednou za 14 
dní. Předsedou MNV v Kostomla-
tech byl J. Brynych z Kostomlat, 
vedoucí místního hospodářství: p. 
Nechanský. Za propůjčení fi rmy 
platili jsme nejprve 50 % - potom 
70 % - poněvadž jsme zachra-
ňovali historickou památku pro 
obec a při tom jsme si obstarávali 
všechno sami – byly to krvavé pe-
níze. Habeant sibi. Stát slíbil 15 
000 Kčs, ale nejprve musí místní 

duchovní správce: Frant. Hlavín 
vybrat od farníků: 20 000 Kčs. 
Stalo se to za okres. církevního ta-
jemníka: Antonína Pátka z Kosto-
mlátek. Jaká byla životní úroveň: 
Úřední cena za 1 hod. práce na 
střeše: 7,80 Kč, 1 kg másla: 40 Kčs, 
1 kg cukru: krystal: 7,30, kostka: 9 
Kčs. 1 m3 prken: 1,200 Kčs, 1q ce-
mentu: 52 Kčs – maso vepř. 30-35 
Kčs, hovězí: přední 17 Kčs, zadní 
29 Kč – na svíčkovou = 40,-  uze-
né = 26,- moravské bez kostí: 60,- 
párky = 30,- špekáčky = 25 obilí, 
pšenice 1q = 190,- ječmen 180,- 
žito 165,- cukrovka 25,- brambory 
jarní = 250 – 66 zimní 72- 40 to je 
výrobní cena – spotřební je skoro 
dvojnásobná. 15. září 1967; Farní 
úřad v Kostomlatech u Nymburka 
František Hlavín, duch. správce; p. 
Václav Nývlt, duch. správce z Lov-
čic; Štěpán Mácha u vodostavby, 
Týn; Fidler František – tesař.“

Druhý dopis, jenž sepsali na 
zdejším MNV, zní takto: „Kosto-
mlaty 16. září 1967. U příleži-
tosti velké opravy naší kostelní 
věže, klademe sem tento papír a 
na něm chceme budoucím gene-
racím říci o dnešní situaci v naší 
obci, Kostomlatech nad Labem. 
Kostomlaty po sloučení s obcemi 
Lány a Doubravou mají dnes 454 
domů a 1629 obyvatel. Kostomla-
ty samy dostavují dnes velký by-
tový dům, který ponese číslo 333. 
Celá obec je socialistická. Celý 
obchod je soustředěn v družstvu 
„Jednota“ a zemědělství v Jed-
notném zemědělském družstvu. 
Hnací silou v obci je Komunistic-
ká strana Československa. V čele 
obce stojí 32členný Místní národ-
ní výbor, jehož předsedou je dnes 
mladý komunista Josef Brynych z 
čísla 220. Hodiny, které nám s této 
věže dlouhá léta hlásily čas, již do-
sloužily a byly zrušeny. Plánuje se 

dosazení hodin elektrických. Naše 
nádraží bylo rozšířeno, prodlou-
ženo a plně zautomatizováno, 
jako jedno z prvních v republice. 
Průměrně dobrý řemeslník dnes 
vydělává 1200 až 1500 Kčs mě-
síčně. 1 kg chleba stojí 2.60 Kčs, 
mouka 3.70, cukr 8,- maso hovězí 
15 – 20,-, vepřové 20,- až 30,- Kčs 
dle druhu. 1 l piva 3,- Kčs, sádlo 
neškvařené 23,- a máslo 1. tř. 40,- 
Kčs. Naše základní 9letá škola má 
220 žáků a 12 učitelů z toho 9 žen 
a 3 muže. Ředitelem je Zdeněk 
Holub z Libice. Dnes je u nás 622 
rodin, které mají 575 radiopřijí-
mačů a 295 televizorů, 40 osob. 
aut  a na 200 jednostopých moto-
rových vozidel. Z vybavení našich 
domácností, pokud se týká praček, 
chladniček, plynových a elektr. 
kamen, odpovídá dnešní běžné 
životní úrovni. Duchovní správu 
na faře vede dnes administrátor 
František Hlavín. Každý náš člo-
věk starší 60 let pobírá důchod, 
dnes není žebráků, jako bývalo. 
Náš poštovní úřad má v evidenci 
488 důchodců, kterým je vypláce-
no 266 628,60 Kčs měsíčně. Tuto 
zprávu klademe ke zprávě, která 
sem i s penězi tehdejší doby, byla 
dána v r. 1922, tehdejším zdej-
ším farářem Ferdinandem Šifal-
dou. Současně i my sem dáváme 
mince dnešní doby v hodnotě 1 
haléře, 3 haléřů, 5 hal., 10 hal, 25 
hal, 50 hal., dále 1 Kčs, 3 Kčs a 5 
Korun československých. Sepsáno 
na Místním národním výboru v 
Kostomlatech nad Labem, dne 16. 
září 1967 místním kronikářem 
Antonínem Černým, nar. v roce 
1898 v Kostomlatech. Ant. Černý 
kronikář; Brynych Josef předseda 
MNV; Ant. Rylich, prof. v.v., člen 
kulturní komise národního výbo-
ru“ .

Martin Piják

Foto: soukrom
ý archiv autora

Foto: soukrom
ý archiv autora

Foto: soukrom
ý archiv autora
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Psáno v kronicePsáno v kronice
Hronětice
Zemědělství  - rok 1959
V Hroněticích veške-

rou zemědělskou půdu 
nadále obhospodařu-
je Jednotné zemědělské 
družstvo o celkové vý-
měře včetně záhumenek 
563,84ha. Během roku 
ubyly 2 členky (úmrtím 
a přestěhováním) a nově 
do družstva vstoupilo 7 
členů, takže k 31.12.1959 
mělo JZD celkem 123 
členů, z toho 13 nepra-
cujících (pro stáří) a 44 
mužů a 66 žen. Tento 
pracovní kolektiv, do-
plněný brigádními pra-
covníky obhospodařoval 
528,39 ha zemědělské 
půdy.

Rostlinná výroba byla 
zahájena značným úspě-
chem. Příznivé jarní ob-
dobí umožnilo pracov-
níkům družstva získat 
náskok, který si udrželi 
téměř po celý rok. Vý-
nosy byly dobré, sklizeň 
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Září-včelařský podzim
Třetí zářijová dekáda je 

známá jako václavské léto, 
léto sv.Václava, nebo též léto 
babí. Toto poslední pojme-
nování vzniklo podle pavou-
čích vláken vypouštěných 
zejména mláďaty běžníka 
květomilného, která připo-
mínají vlasy stařen. Babí léto 
může trvat týden, ale také ne-
musí být.

Podzimní rovnodennost je 
důležitým ukazatelem v ži-
votě včelstva, protože se po 
tomto období začíná zkra-
covat den a prodlužovat noc. 
Ještě se líhnou mladušky 
zimní generace včel. Matky 
výrazně omezují kladení. Z 

úlů byli vyhnáni poslední 
trubci, kteří již v tuto dobu 
nemají žádnou funkci.

Včelstvo intenzivně tmelí 
propolisem všechny skuliny, 
je to z důvodu utěsnění úlu, 
dezinfekce a také se tím brá-
ní zavíječi voskovému. Ten 
využívá  všechny mezery ke 
kladení vajíček a larvy ničí 
pylové zásoby.

Na počátku včelařského 
podzimu by měl mít zakr-
meno i ten největší opozdi-
lec. Do včelstev bychom měli 
zasahovat jen v nejnutnějších 
případech a nezadávat tak 
příležitost k loupeži.

Loupež děsí snad každého 
včelaře. Chování včel připo-
míná rojení, jen s tím rozdí-

lem, že včelky spolu zápasí, 
ve snaze dostat se do úlu. 
Mírné včelstvo se neubrání 
a lupičky si odnášejí uložené 
zásoby. Co zbývá po takovém 
napadení? Vydrancovaný úl, 
mrtvolky včel a včelaři oči 
pro pláč! Jediná možnost, 
uzavřít vstupní otvor tzv. na 
jednu včelu - šíře do 1 cm. 
Pokud to nepomůže, úplně úl 
zavřít. Většinou mívají úly za-
síťovaná dna, přísun vzduchu 
je tedy zajištěn. Včelař kropí 
vodou, ve snaze rozehnat to 
množství včel, dýmá, běduje 
a pláče. Obhlíží oblohu, jestli 
nebude pršet, déšť i noc ob-

vykle loupež ukončí. Často 
bývají lupičky tak akční, že 
nezbývá nic jiného než úl vy-
sypat, otočit a chov v tomto 
úle ukončit. Není možné zlo-
bit se na včely, jednají pudově 
a v této době mají mít svých 
zásob dost. Vina je na straně 
včelaře. Mělo platit pravidlo, 
že když se odebírají medové 
plásty a sundavají medníky, 
tak ihned včelstva řádně na-
krmit!

  Med ti tvůj život osladí,
jako když maminka pohladí                                                

Včelám dík !

text a foto: Marta Dvořáková 

Rok včely

 Z kroniky / Příroda

brambor byla úspěšná.
Žně byly zahájeny včas. 

Jen práce podzimní byly 
provedeny se zpožděním, 
velké sucho nedovolilo za-
sít včas.

Druhým odvětvím bylo 
zelinářství, dobrý výnos 
poskytly produkty semen-
né – česnek, cibule sazečka 
a zejména cibule na seme-
no.

Marta Dvořáková
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Pozorování zajímavých brouků v Kostomlatech
V minulém čísle jsem psal 

o pozorování Májky obecné. 
Dalším ze zajímavých brouků, 
kterého se mi podařilo letos v 
Kostomlatech pozorovat je No-
sorožík kapucínek (Orictenes 
nasicornis). Tohoto brouka 
(samce) jsem 27.5.2017 objevil 
v nádobě na šrot na našem dvo-
ře v Hronětické ulici. V okolí 
jsem jej pozoroval v Lysé na 
Výstavišti a Masarykově ulici, 
v Brandýse i v areálech průmy-
slových fi rem, v Čelákovicích 
(část Jiřina), v Nymburce na os-
trově. V Praze jsem jej pozoro-
val v noci u lamp v areálu Letov 
a malého samce jsem našel i v 
Pařížské ulici. 

Nosorožík kapucínek je roz-
šířen téměř po celé Evropě, 
střední Asii a severní Africe. V 

areálu svého rozšíření vytváří 
několik poddruhů.  Z rodu Na-
sicornis, který tvoří zhruba 220 
druhů žijící převážně v tropic-
kých oblastech, u nás žije jen 
jediný a to Nosorožík kapucí-
nek. Zbarvení tohoto brouka je 
hnědé až černé, samci mají na 
hlavě růžek a výrůstek na štítu, 
samice mají růžek jen nazna-
čený. Dorůstá velikosti 25-40 
mm. Nosorožík patří mezi zá-
konem chráněné druhy zvířat 
a ohrožen je zvláště z důvodů 
mizení starých dubových stro-
mů, v nichž se vyvíjí jeho larvy. 
Dospělí brouci jsou aktivní za 
soumraku a v noci.  Dospěl-
ci (tzv. imaga) po vylíhnutí z 
kokonu žijí jen 4-5 týdnů v 
rozmezí května a září.  Samice 
Nosorožíka klade svá vajíčka 

do starých a trouch-
nivějících dubů do 
pilin nebo do kom-
postů. Vývoj larvy 
trvá 2-3 roky v závis-
losti na počasí. Larva 
během svého vývoje 
může dorůst až do 
velikosti 80-100 mm. 
Po zakuklení larvy se 
brouk vytvoří za dva měsíce, 
ale i pak v kokonu zůstává další 
dva měsíce, než se zpevní jeho 
tělo a on jej opustí. V kokonu 
může i přezimovat. Nosorožíci 
kapucínci jsou na dub vázáni 
nejen svým rozmnožováním, 
ale dospělí brouci rádi sají mízu 
právě z dubu.

Oba zmiňované druhy brou-
ků byli v minulosti poměrně 
vzácné, díky ničení luk a sta-

rých stromů. Dnes se už začí-
nají opět objevovat, což svědčí 
o tom, že náš svět se pomalu 
vrací do normálu. Je to symbol 
naděje pro ně i pro nás.

text a foto: 
David Macháček 

priroda.kostomlaty@seznam.cz

Nosorožík kapucínek 
27.5.2017 Kostomlaty

Počasí je pro lidský život a čin-
nosti s ním spojené velmi důleži-
té, proto o něho byl zájem už od 
pradávna. Dochovaly se zmínky, 
že již kolem 6. století př. n. l. lidé 
pozorovali počasí a též si jeho vý-
voj zaznamenávali, zatím ovšem 
ne nijak systematicky. Lidé ho sle-
dovali v dávné historii zejména z 
hlediska obživy, tedy zemědělství. 
I když v dávné historii neměli lidé 
žádné znalosti a vědomosti týka-
jící se meteorologických projevů, 
přesto byli schopni již ve 4. století 
př. n. l. objasnit některé meteorolo-
gické jevy a stali se tak průkopníky 
dnešní meteorologie. Příkladem 
může být Hippokrates, řecký lékař, 
který se pokusil společně s jinými 
základní přírodní jevy vysvětlit. V 
roce 350 př. n. l. byla dokončena 
kniha Meteorogica a to řeckým 
učencem Aristotelem. Současně 
byl v souvislosti s touto událostí 
zaveden pojem Meteorologie. Zá-
kladní kameny meteorologie byly 
tedy položeny právě v této knize, ve 
které jsou vysvětleny přírodní pro-
cesy a jevy. Prvními meteorology 
byli vysoce postavení kněží, me-
dicinmani a šamani. Proto výklad 
jevů nekoresponduje s dnešním 
pohledem moderní meteorologie 
a byl vykládán v souladu s nadpři-
rozenem a s náboženskými prv-
ky. V roce 300 př. n. l. byl poprvé 
zmíněn srážkoměr (pozn. nádoba 

na měření atmosférických srážek). 
Před pádem římské Říše se jako 
poslední pokusil vyložit počasí 
ve vztahu k logice Plinius starší a 
to prostřednictvím díla Historia 
Naturalis. Přesuneme-li se do ob-
dobí po Kristu, tak zjistíme, že se 
meteorologie začínala vyvíjet po-
měrně rychle a byla již o něco více 
v souladu s dnešní dobou. V roce 
64 začíná být meteorologie spojo-
vána s astronomií a astrologií. Prv-
ní zmínka o počasí v Čechách byla 
učiněna v Kosmově kronice roku 
1092. Nyní se podíváme na vývoj 
vědy v novější době, zejména na 
vznik přístrojů pro měření počasí, 
meteorologických stanic (pozn. 
objekt sloužící k pozorování a 
měření počasí) a objasňování me-
teorologických jevů. Kolem roku 
1600 byl prvně vyroben teploměr, 
v roce 1644 byl sestrojen rtuťový 
barometr a to Janem Evangelistou 
Torricellim. O deset let později 
vznikla první síť meteorologických 
pozorování na území Evropy, což 
byl základ staniční sítě, která slouží 
dodnes v rámci Světové meteo-
rologické organizace (WMO). V 
roce 1662 se poprvé objevují sys-
tematická pozorování počasí, o pět 
let později byl sestrojen anemome-
tr (pozn. přístroj pro měření směru 
a síly větru). V roce 1704 fyzik Isaac 
Newton objasnil, proč je duha ba-
revná. Roku 1742 Andres Celsius 

připravil novou teplotní stupnici, 
kterou používáme u nás dodnes. 
Roku 1775 se začalo se systema-
tickým měřením teploty vzduchu 
v pražském Klementinu (pozn. 
ne zcela souvislé bylo toto měření 
do roku 1784), stanici s nejdelší řa-
dou měření teploty vzduchu u nás. 
Roku 1804 se začaly na této stanici 
měřit systematicky spadlé sráž-
ky, nepravidelně se na této stanici 
měřily dokonce dříve než teploty, 
a to už od roku 1752. Počátkem 
18. století vznikají první meteo-
rologické organizace a stanice, o 
nichž bude řeč poté v samotném 
článku. Kelvinovu stupnici zavedl 
W. T. Kelvin roku 1848 jako stup-
nici absolutní teploty, která je dnes 
často využívána numerickými 
modely. Roku 1854 byl založen 
Britský meteorologický úřad a to 
Robertem Fitzroyem. Kolem roku 
1880 vznikly první meteorologic-
ké stanice s modernější výbavou. 
Roku 1911 byl zlepšen srážkoměr 
o záznam času, kdy byla daná sráž-
ka změřena. Během 20. století byl 
v Anglii představen systém zvaný 
RADAR (pozn. dnes slouží k de-
tekci srážkově významné oblač-
nosti – aneb kde a jak prší či sně-
ží), který byl uveden do provozu 
kolem roku 1950. Roku 1951 byla 
založena Světová meteorologická 
organizace (pozn. z angl. WMO 
– World meteorological organiza-

tion). Na přelomu 20. a 21. století 
byly vypuštěny na oběžnou dráhu 
mnohé meteorologické družice 
pro snímání oblačnosti nad celou 
zeměkoulí (např. NOAA, MetOp) 
a v roce 2010 se Česká Republika 
stala součástí mezivládní organiza-
ce EUMETSAT. Kolem roku 1990 
nabrala meteorologie nové obrysy 
s příchodem internetu, který je do-
dnes hlavním zdrojem meteorolo-
gických informací a to pro širokou 
veřejnost i pro profesionály při prá-
ci s daty mezi meteorologickými 
institucemi. Práce s daty se velmi 
usnadnila a hlavně urychlila, sním-
ky z družic či radiolokátorů se staly 
modernějšími, objevily se též nové 
podoby numerických modelů a 
další produkty. Z hlediska našeho 
území došlo k poslednímu velmi 
významnému pokroku v roce 
2015, kdy byly vyměněny dva naše 
již dosluhující radiolokátory sítě 
CZRAD za nové, modernější, typu 
VAISALA. Nejen o družicích a ra-
diolokátorech bude řeč někdy příš-
tě. Výše byl uveden průřez historií 
vývoje meteorologie se zásadními 
milníky, ostatní zde nejsou z důvo-
du nedostatku místa uvedeny. Stále 
platí, že v případě jakéhokoli do-
tazu na mě ohledně problematiky 
obecně, mi neváhejte psát, a ptát se.

 
Tomáš Hrad

info@meteoaktuality.cz

Historie meteorologie
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Vážení sportovní přátelé, 
občané Kostomlat!

Astronomické léto už se 
chýlí ke konci a nás čeká 
takzvané „babí léto“.  Prázd-
niny a dovolené jsou již za 
námi, věřím, že jste si  odpo-
činuli  a načerpali sílu a no-
vou energii pro nadcházející 
dny.  Totéž doufám načerpa-
li i naši sportovci pro vstup 
do podzimních částí soutěže 
ročníku 2017 – 2018.

V minulém čísle kosto-
mlatských novin jsem vás 
informovala o dění v Sokole 
od jarních měsíců do začátku 
prázdnin.

Musím přiznat, že se v ob-
dobí prázdnin nic závažného   
neudálo, i výbor Sokola čer-
pal energii do další práce po-
sledního čtvrtletí roku 2017 a 
řešil pouze úkoly vyplývající z 
provozu Sokola.

Určitě jsme ale nezapomně-
li na kostomlatské posvícení:

– na tréninkovém hřišti 
jsme opět přivítali Lunapark 
pana Janečka. Mrzí mě ale, 
že ne v takovém rozsahu jako 
minulá léta. Určitě spousta 
dětí a myslím i rodičů byla 
zklamána.  Dle pana Janeč-
ka je příčinou malý výdělek 
jednotlivých atrakcí. Pro pří-
ští rok jednáme ze starostkou 
obce a panem Janečkem o 
vrácení atrakcí na „Plac“, jak 
to bylo v dřívějších letech. 
Důvodem je rekonstrukce 
tréninkového hřiště a přiblí-
žení atrakcí širší veřejnosti. 
Určitě nejdůležitějším úko-
lem v tomto případě bude 
zajištění bezpečnosti u hlavní 
silnice.

– fotbalový oddíl pořádal 
v pátek 25. 8. 2017 posvícen-
skou diskotéku. Návštěva 120 
zúčastněných nás příjemně 
překvapila a výdělek z této 
akce  o pár korun navýšil  naši 
pokladnu.

– volejbalový oddíl pořádal 
v sobotu posvícenský volej-
balový turnaj.

– v neděli sehrál mistrov-
ský zápas náš dorost s muž-
stvem Spartak Kutná Hora a 

A mužstvo vstoupilo do sou-
těže na druhý mistrovský zá-
pas s Kovanicemi. Gólů padlo 
jako o posvícení, bohužel ale 
více do naší sítě. Fotbalové A 
mužstvo posílil mladý fotba-
lista Jan Raška, syn bývalého 
hráče Kostomlat Jiřího Rašky, 
do dorostu přestoupil z Ka-
menného Zboží dorostenec 
Vojta Duška. Přejeme jim 
hodně úspěchů a branek v síti 
soupeře.

– v pondělí „na kostomlat-
skou zlatou“ se v našem spor-
tovním areálu konal jako již 
po několik let posvícenský 
sedmiboj. Žádosti o usku-
tečnění sedmiboje v našem 
sportovním areálu  jsme jako 
každý rok vyhověli. Děku-
jeme hlavnímu pořadateli a 
účastníku tohoto sedmiboje 
p. Pavlu Dvořákovi za fi nanč-
ní příspěvek ve výši 2 tis. Kč. 
Za sebe mohu říci, že jsem 
ráda, že se na posvícenskou 
zlatou v Kostomlatech něco 
dělo.

Poděkování patří všem tre-
nérům, asistentům a hráčům 
za podzimní přípravu, trené-
rům volejbalu a dorostu za 
letní soustředění svých svě-
řenců.

Do nadcházející sezony 
přeji všem oddílům hodně 
sportovních úspěchů a dob-
rých výsledků.

Výbor Sokola se sešel na 
první schůzce po prázdni-

Sokol

A mužstvo

Rozpis fotbalu - podzim 2017

Mladší pøípravka A

Dorost 1 A tøída skupina C

nách 14.9.2017. Na svém jed-
nání, mimo jiné, projednával 
návrh rozpočtu pro obec na 
rok 2018, vymalování chodby 
Sokolovny,  zabezpečení obou 
studní na hřišti a úklid někte-
rých prostor Sokolovny.

Jedním bodem k řešení bylo 
také vytápění sálu Sokolovny. 
Jak jsem Vás již informovala 
v minulém čísle Kostomlat-
ských novin, naše žádost o 
dotaci na vytápění sálu nám 
již na potřetí byla zamítnu-
ta pro nedostatek fi nančních 
prostředků. Stávající kamna 
takzvaná „školní“, jsou již po 
těch letech ve velmi špatném 
stavu a topit se v nich nedá. Z 
tohoto důvodu bylo výborem 
navrhnuto a schváleno použít 
stávající transparentní účet k 
zaslání dobrovolného fi nanč-
ního příspěvku od členů a 
příznivců Sokola na zakou-
pení nových kamen do sálu 
Sokolovny.

Č. transparentního účtu je 
2401021215/2010, je založe-
ný u Fio banky a.s., pod ná-
zvem Tělocvičná jednota So-
kol Kostomlaty nad Labem.

Za případné příspěvky pře-
dem moc děkujeme.

Zářivé babí léto vám srdeč-
ně přeje

Tělocvičná jednota Sokol 
Kostomlaty nad Labem

Vávrová Eva - starostkaNeděle 08.10. 2017  16:00 Rožďalovice A Doma
Nedělě 15.10. 2017  15:30 Běrunice  Doma
Sobota 21.10. 2017  15:30 Seletice Venku
Neděle 29.10. 2017  14:30 Hrubý Jeseník A Doma
Neděle 05.11. 2017  14:00 Bohemia Poděbrady B Venku
Neděle 12.11. 2017  14:00 Opočnice Doma

Sobota 07.10. 2017 10:15 TK Slovan Lysá n. L. Venku
Sobota 14.10. 2017 10:15 TJ Sokol Družba Suchdol Doma
Sobota 21.10. 2017 10:15 SK Union Čelákovice Venku
Sobota 28.10. 2017 10:15 SK Český Brod Doma
Neděle 05.11. 2017 10:15 AFK Pečky Venku
Sobota 11.11. 2017 10:15 TJ Sokol Jestřabí Lhota Doma
Neděle 19.11. 2017 10:15 FC Velim Venku

Středa 11.10. 2017 17:30 Milovice A Venku
Středa 18.10. 2017 17:00 Pátek B Doma
Středa 25.10. 2017 16:30 Sadská B  Venku
Pátek 22.09. 2017 17:30 Straky Doma
Pátek 06.10. 2017 17:30 Polaban Nymburk A Doma
Pátek 13.10. 2017 17:00 Kovanice Venku TJ Sokol Kostomlaty

oddíl kopané připravuje 4. prosince 2017

ČERTOVSKÉ ROJENÍ
Program:

Začátek 16:00 hod. - nadílka u Sokolovny pro děti a rodiče, 
kteří nechtějí čerty domů, následuje nadílka do domácností za 

doprovodu pojízdného pekla. 
V případě objednávky nebo a jakýchkoliv dotazů

volejte na tel. 737 686 125 
nebo pište na email: eva.sulcova1975@seznam.cz



strana 11  číslo 5 - září 2017 Sport

Florbal
Letní pauza už nám odzvonila 

a my už opět brousíme palubov-
ku! 17. září jsme naskočili do li-
gového kolotoče a doufejme, že 
správnou nohou. Jak jistě víte, 
předchozí dva roky jsme pokaž-
dé vyhráli soutěž a letos nás čeká 
PH+SČ přebor mužů – skupina 

D. Samozřejmě se letos budeme 
snažit o další triumf a získat po-
myslný „zlatý hattrick“. Přes léto 
jsme nabrali několik nových po-
sil, o kterých určitě bude během 
sezony ještě slyšet, ale bohužel 
najdou se i smutné zprávy. Velkou 
ztrátou je odchod našeho legen-

KostomlatyVK

Petanque
Ani v par-

ných letních 
dnech koule 
nezahálí. Po-
dařilo se nám 
opět několikrát 

vystoupat na bednu. V Lipníku 
Jarka stanula na té nejvyšší s Pav-
lem P. a Láďou N., ve Vědomicích 
to bylo druhé místo pro Danu 
a Hynka, třetí Alena s Veroni-
kou, čtvrté místo v Litovli Dana 
s Hynkem. Také jsme se zdárně 
zúčastnili MČR - v ženách Dana 
s Alenou - 4. místo a v 55+ Dana, 
Alena a Ruda - 5.místo.

Pokračujeme také v Polabské 
lize, zatím se držíme na prvním 
místě, začátkem října nás čekají 
dvě nejdůležitější utkání.

Loni jsme skončili z osmi 
týmů čtvrtí a letos již z dvanácti 
budeme 1.-2., což je velký posun 
vpřed.

4.11.2017 pořádáme již třetí 

ročník turnaje trojic O Mydlo-
varský žebřík, přípravy jsou v pl-
ném proudu, na přelomu ledna 
a února budeme pořádat první 
republikový halový turnaj v So-
kolovně. Jsme velice rádi, že byl 
v sedmiboji zařazen i petanque 
/i když vlastně náhradně, místo 
házené/ a byli jsme svědky obrov-
ských bojů a nervů. Všichni si ho 
nechali nakonec, že to bude bez 
námahy a rychle hotovo a bylo-
-nebylo?    

dárního hrotového útočníka Da-
vida Petráše, který ukončil svoji 
fl orbalovou kariéru se svou osob-
ní ligovou statistikou 56 branek, 
59 asistencí a 36 trestných minut 
na 28 zápasů. Patří mu velké díky 
nejen za tato úctyhodná čísla, ale 
i za jeho kvalitní humor v kabině, 

na hřišti a i mimo něj. Myslím, že 
budu hovořit za celý tým, když 
řeknu: „Daduno, přejeme ti hod-
ně štěstí v osobním životě a ať tě 
potkávají jen samé dobré věci!“.

Předseda oddílu 
Matouš Holub

                       Text a foto: Alena Vaníčková

Je září a pro nás je 
to opět začátek volej-

balové sezóny. Tentokrát 
jsme přihlásili družstvo 

žen, mladších a starších žákyň a 
volejbalovou přípravku.

První příprava začala 
volejbalovým kempem 
v Josefově Dole, kam 
jsme v polovině srpna 
vyjeli s 22 dětmi a 5 tre-
néry na fyzicky náročné 
soustředění. Abychom 
děti správně připravi-
li na fyzickou zátěž v 
průběhu sezóny, účast-
nila se našeho kempu i 
profesionální kondiční 
trenérka Streetfi t Lysá 
nad Labem. V následu-
jícím týdnu probíhalo 

Volejbal
soustředění naší volejbalové 
přípravky v Kostomlatech na 
místních kurtech, kterého se 
zúčastnilo 12 našich nejmlad-
ších dětí. Celé naše letní snažení 
má jeden hlavní cíl, a to utužení 
kolektivu a přípravu dětí na ná-
sledující sezónu. Jsme si vědomi, 

že v konkurenci velkých měst, 
kde trénují minimálně 3x týdně 
a mají mnohem větší členskou 
základnu, naše vesnice může ob-
stát pouze v případě, že do naše-
ho týmu přidáme kostomlatské 
srdce.

V návaznosti na to bychom 

znovu rádi rozšířili přípravku 
mladých volejbalistů 1. a 2. třídy, 
přihlášky v ZŠ u paní učitelky 
Musilové, nebo na odkazu „fa-
cebook VK Kostomlaty „

Ženy na začátku září začaly 
hrát krajský přebor II. třídy, ob-
hajobou 2. místa.  Naše řady se 

rozšiřují o první naše 
odchované hráčky, 
což je naším dlou-
holetým cílem. Bu-
deme rádi, když nás 
na našich zápasech 
podpoříte. Za kaž-
dou pomoc a pod-
poru jsme vděčni.

Za kolektiv tre-
nérů a trenérek VK 
Kostomlaty

Iveta Mezuliánková
(text a foto)

Foto: M
arta D

vořáková

Posvícenský sedmiboj Kostomlaty nad Labem 2017 13. ročník
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 Na závěr

Společenská kronika
 

Blahopřejeme k významným jubileím:
 paní Boženě Literové z Hronětic
 paní Heleně Dytrychové z Kostomlat
 panu Miloslavu Vokálovi z Vápenska
 paní Heleně Králové z Hronětic
 panu Jaromíru Vlachovi z Kostomlat
 panu Ladislavu Ježkovi z Kostomlat
 paní Janě Vojtíškové z Kostomlat
 panu Vladivoji Pavlíčkovi z Rozkoše
 panu Eriku Rathouskému z Rozkoše
Mezi námi jsme přivítali:
 Ondřeje Adama, nar. 06. 04. 2017
 Kateřinu Pokornou, nar. 14. 08. 2017
 Sofi i Neagovou, nar. 04. 09. 2017
 Štěpána Balca, nar. 06. 09. 2017
Naposledy jsme se rozloučili:
 s paní Miluškou Kuchtovou z Kostomlat
 s panem Vlastimilem Loudou z Kostomlat

Kostomlaty nad Labem – 
1. září 1957 nastupuji coby sko-
ro 7letý  chlapec  do základní 
školy a se mnou 33 dalších dětí, 
které se budou vzdělávat prv-
ních 9 let.

Jak tak koukám do kalendáře, 
tak je rok 2017 a je to krásných 
60 let od našeho nástupu na 
základní školu v Kostomlatech. 
Rychle poslat pozvánky a uspo-
řádat sraz po 60 letech. A jelikož 
máme dneska na webovkách 
„Spolužáci“ pořád co psát, tak 
se tato informace dostane snad 
ke každému. Musím vyzdvih-
nout dvě výborné spolužačky 
- Evu Kunertovou (Skopová za 
svobodna) a Alenku Stiborovou 
(Vojtěchová za svobodna), které 
mi v tom vždy pomůžou.

Musím říci, že máme do-
konce kroniku, o kterou se od 
její založení 1962, stará Eva 
Kunertová. No a naše Alenka 
Stiborová je zase správce našich 
webovek.

Tak a bylo tady prvního 
září 2017, kdy jsme se setkali v 
Kostomlatech nad Labem před 
starou školou, kde jsme prá-
vě před 60 lety nastupovali do 

Pozdrav spolužákům
první třídy. V krásné staré bu-
dově, kde je dnes galerie umění 
paní Pokorné, jsem uvítal i paní 
učitelku Sterzikovou, kterou 
jsme měli moc rádi. Po zdvoři-
lostním uvítání jsme se všichni 
přesunuli do restaurace u EVY, 
kde proběhla volná zábava. Ta 
moje děvčata připravila malé di-
vadelní představení, přednášely 
se básničky, na kytaru zahrál 
Láďa Srnec a zpívalo se. Muzika 
a dobré jídlo nesmělo chybět. A 
o dobrou náladu jsme se posta-
rali my všichni svým štěbetáním 
a sdílením životních příběhů. 
Myslím, že se tato ojedinělá akce 
povedla a všichni účastníci od-
cházeli spokojení.

Za dobrou partu 
z Kostomlat rodák 

František Bláha

VVážení ob ané, 
obec Kostomlaty nad Labem Vás srde n  zve  na 

SVATOMARTINSKÉ POSEZENÍ PRO SENIORY 
 

SETKÁNÍ SE USKUTE NÍ 9. 11. 2017 OD 15,30 HODIN 
V SÁLE HOSTINCE NA PLACE V KOSTOMLATECH 

 
Krátkým programem vystoupí žáci ZUŠ Kostomlaty nad Labem  
Ob erstvení a hudba k tanci a poslechu je zajišt no 
Svoz a rozvoz z okolních obcí je obstarán služebním vozem obce. Prosíme zájemce o svoz, 
aby se telefonicky nahlásili na Obecním ú ad  v Kostomlatech nad Labem       
na tel. 325538611, 734202166 

Všichni jste srde n  zváni 

Dám odměnu 3.000 Kč i více za sehnání starého traktoru nebo pásáčku (i nepojízd-
ného). Ne inzeráty. Prosíme pomozte nám, budujeme nové muzeum starých traktorů 

pro další generace. Tel.: 777 154 614

Dám odměnu 1.000 Kč za sehnání staršího dopravníku. Jen ve funkčním stavu. 
Tel. 777 154 614


