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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
listy na stromech se pomalu barví do 

zlatova a připomínají nám, že léto je 
definitivně za námi. Před námi je na-
opak krásný barevný podzim a stejně 
jako školáci usedli do svých lavic, tak i 
nám se po prázdninách rozjel další ko-
lotoč úkolů a povinností.

Velmi mě těší, že se nám před zahá-
jením školního roku podařilo dokončit 
rekonstrukci dalšího pavilonu mateř-
ské školy, kam v letošním roce nastou-
pilo celkem 73 dětí. Kapacita tak byla 
opětovně naplněna do posledního mís-
tečka a znovu potvrdila potřebu zre-
konstruovat i poslední pavilon mateř-
ské školy. Kromě sjednocení vzhledu 
tohoto pavilonu s ostatními tak bude 
od příštího školního roku konečně na-
výšena i kapacita mateřské školy o dal-
ších 24 míst.

Již několik let se postupně rekon-
struuje i naše základní škola. Letos se 
zdárně podařilo dokončit další rekon-
strukci pavilonu nižšího stupně, při 
které byly odstraněny azbestocemen-
tové příčky, zavedena nová elektroin-
stalace, vyměněny staré plechové stro-
py za nové sádrokartonové a osazeny 
akustické panely pro větší pohodu ve 
třídách. Zároveň dostala škola i krásný 
kabátek v podobě cihlového obložení 
štítových stěn. Budova tak postupně 

dostává úplně jiný rozměr a spolu s 
nově rekonstruovanými vnitřními pro-
story se může oprávněně srovnávat s 
těmi nejlepšími školami v okolí.

Ve škole nám zbývá ještě zrekonstru-
ovat chodbu a pavilon „C“, kde jsou 
umístěny družiny. Tam se podobně 
jako předtím v pavilonech „A“ a „B“ 
začaly projevovat negativní vlivy, způ-
sobené degradací kanalizačního a vo-
dovodního potrubí. Na mnoha místech 
vzlíná vlhkost, neboť potrubí, uložené 
pod budovou již není funkční a odpad-
ní voda tak prosakuje přímo pod tento 
pavilon. Čeká nás proto další rozsáhlá 
rekonstrukce, která je opět naplánova-
ná na období letních prázdnin příštího 
roku.    

Aby se našim školákům do školy a do 
školky dobře vykračovalo, podařilo se 
nám přes prázdniny vybudovat chod-
ník v ulici Průběžná, který je hojně vy-
užívaný obyvateli nejen této části obce, 
ale i obyvateli domů, nově vybudova-
ných v jižní části obce. Podobné chod-
níky chystáme příští rok realizovat i 

v části obce Kosto-
mlaty nad Labem od 
kostela směrem na 
„Cikánku“. Obec na 
jejich výstavbu zís-
kala dotaci ve výši 
téměř 20 milionů Kč 
a tak se těšíme na 
zvelebení i této části 
obce.

Spolu s probíhající 
přípravou výstavby 
vodovodu a kanali-
zace v obcích Roz-
koš, Lány, Hronětice 

a Vápensko ale nezapomínáme ani na 
tyto obce a pokračujeme v jednáních o 
možnosti uložení vedení nízkého na-
pětí do země i zde, aby se po dokončení 
všech prací mohly začít stejné chodní-
ky budovat i v těchto lokalitách.

V uplynulých dnech byla rovněž 
zdárně dokončena oprava zbývající 
části střechy kostela a její sanktusníko-
vé věže, na které byl po mnoha letech 
opět vztyčen kříž, který ke kostelu ne-
odmyslitelně patří a dlouhá léta ležel 
opomenut mimo budovu kostela. 
Již z dálky můžeme obdivovat jeho 
zdobnou siluetu, která jistě upoutá 
pozornost nejednoho návštěvníka 
Kostomlat.
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Výsledky voleb

Soustavné práce probí-
hají také na stavbě lávky a 
mostu přes Vlkavský po-
tok. Stejně jako u předcho-
zích staveb jsme letos měli 
štěstí na zhotovitele, a tak 
se stavby daří realizovat ve 
sjednaných termínech a v 
požadované kvalitě. Zho-
tovitel mostu nás navíc 
mile překvapil nabídkou, 
otevřít komunikaci v dří-
vějším termínu, za což mu 
patří veliký dík, neboť to 
pro nás pro všechny zna-
mená velkou úlevu.

Na programu dne ale 
nejsou jen stavební práce. 
Významnou událostí pro 
nás pro všechny byl urči-

tě křest knihy „Kostomla-
ty sobě“, kterou o našich 
obcích sepsala PhDr. Iva-
na Šmejdová. Slavnostní 
událost proběhla v rámci 
kostomlatského posvíce-
ní na nově získané farské 
zahradě, kde jsme s autor-
kou mohli strávit příjemné 
odpoledne. Podle Vašich 
reakcí věřím, že se kniha, 

která formou vzpomínek 
mnohých z vás dokumen-
tuje život v našich obcích, 
stane oblíbenou součástí 
vašich knihoven i pro bu-
doucí generace. 

Ráda bych na tomto 
místě poděkovala zaměst-
nancům úřadu a členům 
Sboru dobrovolných hasi-
čů Hronětice, kteří vytvo-
řili potřebné zázemí pro 
tuto společenskou akci a 
přispěli tak velkou měrou 
k celkově dobré náladě, 
která celý křest provázela. 

Kniha, vydaná k nad-
cházejícímu osmistému 
výročí první zmínky o 
Kostomlatech, je pro kaž-
dou domácnost bezplatně 
k dispozici na obecním 
úřadu.

Kromě květnových Sta-
ročeských májů se po 
dlouhé covidové době s 
různými omezeními v obci 
rovněž podařilo uspořádat 
spoustu dalších sportovně 
kulturních akcí od Klose 
Cupu, přes fotbalový Tur-
naj KOSTOMLAT, posví-
censký volejbalový turnaj, 
turnaje v petanque až po 
jednotlivé akce, pořádané 
Klubem Kamarád, Sbo-
rem dobrovolných hasičů 
a dalšími. Všem organizá-
torům, kteří jsou ochotni 
obětovat svůj volný čas 
pro ostatní a přispívají 

tím ke zlepšení nálady v 
obci, proto patří rovněž 
velký dík.

Na závěr mi ještě dovol-
te, abych poděkovala všem 
zastupitelům za jejich do-
savadní činost a za jejich 
čas věnovaným věcem ve-

řejným. Děkuji také vám 
všem za dosavadní pod-
poru a přeji vám krásné 
podzimní dny, a především 
pevné zdraví. 

S úctou
Ing. Romana Hradilová, 

starostka 

Ve dnech 23. a 24. září a 1. 
a 2. října proběhly komunální 
volby a obě kola voleb do Se-
nátu Parlamentu ČR. 

Komunálních voleb se zú-
častnilo celkem 50,53% opráv-
něných voličů. Zastupiteli byli 
zvoleni (pořadí dle preferenč-
ních hlasů): 

1.  Ing. Romana Hradilová (486 hlasů) 9.  Mgr. Aleš Křeček (360 hlasů)
2. Tomáš Houdek (478 hlasů) 10.  Ladislav Radil (351 hlasů)
3.  Michal Bureš (469 hlasů) 11.  Bc. Jan Kučera (292 hlasů)
4.  Ing. Petr Vild (451 hlasů) 12.  Bc. Martin Piják (289 hlasů)
5.  Ing. Petr Zalabák (424 hlasů) 13.  Ing. Jan Zalabák (262 hlasů)
6.  Josef Novotný (423 hlasů) 14.  Tomáš Říha (228 hlasů)
7.  Zbyněk Adam (411 hlasů) 15.  Mgr. Adam Vaněk (227 hlasů)
8.  František Touš (403 hlasů) 

Hlasování v senátních 
volbách

Volební účast v prvním 
kole: 48,53%

Hlasy kandidátů v prvním 
kole (dle pořadového čísla): 
Ing. Tomáš Czernin (195 
hlasů), Ing. René Franěk 

(86 hlasů), JUDr. Václav Ort 
(19 hlasů), Mgr. Bc. Marta 
Martinová (125 hlasů), Ing. 
Jaromír Dědeček (175 hla-
sů), Eva Kotyzová (44 hla-
sů), Ing. Dana Kracíková (29 
hlasů)

Do druhého kola voleb po-

stoupili: Ing. Tomáš Czernin 
(KDU+ODS+TOP09) a Ing. 
Jaromír Dědeček (ANO).

Volební účast ve druhém 
kole: 21,65%

Výsledek druhého kola: 
Ing. Tomáš Czernin (176 
hlasů), Ing. Jaromír Dědeček 

(148 hlasů). 
Senátorem za obvod č. 

37 – Jičín byl dle celkových 
výsledků zvolen Ing. Tomáš 
Czernin.

Kompletní výsledky lze na-
lézt na webu www.volby.cz.  
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Vážení čtenáři,
začal nový školní rok a tak 

bych Vás ráda podrobněji se-
známila s výchovně vzdělá-
vacími metodami v naší ma-
teřské škole. V současné době 
máme v provozu tři třídy, ve 
kterých se i s výjimkou z počtu 
dětí (navýšení počtu) vzdělává 
73 dětí. V každé třídě se o děti 
starají vždy dvě kmenové uči-
telky, jedna asistentka a pro-
vozní.

Ve školce pracujeme mo-
derními pedagogickými me-
todami, využíváme nejnovější 
poznatky a trendy z oblasti 
pedagogiky a speciální peda-
gogiky.

Školka v současné době fi-
nancuje v rámci programu 
OP VVV Šablony III s názvem 
Rozvoj mateřské školy školní-
ho asistenta a projektové dny 
zaměřené na polytechnickou 
výchovu.

ZELENÁ A ŽLUTÁ TŘÍDA
Věkové složení třídy: hetero-

genní 3-6 (7)let
Implementace metod a fo-

rem výchovně vzdělávací prá-
ce vycházející z pedagogiky 
Začít spolu pro předškolní 
věk.

Principy, zásady a metody 
práce programu Začít spolu:

1. Společné vzdělávání pro 
všechny – respektujeme indi-
viduální potřeby dětí a úroveň 
jejich aktuálních schopností, 
vědomostí a dovedností, bu-
dujeme vzájemnou důvěru, 
respekt a spolupráci prostřed-
nictvím kooperativního učení

2. Učíme se v souvislostech 
– vytváříme prostředí a pod-
mínky podporující přirozenou 
dětskou zvídavost, která vede 
dítě k otázkám vztahujícím se 
k fungování okolního světa a 
porozumění těmto jevům v 
souvislostech

3. Rodiče jsou vítanými 
partnery – mohou se aktivně 

dle svých možností podílet 
na chodu školy, což je přínos-
né pro děti z hlediska pocitu 
bezpečí, přehledného komuni-
kačního prostředí a usnadnění 
překážek v učení

4. Aktivní zapojení dítěte 
– děti mají prostor k objevová-
ní, hledání vlastních strategií 
a učení se prožitkem. Rozvoj 
spolupráce dětí a jejich vzá-
jemného učení, sebehodnoce-
ní a sebereflexe po práci nejen 
v centrech aktivit

5. Orientace na dítě – v dě-
tech budujeme jejich vlastní 
vnitřní motivaci k práci, vzdě-
lávání se a komunikaci s lidmi, 
radost z poznávání nového, 
dbáme na psychosociální pod-
mínky v MŠ vytvářením po-
zitivní atmosféry, práce s chy-
bou jako nástrojem k hledání 
nových řešení.

6. Centra aktivit jako stě-
žejní forma výchovně vzdě-
lávacího procesu – jedná se 
o integrovanou tematickou 
výuku v ohraničených učeb-
ních prostorech: domácnost, 
ateliér, dílna, knihy a písmena, 
dramatika, pokusy a objevy, 
kostky, manipulační a stolní 
hry, hudba, zahrada.

ČERVENÁ TŘÍDA
Věkové složení třídy: hetero-

genní 3-6 (7)let
Implementace metod, prin-

cipů a forem výchovně vzdělá-
vací práce vycházející z peda-
gogiky Marie Montessori pro 
předškolní věk.

Principy, zásady a metody 
práce Montessori pedagogiky:

Absorbující mysl je v sou-
časné době neurology popsána 
jako tzv. plasticita mozku. Vy-
cházíme tedy z vědeckých po-
znatků o jedinečných schop-
nostech mysli dítěte do šesti 
let absorbovat vše kolem sebe 
(jazyk, pohyb, emoce, přesvěd-
čení a poznání) snadno a bez 
úsilí, tedy s minimem vědomé-
ho zapojení vůle.

Senzitivní fáze jsou ohrani-
čené časové úseky, kdy u dítěte 
pozorujeme období zvýšené 
vnímavosti pro učení se růz-
ným dovednostem a poznat-

kům. Dítě má potřebu pomocí 
silné vnitřní motivace rozvíjet 
své schopnosti zaměřené na 
oblast jeho zájmu, k získání 
dovednosti či určité znalosti 
je již fyzicky a psychicky zra-
lé (např. chůze, řeč, společná 
hra, čtení, sebeobsluha aj). Po-
kud nejsou pro dítě vytvořeny 
vhodné podmínky, aby si tu 
kterou dovednost osvojilo prá-
vě v této době, musí pak v bu-
doucnu na její naučení vyna-
ložit daleko více energie. Např. 
v určitém věku se dítě začne 
zajímat o písmena a o čtení. 
Pokud má vhodné podmínky 
a dostane prostor, naučí se číst 
s chutí a minimálním úsilím. 
Pokud již toto období pomi-
nulo a senzitivní fáze byla pro-
meškána, bude muset na výu-
ku čtení  vynaložit daleko více 
námahy a pravděpodobně k 
tomu bude mít i o hodně méně 
chuti. Senzitivní období jsou 
Marií Montessori velice dob-
ře definovaná, učitelka je tedy 
může předvídat (např. chůze 
se objevuje kolem 1. roku dí-

těte), nejsou však u všech dětí 
vždy striktně stejná. U každé-
ho mohou přijít v trochu ji-
ném časovém období, a proto 
je důležité k dětem přistupovat 
individuálně, pozorovat, o co 
právě jeví zájem, a včas jim 
vhodnou aktivitu nabízet. Při 
tomto přístupu se dítě dokáže 
učit samo přirozeně tím, že 
absorbuje vjemy a podněty ze 
svého okolí. Stále je třeba mít 
na zřeteli, že předškolní dítě se 
učí převážně nápodobou, což 
klade na učitelky ve školce vy-
soké nároky nejen při cíleném 
poskytování individuálních 
lekcí dětem (ukázky jsou zpo-
malené, aby dítě mělo šanci 
zachytit veškeré detaily např 
při mytí rukou), ale také při 
běžném fungování v průběhu 
dne. Chceme-li po dítěti, aby 
jemně zacházelo s předměty  
(např. zavírání dveří), musíme 
mu jít neustále příkladem.

Polarita pozornosti je schop-
nost dítěte plně se soustředit 
na činnost, která jej zajímá, 
zpravidla tedy ke které na zá-

MŠ Kostomlaty nad Labem
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kladě své senzitivní fáze tíhne. 
Tuto činnost má dítě tendenci 
několikrát opakovat, dokud 
svou potřebu pochopení ne-
nasytí, nebo dokud nedosáhne 
takové úrovně dovednosti, že je 
se sebou spokojeno.

Řád je v Montessori peda-
gogice naprostým základem 
všeho dění. Pomocí přehledně 
uspořádaného prostředí, jas-
ných pravidel a předvídatel-
nosti událostí je dítě v psychic-
kém klidu a dokáže fungovat 
samostatně, tedy bez zbytečné 
závislosti na dospělém. Všech-
ny pomůcky jsou v naší školce 
logicky a systematicky uspořá-
dány tak, aby byly dětem k dis-
pozici, včetně výtvarného ma-
teriálu, potřeb na samostatný 
úklid nepořádku, pitný režim 

apod. Děti samostatnost mi-
lují. Potřebují-li s něčím po-
moct, řeknou si o ni. Velkou 
výhodou jsou také kobereč-
ky a štítky se jmény, kterými 
si děti vymezí svůj pracovní 
prostor nejen při rozpracova-
né činnosti.

Připravené prostředí je 
tvořeno nejen výběrem vhod-
ného Montessori pomůckové-
ho a didaktického materiálu 
pro daný věk, který je uspo-
řádán do výukových oblastí a 
řazen dle jednotlivých stupňů 
obtížnosti, ale myslí se jím 
také prostředí, které reaguje 
na změny a aktuální potřeby 
konkrétních dětí. 

Svoboda a zodpovědnost. 
Děti ve školce vedeme k to-
muto zdánlivě obtížnému 

principu nastavování si osob-
ních hranic v životě pomocí 
metody Respektovat a být re-
spektován, kdy vzájemný re-
spektující přístup mezi dětmi 
a dětmi a dospělými spočívá 
v jednoduchém rozlišová-
ní rozdílu mezi laskavostí a 
oprávněným požadavkem. 
Jedná-li se o laskavost, mohu 
a nemusím druhému vyhovět, 
jedná-li se o oprávněný poža-
davek, nesu si odpovědnost za 
své rozhodnutí.

Práce s chybou. Montessori 
pomůckový materiál je navr-
žen tak, aby kontrolu správ-
nosti mohlo dítě provést samo 
ihned po dokončení práce 
(nic nechybí, nic nepřebývá), 
případně svou chybu objevit 
a napravit. Obecně je chyba 

vnímána jako nástroj učení 
se, ne selhání.

Věková heterogenita třídy 
umožňuje dětem vzájemné 
učení se ve všech oblastech.

Postup od konkrétního k 
abstraktnímu. „Ruka je ná-
strojem ducha, proto při uče-
ní postupujeme

od uchopení k pochopení 
a od konkrétního k abstrakt-
nímu.“ (M. Montessori). Po-
mocí manipulace s předměty 
a smyslovými pomůckami 
oběma rukama podporujeme 
vývoj abstraktního myšlení u 
dětí (například odhad míry a 
váhy při manipulaci s Červe-
nými tyčemi a Růžovou věží).

Bc. Eva Sochová, 
ředitelka mateřské školy

Začátek školního roku 
ve Žluté třídě

Prázdniny utekly jako voda a s 
novým školním rokem přichází i 
nástup nových dětí do mateřské 
školy. Přivítali jsme mezi námi 
nové kamarády a začínáme se 
společně učit a hrát si. Avšak tomu 
všemu předchází adaptace dětí.

Dítě přichází z rodiny do ma-
teřské školy a ocitá se ve společ-
nosti zcela neznámých lidí, no-
vých autorit a vrstevníků. Musí se 
přizpůsobit jinému režimu, jiným 
pravidlům a působí na ně zcela 
nové a dosud nepoznané podněty.

Adaptace nových dětí se nám 
za pomoci rodičů zatím daří 
velmi dobře a děti se postupně 
krůček po krůčku seznamují s 
novým prostředím, učitelkami i 
kamarády.

Společně se rozkoukáváme, 
seznamujeme se s pravidly tří-
dy, tvoříme, zpíváme, cvičíme. A 
protože nám krásně přálo počasí, 
využili jsme ještě teplé slunečné 
dny k pobytu na zahrádce MŠ a 
seznámení i s venkovním areálem 
školky.

Za Žlutou třídu 
Michaela Vávrová

Zelená třída

Dne 1.9.2022 jsme tradičně 
na první školní den přivíta-
li děti ze Zelené třídy již ve 
zbrusu novém pavilónu (do 
budoucna Modré třídy), který 
prošel celkovou rekonstrukcí. 
První kroky dětí tak zamíři-
ly do moderního, vzdušného 
a světlého prostředí budovy 
vybavené nejen novým nábyt-
kem (stolky, skříňky, židle), 
ale i některými novými prvky, 
např. relaxačním čtecím kout-
kem či jednotlivě oddělenými 
centry aktivit pro funkčnější 
plnění zásad programu Začít 
spolu, ve kterém budeme i na-
dále pokračovat.

Celkový počet dětí byl v této 
třídě navýšen na 26 a tak zde 

vedle stávajících učitelek bude 
po celý školní rok přítomna 
ještě školní asistentka.

Pevně věříme, že náš nový 
pavilón bude pro všechny 
děti podnětným a příjemným 
místem, do kterého budou 
každodenně rády a s úsmě-
vem vstupovat, učit se novým 
poznatkům, získávat nové ka-
marády a těšit se z prožitků, 
na které budou v dospělosti s 
láskou vzpomínat.

Přejeme nejen dětem, ale i 
jejich rodičům, aby celý školní 
rok prožili ve zdraví, radosti a 
spokojenosti a počáteční slzič-
ky obav se brzy proměnily na 
šťastné úsměvy. 

Za Zelenou třídu 
Kateřina Hakenová
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Všechna fota: Marta Dvořáková

ZŠ Kostomlaty nad Labem
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Statek Rychetských, Lány

Kurz OSV 6. – 7. třída

Ve dnech 5. – 7. září se žáci 6. a 
7. třídy zúčastnili KURZU OSV. 
Po příjezdu do klidné horské 
obce Josefův Důl nás v penzionu 
Savoy přivítal milý pan vedoucí a 
kuchař v jedné osobě. Odpolední 
program nám narušil silný déšť. 
Jakmile déšť ustal, vyrazili jsme 

do lesa, kde žáci ve skupinkách 
postavili domečky pro víly, skřítky 
a další lesní obyvatele. Večerní hra 
byla formou únikovky. V jídelně 
se objevil záhadný box, k jehož 
otevření bylo potřeba rozluštit slo-
žitý kód. Komu se to podařilo, na 
toho čekala uvnitř odměna.

Úterní dopoledne jsme strávili 
na hřišti u chaty. Nejprve proběh-

ly seznamovací a stmelovací hry 
a hry na zlepšení komunikace 
mezi spolužáky a pak už se k nám 
přidaly fotbalové a volejbalové 
míče. Po obědě nás čekal výlet do 
továrny na hračky v Jiřetíně pod 
Bukovou. Zde jsme viděli, jak se 
z kousku dřeva postupnými úpra-
vami a pečlivou prací stane krásná 
hračka. Po večerním táboráku 

měly jednotlivé skupinky posled-
ní možnost získat ve vědomost-
ních soutěžích poslední body do 
celkové celopobytové hry.

Středeční ráno se neslo v duchu 
balení, úklidu pokojů, vyhlášení 
výsledků a návratu domů. 

Mgr. Kristýna Řeháková

Kurz OSV 8. - 9. třída

Začátek školního roku zahájil 
druhý stupeň naší školy na kurzu 
OSV v Josefově Dole. Jeho cílem 
je hlavně nastartovat příjemnou 
atmosféru v jednotlivých třídách 

a pomoci žákům zvyknout si na 
práci a pobyt v kolektivu. Kaž-
dý ročník má ještě svůj vlastní 
program: 8. třída se zaměřila na 
téma návykových látek, prevenci 
jejich (zne)užívání a na závislosti 
obecně; 9. třída se během kurzu 

seznámila s principy asertivního 
chování, které se následně snažila 
uplatnit v praxi. Součástí osnov 
kurzu je i pěší turistika. Došli jsme 
se podívat na Protrženou přehra-
du nad Josefův Důl. Nepříznivé 
počasí jsme využili k návštěvě 

Muzea skla a bižuterie v Jablonci 
nad Nisou. Zvládli jsme i hraní 
kolektivních her zaměřených na 
zlepšení vztahů ve třídách a večer-
ní táborák. Výlet jsme si moc užili.

Mgr. Tereza Říhová

Všechna fota: Zš Kostomlaty nad Labem
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Projektové dny ZŠ Kostomlaty nad Labem Kostomlaty 800

Z činnosti SDH Hronětice

Klub Kamarád

Lektor: Bc. Martin Piják
Popis projektu:

Součástí připravovaných oslav 
800. výročí první písemné zmín-
ky o Kostomlatech nad Labem 
je i edukační program pro žáky 
Základní školy Kostomlaty nad 
Labem, v jehož rámci by se měli 
blíže seznámit s dějinami obce, 
významnými osobnostmi a lido-
vými zvyky s tím, že všechna pro-

bíraná témata budou vždy zasaze-
na do širšího kontextu českých a 
evropských dějin.

V rámci jednotlivých projekto-
vých dnů by měli žáci projít dějiny 
od středověku po současnost se 
zaměřením na stěžejní body, data 
a kontext. Důraz při tom bude 
kladen na období středověku, ba-
roka a moderních dějin. V rámci 
přednášek se žáci seznámí také s 

odbornou literaturou, která se k 
daným tématům váže a z níž bu-
dou také ve valné většině případů 
přednášky vycházet.

Součástí projektu jsou jak dny 
věnované aktivitám v širším okolí 
školy a obce, tak i dny věnované 
kreativitě a podpoře abstraktní-
ho myšlení dětí. Poslední ze dnů  
klade důraz na spolupráci a její 
navazování nejen mezi žáky 

samotnými (na to klade důraz 
ostatně celý program), ale i na 
spolupráci s žáky z jiných škol.

Projekt staví na znalostech a 
dovednostech, jež si mohou žáci 
osvojit během výuky dějepisu, 
vlastivědy, českého jazyka a litera-
tury , výtvarné výchovy a dalších 
předmětů.

ZŠ Kostomlaty nad Labem

V uplynu-
lém období 
jsme jako SDH 
n e z a h á l e l i . 
Konaly se 2 

členské a 1 výborová schůze, ab-
solvovali jsme školení strojníků a 
velitelů v Nymburce.

Účastnili jsme se akcí pro děti 
a tvořili jsme lehkou pěnu na dět-
ském dnu Sokola Kostomlaty, na 
dětském dnu v Hroněticích a dva-
krát na příměstském táboře v Se-
micích. Z další činnosti vybírám: 
účast zástupců SDH při křtu kni-

hy o našich obcích, účast s tech-
nikou CAS 25 na natáčení filmu 
pro Domov mládeže v Milovicích 
ve spolupráci s panem Milanem 
Klosovským, pro členy našeho 
sboru jsme uspořádali posezení 
hudbou a občerstvením v hasič-
ské zbrojnici. Členové výjezdové 
jednotky prováděli pravidelnou 
údržbu techniky (opravili plo-
voucí čerpadlo) a objektu hasičské 
zbrojnice a okolí. Bylo dokoupeno 
vybavení členů výjezdové jednot-
ky a kalové čerpadlo. Zasahovali 
jsme u 3 požárů (sklad a výrobna 

palet v Milovicích, požár odpadu 
v Hroněticích, požár skládky v 
Kralupech nad Vltavou). Zúčast-
nili jsme se námětového cvičení 
a schůze šestého okrsku, zástupci 
sboru se zúčastnili setkání před-
stavitelů SDH okresu Nymburk v 
Obecním domě v Nymburce.

Za naši práci jsme obdrželi 
tato ocenění: Poděkování OHS 
Nymburk za činnost při pande-
mii Covid 19, čestné uznání obce 
Mikulčice za pomoc při likvidaci 
následků tornáda, které jižní Mo-
ravu postihlo.

Připravujeme: Sběr železného 
šrotu, dlabání dýní s průvodem 
masek obcí, posvícenské posezení 
s hudbou, námětové cvičení. Ter-
míny akcí budou včas oznámeny 
obecním rozhlasem.

Za činnost chci touto cestou 
poděkovat všem, kteří se na or-
ganizaci a provedení akcí podíleli.

Ohni zmar a bližnímu ku po-
moci!

Miroslav Škornička, 
starosta SDH
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Poděkování MS Polabí a SDH 
Hronětice

V průběhu prázdnin jsme na-
táčeli náš další malý film. Herci z 
tohoto filmu jsou klienti Domova 
Mladá z Milovic. Film se zúčastní 
mezinárodního filmového festi-
valu MPPFF v Praze (www.men-
talpower.cz). 

Jeho hlavní myšlenkou je vytvo-
řit podmínky pro uměleckou sebe-
realizaci lidí s postižením a podílet 
se tak na jejich duševním rozvoji. 
Tato aktivita otevírá navíc zcela no-
vou možnost společenské integrace 
postižených. Festival vznikl proto, 
aby pomohl těmto lidem vybočit 
z kolejí všedního života a umožnil 
jim zažít chvíle slávy a umělecké 
tvorby. Festivalu se účastníme již 
spoustu let a máme za sebou sedm 

krásných filmů. Můžeme prozra-
dit, že náš další filmeček se bude 
odehrávat v táborovém prostředí 
a mohl vzniknout díky ochotě 
MS Polabí zapůjčit nám pro na-
táčení celý svůj areál. Ani hasiči z 
Hronětic nezůstali pozadu a velice 
ochotně s námi natočili pár zábav-
ných scén. Bez ochoty a nadšení 
těchto lidí bychom se neobešli. Kli-
enti Domova Mladá/herci si mezi 
nimi našli nové přátele a setkávání 
s nimi nás oboustranně obohatilo. 
Ještě jednou děkujeme a těšíme 
se na viděnou třeba na Ozvěnách 
MPPFF.

Martina Motuzová, DiS.
vedoucí terapeutického úseku
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Psáno v kronice

Kostomlaty v paměti
 starých lidí

Rok 1844 Tento rok byl tuze 
mokrý,studený a neúrodný.
Velkou vodou mnoho sen dí-
lem vymoklo, dílem se pod-
kalilo, takže k žádné potřebě 
nebylo, proto do lesů neb do 
tůní se odváželo. Žně byly ne-
pohodlné, neb pro mokro se 
do polí nemohlo.Mandele se 
musely z polí vynášeti. Zimní 
setí se těžce provedlo, ani na 
mnohých místech nemohlo.

1845 Po Třech králích žád-
ná zima nebyla, takže lidé 
orali a vláčeli. Po hromnicích 
tolik sněhu napadlo, že dávno 
jej tolik nebylo. Na Boží hod 
(23.3.) byl velký mráz. Po sil-
ných deštích 28.3. přišla velká 

voda, že žádný tak velkou vodu 
na Farském potoku nepamatuje.
Ten den  utopil se dolnímu Jos.
Hrázkýmu ze Stratova „V ulici“ 
pár koňů.

V Hroněticích u mlýna vzala 
voda most.

Železná dráha byla dohotovena 
z Vídně do Prahy. Nepřehledné 
davy lidstva očekávaly ten div na 
nádraží v Pečkách. Když se v dálce 
objevily první obláčky dýmu,vlak 
hučel a supěl k nádraží, mnozí 
diváci padali  leknutím na kolena 
a lokomotivu měli za ohnivého 
draka.

1846 Dne 27.-29. ledna tak 
velká voda z deště vzešla, že mezi  
největší  se  počítati  musí. V Ba-
šteckém mlýně v Drahelicích jsou 
některé velké vody zapsány. Tato 
voda mnoho škody nadělala.

Oheň 1.5. okolo půl 3 hod.od-
poledne stalo se neštěstí. Z posled-
ního statku na Lánech vyšel oheň 
a že příliš silný vítr foukal,vyhořelo 
v hodině 12 čísel v Kostomlatech.

Jména pohořelých jsou: č.1 
V.Hlavička, č.2 Jos. Butka, č.3 
V.Hlavička,č.4 Jos. Nouč, č.5 
Jan  Fidler, č.6 Jan Bezucha, č.7 
J.Mejzr,č.8 Jos.Heller, č.9 J. Ježek, 
č.62 (dvůr) Fr. Kruml šafář, J. Zu-
mer ovčák, J. Verner ponocný, J. 
Beneš poklasný, č.64 J. Moc šen-
kýř, č. 73 Mates Štok domkář.

Pojištění žádný z nich neměl, 
byli odkázáni na to,co jim dobří 
lidé dali.Jen ten lánský sedlák byl 
pojištěn na 300 zl. stř. a ty brzy 
dostal.

1848 Odstoupení Ferdinanda 
Dobrotivého,nastoupení Frant.
Josef I.-revoluce v Praze, ve Vídni, 

v Uhrách a v Itálii.
Konec roboty –v  roce 1848 

Bylo dáno zemím zřízení kon-
stituční . 7. září  pominula robo-
ta.Císař Ferdinand Dobrotivý 
vydal patent, jímž usnadňuje 
se dobrovolný výkup z roboty. 
Obcím dána samospráva. Za 
zrušení  roboty musel stav sel-
ský zaplatiti přiměřenou náhra-
du a sice 55 ½ miliónů zlatých.
Na  ně dány dluhopisy vyva-
zovacího fondu, které r. 1888.
Umořeny byly.

Tak po dlouhých a krvavých 
zápasech stal se český sedlák 
zase svým pánem a byl zbaven 
potupného jha.

  Z kroniky vypracovala  
Marta Dvořáková

Všechna fota: Z archivů obyvatel Kostomlat

Oldřich Rejholec za světové války 1916 1910-staré Kostomlaty

Kostomlaty-Sokolovna
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KostomlatyVK
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Volejbal

Polabská liga 
je již minulostí. 
Začala se hrát v 
dubnu a posled-
ní koule byly od-

hozeny v srpnu. Každý týden 
jedno utkání. Opět se nám 

podařilo obhájit druhé mís-
to, což nám zajistilo postup 
do celorepublikového finále. 
Snad se konečně letos usku-
teční. Kvůli covidu se dva 
roky nehrálo. Základní kola 
MČR klubů jsme již také do-

hráli a naši skupinu jsme jako 
jediní bez porážky vyhráli, 
čeká nás tedy finále, které 
se odehraje ve Valšovicích. I 
nadále se zúčastňujeme, jak 
místních, tak i celorepubli-
kových turnajů se střídavý-

mi úspěchy. Chystáme již 7. 
ročník našeho turnaje - My-
dlovarský žebřík a zvažujeme 
pořádání zcela zimního tur-
nájku. 

Koulím zdar! 
Vaníčková Alena

Letošní volejbalový start 
začal již o prázdninách sou-
středěním všech věkových 
kategorií ve sportovním are-
álu ve Zbraslavicích. Odjeli 

jsme se připravit na novou 
sportovní sezónu a stmelit 
kolektiv dětí a trenérů. Cel-
kem v počtu 50 účastníků. 
Necelý týden společné pří-
pravy přípravky, mladších a 
starších žákyň a kadetek, vě-
kové rozpětí 6 až 17 let.

Další prázdninovou akcí 
byl tradiční ,,Posvícenský tur-
naj” smíšených družstev. Sešli 
jsme se v počtu 8 týmů, již 
tradičních účastníků. Letoš-
ním vítězem se stalo družstvo 

nejmladších, složené částečně 
z odchovanců naší volejbalo-
vé mládeže, což nás potěšilo.

Touto cestou bych ráda 
poděkovala všem organizá-
torům za dokonalou přípravu 
celé sportovní, ale i společen-
ské akce.  Dále chci poděko-
vat všem sponzorům, kteří 
svými dary přispěli k zacho-
vání místní tradice. Děkuje-
me firmám Dagros - manželé 
Šilarovi, Jiří Hradil, Petr Za-
labák, Streetfit, Cukrárna u 

Evy a Cukrárna Zumřík.
Od září se rozeběhly sou-

těže středočeského kraje, pro 
letošní rok jsme přihlásili 
mladší a starší žákyně, kadet-
ky a ženy, minivolejbal hraje 
turnaje Super mini tour.

Všem sportovním přáte-
lům děkujeme za přízeň

Za VK Kostomlaty  
Iveta Mezuliánková



strana 11  číslo 5 - říjen 2022 Sport

Klosecup 2022

Všechna fota: Marta Dvořáková

Všechna fota: Archiv VK Kostomlaty
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 Na závěr

Děkujeme!!

Na pomoc rodinným 
pečujícím – Poradna Včera

Společenská kronika

Významné životní jubileum oslavili:
Pan Miloslav Vokál z Vápenska
Paní Jaroslava Sasková z Hronětic
Paní Helena Králová z Hronětic
Paní Vlasta Hutrová z Kostomlat
Paní Dagmar Kolářová z Kostomlat
Pan Jiří Vít z Kostomlat
Pan Erik Rathouský z Rozkoše
Paní Jana Vojtíšková z Kostomlat
Pan  Ivan Berka z Kostomlat

Naši noví malí spoluobčánci:
Hugo Grüner z Kostomlat
Šimon Večerek z Kostomlat

Opustili nás:
Pan Jan Dvořák z Kostomlat
Pan Jiří Staněk z Kostomlat
Paní Božena Přibylová z Hronětic

Vážení spoluobčané, 
milí přátelé,
dovolte nám poděkovat za 

všechny Vaše hlasy, které jste dali 
kandidátům SDRUŽENÍ MLA-
DÝCH. Díky nim se do zastupi-
telstva dostalo celkem pět našich 
zástupců - Martin Piják, Jan Ku-
čera, Adam Vaněk, Jan Zalabák a 
Tomáš Říha. 

Těšíme se na spolupráci s dal-
šími zastupiteli, protože věříme, 
že nám jde o stejnou věc - aby se 
nám v našich obcích dobře žilo.

Volbami to všechno teprve za-
číná. Činnost zastupitele ovšem 

nespočívá jen v hlasování na za-
sedáních. V programu jsme slíbili, 
že Vám chceme být co nejblíž a že 
chceme být co nejotevřenější při 
řešení obecních záležitostí. Těší-
me se tedy na společná setkávání 
s Vámi při nejrůznějších příleži-
tostech. V provozu zůstávají i naše 
sociální sítě, kde budeme zveřej-
ňovat ty nejdůležitější informace 
z chodu obce.

Máme plány, chuť a odhodlání 
plnit naše sliby. Držte nám, pro-
sím, palce!!

#týmprobudoucnost

Pečujete doma o svého blíz-
kého? Nabízíme všestrannou 
odbornou pomoc a doprovázení 
těm, kteří v celém okrese Nym-
burk pečují o blízkého člověka s 
poruchou paměti. 

Poskytujeme sociálně právní 
poradenství,  podporu, vzdělá-
vání v oblasti každodenní péče a 
komunikace s lidmi s Alzheime-
rovou nemocí či některým typem 
demence. Zřídili jsme pro vás spe-
cializovanou poradnu, která nese 
název Poradna Včera a je umístě-
na v Nymburce v ulici B. Smetany 
55 („Kokosu“). Poskytujeme pod-

poru pečujícím i v terénu – rádi 
přijedeme do Kostomlat. 

K dispozici vám jsou odborníci 
například z oblasti sociální práce a 
péče, práva, neurologie, psychiat-
rie, výživy a duchovní péče. Veš-
keré služby poskytujeme zdarma. 

Pokud vás trápí jakékoliv pro-
blémy spojené s domácí péčí, 
můžete se na nás obrátit pro-
střednictvím telefonu 775 403 
350, e-mailu poradna.nymburk@
dementia.cz nebo využít možnost 
chatu na https://dementia.cz/chat. 

Eva Malovcová


