
Kostomlatské noviny
zdarma Ročník XXVI číslo 6 - prosinec 2018

Z obcí ................................. 2
Psáno v kronice.................. 5
Svatomartinské posezení.. 10
Na závěr ............................ 12

Fo
to

: M
ar

ta
 D

vo
řá

ko
vá

Slovo starostky

Občané Kostomlat zvolili v komunálních volbách 
staronové vedení

Na fotografi i je pouze 13 členů nového zastupitelstva, zbylí dva se focení nezúčastnili.

Vážení a milí spoluobčané, 
opět jsme se ocitli na prahu nové, spo-

lečné etapy čtyřletého volebního obdo-
bí, do kterého jsem byla díky vaší důvěře 
a společné vůli zastupitelů znovu zvolena. 
Dovolte mi, abych vám všem za tuto podpo-
ru poděkovala a slíbila, že veškeré svoje úsilí 
a um budu věnovat naplnění společných 
cílů a předsevzetí. Jako každá mince má svůj 
rub i líc, tak i v naší malé „obecní politice“ 
má každý z nás jiný pohled na konkrétní ře-
šení obecních záležitostí. Já ale přesto věřím 
a doufám, že se nám i přes tuto názorovou 
různorodost podaří, v zájmu všech našich 
občanů a našich obcí, naše názory sjednotit 
a najít i v budoucím období společnou řeč. 

Naše obec se v posledních týdnech ofi ci-
álně rozrostla o další lokalitu, navazující na 
již dokončenou výstavbu rodinných domů 
v jižní části Kostomlat. Svůj nový život zde 
začíná budovat mnoho mladých rodin, pro 
které je zajištění vlastního bydlení pomy-
slnou startovní čárou do jejich dalšího ži-
vota. Pevně věřím, že se jim v nové lokalitě 
bude žít stejně dobře jako nám ostatním 
a že se s nimi budeme brzy setkávat v rámci 
společensko-kulturního i sportovního dění 
v našich obcích. 

V této souvislosti bych vás chtěla 
opětovně seznámit s výčtem akcí, kte-
ré jsou pro nadcházející rok připraveny
a které by měly posunout pomyslnou 
laťku životní úrovně občanů o další stu-
pínek výš. V první polovině nadchá-
zejícího roku by měla být dokončena 
mnohokrát zmiňovaná rekonstrukce spor-
tovního areálu u základní školy, dále by 
měla proběhnout výstavba dětských hřišť 
v Kostomlatech „Na Obci“ a na Vápensku. 
V letních měsících bude realizována demo-
lice nevyužívaného pavilonu mateřské školy 
a následně  výstavba pavilonu nového. Na-
plánovaná je také generální oprava čistírny 
odpadních vod, oprava kapličky v Hroněti-
cích, dokončení rekonstrukce hřbitovní zdi 
a úprava veřejného prostranství v prostoru 
od Jednoty k nádraží. Probíhat budou sa-
mozřejmě i práce na územním plánu, na 
projektových dokumentacích na chodníky 
a na zasíťování zbylých obcí vodou, plynem 
a kanalizací. 

Volby do zastupitelstev obcí České republiky 
proběhly 5. a 6. října  letošního roku. Připo-
meňme si tuto událost malou rekapitulací zá-
kladních statistických dat, která se týkají Kosto-
mlat nad Labem. 

Volební účast v menších městech 
a obcích byla jako obvykle vyšší ve srovnání  s 
celorepublikovým průměrem, který dosáhl 
47%. Nás však zajímá především okres Nym-
burk, a zejména naše obec. Účast voličů v 
rámci okresu dosáhla 51%, v Kostomlatech 
nad Labem včetně jeho čtyř místních částí 
dorazilo k volebním urnám 56% obyvatel. 
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze 
seznamu voličů a jejich dodatků byl 1492, cel-
kový počet voličů, kterým byly vydány úřední 
obálky, činil 835. Voliči byli tradičně rozděleni 
do dvou volebních okrsků, z nichž v okrsku 
č. 1 na Obecním úřadu v Kostomlatech nad 
Labem bylo na seznamu zapsáno 1305 voli-
čů a vydáno 727 obálek, okrsková komise č. 2 
v Hroněticích měla na seznamu zapsaných 187 
voličů a vydala 108 obálek. 

Nezávislí  2018  
 Jméno      Počet hlasů
1. Romana Hradilová 425
2. Zbyněk Adam 276
3. Richard Filip 265
4. Petr Vild 244
5. Aleš Křeček 226  
Sdružení KOSTOMLATSKO
1. Miroslava Zajanová 338
2. Milena Hercoková 332
3. Josef Petráš 270
4. Milan Veselý 260
5. Miroslav Škornička 260
OBCE SPOLU
1. Tomáš Houdek   228
2. Lukáš Vorlíček 199
Sdružení Naše obce
1. Petr Zalabák 198
2. Zdeňka Keistová 177
SDRUŽENÍ MLADÝCH
1. Jan Kučera 233

Občané volili stejně jako v předchozím vo-
lebním období 15členné zastupitelstvo, kandi-
dáty vybírali z pěti volebních uskupení. Celkem 
bylo odevzdáno 11484 platných hlasů.

Ustavující zasedání nově zvoleného zastu-
pitelstva se konalo 1. listopadu 2018. Několik 
desítek občanů přihlíželo nejprve složení slibu 
nově zvolených zastupitelů, poté se zájmem 
sledovalo průběh volby starosty, místosta-
rosty, radních, předsedů a členů kontrolního 
a finančního výboru. Ti všichni se budou po-
dílet na řízení obce v příštích čtyřech letech. 
Ve veřejném hlasování byla znovu zvolena do 
funkce uvolněné starostky Ing. Romana Hra-
dilová, neuvolněnou místostarostkou se opět 
stala Bc. Zdeňka Keistová. 

Také rada obce bude zasedat ve stejném slože-
ní, spolu se starostkou a místostarostkou ji tvoří 
členové p. Richard Filip, Bc. Jan Kučera a Ing. 
Petr Zalabák. Předsedové kontrolního a finanč-
ního výboru zvoleni nebyli, tento bod byl pře-
sunut do prosincového zasedání zastupitelstva. 
Zastupitelstvo obce dále rozhodlo o výši odměn 
za výkon jednotlivých funkcí. Za výkon funkce 
neuvolněného místostarosty stanovili zastu-
pitelé odměnu ve výši 17028 Kč. Pro  jednoho 
z radních byla schválena za výkon funkce od-
měna ve výši 3784 Kč, další dva členové rady 
se své odměny vzdali. Předsedům kontrolního 
a finančního výboru bude náležet dle usnesení 
zastupitelů odměna ve výši 1893 Kč. Odměna 
bude poskytována ode dne zvolení předsedů 
výborů. Za výkon funkce neuvolněného člena 
ZO stejně jako člena výborů stanovili zastupite-
lé odměnu ve výši 0 Kč. 

Vítězné sdružení Nezávislí 2018 získalo 
o 0,27 % hlasů víc než druhé Sdružení Kosto-
mlatsko, a má tak v zastupitelstvu obce vět-
šinu. Ing. Romana Hradilová poděkovala 
v závěrečné diskusi zastupiteli Milanu Veselé-
mu, který popřál všem zvoleným, aby za čtyři 
roky odpovídala jejich práce slibům, které dali 
svým voličům. Starostka dále uvedla, že pro 
nadcházející volební období doufá ve spoluprá-
ci všech volebních subjektů.

OÚ Kostomlaty nad Labem
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   Ručně malovaná mapa 

Upomínkové pøedměty 

100. výročí vzniku samostatného státu – Českoslovenští 
legionáøi z našich obcí

Obec Kostomlaty nad 
Labem se stala partnerem 
projektu „Ručně malovaná 
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mapa Nymburska“. Mapu lze 
zakoupit na Obecním úřadě 
v Kostomlatech nad Labem. 

Obec Kostomlaty nad La-
bem nabízí prodej upomínko-
vých předmětů, které nechala 

28. 10. 1998 byla v naší obci 
odhalena pamětní deska se jmé-
ny československých legionářů, 
kteří pocházeli a žili v našich 
obcích. Deska je umístěna na 
budově staré školy Na Kopečku. 
Bohužel mnozí z nás si této pa-
mětní desky nikdy ani nevšimli, 
neboť za 20 let zarostla tújemi a 
smrky a byla téměř zapomenuta. 
Co dokáže 20 let? Až po vykáce-
ní těchto dřevin ji mohli opět ob-
čané zahlédnout. Českoslovenští 
legionáři jsou důležitou součástí 

Cena: 60,- Kč.
Bc. Zdeňka Keistová, 

místostarostka obce

Začala doba adventu. Doba, 
jejímž smyslem je mimo jiné 
zklidnění uspěchaného života, 
který nás celoročně provází, ale 
také nastolení příjemné atmosfé-
ry a všeobecné pohody. Ačkoliv 
se o to sama každý rok usilovně 
snažím, přesto mám v dosažení 
tohoto cíle velké rezervy. Přeji 
proto alespoň vám, abyste ve 
svých domácnostech dosáhli 
tolik kýženého klidu a pohody 
a do nového roku vám, vašim 
rodinám a nejbližším pře-
ji hodně zdraví, štěstí, spoko-
jenosti, pracovních úspěchů, 
a splnění všech vašich přání 
a očekávání.

S úctou
Ing. Romana Hradilová

starostka

vyrobit v keramickém ateliéru 
U kocoura chlupatého. Tyto před-
měty je možné zakoupit na obec-

ním úřadě. Cena: svíčka: 60,- Kč, 
hrnek Mazel: 80,- Kč, hrnek rovný: 
75,- Kč, magnetka: 40,-Kč.

naší historie, a především v této 
době, kdy jsme si připomněli 
100. výročí vzniku našeho samo-
statného státu, bychom si měli 
uvědomit, že i těmto občanům, 
kteří bojovali v československých 
legiích a zasloužili se o vznik re-
publiky, patří poděkování. Byli 
bychom rádi, aby se kladení věn-
ců i k této pamětní desce stalo 
tradicí.

                                                                                             
Bc. Zdeňka Keistová, 
místostarostka obce

Bc. Zdeňka Keistová, 
místostarostka obce

 OBDOBÍ: KOSTOMLATY HRONĚTICE

  prosinec 2018 - březen 2019 sudá SOBOTA       9 - 11 hod. lichá SOBOTA       9 - 11 hod. 

01.12.2018 08.12.2018
15.12.2018 05.01.2019
12.01.2019 19.01.2019
26.01.2019 02.02.2019
09.02.2019 16.02.2019
23.02.2019 02.03.2019
09.03.2019 16.03.2019
23.03.2019 30.03.2019

 duben - říjen 2019 každé ÚTERÝ          9 - 11 hod. každá SOBOTA     8 - 11 hod.

každý ČTVRTEK    16 - 18 hod. 

OTEVÍRACÍ DOBA SEPARAČNÍCH MÍST:
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Informace z mateøské školy
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Podzim v naší mateřské škole 
se nesl v duchu krásného počasí, 
které jsme se snažili trávit co nej-
více venku. Využít přírodu vše-
mi smysly. My učitelky v MŠ se 
snažíme dětem otevřít oči, rozší-
řit obzor, nabídnout alternativu 
ke konzumnímu způsobu živo-
ta, pomoci jim „přírodě přijít na 
chuť“. To vystihuje i část Rám-
cového vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání, kde 
se říká: „Úkolem předškolního 
vzdělávání je doplňovat rodin-
nou výchovu a v úzké vazbě na 
ni pomáhat zajistit dítěti pro-
středí s dostatkem mnohostran-
ných a přiměřených podnětů 
k jeho aktivnímu rozvoji a uče-
ní.“ Naším cílem je nabízet 
vhodné vzdělávací prostředí, 
pro dítě vstřícné, podnětné, 
zajímavé a obsahově bohaté, 
v němž se dítě cítí jistě, bez-
pečně, radostně a spokojeně, 
a kterému zajišťujeme možnost 
projevovat se, bavit a zaměstná-
vat přirozeným dětským způso-
bem. Směřujeme k využití všech 
předpokladů a schopností, které 
děti mají. Chceme být jejich 
průvodcem na cestě za pozná-
ním, probouzet v nich aktivní 
zájem a chuť dívat se kolem sebe, 
naslouchat  a objevovat. 

Z duše mi mluví citát pohád-
káře Hanse Christiana Anderse-
na: „Všechny knihy zežloutnou, 
ale kniha přírody má každý rok 
nové vydání.“ 

Snažíme se tradiční témata 
předkládat trošku neobvykle, 
tak aby se nám neopakova-

ly známé věci. Netradiční té-
mata vybíráme s ohledem na 
mnohem širší spektrum zna-
lostí a zájmů současných dětí 
a s mnohdy nesnadnou motiva-
cí k učení základních věcí, jako 
jsou třeba barvy či rozvoj jemné 
motoriky a myšlení. 

Vzdělávací nabídka je dopl-
ňována nabídkou kultury. 

V září k nám zavítalo Diva-
délko Smajlík, s jeho mluvícími 
zvířátky a kamarádem Matýs-
kem, kterého děti mohly vidět 
v televizním pořadu Českoslo-
vensko má talent. Legrace bylo 
víc než dost, a i ty nejmenší děti 
zhlédly s nadšením celé předsta-
vení. 

V měsíci říjnu nás navštívilo 
Loutkové divadlo Rózy Blecho-
vé s klasickým představením na 
motivy Karla Čapka. Představe-
ní plné známých písniček a po-
hádek bylo odměněno  zájmem 
všech dětí a konečným potles-
kem. 

Proběhlo plánované screenin-
gové vyšetření výslovnosti a gra-

fomotoriky pod vedením PhDr. 
Vaňátkové z PPP Nymburk, kde 
byly zjišťovány možné odchyl-
ky v jednotlivých oblastech řeči 
a zjišťován stupeň závažnosti 
obtíží a doporučeno další mož-
né řešení. Máme naplánovaný 
termín orientačního očního 
screeningového vyšetření. Vy-
šetření zajišťují zdravotní pra-
covníci pomocí vyšetřovací vi-
deokamery Plusoptix. Zjištění 
dioptrické vady je důležité pro 
celkový nejen zdravý vývoj dítě-
te. Čím dříve je oční vada zjiště-
na a léčena, tím vyšší je šance na 
úspěšnou léčbu. Již malá poru-
cha může dítěti působit značné 
potíže, např. zhoršenou orienta-
ci v prostoru.

Konec října se nesl ve třídách 
v duchu oslav Halloween a Du-
šiček. Rozdílnější svátky si snad 
nelze ani představit. Na jedné 
straně masky, karneval a dýně, 
na druhé straně tiché hřbitovy 
a zapálené svíčky. Teplo „ro-
dinného krbu“, naše kořeny 
a prostor, do kterého patříme, 

nám připomínají právě Dušič-
ky. I my jsme společně s dětmi 
vytvořily podzimní výzdobu 
a šly jsme společně zapálit svíč-
ku na místní hřbitov paní dok-
torce Bohuslavě Keckové, která 
byla historicky první česká lé-
kařka. Na konci života onemoc-
něla cukrovkou, kterou si jezdila 
léčit do Čech. Dne 17. října 1911 
zemřela v Kostomlatech nad La-
bem. 

V listopadu nás čeká dře-
víčková dílnička. Kdy se děti 
seznámí se dřevem, s nářadím 
a náčiním, které jsou pro práci 
se dřevem třeba, a vše si osaha-
jí a vyzkouší. Na závěr si vyrobí 
svou vlastní hračku a odnesou 
si ji domů spolu se spoustou zá-
žitků.

Pomalu se těšíme na přichá-
zející advent a dobu Vánoc. 
Chystáme a připravujeme Mi-
kulášskou besídku, která se za 
přispění organizace Sokol bude 
konat v místní sokolovně. 

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Šárka Dvořáková

Obec Kostomlaty nad Labem
srdečně zve

na 5. novoroční pochod,
který se koná 1. 1. 2019 od 10,00 hod.

Sraz všech účastníků bude před separačním dvorem v Kostomlatech 
a cílem bude zřícenina hradu Mydlovar, kde bude  pro všechny účastníky pochodu 

připraveno tradiční pohoštění.
Těšíme se na Vaši účast.
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Výročí sta let založení našeho státu
Nedávno jsme oslavili velmi 

významné jubileum. 100 let od 
založení Československa. Doba 
první republiky znamenala dobu 
rozkvětu a úspěchů nového stá-
tu.

Ale jak vlastně oslavovala 
naše škola?

25. 10. druhý stupeň vyjel 
do Poděbrad na prohlídku Le-
giovlaku. Mohli jsme si pro-
hlédnout vlak, jeho vybavení 
a vyslechnout osudy legionářů, 

kteří po první světové válce zůstali 
v Rusku a hledali možnosti, jak 
se dostat domů.

Jako více škol jsme se rozhodli, 
že vysadíme lípu. Dlouho trvalo 
rozhodování, kde bude zasaze-
na. Nakonec bylo zvoleno místo 
u hasičské nádrže. Ceremoniál 
byl slavnostní. Sešla se nejen celá 
škola, ale i paní starostka. Na 
začátku jsme vyslechli hymnu 
a poté Ach synku, synku, nejoblí-
benější písničku T. G. Masaryka. 

Následovala krátká řeč o význa-
mu lípy jako národního stromu. 

Dějepisná soutěž k výročí
Dne 25. 10. vyjeli naši nejlep-

ší historici z druhého stupně do 
akce. Byli speciálně vybráni pod-
le testů. Celé hodiny se učili, do-
stali spoustu papírů. Ale toto tvr-
dé úsilí se jim vyplatilo, protože 
vyhráli! Vůbec nikdo to nečekal, 
neboť ostatní školy vyslaly do 
soutěže hned několik týmů. Bylo 
to něco neskutečného! 

Děkujeme Tereze Kroufk o-
vé, Maxovi Procházkovi, Kláře 
Pakandlové, Tereze Podroužko-
vé, paní učitelce Brabcové za to, 
že jsme společně dokázali vy-
hrát. Dík také patří Pavlu Přim-
dovi za pomoc s videem a čtvrté 
třídě za velkou podporu během 
zápolení. Video bylo věnová-
no vzpomínce na Tomáše Baťu 
a jeho fi ktivní dceru - botu 
Batěnku.

 Žáci ZŠ Kostomlaty n.L.
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SDH Hronětice

LÁNY
Světová válka skončila roku 

1918 a 28. října byla vyhlášena 
naše samostatnost. Národní 
výbor  v Praze se ujal vlády tohoto 
státu. Převrat se stal způsobem 
nekrvavým. 29. října přišla zpráva 
úřední o naší samostatnosti 
a byla hned oslavena průvodem, 
jehož se zúčastnily všechny obce 
přiškolené ke Kostomlatům.

Z naší obce se jako legionáři 
vrátili: Václav Čáp č.13, Josef 
Kuchta č. 40, Fr. Touš č. 21, Fr. 
Fiala č. 20.

V rakouském vojsku bojovali 
proti Rusům: Fr. Mrňavý č. 40, Jos. 
Kuchta č. 44, Jos. Brynych č. 27, 
Jos. Krumpholc č. 4, Jos. Verzich č. 
4, Václ. Čáp č. 13, Jan Cankář č. 15, 

Psáno v kronicePsáno v kronice
Jos. Mázl č. 16, Ant. Janák č. 19, Jos. 
Touš č. 23, Frant. Novák č. 17, Václ. 
Sandholc č. 25, Ant. Brynych č. 27, 
Ant. Bartoš č. 28, Frant. Bartoš č. 
28, Jos. Kuchta č. 40, Karel Carda 
č. 30, Jos. Kovařík č. 57, Frant. Fiala 
č. 20.

Padlí: Frant. Mrňavý (23. 10. 
1914), Alois Mázl nezvěstný, Ant. 
Touš, Ant. Touš, Karel Carda,  Jos. 
Hlavička, Fr. Bílek, Jos. Mejzr, Fr. 
Klíma.

Doma zemřelí: Jos. Krumpholc, 
po němž zůstalo 7 dítek, Jos. Touš 
č. 39 

1926 - v měsíci červnu, 
následkem ustavičných dešťů, 
přišla dvakrát povodeň. Farský 
potok i hronětická strouha se 

rozvodnily, takže Lány byly 
obklopeny vodou. Úroda byla 
úplně zničena.

Toho roku bylo přikročeno 
k stavbě kamenné lávky přes 
Farský potok u dráhy, poněvadž 
pěšina po železničním mostě 
k nádraží byla zakázána. Lány na 
stavbu lávky přispěly obnosem 
1000 Kč.

Elektrisace Lán byla dokončena 
v listopadu 1929.

1930 - proběhlo sčítání lidu: 
popisných čísel 58, obyvatel 249 

1931 - zrušeno dosavadní 
obecní pastýřství, které měla Marie 
Tykvová, vdova po Petru Tykvovi, 
posledním pastýři. Pastýř měl 
povinnost držet ze svého 2 býky 

a tyto zdarma připouštěti ke 
kravám. V Lánech zvoniti a čistiti 
kapli.

1936 - od 22. srpna do poloviny 
září byla koulena okres. silnice od 
Stratova přes Rozkoš do Drahelic. 
Při válcování silnice v úseku 
katastru zdejší obce dodávala naše 
obec potřebný písek a vodu na 
okresní silnici zdarma.

1937 - od 1. ledna byl přijat obcí 
nový strážník, pan Jos. Kovařík 
z Lán čp. 57, který ze čtyř ofert 
měl nejmenší nabídku – 100 Kč 
měsíčně. Dotyčný koná noční 
hlídku obcí od 10 hod. večer do 
3 hod. ráno.

Marta Dvořáková
všechna fota: archiv

Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou. tel.: 606 527 091
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Vážení spoluob-
čané, přátelé pobytu 
v přírodě, turisté!

Letošní rok 2018 se nesl 
v duchu dvou velkých vý-
ročí, 100 let naší republiky 
a 130 let od založení Klubu čes-
kých turistů. A právě tato dvě 
výročí byla jako dvě nitky, které se 
spolu potkávaly na všech turistic-
kých akcích tohoto roku.

Také náš odbor turistiky 
v Kostomlatech přispěl svou 
činností k těmto oslavám. Pro 

 Spolky

Po letních 
prázdninách 
se opět obno-
vil pravidelný 

provoz Klubu a knihovny.
Opět se otevřely aktivity pro 

dospělé:
- Jóga (čtvrtek 18:30 – 20:00)
- Tai-či (úterý 18:00 – 19:00)
- Sousedský klub (čtvrtek od 

16:00)
Pro školní a školkové děti: 
- Míčové hry 
(středa15:00 – 16:00)
- Tanečky 
(pondělí 16:00 – 16:45) 
- Tvoření 
(pondělí 13:30 – 15:00)
- Angličtina – pro školní děti 

(každé pondělí odpoledne)
Od úterý do pátku nabízíme 

odpoledne volnočasový klub 
pro školní děti, kde děti mohou 
využít deskové hry, počítač, více-
účelový stůl (fotbal, hokej, ping-
-pong,..) aj.

Nyní z provozních důvodů 
dočasně pozastavujeme hernu 
a program v úterý dopoled-
ne. Pro nejmenší a jejich ma-
minky je klubovna k dispozici 
každou středu od 8:00 do 12:00. 
V tento den se mohou kromě 

volné herny zúčastnit Hrátek 
s dětmi – program pro děti od 
1 do 3 let zaměřený na pohyb 
a první socializaci ve skupině. 
Není potřeba se předem hlásit, 
přijďte se s dětmi podívat.

Koncem října jsme uspořáda-
li Lampionový průvod. Počasí 
nám přálo a příjemnou večerní 
procházku absolvovaly celé ro-
diny. Děkujeme provozovatelům 
Hostince Na Place za zázemí 
v závěru akce a za buřtíky pro 
děti.

Do konce roku připravujeme 
Adventní výstavu, Rozsvěce-
ní vánočního stromu u Jed-
noty a  Mikulášskou nadílku. 
V následujícím roce připravu-
jeme Karneval, Noc s Ande-
rsenem, Pasování prvňáčků 
na čtenáře a Rodinný den. 
13. listopadu se naše knihov-
nice Lucie Makovičková zú-
častnila setkání zástupců obcí 
a knihovníků ve Starém Ko-
líně, které se konalo na téma 
Podpora obcí z rozpočtu Stře-
dočeského kraje zaměřená 
na provozování knihoven. 
Základní otázka tohoto semi-
náře byla, zda mají knihovny 
v malých obcích smysl. Odpo-

vědí bylo, že ano, pokud má 
knihovna dostatečnou nejen 
fi nanční podporu obce, po-
kud je nejen „půjčovnou knih“, 
ale i jakýmsi komunitním kul-
turním centrem. Součástí byla 
i velice inspirativní prezentace 
nejlepších knihoven z letošního 
kola soutěže Knihovna roku s vel-
mi názornými ukázkami toho, co 
dělá dobrou knihovnu dobrou 
knihovnou. Seminář přinesl zjiš-
tění, že byť máme za sebou úspěš-
ně realizované projekty, stále je 
v mnoha ohledech co zlepšovat. 
Pokud jde o prostor, fi nance, 

inspiraci pro činnost i otevírací 
dobu, máme jistě spousty důvodů 
k zamyšlení a k diskusi. Je velká 
škoda, že se tohoto setkání nezú-
častnil žádný zástupce naší obce.

Nadále nabízíme v rám-
ci knihovní výpůjčky stolní 
a deskové hry. Dobrá inspirace 
pro děti k zapůjčení na vánoční 
prázdniny.

Knihovna bude v letošním 
roce naposledy otevřena ve čtvr-
tek 20. prosince a v novém roce 
otevřeme v pondělí 7. ledna.

Klub Kamarád

Kroužek mladých myslivců

KČT Kostomlaty nad Labem

Z činnosti Klubu Kamarád

1. října jsme se vydali s dětmi 
z kroužku do obory. Při naší ná-
vštěvě probíhala jelení říje, kdy jsme 
mohli s dětmi poslouchat jelení 
troubení. Viděli jsme dospělé jeleny 
a laně s kolouchy, kteří se pásli neda-
leko nás, proto jsme je mohli krásně 
pozorovat. Tento den se vydařil, ale 
bohužel se začalo stmívat, a tak jsme 
se museli vrátit domů.

V létě jsme vytvořili pro zvěř 
první napajedlo, aby měla zvěř do-
statek vody hlavně v suchých let-
ních dnech. Napajedlo jsme umístili 
v lokalitě, kde není přístup k přírod-
ním zdrojům. Napajedlo jsme za-
budovali ke krmelci tak, aby se tam 
mohla shromažďovat dešťová voda. 
V říjnu jsme stejným způsobem 
vybudovali další napajedlo. V příš-

tím roce bychom chtěli ve výrobě 
pokračovat.

Před začátkem zimy jsme se 
pustili do oprav ptačích krmítek, 
která jsou rozmístěna po naší obci, 
abychom opět mohli v zimním ob-
dobí poskytovat zpěvným ptákům 
potravu, aby snáze přečkali zimu. 
Tímto bychom chtěli spoluobčany 
požádat, aby se také zapojili a kr-

mítka pomáhali plnit. Jen tím, co do 
krmítek patří!                                                                              

Text a foto: František Touš

širokou veřejnost jsme při-
pravili v průběhu roku 4 akce 
– Novoroční výšlap, pocho-
dy Zimním a Letním Polabím 
a tradiční pochod Hrabalo-
vou stezkou, na které k nám 
přijelo více než 560 účastníků 
z celé naší vlasti, ale i z ciziny. 
Tato pěkná čísla nás ale zavazují 
k práci i příštích letech. Rádi by-
chom mezi námi přivítali další 
zájemce nejen z řad dětí, ale i pra-
cujících a seniorů.

Velmi dobrá spolupráce byla 

s OÚ Kostomlaty, Postřižinským 
pivovarem v Nymburce, ale i per-
sonálem restaurace a hospůdek, 
kde jsme měli cíle našich akcí. 
Děkujeme za spolupráci i redak-
ci Kostomlatských novin. Podě-
kování patří také všem členkám 
a členům odboru, kteří zajišťovali 
akce.

Vážení čtenáři KN, chtěl 
bych Vás touto cestou pozvat 
na Novoroční výšlap, kte-
rý tradičně začíná v 9 hodin 
u nádraží ČD v Kostomlatech 

nad Labem a také na pochod 
Zimním Polabím, který bude 
v sobotu 26. 1. 2019 se startem 
v Čelákovicích.

Vážení spoluobčané, jelikož je 
to v letošním roce naposledy, kdy 
se setkáváme na stránkách Kosto-
mlatských novin, přeji Vám všem 
krásný adventní čas, příjemné 
prožití svátků vánočních a hlavně 
zdravíčko v roce 2019.

Zdeněk Duběnka, předseda 
odboru KČT Kostomlaty n. L.
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ATMOSFÉRICKÉ VRSTVY – DOKONČENÍ

DALŠÍ ČESKÉ NÁLEZY KØÍDOVÝCH MOØSKÝCH JEŠTĚRŮ

Ve stratosféře se odehrává zbý-
vající asi 1% počasí. Jinými slovy 
mohou do této vrstvy zasahovat 
mimořádně vyvinuté bouřkové 
oblaky Cumulonimbus (čtěte 
„Kumulonimbus“), jejichž ver-
tikální růst se o spodní hranici 
této vrstvy zastavuje a bouřkové 
oblaky se roztahují do šířky (vznik 
podoby kovadliny). Zpět k samot-
né atmosférické vrstvě stratosféry, 
zasahující do výšky přibližně 50 
km nad povrchem. Před touto 
vrstvou se nachází tropopauza, 
která není samostatnou vrstvou, 
ale pouze přechodovou vrstvou 
mezi uvedenými (troposférou 
a stratosférou) o tloušťce asi 2 km. 

V tomto příspěvku navazuji na 
předchozí článek o mořských kří-
dových ještěrech z Lysé nad Labem. 
Zbytky Plesiosaura byly objeveny 
i v Třebovicích u České Třebové. 
Plesiosaurus, popsaný jako druh 
Polyptichodon Interruptus, byl 
popsán i z lomu z Bílé hory (dnes 
součást Prahy), zde byly nalezeny 
zuby a části lebky. Na Bílé hoře šlo 
o lom sv. Markéty.  Nálezy z něko-
lika zde objevených Plesiosaurů 
vědecky publikoval profesor Frič 
v letech 1853 a 1878. Několik nálezů 
z této lokality věnoval Muzeu Krá-
lovství českého i tehdejší policejní 
prezident Sacher-Masoch. Naleze-
ny byly zbytky lebky, čelistí, kostry 
i četné zuby. Délka čelisti byla odha-
dována na 150 cm a odhad velikosti 
celého ještěra byl 15 metrů. Jen zuby 
měly velikost 15 cm. 

Rok včely

Na konci troposféry se teplota 
vzduchu pohybuje kolem -57°C, 
ve stratosféře začíná stoupat. 
V její koncové části, tedy kolem 
50 km výšky, činí teplota vzduchu 
10 až 30°C. V mezosféře dochází 
naopak k poklesu teploty vzdu-
chu, která v této části atmosféry 
činí několik desítek stupňů pod 
bodem mrazu. V horní části této 
vrstvy, sahající do přibližně 80 km, 
vznikají tzv. noční svítící oblaka 
(podobají se oblačným vláknům 
vysoké oblačnosti dle morfolo-
gické klasifikace oblaků, u nás 
jsou nejčastěji patrné na začátku 
léta, kdy jsou nejdelší dny, a to 
po soumraku). O těchto oblacích 

bude ovšem řeč až v rámci tématu 
o oblacích a zvláštních oblacích. 
Nad mezosférou se nachází širo-
ká vrstva zvaná termosféra, která 
je, jak název napovídá, typická 
vzrůstem teploty vzduchu. Me-
zivrstvou těchto vrstev je mezo-
pauza, ve které jsou teploty ovšem 
extrémně nízké a běžnými tep-
loměry neměřitelné. Pohybují se 
i kolem -130°C. V termosféře pro 
změnu doslova „letí“ nahoru, a to 
o stovky stupňů Celsia. Na vrcho-
lu této vrstvy činí až 1000°C, což je 
pro nás již zcela nepředstavitelná 
teplota. Poslední vrstvou je exo-
sféra, která je už rozhraním mezi 
atmosférou Země a kosmickým 

prostorem. Plyny vyskytující se za 
ní unikají do vesmírného prosto-
ru. A kde přesně končí atmosféra 
Země? V místě, kde se uvedené 
plyny ještě otáčejí společně s pla-
netou a neunikají do vesmíru, 
přibližná výška bude pro nás opět 
nepředstavitelná a činí asi 35000 
km. Jak bylo řečeno již v první 
části tohoto tématu, troposférou, 
pro nás zcela jistě nejbližší vrst-
vou, se budeme zabývat příště.

Přeji všem čtenářům hezké 
dny, jakož předběžně i prožití Vá-
noc a šťastný nový rok. Pokud mé 
příspěvky více zaujaly, než nepří-
jemně překvapily, budu velmi rád.

Tomáš Hrad

Ve vápenci těženém v lomu  
u obce Hudcov u Teplic objevil sbě-
ratel Fassel několik obratlů a žeber, 
dále část lopatky a články prstů. Šlo 
o pozůstatky Plesiosaura, jehož ve-
likost byla odhadována na 8 metrů.  
Popsán byl jako Hunosaurus fassce-
li a jeho pozůstatky se našly i u obce 
Lahošť.

Další kosti Plesiosaura se v okolí 
Teplic našly ještě v obci Přítkov, zde 
se našly pozůstatky menšího druhu 
odhadovaného na zhruba 2 met-
ry délky. Nálezy v okolí Teplic byly 
učiněny na konci 19. a začátku 20. 
století.

V roce 1960 dostalo Národní 
muzeum velice cenný dar od žáka 
Základní devítileté školy v Dolním 
Újezdě u Litomyšle. Žák F. Hurych 
totiž našel výborně zachovanou 
část čelisti Massosaura, šlo o část 

spodní čelisti s osmi kuželovitými a 
ostře zakroucenými zuby. Zajímavé 
bylo i místo nálezu, nebyla nalezena 
v lomu, ale při bourání staré stavby 
v poli. Nalezený fragment čelisti je 
dlouhý 644 mm, celá lebka tedy 
měřila asi jeden metr. Protože nález 
pocházel ze zdiva staré stavby (její 
zídky), odborníci předpokládali, že 
stavební materiál pocházel z nej-
bližšího okolí. Celé tamější okolí je 
stejné jako naše dno bývalého kří-
dového moře. 

V minulosti se běžně stavělo 
z materiálu dostupného v okolí, 
proto jsou zde  ještě dnes viditelné 
všechny ty malé opukové lomy, pro-
to i je název obce Kamenné Zboží. 

V novější době zub z Plesiosaura 
nalezl i sběratel dr. Huša u Nera-
tovic. Na své prozkoumání čekají 
zatím také nepopsané zuby prav-

děpodobně Mosasauridů a Plesio-
saurů pocházející z lomu u Plaňan 
u Kolína. Jeden zatím neurčený 
kosterní pozůstatek, pravděpodob-
ně mořského ještěra z Krasíkova, je 
uložen i ve sbírkách Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze. 

Mnohé nálezy se ale mohly i ztra-
tit nebo zničit, např. majitel kame-
nického závodu ve Vyšehořovicích  
Karel Stupecký, jehož lom býval vel-
mi bohatý na nálezy otisků starých 
rostlin a živočichů v lupcích, daroval 
roku 1910 českobrodskému muzeu 
údajně zkamenělinu plaza. Tento 
„zkamenělý plaz“, pokud nebyl 
v roce 1910 špatně určen, tak dnes 
ve sbírkách českobrodského a ani 
kolínského muzea již není. 

Zajímavý osud jednoho nálezu 
možná Plesiosaura popisuje Bo-
humil Tuzar ve své Truhlici pověstí 

Propolis - další včelí produkt.
Je to přírodní látka, kterou 

včely sbírají z pupenů a rostlin 
obsahujících pryskyřičné látky. 
Může mít různou barvu a vůni, 
záleží to na jeho původu. Propo-
lis může být barvy hnědé, která 
přechází do červené, ale někdy až 
černé. Propolis pomáhá vytvořit 
v úlu sterilní prostředí a ochranu 
před infekcemi. Včely ho použí-
vají  jako tmel pro stavbu a opra-
vy uvnitř úlu. Utěsňují jím škvíry, 

vstupní otvory, pří-
padně obalují cizo-
rodé předměty, co 
nedokáží vynést z úlu 
(např. těla uhynulých 
čmeláčků). Hlavně 

tmelí před zimou, aby snížily te-
pelné ztráty. Léčivé vlastnosti pro-
polisu byly známé již ve starověku. 
V Egyptě kněží používali tuto 
látku k mumifikaci. Řekové 
a Římané ho zase používali po 
bojích k ošetřování ran a k dez-
infekci. Naši předkové vypo-
zorovali, že propolis je účinný 
při léčení špatně se hojících ran 
a jizev.  Propolisová tinktura je 
nejčastější forma využití propoli-
su. Působí jako přírodní antibio-

tikum. Možnost je jak vnitřní, tak 
i vnější. Je to podpůrný prostředek 
k dezinfekci dutiny ústní a kůže, 
při nachlazení a virových one-
mocnění horních cest dýchacích. 
Prozatím je propolis používán 
a brán jen jako domácí nebo pří-
rodní léčivo. 

Čím se baví včelař v tomto ob-
dobí? Stále ještě probíhá poslední 
léčení, pomocí aerosolu. Jinak 
včely nerušíme a dopřejeme jim 
klid k zimování. Včelař vyváří 
včelí vosk k výměně za mezistě-
ny. Čistí rámky a uklízí nářadí. 
K drobným radostem patří odlé-
vání svíček, při kterém se příjemně 
provoní celý dům a doplní tak ad-
ventní čas. 

Medový přípitek na Nový rok: 
100 ml slivovice a 1 polévková lžíce 
medu Med ve slivovici rozpustíte 
a přidáte 100 ml šťávy z pomeran-
če.

Přeji šťastný medový nový rok 
2019!      

Včelám dík!
 Text a foto: Marta Dvořáková
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Vážení sportovní 
přátelé, občané Kostomlat,

některá zvířata shromažďují 
zásoby a chystají se na dlouhý 
zimní spánek. I když vidina dlou-
hého spánku je více než lákavá, 
málokdo by si ho z nás mohl do-
přát, natož naši sportovci.

Po ukončení podzimní části 
je určitě čeká zasloužený odpo-
činek, který využijí k relaxaci, 
zejména však k přípravě na nej-
krásnější svátky roku.

Po Novém roce opět nastoupí 
do přípravy v hale Bios, někteří 
v případě příznivého počasí na 
hřiště sportovního areálu.

Výbor Sokola se schází každý 
měsíc. V minulém čísle KN jsem 
vás informovala o rekonstrukci 
podhledu na východní straně So-
kolovny. Opravu jsme dokončili 
díky pomoci příznivců Sokola, 
kterým není lhostejný stav naší 
budovy. Všem, kteří se podíleli na 
opravě, patří velké poděkování. 
Za bezplatné zapůjčení a postave-
ní lešení děkuji Patriku Cykánko-

vi. Dále jsme řešili opravu komí-
na pro naši restauraci Sokolovna. 
Oprava je též dokončena. Topné 
těleso /krbová kamna/ zakoupila 
naše paní hostinská sponzorsky. 
Doufám, že se hosté naší restau-
race konečně ohřejí. Stávající 
topná tělesa jsou nevyhovující, 
a s tím souvisí i náklady na odběr 
plynu.

V měsíci říjnu byla vypsána 
dotace MŠMT „Můj klub 2019“. 
Opět jsme zasedli a vypracova-
li žádost o tuto dotaci. Byli jsme 
rádi, že dotace byla vyhlášena 
ještě před koncem roku.  Do kon-
ce měsíce října jsme též podali 
žádost o finanční příspěvek na 
rok 2019 na Obec Kostomlaty.  
Věřím, že naši zastupitelé při-
hlédnou k tomu, že je vše draž-
ší (vybavení našich sportovců, 
údržba areálu) a že se naše oddíly 
jak volejbalu, fotbalu a petanque 
rozrůstají o novou mládež. 
V současné době má naše TJ cel-
kem 134 členů dětí a mládeže od 
0 - 23 let.

Fotbalový oddíl v rámci oslav 
90 let fotbalu uspořádal posezení 
s cimbálovou muzikou „Stráž-
ničan“. Úvod patřil folklornímu 
souboru Šáteček ze Semic. Víno, 
které k cimbálu a Moravě patří, 
podával přítomným vinař z jižní 
Moravy. Až na problém s ozvuče-
ním, což nás mrzelo, ale do příště 
určitě vylepšíme, se dle plného 
sálu a ohlasu posezení líbilo. Po-
děkování všem organizátorům, 
děvčatům za krásnou výzdobu 
sálu, která určitě přispěla k dobré 
náladě přítomných.

Oddíl petanque uspořádal již 
čtvrtý ročník turnaje „Mydlovar-
ský žebřík“ a opět se to vyvedlo. 
Pěkné počasí, skvělá příprava, 
občerstvení, nadšené týmy, to vše 
provázelo poslední sobotu měsí-
ce září.

Vážení sportovní přátelé, se-
tkáváme se prostřednictvím 
KN letos naposledy, a možná 
naposledy vůbec.  Děkuji všem 
příznivcům Sokola, všem spon-
zorům a sportovním fanouškům, 

kteří jakkoliv přispěli k rozvoji 
sportu v Kostomlatech. Členům 
výboru Sokola děkuji za to, že se 
společnými silami snažíme vy-
tvářet co nejlepší podmínky na-
šim sportovcům.  OÚ děkuji za 
finanční podporu.  

Protože jsem tento článek měla 
již připravený, rozhodla jsem se 
ho uveřejnit, abych poděkovala 
všem, kteří mají zájem pracovat 
pro sport a Sokol v Kostomlatech.

Před uzávěrkou KN jsem zjis-
tila, že v naší obci je to nastavené 
tak, že  neděláme nic, pořádáme 
rauty, o budovu Sokolovny se ne-
staráme a v neposlední řadě pou-
ze natahujeme ruce. Vím, že to 
není názor Vás všech, ale jednoho 
z kritiků, který přispěl k tomu, aby 
závěr mé zprávy v tomto předvá-
nočním období vyzněl v tomto 
duchu. Ono kritizovat je strašně 
jednoduché, ale vstát ze židle 
a udělat něco pro sport a kulturu 
v Kostomlatech a pro obec vůbec, 
ještě k tomu zdarma, se mnohým 
moc nechce, hlavně těm kriti-

Sokol

a starých příběhů Středního Polabí, 
kterou vydal v roce 2009 v nymbur-
ském nakladatelství Vega-L. Do-
tyčný příběh pochází z obce Studce 
a pod názvem „Nález mamuta“ je 
v knize na straně 334. Bez vědomí 
autora si dovolím tuto zajímavou 
zprávu přetisknout.

Nález „mamuta“
 V době  ( na přelomu 19. a 20. sto-

letí), kdy se budovala cesta ze spodní 
části obce směrem k horní „zemské 
silnici“, lidé museli prokopat opuko-
vý svah nad Studcemi. Dělníci zde 
v opukových vrstvách nacházeli 

spoustu zkamenělin pocházejících 
z křídového moře, jež se v našem kra-
ji rozlévalo asi před mnoha miliony 
let . Dělníci tu našli také zkamenělé 
stočené ulity mořských amonitů 
o průměru až 50 cm. Nejvíce po-
zornosti však vzbudil nález zka-
menělé kostry neznámého zvířete, 
o jehož totožnosti nikdo zprvu ne-
měl ani tušení. Pro místní občany 
to však byl mamut. O nález prý 
projevilo zájem i Národní muzeum 
v Praze. Tak místní nadšenci z řad 
rolníků naložili  kosterní pozůstat-
ky neznámého zvířete na několik 

vozů „ fasuňků“, vystlaných slámou, 
a slavně se vydali ku Praze. V Bohni-
cích však povozníci zjistili, že kostra 
zvířete –„ mamuta“ se rozpadla na 
drobné opukové kousky. Tak z daru 
Národnímu muzeu nebylo nic. 

„Vzhledem k velikosti kosterních 
pozůstatků muselo jít o senzační 
nález nějakého křídového ještěra – 
nejspíše Ichtiosaura. Nálezů koster-
ních pozůstatků „saurů“ v Českém 
masívu je velice poskromnu, škoda, 
že k nálezu na místě nebyli pozváni 
ihned odborníci znalí konzervač-
ních metod.“

Tolik snad vše k mořským 
prehistorickým ještěrům, kteří kdysi 
žili i v naší zemi.

Zmiňovaná naučná stezka „Údo-
lím Labe“ stojí i přes svoji délku 
(okolo 20 km) rozhodně za projití, 
lokalita nálezu mořských ještěrů 
není to jediné, čím je zajímavá. No, 
a pokud budete někdy třeba bourat 
starý dům či zídku z opuky, zkuste 
občas kámen rozlomit, třebas obje-
víte část čelisti Mosasaurida jako žák 
ZDŠ F. Hurych z Dolního Újezdu. 

Text a foto: David Macháček
priroda.kostomlaty@seznam.cz
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1. místo v PLP
 
Od dubna do srpna jsme si 

opět zahráli Polabskou ligu. 
Loni jsme obsadili druhé 
místo a letos se nám podařilo 
zvítězit, a odvézt si tak 
domů velký putovní pohár. 
Zúčastnilo se 9 týmů. Každý 
týden jsme sehráli jedno 
utkání. Konečné pořadí:

1. Sokol Kostomlaty
2. PC Lipník
3. PCFT Sokoleč
Tímto vítězstvím jsme 

se probojovali do fi nále 

 Sport

kům. V současné době je pouze 
na vedení obce, jak k této situaci 
přistoupí, zda bude podporovat 
neustálé rozdělování obce, nebo 
se bude snažit obec stmelovat. 
Každý děláme něco, jak nejlépe 
umíme, každý děláme chyby, 
protože nikdo není neomylný, 
ale všichni bychom se měli snažit 

o co nejpohodovější žití.
Vedení obce by si mělo začít 

vážit těch, kteří něco dělají a dělat 
chtějí, ale VŠECH, ne pouze ně-
kterých.

Zvu Vás tímto všechny, kteří si 
myslíte, že práce v Sokole je o ni-
čem, ne o ničem, ale např. o rau-
tech, jak uvádíte, na naši výroční 

volební schůzi, kde se můžete 
ucházet o funkci toho schopné-
ho, když současný výbor Sokola 
je zřejmě neschopný.

Závěrem přeji  všem spor-
tovcům v našich oddílech, tre-
nérům, asistentům, kteří věnují 
svůj volný čas ve prospěch sportu 
v Kostomlatech, Vám všem  krás-

ný adventní čas, hezké prožití 
svátků vánočních, hodně spor-
tovních úspěchů, a hlavně hodně 
zdraví a spokojenosti v novém 
roce 2019.

Za TJ Sokol 
Kostomlaty nad Labem
Eva Vávrová - starostka

celorepublikových vítězů 
klubové ligy a o konečné 
pořadí si zahrajeme v prosinci 
již v hale, v Úněticích.

Mydlovarský žebřík 2018
V sobotu 29. září se u nás 

konal již 4. ročník našeho 
turnaje trojic – Mydlovarský 
žebřík 2018. Zvolit datum 
bylo opravdu náročné, 
v listopadu už je počasí 
opravdu nejisté. Šli jsme do 
velkého rizika, protože to byl 
zrovna termín prodlouženého 
víkendu, a navíc byla většina 
/včetně nás/ den před tím 
v Lipníku na turnaji. 
Přihlásilo se deset trojic 
z širého okolí. Jako každoročně 

bylo připraveno pro všechny 
bohaté občerstvení. Úvodní 
slovo na zahájení měla jako 
každý rok naše starostka 
Sokola Eva Vávrová. Nešlo 
hrát tedy na skupiny, ale jen 
podle nasazení, rozpis na čtyři 
kola, číslo hřiště a kdo s kým 
si každá trojice vylosovala. 
Za krásného počasí byl turnaj 
zahájen. Časový limit 50 
minut bohatě stačil. Kolem 
třetí hodiny bylo základní 
kolo odehráno a mohly 
začít zápasy o 1. - 4. místo 
a současně dohrávky o další 
konečná umístění. Finále již 
bylo o hodně dramatičtější 
a v posledním náhozu 

Petanque rozhodly pouhé dva 
milimetry:

1. Škorničková, Vaníčková, 
Čihák /jako jediný tým 
nepoznal ten den porážku/

2. Malá, Štenberg, Vaňková
3. Šplechtová, Vyoral,
Froněk
4. Vlach, Šubrt, Řasa
Po slavnostním vyhlášení si 

všechny týmy odnesly pěkné 
ceny, za které moc děkujeme 
všem věrným sponzorům 
našeho klubu... Zakončení 
proběhlo opět opékáním 
buřtů.

Koulím zdar!
Text a foto: 

Alena Vaníčková
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Svatomartinské posezení
programem vystoupili žáci ZUŠ 
pod vedením paní Pecháčkové. 

K poslechu a k tanci hrála sku-
pina TWO MAN BAND. Vě-

říme, že se všem posezení líbilo, 
potkali se, pobavili se a zatančili 
se svými vrstevníky a přáteli. Věř-
te, že i v příštím roce bude obec 

pořádat akce pro seniory.
                                                                                             

Bc. Zdeňka Keistová, 
místostarostka obce

Jako každoročně proběhlo 
13. 11. 2018 v Hostinci na Place 
Svatomartinské posezení pro 
seniory našich obcí. Se skvělým 
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Vážení spoluobčané, 
rádi bychom Vám na tomto místě poděkovali za Vaši přízeň a popřáli Vám příjemné prožití adventního času, 
klidné vánoční svátky, veselého silvestra a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.  Redakce

 

Kostomlatské noviny - dvouměsíčník Obecního úřadu v Kostomlatech nad Labem – redakční rada: Marta Dvořáková, Eva Pijáková, Martin Piják.
e-mail: kost.noviny@seznam.cz – Rozšiřování povoleno MK ČR E 10885. Vydává: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 

289 21 Kostomlaty nad Labem, IČ 00239283 Tisk a grafi ka: Tiskárna F – PRINT, Polní 35, 288 02 Krchleby. Náklad 780 kusů. Zdarma. 
Příspěvky od čtenářů ne vždy vyjadřují názor redakční rady. Za obsah jednotlivých příspěvků zodpovídají jejich autoři. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

U textů v rubrice Názory občanů redakce neprovádí jazykovou korekturu. Uzávěrka následujícího čísla je 15. ledna 2019.

 Na závěr

Společenská kronika

Fo
to
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ás
la

va

Pozvánka na vánoční mši

Sbírka

Tøíkrálový koncert

Blahopřejeme k významným jubileím:
Panu Václavu Slípkovi z Rozkoše
Paní Boženě Přibylové z Hronětic
Paní Věře Brynychové z Kostomlat
Panu Bohuslavu Šinkorovi z Kostomlat
Paní Janě Mrňavé z Rozkoše
Paní Evě Smetaníkové z Kostomlat
Panu Františku Toušovi z Kostomlat
Paní Boženě Toušové z Kostomlat
Panu Františku Sedláčkovi z Kostomlat
Paní Marii Židové z Kostomlat
Panu Vladimíru Novotnému z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali: 
Josefínu Pavlíčkovou z Kostomlat
Jakuba Čecha z Hronětic
Jaroslava Boubína z Vápenska
Naposledy jsme se rozloučili:
S panem Ludvíkem Sýkorou z Kostomlat
S paní Venuší Laubeovou z Kostomlat
S panem Jindřichem Eliškou z Kostomlat  
S paní Jaroslavou Hlavičkovou z Kostomlat        

Další ročník absolventů naší ZŠ začal navštěvovat taneční kurz. Oproti předchozím 
rokům jezdí za tancem do Poděbrad. Z celé třídy se účastní jen pár statečných, doufejme, 
že jich příště bude více.    

                                                                                                                                                  Redakce                                                            

Rok 2018 se přehoupl do zimního období a ruku v ruce s ním přichází 
i vánoční čas. Proto vás tradičně zveme dne 24. 12. 2018 od 15.30 hodin 
k štědrovečerní mši svaté do kostela v Kostomlatech nad Labem. Mši bude předcházet 
půlhodinové společné zpívaní koled od 15.00 hodin.

Během mše bude rozsvícené Betlémské světlo, které si na závěr každý bude moci 
odnést do svého domova jako symbol pokoje a míru. Stačí si donést vlastní svíčku.

Během mše bude také probíhat sbírka, jejíž výtěžek bude poukázán na transparentní 
účet 5117680399/0800, který byl zřízen za účelem opravy kostela sv. Bartoloměje.

                                                                                                    Farnost Kostomlaty nad Labem

Na transparentním účtu zřízeném pro účely veřejné sbírky na opravu 
našeho kostomlatského kostela bylo k datu 20. listopadu 2018 124 580 Kč. 
Všem dárcům patří dík!                          Redakce

Farní charita Lysá nad Labem ve 
spolupráci s Obcí Kostomlaty nad Labem 
Vás srdečně zve na Tříkrálový koncert, 
který se uskuteční v kostele sv. Bartoloměje 
v Kostomlatech nad Labem v sobotu 

5. ledna 2019 od 15 hodin. Na programu bude Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby, kterou provede pěvecký sbor Hlahol a jeho hosté.

Obec Kostomlaty nad Labem pořádá pro seniory našich obcí autobusový zájezd 
     na divadelní představení  SVĚTÁCI.

Představení se koná  14. 2. 2019 od 19,00 hod. v Divadle PALACE
Adaptace známé filmové hudební komedie.

Herecké obsazení: D. Gondík, F. Tomsa, A. Háma, M. Absolonová, M. Bočanová, J. Přeučil  aj.
Odjezd autobusu bude v 16,30 hod. od zastávky u Jednoty a v 16,35 hod. od zastávky u Obecního úřadu.

Svoz a rozvoz do okolních obcí bude zajištěn služebním vozem.
Cena: 250,- Kč 

    V ceně je autobusová doprava a vstupenka na představení. 
(vstupenky jsou do 1. – 7. řady)

Prosíme zájemce, aby se telefonicky přihlašovali  na tel. čísle 325 538 611, 734 202 166 do 8. 2. 2019
Všichni jsou srdečně zváni

pod vánočním stromem u
Jednoty v Kostomlatech nad
Labem
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