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     ÚVODNÍK                                                         

Na začátku dubna se na dříve hluchém a nevy-
užitém místě travnatého trojúhelníku u křižovat-
ky hlavní a doubravské silnice objevily poutavé 
artefakty. Není možné si jich nevšimnout, staly 
se dominantou frekventovaného místa. Okolnosti 
jejich vzniku působí neuvěřitelně jednoduše, tohle 
se prostě povedlo. Původkyní myšlenky na výro-
bu a instalaci dřevěných květináčů je fotografk a 
Marta Dvořáková, která se nechala inspirovat po-
dobnými dílky v jiných obcích a dokázala svým 
nápadem nadchnout místního řezbáře. Materiál 
pochází z větve mohutného jasanu rostoucího na 
obecním pozemku u nádraží. Dřevo neskončilo 
v kamnech, zkušený tvůrce využil jeho potenciálu. 
Vznikly nádoby na květinovou výzdobu s orna-
menty srdce, karetních symbolů a šálek na kávu. 
O květiny nyní pečuje paní Dvořáková. 

Autorem květináčů je František Pšenský 
z Doubravy, který od nového roku nastoupil 
na místo technického pracovníka v Kostomla-
tech. V minulém roce se osvědčil v rámci obec-
ně prospěšných prací, proto ho obec angažovala 
do řádného pracovního poměru. Pochází z Be-
nátek nad Jizerou a do našeho kraje se přistěhoval 
před osmi lety. Přilákalo ho k nám starobylé sta-
vení, které nemůžete minout. Zdobí ho již před 
vchodem totemy, dřevěné i kamenné sochy, mod-
ré hrnečky a podobně. Vyzývají k návštěvě soukro-
mé galerie. Na zahradě můžete zahlédnout anděly 
i divochy, madony či mudrce. Tvůrce pracuje s hlí-
nou, pískovcem a se dřevem, maluje také obrazy. 
Dříve byl zaměstnán mimo jiné jako úředník na 

celnici v Mladé Boleslavi, na Úřadě práce v Praze 
či na Městském úřadě v Nymburce. Jak sám říká, 
vysedávání v kanceláři už bylo dost, pro Kosto-
mlaty a okolí nyní pracuje rád, můžete ho potkat 
při sekání trávy, úklidu obce a jiných údržbových 
pracích. Duší umělec je původní profesí mechani-
zátorem zemědělských strojů. František Pšenský 
se pravidelně účastní setkání regionálních uměl-
ců Nymburská špička i jiných uměleckých akcí 
po republice. Nebrání se další tvorbě pro veřejnost, 
pokud jeho dílo občany osloví. Tvoří volně i na ob-
jednávku. Jeho výrobky vlastní například herečka 
Květa Fialová, Jitka Smutná či producent seriálu 
Ulice Michal Reitler. 

Obci patří uznání za to, že dobrému nápadu 
na vznik květináčů nebránila, ale naopak jej pod-
pořila nejen poskytnutím materiálu a vhodného 
místa. Zatímco třeba Městská část Prahy 5 má 
nevzhledné betonové truhlíky za miliony, které se 
staly terčem posměchu, my máme vkusné dekora-
ce téměř zadarmo.

Lenka Michálková

Srdce pro Kostomlaty

Milí čtenáři.
Jarní měsíce byly nabyté společenskými 

a kulturními událostmi, některé připomínáme 
uvnitř listu. Pálení čarodějnic, Staročeské máje, 
Noc kostelů, Hrabalovo čtení a jiné. Měli jsme 
příležitost sejít a pobavit se, každý si mohl najít 
to své. O tom, co bylo možné v naší obci zažít 
o desítky let dříve, se dočtete ve vzpomínání 
paní doktorky Petírové. Není sama, která 
si zoufá, že nejen mládež má malý zájem se na 
něčem aktivně podílet. Ochotnický kroužek 
zanikl ještě dříve, než mohl cokoli nacvičit 
a předvést. Na nestabilní zájem dětí si naříkají 
myslivci. Ubývá mládeže v krojovaném 
průvodu. A co družstva sportovní? 

Tyto dobrovolné aktivity zúčastněné téměř 
nic nestojí, vyžadují pouze jejich čas, nadšení 
a trochu úsilí. Odměnou může být dobrý pocit, 
příjemně strávený čas se sobě blízkými i zábava 
pro ostatní. Nechceme si zábavu tvořit podle 
svého? Potřebujeme být baveni? Nevěřím, 
že si na konci života vybavíme tisící dvacátý díl 
nekonečného seriálu nebo čtyřstou padesátou 
pátou bitvu v počítačové hře. Spíše vzpomeneme 
na zapomenutou repliku, rozesmátý sál, 
na bolavá chodidla po protančeném dni nebo 
na vstřelení vítězné branky. 

Životní náklady stoupají a stoupá i cena 
vstupného do zábavních zařízení. Uvádí se, 
že až 19 procent lidí dokáže nejvíce nákladů 
šetřit na volnočasových aktivitách, v malých 
vesnicích šetří na zábavě až 28 procent obyvatel. 
Ale k tomu, aby člověk zažil trochu kultury, 
nemusí platit drahé vstupné. Budeme-li chtít, 
můžeme podpořit třeba vlastní divadlo za 
humny a můžeme v něm hrát i hlavní roli.

Lenka Michálková
Při výrobě a instalaci květináčů pomáhali Petr Zinek
a Miroslav Škornička.



strana 2  číslo 3 - červen 2014

Zprávy z obce

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky 
ve dnech 23. 5.  – 24. 5. 2014. Výsledky v našich obcích.

 Zprávy z obecního úřadu

U hasičů se gruntovalo 
Zastupitelstvo schválilo výmě-

nu oken v šatně hasičské zbroj-
nice v Hroněticích. Vymění se 
2 velká a 2 malá okna za 20 tisíc. 
Ze svého rozpočtu hasiči provedli 
výmalbu prostor, vyvedení vody 
a elektřiny ven a nákup nového lina 
do šatny. Obec přispěla na oslavy
130. výročí hasičského sboru 
35.000 korunami.

Obec prodává a kupuje pozemky
Zastupitelstvo schválilo záměr 

prodat pozemky. V katastrál-
ním území Hronětic se jedná 
o pozemky v mlýnském náhonu 
č. 321/7, 321/15, 321/16, 321/17, 
321/21, 321/22, 321/23, 321/24 
a 332/4. Schválený je prodej po-
zemku č. 217/15 o výměře 78 m² 
pod trafostanicí ve Školní ulici 
v Kostomlatech. Prodá se část 
technického dvora u Domu slu-
žeb v Kostomlatech, pozemek 

č. 14/2 o výměře 315 m². 
Zastupitelstvo obce souhlasí 

s navrhovanou kupní cenou 
89.000 Kč za pozemky Českých 
drah p. č. 942/15 a p. č. 942/17 
včetně budovy bez č. p. a sou-
hlasí s navrhovanou kupní cenou 
183.000 Kč za pozemky p. č. 1038 
a p. č. 942/16 v katastru Kostomlat 
nad Labem. Jedná se o pozemky 
a budovu napravo od nádraží, 
kde by mělo vyrůst parkoviště.

Kanalizace nejlevněji
Do výběrového řízení na veřej-

nou zakázku vybudování tlakové 
kanalizace v Hroněticích poda-
li cenovou nabídku 3 uchazeči. 
Za zhotovitele byla vybrána fi rma 
Vodovody a kanalizace Nymburk 
s nabídkovou cenou 9.893.300,76 Kč 
(bez DPH a bez rezervy). Dalšími 
zájemci byly fi rmy Presskan sys-
tém a KVIS Pardubice.

Kabely do země
Podle odhadů fi rmy ČEZ by

se kabely nízkého napětí při hlav-
ní silnici mohly pokládat do země 
v roce 2016, v dalších ulicích
později.

Rekonstrukce BIOS
Pro rekonstrukci podlahy 

v tělocvičně základní školy byla 
vybrána fi rma Pavlacký z Lu-
hačovic. Před opravou podlahy 
provede kostomlatské Sdružení 
Cykánek - Koštíř výmalbu stropu. 
(viz foto na str. 3)

Hřbitov
Rekonstrukci ohradní zdi 

a stabilizaci márnice provede fi rma 
Komplet stavby z Nymburka. 

Osvětlení
Veřejné osvětlení projde ob-

novou v ulicích Pod Sokolovnou 
a V Zahradách a provede ho fi rma 
AZ Elektrostav Nymburk.

Zaplacený komín
Obec dodatečně schválila uhra-

zení opravy komína ve staré škole 
č. p. 47 na základě předložených 
faktur v částce cca 65.000 Kč.

Počet členů zastupitelstva
Pro nové volební období byl 

stanoven počet zastupitelů na 15.

Nová fasáda na nádraží
V současnosti je připravován 

prodej části závodu z Českých 
drah (ČD) na Sdružení želez-
niční dopravní cesty, což zahr-
nuje i prodej výpravních budov. 
Na většině stanic proto pro-
bíhá jen běžná údržba nebo 
menší opravné práce. Pod-
le sdělení tiskového mluvčího 
ČD Petra Šťáhlavského budou 
v rámci těchto méně rozsáh-
lých oprav rekonstruovány 
a zprovozněny toalety pro ces-
tující na nádraží v Kostomlatech 
nad Labem. Počítá se také se zá-
kladní opravou fasády výpravní 
budovy do letošního podzimu.

(lem)

Okrsek: 1 
(voliči s trvalým pobytem v Kostomlatech nad Labem, Lánech a Rozkoši)

 Voliči v seznamu 1287
 Vydané obálky 179
 Volební účast v % 13,91
 Odevzdané obálky 178
 Platné hlasy 178

Okrsek: 2 
(voliči s trvalým pobytem v Hroněticích a Vápensku)

 Voliči v seznamu 176
 Vydané obálky 19
 Volební účast v % 10,80
 Odevzdané obálky 19
 Platné hlasy 18

čerpáno z www.volby.cz

Počet
okrsků

2

Voliči
v seznamu

1463

Vydané
obálky

198

Volební 
účast v %

13,53

Odevzdané 
obálky

197

Platné
hlasy

196

 1 SNK Evropští demokraté 1 0,51
 2 Koalice SP a NO! 1 0,51
 3 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00
 4 NE Bruselu-Národní demokracie 1 0,51
 5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 4,08
 6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO 5 2,55
 7 Koalice TOP 09 a STAN 28 14,28
 8 Liberálně ekologická strana 0 0,00
 9 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00
 10 Komunistická str.Čech a Moravy 24 12,24
 11 evropani.cz 0 0,00
 12 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 0 0,00
 13 Fair play - HNPD 0 0,00
 14 Česká str.sociálně demokrat. 15 7,65
 16 ANO 2011 45 22,95
 17 „Strana rovných příležitostí“ 0 0,00
 18 Moravané 0 0,00
 19 Česká strana regionů 1 0,51
 20 Občanská demokratická strana 14 7,14

Strana hlasy
číslo název celkem v %

Strana hlasy
číslo název celkem v %

 21 VIZE 2014 1 0,51
 22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 9 4,59
 23 Strana zelených 10 5,10
 24 Strana svobodných občanů 14 7,14
 25 Romská demokratická strana 0 0,00
 26 Komunistická str.Českosloven. 1 0,51
 27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00
 28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! 0 0,00
 29 Koalice DSSS a SPE 0 0,00
 30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 0 0,00
 31 Republika 0 0,00
 32 Česká pirátská strana 15 7,65
 33 Česká Suverenita 1 0,51
 34 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00
 35 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00
 36 Česká strana národně sociální 0 0,00
 37 Občanská konzervativní strana 2 1,02
 38 Věci veřejné 0 0,00
 39 OBČANÉ 2011 0 0,00
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Realizace projektu Rozvoj komunitního plánování
sociálních služeb na Nymbursku

 Zprávy z obecního úřadu

Vážení občané, dovolte mi, 
abych vám blíže představila prů-
běh projektu „Rozvoj komunit-
ního plánování sociálních služeb 
na Nymbursku“, který je uskuteč-
ňován od  1. 4. 2013 do 31. 3. 2015. 

Město Nymburk obdrželo 
na realizaci tohoto projektu dotaci 
z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Mezi hlav-
ní cíle představovaného projektu 
patří rozšíření plánování sociál-
ních a návazných služeb do obcí 
spadajících pod obec s rozšířenou 
působností Nymburk a snaha 
o co největší přiblížení sociální 
problematiky veřejnosti, přede-
vším možnosti využití poskyto-
vaných sociálních a návazných 
služeb. 

Rozvoj těchto služeb a reakce 
na poptávku po službách nových 
budou prioritami obsaženými 
v dokumentu nazvaném „Střed-

nědobý plán rozvoje sociálních 
služeb v ORP Nymburk“, který 
by měl být jedním ze stěžejních 
výstupů projektu. Posláním Střed-
nědobého plánu sociálních služeb 
je popsat současný stav sociálních 
a návazných služeb, pojmenovat 
oblasti, které je nutné řešit, a na-
vrhnout opatření a způsoby těch-
to řešení. Priority a cíle Středně-
dobého plánu musí být zaměřeny 
na skutečné potřeby občanů 
a uskutečňovány v jejich zájmu.  
Je však důležité si uvědomit, 
že sociální služby jsou určeny 
jen pro občany v obtížné životní 
situaci a jen po nezbytně nut-
nou dobu. Jejich cílem je klienta 
zabezpečit a pomoci mu posta-
rat se o sebe vlastními silami 
a s využitím běžně dostupných 
zdrojů.

V průběhu uplynulého roku 
se uskutečnilo několik pracov-

ních setkání, která budou i nadále 
pokračovat, aby se podařilo nejen 
udržet stávající úroveň sociálních 
služeb, ale zároveň ještě došlo 
k jejich rozvoji pro zajištění jejich 
provázanosti a dostupnosti.

V rámci spolupráce s obcemi 
ve spádové oblasti ORP Nymburk 
byla mapována také potřebnost 
v těchto obcích. Představitelé 
obcí byli osloveni k vyjádření jimi 
identifi kovaných potřeb v dané 
obci a k zaslání záměrů v oblasti 
sociálních služeb. Jedním z hlav-
ních výstupů z těchto jednání 
je nutnost otevření denního staci-
onáře pro seniory a rozšíření na-

bídky možnosti setkávání seniorů. 
I v dalším období se budou 

scházet jednotlivé pracovní sku-
piny Rodina, děti a mládež, Se-
nioři a osoby se zdravotním po-
stižením a Osoby v sociální krizi. 
V každé této skupině jsou zastou-
peny zástupci jak poskytovatelů, 
tak uživatelů a i zadavatelů soci-
álních služeb. Pracovní skupiny 
se konají v odpoledních hodinách 
v kanceláři koordinátora, která 
je na Městském úřadu Nymburk, 
odboru sociálních věcí, budova B,
Náměstí Přemyslovců 165,
Nymburk.

Pokud byste měli zájem zapo-
jit se do projektu, poskytnout své 
zkušenosti či vyjádřit své názory, 
velice ráda se s vámi setkám.

Neváhejte kontaktovat Bc. Ivanu Bohuslavovou, koordinátora
komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce, tel. 325 501 249, 
e-mail: kpssnymburk@gmail.com

Psali o nás
Ve středu 30. dubna vyšla

v Nymburském deníku strán-
ka věnovaná obci Kostomlaty.
V článku autorky Mileny Jínové 
se starostka Milena Hercoková 
zmiňuje o přípravě lokality ur-
čené pro další výstavbu: „Teď 
připravujeme 26 parcel pro 
nové rodinné domy. Trochu
se nám to zaseklo na jednom 
pozemku, kde má vyústit dešťo-
vá kanalizace. Jde o odvodňova-
cí příkop, který vede do Farské-
ho potoka. V podstatě celé toto 
volební období neustále čekáme 
na vyjádření institucí.“ Parcely 
mají minimální výměru kolem 
800 metrů čtverečních, obec 
má evidováno přes 90 zájem-
ců. „Jsou mezi nimi místní, ale 
i lidé z Prahy nebo z Orlických 
hor. Kostomlaty mají výbornou 
dostupnost,“ řekla starostka
autorce regionálního deníku. 

Týdeník 5plus2 Nymbursko 
věnoval v pátek 16. května po-
zornost veřejně prospěšným 
pracím, s kterými v našich 
obcích v letních měsících
už několik let vypomáhají dlou-
hodobě nezaměstnaní. Jejich 
činnost je z převážné většiny 

hrazena z peněz úřadu práce. 
Část finančních prostředků 
dává obec ze svého rozpočtu. 
Někteří zájemci o tuto výpo-
moc se sami chodí ptát na obec-
ní úřad. Dalšími pomocníky
v obci jsou studenti středních 
a vysokých škol. Podle starost-
ky Mileny Hercokové, kterou 
oslovil autor 5plus2 Tomáš 
Ježek, má jejich práce i vý-
chovný efekt. „Když například 
někdo jiný odhodí odpadky 
mimo koš, tak jsou schopni
ho za to napomenout,“ říká sta-
rostka s tím, že dříve se běžně 
stávalo, že děti cestou do školy 
zahazovaly odpadky po chodní-
ku. Teď když studenti sami vědí, 
kolik práce jim úklid zabere, 
starají se o vzhled obce daleko 
více. 

Do uzávěrky tohoto listu re-
dakce neobdržela žádný příspěvek 
starostky ani místostarosty obce. 
Podle zastupitelstvem schválené 
struktury Kostomlatských novin 
„v případě absence textu v dané 
rubrice zůstává rubrika v daném 
čísle nenaplněna“.

Výmalba kvůli zlepšení odrazu světla a bezpečnosti
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Novinky z knihovny

Společně s dětmi jsme se již 
tradičně rozloučili se zimou 
vynášením Morany. V dubnu 
na velikonočním tvoření si děti 
zdobily perníčky, pletly pomláz-
ky, vajíčka zdobily ubrouskovou 
technikou a nechyběla ani jarní 
fl oristika.

Každé druhé úterý v měsíci 
se v DKK koná večerní tvoření 
s Gábinou. Vyrobili jsme šperky 
z bižuterie, vyzkoušeli si malová-
ní na hedvábí a v červnu je při-
pravené malování na textil podle 
šablon.

V pátek 4. dubna jsme pro děti 
připravili Noc s Andersenem. 
Za přítomnosti komisaře Vrťap-
ky byl pro děti připraven pestrý 
program s následným přenocová-
ním v základní škole.

V sobotu 31. 5. v areálu ZŠ  pro-
běhl Dětský den. Bylo pro děti při-
praveno spousta disciplín, nechybě-

la ani pohádka, sladkosti a dárečky.
Letošní školní rok uzavřeme 

Kolečkiádou, která se uskuteční 
ve středu 25. 6. v odpoledních 
hodinách. Zveme všechny kola, 
koloběžky, kočárky na absolvo-
vání zručné jízdy. Podrobnosti 
zveřejníme na webových strán-
kách a v místním rozhlase.

Prázdninový provoz DKK 
bude částečně omezen. V červen-
ci každé úterý dopoledne (kromě 
29. 7.) otevřeme dopolední her-
nu, za příznivého počasí lze vyu-
žít i dětské hřiště ZŠ. Miniškolka 
bude s pravidelným provozem 
podle zájmu rodičů, a to v pon-
dělí a středu dopoledne. Poslední 
týden v červenci bude patřit 
zážitkovému týdnu pro školní 
a předškolní děti (počet dětí je 
omezen, pouze pro přihlášené).

Od září nabízíme pro děti 
od 2 let Klubíčko (miniškol-
ka - hlídání dětí), probíhat 
bude v pondělí a ve středu 
od 8 do 12 hodin. Rezervace míst 
do Klubíčka prosíme na email:
klub.kamarad@seznam.cz.

Nabídka kroužků pro školní 
rok 2014/15 bude zveřejněna 
na začátku školního roku.

Přejeme dětem ty nejkrásnější 
prázdniny, hodně sluníčka, zážit-
ků a příjemně strávených chvil.

www.klubkamarad.cz

V dubnu jsme nakoupi-
li přes 50 nových titulů, mezi 
kterými najdete: nový román 
Vlastimila Vondrušky Ještě, že 
nejsem kat, životopis Kajínka, 
nebo podrobnou životopisnou 
knihu Bohumila Hrabala Hluč-
ná samota. Pro děti nechybí 
Winx Club a Monster High.

V pátek 20. 6. se těšíme 
v knihovně na prvňáčky. 
Proběhne slavnostní pasování 
na čtenáře.

Prázdninový provoz knihovny: V červenci bude otevřeno každé pondělí od 16 do18 hodin.
V srpnu bude zavřeno.
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Četli jsme Hrabala

Tvrz v Kostomlatech?

V sobotu 3. května se sešli 
příznivci spisovatele Bohumi-
la Hrabala, aby si připomněli 
sté výročí jeho narození. Sokol 
Kostomlaty poskytl nezištně pro 
pořádání veřejného čtení novely 
Ostře sledované vlaky hlavní sál 
sokolovny. Pro návštěvníky byla 
připravena výstavka Hrabalo-
vých knih z fondu Kostomlatské 
knihovny, ukázka kroniky z dru-
hé světové války, malé občerst-
vení a dětský koutek s železniční 
tématikou. Sešlo se přes třicet 
místních i přespolních hostů.
Ve čtení všech šesti kapitol 
se střídaly knihovnice v dobových 
železničních čapkách s dobro-
volníky z publika. Čtení zaháji-
la doktorka Miroslava Petírová, 
svůj úryvek si připravil bývalý 
redaktor Nymburského deníku 
a básník Lukáš Trejbal, v publiku 
nechyběla starostka obce Milena 
Hercoková. 

Čestným hostem literárního 

setkání byl nymburský 
spisovatel a předseda Klu-
bu čtenářů B. Hrabala Jan 
Řehounek, který poho-
vořil o skutečných his-
torických okolnostech 
vzniku knihy. V Ostře 
sledovaných vlacích líčí 
Hrabal některé auten-
tické zážitky ze svého 
působení na nádraží 
v Kostomlatech ve funkci 
výpravčího. Jan Řehou-
nek, jeden z hlavních 
organizátorů oslav stého 
výročí po celé republice, oce-
nil, že se Kostomlaty veřejným 
čtením symbolicky připojily k 
dalším místům vzpomínajícím 
Hrabalova odkazu. Zmínil se 
o revitalizaci měšťanského pivo-
varu v Polné, kde byla letos insta-
lována pamětní deska v podobě 
dna pivního sudu, a kde divadelní 
ochotníci nacvičili pásmo živých 
obrazů ze života malého Bohumi-

la. Dalším příkladem povedeného 
nápadu je výroční razítko, které 
nechalo vyrobit informační cent-
rum v Dobrovicích pro návštěvní-
ky expozice B. Hrabala. 

Také Kostomlaty by měly v bu-
doucnu mít, díky iniciativě pana 
Řehounka, připomínku Bohumi-
la Hrabala v podobě naučné ce-
dule či pamětní desky. S realizací 

se čeká na opravu fasády nádražní 
budovy, kterou České dráhy při-
slíbily uskutečnit do podzimu to-
hoto roku. Kostomlatská knihov-
na společně s dalšími nadšenci 
z řad občanů by se ráda připojila 
k procesu vzniku památníku 
již ve fázi návrhu i při následné 
instalaci. 

Lenka Michálková

Následující řádky jsou spíše za-
tím domněnkou, než spolehlivou 
řečí, jsou však hodné zamyšlení. 
S obcí Kostomlaty odjakživa 
neodmyslitelně spjatý hrad My-
dlovar byl již mnohokrát popsán 
v kronikách, místopisných sborní-
cích i jiné literatuře. Již v nejstarší 
zmínce je řeč o Sezemovi z Kosto-
mlat, pánu na Mydlovaru. Pro 
místní může být matoucí, setkáva-
jí-li se v kronikách dále s tím, že 
v okolí dnešních rozvalin se údaj-
ně nacházela vesnice Mydlovary, 
a že tentýž hrad byl zároveň 
nazýván Kostomlaty. Samotná 
vesnička Mydlovary byla opuštěna 
ještě během středověku a kroniky 
z 15. století již označují jmény 
Kostomlaty a Mydlovar tentýž 
hrad. Po celý středověk bývalo 
běžné, že i na menších sídlištích 
byly centry malé tvrze, kde sídlili 
místní drobní páni. Jedním tako-
vým byl i Sezema. Není tedy mož-
né, že by ve skutečnosti existovaly 
zde v okolí hrady dva? Ve 13. až 
14. století si je lidé mohli pamato-
vat, ale s postupem času mohli za-
pomenout a kronika zaznamenala 
nepřesné údaje, které byly trado-
vány dále. Existenci Mydlovaru 
nám dokládají již jeho rozvaliny, 
kdežto dnes v Kostomlatech se 

o nějaké tvrzi mluvit nedá. Přesto 
určitá vodítka existují.

Na počátku 90. let provedl teh-
dy mladý student Michal Plavec, 
dnes známý historik, v rámci 
vypracovávání odborné práce 
analýzu stavebního materiálu pro 
Mydlovar a porovnal jej s nym-
burským opevněním. Poukázal 
tak na architektonickou jedineč-
nost cihlové výstavby jak u hra-
du, tak u opevnění, která nemá 
ve střední Evropě příliš obdoby 
(jedná se o stavební styl typický 
spíše pro Nizozemí, odkud ostatně 
údajně měl pocházet lokátor města 
Nymburka a jeho první obyvatelé). 
Pro nás je podstatné, že takové cih-
ly se zde nacházely i jinde, mimo 
jiné i v blízkosti kostomlatského 
hřbitova. Dřívější okresní archivář 
Bohumil Tuzar poukázal na kosto-
mlatskou kroniku psanou Josefem 
Vaňkem (dnes uložena v archivu 
v Lysé nad Labem), kde jsou zazna-
menány zprávy pamětníků z konce 
19. století hovořící o nezřetelných 
obvodových rozvalinách na dnešní 
farské zahradě směrem k země-
dělskému dvoru. Tyto zprávy jej 
vedly k myšlence existence kosto-
mlatské tvrze přibližně v oněch 
místech a sám se o nich zmiňu-
je ve své knize Truhlice pověstí 

a starých příběhů středního Po-
labí. Němým svědkem nám 
může být okolní krajina. Směrem 
od dvora země lehce stoupá až ke 
kostelu, který stojí na vyvýšenině, 
stejně jako známe sráz mezi silni-
cí a hřištěm u Sokola. Nebylo by 
zvláštní, kdyby tvrz stála na kop-
ci, který je dnes působením času 
a stavební činnosti již poněkud ne-
zřetelný.

Obhájení, ne-li dokázání exis-
tence tvrze, se však neobejde bez 
bližšího archeologického ohle-

dání, například metodou sondy. 
Obecní kroniky a archeologické 
sborníky odhalují, že Polabí bylo 
i v Kostomlatech velmi štědré na 
nálezy z dob minulých, které byly 
popsány, avšak systematický prů-
zkum zde nikdy nebyl proveden. 
Kdyby bylo dokázáno, že v Kosto-
mlatech stála tvrz, jednalo by se 
o významný objev, který by poně-
kud upravil náš staletý náhled na 
(údajnou?) dvojakost Mydlovaru 
a Kostomlat.

Adam Vaněk

Dana Borová a Jan Řehounek při čtení pasáže s paní přednostovou

Mydlovar, pohled od východu (počátek 20. století – foto archiv autora)



strana 6  číslo 3 - červen 2014

Obnovíme ochotnické divadlo?
 Osobnosti obce

Na své mládí vzpomíná kosto-
mlatská rodačka MUDr. Miro-
slava Petírová, jejíž rodina byla 
v padesátých letech středem 
kulturního života v obci. Paní 
doktorka se od mládí zajímá 
o ochotnické divadlo. Ačko-
liv uvažovala o studiu herectví, 
rozhodla se pro profesi dětské 
lékařky. Pediatrickou praxi pro-
vozuje více než čtyřicet let, nyní 
má ordinaci v nymburské sídlišt-
ní poliklinice. Její letošní snaha 
o založení ochotnického divadla 
bohužel prozatím vyšla naprázdno. 

Dětství v uličkách
Jaké jiné, než skvělé, mohlo být 

dětství v uličce, kde rostla tráva, 
nejezdila auta, a kde dům od domu 
byly děti ve školním věku. Voda 
ve strouze byla tak čistá, že jsme 
se v ní koupaly a maminky v ní má-
chaly prádlo. V zimě byla strouha 
sjízdná na šlajfk ách od Glančice 
po myslivnu, v létě splavná na nec-
kách. O tom, že jsme dodnes kama-
rádi, takzvaní Uličkáři, svědčí fakt, 
že se už několik let scházíme jednou 
ročně u pivka, bavíme se a smějeme 
nad historkami, které lovíme v pa-
měti.

     
Ochotníci Na Place

Vzpomínám na školu i na všech-
ny učitele. V padesátých letech se 
z pětitřídní školy stala osmitřídní 
a tak se učilo i na faře a v sokolov-
ně. V hospodě U Hronů (Na Place)
se hrálo divadlo: s panem Matysem 
(Lucerna, Revoluce v Hastrma-
nově), později s panem učitelem 
Blümlem (Neohrožený Mikeš, Krá-
lovnin prsten). Kdo neokusil, jak 
voní divadelní šminky, jaké to je po-
zorovat dírkou v oponě, jak se plní 

sál, jak zní potlesk, neví, o co přišel. 
Přála bych to všem dětem.

Nejlepší knihovna
Televizi měl tenkrát ještě málo-

kdo, a tak jsme víc četli. Můj táta 
Miroslav Novák vedl knihovnu 
a já mu moc ráda chodila pomáhat. 
Zavedl nový systém registrování 
knih, naučila jsem se vést zápisy 
v čtenářských průkazkách a zapi-
sovat přírůstky. V roce 1955 jsme 
začali připravovat besedy o knihách 
a zvát přednášející. Když se připra-
vovala beseda o knize Evžen Oně-
gin, objevil se náhodou mladý muž, 
který četl poezii - Goetha! Byl ocho-
ten přečíst z Oněgina úryvky, při-
vedl si dokonce Taťánu. Tím Oně-
ginem byl Franta Černý a Taťánou 
Maruška Bártová. Následovaly další 
tematické večery - poezie Máchy, 
Wolkera, Bezruče, přibývali další 
recitátoři i hudebníci: Franta Bárta, 
Alenka Hlavičková, Mirka Kohou-
tová, Jirka Henyš, Luboš Blüml, 
houslista pan Mázl. Byla jsem pyš-
ná, když jsem ve třinácti letech 
mohla vystupovat s těmito bardy! 
Následovaly večery Milostné poe-
zie, Zpěvy sladké Francie, Vítězná 
cesta. Táta po večerech hledal v kni-
hách další vhodné náměty, opisoval 
na stroji přes kopírák stovky básní, 
vymýšlel průvodní texty. Byli jsme 
zváni i do okolních vesnic a měst. 

O úspěšné práci knihovny se 
začínalo mluvit čím dál víc a výš,
až v roce 1958 dostala naše knihov-
na nejvyšší možné ocenění Štít 
ministerstva školství a kultury 
a titul Vzorná lidová knihovna. 
Několik let visel symbolický kovový 
štít na budově Místního národního 
výboru (MNV). V tisku se psalo: 
„Knihovna je sice malá rozlohou, 
ale její práce je mimořádně dob-
rá. V této knihovně se projevuje 
jiný duch, než ve většině ostatních. 
Knihovna provádí velmi navště-
vované besedy pro čtenáře. Besed 
literárněhistorických a přírodověd-
ných bylo provedeno v roce 1957 
čtrnáct“.

Úřední šikana
Následující rok 1959 byl moc 

špatný. Na jaře přišlo ze schůze rady 
MNV rozhodnutí - zákaz scházet se 
večer v knihovně za účelem zkou-
šek. (Pamětníci si vzpomenou, že 
v budově dnešního obecního úřa-
du byla v přízemí pošta a výbor, 

v patře ordinace zubaře 
a knihovna.) Prý by mohla 
být ohrožena bezpečnost 
pošty a kanceláře MNV. 
To naši práci citelně paraly-
zovalo, a o to šlo. Byla jsem 
právě v osmé třídě, zemřela 
mi sestra, a soudruzi rad-
ní mi vystavili vysvědčení 
- zákaz studia na všech vý-
běrových školách. Církevní 
pohřeb a návštěvy kostela 
byly známkou nespolehli-
vosti rodiny - úřední řečí 
„rodina není vypořádána 
s náboženskou otázkou“. 
Smysluplná práce pro lidi a osm 
let samých jedniček nehrálo roli. 
Čekala mě právě vznikající „nevý-
běrová devítka“ v Nymburce s dět-
mi dalších nespolehlivých rodičů 
a s propadlíky z okolí - dobrá škola! 
Po roce se nymburskému řediteli 
podařilo prolomit zákaz a umožnit 
mi studium.

Pokračujeme dál
V květnu 1959 přijel do naší 

knihovny vůz Československé-
ho rozhlasu s redaktory natáčet 
o knihovně reportáž, ale na zákazu 
našich soudruhů to nic nezměni-
lo. Naštěstí nám zázemí nabídla 
knihovna v Nymburce, kterou vedli 
manželé Eff enbergerovi, osvíce-
ní renesanční lidé. Pod hlavičkou 
nymburské knihovny jsme pokra-
čovali dál s večery poezie: Naše paní 
Božena Němcová, Chlapec a hvěz-
dy, Listy o lásce, Pátý živel je člověk. 
Třikrát jsem se v té době probojova-
la do ústředního kola soutěže recitá-
torů Wolkrův Prostějov. Původní 
členy souboru ale pomalu nahrazo-
vali mí spolužáci z gymnázia.

Navzdory zákazům
Zakazování bylo zbraní moc-

ných. Pro ilustraci ještě jeden 
příklad. Moje maminka byla ma-
trikářkou a hlasatelkou obecního 
rozhlasu. V té době měl náš rodák 
a syn hostinského, varhaník Karel 
Hron, pozdější profesor pražské 
konzervatoře Univerzity Karlovy, 
koncert, který vysílal Českosloven-
ský rozhlas. Maminka ho chtěla 
zprostředkovat lidem přes místní 
rozhlas, což bylo striktně zamítnu-
to, protože „varhany jsou kostelní 
nástroj“. Neuvěřitelné, že? Asi o čty-
řicet let později, v polovině 90. let, 
jsem měla tu čest uvádět koncert 

pana profesora Hrona v nymbur-
ském kostele. A o pár let později, 
ač byl pan Hron velmi slavný a za-
neprázdněný, neodmítl a přijel mé 
mamince zahrát na pohřeb.

Budeme mít divadlo?
Když jsem se před pár lety vrá-

tila bydlet do Kostomlat, chtěla 
jsem tady tradici divadla obnovit. 
Kvapilova Princezna Pampeliška 
je krásná a poetická  pohádka a na-
padla mě jako první. Bohužel jsem 
ji nikde nenašla ve formě scénáře, 
proto jsem se ji o letošních zimních 
večerech pokusila zdramatizovat. 
V polovině loňského listopadu jsem 
požádala zdejšího pana ředitele ško-
ly, zda by mohl rozhodit sítě a zjistit 
zájem dětí, což přislíbil. V únoru 
byla první schůzka s dětmi, ale po-
třebného počtu 17 dětí jsem se ani 
do března nedočkala, stále zůstáva-
lo několik neobsazených rolí. Říkala 
jsem si: inu, počítače, fl orbal, kdo 
by chtěl hrát divadlo. Před námi 
bylo velikonoční volno, májová 
volna, a my nepokročili dál, než 
k čteným zkouškám se suplováním 
neobsazených rolí a nepřítomných 
dětí. Nebyl předpoklad, že bychom 
do konce školního roku pohádku 
poctivě nacvičili. S těžkým srdcem 
jsem oznámila dětem, že za těchto 
okolností nemá smysl pokračovat, 
což ti nejzodpovědnější vzali jako 
zradu. Postupně jsem ale mluvi-
la s několika rodiči i dětmi, kteří 
o chystaném divadle ve škole vů-
bec nevěděli a bývali by měli zájem.
Od listopadu do března se k nim 
žádná informace ve škole nedostala. 
No, možná někdy v budoucnu se 
objeví někdo osvícený a zkusíme
to znovu. Ale jinde a jinak. A když 
ne, nevadí. Prostě jsem to zkusila. 

     Miroslava PetírováS tatínkem (foto archiv)

MUDr. Petírová na veřejném čtení v Sokolovně
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Co se děje v materské škole
 Školství

Měsíc duben byl plný akcí. 
O tom, co obnáší práce se dřevem, 
se děti ze Sluníčkové a Balónkové 
třídy dozvěděly při velikonoční dře-
víčkové dílničce, která se ve školce 
uskutečnila v dopoledních hodi-
nách. Děti byly nadšené, samostat-
ně si mohly vyzkoušet práci s ruč-
ní vrtačkou, pilníkem, kladívkem 
a dalším nářadím. Z akce si děti 
odnášely vlastnoručně vyrobenou 
dřevěnou hračku na kolečkách – 
velikonočního zajíčka nebo kačen-
ku, kterou si nejprve vyzkoušely 
na závodní dráze.

Ani rodiče se v tomto měsíci ne-
nudili, děti z Kytičkové a Balónkové 
třídy je pozvaly na velikonoční tvo-
ření, na kterém si společně vyrobi-
li velikonoční výzdobu do svých 

domovů. Starší děti si pro rodiče 
připravily také krátké pásmo jar-
ních básní a písní. 

Dále čekalo děti v MŠ divadlo 
s pohádkou „Čáry máry strašidla“. 

Výlet do skanzenu v Přerově nad 
Labem se nám navzdory zamrače-
nému počasí také vydařil. Děti se tu 
seznámily s řadou řemesel a připo-
mněly si některé velikonoční zvyky. 

Starší děti z Balónkové třídy při-
vítaly nové občánky Kostomlat nad 
Labem na Obecním úřadu krátkým 
přednesem básní pod vedením paní 
učitelky Mileny Tykvové.

V závěru měsíce se to ve školce 
hemžilo čarodějnicemi a čaroději 
létajícími na košťatech. V Balónko-
vé a Kytičkové třídě se totiž konal 
Čarodějnický rej, kde děti tančily, 

skotačily a plnily pohybové a jiné 
úkoly. 

Třídní vzdělávací plán si tvoří 
učitelky jednotlivých tříd samostat-
ně dle Školního vzdělávacího pro-
gramu Šťastné dítě, a samozřejmě 
s ohledem na aktuální potřeby dětí. 
Témata v jednotlivých odděleních 
se mohou lišit. Ve Sluníčkové třídě 
si paní učitelky s dětmi povídaly 
o vztazích a přátelství, které utužo-
valy nejrůznějšími hrami a dalšími 
zajímavými aktivitami. Celé téma 
uzavřela kapitola vztahy v rodině, 
spojená s tvořením přání a dárků 
pro maminky.

V měsíci květnu přijeli do škol-
ky na návštěvu nymburští policisté 
s přednáškou o bezpečnosti a práci 
policie. Děti se seznámily s důleži-
tými dopravními značkami, s výba-
vou na kolo, s pomůckami policie 
a vyzkoušely si odchyt psa či hada. 
Děti si prohlédly policejní auto. 
Nejzábavnější byl závěr akce, kdy 
děti směly použít policejní megafon 
a hlásaly z něj nejrůznější zprávy.

Celodenní výlet do Perníkové 
chaloupky poblíž Pardubic se nám 
vydařil, celý den se na nás smálo 
sluníčko. V Perníkové chaloupce 
jsme se dozvěděli pravdu o ne-
vychovanosti Jeníčka a Mařenky, 

ochutnali jsme perníky a zkoušeli 
prstový tlustoměr, který odhalil, 
že máme ve školce jen samé hube-
ňoury. Viděli jsme zde také nebe 
a v pekle se odvážné děti sklouz-
ly po čertovské skluzavce. Cestou 
na Kunětickou horu jsme pozoro-
vali zvířátka v ohradách.

Měsíc květen završíme návštěvou 
zahrádky paní Dvořákové, která 
nás opět pozvala, aby nás seznámila 
se včelami a prací, kterou včelaření 
obnáší.

Zejména pozornosti rodičů jistě 
neuniklo, že v uplynulém čtvrtle-
tí naši mateřskou školu navštívila 
Česká školní inspekce. Výsledky 
jejího šetření vyznívají pro MŠ
pozitivně, pro odstranění shleda-
ných (ne zásadních) nedostatků již 
byla přijata nápravná opatření.

Na měsíc červen máme naplá-
novaný pestrý program. Proběhne 
výlet do  ZOO Chleby a návště-
va areálu Botanicus v Ostré, moc 
se těšíme i na tradiční zahradní 
slavnost – tentokrát v námořnic-
kém stylu. 

Školní rok uplynul jako voda, 
brzo nás čekají opět prázdniny, pro-
to přejeme nejen dětem, ale i rodi-
čům, léto plné hezkých zážitků.                                                                                     

Mgr. Markéta Borecká
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Na matematické olympiá-
dě uspěli 2 naši žáci postupem 
do krajského kola; středa 9. 4.

Pořadatelskou pomoc meziná-
rodnímu závodu Wakizaši cup 
poskytli naši žáci 11. - 12. 4.

Turnaje v mini volejbale trojic 
jsme se zúčastnili v úterý 15. 4.

Ve škole začala probíhat kon-
trola ČSSZ. Výsledek po týdnu:
bez závad.

Následující den absolvují žáci
8. ročníku besedu s kariérním 
poradcem ÚP, večer pořádá ZUŠ 
hudební večírek.

Po Velikonocích se účastníme 
na nymburské RAF turnaje ve
vybíjené, je středa 23. 4.

Druhý den jede 1. - 3. třída do 
divadla v Nymburce na Jáju a Páju.

V pátek 25. 4. Jede KMD do 
Divadla Járy Cimrmana na Čapko-
vu Válku s mloky.

Pedagogická rada s číslem 
4 zasedá v pondělí 28. 4. 

Druhý den jsme účastníky 
Mc Donalds cupu - turnaje v malé 
kopané.

Hrdličkovo muzeum navštěvu-
je 8. třída poslední dubnový den.

Pohár rozhlasu - atletické klání-
se koná 13. - 14. 5. v nymburském 
Sportovním centru.

Na dětské dopravní hřiště
se jedou děti ze 4. třídy poučit
z pravidel v úterý 13. 5.

Stručné zprávy ze školy

Hasiči nejen dětem

Začíná období školních vý-
letů: 20. - 21. 5. absolvujeme 
náš první dvoudenní zahra-
niční výlet/exkurzi, tentokrát 
do Solnohradska. Úspěšně.

Pythágoriády se v Poděbra-
dech účastnili naši borci v pátek 
23. května.

Od příštího školního roku 
poroste počet žáků na prvním 
stupni, žádáme krajský úřad 
o navýšení kapacity družiny 
a rodičům rozesíláme dotazníky 
o zájmu docházet do ŠD.

Pondělí 26. 5. bychom zastihli
7. třídu na Hradě v Praze, jsou
na výletě.
Plány na červen:

Kino Nymburk uvádí v pondě-
lí 2. 6. pro žáky 8. a 9. tříd pořad 
MUDr. Kováře z Ostravy „Láska 
ano, děti ještě ne.“

Středa 4. 6.: výlet 1., 2. a 3. ročníku 
Lozice u Chrudimi: „Pekařský den.“

Čtvrtek: výlet 7. roč.: „Země 
černých faraonů“ v Náprstkově 
muzeu + Petřín.

Schůzka rodičů budoucích prv-
ňáčků: 5. 6. 2014 od 15 hod. v pří-
zemí pavilonu A.

Velká cena Lysé nad Labem:
atletický memoriál středa
11. června.

„Království železnic,“ výlet 
na Smíchov pro 1., 2., a 3. ročník
ve čtvrtek.

Fotografování tříd proběhne
v pondělí 16. června.

Druhý den proběhne na Radni-
ci loučení s absolventy 9. ročníku.

Den Země koná se se zpoždě-
ním 18. června.

Poslední pedagogická rada bude 
v pondělí 23. června.

V následujících dnech absolvují 
žáci sportovní dny pro I. stupeň
a ve středu pro II. st.

Den dětí oslavíme tradičně
v posledním červnovém týdnu,
letos ve čtvrtek 26.

Vysvědčení + loučení s 9. třídou; 
pátek 27.

Florbalový camp: od pátku 28. 
do pondělí 30. 6. 

Prázdninový program školy: 
malování, příprava 3. oddělení ŠD, 
generální úklid.

ZŠ Kostomlaty nad Labem

Malým ohlédnutím se vrá-
tím k akcím, které jsme le-
tos připravili pro veřejnost.
Ve středu 30. dubna to byly 
„čarodějnice“. Počasí nám přá-
lo, a tak se nás na louce u ohně 
sešlo opravdu hodně. Řekla 
bych, že rok od roku má tato 
akce větší ohlas. Stejně tak nám 
počasí přálo i na dětský den
31. května. Přestože tento 
den se oslavy dne dětí konaly
i jinde, přišlo dětí i dospělá-
ků opravdu hodně. Bylo vidět,
že se děti na soutěže těšily,
no a hlavně na lanovku. Celý 
den byl zakončen táborákem
a opečeným buřtem. 

Zorganizovat takovéto akce 
není jednoduché. Daří se nám 
to díky obětavé práci několika 
členů ve sboru, a tak jsme rádi, 
když naše akce mají pozitiv-

ní ohlas, a výjimkou není ani 
to, že nám spoluobčané děkují
za hezké odpoledne, což nás 
opravdu těší.

Soutěžní družstvo mužů
se zúčastňuje soutěží v požár-
ním sportu. Na prvním kole 
Polabské ligy byli v Libici, kde 
skončili na 4. místě. Druhé kolo 
bylo v Nymburce, kde obsadili 
2. místo. V Nymburce zároveň 
proběhlo okresní kolo v PS. 

V hasičské zbrojnici jsme 
pokračovali v úklidu. Vyklidili 
jsme šatnu, vybílili ji a položili 
nové lino. V budově se měnila 
4 okna: na šatně, v klubovně
a na toaletách. Úklid i opra-
vy již byly opravdu nutností
i s ohledem na 130 let SDH. 

Za výbor SDH
Jaroslava Škorničková

Čarodějnice v Šibicích

Dětský den (foto: J. Bašusová)
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Jaro
Rozkvětem třešně ptačí a srst-

ky začíná včelařské jaro. Násle-
dují další ovocné stromy, ze kte-
rých mají včelstva první snůšku, 
současně rozkvétá řepka olejka. 
V té době již včelstva silně plo-
dují a sílí novými generacemi 
včel.
Časné léto

V květnu rozkvétá akát, který 
je vůdčí rostlinou časného léta. 
Díky snůšce nektaru z přírody, 
teplému počasí a dostatku pylu, 
jsou včelstva na vrcholu roz-
voje. Matka dosahuje v klade-
ní nejvyšších denních výkonů.
V tomto období dochází nejčas-
těji k rojení, které je přirozeným 
způsobem rozmnožování včel-
stev. Je to sice přirozená vlast-
nost včel, ale moc nás netěší. 
Tento čas vyžaduje pečlivost
v ošetřování. Hlavní snůška je 
dobou práce a radosti.
Jak tvoří včely med?

Od časného rána odletují z če-
sen celé desítky létavek a brzy se 
vracejí s nalitým těžkým zadeč-

Rok včelyJen nebýt 
kapkou jedu

Exotika za domem III
Vodní živočichové

Čas od času uprchnou z cho-
vu exotičtí vodní ptáci. Samec 
kachničky mandarinské (Aix 
galericulata) (viz foto) se zdržo-
val loňskou zimu v Nymburce na 
Valech a na tůni u sportovního 
areálu. Kostomlatskými mysliv-
ci byl jeden samec uloven snad
na rybníkách nad Vápenskem
a vystaven byl na výstavě v soko-
lovně. Na jaře 2012 jsem pozoro-
val samce kachničky mandarinské 
na Labi u přívozu v Sedlčánkách 
v hejnu kachen divokých, jak 
se chtěl pářit s jejich samicemi. 
Ve volné přírodě se dá pozo-
rovat i kachnička karolínská 
(Aix sponsa). Předloňskou zimu 
byl viděn jeden samec na Labi 
u přívozu v Čelákovicích mezi 
kachnami divokými,  na jaře
se odstěhoval na tůň Očko v Lí-
povce. Celý párek těchto kachen 
byl k vidění na mlýnském náhonu 
v Čelákovicích na podzim před-
loňského roku.

Přiblížíme si i několik rybích 
exotů. Na jezeře v Sadské byla před 
lety rybářem ulovena piraňa (druh 
se z nejasné novinové zprávy nedal 

zjistit). S násadou amura z Maďar-
ska v 80. letech k nám byla dovezena 
asijská střevlička východní (Pseu-
dorasbora parva), která za krátký 
čas zamořila naše vody, a nejen že 
vyžírá potravu tzv. tržním rybám, 
ale vykusuje maso z jiných ryb 
a vážně ohrožuje i další obyvatele 
vod, např. obojživelníky. Pravděpo-
dobně akvaristy byla do našich vod
na konci 1. světové války vypuš-
těna koljuška tříostná (Gas-
terosteus aculeatus) původně
ze Středozemí. Mezi válkami
a v 50. letech se rozšířila v Praze
a ve Středočeském kraji. Poté 
jí kvůli kvalitě vod ubylo
a dnes se s ní můžeme opět 
setkat v nejbližším okolí:
ve Výmole u Mochova, v tůních 
Hladoměř u Staré Lysé nebo 
v Kounickém potoce u Přero-
va nad Labem. Z USA pochá-
zí slunečnice pestrá (Lepomis
gibbosus), která se na Třeboňsko 
dostala v roce 1929 z Jugoslá-
vie s násadou kaprů. Do 50. let 
se rozšířila v části dnešních 
krajů Středočeský a Jihočeský,
a poté její stavy snížila kvalita vod. 
Dnes je občas k zastižení na Labi,

na Nymbursku je hlášena ze spod-
ní části Výrovky u Nymburka.
V 60. letech byl pokusně vy-
sazen do tůní v Sedlčánkách 
u Čelákovic hadohlavec skvrnitý
(Channa argus) původem z vý-
chodní Asie, ovšem tyto ryby 
nepřežily zimu. V naší přírodě 
můžeme narazit i na medúz-
ku sladkovodní (Craspedacus-
ta sowerbyi) původem z Číny,
ta se do světa rozšířila asi se zá-
silkami vodních rostlin. Popr-
vé se objevila v Praze ve Vltavě 
ve 30. letech 20. století. Od 70. 
let bývala často spatřena v pís-
kovnách a lomech v Polabí:

Ovčáry, Konětopy, Lhota, Hor-
ní Počaply, Kojetice u Nera-
tovic. Dalším exotem je me-
chovka americká (Pectinatella 
magnifi ca) z východního pobřeží 
USA. U nás poprvé objevena
v roce 1928 ve Vltavě u Prahy
a v roce 1947 v Labi u Neratovic. 
Tento houbovitě rosolovitý ži-
vočich bývá přisátý na do vody 
ponořených kořenech stromů.
V okolí jsem ji předloni pozoroval 
u pláže na Hradišťku. Tento živo-
čich je důkazem velkého zlepšení 
kvality labské vody.

Pokračování příště
David Macháček

kem. Při návratu 
do úlu přinese-
nou sladinu pře-
dají mladuškám 
(mladá včela).
A ty ji hned za-
čnou zpracovávat 
na med. Přida-
jí k ní výměšek 
hltanových žláz. 
Tím dochází ke 
štěpení cukrů 
na jednoduché - 
fruktózu a glukó-
zu. Mednou 
surovinu předá-
vají dalším mla-
duškám, štěpení 
a odpařování 
probíhá v počet-
ném řetězci, než 
je med uložen 
do buněk. Ještě 
je řídký, vodna-
tý a musí se dále 
odpařovat. Zralý 
med je nakonec 
zavíčkován voskovým víčkem 
a obsahuje kolem 20% vody.

Medobraní je odměnou vče-
laře za celoroční práci. Odebírá 

medné plásty a těší se z medu, 
často i ze žihadel.

Včelám dík!
Marta Dvořáková

Jen nebýt kapkou jedu

v pohárech životů těch ostatních…

Toužím být troškou medu,

co na rtech vykouzlí vám smích.

Kéž se labužnicky olíznete,

až vám pár veršů srdce zahřeje,

a zatoužíte po repete,

s dušičku plnou naděje,

že vaši důvěru nezklamu.

I já v to pevně doufat smím.

Vždyť přece klamavou reklamu

přímo bytostně nesnáším.

Já nechci být kapkou jedu,

která vás otráví.

Jsem kulatá, jak soudek medu,

kéž chutnat z něj vás pobaví…

Jana Rychetská
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Svoji první sezonu jsme začali 
výstavbou dvou hřišť. Bylo by sice 
daleko jednodušší i rychlejší si 
ho nechat postavit (za cca 60.000 
Kč), ale spolehli jsme se raději na 
vlastní síly. V současné době máme
12 členů (t. j. 36 koulí), scházíme
se pravidelně každé úterý a čtvr-
tek v 17:00 hodin na hřišti, pokud 
nejedeme hrát do okolí. Přihlá-
sili jsme se hned do Polabské ligy 
(Lipník, Velim, Předhradí, Sokoleč, 
Poděbrady). Je dobré hned od za-
čátku poznávat jiné terény, hráče
a rychleji se přijde na to, pro koho
a o čem tato hra s koulemi vlastně je.
Že skončíme na posledním místě 

Jarní část soutěže a celý fotba-
lový rok 2013 – 2014 se pomalu 
blíží ke svému závěru. Všechna 
mužstva s menšími čí většími pro-
blémy bojují o co nejlepší umístě-
ní v tabulkách. Držme jim proto 
palce a přijďte je povzbudit v těch 
několika posledních zápasech. 
Na jakých místech v tabulce muž-
stva skončila  a jak probíhala  jarní 
část soutěže se dozvíte v příštím 
čísle Kostomlatských novin.

Eva Vávrová

Volejbalovým družstvům VK 
Kostomlaty končí období mistrov-
ských soutěží 2013-2014. V kraj-
ském přeboru jsme měli 4 druž-
stva. Družstvo žen, starších žáků, 
mladších žákyň a družstvo mini-
volejbalu. Ženy se po celou sezónu 
pohybovaly na hranici 3 - 4 místa, 
kdy rozdíl bodů mezi 4. a 2.místem 
byl pouze jeden.Letošní sezóna pro 
družstvo žen byla nejúspěšnější 
a jediné družstvo, které se nám po 
dobu soutěže nepodařilo porazit, 
byl tým z Nymburka.

I přes tyto úspěchy řešíme gene-
rační problémy a v současnosti ještě 
stále nemáme na doplnění hráčského 
kádru vlastní hráčky z řad mládeže. 

Starší žáci mají za sebou těžkou 
1. sezónu. Většina kluků patří vě-
kově do kategorie mladších žáků, 
ale byli jsme nuceni přihlásit starší, 
abychom využili všechny kluky. Za-
čínali jsme v počtu 8 kluků, postu-
pem nám přibyli ještě 4 . Z tohoto 
důvodu má družstvo do budoucna 
velkou perspektivu, protože se bude 

Petanque

Volejbal

Zprávy z kopané

se dá očekávat, dali jsme si pouze 
závazek, že nedostaneme kanára 
(13:0). Můžeme jen překvapit, což 
se nám daří výtečně. Již 2x jsme 
remízovali a uhráli dokonce bodí-
ka za remízu a vítězství v tripletu. 
Zatím s kým jsme hráli nás obdi-
vují, za naši odvahu a statečnost. 
Naše nové stříbrné koule na hřišti 
přímo září a vůbec nejsou daleko 
od košonku. Pořídili jsme si klu-
bová trička, v kterých jsme také 
nepřehlédnutelní (viz foto), kaž-
dý na vlastní náklady. V sobotu
28. června se koná mistrovství ČR 
žen v Loděnicích – a my tam budeme.

Hřiště na petanque je volně pří-
stupné a koule je možno si zapůjčit 
v restauraci (u Marky). Za všechny členy Alena

Odkaz na naše stránky: www.petkostomlaty.banda.cz 
a fotky: petkostomlaty.rajce.idnes.cz

Maminky a tatínkové, příznivci kopané, přijďte povzbudit naše mužstvo žáků

Zveme všechny příznivce kopané na žákovský turnaj

který se uskuteční

14.ročník Memoriálu Otakara Zdeňka

21. 6. 2014 od 9.00 hod.
na hřišti TJ Sokol Kostomlaty n./L.

v této věkové kategorii pohybovat 
ještě 3 roky. V letošní sezóně však 
zažili pouze sérii proher.

Mladší žákyně čas od času už po-
znaly, že dokáží své zápasy vyhrá-
vat a i když se umístily na zadních 
místech tabulky, zažily už svá první 
vítězství.

Minivolejbal hrál tyto soutěže:
krajský přebor, okresní přebor 

a sérii turnajů Supermini Tour. Mi-
nivolejbal hrajeme už třetím rokem 
a kostomlatské děti se proto umís-
ťovaly na předních příčkách. Toto 
zjištění nás opravňuje k názoru, že 
v budoucnu budeme v žákovských 
soutěžích v tabulkách vstoupat. 
K dnešnímu dni u nás trénuje
44 dětí rozdělených do několika
věkových kategorií. Na letní volejba-

lový kemp máme přihlášeno 37 dětí.
Děkujeme všem příznivcům 

a rodičům za pomoc při organi-
zování volejbalových akcí, za od-
voz dětí na zápasy, děkujeme Obci 
Kostomlaty a Sokolu za fi nanční 
podporu a fi rmě Dagros za spon-
zorský dar.

Iveta Mezuliánková
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Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím
paní Boženě Kašičkové
paní Marii Zdeňkové
paní Karle Mejzrové
panu Štěpánu Novákovi
paní Boženě Bezuchové

Mezi námi jsme přivítali
Emmu Neagovou, nar. 5. května 2014
Jiřího Čvančaru, nar. 19. května 2014

Naposledy jsme se rozloučili
s panem Milanem Známem z Kostomlat
s panem Ladislavem Kašičkou z Rozkoše
s panem Miroslavem Ježkem z Vápenska
s paní Magdalénou Houdkovou z Kostomlat

Noc kostelů 2014

Vítání občánků na Obecním úřadě

Řehtání v Hroněticích
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 Společenský život

KOSMETIKA

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

PEDIKÚRA

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

KOSMETICKÉ A PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY

Gabriela Jandlová

Vápensko 21 / tel.: 732 110 178 / gabriela.jandlova@seznam.cz

www.kosmetika-gabriela.cz

Recept na meduňkový sirup
2 l vody, 200 g meduňky (i více), 20 g kyseliny citronové, 2 kg třtinového cukru

Meduňku nasekáme a naložíme na 24 hodin do vody. Slijeme přes gázu 
a necháme rozpustit třtinový cukr s kyselinou citronovou. Nalijeme do 
zavařovacích sklenic a sterilujeme 20 minut při 80 stupních. Nezavařená 
šťáva vydrží měsíc v ledničce. Použít můžeme i mátu peprnou.

Gabriela Poncová

Pranostika na 15. června
Na svatého Víta hlava ještě nespí,

         u nohou už svítá.

Odešla „básnička“ Jana Rychetská

Děti z kroužku mladých mys-
livců se zúčastnily okresní soutěže 
Zlatá srnčí trofej, která se kona-

Kroužek mladých myslivců
pod záštitou Mysliveckého sdružení Polabí Kostomlaty n/L.vás zvou na

Dětský den
který se koná

14. 6. 2014 od 14:00 hod 
v klubovně MS Kostomlaty n/L

• občerstvení pro děti zdarma
• čeká vás mnoho soutěží a cen

Těšíme se
 na vás.

Ulovily trofej
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     INZERCE                                                                                                      

la 17. května v Záhornicích. Děti 
se velice dobře umístily. Musely 
prokázat znalosti při psaní testu, po-
znávat faunu, fl oru i lovecké zbraně 
na stezce dlouhé 6 kilometrů.

Jana Rychetská se narodila roku 
1948 v Kostomlatech nad Labem. 
Mezi lidi vnášela radost a smích. 
Byla oblíbená hlavně proto, že si 
uměla udělat legraci sama ze sebe. 
V kostomlatském kostele působi-
la roky jako kostelnice. Přicházela 
vždy s úsměvem na rtech. Ke kaž-
dé příležitosti měla drobnou glosu, 
pár veršíků nebo říkanku. Mnozí 
na ni vzpomenou jako na stopařku 
u hlavní silnice na Nymburk, kde 
stávala zachumlaná do ponča a za 
svezení platila básničkou. Vydala 
básnické sbírky, jako jsou: Veršo-
vané horoskopy, Čtvero ročních 

období, knížku básní a vzpomínek 
Ještě stále se divím a žasnu či se-
šit veršovánek Valentýnka. V roce 
2013, poté co ji postihla mozková 
mrtvice, vydala knihu Rozříkavačky, 
určenou pro děti i dospělé, kteří 
mají problémy s řečí a výslovností. 
Jezdívala na setkání důchodců do 
okolních vsí, zvána byla do Kosto-
mlátek, rádi ji vídali v Krchlebích, 
scházela se s umělci v Nymburce, 
účastnila se autorských čtení a lite-
rárních besed, například i v pražské 
kavárně Poetika. Paní Rychetská, 
přáteli přezdívaná „básnička“, kte-
rá sama sebe nazývala „kometou“, 

zemřela 31. března 2014. Kosto-
mlatští, kteří ji měli rádi, na ni 
mohli zavzpomínat v kostele 
sv. Bartoloměje v rámci Noci kos-
telů. Její básničky přednesly děti
 ze čtenářského kroužku. 
Proč jsem ráda v Kostomlatech 
(Nymburský deník, 16. 2. 2010)

Mám to tu velmi ráda. Pochází 
odtud mí prarodiče, já se v Kosto-
mlatech narodila doma v čísle po-
pisném 307, stejně jako dva bráško-
vé. S manželem jsme rozvedení, ale 

s příbuznými z jeho strany z Lán
se stále stýkám. Jak vystrčím nos
z baráku, vždycky někoho z pří-
buzných potkám. Nejraději chodím
v neděli do kostela sv. Bartoloměje. 
Ale zajdu i do cukrárny U Evy nebo 
do restaurace Na Place, kde se jed-
nou do roka scházíme se spolužáky 
ze základky. Na Place se hrálo ještě
v 60. letech divadlo. Pamatuji na 
krásné zpracování Lucerny. Chodím 
ráda na jaře k Labi na konvalinky
a samozřejmě na houby. Mám svoje 
místa a předávám je mladým.

(red)


