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Slovo starostky

Vánoční strom

Vážení spoluobčané, čas je spravedli-
vá veličina, která měří všem stejně, přes-
to se někdy zdá, že uteče jako voda. Rok 
se s rokem sešel a tak mi dovolte stručně 
zhodnotit zásadní události v naší obci od 
posledních obecních voleb. Přesto že ten-
to rok uběhl neuvěřitelně rychle, podařilo 
se nám během něj v šibeničním termínu 
zrealizovat a zkolaudovat hned první vel-
kou akci, která na nás po volbách čekala,
a to kanalizaci v Hroněticích. Byla to stav-
ba, která byla z pohledu dotačního progra-
mu a termínu realizace prakticky ztracená 
a zabrala nám, spolu s provozováním ka-
nalizace ve vlastní režii, obrovské množství 
času a nervů, ale nakonec se nám podařilo 
tento záměr uskutečnit. Věřím, že to bylo 
správné rozhodnutí a že díky pravidelné
a soustavné péči o celou infrastrukturu bu-
deme mít možnost si adekvátně rozhodovat
o svém majetku, že se péče o majetek obce
v dlouhodobějším horizontu velmi pozi-
tivně projeví. V nadcházejícím roce by-
chom rádi pokračovali v započatém tempu 
a systému obnovy, údržby a zvelebování 
naší obce. V plánu máme např. vybudo-
vání chodníku od nádraží k obecnímu 
úřadu, chodníku podél nově zrekonstru-
ované ulice 9. května v centru Kostomlat, 
kde by měla v příštím roce proběhnout 
pokládka kabelů nízkého napětí do země 
atd. Současně s postupnou obnovou se 
chceme zaměřit především na důkladnou 
a kvalitní přípravu jednotlivých projektů, 
abychom byli připraveni ve vypsaných ter-
mínech úspěšně žádat o příslušné dotace. 
Přednostně se bude jednat o projekty na 
výstavbu kanalizace v Rozkoši, rekonstruk-
ci obou separačních dvorů a rekonstrukci 
čistírny odpadních vod. V současné době 
máme požádáno o dotaci na varovný proti-
povodňový systém, jehož součástí bude již 
avizovaná výstavba bezdrátového rozhlasu 
do všech našich obcí.

Minulý měsíc jsme ve svátek svatého 
Martina navázali na tradici pořádání se-
tkání s našimi staršími spoluobčany. Akce 
proběhla v hasičské zbrojnici v Hroněticích 
a pro zúčastněné zde byl kromě klasického 
pohoštění připraven i přípitek svatomar-

tinským vínem a svatomartinské rohlíčky. 
Přála bych si, aby přátelská atmosféra, 

která zde zavládla, panovala mezi námi 
všemi i v průběhu celého příštího roku.
A protože Vánoce už jsou za dveřmi, do-
volte mi, abych vám touto cestou popřála 
krásné prožití vánočních svátků, hodně 
štěstí, úspěchů, stálého a pevného zdraví, 
spokojenosti a osobní pohody do nového 
roku 2016. 

Ing. Romana Hradilová
starostka

Druhý ročník
novoročního pochodu

se bude konat v pátek 1. ledna 

2016. Sraz zájemců o společnou 
procházku je v 10 hodin u Sepa-
račního dvora v Kostomlatech.

Všichni občané

jsou srdečně zváni.

V minulém vydání Kostomlatských 
novin jsme vyzvali občany, kteří mají na 
své zahradě vzrostlý smrk a chtěli by jej 
pokácet, aby ho nabídli obci jako vánoční 
strom. Přihlásilo se 6 zájemců, mezi nimi 

i jedna rodina z Nymburka. Jako nejvhod-
nější strom byl vybrán smrk paní Loužko-
vé z Kostomlat nad Labem. Tímto děkuje-
me všem občanům, kteří obci chtěli strom 
darovat.
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Svatomartinské posezení pro seniory
Ve středu 11. listopadu 

2015 se v hasičské zbrojnici
v Hroněticích uskutečnilo 
Svatomartinské posezení pro 
seniory. Dříve se setkání ode-
hrávala v restauraci Na Pla-
ce, nyní to zde není možné. 
Obec hledala vhodné místo 
pro setkání a posezení a jako 
nejvhodnější vybrala hasič-
skou zbrojnici v Hroněticích. 
Zajistili jsme svoz občanů au-
tobusem, počítali jsme i s tím, 
že dovezeme obecním auto-
mobilem zájemce z Vápenska 
a z ostatních obcí ty, jimž by 
cesta autobusem dělala potí-
že. Rozvoz občanů domů byl
v režii obecního úřadu služeb-

ním vozem.
Účastníci byli uvítáni sklen-

kou svatomartinského vína, 
které věnoval pan Petr Zálabák 
a svatomartinskými rohlíčky, 
které zajistila paní starostka. 
Výborné zákusky jsme objed-
nali v cukrárně u paní Bur-
dové a o veškeré další občers-
tvení se postaral pan Řezníček
z Hronětic s rodinou.

Paní učitelka Lucie Pecháč-
ková ze ZUŠ Lysá n/L. – po-
bočky v Kostomlatech zor-
ganizovala úžasné hudební 
vystoupení dětí. Poté vystou-
pily kostomlatské mažoretky. 
K poslechu a tanci hrál podle 
přání a nálady zúčastněných 

DJ Martin Karásek. 
Touto cestou chci poděko-

vat všem, kteří se na organi-
zaci Svatomartinského pose-
zení podíleli a pomohli nám 
jej uskutečnit. Věřím, že se 
všem posezení líbilo, setkali se
se svými vrstevníky, mohli
se pobavit a zatančit.

Obec chce v tradičních po-
sezeních pokračovat, rádi by-
chom na jaře zorganizovali 
pro seniory celodenní výlet 
nebo zájezd na divadelní před-
stavení – vše záleží na zájmu 
občanů.

Za obecní úřad
Bc. Keistová Zdeňka
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Upozornění ÚP ČR

Obyvatelé Nymburska vytøídili 
devět tun nápojového kartonu.
Vznikly nové stavební desky.

Územní plán obce

Do konce roku 2015 mají dr-
žitelé dočasných průkazů oso-
by se zdravotním postižením 
(OZP) a průkazů mimořád-
ných výhod možnost, zajistit si 
výměnu za nový průkaz OZP. 
V případě, že tak neučiní, ne-
budou moci po 1. 1. 2016 vy-
užívat žádné benefi ty a nároky, 
které jim z vlastnictví průkazu 
vyplývají. 

Nový průkaz OZP má podo-
bu plastové kartičky obdobně 
jako občanský nebo řidičský 
průkaz. Tento typ průka-
zu je odolný proti poškození
a chráněný vůči jeho padělání. 
Nahrazuje všechny dosavadní 
průkazy OZP. Všechny tyto 
doklady jsou platné už jen do 
31. 12. 2015. Úřad práce ČR 
(ÚP ČR) začal vydávat nové 
průkazy OZP v dubnu 2015. 
Vzhledem k tomu, že výmě-
na se týká přibližně 300 tisíc 
klientů, je ještě stále řada lidí, 
kteří se s žádostí o výměnu na 
ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli 
bychom tímto apelovat na kli-
enty, aby nenechávali vše na 
poslední chvíli a vyhnuli se tak 

zbytečnému čekání ve frontách 
na konci roku.

Pro účely vydání nového 
průkazu OZP je třeba doložit 
aktuální fotografi i, která odpo-
vídá formátu podobizny urče-
né na občanský průkaz (roz-
měr 35 mm x 45mm). Stejně 
jako při každých úředních jed-
náních, musí držitel průkazu 
také prokázat svou totožnost 
občanským průkazem. Lidé, 
kterým ÚP ČR přiznal průkaz 
OZP po 1. 1. 2014, nemusí vy-
plňovat žádnou žádost. Stačí, 
aby pouze doložili fotografi i
a podepsali příslušný formulář, 
který dostanou na přepážkách 
ÚP ČR. Držitelé průkazů mi-
mořádných výhod (kartonové 
průkazy, které vydávaly obec-
ní úřady do konce roku 2011)
a dočasných průkazů OZP, 
které ÚP ČR vydával podle 
legislativy účinné do 31. 12. 
2013, musí před samotnou 
výměnou podat „Žádost o pře-
chod nároku na průkaz OZP“.
Až poté jim může ÚP ČR prů-
kaz v nové podobě vydat.

Úřad práce ČR

Přes dvě stovky oranžových 
kontejnerů na nápojové kar-
tony naplnili v loňském roce 
obyvatelé Nymburska. Obaly 
od mléka, vína nebo ovoc-
ných džusů se vyrábějí z velmi 
kvalitního papíru, vhodného
k recyklaci a k výrobě nového 
papíru. Další možností využití 
vytříděných nápojových kar-
tonů jsou stavební desky s po-
dobnými vlastnostmi jako má 
sádrokarton.

„Nápojové kartony známé 
jako krabice na mléko, víno, 
džusy a mléčné výrobky se 
třídí do kontejnerů označe-
ných oranžovou nálepkou. 
Alternativou jsou i oranžové 
pytle. Záleží na tom, jak má 
obec systém sběru nápojových 
kartonů nastavený,“ uvedla
Kateřina Půlpánová, regio-
nální manažerka společnosti 
EKO-KOM, a. s. Na Nym-

bursku mají obyvatelé k dis-
pozici 44 kontejnerů označe-
ných oranžovou nálepkou. Za 
uplynulý rok se jim podařilo 
vytřídit devět tun materiálu 
a naplnit jím 208 nádob. Do 
oranžových kontejnerů ne-
patří měkké sáčky od kávy
a různých potravin v prášku. 
Kartony by neměly obsahovat 
ani zbytky nápojů a potravin. 
Stejně jako u plastů je potřeba 
obaly před vhozením do kon-
tejneru řádně sešlápnout nebo 
stlačit. Do dvacetilitrového 
koše se vejde třicet sešlápnu-
tých kartonů. Nemusíte se 
tak bát, že vám třídění zabere 
doma příliš mnoho místa.

Nápojové kartony se sklá-
dají ze tří materiálů, a sice 
papíru, hliníkové fólie a po-
lyethylenové fólie. „Pro recy-
klaci je nejdůležitější složkou 
papír, který je velmi kvalitní 

Obec Kostomlaty n/L. ve 
spolupráci s ing. arch. Jiřím 
Vítem upozorňuje občany, že 
platný a závazný územní plán 
obce, schválený již v roce 2003, 
je zveřejněn na webu obce
v sekci „Územní plán obce“. 

Původně zveřejněný doku-
ment byl pouze pracovní verzí.

Platný územní plán otisku-
jeme na stranách 6 a 7. Bližší 
informace jsou k dispozici na 
obecním úřadě.

(red)

a vhodný pro výrobu nového 
papíru. Alternativou je také 
využití nápojových kartonů
k výrobě stavebních desek,“ 
vysvětlila Kateřina Půlpánová. 
Třídění odpadů považuje za 
běžnou součást každodenního 
života již 72 procent Čechů.
V celém Středočeském kraji je
k dispozici témě 34 tisíc kon-
tejnerů pro tříděný sběr a na 
jedno průměrné sběrné hníz-
do připadá v kraji 131 obyvatel. 
Výtěžnost papíru, skla, plastu
a nápojového kartonu je 42,43 
kilogramů na jednoho člověka 
za rok.

Více informací o třídění
a recyklaci odpadů naleznete 
na webu www.jaktridit.cz.

MgA. Martina Voráčková
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Mateøská škola Kostomlaty n/L.

Novinky z Klubu kamarád

V měsíci říjnu jsme se s dět-
mi z Balónkové a Sluníčkové 
třídy opět vypravili vlakem do 
Nymburka na kurz keramiky
a počítačů, a to 6. a 20. 10. 
2015. Děti glazurovaly již vy-
pálené berušky a zkoušely 
nové hry na počítačích.

13. 10. 2015 jsme navští-
vili Pražské divadlo Spejbla
a Hurvínka, kde jsme se všich-
ni zasmáli při loutkovém před-
stavení s názvem „Hurvínkův 
popletený víkend“.

10. 11. 2015 se v MŠ usku-
tečnila beseda pro rodiče 
na téma „Jak pomoci dětem
v úspěšném vstupu do ško-
ly“ pod vedením Mgr. Jitky
Urbanové.

11. 11. 2015 přijelo do ma-

teřské školy divadlo Pod čepicí 
s představením „Evelínko, po-
máhejme přírodě“, při kterém 
se děti dozvěděly, co znamená 
pojem recyklace a jak správně 
třídit odpad.

26. 11. 2015 navštívilo naši 
MŠ divadlo Kubec s příběhem 
„Kde se vzaly Vánoce“.

Poslední měsíc v roce - pro-
sinec zahájíme ve spolupráci
s dětmi z 9. třídy ZŠ Mikuláš-
skou nadílkou 4. 12. 2015.

Dále nás v tomto měsíci čeká 
Vánoční posezení s rodiči, kte-
ré se uskuteční na jednotlivých 
třídách v tyto termíny:
8. 12. 2015 – v Balónkové třídě
9. 12. 2015 – ve Sluníčkové třídě
10. 12. 2015 – v Kytičkové třídě.

Dle staré tradice navštíví 

děti v MŠ 11. 12. 2015 svatá 
Lucie, která bude zjišťovat, 
jestli děti v předvánoční době 
uklízejí hračky.

16. 12. 2015 přijede do MŠ 
divadlo ŠuS, které pro nás 
bude mít připravené předsta-
vení „Betlém“ a tvořivou díl-
ničku s vánoční tématikou.

Veselé svátky Vánoční
a mnoho štěstí v Novém roce 
2016 Vám přejí děti a zaměst-
nanci z MŠ Kostomlaty nad 
Labem.

Mgr. Markéta Borecká, 
ředitelka

MŠ Kostomlaty n/L.

Stručné zprávy ze školy
(záøí - listopad 2015)

1. Žákovský parlament, 
produkt kurzů osobnostní
a sociální výchovy, vznikl
v měsíci září. Po dvou zástup-
cích do něho delegovala 5. - 9. 
třída.
2. Dalším produktem 
z výše jmenovaného kurzu je 
„Vánoční jarmark,“ spojený 
se dnem otevřených dveří ve 
škole. Uskuteční se ve čtvr-
tek 3. prosince. Cílem je další 
zkvalitnění vazeb mezi ško-
lou, dětmi a rodiči. 
3. Ve stejném duchu uspo-
řádá 1. třída ve středu 25. 11. 
od 16 hodin „dílničku rodi-
čů,“ společnou práci rodičů 
a dětí ve školním prostředí.
4. Florbalového turnaje

21. října na ZŠ RAF v Nym-
burce, se zúčastnili žáci
4. a 5. ročníku. 
5. Před podzimními prázd-
ninami si uspořádali v 1. třídě 
„Dušičkový den.“
6. Ve středu 5. 11. navštívila 
9. třída Úřad práce v Nym-
burce.
7. Neděle 8. 11. byla ve zna-
mení kultury: KMD jel do 
Prahy na představení Romeo 
a Julie.
8. Krásné 2. místo si v úterý 
10. 11. přivezli kluci z 8. - 9. 
třídy z okresního kola fl orba-
lového turnaje.
9. Ten večer zasedá Školská 
rada a schvaluje Výroční zprá-
vu školy.

10. Paní učitelce ze 4. třídy 
všichni přejeme již třetí měsíc 
brzké uzdravení.
11. Škola zprovoznila na 
svých webových stránkách 
aplikaci „rezervační systém.“ 
Další z kroků školy k zajištění 
lepší komunikace mezi školou 
a rodičem.
12. Plánujeme: 
- školní fl orbalový turnaj
v pondělí 16. listopadu
- „červený den“ ve čtvrtek 
19. 11. (všichni v červeném)
- okresní kolo fl orbalové-
ho turnaje kluků 6. - 7. třídy
v pátek 20. 11.
- pro 6. ročník v pondělí 
23. 11. návštěvu planetária
v Praze 
- v tentýž den 2. pedago-
gickou radu a odpoledne tříd-
ní schůzky 

- ve čtvrtek 3. prosince od 
15 - 19 hodin Vánoční jar-
mark spojený se Dnem ote-
vřených dveří 
- v předvánočním čase 
v úterý 8. prosince výlet do 
Hrádku u Nechanic a obřího 
akvária v Hradci Králové pro 
žáky 1. a 3. třídy 
- Vzhledem k bezpeč-
nostní situaci v Evropě byl 
zrušen avizovaný zájezd do 
Vídně naplánovaný na čtvrtek
11. prosince 
- lyžařský kurz od 11. do 
15. ledna 2016
- zápis dětí do 1. ročníku 
základní školy v úterý 2. úno-
ra 2016

Veselé Vánoce, zdraví, štěstí
a pohodu v novém roce přeje 
ZŠ Kostomlaty nad Labem ☺

Na pod-
zim prošla 
o r g a n i z a -
ce několika 
z m ě n a m i . 

Nový školní rok jsme zahájili 
s novým názvem a stanovami 
organizace, které vnáší mno-
ho nového do aktivit Klubu.
Poděkování patří panu Pilátovi 
za vytvoření loga.

Naše poděkování patří čle-
nům KK a dobrovolníkům za 
jejich práci, toleranci, ochotu 
a pomoc. Poděkování patří  

sponzorům, ZŠ Kostomlaty
n/L. a Obci Kostomlaty n/L., 
bez kterých by naše činnost 
nebyla možná. Děkujeme!
Zprávy z knihovny

V obecní knihovně proběh-
ne do konce roku výměna re-
gálu za nové. Z tohoto důvodu 
bude knihovna 7. prosince
v tomto roce naposledy ote-
vřena. Od 8. 12. 2015 až do 
konce roku bude uzavřena. 
Na všechny čtenáře se těšíme 
v novém ve čtvrtek 7. 1. 2016.

Klub Kamarád

Fo
to

: M
Š
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Z činnosti SDH Hronětice

Myslivecký kroužek

V říjnu jsme se sešli na vý-
borové schůzi, kde byla pro-
jednána činnost SDH za uply-
nulé období. Dále proběhla 
příprava plánovaných akcí. 

10. října jsme uspořádali 
sběr železného šrotu v obcích 
OÚ Kostomlaty nad Labem. 
Současně proběhla brigáda 
na úpravě zahrady u hasičské 
zbrojnice, úklid garáží a oko-
lí hasičárny. Uspořádali jsme 
„Rozlučku se sezonou PD“. 
Přitom jsme ogrilovali sele
a poskytli občerstvení. Akce se 
zdařila.

V Polabské lize naše soutěž-
ní družstvo skončilo na šestém 
místě. Očekávali jsme lepší 
umístění, začátek sezony tomu 

nasvědčoval, ale ne vždy se vše 
povede.

31. 10. proběhla tradiční 
akce pro děti: Halloween spo-
jený s dlabáním dýní, lam-
pionovým průvodem obcí 
Hronětice a diskotékou pro 
děti. Občerstvení na tuto akci 
zajistily naše členky, za což jim 
patří poděkování. Účast dětí
i rodičů byla velmi dobrá.

V sobotu 7. 11. se zástupci 
SDH zúčastnili výroční valné 
hromady SDH ve Zbožíčku.

14. 11. jsme uspořádali pro 
své členy i příznivce „Posví-
censké posezení“ v hasičské 
zbrojnici. K tomu nám zahrál 
pan Petrnoušek.

Strojníci výjezdové jednotky 

provedli přezkoušení čerpadel 
a jejich zazimování. Velitel, 
pan Pour, zajistil nákup PHM, 
2 ks pracovních stejnokrojů,
1 páru bot a zásahových ru-
kavic. Bylo dokoupeno nářadí 
pro snadnější údržbu techniky 
a objektu hasičské zbrojnice. 

25. 11. se zástupci SDH 
zúčastnili okresního setkání 
představitelů SDH, které pořá-
dalo OSH v Nymburce.
Akce, které připravujeme:

5. 12. – Mikulášská nadílka
s občerstvením v hasičárně 

12. 12. – Výroční valná hro-
mada SDH v Hroněticích

- členskou schůzi sboru, 
která bude především přípra-
vou na VVH

Připravujeme také „Silve-
strovskou veselici“ – zájem-

ci máte možnost informovat 
se o této akci u p. Škorničky,
tel.: 737 018 055, nebo
u p. J. Nováka, tel.: 724 284 693

O všech akcích budete infor-
mováni místním rozhlasem, 
na všechny akce jste srdečně 
zváni.

Jelikož je tento výtisk KN 
posledním v letošním roce, 
dovolte mi, abych všem na-
šim členům, příznivcům
a občanům popřál krásné pro-
žití svátků vánočních, šťastný 
a veselý rok 2016. Věřím, že 
náš sbor dobrovolných hasičů 
v Hroněticích byl, je a bude
v obci vidět!

Za SDH Hronětice
Miroslav Škornička 

 starosta SDH

Od  září jsme se opět začali 
scházet s dětmi na myslivec-
kém kroužku. Sešli jsme se ve 
stejném počtu, bohužel ně-

které děti odešly, ale jiné zase 
přišly. V září jsme se věno-
vali opravám krmelce v lese, 
ve kterém budeme přes zimu 

Redakce Kostomlatských novin Vám přeje příjemné prožití Vánoc, do nového 
roku pevné zdraví a spoustu životního optimismu. 
Nezapomínejme na zásadu DDR – Denně Drobnou Radost!

     INZERCE                                                                                                        

KÁCENÍ A ŘEZ
RIZIKOVÝCH STROMŮ 
STROMOLEZECKOU
TECHNIKOU

tel.: 606 527 091

přikrmovat zvířátka, nasázeli 
jsme smrčky, které budeme na 
vánoce zdobit. V říjnu jsme 
byli na výletě v oboře (Vlkov 
pod Oškobrhem) podívat se na 
jeleny, dětem se výlet moc líbil.

V listopadu jsme začali přikr-
movat do krmítek pro ptáčky, 
aby přes zimu nestrádali, v tom-
to přikrmování mohou pomoci
i naši spoluobčané.

Text a foto František Touš

Katolická farnost Vás zve 24. 12. 2015 do kostela

sv. Bartoloměje v Kostomlatech, od 15 hodin

se budou zpívat koledy a od 15:30 se uskuteční

Dětská vánoční mše.

Farní charita srdečně zve 3. 1. 2016 do kostela

sv. Bartoloměje v Kostomlatech

na Tříkrálový koncert, kdy vystoupí

pěvecký sbor Hlahol z Nymburka

s Českou mší vánoční

od J. J. Ryby.

016 do kostela

upí

a
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Rok včely

Modlitba včelaøe

Včele medonosné patří
v Evropě třetí příčka co do 
nejužitečnějšího zvířete, které 
člověk chová. A právě člověk 

je zároveň i tím, kdo jí nejvíc 
ubližuje. Lidé včelám vytvá-
řejí nepřirozené prostředí
a snaží se z nich vydobýt něco, 
co jim nepatří. Včelaření má 
totiž dnes dvě tváře. Někteří 
jim odebírají medné zásoby
i z plodiště, jiní včelám velkou 
část zásob nechávají. S přiro-
zenou včelí stravou souvisí
i jejich odolnost.

Úl - včelí domeček, jak ho 
nazývají děti, chrání včelstvo 
nejen před povětrnostními vli-
vy, ale i před nepřáteli a škůdci. 
Úly mají mnoho podob i pod-
le toho jak se vyvíjely, měly  
by vždy plnit požadavky včel
i včelařů. Lišily se přístupem, 
nazývaly se stropováky, za-
dováky, universály. Dnes vět-

šinou včelaříme nástavkově.
Je to sestava několika truhlí-
ků čtvercového typu, většinou
na 11 rámků. Podle potřeby
se nástavky přidávají. Základ-
ní částí úlu je plodiště, je to
prostor, kde žijí včely po celý 
rok. V plodišti odchovává 
včelstvo dělnice, trubce, žije 
zde matka ve společenství
a včely v něm přezimují.
V době snůšky se na plodiště 
pokládá mateří mřížka, kte-
rá brání matce vniknout do
medníku. Nad mřížku při-
dáváme další nástavek zvaný 
medník.

Vstup a výlety z úlů umož-
ňuje otvor, zvaný česno.
V letní době bývá pro zvý-
šenou frekvenci včel široce 

Dopřej mi, Pane, vždycky 
dobrý med.
A abych ho ještě dlouhá
léta jed´.
Taky zdravé tělo, Pane,
chtěl bych mít
A s ním vždy včelám
dobře posloužit.
K tomu kdybys, Pane, dobrý 
rozum chtěl mi dát,
Jenž by pomohl mi
o včeličky pečovat.
Ať dělám chyby zřídka
a napravit je umím hned.
Dřív než za trest včely
odepřou mně med.
Taky trpělivou duši dej mi,
můj Pane,
Která zvládne všechno,
co se v úle stane,
Nad nezdarem nikdy
nenechej mě klít
Z úspěchu pak nedovol mi 
hříšně pyšným být.
Dej mi humor, Pane,
s kterým žihadla si vybírám
A ať radost z včelaření kolem 
sebe rozdávám.

Psáno v kronice pøed 100 lety:Psáno v kronice pøed 100 lety:
Zjara dlouho zima, v dubnu 

mokro a pak sucho. Ozimy 
předčasně uzrály, sena byla 
ještě, ale votavy málo. Malý 
déšť přišel 30. července, před 
tím vůbec nesprchlo. Ved-
ra byla o žních veliká. Bída 
a nedostatek vkrádaly se do 
domácností i velkých hospo-
dářství. Mnohem hůře bylo
v městech.

Z Prahy denně vlakem jez-
dilo mnoho a mnoho lidí na 
venkov na brambory. V noci 
vystupovali z vlaku, rozbíha-
li se do našeho okolí, škodili
v polích. Vytrhávali i brambo-
ry zimní, čímž hospodářům 
hrozné škody způsobili. Aby 
uchránili hospodáři svá pole, 
museli v noci hlídky konati.

V tomto roce nastaly přís-
né rekvisice, které nazývány 
kontribucí (znamená: na co 
přijdem, to seberem). Tento-
krát chodili komisaři za asi-

otevřeno, na zimní měsíce je 
zužujeme a bráníme vniku 
myším, rejskům.

Dno podmetu bývá zasíťo-
vané, pro lepší přístup vzdu-
chu. Také každý nástavek má 
okrouhlý otvor, zvaný očko, za 
startovací a přistávací plochu
u česna slouží včelám prkénko, 
většinou překlopné. Nazývá
se leták a při částečném pře-
klopení chrání v zimě česno 
před větry.

Každý úl má na horním ná-
stavku víko, dobře na zimu za-
teplené.

Včelařská moudrost: Kdo 
čaj s medem ráno pije, nestoná
a dlouho žije.

Včelám dík!
Marta Dvořáková

stence vojáků a četníků. Lid 
vykopával ve stodolách, na 
špýcharech, v kůlnách, jámy
a tam si skrovné zásoby uklá-
dal. Byly případy, že měl tyto 
zásoby ukryty i v úlech, ne-
vhodně umístěná skrýše měla 
za následek, že se uložené
zkazilo.
ROK 1918

Nový rok začal pro nás na-
dějí, že válka bude již skonče-
na. Metly její však na nás do-
léhaly ostřeji a ostřeji. Chlévy 
naše skoro každý měsíc byly 
prohlíženy, mladý dobytek
rekvírován. Vše od nás posílalo 
se do města a za vojskem.

V blízkém zajateckém tábo-
ře v Milovicích bylo umístěno 
několik tisíc válečných zajatců 
italských.

Zjara, kdy výživa jejich
v táboře byla špatná, utíkali
z tábora, potloukali se po po-
lích, bloumali osadou. Vcházeli 

do statků bez slova s rukama 
sepjatýma pohlížely jejich čer-
né oči prosebně do světnice. 
Vyzáblí, vyhublí na kost a kůži, 
chatrně oblečeni prosili mlčky
o milosrdenství lidské.

Byla však lidská srdce, kte-
rá tuto bídu neviděla, necítila. 
Díky, že náš národ měl tako-
vých necitů málo. Jeho štědrost 
zachránila mnohým italským 
dětem tatíčka a mnohým sta-
rým rodičům jedinou pod-
poru ve stáří. Vzpomínka na 
to je hrozná, neopustí člověka
po celý život. Ač úřady naše 
hrozně trestaly přechovávání 
těchto ubožáků, přec český člo-
věk se nebál. Spali u nás ve sto-
dolách, v kolnách i v chlévech 
a večer jim přinášeli jíst, a nebo 
je volali do teplé světnice. Snad 
jednou mnohý z nich si vzpo-
mene na dobré srdce českého 
lidu. Konali povinnost svého 
citu i povinnost náboženství.

Marta Dvořáková

Rámek se zavíčkovaným medem. Malý pozorovatel si prohlíží plodiště.
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Sokol Kostomlaty

Zprávy z kopané

Vážení spor-
tovní přátelé, 
občané Kosto-
mlat, srdečně 
Vás zdravím 
v adventním 

čase. Je neuvěřitelné, jak ten 
čas letí. Nechce se mi ani vě-
řit, že jsou to již dva měsíce od 
poslední uzávěrky Kostomlat-
ských novin. Za ty dva měsíce 
se toho v našem Sokole moc 
neudálo. Blíží se konec roku, 
musíme proto bilancovat
a počítat s každou korunou 
abychom vyšli a uhradili do 
konce roku vše potřebné. 

Čeká nás splátka zahradního 
traktoru fi rmě Dagros s. r. o. 
ve výši 30.250,- Kč, úhrada 
faktury fi rmě Milan Veselý 
Kostomlaty za stavební práce 
na úpravě garáže a další režij-
ní náklady spojené se sportem 
a údržbou areálu. Po ukonče-
ní podzimní části soutěže plá-
nujeme větší údržbu trávníku 
na fotbalovém hřišti, což je 
potřebná vertikutace, odstra-
nění stařiny a vůbec podpora 
regenerace travního porostu. 
Větší údržbu bychom také 
chtěli věnovat i tréninkovému 
hřišti, aby ho hoši mohli vyu-

žít v případě pěkného počasí
v zimním období. 

Začátkem měsíce listopa-
du jsme vyplnili žádost na 
program VIII. neinvestiční 
dotace na rok 2016. Jedná se
o dotace ze státního rozpoč-
tu, která je orientována na
podporu činnosti trenérů
a asistentů zajišťujících práci
s dětmi a mládeží do 18 let
a zabezpečení sportovního 
vybavení a výstroje pro spor-
tovní aktivity dětí a mládeže. 
Stále se snažíme získat fi nan-
ce, zatím pouze na papíře, ale 
věříme, že to snad jednou vy-
jde. 

Vážení sportovní přátelé, 

protože je to poslední mož-
nost před koncem roku, jak 
vás oslovit, chtěla bych podě-
kovat všem příznivcům Soko-
la, všem našim sponzorům, 
kteří dle svých možností při-
spěli k rozvoji sportu v Kosto-
mlatech, OU Kostomlaty za 
fi nanční a věcnou pomoc, bez 
jejich pomoci by Sokol ne-
mohl žít.

Přeji Vám všem, všem od-
dílům, trenérům a asistentům 
krásný adventní čas, příjem-
né prožití svátků vánočních
a hlavně hodně zdraví v No-
vém roce.

TJ Sokol Kostomlat n./L.
Vávrová Eva

Kostomlatská
„mini“ přípravka

Na podzim jsme sehráli dvoj-
utkání se stejně starými fotba-
listy AFK Nymburk, kdy bych 
chtěl zmínit hlavně utkání na 
domácí půdě, které navštívilo 
snad 100 diváků, ať již z řad 
rodičů a rodin nebo kostomlat-
ských nadšenců a tímto jim
patří obrovské dík. Takže 

„DÍKY“. Klukům utvořili fan-
tastickou kulisu a ti si to spo-
lečně s trenéry parádně vy-
chutnali. Náš tým se rozrostl 
na úctyhodných 14 - 15 fotba-
listů, včetně jedné fotbalistky, 
kteří chodí pravidelně tréno-
vat a jen minimálně vynechají 
nějaký trénink. Progres jejich 
pohybových zdatností je ob-
rovský, což trenérům dělá sa-

mozřejmě obrovskou radost. 
Domnívám se, že to je skvělý 
výsledek a tajně doufám, že to 
takto bude pokračovat, případ-
ně se tým nejmladších bude 
ještě více rozrůstat. Pro nové 
zájemce máme dveře otevře-
né. V současné době již od 
října trénujeme každou středu
a sobotu v hale, kde se děti 
učí nejen fotbalu. Takto bude-
me pokračovat minimálně do 
konce roku. Taktéž bych chtěl 

poděkovat všem rodičům, kte-
ří se podílejí na tom, abychom 
mohli dobře trénovat a je s nimi 
skvělá spolupráce. Díky patří
i těm, kteří se podílí na fungo-
vání fotbalu v Kostomlatech,
ať se již jedná o Sokol Kosto-
mlaty, trenéry nebo sponzory. 
Bez nich by to nikdy nebylo 
možné. Za všechny prcky přeju 
krásné Vánoce a ať jim Ježíšek 
nadělí nějaké kopky. 

Text a foto Lukáš Vorlíček

Nově upravená kabina přípravky.
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Pøípravka

A mužstvo 

Fotbalový dorost

Mladší přípravka trénuje
a hraje okresní soutěž 
pod vedením Míry Zin-
ka. Svých svěřenců má čtr-
náct. Jsou to hoši ročník 
2007 – 2009. Na svém kon-
tě v podzimní části soutěže 
mají čtyři výhry a 3 prohry
a jsou na čtvrtém místě ta-
bulky, což je určitě úspěch. 
Jediným problémem je, že 
Míra je na kluky sám. Neměl 
by někdo z tatínků nebo vás 
občanů chuť mu pomoci? 

Martin Šulc

Dobrý den všem fanouš-
kům kostomlatského fotbalu. 
Dovolte mi, abych Vás se-
známil s činností a výsledky 
týmu dospělých v podzim-
ní části soutěže. Naše řady 
opustil Michal Sporiš, který 
hostuje v týmu TJ Sokol Pá-
tek. Mužstvo jsme posílili
o Pavla Dvořáka z Kamenné-
ho Zboží a Martina Janáčka 

Dorost Kostomlaty n. Lab. nastoupil v nových dresech na zápas s Chotětovem  24. 10.2015

ze Semic. Oba hráči v našem 
klubu hostují. Ze Stratova se 
zpět vrátil Jiří Novák. Během 
letní přípravy se dlouhodobě 
zranil Josef Šnajdr a během 
prvních mistrovských utkání 
musel kvůli zranění dočasně 
skončit Martin Pavlíček. Jeho 
zranění si vyžádalo operaci 
kolena a tak nezbývá, než dr-
žet palce a přát hodně štěstí
k brzkému uzdravení a ná-
vratu na trávník. Potěšující je 

fakt, že A mužstvo pravidelně 
doplňuje několik dorostenců 
a kádr je natolik početný,
že oproti minulým sezónám, 
kdy jsme horko těžko dáva-
li dohromady jedenáct lidí, 
přišly chvíle, kdy jsme na 
některé zápasy museli udělat 
nominaci. A nyní již k sa-
motným utkáním. Dokázali 
jsme porazit mužstva: 

Kovanice, Lipník, Městec 
Králové a Běrunice. Remi-

zovali jsme s týmy: Hrubý 
Jeseník, Opočnice, Ostrá, 
Milovice a Všejany. Body se 
bohužel nepodařilo získat 
s těmito mužstvy: Kostelní 
Lhota, Přerov, Loučeň a Ro-
žďalovice. To vše znamená, 
že po podzimní části soutěže 
máme 17 bodů, díky nimž se 
pohybujeme v silném středu 
tabulky. Doufám, že bodů 
je dostatek na to, abychom 
odehráli klidné jaro a nemu-

S kostomlatskými doros-
tenci máme za sebou první 
část sezóny v A-třídě, s kterou 
jsme se také adekvátně rozlou-
čili. První zápasy začaly ně-

kolika výhrami, pak bohužel 
následovaly i krušnější chvíle, 
které naštěstí vystřídaly opět 
ty světlejší. Myslíme si, že se
s tím kluci vypořádali dobře 

a jsme spokojeni s 10. místem 
z 16 týmů a ziskem 21 bodů. 
Můžeme s klidem říci, že 
spokojenost je na místě, díky 
kvalitní hře, kterou dorosten-
ci předvedli. Dále nás čeká 
zimní příprava, která bude od 

ledna probíhat v hale Bios. Do 
té doby mají kluci čas na vylé-
čení zranění a regeneraci.

Dušan Müller
a Marek Apjar
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Florbalový tým TJ Sokol Kostomlaty

Pétanque Sokol Kostomlaty

Na počátku léta jsme ofi -
ciálně založili pod záštitou
Sokola fl orbalový tým
TJ Sokol Kostomlaty n/L.

Tým je z většinové části slo-
žen právě z hráčů naší obce 
a doplněn o pár jmen z řad 
Nymburka. Zároveň něko-
lik borců okusilo i nejvyšší 
českou extraligu. Reprezen-
tovat budeme v soutěži, kde 
se budeme střetávat s týmy 
Středočeského kraje a Pra-
hy. Bohužel z důvodu regulí 
fl orbalové unie musíme své 
domácí zápasy odehrát na 
palubovce Mladé Boleslavi, 
jelikož hala BIOS nevyhovu-
je po stránce rozměrů hřiš-
tě. Cíle do sezóny rozhodně 

Podzim s koulema
Ani chladné počasí neodradí 

hráče pétanque, aby se nesešli
a nezahráli si na domácím hři-
šti, či na turnaji venku. Pod-
zim je pro nás velice úspěšný.
J. Škorničkové a R. Vaníčkovi se 
podařilo v Chrudimi postoupit 
do šestnáctky a v Loděnicích 
vybojovala J. Škorničková do-
konce sedmé místo. Tyto tur-
naje jsou celorepublikové, za 
dva roky poctivých tréninků je 

Kostomlatský volejbalový klub se zúčastnil volejbalového soustředění ve Sportcentru Brandýs nad Labem ve dnech 13. -. 14. 11. 2015 Foto: VK Kostomlaty

nejsou malé, hned v prvním 
roce bychom rádi okupovali 
první příčky tabulky a co víc, 
myslíme i na postup do vyš-
ší soutěže. Po šesti zápasech 
zatím okupujeme třetí místo 
a to ještě máme dva zápasy
k dobru oproti ostatním 
soupeřům, to znamená, že 
se v případě dvou výher vy-
houpneme do čela soutěže.

Obrovské díky patří i našim 
sponzorům, kteří nám zafi -
nancovali nové dvě sady dresů 
a tréninkové pomůcky, jme-
novitě panu Lukáši Vondrovi 
z Hronětic, Jiřímu Ladnarovi 
z Doubravy a dalším.

Text a foto Ondřej Veselý

Horní řada: Holub Matouš, Vondra Lukáš , Krejčík Filip, Veselý 
Ondřej , Malínek Lukáš.
Prostřední řada: Zapadlo Jan, Malínek Jakub, Říha Tomáš,
Brzobohatý Dominik , Novotný Lukáš, Novotný Jakub.
Dolní řada: Petráš David, Ludvar Jan.

to obrovský pokrok a výsledky 
tomu plně odpovídají. Prestiž-
ní turnaj Camel Cup ve Vědo-
micích A. Vaníčková ozdobila 
sedmým místem v jednotliv-
cích.

Manželé Vaníčkovi se zúčast-
nili na naše měřítka obrovské-
ho pětidenního turnaje ve Špa-
nělsku 160 trojic z celé Evropy.

Podařilo se jim probojovat až 
do závěrečné osmičky.

Text a foto Alena Vaníčková

seli jsme až do konce bojovat
o záchranu v soutěži. Na zá-
věr mi dovolte, abych podě-
koval všem věrným fanouš-
kům za velkou podporu jak 
na domácích, tak venkovních 
zápasech, popřál jim i Vám 
všem klidné prožití Vánoč-
ních svátků, do Nového roku 
hodně zdraví a štěstí. Sportu 
zdar a fotbalu zvlášť.

Martin Šulc

Španělsko: http://www.kulovyblesk.com/2015/10/santa-susanna-cup-obohatil-
ceske-hrace-o-zkusenosti/
Foto: http://petkostomlaty.rajce.idnes.cz/santa_susanna_petanque_2015/ 
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 Společnost

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:

paní Boženě Toušové
paní Janě Urbanové

Mezi námi jsme přivítali:
Otakara Nováka, nar. 13. října 2015

Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Marií Zdeňkovou z Kostomlat
s panem Karlem Kinclem z Kostomlat

Originální PF 2016

Poděkování

V minulém čísle KN jsme 
zveřejnili výzvu na vytvoření 
novoročního přání pro naši 
obec. Čekali jsme zájem hlavně 
z řad školních dětí, nebo ma-
minek s dětmi, naše očekávání 
se však nesplnilo. Přihlásila se 
jediná tvůrčí osoba, a to slečna 
Eva Toušová z Kostomlat. Paní 
starostka předložila její návrh 
ke schválení radě obce, jejímž 
členům se návrh velmi líbil
a rozhodli se ho pro potřeby 
obce použít.  Slečna Toušová 
svůj výtvarný návrh doprovo-
dila i velmi podrobným popi-
sem, proč použila dané motivy 
i barvy. Protože je její vysvětlení 
velmi zajímavé, rádi ho přetis-
kujeme v celém znění:

„Přání obsahuje dominantní 
prvky, které se s naší obcí pojí: 
v levém horním rohu hrad My-
dlovar, v pravém značka vody 
(když Kostomlaty nad Labem). 
Pouštění lodiček značí pohled 
do budoucnosti a zrcadlící se 
kostel na hladině historickou 
památku obce. Ostatní jsou 

symboly Vánoc a v pravém 
dolním rohu iniciály podpisu.
Nápis Obec Kostomlaty je 
modrý – barva vody, studené-
ho období a v tomto případě
i barva spjatá s Vánocemi. Svět-

le modrá značí nekonečnosti 
nebe. Nápis PF 2016 ve fi alové 
barvě – novoroční sdělení, kte-
ré má barvu hodící se k modré 
a zároveň se jedná o barvu sr-
dečnosti.“

Slečně Toušové velmi děku-
jeme za krásný návrh i za to, 

že si našla čas, který věnovala 
tvorbě přání a tím i obci. 

Další výzvou bylo vytvoření 
originální uvítací cedule k vjez-
du do naší obce. Termín je do 
31. 12. 2015. Najdete si také čas 
jako slečna Toušová?

(ep)

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Luboši 
Víškovi z Kostomlat. Pan Víšek našel na veřejné 
cestě peněženku s doklady, vypátral nás – majitele 
dokladů - a obratem předal zpět. Jsme rádi, že jsou 
stále mezi námi zodpovědní a čestní lidé. Mezi ně 
pan Víšek právem patří.

Děkujeme, Matouškovi

Nikolku, Aleška a AničkuPřivítali jsme nové občánky Rozárku, Vítka, Vanessku


