
Co pro Vás znamenají Vánoce?
Vánoce jsou pro mne pokaždé

radostným prožíváním skutečnosti, kdy

Bůh tolik miloval svět, že se stal jedním

z nás, narodil se jako malé nevinné dítě

a tím se dal poznat světu. To je pro mne

potěšující skutečnost, kterou také tak

prožívám v těchto dnech.

Jak prožíváte Štědrý den?
Můj Štědrý den? Zrána si mohu užít

té slavnostní atmosféry, ale už odpoled-

ne to začíná - služba u přípravy živého

Betléma a zpívání u jesliček v Lysé, sla-

vení vigilní mše pro rodiče s dětmi

v Kostomlatech nad Labem, vigilie

v Milovicích a půlnoční mše v Lysé nad

Labem. A ráno nanovo - Hod Boží -

bohoslužby od osmé hodiny ranní do

poledne, poté krátký oddech a dále

bohoslužby na Štěpána... Je to holt pro-

žívání svátků v službě farníkům a far-

nostem tím, že jim ve mši zpřítomňuji

tuto skutečnost věčně živého a aktuální-

ho mladého Krista, kterého si v té chvíli

připomínáme jako znovu narozeného,

který přišel mezi nás.

Co si přejete pod stromeček?
Co si přeji? Dnes už jsem na dárky

velký, když dostanu tabáček do dýmky,

mám z toho radost. Především si ale

přeji, aby se lidičky v naší společnosti

měli rádi, aby si nezištně dokázali pomá-

hat, aby i to naše poslání rozehřát lidská

srdce mělo smysl a naplnění. Také aby-

chom se cítili být potřební v této naší

společnosti i přes nedorozumění a chyby

lidí v jednotlivých etapách dějin našeho

národa. Protože ten kdo udělal chybu,

byl vždy človíček, nikoli Bůh - on je

Láska. Chybu mohl udělat i člověk, který

reprezentoval třeba církev, a ta se poté

svalila na celá společenství… Nejlepším
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Rozhovor s otcem Pavlem
Porochnavcem,

administrátorem římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem,
pod kterou spadají i Kostomlaty

Milí čtenáři,
píši úvodník po adventní výstavě

zakončené rozsvícením vánočního stro-
mu, řekl bych - po hodně podařeném
vstupu do předvánočního času. Je to tak
stylové, poslední letošní číslo Kosto-
mlatských novin má převážně vánoční
charakter. V čase předvánočním nena-
jdete ani starostčino slovo, ani zápisy
z jednání rady či zastupitelstva, rozhovo-
ry se zastupiteli, názory občanů.
Nedočtete se tak tentokrát nic o tom, co
se v poslední době v obci povedlo či
nepovedlo, co kdo kde provedl nebo
neprovedl, na čem se usnesl či neusnesl.
Obvyklým tématům se budeme věnovat
až v prvním čísle příštího roku. Chtěli
jsme vám, čtenářům Kostomlatských
novin, přinést jen klidné čtení, a tak jsme
požádali autory ostatních pravidelných
rubrik, aby tentokrát své příspěvky poja-
li jako tematicky vánoční, nebo souvise-
jící s koncem roku. Požádali jsme je
také, a s nimi i všechny zastupitele, aby
nám napsali, jaký dárek by chtěli najít
pod vánočním stromečkem. Přáníčka
těch, kteří nám odpověděli, najdete
uvnitř novin. Vánoce patří především
dětem, a tak také dostaly nejvíce prosto-
ru - na podobě vánočního čísla Kosto-
mlatských novin se významně podíleli
členové Čtenářského kroužku Dětského
klubu Kamarád. Oni vedli rozhovor
s panem farářem, oni dávají čtenářům
všanc své výtvory, kterými chtějí potěšit.
Je dobře, že takoví jsou, protože jsou
mladým duchovním oživením v materiál-
ním světě. Díky za ně.

Za celou redakci přeji všem v Kos-
tomlatech, Lánech, Hroněticích, Vápen-
sku i Rozkoši co nejméně uspěchaný čas
předvánoční, co nejpříjemnější a nej-
klidnější svátky vánoční a co nejpovede-
nější vykročení do roku 2012.

František Brož
Pokračování na následující straněJiří Pecháček, 12 let, Čtenářský kroužek DKK
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dárkem pro mne by bylo, abychom se

měli rádi a byli vůči sobě ohleduplní.

Jsou podle Vás Vánoce důležité?
Jsou, máme možnost se v běhu dnů

zastavit a uvědomit si, že je tu někdo,

kdo nás má nadevše rád, kdo pro tu

Lásku udělal maximum. I my se máme

o to pokoušet a snažit stále nanovo,

pokud je čas, Vánoce mají veliký smysl,

jsou tedy důležité.

Jak by měl vypadat oděv kněze při půl-
noční mši?

Kněz po celé vánoční období použí-

vá liturgickou barvu bílou nebo zlatou -

je to symbolika radosti.

Co jíte na Štědrý den?
To co mi připraví a co jedí i naše

rodiny: rybí polévka, salát a ryba.

V čem se liší půlnoční mše od mší ostat-
ních?

Půlnoční mše je mše jako každá jiná:

přítomnost Lásky Boha ve Slově a oběti

Božího Syna, ale ta atmosféra vánoční půl-

noci to ještě zintenzivňuje a dokresluje…

Jaké dodržujete na Vánoce zvyky?

Jsou to zvyky českých Vánoc, které

jsem jako dítě prožíval ve své rodině,

ničím se neliší od zvyklostí, které užíva-

jí naše křesťanské rodiny, tedy zpěv

koled, rozříznutí jablíčka, jestli v tom

příštím roce budeme zdraví, poslech

mše J. J. Ryby… atd. ☺

Za rozhovor děkují 

a krásné Vánoce přejí 

Martin Piják a Jiří Pecháček, 
Čtenářský kroužek DKK

VÁNOCE VE SVĚTĚ
Vánoce se slaví na celém světě. To

znamená v Evropě, Asii, Africe,

Americe a Austrálii. Vánoce se slaví

jinak třeba v Čechách a jinak třeba

v Austrálii. Tento článek vás má sezná-

mit s jinými způsoby slavení Vánoc.

Pravoslavné Vánoce
V pravoslaví se Vánoce slaví 6. a 7.

ledna. Tyto Vánoce byly v historii s vel-

kým množstvím zvyků a tradic, které

upadly v zapomnění po zákazu slavení

Vánoc v roce 1918 v Rusku. Tyto

Vánoce se řídí podle takzvaně juliánské-

ho kalendáře, který je o 13 dní napřed

než náš gregoriánský.

Havajské Vánoce
Na Havaji prý panuje zvyk pořídit si

na Vánoce domů akvárium s ostencem

běloskvrnným. Domorodé jméno této

ryby je humu-humu-nuku-nuku-a-pua-a.

Australské Vánoce
Australané považují Vánoce za čas

připomenutí si jejich duchovního význa-

mu - narození Ježíše Nazaretského. Pro

mnohé začínají o půlnoční bohoslužbě.

Dánské Vánoce
Vánoce v Dánsku začínají již v listo-

padu představením vánočního piva. 

A pak se pivo, prokládané navíc kořal-

kami, pije až do Vánoc. Dle toho si lze

vyložit rčení: „opilý jako Dán“.

STARÉ VÁNOČNÍ ZVYKY
Všichni určitě známe pouštění lodi-

ček a rozkrajování jablka, ale víme, co

znamená, když se lodička odtrhne od

ostatních, nebo víme, co znamená rovná

čára z vylitého olova? Asi všichni ne,

a proto vznikl tento článek.

Pouštění lodiček (ořechová skořápka
+ svíčka = lodička)
Co se stane, když lodička:
● zůstala u břehu - v příštím roce žádné

změny, vše zůstane při starém

● hned se potopí - jakákoliv snaha zlep-

šit svou situaci bude marná

● při plavbě se dotýká jiné lodičky -

láska a přátelství

● utvoří kruh s ostatními - bezproblé-

mové soužití, vzájemná úcta, přátelství

a tolerance

● ocitne se uprostřed ostatních - majitel

lodičky potřebuje ochranu a pomoc, je

zranitelný a citlivý

● ocitne se mimo kruh - majitel v nad-

cházejícím roce opustí rodinu

● točí se v kruhu - nerozhodnost, neví-

te, co od života chcete 

● pluje se zhasnutou svíčkou - neupřím-

nost, komplikovaný citový vztah

● sama dopluje k druhému břehu - zís-

káte, po čem toužíte

Lití olova
Lití olova je velmi starý zvyk.

Pokud se vám nic z těchto tvarů neu-
káže, nezoufejte si a dejte na vlastní
fantazii!!!!!!!!
Toto jsou základní tvary a jejich význam:
Čáry: spokojený a klidný život
Stromy: dlouhá životní cesta
Trojúhelníky: štěstí v podnikání

Vlnky: nejasnosti, zmatky, cestování 

Jeden kříž: smrt kamaráda, přítele

Půlkruh: faleš, zrada

Dva kříže: zajištěný podzim života

Kruh: finanční zisk a dědictví

Mřížky: vězení

Porušený kruh: zklamání, špatné zdraví

Zvířátka: milosrdnost

Dva kruhy: svatba

Hadi: nepřátelství, zrada

Dva porušené kruhy: rozchod

Hvězdy: úspěch ve všem

Ovál: sňatek z lásky

Květiny: láska, rodinné štěstí

Čtverec: harmonický život

VÁNOCE A POVĚRY
Každý se chce alespoň o Vánocích

v klidu najíst, ale i u této večeře se najde

několik věcí, které nosí smůlu a které

nosí naopak štěstí.

Nosí smůlu:
● Před půlnoční mší se nesmí prát ani

šít, protože by pak myši vše zničily.

● Na Štědrý den se nesmí čistit chlévy

a stáje, pak by dobytek kulhal.

● Na Štědrý den se nesmí prát, přináší

to smůlu a neštěstí do domu.

● Na Štědrý den nepište své milé/milé-

mu, znamenalo by to rozchod.

Nosí štěstí:
● Štědrý den v pondělí - dobrá úroda

a hojně medu

● Štědrý den v úterý - hodně vína a obilí

● Čerstvý chléb upečený 25. 12. a čer-

stvá vejce snesená 25. 12. mají kouzel-

nou moc.

● Boží hod ve čtvrtek - podařilo se

dobře prodat dobytek

● Když v noci na Boží hod vystřelíte

z pušky směrem k Měsíci.

● Boží hod v pátek - bude horké léto

a krásný podzim

Martin Piják, 12 let, 
Čtenářský kroužek DKK

Pokračování z předchozí strany

Rozhovor s otcem Pavlem Porochnavcem...

Krásné prožití vánočních 
svátků, šťastný nový rok plný
pohody, zdraví a spokojenosti
přeje všem občanům kolektiv

obecního úřadu.
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Možná s ohledem na přibývající věk

už nemívám přání materiální povahy,

spíš bych si přála pevné zdraví, vnitřní

pohodu a potřebný nadhled. Totéž bych

si pak dovolila popřát i všem ostatním.

Romana Hradilová
Ježíškovi už léta nepíšu a nechám se

vždycky překvapit. A proto rozzářená

synátorova očka jsou tím nejhezčím dár-

kem.                           Zdena Keistová
Nejkrásnější dárek, který mohu najít

pod vánočním stromečkem, je rodinný

večer plný lásky a pohody, s kouzelnou

vánoční atmosférou, vánočními zvyky

a zpíváním koled. Vážím si každé chvíle,

kterou mohu se svými blízkými prožít,

o to víc soucítím s těmi, kteří mají náhle

u štědrovečerního stolu prázdné místo.

Klidné a pohodové svátky přeji

i všem spoluobčanům. 

Miroslava Zajanová
Pod stromečkem bych chtěl najít

novou motorovou pilu. Jako zastupitel

využiji příležitosti a projevím své přání

i vůči čtenáři těchto řádků: Přes zimu

krmte sýkorky a dlouhodoběji si vyšet-

řete čas a docházejte i se sousedy na

naše zasedání. Je to jen jednou za čtvrt

roku a vaše hojná účast může pohnout

s řešením vašich vleklých starostí.

Rozšíření školky je tím aktuálním pří-

kladem. Přeji úspěšný nový rok.

Petr Zalabák
Rád ve volném čase čtu nebo sleduji

přírodovědné dokumenty. Pod stromeč-

kem bych proto rád našel knihy nebo CD

s touto tématikou. Ještě bych si přál, aby

se období zběsilých nákupů a stresují-

cích závodů v pečení cukroví navrátilo

k svátkům pohody, klidu a odpočinku.

Jan Podroužek
Pod vánočním stromečkem bych si

přál, aby se nám zastupitelům společně

podařilo naplnit naše plány a zlepšili tím

život v naší obci a nezklamali důvěru,

kterou nám naši spoluobčané dali,

a samozřejmě všem přeji hodně zdraví

a štěstí do Nového roku. 

Josef Petráš
Tím nejkrásnějším pod stromečkem

jsou rozzářené oči dětí. Proto bych si

přála, aby Ježíšek vyslyšel jejich prosby

a splnil jim jejich přání. 

Markéta Borecká

U nás i stromeček „nosí“ Ježíšek,

takže až ho „přinese“, tak najdu to na co

se celý rok těším, ty kouzelně zářící oči

dětí.                               Líba Břeňová
Spokojenost na tváři svých dětí 

(= stavebnice středověkého hradu a tank),

nový román Umberta Eca Pražský hřbi-

tov a knihu Heslář české avantgardy od

Jana Wiendla a Josefa Vojvodíka.

Pavla Brožová
Pro mě osobně nemůže žádný dárek

nahradit to, co jsem letos ztratila, a to je

mého tatínka. A proto bych si přála zdra-

ví pro celou mojí rodinu a kamarády.

Iveta Mezuliánková 
Pod vánočním stromečkem bych si

přála najít hlavně klid, pohodu a úsměv

na tváři nejbližších. Zároveň přeji všem

občanům našich obcí, aby po celém

předvánočním shonu si našli o vánoč-

ních svátcích čas sejít se, posedět

a popovídat si svými rodiči, prarodiči,

dětmi, vnoučaty a ostatními příbuznými.

Do nového roku přeji všem spoluob-

čanům především pevné zdraví, štěstí,

dobrou náladu a životní optimismus.

Milena Hercoková
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13. října jsme přivítali Kubíka, Michalku... ...Tobiáska, Kristýnku a Dominička foto: Marta Dvořáková

29. listopadu jsme přivítali Matýska, Kristiánka, Michálka.... ...Lukáška, Dominičku a Jarouška foto: Marta Dvořáková
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Adventní výstava - pohled z výšky foto: Marta Dvořáková foto: Marta Dvořáková

Již podruhé jsme pro vás zorganizo-

vali ve spolupráci s obcí Kostomlaty nad

Labem adventní výstavu, která byla

zakončena rozsvícením vánočního stro-

mu před Jednotou. 

Kromě stánků, kde jste mohli zakou-

pit různé předměty, vánoční dekoraci…

bylo na výstavě několik dílniček (výro-

ba na hrnčířském kruhu, zdobení perníč-

ků, výroba adventní dekorace, keramic-

ké tvoření …), které využívaly zejména

děti. Prezentovala se zde i místní mateř-

ská školka a pro zájemce, kteří se u její-

ho stánku zastavili, byly připravené

voňavé šišky od

dětí z MŠ. Klub

Kamarád přichystal

ve svém koutku

mimo jiné pro děti

literárně-výtvarnou

soutěž o ceny.

Velký ohlas zazna-

menala výstava sta-

rých fotografií

a ofocených starých

p o h l e d n i c

Kostomlat. Tímto

děkujeme všem,

kteří nám materiál

na výstavu zapůjčili, a doufáme, že

v příštím roce bude tato výstava ještě

rozsáhlejší. Děkujeme TJ Sokol za pro-

půjčení prostor, panu Šulcovi za topení

v sokolovně, paní Krupičkové za občer-

stvení, Tomášovi Bártovi za ozvučení,

paní Hutrové a Věře Michalčukové za

ozdoby na strom, které s dětmi z mini-

školičky připravily, paní Pecháčkové

a dětem za úžasný koncert pod vánoč-

ním stromem, všem našim spolupracov-

níkům, kamarádům a rodinám za to, že

nám celou akci pomohli uspořádat

a podporovali nás.

Prosinec se

v klubu Kamarád

ponese v tradičním

duchu čekání na nej-

hezčí svátky v roce.

V pátek 2. prosince

proběhlo odpoledne
s Mikulášem, čertem a andělem. Na

20. prosince chystáme od půl čtvrté pro-

gram pro rodiče s dětmi, nazvaný Jak
voní Vánoce. Do klubovny by měl podle

všeho zavítat klubový Ježíšek, těšit se

můžete i na vánoční tvoření (výroba

svícnu ze živých květů) a posílání vzka-

zu Ježíškovi. 

Klubovna bude uzavřena od 21. 12.
2011 do 1. 1. 2012, poslední miniškolič-
ka v letošním roce bude ještě 22. 12.
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Děti si mohly vyzkoušet výrobu na hrnčířském kruhu…

Vystoupení ZUŠ při rozsvícení vánočního stromu foto: Marta Dvořáková

...i zdobení foto: Marta Dvořáková



Kniha je jedním

z mála typů dárků,

který se ocitne pod

vánočním stromečkem

téměř v každé rodině.

Přinášíme vám seznam nových knih,

které nekupujte jako dárek pod strome-

ček, ani si o ně Ježíškovi nepište, proto-

že si je můžete půjčit v knihovně.

Pro děti:
Lindgrenová, Astrid: Karkulín je nej-

lepší; Sís, Petr: Zeď; Sís, Petr: Tibet,

tajemství červené krabičky; Šmoulové,

šmoulí olympiáda; Březinová, Ivona:

Saxana a lexikon kouzel; Kainar,Josef:

Zlatovláska; Miler, Zdeněk: Jak krtek ke

kalhotkám přišel; Brycz, Pavel: Dětský

zvěřinec; Morkes, Petr: Komisař

Vrťapka 3; Lamková, Hana: Káťa a Šku-

bánek zase spolu; Žáček, Jiří: Kdo nevě-

ří, ať tam běží; Středa, Ludvík: Kosí bra-

tři; Lamková, Hana: Matylda; Baňková,

Markéta: Straka v říši entropie;

Braunová, Petra: Rošťák Oliver;

Kroluperová, Daniela: Bubáček; Šrut,

Pavel: Lichožrouti; Banscherus, Jürgen:

Detektiv kvítko, případ zloděje bruslí;

Grevec, Alen: Jak na mámu; Gray, Kes:

Nelly a příšerky; Child, Lauren:To jsem

prostě já, Clarice Beanová; Gaarder,

Jostein: Dívka s pomeranči; Kinney,

Jeff: Deník malého poseroutky, román

v obrazech; Pitro, Martin: Panovníci čes-

kých zemí; Lidské tělo (encyklopedie);

Slovník spisovné češtiny pro školu

a veřejnost.

Pro dospělé:
Hájíček, Jiří: Selský baroko;

Matragi, Blanka: Jedu dál; Llosa, Mario

Vargos: Keltův sen; Monyová, Simona:

Dvacet deka lásky; Monyová, Simona:

Konkurz na milence; Monyová, Simona:

Tchyně a uzený; Šiklová, Jiřina: Bez

ohlávky; Obermannová, Irena: Tajná

kniha; Svěrák, Zdeněk: Nové povídky;

Čech, Zdeněk: Anna Leonowensová

a král Siamu Mongkut; Follett, Ken:

Pilíře země; Javořická, Vlasta: Vítězná

láska; Nesbö, Jo: Pentagram; Dousková,

Irena: Hrdý budžes; Kepler, Lars:

Paganiniho smlouva; Frýbová, Zdena:

Falešní hráči; Braunová, Petra: Ztraceni

v čase; Roberts, Nora: Nebe mé lásky;

Hůlová, Petra: Strážci občanského

dobra; Plaidy, Jean: Nezkrotná královna;

Patterson, James: Uvidíš, zemřeš;

Formanová, Martina: Nevěra po americ-

ku; Váňová, Magda: Pavouk v síti;

Vondruška, Vlastimil: Klášterní madri-

gal; Deaver, Jeffery: Dívčí hrob; Coelho,

Paulo: Alef; Dessenová, Sarah:

Ukolébavka, umění rozchodů; Frýbort,

Pavel: Agentura; Váňová, Magda:

Kukaččí mládě; Bushnell, Candace:

Léto ve městě; Viewegh, Michal:

Biomanželka; Kabátová, Zita: Můj život

nebyl pod psa, ale se psem...; Körnerová,

Hana: Ve stínu erbu; Blacki,

Margery G.: Homeopatie. Královská

léčba; Tučková, Jitka: Říkanky pro

upevnění hlásek, H, Ch, K, G a měkče-

ní; Kutálková Dana: Budu správně mlu-

vit; Lynch, Charlotte; Kidd, Julia:

Cvičení pro rozvoj řeči; Mrowetz, M.;

Chrastilová, G.; Antalová, I.: Bonding -

porodní radost; Bohdalová, Jiřina: Jiřina

Bohdalová v kuchyni hvězd.

Knihovna bude uzavřena od 
21. 12. 2011 do 1. 1. 2012.

Přejeme všem krásné Vánoce

a hodně zdraví do nového roku 2012.

Za Klub Kamarád 

Pavla Brožová a Líba Břeňová
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t e l :  6 0 3  2 1 8  8 2 0
www.klubkamarad.cz
www.kostomlaty-knihovna.cz

klub.kamarad@seznam.cz
info@kostomlaty-knihovna.cz

MINISTERSTVO PRÁCE

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Jednou ráno jsem se probudil

a došlo mi, že nemám žádné dárky

a ani peníze na ně. Pomalu jsem vstá-

val z postele, oblékl se, nasnídal se

a sešel do své kanceláře. Pozdravil

jsem svou asistentku a svého pomoc-

níka, který právě snídal, a odešel do

své kanceláře. Po hodině tvrdé práce

přišla asistentka a podala mi poštu.

Rychle jsem ji prolistoval, až jsem

našel dopis, který mi pomohl k dobré

náladě. Byl totiž od hraběnky Mako-

vičkové, kterou mám velmi rád, pro-

tože ona je taková hloupá, její případy

jsou vždy velmi triviální a hodně za ně

platí. Ihned jsem vstal a povídám:

„Ondřeji, jedeme do Lysé nad Labem

k hraběnce Makovičkové.“ „Ano pa-

ne, tak tedy jedem.“ Ihned jsme na-

sedli do kočáru a jeli do Lysé. Po

hodině jízdy jsme dojeli. Přivítala nás

hraběnka v černém obleku. „Doufala

jsem, že vás tu uvidím, protože potře-

buji najít mého pejska Maxíka, který

se ztratil právě včera odpoledne.“

Ihned nás zavedla do pokoje, kde pej-

sek spal. Porozhlédl jsem se po poko-

ji a hned jsem věděl, kudy se pejsek

ztratil. Zeptal jsem se paní hraběnky,

co je pod pokojem Maxíka za míst-

nost. Pod jeho pokojem je uhelný

sklep. Běželi jsme do sklepa, kde jsme

slyšeli psí štěkot. Poprosil jsem paní

hraběnku, aby mi dala klíč od dveří.

Já je odemkl a vešel dovnitř. Proti

mně vyběhl pejsek Maxík, špinavý

jako prasátko. „Můj miláčku, já tě tak

ráda vidím. Jsi sice jako prasátko, ale

já tě mám hrozně ráda.“ „Tak paní

hraběnko, bude to dělat 10 000 zla-

tých.“ „Ano, ano, pane detektive,“

vytáhla měšec s těmi 10 000 zlatými

a dala mi ho do ruky. Hezky jsem se

na ní podíval a poděkoval. Ihned

potom, jak jsme přijeli domů, šel jsem

nakoupit dárky nejen pro manželku,

maminkám, tatínkům a dětem, ale

i svému pomocníkovi a své pomocni-

ci. Ještě, že se ten malý, hloupý

a růžovoučký pesan ztratil, jinak bych

neměl na dárky a musel bych do

banky. 

Martin Piják, 12 let, 
Čtenářský kroužek DKK

Vánoční detektivní příběh
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Posezení s důchodci
Ve čtvrtek 13. října se uskutečnilo

v pohostinství Na Place tradiční poseze-

ní s důchodci. K tanci a poslechu hrála

oblíbená taneční skupina TOX. V dopro-

vodném programu letos poprvé vystou-

pila kapela ZUŠ pod vedením paní

Lucie Pecháčkové. Jejich vystoupení se

moc líbilo, proto bychom jim všem chtě-

li prostřednictvím novin poděkovat, jme-

novitě Ondřeji Zajanovi (akordeon),

Jiřímu Walterovi, Filipu Zajanovi (oba

housle), Nikol Obstové, Lucii

Pecháčkové, Davidu Toušovi, Filipu

Toušovi (všichni klávesy), Filipu

Kinclovi (kytara), Kristýně Pecháčkové,

Zuzaně Vaněčkové

(obě lesní roh),

Elišce Trýznové

(příčná flétna),

Jakubovi Zajanovi

(saxofon), Elišce

Apjarové, Markétě

Brzobohaté, Karlu

Michálkovi a Bar-

boře Šilarové

(všichni zobcová

flétna).

OÚ Kostomlaty

V sobotu 3. prosince uspořádali předvá-

noční otevření bývalé Obecní školy paní

Ing. Jitka Pokorná, pan Ivan Pokorný

a pan Jan Záveský. V přízemí školy

s e z n á m i l

n áv š t ě v n í ky

pan Pokorný

s technikami

umělecké vý-

roby, které tu

provádí, včetně

ukázky samot-

ného zhotovo-

vání jednotli-

vých výrobků.

V prvním patře

paní Pokorná seznámila přítomné

s výstavou sklářských uměleckých

exponátů a obrazů, v další části probíhal

prodej výrobků. Zájem z řad občanů byl

velký, přišli zavzpomínat na školu, pro-

hlédnout prostory, kde se učili psát,

počítat, sdělit zážitky ze školních let.

Návštěvníci měli možnost si prohléd-

nout i prostory, kde se neučilo, včetně

půdy. Pro všechny bylo připraveno malé

občerstvení. Za uspořádání této zdařilé

akce patří organizátorům velké poděko-

vání.

Mgr. Milena Hercoková

Vystoupení žáků ZUŠ na posezení foto: Marta Dvořáková

foto: Marta Dvořáková foto: Marta Dvořáková
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V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu bylo

možno požádat o vydání stávajícího typu OP se strojově čitelnými údaji nejpo-

zději do 30. listopadu (žádost podána na našem obecním úřadu) nebo do 14. pro-

since žádost podána na Městském úřadu Nymburk). Dosavadní OP zůstávají

v platnosti po dobu v nich uvedenou. V současné době již není možné podávat
žádosti o nový občanský průkaz na našem obecním úřadě, ale pouze na
Městském úřadě Nymburk, vchod z ulice U Staré sladovny, 2. patro.
Občanské průkazy, na které byly žádosti sepsány na našem obecním úřadě
od 25. do 30. listopadu, budou vydány pouze na Městském úřadě Nymburk.

Od 1. 1. 2012 už nebudete muset vyplňovat žádost o nový OP, na městském

úřadě pouze předložíte příslušné doklady, fotografii vám vyhotoví také tam).

Rovněž už nemusíte žádat o vydání osvědčení o státním občanství pro 1. občan-

ský průkaz dítěte nebo pro cestovní doklad dítěte, které není držitelem občan-

ského průkazu. OÚ Kostomlaty

Přichází advent, jedno z nejkrásněj-

ších období v roce. Maminky se chysta-

jí na velký předvánoční úklid a přemýš-

lí, které cukroví letos upečou. 

I u nás v mateřské škole proběhl

velký „úklid“ - při nedávné brigádě nám

šikovní tatínkové opra-

vili rozbité hračky,

vyrobili nástavce na ote-

vírání vysoko umístě-

ných oken, opravili

některé zdi školky,

pomohli s přípravami

kostkoviště, odstranili

nepoužívané toalety

a nebezpečný starý plot

na školní zahradě…

Všem tatínkům bych

chtěla touto cestou ještě

jednou poděkovat. Ve

spolupráci s obecním

úřadem se dočkal částečné rekonstrukce

také domek pro úklid hraček na školní

zahradě.

Děti prožívají advent po svém - dik-

tují rodičům do dopisů Ježíškovi svá nej-

tajnější přání a zároveň jsou malinko

nervózní z návštěvy Mikuláše s čerty.

Já si myslím, že se vůbec nemusí bát

- alespoň děti z naší školky. V září jsme

ve školce přivítali spoustu nových dětí.

Některé sice zpočátku uronily nějakou

tu slzičku, ale dnes už přichází ráno

s úsměvem. Získaly nové kamarády a do

školky už chodí rády.

Aby ne - v naší školce se pořád děje

něco zajímavého. Od začátku školního

roku jsme už stihli navštívit pražský

Dinopark a divadlo Gong s představe-

ním „O chytré kmotře lišce“, několik

dalších divadélek přijelo za námi do

školky. Na tvořivé dílničce jsme si spo-

lečně s rodiči vyrobili draky. O zábavu

se nám postarali také hronětičtí hasiči

pod vedením p. Poura a p. Šágra, kteří

nám představili svou práci a nechali děti

prozkoumat hasičské auto. V obecní kni-

hovně se nám opět věnovala p. Brožová

se zajímavým předčítáním.

My si ve školce advent pořádně uží-

váme. Byli jsme na výletě v Poděbra-

dech spojeném s netradiční Mikulášskou

nadílkou při plavbě parníkem. Vyzdobili

jsme si školku, seznámili se s vánočními

zvyky a 14. a 15. prosince jsme si spo-

lečně s rodiči zazpívali vánoční koledy

při vánoční tvořivé dílničce.

A na závěr - malé přání:
Až večer všem dětem zahoří od svíček
ve šťastných očích tisíce hvězdiček, 
ozdoby zazáří jak zimní náledí
a z dálky tichounce zaznějí koledy, 
vánoční stromeček se trochu ukloní,
zaprská prskavkou, zvonečkem zazvoní:
BIM BIM BAM, 
BIM BIM BAM,
VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
VÁM.

Za děti a kolektiv

zaměstnanců MŠ přeje 

Mgr. Markéta Borecká, 
ředitelka MŠ 
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Blahopřejeme 
k významným jubileím:

panu Františku Toušovi

Mezi námi jsme přivítali:
Kristiána Urbana, nar. 22. 8. 2011

Jaroslava Tichého, 
nar. 20. 9. 2011

Alici Houdkovou, 
nar. 21. 11. 2011

Naposledy jsme se 
rozloučili:

s paní Marií Srncovou z Vápenska
s panem Martinem Horčíkem 

z Kostomlat
s panem Vladimírem Králem 

z Kostomlat
s panem Oldřichem Štemberou 

z Hronětic

Společenská
kronika BOHOSLUŽBY 

V ČASE VÁNOČNÍM

V době vánočních svátků se budou

konat bohoslužby v kostele sv. Bar-

toloměje v Kostomlatech následovně:

24. 12. 2011 od 15.30 mše svatá,
vigilie
25. 12. 2011 od 11.00 bohoslužba
1. 1. 2012 od 11.00 bohoslužba

Oznámení
Obecní úřad v Kostomlatech nad

Labem bude z důvodu dovolené od

23. prosince do 30. prosince 2011

uzavřen.
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Doplňovačka

Legenda

1 Štědrý .....

2 Pod stromeček dostáváme .....

3 Pod talíř se dává .....

4 Na stromeček věšíme .....

5 Na Vánoce pečeme .....

6 Na Silvestra pouštíme .....

Jiří Pecháček, 12 let, 
Čtenářský kroužek DKK

Jiří Pecháček, 12 let, Čtenářský kroužek DKK

VTIPY NA VÁNOCE
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi:

„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.“

Za chvíli přijde Pepíček a povídá: 

„A svíčky taky?“

„Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl

Ježíšek?“ ptá se Pepík táty.

„Ale samozřejmě, co tě to napadlo?“  

„No, že celej den stojí nějakej chlápek

u domovních dveří a chce třetí 

splátku.“

„Tatínku, a odkud k nám chodí

Ježíšek?“ „Pokud můžu soudit podle

původu dárků - tak asi z Číny.“

Dvě blondýny se rozhodnou, že vyra-

zí do lesa pro vánoční stromeček.

Bloudí po lese, hodinu, dvě, tři... Pak

se ozve: „Ivano, máš něco?“

„Ne, vůbec nic. A ty?“

„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly

nějaký bez ozdob?“

vybrali Jiří Kopeček a David Apjar,
Čtenářský kroužek DKK

Už se blíží další pátek,

budeme mít hezký svátek.

V obýváku stromeček,

a na zdi rámeček.

Petr Přimda, 9 let, 
Čtenářský kroužek DKK

Už jsou tady Vánoce,

nejšťastnější svátky v roce.

Venku padal sníh,

my jedeme na saních.

Pak zase rychle domů

a jsme rádi z našich zvonů.

Kristián Ziegheim, 9 let, 
Čtenářský kroužek DKK

Přivezli jsme stromeček,

vzala jsem si šáteček.

Stromeček jsme ozdobili

a Vánoce začaly.

Začaly Vánoce, dostali jsme dárky,

k večeři jsme měli kapra a párky.

Karolína Walterová, 9 let, 
Čtenářský kroužek DKK

Halloween foto: Jaroslava Škorničková
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Sbor dobrovolných hasičů Hronětice 
přeje všem spoluobčanům příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti. 

Jaroslava Škorničková

SDH Hronětice uspořádal v sobotu 5. listopadu
Halloween party za hojného počtu zúčastněných.
Akce se moc líbila.

Básničky



Vážení sportovní přátelé a příznivci

kopané, 

podzimní část soutěže okresního pře-

boru skončila a pro všechna mužstva je

již minulostí. Čas utíká jak voda, pře-

houpnou se vánoční svátky, vstoupíme do

Nového roku a začneme pomalu se zimní

přípravou na jarní část soutěže. V minu-

lém čísle Kostomlatských novin jsme dali

více prostoru k vyjádření vedoucím pří-

pravky, žáků a novému vedení našeho

dorostu, proto jen v krátkosti zmíním

jejich umístění: Přípravka skončila na

pátém místě, žáci na čtvrtém místě tabul-

ky, k čemuž jim oběma gratulujeme.

Stejná gratulace patří našemu dorostu,

který přes všechny útrapy a potíže

s vedením mužstva skončil na sedmém

místě tabulky. 

A mužstvo  
Mužstvo dospělých čekaly poslední

čtyři zápasy před koncem podzimní části

soutěže. Na svém kontě v té době mělo

mužstvo 11 bodů. Věděli jsme, že nás

čeká nelehký úkol, zvláště když tréninko-

vá účast na podzim nebyla vždy ideální,

ať již byla příčinou pracovní vytíženost,

nemoc či zranění. Nechci se ale na tato

fakta vymlouvat, mužstvo se nám podaři-

lo dát vždy dohromady, za což chci podě-

kovat zejména hráčům, kteří nemají

velké zkušenosti, ale jejich výkony byly

příslibem do budoucna. Další pozitivní

krok vidím v pozvolném začleňovaní

mladších hráčů do sestavy a hlavně

v soudržnosti mezi „mladšími“ a „starší-

mi“ hráči v mužstvu, za což jim patří dík,

neboť nám jako trenérům se s takovým

kádrem daleko lépe pracuje. 

Nyní již k posledním čtyřem zápasům:
Kostomlaty - Kněžice 2:3 Branky:

Neagu, Bárta Aleš - tento zápas se nám

bohužel nepovedl a po úvodním rychlém

vedení soupeře 0:2 jsme nedokázali i přes

výraznou převahu zápas otočit.

Libice - Kostomlaty 4:0 - tento zápas

se nám bohužel opět nepovedl, nedoká-

zali jsme se vyrovnat s rychlým přecho-

dem soupeře do útoku a jeho agresivním

napadáním, po zásluze tak zápas skončil

vysokou porážkou.

Kostomlaty - Kostelní Lhota 1:1

Branky: Zalabák - do zápasu proti kvalit-

nímu soupeři z popředí tabulky jsme

nastoupili v improvizované sestavě, ale

bojovný a nadšený výkon vedl alespoň

k zisku jednoho bodu.   

Poděbrady - Kostomlaty 1:2 Branky:

Houdek, Šnajdr - zasloužené vítězství, ač

se nerodilo lehce, soupeř byl v prvním

poločase aktivnější, což jsme mu umož-

nili našimi nepřesnostmi, do druhé půle

nastoupilo naše mužstvo jako vyměněné,

zahnali jsme protivníka do defenzivy

a jen vinou nepřesnosti hlavního sudího

nebylo naše vítězství výraznější. 

Jsem rád, že v posledních dvou zápa-

sech se hráči přesvědčili, že je možné

hrát s každým, zvláš-

tě pak v tak vyrovna-

né soutěži jakou

Okresní přebor je. Je

nutné však poctivě tré-

novat a absolvovat co nej-

větší objem zimní přípravy. Naše muž-

stvo skončilo v podzimní části soutěže na

11. místě tabulky. Závěrem chci poděko-

vat všem hráčům za podzimní část soutě-

že, jejich rodinám za trpělivost, vedení

oddílu a celému TJ Sokol Kostomlaty za

podporu a starost o chod klubu. V nepo-

slední řadě patří velký dík fanouškům

našeho týmu, kteří nás neopouští ani

v čase, kdy se tolik nedaří. Jak jste si

mohli, vážení čtenáři, všimnout, v celém

článku nezmiňuji žádná jména (kromě

střelců branek), ať si každý vybere co

jeho jest, jedno jméno však zmínit

musím, a to je Tomáš Novák, můj kolega,

bez jeho poctivé práce ve prospěch týmu

si své působení v mužstvu dokáži jen

těžko představit.

Martin Šulc

Vážení sportovní přátelé, jménem

fotbalového výboru děkuji všem, co něco

dělají pro kostomlatský fotbal, ať už

běhají po hřišti, starají se o areál nebo udí

klobásky, přeji nám  všem příjemné pro-

žití vánočních svátků a hlavně hodně

zdraví v Novém roce.

Vávrová Eva

9
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Dne 24. 10. 2011 v Poděbradech

hráli vybraní žáci ze čtvrté a páté třídy

florbalový turnaj. Byli jsme na takové

soutěži poprvé, ale neměli jsme

strach. Hlavní rozhodčí nás rozdělili

do dvou skupin po čtyřech družstvech.

Naši hráči byli opravdu dobří. Napří-

klad Honza Vlach, Nikola Kropáč-

ková, Radek Veselý, Lukáš Šubrt a náš

brankář Honza Radoušek. Ovšem

nesmíme zapomenout na ty, co fandi-

li - Láďa, Mates, Karel, Verča, Thálka,

Jiří, Nikola a Filip. Na základě bran-

kového poměru vstřelených a obdrže-

ných branek jsme skončili druzí ve

skupině a bojovali jsme o třetí místo

s Křincem. Tento zápas jsme vyhráli,

a tak jsme na tom třetím místě oprav-

du skončili.

Thalie Petráňová, 
žákyně 5. třídy 

ZŠ Kostomlaty n. L.

Bojovali jsme o třetí místo

Naše družstvo foto: Mgr. Hana Hudcová
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Předvánoční  hodnocení volejbalového

klubu v Kostomlatech bychom začali druž-

stvem žen, které odehrálo v podzimní části

okresního přeboru osm zápasů a tím ukon-

čilo podzimní část soutěže 2011-12.

Všechny zápasy skončily pro nás vítězně

a v průběhu bojů jsme ztratili pouze dva

sety. Tradičně nejlepší zápas jsme sehráli

s družstvem Bohemia Poděbrady, které je

na velice dobré úrovni, a vždycky je tento

zápas pro nás vyvrcholením soutěže. Zimu

tedy přečkáme na prvním místě tabulky.

Rádi bychom znovu uspořádali sérii turna-

jů v průběhu začátku příštího roku.

Pořádáním této série turnajů jsme rozšířili

možnost kvalitních konfrontací družstev

z okresního a krajského přeboru v zimní

sezoně. O kostomlatský turnaj je znovu

velký zájem, a pokud by se našel z čtenář-

ské veřejnosti nějaký patron tohoto turnaje,

budeme moc rádi a spolupráci s ním rádi

navážeme.

Samostatnou kategorii tvoří v září vznik-

nuvší nové družstvo mladých volejbalistů.

Vznik provázely u mnohých pochybnosti.

Dnes můžeme říct, že naše představa

a cesta byla správná. Na pravidelné trénin-

ky chodí dvakrát týdně 30 mladých volej-

balistek a volejbalistů. Pomalu se seznamu-

jí se základy volejbalu a máme z nich

velkou radost. Radost nám taky dělají rodi-

če, když naši práci tu a tam pochválí.

V neděli 18. 12. 2011 volejbalistky a volej-

balisty čeká první volejbalový turnaj, který

začne v hale Bios od 9,00 hod. Na tomto

turnaji budeme hrát volejbal, budeme sou-

těžit v různých dalších dovednostech a udě-

láme si hezký sportovní den s malými pře-

kvapeními. Po dohodě se Slovanem Lysá

uspořádáme v nejbližších měsících malé

turnaje začínajících volejbalistů a po novém

roce se už budeme účastnit prvních oficiál-

ních volejbalových turnajů pořádaných

volejbalovým svazem.

Iveta Mezuliánková

Vstoupili jsme do posledního měsíce

kalendářního roku naplnění starostmi

o přípravu vánočních svátků, je čas i na

bilancování, co nám tento rok přinesl, jak

jsme ho prožili. Každý se chceme v tomto

vánočním čase ukázat v tom lepším světle.

Když už to nedokážeme během roku, tak

aspoň o Vánocích jsme na okolí vlídnější

a laskavější, a to nejen v rodině, zaměstná-

ní, ale i na veřejnosti. V tomto duchu při-

stupujeme i k hodnocení uplynulých měsí-

ců roku 2011. Také v Tělocvičné jednotě

Sokola Kostomlaty při hodnocení letošní-

ho roku jsme tak nějak kladnější a nad pro-

blémy se snažíme povznést. 

V životě Sokola převládá kopaná, národ-

ní to sport číslo jedna, kde přes obětavost

trenérů, funkcionářů, i s pomocí sponzorů

jsou vytvořeny optimální podmínky pro

lepší umístění v tabulkách, než jaká je sku-

tečnost. Týká se to zejména A mužstva

a dorostu. Když se sejdou a drží partu, tak

umějí. Bohužel toto není pravidlem

a některými výkony, zejména na domácím

hřišti, svým neodpovědným přístupem

odrazují diváky. Radost nám naopak dělají

naše ženy. Nejen, že v odbíjené jsou

v okresní soutěži na čele, ale svým kolek-

tivním přístupem k brigádám a organizaci

různých akcí jsou nám mužům příkladem. 

Velkým břemenem pro nás je starost

o budovu sokolovny. Do budovy z roku

1928 se prakticky neinvestuje. Každoroční

finanční pomoc obce a několika sponzorů

stačí s bídou na provoz oddílů, údržbu hřišť

a sem tam na nepatrnou obnovu budovy.

Po částečné letoš-

ní obnově stolů

a židlí nyní připra-

vujeme projekto-

vou dokumentaci

na plynové vytá-

pění sálu sokolov-

ny, WC, chodeb a kabinetů. Realizace však

bude záležet na tom, zda se nám podaří

získat dotaci. 

Konec nářků, vždyť je ten prosinec, čas

nejkrásnějších svátků v roce, tak ho všich-

ni užijte v pohodě, ve zdraví a s nadějí, že

bude líp. Děkujeme obci, kostomlatským

organizacím a soukromníkům za sponzor-

ství a podporu sportu v naší obci.

Antonín Bárta, 
starosta Sokola

Tabulka soutěže OP ženy 11/12 po podzimní části

1. S. Kostomlaty 8 8 0 24 : 2 16

2. B. Poděbrady 8 7 1 21 : 9 15

3. Sokol Sadská 8 5 3 17 : 15 13

4. Slovan Lysá C 8 4 4 17 : 12 12

5. SKP Nymburk B 8 4 4 16 : 16 12

6. SKP Nymburk A 8 3 5 14 : 16 11

7. Slovan Lysá B 8 2 6 10 : 20 10

8. Kostelní Lhota 8 2 6 9 : 21 10

9. Sp. Pečky 8 1 7 6 : 23 9


