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Advent je

z náboženského

pohledu mimo jiné

začátek liturgické-

ho roku, pro větši-

nu z nás spíše zna-

mená intenzivní

přípravu na vánoč-

ní svátky.

Známe to asi

všichni. Generální

úklid bytu, přecpa-

né supermarkety

a shánění dárků na

poslední chvíli. Do

zpěvu koled, znějících z reproduktorů,

se mísí křik rozdováděných dětí i netr-

pělivých rodičů. Dlouhé fronty u pokla-

den a nervozita z toho, že nic nestihneme

včas. Zlatým hřebem programu bývá

také návštěva lékařské pohotovosti

s rybí kostičkou v krku.

Většina lidí se stále domnívá, že nej-

lepší dárek musí být zároveň i nejdražší.

Zde bych si ale dovolila nesouhlasit.

A právě malý dáreček, věnovaný s lás-

kou, často potěší nejvíce. Vyzařuje totiž

zvláštní energii, ukrývá v sobě jakési bez-

prostřední kouzlo osobnosti. A to je podle

mě ten pravý smysl vánočních dárků,

jejichž hodnotu nelze měřit penězi.

Vánoční svátky jsou obdobím, kdy se

celý dům naplní vůní jehličí, purpury

a slaďoučkého cukroví od maminky.

Ozdobený stromeček se rozzáří jako oči

dětí, které budou s napětím očekávat

dárečky od Ježíška. Vánoční svátky jsou

také obdobím, kdy většina rodičů zatouží

po klidu a rodinné pohodě a starší začnou

vzpomínat. Vánoční svátky jsou ale také
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Doba adventní, doba vánočníMilí čtenáři,
vánoční svátky patří hlavně

dětem, a tak patří hlavně dětem
i poslední letošní číslo Kostomlat-
ských novin. Mimo jiné tím chceme
připomenout, že svět našich dětí je
hodně jiný než svět nás dospělých.
Jejich svět je momentálně dobou
očekávání, těšení. Inspirujme se
tímto jiným světem aspoň v čase
adventním a také se těšme…

František Brož

3. adventní výstava se konala 1. prosince v sále sokolovny. Pořadatelům - Dětskému klubu Kamarád
- patří za její organizaci velké poděkování. foto: Marta Dvořáková

Žáci ZUŠ při rozsvícení vánočního stromu. foto: Marta Dvořáková

Pokračování na následující straně
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obdobím, kdy naše srdce překypují lás-

kou a porozuměním. 

Škoda, že tyto city umíme dát najevo

pouze několik dní v roce. Svět by byl

jinak určitě veselejší, kdybychom dávali

tyto pozitivní city najevo celý rok. Co

říkáte, nezkusíme to?

Nenechme se vykolejit strachem

a nervozitou z neznámého. Nenechme se

ani ovlivňovat názory politických před-

stavitelů či médií. Ale využijme předvá-

noční doby k oprášení našeho lidství.

Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou

slušnost budeme potřebovat i po celý

příští rok. Vánoce nám tyto vlastnosti

nepřičarují, ale mohou nám pomoci najít

tu správnou cestu k nim.

Nezapomeňme: „Přichází k nám

něco nesmírně krásného, něžně a ti-

chounce, jakoby po špičkách..."

Přeji všem spoluobčanům klidné

prožití času adventního i vánočních svát-

ků, dětem bohatou nadílku pod stromeč-

kem a splnění všech tajných přání.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce 

Doba adventní, doba vánoční
Pokračování z předchozí strany
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Advent ve školce

Nastal advent, doba předvánočních

příprav. Atmosféra blížících se Vánoc je

cítit na každém kroku. I u nás ve školce

se na Vánoce moc těšíme. Pečení a zdo-

bení perníčků, které jste mohli ochutnat

na adventní výstavě, jsme si skvěle užili.

Dětem šla práce od ruky a já věřím, že

i maminky jistě ocení jejich pomoc při

pečení a hlavně ochutnávání vánočního

cukroví.

Zatímco rodiče chystají během

adventu vše nezbytné k tomu, aby Štěd-

rý den proběhl tak, jak má, jedinou sta-

rostí dětí většinou

bývá, aby na ně

letos Ježíšek neza-

pomněl. A tak jsme

s dětmi jejich

vysněná přání

nakreslili. Holčičky

nejčastěji sní

o mořských pan-

nách, dětských

telefonech nebo

o taneční podlož-

ce, chlapci si

zase přejí tanky,

auta, rytíře

s koňmi či dino-

saury.

MŠ bych si přála, abychom mohli

v co nejbližší době otevřít zrekonstruo-

vaný třetí pavilon a přivítat ve třídě

Sluníčka nové děti.

Všem čtenářům Kostomlatských

novin bych jménem svým i jménem

mých kolegyň a dětí z MŠ chtěla popřát

příjemně strávené Vánoce a hodně štěstí

v roce 2013.

Mgr. Markéta Borecká,
ředitelka MŠ

❄

Také čertíky, které najdete
na různých místech
novin, vytvořily děti z MŠ.
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Auto na ovládání

Hrad Blesk MC

Blesk MC

Ostrov pokladů Mořská panna

Děti z mateřské školky nakreslily svá vánoční přání 
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Koník na hraní

Panenka

Tank

Rytíř na koni

Barbínka Panenka s růžovými šaty
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Princezna

Rytíř

Princezniny šaty, střevíčky, korunka

Tancovací deska Zpívající panenka

Rytíř
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Vánoce mám nejradši, 
když jsme všichni spolu, 
to se nikdo nemračí, 
času máme horu. 
Společně si hrajeme, 
pak si povídáme, 
máme čas si všichni říct, 
že se rádi máme. 

Kouzelné Vánoce plné pohody
přejí všichni z miniškolky při
Dětském klubu Kamarád.

❆
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Dvoustranu připravili druháci ze čtenářského 
kroužku Dětského klubu Kamarád

❄

❅

❄



7

ABY TATO DVOUSTRANA 
VZNIKLA, MUSELY DĚTI:
- přečíst si, jak se slaví Vánoce ve světě

- domluvit se, jak si mezi sebou rozdělí státy

- najít státy na mapě

- vyhledat si v přečteném textu důležité 

informace

- domluvit se, co kdo nakreslí

- nakreslit obrázky

❆

❄
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Jak líný lín Alois slavil Vánoce
Vánoce se slaví nejen na souši, ale

i ve vodě. Jenom k jídlu nemají kapra

nebo řízek jako my, ale plankton nebo

sinice. Stejně jako u nás se tyto věci dají

koupit pouze ve speciálních obchodech

a je nutné si je předem objednat. Na to

ale zapomněl lín Alois, který měl na

všechno dost času. 

Den před Štědrým dnem se rozjel

Alois na nákupy. Potřeboval ještě

dokoupit pár dárků pro děti a tchýni.

„Dětem koupím autíčka a tchýni koupím

kytičku,“ opakoval si Alois při cestě do

města. Po příjezdu do města zaparkoval

svou dopravní vlnu v parkovacím domě

a vydal se do obrovského nákupního

centra, kde se dalo koupit úplně všechno,

na co kdo pomyslel. 

Nakoupil dárky a vydal se domů. Po

cestě si však vzpomněl, že nekoupil

plankton, sinice a řasu na ozdobení.

„Ach jo,“ zanaříkal si Alois. „Všechny

obchody budou mít už určitě zavřeno

a bez sinic, planktonu a řasy to nebude

ono. Já jsem ale palice dubová, co si

nenapíšu, to nemám,“ nadával si Alois.

Po chvilce přemýšlení se v jeho hlavě

zrodil velký, ale špatný plán - vydat se

na lup. 

Doma si vzal pilku, pytel, prut

a vydal se do podvodního lesa. Tady si

nachytal plankton a sinice, vzal do ruky

pilku a začal řezat jednu velkou řasu,

když v ten moment se za ním ozval

hlas… „Tak co tady děláme? Krademe,

co?“ vykřikl za ním přísný hlas. Lín se

otočil, a za sebou uviděl svého tchána,

který na něj mířil ploutví. „Alois, co tu

děláš,“ ptal se ho. „Víš, já jsem zapo-

mněl nakoupit jídlo a řasu a nenapadl

mne lepší způsob, jak vše opatřit,“ při-

znal se lín. „To nevadí, já jednu řasu

koupil a jídlo taky,“ pověděl tchán

Aloisovi. V tu chvíli spadl línovi veliký

kámen ze srdce. „Takže Vánoce a má

pověst jsou zachráněny,“ zaradoval se

Alois. 

Martin Piják (13 let)

Vánoční anketa
Vánoce jsou skoro tu, a to je dobrá

příležitost k anketě. 68 dětem jsem polo-

žil stejnou otázku: Co si přeješ k Vá-

nocům?

Nejčastěji zastoupenou odpovědí

byla hračka nebo elektronika. Hodně

dětí si přálo knihu nebo zvíře. Dále se

v odpovědích objevilo třeba kolo, zají-

mavou odpovědí je i netypický dárek

(asi záleží na fantazii jednotlivce). 

Z dalších zajímavých odpovědí:
mezi sedmiletými tabule;

mezi osmiletými hnětač ETA, masážní

křeslo, kvadraptéra;

mezi desetiletými skleník Albi;

mezi jedenáctiletými zdraví, štěstí

a veselá mysl;

mezi třináctiletými boxovací pytel,

nové zemědělské boty;

a spousta dalších… 

Všem dětem srdečně přeji, aby se

jim jejich přání vyplnila. 

Martin Piják (13 let)

UZAVŘENÍ 
OBECNÍHO 

ÚŘADU
Obecní úřad v Kostomlatech

nad Labem bude ve dnech 

27. prosince až 31. prosince

2012 uzavřen. Posledním pra-

covním dnem v roce 2012 bude

pátek 21. prosince, pracovní doba

7.00 až 13.00 hodin. Prvním pra-

covním dnem v roce 2013 bude

středa 2. ledna 2013, pracovní

doba 7.00 až 17.00 hodin.

OÚ Kostomlaty nad Labem
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POPLATKY OBCI V ROCE 2013
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem na svém zasedání 

4. prosince 2012 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místních

poplatcích. Poplatek za odpady (popelnice) se zvyšuje na 550,- Kč
na osobu na rok. Poplatek ze psa zůstává stejný - v Kostomlatech 

100,- Kč, v okolních obcích 50,- Kč. Za každého dalšího psa potom

150,- Kč.

Poplatky lze uhradit v hotovosti do pokladny OÚ v pokladních

hodinách: pondělí 8 - 10 hodin, ve středu 15 - 17 hodin (od 7. ledna do

konce měsíce února), převodem z účtu (variabilní symbol = číslo

Vašeho domu) nebo složenkou, kterou zašleme na požádání.

OTEVÍRACÍ DOBA JEDNOTY 
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Jednota v Kostomlatech nad Labem bude o vánočních

svátcích otevřena takto:

pondělí 24. prosince 7.00-11.30 hodin

úterý 25. prosince zavřeno

středa 26. prosince zavřeno
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Poděkování
18. října se konalo tradiční posezení

s důchodci. V doprovodném programu

vystoupil soubor ZUŠ a žáci místní zá-

kladní školy pod vedením paní Lucie

Pecháčkové, dále mažoretky z Nymbur-

ka, k tanci a poslechu hrál pan Barták.

Všem účinkujícím patří veliké poděko-

vání.

V průběhu celého letošního roku na

akcích obecního úřadu zajišťovala kul-

turní vystoupení paní Lucie Pecháčková

s dětmi ze ZUŠ a paní Milena Tykvová

s dětmi z MŠ. I za tato vystoupení děku-

jeme.

všechna fota: Marta Dvořáková 
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● 29. listopadu se konala členská schůze sboru. Je nám líto,

že o tuto schůzi je tak malý zájem. Vždy se sejde výbor a pár

členů, kteří mají ještě zájem o činnost sboru. Co máme udělat,

aby se členové zajímali více o činnost sboru? Jednoznačná

odpověď na tuto otázku asi není, a tak nechť si na ni odpoví

každý sám za sebe.

● Výroční schůze sboru neboli Valná hromada se koná 14.

prosince od 18.30 hodin.

K blížícímu se období svátků bych všem chtěla popřát
jejich příjemné prožití a do nového roku všem hodně zdraví,
štěstí, osobní spokojenost a každý den důvod k radosti.

Za výbor SDH

Jaroslava Škorničková

Poděkování firmě Korec
Za celý sbor dobrovolných hasičů v Hroněticích bych

chtěla poděkovat firmě KOREC za renovaci parket v přísá-

lí hasičské zbrojnice. Parkety v sále již po letech užívání

byly značně opotřebované a my je svépomocí a podle

možností jen párkrát do roka napastovali. Parkety již vola-

ly o pomoc. A tak slovo dalo slovo a protože se i dnes

najdou tací, kteří konají dobré skutky, nám firma Korec

parkety zrenovovala na vlastní náklady.

Firmě Korec tímto děkujeme.

Za výbor SDH

Jaroslava Škorničková

Společenská
kronika
Blahopřejeme 

k významným jubileím:

panu Stanislavu Janákovi
paní Boženě Jírové
paní Vlastě Studené

Mezi námi jsme přivítali:

Šimona Janáčka, 
nar. 1. 10. 2012

Ferdinanda Krále, 
nar. 2. 11. 2012

Naposledy jsme 
se rozloučili:

s panem Ivanem Rebensteigerem 
z Hronětic

s panem Pavlem Horským 
z Kostomlat

P o z v á n k a

6. ledna 2013
se od 15 hodin bude konat

v chrámu sv. Bartoloměje

KONCERT
PRO TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Vystoupí pěvecký sbor Hlahol
Nymburk a na programu budou

koledy v úpravě J. Temla, 
část oratoria Kristus 

od F. Mendelssohna Bartholdiho 
a další.
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A MUŽSTVO 
Mužstvo dospělých vstoupilo do

nového ročníku OP 2012/2013 s určitou

nejistotou a všichni jsme očekávali, jak

se vypořádá s absencí zkušených hráčů,

kteří z různých důvodů ukončili aktivní

činnost. Tým byl posílen pouze o zkuše-

ného P. Jirsu. K překvapení všech, i nás

samých, musím říci, že dvě třetiny pod-

zimní části jsme odehráli se ctí, ve

vyrovnaném poli se drželi velice dobře

a mužstvo bylo zdatným soupeřem všem

protivníkům. Závěrečná podzimní fáze

zastihla mužstvo v mírném útlumu a ne

vše probíhalo podle našich představ. Na

tomto poklesu formy se podepsala nižší

účast na trénincích a bohužel i přístup

k nim samotným. Dalším problémem,

který nás trápí, je poměrně úzký kádr,

který je oslaben každou absencí některé-

ho z hráčů na zápase, ať již vinou nemo-

ci, zranění, nebo pracovní zaneprázdně-

nosti. Proto bych chtěl apelovat na

mladé hráče a zejména dorostence, aby

se nebáli zapojit do mužstva a využili

nabízenou šanci. Nechci však jenom kri-

tizovat. Chci upozornit, že jsme zvládli

těžké zápasy a mnohdy dokázali otočit

nepříznivý stav a bojovat až do konce

utkání. Věřím, že tento fakt bude prová-

zet mužstvo i v jarních bojích. Po pod-

zimní části soutěže se mužstvo dospě-

lých umístilo v „našlapané“ tabulce na

8. místě se ziskem 18 bodů. K tomuto

umístění chci podotknout, že v silách

mužstva je tuto pozici minimálně udržet

a kvalitním výkonem v jarní části soutě-

že i vylepšit. Závěrem chci poděkovat

všem věrným příznivcům kostomlatské

kopané za jejich podporu a po zimní pře-

stávce vás opět pozvat na utkání našeho

mužstva, které se bude snažit, aby si

v jarních bojích zachovalo přízeň vás,

fanoušků a občas potěšilo srdce fotbalo-

vého diváka a rozdávalo radost. 

Martin Šulc

DOROST
Mužstvo dorostu skončilo v podzim-

ní části soutěže na 8. místě tabulky.

Výkony některých hráčů při zápasech

odpovídají tréninkové účasti. Jak jsme

již psali v minulém čísle Kostomlat-

ských novin, naše mužstvo posílilo

několik hráčů z Kamenného Zboží a ze

Stratova, kteří jsou u nás na hostování.

Jejich účast a všeobecně i účast někte-

rých našich hráčů není na trénincích

taková, jak bychom si představovali.

Přáli bychom si, aby kluci přistupovali

k tréninkům zodpovědně a uvědomili si,

že to dělají hlavně pro sebe.

Nyní nás čeká zimní příprava v hale

Bios. Věříme, že do jarní části soutěže

vstoupíme s chutí a větším zápalem pro

hru, než to bylo v podzimní části, a pře-

jeme nám a klukům radost z tréninků

a ze hry!

Martin Bárta 

ŽÁCI 
Mužstvo žáků zakončilo podzimní

část sezony na 7. místě okresního přebo-

ru. Před začátkem soutěže bychom byli

s tímto umístěním velice spokojeni

s ohledem na věkový stav našeho muž-

stva. Po odehrání všech utkání podzimu

máme ale dojem, že naše postavení

v tabulce mohlo být o nějaký ten stupí-

nek lepší. Hoši předváděli v některých

zápasech výborné výkony, které bohužel

nedokázali potvrdit v jiných střetnutích.

Přes všechny nedostatky máme ze hry

našich hochů dobrý pocit a věříme, že

v jarní části budeme ještě lepší, což se

projeví na zlepšení našeho postavení

v tabulce. 

Milan Kořán 

PŘÍPRAVKA 
Mužstvo přípravky

skončilo na 8. místě

tabulky. Trenéři v posled-

ní době bojují s nedostatkem

malých fotbalistů. Vyzývají proto rodiče

„přiveďte své kluky druhý týden v lednu

v 16.30 hod. do haly Bios,“ kde každý

týden mužstvo přípravky trénuje. 

Vážení sportovní přátelé, čtenáři
Kostomlatských novin, 

je to jako včera, kdy naše mužstva
skončila s podzimní přípravou
a nastoupila do podzimní části soutě-
že, která je již dnes minulostí. Všechna
mužstva se snažila vybojovat co nej-
lepší místo v tabulce, aby do jarní
části soutěže vstoupila s co největším
počtem bodů. S tím, jak se jím to
povedlo, vás seznámí trenéři a asisten-
ti jednotlivých mužstev. Nás jako fot-
balový oddíl čeká v příštím roce
v měsíci únoru výměna registračních
průkazů všech našich hráčů z důvodu
registrace do FAČR. K této výměně
všichni hráči potřebuji 1 ks fotografie
ze současnosti. Prosím proto rodiče
hlavně žáčků a přípravky, aby své děti
do začátku měsíce února 2013 necha-
li vyfotit a fotografie přinesli na zimní
přípravu, kterou mají všechna muž-
stva zajištěnou v hale Bios u základní
školy. 

Vážení sportovní přátelé
a občané Kostomlat, rok utekl
jako voda a před námi jsou nej-
krásnější svátky v roce. Jménem
fotbalového výboru děkuji všem,
co něco dělají pro kostomlatský
fotbal, a nám všem přeji příjem-
né prožití vánočních svátků
a hlavně hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v Novém roce
2013. 

Eva Vávrová
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U textů v rubrice NÁZORY OBČANŮ redakce neprovádí jazykovou korekturu.

Po vyškrtání všech výrazů
zbyde sedmnáct písmen, 
která čtena po řádcích 
tvoří tajenku.

AKROBAT, ALABAMA, ALBUM, 

BALATON, BARABIZNA, BETON,

BODLO, BRUSEL, DOKLAD, 

DOLOMITY, DOROTA, DRABAŘ, FANTOM, FORMAN,

FOTOGRAFKA, FRANK, GHANA, HAFAN, HAZARDÉR,

HLAVA, HRADIŠTĚ, HROMADA, HROMOTLUK, HVIZD,

ILONA, JALOVEC, JEŠTĚD, KAMENÍK, KIMONO,

KLAUN, KOLOVRÁTEK, KOREKTOR, KOSATEC,

KOZÁK, KRÉTA, LABRADOR, LAMPION, LOPATA,

LOVEC, MAKOVEC, MARAST, MATĚJ, MATYLDA,

MILENKA, MODŘICE, MORAVA, MOSAZ, MRAVENEC,

NAMLOUVÁNÍ, NESTOR, NITKA, 

NYMBURK, ODKAZ, OMLUVA, 

OPATEK, OPRAVÁŘ, ORTÉZA, 

OSMINA, PATRIOT, POHROMA, REFRÉN, REZIDENCE,

RIVAL, RORÝS, ROZPRAVA, RYBÁŘ, ŘÍMANKA,

SEKANÁ, SERENÁDA, SLEPÝŠ, STATISTIKA, STOLETÍ,

STRAKONICE, STROMEČEK, SVAČINA, SVĚTLOVOD,

SVETR, ŠAVLE, ŠKVOR, ŠLAPADLO, ŠROTOVNÉ, 

TAMBOR, TRAMP, TRAVINA, TRDELNÍK, 

TÝNIŠTĚ, VANDAL, VEJCE, VLADAN, VODKA, 

VODOVOD, ZAHRADA, ZÁMOTEK.
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