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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na začátku 

nového roku pozdravila a popřá-
la Vám z celého srdce hodně štěstí, 
zdraví, osobní spokojenosti a úspě-
chů. A protože jsme na samém začát-
ku roku, ráda bych Vás jako obvykle 
informovala o tom, co všechno nás  
v letošním roce čeká.

Tou nepochybně největší a velice 
potěšující událostí je, získání dota-
ce na výstavbu vodovodu do všech 
okolních obcí a na výstavbu kana-
lizace do obcí Rozkoš a Vápensko v 
celkové výši 70 milionů Kč. Jedná 
se o zcela zásadní počin, neboť tyto 
dotační prostředky pokryjí 70 % cel-
kových finančních nákladů a obec 
tak bude moci tuto akci realizovat. 
Vlastní stavba bude zahájena v prů-
běhu února a podle odsouhlaseného 
harmonogramu prací by měla trvat 
24 měsíců. 

Po dokončení této infrastruktur-
ní stavby bude splněn další z na-
šich dlouhodobých cílů, dosažení 
srovnatelného komfortu bydlení pro 
naše občany ve všech pěti obcích. 
Věřím, že stavba proběhne bez vět-
ších problémů a svým zprovozněním 
přispěje velkou měrou ke konečné 
spokojenosti všech zúčastněných.

Spolu s výstavbou nového vodovo-
du a nové kanalizace ve zmíněných 
obcích proběhne v tomto roce i kom-
pletní rekonstrukce a zkapacitnění 
čistírny odpadních vod, která již ne-
snese odkladu. V rámci této rekon-
strukce dojde i k přístavbě objektu, 
v němž budou odvodňovány kaly, 
jejichž likvidace v kapalném stavu 
přináší obci velké finanční náklady.

Další stěžejní akcí s významným 
finančním pokrytím z dotačních 
prostředků bude bezesporu výstavba 

chodníků od kostela ke křížku „Na 
Cikánce“ a k obecnímu úřadu. Obec 
získala na jejich výstavbu téměř  
20 milionů Kč a stavba v celkové 
hodnotě 21 mil. Kč by měla být do-
končena 30. října tohoto roku. 

Letos by měla být rovněž dokonče-
na kompletní rekonstrukce mateřské 
školy, při které dojde ke sjednocení 
vzhledu posledního „žlutého“ pavi-
lonu se třemi novými. Bude se jednat 
o poměrně náročné stavební práce, 
protože tentokrát nebude pavilon 
kompletně zdemolován, ale dojde 
„pouze“ k úpravám štítové stěny 
směrem do ulice Školní a k úpravě 
střechy. Vzhledem k tomu, že jsou 
však celé vnitřní prostory ze sádro-
kartonu, budou zde muset být prove-
dena speciální opatření, aby nedošlo 
k poškození tohoto materiálu.

Pokračování rekonstrukce se  
o letních prázdninách dočká i zá-
kladní škola, kde bude provedena 
další etapa rekonstrukce vodovod-
ního a kanalizačního potrubí, tento-
krát v pavilonu „C“, kde jsou umístě-
ny družiny a knihovna.

V letošním roce bude také při pří-
ležitosti oslav svatého Jana Nepo-
muckého slavnostně osazena jeho 
socha na nově vybudovanou lávku 
přes Farský potok u kostela. Při této 
příležitosti jsme oslovili společnost 
Svatojánský spolek, která v Praze na 

Karlově mostě pořádá již tradiční 
svatojánské slavnosti Navalis, které 
jsou oslavou nejznámějšího české-
ho světce svatého Jana Nepomuc-
kého. Ten je proslulý jako patron 
vod a mostů. Svatojánský spolek by 
měl zájem v závěru května zrealizo-
vat podobnou oslavu při příležitosti 
osazení sochy sv. Jana Nepomuckého 
na lávku i v naší obci.   

Tuto oslavu bychom mohli brát 
jako součást daleko významnějších 
oslav, které obec připravuje na le-
tošní posvícení, neboť v tomto roce 
oslaví obec Kostomlaty již 800 let od 
první zmínky o založení obce.  

Pro občany bude 26. srpna 2023 
připraveno slavnostní odpoledne 
s bohatým kulturním programem, 
který bude probíhat ve středu obce, 
v areálu Tělocvičné jednoty Sokol 
Kostomlaty n. L., na Farské zahradě, 
v kostele a v prostoru Na Place. 

Těšíme se, že všechny akce pro-
běhnou podle našich představ a že 
letošní rok bude pro nás pro všechny 
významný nejen svým výročím, ale 
i tím, že se naše obce posunou zase  
o pořádný kus dál.

Přeji Vám krásné a pohodové zim-
ní dny. 

S úctou

Ing. Romana Hradilová,
starostka obce
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PRO VĚČNOU SVOU PAMÁTKU 1223–2023 
Vážení a milí spoluobčané, 

jistě víte, že v letošním roce si bude-
me připomínat 800. výročí první pí-
semné zmínky o Kostomlatech. Dost 
často se setkávám s informací, že jde 
o výročí vzniku obce. Dovolím si tuto 
nepřesnost uvést na pravou míru a 
krátce tuto významnou kapitolu z 
dějin našich obcí okomentovat.

První písemná zmínka se pojí s vy-
dáním listiny pražského biskupa Pe-
regrina (Pelhřima) dne 1. října 1223 
(užitou římskou datací – o říjno-
vých kalendách), jíž nejvýznamnější 
zemská církevní autorita potvrdila a 
svým způsobem i pojistila významný 
majetkový převod – akt, jímž věnoval 
Sezema z Kostomlat (v listině jako 
Zezeme de Coztomlat) ves Opočni-
ce benediktinskému klášteru ve Vi-
lémově (krátce o listině píši také ve 
svém komentáři k listině v knížce 
Kostomlaty sobě). S touto událostí 
vyvstává celá řada otázek. Proč si Se-
zema vybral právě vilémovský kláš-
ter? Proč vůbec církvi daroval svůj 
majetek?

Na druhou otázku bude odpověď 
o něco jednodušší. Na život stře-
dověkého člověka měla velký vliv 
církev. Faráři křtili, oddávali, udí-
leli poslední pomazání a pohřbívali. 
Často byli také jedinými příslušníky 
komunit, kteří byli gramotní, tu-
díž zprostředkovávali znalost Písma 
svatého širokým vrstvám obyvatel-
stva (včetně světské vrchnosti). Nad 
společností se vznášelo nebezpečí 
apokalyptické pohromy a Božího 
soudu. Cílem pozemského života 
měla být cesta ke spasení a věčné-
mu životu. To znamenalo žít počest-
ně a dodržovat církevní ustanovení.  
V případě zámožnějších vrstev se 
také hodilo občas církvi věnovat ně-
jaký majetek. A to byl i případ Seze-
my. V listině tak najdeme běžně se 
vyskytující fráze donačních listin – 
pro věčnou svou památku, pro spásu 
své duše apod.

Zodpovědět první otázku je mno-
hem složitější. Zadáním poloh jed-
notlivých míst (Kostomlaty – Opoč-

nice – Vilémov) do online map 
zjistíme, že je dělí více jak 80 kilome-
trů. V případě Opočnice a Vilémova 
je to pak zhruba 58 kilometrů. Z po-
hledu dnešního cestovatele jde sice o 
cestu, která by zabrala jen zhruba ho-
dinu a půl plynulé jízdy autem, avšak 
z pohledu středověkého člověka šlo o 
dvou až třídenní cestu pěšky, případ-
ně den a půl cesty koňmo. Musíme 
si ovšem uvědomit, že jsme v době, 

kdy se síť klášterů postupně rozvíjela 
a rozšiřovala. Pokud se znovu podí-
váme na mapu, zjistíme, že Vilémov 
je Opočnici nejblíže z dnes známých 
klášterů 13. století. Například do 
Prahy, kde fungovaly kláštery břev-
novský a svatojiřský, jde o zhruba 
75 kilometrů a do kláštera Ostrov u 
Davle je vzdálenost zhruba obdobná.
Určitou roli ve výběru mohl hrát i 
„lobbing“ nebo jiné rodinné napoje-
ní Sezemy na právě vilémovský kláš-
ter. Pro tato tvrzení ovšem nemáme 
bližší informace.

Proč daroval Sezema právě Opoč-
nici a ne třeba Kostomlaty? Z pohle-
du středověkého velmože nedávalo 
logiku vzdát se „základního kamene“ 
svého rodového majetku, od něhož 
odvozoval svůj predikát. Ten zce-
la jistě plánoval předat svému po-

tomstvu, o němž bohužel nemáme 
zprávy. Mohlo se jednat o jakéhosi 
Mutina, který je zmiňován v někte-
rých dalších listinách a pramenech. 
Opočnice byla příliš vzdálenou dr-
žavou, což značně komplikovalo její 
správu. Navíc si nemůžeme předsta-
vovat, že Sezema držel souvislé pan-
ství od Kostomlat po Opočnici, ale 
spíše jednotlivé vesnice.

Na závěr ještě dvě krátké zajíma-

vosti. Na začátku uvádím, že cír-
kev tento stvrzovaný akt pojistila. 
V závěrečné části listiny je uvedena 
hrozba hněvu Krista, Panny Marie 
a apoštolů Petra a Pavla a exkomu-
nikace tomu, kdo se pokusí nařízení 
porušit. Z dnešního pohledu by šlo 
prázdná slova, ale nezapomínejme 
na výše uvedené a známé informace 
o vlivu církve.

Spolu s Kostomlaty letos oslaví 
„osmistovku“ také další obce a měs-
ta, jejichž tehdejší pánové se stali 
svědky podpisu této listiny. Jde nejen 
o samotnou Opočnici, ale také o Ji-
zbice, Rožďalovice, Všechlapy, Sove-
nice a Poděbrady.

Přejme našim obcím do dalších 
800 let jen to nejlepší!

Bc. Martin Piják 

Kácení a rez stromů stromolezeckou technikou, vyfrézování parezů. 
Rez živých plotů tel.: 606527091
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OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V KOSTELE

TRÍKRÁLOVÝ  
KONCERT

Mše o Štědrém dnu se stala jako 
vždy nejnavštěvovanější událostí  
v kostele. Vánoční výzdoba, známé 
koledy i dobrá nálada příchozích při-
spěla k té správné sváteční atmosféře. 

Na dobu dvou týdnů jsme také vy-
stavili betlém v dolní části zvonice, 
do níž mnozí návštěvníci vhazovali 
drobné mince v konečné výši 462 Kč. 
Částku jsme předali obci do oficiální 
veřejné sbírky. 

Kdo ví, třeba i tyto penízky zaru-
čí jejich dárcům stejný účinek jako 
při zvyku házení drobných do kašen  
a fontán, kdy se věří, že vhozený peníz 

přinese štěstí nebo vám zajistí, že se 
na dané místo vrátíte znovu. 

Příležitostí pro navrácení bude do-
statek a není třeba čekat až do dalších 
Vánoc. Z významných akcí jmenujme 
například Noc kostelů připadající na 
2. 6. 2023, posvícení nebo spoluúčast 
na turistickém pochodu KČT, kde by-
chom opět rádi zastali funkci netra-
dičního kontrolního stanoviště. 

V závěru přejeme všem vše dobré  
a těšíme se na setkání. 

Farníci 

Dne 7. ledna tohoto roku se v našem kos-
tele uskutečnil tradiční Tříkrálový koncert, 
pořádaný Farní charitou Lysá nad Labem. 
Jako každý rok zazněla v podání pěvecké-
ho sboru Hlahol Nymburk, pod vedením 
sbormistra Ing. Tomáše Pergela, tradiční 
Česká mše vánoční „Hej mistře“ od autora  

Jana Jakuba Ryby.
U příležitosti tohoto vystoupení byla pořá-

dána veřejná sbírka na obnovu kostela, jejíž vý-
těžek činil 7.881,- Kč. Spolu s vánoční sbírkou, 
při které bylo vybráno 5.833,- Kč a finanční 
hotovostí ve výši 462,- Kč, kterou návštěvní-
ci zanechali ve zvonici u vystaveného, krásně 
malovaného betléma, který vlastnoručně vy-
řezal pan Josef Zumr z Lysé nad Labem, při-
bylo na sbírkový účet celkem 14.176,- Kč. Tyto 
prostředky budou použity na doplnění chybě-

jící výzdoby v naší barokní památce. 
Při této příležitosti bych moc ráda podě-

kovala všem farníkům, za krásnou výzdobu 
celého kostela i zvonice, paní Jaroslavě Labu-
tové, ředitelce Farní charity Lysá nad Labem 
za zorganizování celé akce a pěveckému sboru 
Hlahol Nymburk jeho hostům za nádherný 
kulturní zážitek pro nás pro všechny.

Ing. Romana Hradilová, 
starostka obce 

Sbor Hlahol Nymburk byl založen v roce 1860. Počet zpěváků se od té doby pohyboval od 30 do 200. V současnosti má sbor 
kolem 25 členů, jeho sbormistrem je Ing. Tomáš Pergel. Členskou základnu tvoří zpěváci jak z Nymburka, tak i Poděbrad, Lysé nad 
Labem a jiných míst nymburského okresu. Mezi pravidelné aktivity Hlaholu patří například adventní koncerty v nymburském evan-
gelickém kostele, půlnoční Rybova Česká mše vánoční v kostele Povýšení sv. Kříže v Poděbradech nebo poslední den v roce v kostele 
sv. Jiljí v Nymburce.  Sbor se také pyšní mezinárodními kontakty a účastí na různých soutěžích.
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Psáno v kronice
Kostomlaty v paměti starých lidí
r. 1861 dne 15. února byly podruhé volby do obecního výboru. Představeným byl zvolen 

Jos. Brynych z Lán, první radní Jos. Hlavička z Kostomlat , druhý radní Jos. Němec z Lán.
Dne 20. února byla u úřadů v Nymburce komise skrze přestavení vrchnostenského domu 

č. 47 pro školu. Dům byl odhadnut na 2000 zl. z toho dala polovici vrchnost, druhou přiš-
kolené obce. Stará škola (nyní dům slč. Pacltové) č.46 připadla vrchnosti. Obce se ještě 
uvolily, že na panský nový dům ve dvoře dovezou zdarma všechen materiál. V panském 
dvoře se zřídily 3 třídy a sice pro učitele Neumana, který toho času v Kostomlatech byl a 
dva podučitele. 20.srpna byla škola vysvěcena P. Janem Drbohlavem, vikářem v Jeseníku.

Též v tom samém čase se ustanovily p. učitelům služby a sice p. učitel má míti 315 zl. r. 
č první podučitel 150 zl. a druhý též 150 zl. 

r. 1862 dne 2. února přišla velká voda na Farský potok, u č. 41 tekla voda na 3 střevíce 
výšky přes hráz. Labe se rozlilo přes lesy, přes luka a pole.

Z jara byla vysázena zahrada na obci. Zasadila se tam 1 kopa štěpů a 5 ½ kopy švestek, 
všech stromů dohromady 371.

Dne 30. září přistěhoval se do Kostomlat první žid Herman Steiner, do čísla 10. Koupil 
to místo po Špidlenovi, který odejel do Ameriky.

Dne 31. prosince odtrhli se draheličtí občané kolaturou od Kostomlat a přidali se k 
Nymburku.

r. 1863 vynašlo se nové světlo-petrolej. Libra za 81 kr.
r. 1864 byl nově vystavěn kanál a mostek v ulici u č. 7 Výloha stála 141,55zl.
r. 1865 od vánoc začala tuhá zima a trvala do března. 20. března byl mráz celý den až 

okna mrzla.

29. 3. padal celý den sníh a 
přitom mrzlo. 1. dubna jsme jeli 
do Hronětic saněmi, 4. dubna na 
Komárno po ledě a 6. dubna byla 
obleva. Začali síti. Ze sněhu ne-
byla vláha.

r. 1866 na věž dali novou stře-
chu. Před rokem byl dán na 
chrám Páně nový šifrový kryt. 
Pan děkan Těšínský dal na svůj 
náklad chrám Páně uvnitř vybílit.

Z kroniky vypracovala 
Marta Dvořáková

Všechna fota: Arch Marty Dvořákové
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MATERSKÁ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM
ZELENÁ TŘÍDA

V závěru roku 2022 
se v naší mateřské 
škole povedlo usku-
tečnit vánoční vystou-
pení již s přítomností 
rodičů a dalších blíz-

kých rodinných příslušníků.
Od listopadu děti ze Zelené třídy pilně 

nacvičovaly básničky, koledy a tanečky, 
které jsme pro tentokrát pojali v duchu 
tradičních staročeských Vánoc. Děti si s 
pomocí vyrobily i slavnostní oblečení, a 
protože přišla ta pravá ladovská zima již 

začátkem prosince, těšení, zpívání a tanco-
vání bylo mnohem veselejší. 

Nastal ten den, za okny se snášel bílý 
sníh, a děti před zraky všech přítomných 

předvedly to nejlepší, co se naučily. Odmě-
nou jim byl nejen potlesk a slzičky dojetí 
za povedené vystoupení, ale i následné po-
klidné prožití vánočních svátků se svými 
rodinami.

Po zaslouženém odpočinku jsme se 
všichni již v novém roce 2023 opět setkali v 
naší Zelené třídě. 

Přejeme všem dětem i rodičům šťast-
ný celý nový rok 2023, pevné zdraví  
a spoustu radosti a úsměvů.

Za Zelenou třídu:
Kateřina Hakenová 

KERAMIKA HROU
Kroužek „Keramika hrou“ probíhá 

v MŠ od měsíce října 2022. Scházíme 
se s přihlášenými dětmi a kolegyněmi 
jednou měsíčně v rámci dvouhodino-
vé lekce. První hodiny byly seznamo-
vací a „ohmatávací“ - co všechno ke-
ramická hlína dovede, jak s ní máme 
pracovat, čím spojovat a jak natřít, aby 
byla po vypálení hezky barevná.

Společně jsme otiskli dlaně do hlí-
ny a ozdobili je různými motivy dle 
vlastního výběru dětí. Vyrobili jsme 
zajímavou kočku, vánoční hvězdičku 
a svícen v podobě vánočního stromeč-
ku, do kterého se může vložit čajová 
svíčka a krásně svítí.

Na hodinách v měsíci lednu jsme si 

připravili „keramický oříšek“. Pod na-
šima rukama se narodil skřítek Fran-
tišek z Kouzelné školky, kterého si po 
vypálení mohou děti odnést domů 
(stejně jako ostatní výrobky) a potěšit 
jím  nejen sebe, ale i své blízké.

Také v druhém pololetí školní-
ho roku 2022/2023 se budeme s 
dětmi rády potkávat a zažívat hez-
ké chvíle s keramickou hlínou a s 
výrobky, které dokáží dětem i do-
spělým vykouzlit úsměv na tváři. 

„Keramický“ kolektiv Červené třídy
Lída Vitoušková, Eva Sochová a 

Andrea Voborová 

ŽLUTÁ TŘÍDA
My tři králové jdeme k vám
Po Vánočních prázdninách se děti 

vrátily do školky a v doznívajících 
radostech oslav Štědrého dne jsme 

se začali připravovat na ukonče-
ní Vánoc – oslavu svátku Tří králů. 
Děti si poctivě vyráběly tříkrálové 
koruny a trénovaly tříkrálovou kole-
du. Zároveň jsme si s dětmi vyprá-

věli tříkrálovou legendu, abychom 
všichni věděli, kdo to ti tři králové 
byli, kam a proč se vydali a samo-
zřejmě jsme zkoumali, jaké dary do 
Betléma přinesli – zaujala nás myrha 
a kadidlo, protože pro některé děti 
byla tato slova úplně nová. V pátek 
6. ledna jsme všichni ráno nedočka-
vě ještě jednou natrénovali koledu a 
děti z celé školky se vydaly na tříkrá-
lový průvod vesnicí – děti z Červené 
třídy vyrazily do základní školy, děti 
ze Zelené do Jednoty a my ze Žlu-
té třídy jsme se vydali s tříkrálovou 
koledou na Obecní úřad, kde už na 
nás čekali. Doufáme, že se naše vy-
stoupení líbilo. A protože děti byly 
nadšené, že se jim píseň povedla 
hezky zazpívat a chtěly udělat radost 
i jinde, cestou zpět do školky jsme 
se zastavili také na poště a popřáli 
mnoho štěstí v novém roce také tam.

Kolektiv Žluté třídy 
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Statek Rychetských, Lány

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK
2023/2024 NA ZŠ KOSTOMLATY NAD LABEM

Vážení rodiče,
v následujícím textu Vás chceme 

informovat o zápisu dětí do 1. roční-
ku naší základní školy.

KDY?
Zápis bude probíhat v budově ško-

ly dne 4. 4. 2023 od 13:00 do 17:00 
hod.

Náhradní termín zápisu se bude 
konat dne 18. 4. 2023 ve 13:00 hod.

V případě, že se nebudete moci zú-
častnit řádného termínu, je nutné se 
objednat na tento náhradní termín 
na níže uvedeném kontaktním tel. 
čísle.

KDE?
ZŠ Kostomlaty nad Labem, Školní 402, 

289 21 Kostomlaty n. L

CO JE ZAPOTŘEBÍ VZÍT S SEBOU?
1.  rodný list dítěte,
2.  kartičku zdravotní pojišťovny,  

 u níž je dítě registrováno,
3.  platný osobní doklad zákonného 

 zástupce,
4. potvrzení o trvalém pobytu 

 dítěte v Kostomlatech nad La- 
 bem nebo v některé z tzv. spá- 
 dových obcí Kostomlátky, 
 Doubrava (platí pro nově při- 
 stěhovalé),

5.  v případě, že došlo na základě  
 soudního rozhodnutí ke změ- 
 nám v osobách zákonných zá- 
 stupců dítěte, je třeba tuto 
 skutečnost doložit (nejlépe 
 kopií rozsudku příslušného 
 soudu). Tento krok je nezbyt- 
 ný i tehdy, pokud je jeden  
 z biologických rodičů dítěte 
 omezován při výkonu svých 
 práv. Tyto dokumenty jsou po- 
 važovány zásadně za důvěrné,

6.  vytištěnou a podepsanou při- 
 hlášku k zápisu do 1. třídy  
 (viz níže).

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ   
1. Elektronické přihlášení k zápi- 

 su: portál elektronického přihláše- 
 ní (registrace od 13. 3. 2023 - 4. 4. 
 2023) na níže uvedeném odkazu: 
 https://aplikace.zapisyonline.cz/ 
 SOL/PublicWeb/zskostomlaty/ 
 KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4321 
   2.  Po otevření portálu vyplňte při- 
 hlášku k zápisu do 1. třídy. Po  
 správném odeslání vám přijde  

e-mail s registračním číslem vašeho dítěte 
a žádost o zápis dítěte do 1. ročníku. Tu 
si vytiskněte, podepište a přineste v den 
zápisu.

CO DŮLEŽITÉHO BYSTE MĚLI 
VĚDĚT?

Zápis do školy upravuje § 36 škol-
ského zákona č. 561/2004 Sb. Vzhle-
dem k povinné školní docházce je 
nutné zapsat do školy všechny děti, 
které dovršily nebo dovrší k 31. 8. 
příslušného roku, tedy v roce 2023, 
šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky 
upravuje § 37 téhož zákona. Není-li 
dítě tělesně nebo duševně přiměře-
ně vyspělé a požádá-li o to písem-
ně zákonný zástupce dítěte v době 
zápisu dítěte k povinné školní do-
cházce, odloží ředitelka školy začá-
tek povinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud je žádost doložena 
2 doporučeními – posouzením pří-
slušného školského poradenského 
zařízení + odborného lékaře nebo 
klinického psychologa s textem „Do-
poručujeme odklad povinné školní 
docházky“. Pokud ředitelka školy 
rozhodne o odkladu povinné škol-
ní docházky, informuje zákonného 
zástupce o povinnosti předškolního 
vzdělávání dítěte a možných způso-
bech jejího plnění.

Místo povinné školní docházky 
upravuje § 36 školského zákona. 
Školu pro zápis si můžete vybrat 
podle svého uvážení.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA?
Základním kritériem pro absolvo-

vání zápisu je:
1. Trvalý pobyt dítěte v katastru 

        obce Kostomlaty nad Labem.
2. Trvalý pobyt dítěte v některé 

ze spádových obcí (Kostomlátky, 
Doubrava).

V ostatních případech bude dítě 
zapsáno pouze tehdy, pokud nebude 
naplněna kapacita 1. třídy školy žáky 
uvedenými podle bodu 1 a 2.

O přijetí rozhodne ředitelka ško-
ly ve správním řízení. Rozhodnutí o 
přijetí bude oznámeno zveřejněním 
seznamu přijatých dětí na vstupních 
dveřích hlavního vchodu a na webo-
vých stránkách školy www.zskosto-
mlaty.cz. Předpokládaný termín 
zveřejnění je stanoven na den 29. 4. 
2023. V seznamu nemohou být uve-
dena jména, děti zde budou uvede-
ny pod registračními čísly. Pro tyto 
účely si prosím poznamenejte regist-
rační číslo, které Vám přijde v mailu 
po podání přihlášky.

Den otevřených dveří ve výuce 
je pro vás a vaše dítě připraven na  
23. 3. 2023 od 7:50 do 11:30 hod.  
Zároveň v ten samý den budete 
mít možnost prohlédnout si školu i  
v odpoledních hodinách od 16:00 
– 17:00 hod. Následně 23.3.2023 v 
17:00 hod. se bude konat schůzka 
pro rodiče budoucích prvňáčků s ře-
ditelkou školy, na které rádi zodpo-
víme jakékoliv vaše případné dotazy.

Po ukončení zápisu proběhne 
adaptační kurz pro budoucí žáky  
1. třídy s názvem „Předškoláček“. 
Bližší informace obdrží zákonní zá-
stupci na informační schůzce.

KONTAKT
ZŠ Kostomlaty nad Labem
Školní 402, Kostomlaty nad Labem

Ředitelka Mgr. Erika Drobná
e-mail: erika.drobna@zskostomlaty.cz
web: www.zskostomlaty.cz
tel.: 736 754 899

Vážení rodiče budoucích prvňáč-
ků, žádáme vás o pravidelné sledová-
ní informací na webových stránkách 
školy.

Mgr. Erika Drobná 
ředitelka školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM 

PODĚKOVÁNÍ

VÝLET DO DRÁŽĎAN

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA VE ŠKOLNÍ 
DRUŽINĚ

Prosinec se ve školní družině Kosto-
mlatské školy nesl v duchu připome-
nutí tradic Mikuláše a čerta a dokon-

čování dárků na Vánoční jarmark. Šlo 
například o keramiku, kapry a anděly, 
ručně vyráběné mýdlo, přáníčka, pekli 
jsme perníčky, pletli zvonky z papíro-

vých ruliček.  Po zdařilém jarmarku se 
konalo Vánoční kino, ve kterém děti 
zhlédly pohádku Tři oříšky pro Popel-
ku. Během vánočně laděného odpo-
ledne si děti připomínaly tradice čes-
kých Vánoc a za zvuku i zpěvu koled 
se rozsvítil vánoční stromek s bohatou 
nadílkou dárků pro využití ve školní 
družině. Vánoční období v rámci ce-

lodružinové hry “Po stopách historie 
Kostomlat” děti zakončily vycházkou 
ke kostelu sv. Bartoloměje, kde okén-
kem do zvonice nahlédly na vystavený 
betlém. Jelikož přálo počasí i sněhová 
nadílka, následovala ještě veselá kou-
lovačka a bobovačka, která byla po-
myslnou tečkou nejen za družinovým 
prosincem, ale i rokem 2022.

Jaroslava Michlová
vychovatelka

Velice si ceníme pomoci a podpory všech vás, se kterými spolupracujeme a kteří nás podporujete. 
Tímto chci vyjádřit poděkování firmě 

za poskytnutí sady notebooků a nového projektoru. 
Za mě osobně, zaměstnance i za žáky veliké díky.

Mgr. Erika Drobná
ředitelka školy

Výlet na veletrh Drážďanské Veliko-
noce s mezinárodním světem orchidejí.

Ve dnech 30. 3. -2. 4. 2023 proběhne 
na drážďanském výstavišti po čtyřleté 
přestávce 27. jarní veletrh, spojený s 
jednou z největších evropských výstav 
orchidejí. Své produkty se zaměře-
ním na zahradu, floristiku, jarní trh, 
řemesla a laskominy zde nabídne 350 
vystavovatelů. Na stáncích je ke koupi 
zahrádkářský sortiment, který co do 
rozličnosti a množství vždy překva-
pí. V hale č. 1 bude k vidění i prodeji  
20 tisíc kvetoucích rostlin orchidejí vy-
stavovatelů z celého světa. Informace 
o veletrhu najdete například na strán-
kách https://www.dresdner-ostern.de

V pátek 31. března 2023 uspořádá 
obec na veletrh Dresdner Ostern jed-
nodenní autobusový zájezd. Cenu vý-

letu jsme propočítali na 550 Kč. Pro 
naše občany seniory bude cena zvý-
hodněna na 300 Kč. Platba zahrnu-
je dopravu, vstupenku na výstaviště  
(8,5 €) a cestovní pojištění. Odjezd plá-
nujeme v 7:30 a návrat s odjezdem z 
Drážďan kolem 15:30. Cesta trvá 2 ho-
diny. Na výstavišti je povícero zdrojů 
občerstvení.

Zájemci se mohou do čtvrtka 16. břez-
na zaevidovat na obecním úřadu. Poté, 
dle obsazenosti autobusu, rozhodneme 
o uskutečnění zájezdu. Případné do-
tazy na tel. 731487257 nebo na e-mail  
pzalabak@email.cz .

Petr Zalabák
 radní
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KostomlatyVK

SOKOL

TJ SOKOL KOSTOMLATY: ODDÍL VOLEJBALU

Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás informovat o dění  

v Sokolu Kostomlaty. Na konci roku 
jsme začali ve spolupráci s místní fir-
mou Bureš stavební realizovat do-
končení rekonstrukce oplocení kolem 
sportovního areálu TJ Sokol Kosto-
mlaty. První část druhé etapy se i přes 
nevlídné počasí podařilo zrealizovat 
ještě do Vánoc, s dokončením druhé 
části počítáme s přihlédnutím k počasí 
v průběhu února. Na tuto část rekon-
strukce se nám podařilo získat dotaci 
ze Středočeského kraje, finančně se po-
dílí i obec, za což jí patří velký dík. V 
rámci této rekonstrukce byla přesunuta 
malá branka blíže ke křižovatce s ulicí 
9. května a dále počítáme s realizací zá-
branné sítě za brankou směrem k ulici 
Hradišťská, aby se zabránilo možnému 

poškození obytných domů a jejich sou-
částí za touto brankou od překopnu-
tých míčů při fotbalových utkáních. Po 
kompletním dokončení rekonstrukce 

budeme nabízet plochu plotu k umístě-
ní reklamních banerů nejen pro míst-
ní podnikatele, ale i pro ty z blízkého 
okolí. 

Dále jsme se svépomocí pustili do 
částečných úprav v restauraci, která je 
součástí naší sokolovny. Po jejím vy-
klizení bude do konce ledna probíhat 
malování jak samotné restaurace, tak 
i kuchyně a přilehlých skladovacích 
prostor. Budeme také rekonstruovat 
výčepní pult, který je po mnoha letech 
již za hranicí svojí životnosti. Novin-
kou bude pivo, které bude v restaura-
ci na čepu. Stane se jím Bernard 11°, 
na jehož kvalitu bude dohlížet přímo 
pivovar z Humpolce. První příležitost 
jej ochutnat bude na Sportovním plese, 
který pořádáme v pátek 24. února 2023, 
na který vás všechny srdečně zveme!

Dušan Vacek, 
starosta TJ Sokol Kostomlaty

Naše žákyně se přes vá-
noční prázdniny 27. - 29. 
12. zúčastnily meziná-
rodního turnaje Prague 
Volleyball games. Holky 
se utkaly s týmy Špani-

elka Praha, SK Hamuliakovo, Volejbal 
Šťáhlavy, Vital Ljubljana. Nabraly velké 
množství zkušeností, které budou moci 
zúročit v sezóně a umístily se na krásném 
16. místě. Tímto bychom rádi poděkovali 
Honzovi Podroužkovi a Dušanovi Vacko-
vi, kteří se zhostili role trenérů. 

Aktuálně jsme uprostřed sezóny. V mi-
nivolejbalu se děti umísťují na předních 
příčkách. V této kategorii děti získávají 
první velké sportovní zážitky, poznávají 
radost ze hry, a dokonce se jim daří přivá-
žet domů i medaile a poháry. Mladší žá-
kyně vstoupily do své první šestkové sou-
těže. Ochutnávají výhry i porážky. Máme 
moc šikovné děti, na kterých je vidět zá-
pal do hry a mají chuť se zlepšovat. Star-
ší žákyně se v úvodu sezóny velmi dobře 
umístily a kvalifikovaly se do druhé skupi-

ny soutěže. Velkou smůlou 
poté o jeden bod sestoupi-
ly o soutěž níže, ale svou 
bojovností, zarputilostí  
a dobrými výkony se doká-
zaly vrátit zpět. Nyní se po-
hybují v polovině tabulky. 
Kadetky první rok hrají na 
tři vítězné sety. Odehrály 
spoustu atraktivních utká-
ní, které nemají daleko k 
dospělému volejbalu. Sou-

časně se začínají zapojovat do soutěže žen. 
Ženám se první polovina soutěže povedla 
na 100 % a bez ztráty bodu přezimují na 
prvním místě tabulky. 

Nedávno jsme vstoupili do nového 
roku, ale my již máme plány na letní sou-
středění. Tentokrát míříme do Horního 
Bradla. I tento rok vyráží na soustředění 
všechny kategorie. Jsme rádi, že zájem 
je tak veliký, protože soustředění je nej-
důležitější částí přípravy na nadcházející 
sezónu. 

Závěrem bychom všem rodičům a fa-
nouškům rádi poděkovali za podporu  
a firmě Dagros za nákup nových dresů pro 
naše dvě kategorie. Velmi si toho vážíme. 

Tým trenérek
VK Kostomlaty
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PETANQUE

SDH HRONĚTICE

Rok 2022 máme za 
sebou. A teď malá bi-
lance: Postup do Ex-
traligy klubů, druhé 
místo v Polabské lize, 
4.místo na MČR 3x3 – 
Hanka, Tonda a Petr, 

1. místo na turnaji Lipnické dukáty – Jarča 
a Jarda. K tomu nespočet umístění na tur-
najích do 16. místa.

Uspořádali jsme opět dva turnaje. Bez 
sponzorů by to ovšem nešlo, takže moc 
děkujeme hlavně Sokolu Kostomlaty. Rok 
2022 jsme zakončili společnou oslavou 
kulatin, a to zcela výjimečně bez koulí.

Letos jsme obnovili tradici: Jak na Nový 
rok, tak po celý rok a řádně si zatrénovali. 
Již v únoru nás čekají pozvolna tréninky  
a turnaje v rámci celé republiky. 

Koulím zdar! 
Vaníčková Alena

prezidentka klubu 

Začal rok 
2023 a s ním 
i nová etapa 
našeho sboru. 
Po několikale-
tém působení 
pana Miroslava 
Škorničky jako 

starosty SDH, jsme zvolili na jeho 
místo pana Michala Bayera. Tímto ve-
lice děkujeme Mirkovi za jeho spolu-
práci a doufáme v jeho další aktivitu v 
našich řadách jako člena.

Rok 2022 jsme zakončili výroční 
valnou hromadou, na které jsme přiví-
tali starostku obce paní Ing. Romanu 

Hradilovou, zástupce OSH pana Mar-
tina Krále a zástupce 6 okrsků.

Výjezdová jednotka počátkem toho-
to roku zasahovala u požáru průmys-
lového objektu ve Strakách, a to obě-
ma vozidly CAS. Byl zakoupen další 
zásahový komplet a nosič dýchací 
techniky  s náhradními lahvemi. Čle-

nové SDH provedli údržbu 
techniky, úklid zbrojnice 
a výměnu nevyhovujících 
regálů. Nové nám byly da-
rovány Dvorem Kostomlaty 
s.r.o., za což děkujeme. Před 
volbami jsme ještě stihli vy-
malovat sál a sociální záze-
mí hasičské zbrojnice.

Připravujeme lékařské 
prohlídky členů výjezdové 
jednotky a výcvik s moto-
rovými pilami. Pro veřej-
nost letos plánujeme pále-
ní čarodějnic, dětský den, 
Halloween a mikulášskou 
nadílku.

Závěrem děkuji všem čle-
nům a příznivcům SDH za 
spolupráci.

Michal Bureš 
Velitel JSDH 
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KOSTOMLATY N. LABEM

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Je neděle 1. ledna 2023 ráno kolem 
půl osmé, je teplo a na teploměru to 
ukazuje 8 stupňů. Kostomlatští turisté 
již mají připravenou první akci pro ve-
řejnost - 7. ročník Novoroční vycházky 
na Mydlovar. Letos jsou připravené 3 
nové trasy se společnou průchozí kont-
rolou v Obecní hospůdce v Kostomlát-
kách. Krátce po osmé hodině již přijíž-
dějí vlakem od Kolína první účastníci. 
Takovýchto vlaků od Kolína, či Prahy 
přijede během startů ještě 10. Po pre-
zentaci na zdejším nádražíčku, kde 
mimochodem ve své době sloužil Bo-
humil Hrabal, se již vydávají účastníci 
na své zvolené trasy. Něco málo po půl 
desáté se ti první zastavují na kontrole 

v hospůdce, kde si vyzvednou pamětní 
listy, samolepky, vizitku pochodu – mi-
mochodem letos je poprvé Novoroční a 
k tomu ještě oplatku. Většina pochod-
níků si dává razítka do svých cancáků 
a ti co něco plní, tak si orazí i patřičné 
záznamníky. Poté již usedají ke stolům, 
aby si dopřáli pivko či kávičku, popří-
padě i štamprličku, aby si připili s ka-
marády a prohodili pár slov. Hostinští 
nestačí roznášet polévky a jídla, pro-
tože stále docházejí další pochodníci. 
Je něco kolem poledne, venku krásně, 
modrá obloha, slunce hřeje a na tep-
loměru rtuť šplhá k 18 stupňům a ze 
startu hlásí, že se dnes zaprezentovalo 
202 účastníků, což je nový účastnický 
rekord novoročních procházek okolím 
Kostomlat. Letos se na startu objevilo 
i poměrně dost dětí, 24 a z toho i dvě 
mimča v kočárkách. Také máme nárůst 
pejsků, kterých po trasách proběhlo 19. 
Na letošní první výšlap přijeli účastníci 
z 55 měst a obcí naší republiky. Mezi 
nejvzdálenější pak patří ze Bzence – 
Olomouce, Karlových Varů, Chomuto-
va a další. Samotných kostomlatských 

nám přišlo 30. Učastníci zakoupením 
odznáčků tak přispěli částkou 900 Kč. 
Tato částka bude zaslána na konto 
Novoročního čtyřlístku. Všichni po-
chodníci se po občerstvení vydávají na 
druhou část, dle svého uvážení a sil na 
trasy, které končí na nádražích v Lysé, 
Nymburce, Ostré, Kamenném Zboží 
a nebo zpět do Kostomlat. Všude je 
úžasná nálada a smích a že byli účast-
níci spokojeni i mnoho děkovných zá-
pisů v pochodové kronice.

 

Je 13 hodin a z hospůdky odcházejí 
poslední účastníci, ale i pořadatelé. Le-
tos tuto akci zajistilo 10 členů našeho 
odboru. Teď ještě posbírat vlastní zna-
čení a fáborky a akce bude skončena. 
Za další 3 týdny nás už ale čeká letoš-
ní druhá akce pro veřejnost – Zimním 
Polabím, ale o tom až příště. 

Zdeněk Duběnka 
předseda odboru 102 133 

Kostomlat 

Všechna fota: Marta Dvořáková
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Na pomoc rodinným 
pečujícím – Poradna Včera

Jako každý rok, i letos v prvním čísle Kostomlat-
ských novin zveřejňujeme jména dárců krve, kteří v 
uplynulém roce dosáhli „kulatého“ počtu bezplat-
ných odběrů. Oslovili jsme transfuzní stanice v Ko-
líně a Mladé Boleslavi. Zde je jejich odpověď:

Kopeček Jiří 10 odběrů
Kořínková Šárka 20 odběrů
Řasa Roman 40 odběrů
Musilová Markéta 40 odběrů
Miroslav Piják 100 odběrů

Všem Vám blahopřejeme a děkujeme za to, co 
děláte pro druhé! Ať Vám slouží zdraví, abyste 
mohli i nadále takto pomáhat potřebným. Jste 
úžasní!

Redakce KN

obec       celkem               mužů   žen 

Hronětice        161      78    83 
Lány                       122                    59                 63 
Rozkoš        98                   48                  50 
Vápensko        72                   32                  40 
celkem      1892                   922                970 
 

194       168                     92               980 
 

  154        128        92   98
  
   16                        10                      86                82 
   10         12                     90                 84 
    7         8                     83                 89 
    7         10                      81                 80

Kostomlaty           1445                  712                733
nad Labem

děti do 15 let
z celkového počtu

Chlapci MužiDívky Ženy

nejvyšší
dosažený věk

Počet obyvatel k 1. 1. 2023 

Otevrení lávky

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili:
Miloslava Lacinová z Kostomlat
Václav Dvořák z Kostomlat
Jiří Sláma z Kostomlat
Alena Vaníčková z Kostomlat
Jana Lazarová z Kostomlat
Miroslava Šinkorová z Kostomlat
Josef Jandl z Vápenska
Anna Toušová z Kostomlat
Naši noví malí spoluobčánci:
Magdaléna Šímová z Kostomlat
Opustili nás:
Anna Krupičková z Hronětic
Marie Vaňková z Kostomlat
Jiří Michalčuk z Kostomlat
Zdeněk Radoušek z Kostomlat

Kostomlatské noviny – dvouměsíčník Obecního úřadu v Kostomlatech nad Labem – redakční rada: Marta Dvořáková, Martina Šebová, Ing. Aleš Syrový.
e-mail: kost.noviny@seznam.cz – Rozšiřování povoleno MK ČR E 10885. Vydává: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237,

289 21 Kostomlaty nad Labem, IČ 00239283 Tisk a grafika: Tiskárna F – PRINT, Polní 35, 288 02 Krchleby. Náklad 800 kusů. Zdarma.
Příspěvky od čtenářů ne vždy vyjadřují názor redakční rady. Za obsah jednotlivých příspěvků zodpovídají jejich autoři. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

U textů v rubrice Názory občanů redakce neprovádí jazykovou korekturu. Uzávěrka následujícího čísla je 15. března 2023.


