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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
zatímco ve svém posledním příspěvku 

jsem se především ohlížela zpět a rekapi-
tulovala, čeho se nám za uplynulý rok po-
dařilo dosáhnout, nyní bych Vám naopak 
ráda představila akce, připravené pro rok 
letošní. Pevně přitom věřím, že i v této 
době plné různých omezení, se nám je po-
daří zrealizovat podle naplánovaného har-
monogramu. 

Velkou výzvou pro nás bude určitě vý-
stavba nového separačního dvora v Kosto-
mlatech nad Labem. Obec v závěru loňské-
ho roku obdržela z Ministerstva životního 
prostředí na tento projekt dotaci ve výši 
cca 5,5 mil. Kč. Naším cílem proto bude 
realizace a dokončení této stavby do konce 
letošního roku. Na stejném místě vyroste 
zcela nový moderní komplex, který bude 
občanům našich obcí sloužit ke zpětnému 
odběru odpadů. Podrobnější informace  
k této stavbě najdete v samostatném článku.

Další významnou stavbou, která je od 
loňského roku pod drobnohledem přede-
vším našich nejmenších a jejich rodičů, je 
výstavba dalšího pavilonu mateřské školy. 
V průběhu letních prázdnin by měl být 
pavilon zkolaudován a v září přivítá své 
první školáčky. Následně, ještě během let-
ních prázdnin bude podle stejného scéná-
ře zahájena demolice a následná výstavba  
i posledního pavilonu mateřské školy. 

V obdobném rozsahu připravujeme i re-
konstrukci pavilonu vyššího stupně v naší 
základní škole. Připravovaná rekonstrukce 
bude tak jako v loňském roce obsahovat 
kompletní rekonstrukci vodovodu a kana-
lizace, dále zde budou položeny nové pod-
lahy a dojde i k výměně stropních panelů. 
Letošní rekonstrukce bude navíc rozšířena 
o kompletní výměnu dnes již nevyhovující 
elektroinstalace. 

Započaty byly i práce na opravě kaple sv. 
Vojtěcha v Hroněticích. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o kulturní památku, bylo za 
účasti a pod odborným dohledem zástupce 
Národního památkového ústavu, zástupce 
Odboru kultury Městského úřadu v Nym-
burce a zástupce zhotovitele provedeno za-
hajovací řízení, na kterém byly dohodnuty 

podmínky vlastní rekonstrukce. Na základě 
stanoveného objemu prací tak bude novým 
nátěrem opatřena střecha kaple, budou ob-
noveny štukatérské prvky, osazeny nové 
vstupní dveře a proveden nátěr vnitřních i 
venkovních stěn dle zjištěné barevnosti. 

Začátkem letošního roku byla rovněž 
dokončena projektová dokumentace na 
vodovod a kanalizaci do obcí, které tuto in-
frastrukturu ještě nemají, a v současné době 
probíhá na tento projekt povolovací řízení 
na Odboru životního prostředí Městského 
úřadu v Nymburce. Vydané stavební po-
volení naopak máme na rekonstrukci čis-
tírny odpadních vod. Pokusíme se proto v 
letošním roce získat na tuto stavbu dotaci, 
aby mohlo dojít k realizaci těchto prací v 
co nejbližší době a čistírna odpadních vod 
tak byla dostatečně kapacitně připravena 
na připojení nových nemovitostí.

Mezi hlavní činnosti obce pochopitelně 
nepatří jen stavební akce. Dalším rokem 
čelíme opatřením, která souvisejí s přetrvá-
vající nelehkou epidemiologickou situací.  
I nadále všem občanům, v jejichž silách není 
zajistit si samostatně základní životní potře-
by, nabízíme pomoc, ať už ve formě většího 
nákupu či aktuálně pomoc při registraci na 
očkování i s následným odvozem do pří-
slušného nemocničního zařízení. 

Velký dopad mají zmíněná opatření  
i na omezení úředních hodin, které byly 
dle nařízení vlády na všech úřadech ome-
zeny pouze na pět hodin v pondělí a pět 
hodin ve středu. Přes všechna tato omezení 
se však snažíme fungovat v plném rozsahu 
a vycházet vstříc požadavkům občanů. 

Každý začátek nového roku je s ohledem 
na úhradu místních poplatků vždy orga-
nizačně velmi náročný. Děkujeme proto 

všem, kteří vyhověli naší výzvě a uhradili 
místní poplatky bezhotovostním převodem 
na účet obce. Abychom eliminovali vzájem-
ný kontakt, doručují naši zaměstnanci na 
základě těchto plateb v pravidelných inter-
valech známky na nádoby na odpad přímo 
do poštovních schránek těchto plátců. Sou-
časně jsme v „provizorní“ pokladně v příze-
mí obecního úřadu nainstalovali ochranné 
plexisklo, které spolu s nezbytnou dezinfekcí 
chrání před nežádoucím rozšířením viru při 
hotovostních platbách občanů, kteří nemají 
možnost uhradit poplatky bezhotovostním 
převodem. 

I skupina našich technických pracov-
níků má plné ruce práce, zejména s ohle-
dem na opakující se problémy, související 
s provozem kanalizace, o kterých se zmi-
ňuji rovněž v samostatném článku, nebo 
při úklidu obce či odklízení sněhu. Chtěla 
bych zde proto všem zaměstnancům obce 
vyjádřit svůj velký dík. 

Začátkem roku došlo v rámci obce také 
k personálním změnám. Na post místosta-
rostky rezignovala paní Bc. Zdeňka Keisto-
vá, která tuto funkci zastávala více jak šest 
let. Současně na funkci zastupitele rezigno-
val i pan Bc. Lukáš Vorlíček. Oběma veli-
ce děkuji za jejich čas, obětavost, za práci, 
kterou odvedli ve prospěch obce a občanů 
a přeji jim hodně úspěchů v jejich dalším 
osobním i pracovním životě.

A hodně úspěchů a především zdraví 
v novém roce přeji i vám všem. Ať je ten 
letošní rok pro nás všechny veselejší a op-
timističtější a můžeme se v nejbližší době 
zase vrátit k normálnímu životu.

Ing. Romana Hradilová, 
starostka obce
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V letošním roce vyroste  
v Kostomlatech nad Labem, 
v ulici Hradištská, na stejném 
místě zcela nový sběrný dvůr, 
který bude výrazně lépe slou-
žit ke zpětnému odběru od-
padů pro občany našich obcí. 
Bude se jednat o moderní 
zařízení, které umožní třídit 
více druhů odpadu z domác-
ností do velkoobjemových 
kontejnerů. 

Ty budou určeny nejen pro 
ukládání objemného odpadu, 

plastů, papíru, větví, zeleně, 
ale nově i suti, skla a kovů.  
V samostatných objektech 
bude dále možné ukládat 
malé i velké elektrospotřebiče 
a nebezpečné odpady. Obslu-
ha sběrného dvora bude mít  
u vstupu do areálu k dispozi-
ci správní objekt, který jí po-
skytne nezbytné zázemí pro 
evidenci ukládaných odpadů. 
K přesné evidenci bude vyu-
žívána mostová váha, která 
bude umístěna rovněž u vstu-

pu do areálu.
Pro lepší manipulaci s od-

pady budou občanům sloužit 
dvě nájezdové rampy, z nichž 
jedna bude zastřešená. V ce-
lém areálu budou pro lepší 
obslužnost vybudovány zpev-
něné asfaltové a betonové plo-
chy, které usnadní pohyb po 
areálu sběrného dvora.

Zahájení výstavby je plá-
nováno na březen letošního 
roku s termínem dokončení 
v listopadu 2021. V tomto 

Nový sběrný dvůr v Kostomlatech nad Labem
období bude sběrný dvůr do-
časně přemístěn na pozemek, 
který se nachází vlevo od vý-
pravní budovy nádraží, který 
obec v loňském roce získala 
od Českých drah, a.s. Bude se 
jednat o nezbytné provizorní 
řešení, které umožní uklá-
dat občanům odpad i v době 
úplného uzavření současného 
sběrného dvora.   

Obecní úřad
Kostomlaty nad Labem
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Vážení občané,
s ohledem na stále se opa-

kující vážné problémy souvi-
sející s provozem kanalizace 
Vás opětovně a důrazně žádá-
me o dodržování základních 
pravidel využívání provozu 
kanalizační sítě. Naši zaměst-
nanci každý den odstraňují  
z kanalizačního potrubí velké 
množství různých hadrů a ji-
ných předmětů, které výrazně 
komplikují provoz této sítě. 
Pokud se tyto předměty, ať už 
to jsou ručníky, utěrky, vlh-
čené ubrousky, jednorázové 
pleny, tampony, houbičky na 

Provoz kanalizace – výzva občanům
nádobí, ale i WC vůně a další 
předměty dostanou do čerpa-
del, je ohrožen provoz celé ka-
nalizační soustavy!!! 

Narozdíl od tlakové kana-
lizace, kterou obec provozuje 
v Lánech a Hroněticích, za-
jišťují systém podtlakové ka-
nalizace v Kostomlatech nad 
Labem pouze dvě výkonná 
čerpadla, která jsou v případě 
ucpání těmito předměty zcela 
vyřazena z provozu. Bezpro-
středně poté musí následovat 
velice komplikovaná a časově 
náročná oprava, protože jinak 
kanalizační systém v této části 

obce přestává fungovat a celý 
systém odvodu odpadních 
vod kolabuje. 

Rovněž tak apelujeme na 
všechny, kteří používají vlhče-
né ubrousky. Výrobce většinou 
deklaruje, že jsou v přírodě 
biologicky rozložitelné, ale zů-
stává otázkou, za jakou dobu  
a zda vůbec. Vzhledem k tomu, 
že naše podtlaková kanaliza-
ce funguje okamžitě na daný 
impuls, nemají tyto ubrous-
ky žádnou šanci se rozložit  
a kompletně tak ucpávají ne-
jen potrubí, ale pokud se do-
stanou v systému dál, vyřadí  

z provozu i čerpadla, která 
tlačí odpadní vody na čistírnu 
odpadních vod. Jen pro před-
stavu - naši pracovníci odstra-
ní každý den z ochranných 
„česel“ na čistírně odpadních 
vod minimálně 1–2 kýble 
těchto hadrů či ubrousků. 

Buďte proto ohleduplní, 
protože vyřazením zmíněných 
čerpadel z provozu by došlo  
k fatálnímu kolapsu celé kana-
lizace.

Děkujeme vám za pochopení. 

Ing. Romana Hradilová,
starostka obce
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Rezignace místostarostky

V korunách stromů

Vážení spoluobčané,
od předjaří loňského roku 

nám onemocnění Covid-19 zce-
la všem změnilo životy. Začali 
jsme žít podle daných nařízení 
a příkazů a uvrhlo nás do nejis-
toty, obav a stresu. Někteří z nás 
přišli o práci, svoje blízké anebo 
o veškeré jistoty. Všichni jsme si 
museli zvyknout na mnohé změ-
ny, které nám tato doba přinesla, 
ať už se jednalo o změny ekono-

mické, sociální či rodinné.  Pro 
zdravotníky především druhá 
a třetí vlna pandemie přinesla 
obrovské, dosud nepředstavitel-
né, pracovní nasazení, enormní 
fyzickou a psychickou zátěž a 
stres. Po několika měsících jsem 
pochopila, že nelze pracovat u 
záchranné služby a zároveň na 
pozici místostarostky, obzvlášť 
když vedení obce přistupuje lax-
ně k daným vládním nařízením. 

To a postupně vzrůstající názoro-
vé rozdíly mě vedly k  rezignaci 
na svou pozici a plně se věnovat 
práci, ze které jsem do pozice mís-
tostarostky nastupovala.

V pozici zastupitelky obce nic-
méně nekončím a budu se i na-
dále snažit podle svého nejlepšího 
přesvědčení  zasazovat  o rozvoj 
obce tak, jak z této pozice vyplývá.

Na závěr mi dovolte, abych 
Vám všem popřála pevné zdraví. 

To jediné a nejdůležitější v této 
době opravdu potřebujeme. Mým 
neskromným přáním je, aby se co 
nejrychleji povedlo proočkovat 
co největší procento populace, 
protože jedině to je podle mne ta 
správná cesta z neustále se opaku-
jících zákazů, omezení a diskom-
fortu v našich životech.

Bc. Zdeňka Keistová

Komentář projektanta k 
plánované Revitalizaci středu 
obce Kostomlaty nad Labem.

Je léto roku 2018 a já čekám 
na kostomlatském nádraží na 
kamarádku a kolegyni. Lýdia 
je zahradní architektka a spo-
lečně budeme provádět tzv. 
inventarizaci zeleně. Budeme 
měřit průměr kmene, odha-
dovat výšku a šířku koruny, 
určovat druh stromu a také 
to, v jakém je stavu. Inventari-
zace je přípravou na rozsáhlý 
projekt, který se týká veřej-
ného prostoru v centru obce. 
Nepamatuju si, že by něco ta-
kového mělo v Kostomlatech 
obdoby. Ani moje babička si 
to nepamatuje.

„Slez dolů! Slyšíš!“ volá na 
mě babička. Nejraději jsem 
lezl do nejvyšších pater stro-
mů. Větve jsou zde tenké a 
dostat se až sem, není lehké, 
ale za tu odměnu to rozhod-
ně stojí. Jste tak vysoko, že 
se vám podaří vystrčit hlavu 
z koruny stromu a pak okolí 
vidíte z jiné perspektivy. Jste 
sami, v klidu, slyšíte pouze 
vítr a pozorujete svět z nad-
hledu.

„Kam jdeš?“ tenkrát to byl 
častý dotaz mé mámy. „Lítat 
ven,“ zněla moje obvyklá od-

pověď. V Kostomlatech jsem 
strávil dětství. Stavět bunk-
ry, posedy a hrát různé hry 
a všechno venku, to byl můj 
volný čas.

Dnes lítat ven nechodím, 
ale stavět se snažím. „Mar-
tine, čím chceš být ty?“ ze-
ptala se mě paní učitelka ve  
4. třídě. „Architektem.“ Když 
jsem nelítal venku, trávil jsem 
spoustu času s tužkou a pa-
pírem kreslením smyšlených 
světů. Sotva jsem věděl, co 
všechno to obnáší, ale dou-
fal jsem, že tato profese mi 
umožní tvořit lepší svět, který 
už bude skutečný. Po základní 
a střední škole jsem absolvo-
val studium architektury na 
ČVUT v Praze a na Oxford 
Brookes University ve Velké 
Británii. Osud mě zavál do 
Brna, kde jsme s kamarády 
založili vlastní architektonic-
kou kancelář MY3 architekti. 
Po čtyřech letech náš kolektiv 
tvoří sedm projektantů a čas-
to spolupracujeme s dalšími 
projekčními specialisty, ja-
kým je právě Lýdia, zahradní 
architektka. Kromě veřejných 
prostranství je naší doménou 
občanská vybavenost a zoolo-
gické zahrady.

Jak s Lydkou prohlížíme 
strom po stromu, je nám obě-

ma jasné, že zde dojde k velké 
obměně. Vzrostlé stromy jsou 
často na sklonku svého života 
a v návrhu, který má napravit 
situaci na mnoho let dopředu, 
s nimi počítat nemůžeme. Už 
dnes odchází jedna bříza za 
druhou. „Jestli to má mít hla-
vu a patu, musíme zde vysa-
dit celou novou alej,“ říká mi 
Lydka. Dožívající stromy musí 
ustoupit, aby udělaly prostor 
novým, a to nejenom v přípa-
dě aleje z bříz. Uvědomujeme 
si však, že musíme zachovat 
všechny, které půjdou. Dalo 
by se totiž říct, že podstatou 
celého návrhu jsou stromy, 
ať už se jedná o ty zachovalé 
nebo ty nově vysázené.

V naší hantýrce se tomu 
říká genius loci neboli duch 
místa. Stromy nad vámi dnes 
tvoří nenápadnou klenbu  
z větví a listů a zútulňují té-
měř každé místo v řešeném 
území. Proto, když vystoupíte 
na nádraží z vlaku, přivítají 
vás Kostomlaty vřele a navodí 
vám klid v duši. 

Pokud se tento pocit útul-
nosti vytratí, znamená to, že 
vás nepřivítají ty Kostomlaty, 
které znáte, ale někdo cizí. 
Jak provést radikální obnovu 
samotného živoucího srdce 
obce, aby to stále bylo to mís-

to, které poznám nejenom já, 
ale zejména všichni lidé, kteří 
zde žijí?

Návrh revitalizace pro-
to staví na myšlence parku  
v samotném středu obce. 
Tam, kde je to možné, upřed-
nostňuje a dává větší prostor 
travnatým plochám s výsad-
bou dřevin, které jsou ve vy-
braných místech doplněny tr-
valkovými záhony. Pěší trasy 
disponují novým povrchem  
z kamene nebo betonové 
dlažby a jsou doplněny vhod-
ným mobiliářem a novými 
lampami veřejného osvětlení.

„Jako ty Kostomlaty z Ostře 
sledovaných vlaků?“ ptá se mě 
Lydka s nadšením. „V Nym-
burce mají lavičku s kočka-
mi,“ říkám. Oba víme, že po-
kud do návrhu neschováme 
odkaz na Bohumila Hrabala, 
minuli jsme se povoláním.

Jedna konkrétní scéna mi 
svojí provokativností a intim- 
ním nádechem z filmo-
vé adaptace této knihy ob-
zvlášť utkvěla v hlavě. Razítko 
přednosty stanice nespočinulo  
pouze na pozadí mladé výpravčí, 
jak tomu je v Hrabalově knize, 
ale jeho otisk najdete i v navr-
ženém parku před kostomlat-
ským nádražím. Úhlopříčná 

(pokračování na str. 6)

Rozhodl jsem se ke dni  
12. 1. 2021 rezignovat na post 
zastupitele obce Kostomlaty 
nad Labem. Uvědomil jsem si, 
že jsem užitečnější v jiných ob-
lastech, kde můžu uplatnit své 

Rezignace na zastupitele obce
znalosti a dovednosti, napří-
klad ve sportu. Dalším faktem 
mého rozhodnutí je má nízká 
účast na zasedáních, která byla 
ovlivněna mými pracovními 
povinnostmi i nemocí. Chtěl 

bych poděkovat všem, kteří mi 
do urny vhodili hlas a zároveň 
se jim omluvit, jestliže jsem je 
tímto rozhodnutím zklamal. 
Přeji celému vedení obce, aby 
v jejich rozhodnutí panovala 

shoda a v případě rozlišnosti 
názorů, aby případná kritika 
byla konstruktivní ve prospěch 
naší obce.

Bc. Lukáš Vorlíček
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Vizualizace projektu  Revitalizace středu obce Kostomlaty nad Labem
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Statek Rychetských, Lány

(pokračování ze str. 4)
cesta vás dovede ke kruhu,  
v jehož středu je toto razít-
ko z Ostře sledovaných vlaků  
v nadživotní velikosti o průmě-
ru čtyři metry. Samotný nápis 
je tvořen z ocelových pásků vsa-
zených do mlatového povrchu 
cesty.

Nová alej začíná před nádra-
žím a vtáhne vás hlouběji do stře-
du obce. Prochází mezi poštou a 
domem služeb a je zakončena u 
obchodu s potravinami tak, jak 
tomu bylo u její předchůdkyně.

Před domem služeb se na-
chází nová dlážděná plocha 
obdélníkového tvaru, která  
v návrhu univerzálně doplňu-
je tuto budovu. Využití tohoto 
prostoru s domem jednoznačně 
souvisí, proto jakmile se rozhod-
ne, co s domem služeb bude, tato 
plocha se mu více přizpůsobí a 
obojí do sebe zapadne jako sklá-
dačka.

V místě mezi poštou a byto-
vým domem Palivec se nachází 
zrekonstruovaná stará studna, 
se kterou se v návrhu počítá. Na-
vazuje na ní tzv. suchá kamenná 
řeka, ve které se vsakuje vypum-
povaná voda. Tento drobný park 
dává nové využití dnes prázdné-
mu prostoru vedle pošty. Kromě 
studny je zde zamýšlený vhodný 
mobiliář a osvětlení. Zároveň 

tudy úhlopříčně prochází zkrat-
ky v podobě mlatových parko-
vých cest. 

Obdobné prostranství jako u 
domu služeb se nachází před ob-
chodem s potravinami. Směrem 
k hlavní silnici je navrženo velko-
rysé schodiště a rampa zajišťující 
pohodlné vyrovnání výškových 
rozdílů. Na schodiště navazuje 
přechod, kterým se dostanete na 
ostrůvek, kde bude každoročně 
umístěn vánoční strom. 

Na ostrůvku je dále navržena 
nová autobusová zastávka. Tvoří 
ji obdélníková zpevněná plocha 
s nástupišti, která má na každé 
straně dvě místa pro autobusy. 
Uprostřed této plochy se mezi 
trvalkovým záhony nachází no-
vostavba přístřešku zastávky.

Středem ostrůvku po celé jeho 
délce prochází nový chodník. 
Kromě toho, že si pěší trasa tak-
to drží odstup od krajské silnice 
i jednosměrky, je tu i místo pro 
výsadbu další aleje stromů.  Díky 
této úpravě zde vznikne bezpeč-
nější pěší koridor oproti součas-
nému stavu. Již nebudete muset 
jít v bezprostřední blízkosti ruš-
né krajské komunikace anebo 
přímo jednosměrkou po asfaltu, 
kde můžete čelně potkat autobus 
nebo jiné vozidlo.

Zmiňovanou novou alej tvoří 
lípy. Ty se podél hlavní silnice 

dnes již nacházejí, a to v úseku od 
sokolovny až po kostel. Návrh na 
ně takto navazuje.

Asfaltový povrch jed-
nosměrky před cukrárnou  
U Evy bude rekonstruován. 
Profil této komunikace je  
v projektu při svých stranách 
doplněn o pruhy ze žulové 
kostky pro podélné parkování 
a pro stání autobusů. Opro-
ti současnému stavu dojde  
k rozšíření zpevněné plochy v 
tomto místě přibližně o dva me-
try.

Díky této organizaci dopravy 
bude popisovaná lokalita lépe 
čitelným místem, než tomu je 
dnes. Zachováním pozice auto-
busové zastávky u hlavní silnice 
zůstanou docházkové vzdále-
nosti dojíždějících dětí do školy 
a školky stejné a navrhované 
úpravy zaručí, že nový stav bude 
bezpečnější než ten stávající. To 
vše je možné udělat za elimina-
ce zbytečně velkorysých asfalto-
vých ploch. V místě ostrůvku vás 
proto přivítá spíše další park než 
autobusový terminál dopravního 
uzlu.

Nehledě na dopravní řeše-
ní nebo na to, kolik stromů se 
pokácí a kolik se jich vysadí 
nových, nehledě na jakékoliv 
další aspekty a složitost ná-
vrhu, pokaždé bude pro mě 

důležité, aby se duch místa  
z Kostomlat nevytratil. Ať přije-
dete vlakem, autobusem, autem 
nebo budete tudy pouze pro-
cházet, vždy, když sem vstoupíte, 
obklopí vás zeleň. Snad aspoň 
na chvilku zažijete pocit klidu 
a připadne vám, že máte hlavu  
v koruně stromu jako nějaký 
malý kluk, který rád leze po stro-
mech. 

Návrh revitalizace a projektová 
dokumentace „PD – Revitalizace 
středu obce Kostomlaty nad La-
bem“ byly prezentovány na za-
stupitelstvu obce projektantem s 
kladným výsledkem. Zpracování 
projektu se momentálně nachází 
ve fázi povolovací. Do dokumen-
tace byly zapracovány dosavadní 
věcné připomínky zastupitelů 
a občanů obce. Před započetím 
samotné realizace, proběhne za-
čátkem letošního roku zpracová-
ní posledního stupně projektové 
dokumentace, tedy dokumentace 
pro provádění stavby. Řešené úze-
mí je rozděleno na čtyři realizační 
celky. První na řadě je etapa s os-
trůvkem a prostranstvím před ob-
chodem s potravinami. Zahájení 
stavby této etapy se předpokládá v 
první polovině roku 2022.

Martin Hudec

Ohlédnutí za Vánocemi v kostele
Oslava vánočních svátků 

zásluhou koronaviru vy-
bočila ze své běžné rutiny, 
na radosti a veselí občanů 
snad ale příliš neubrala. 
Za standardních podmí-
nek by se konala štědro-
večerní mše a kostelem by 
zněly koledy. S ohledem na 
nutnost dodržování epi-
demiologických opatření 
však byla návštěva kostela 
redukována na individu-
ální prohlídky s možností 
odnosu betlémského svět-
la. 

Ve dnech 21. 12. 2020 
až 1. 1. 2021 byl pro ve-
řejnost také zpřístupněn 
betlém v dolní části zvo-
nice. Ve zvonici jsme tím 
získali dosud nevyužíva-
nou možnost dalšího vý-

stavního prostoru, který 
se setkal s kladným ohla-
sem. Během Štědrého dne 
dárci věnovali do veřejné 
sbírky na obnovu koste-
la a zvonice částku ve výši  
5 351 Kč. Do zvonice pak 
lidé spontánně vhazova-
li další mince i bankovky 
v částce ve výši 1 541 Kč. 
Díky finanční podpoře for-
mou hromadných sbírek i 
jednotlivých bankovních 
příkazů na transparent-
ní účet 5117680399/0800 
byla k 1. 1. 2021 evidována 
částka ve výši 96 596,42 Kč. 
Všem přispěvatelům patří 
obrovské poděkování.

Text a foto: Farníci
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Materská škola Kostomlaty nad Labem

Festival „Den poezie“ se 
koná každoročně v měsíci 
listopadu na počest naro-
zení Karla Hynka Máchy. 
Koordinátorem festivalu 
je Společnost poezie, z.s. 
a téma letošního ročníku 
bylo  „Konec a počátek“. 

Mateřská škola Kosto-
mlaty n. L. se zapojila do 
tohoto festivalu uspořá-
dáním „Putovní výstavy“, 
jejíž součástí byly autorské 
básně, dětské ilustrace a 
výtvarné práce dětí z Čer-

vené, Zelené a Žluté tří-
dy, které byly vystaveny v 
prostorách MŠ a Obecního 
úřadu v Kostomlatech.

K básničkám Začátek 
školního roku, Sklizeň 
mrkve, Babiččina jabloň a 
Konec a začátek dne děti 
tvořily za použití různých 
výtvarných technik kouzel-
né obrázky, koláže a spo-
lečné práce. 

Ludmila Vitoušková

V průběhu měsíce listopadu 
a prosince měli děti a rodiče 
možnost přispět sušeným pe-
čivem a mrkví do sbírky, kte-
rá byla v naší MŠ uspořádána 
na pomoc zvířátkům v ZOO 
Chleby. Do sbírky se také ak-
tivně zapojil i personál MŠ a 
díky společnému úsilí se po-
dařilo nasbírat velké množství, 
které udělalo radost spoustě 
čtyřnohých kamarádů. Děti se 
prostřednictvím svých učitelek 
měly možnost dozvědět více o 
péči o zvířata nejen chovaná v 
zoologických zahradách, ale i 
volně žijících, a svou účastí na 
projektu získaly to nejcennější, 
životní zkušenost, že každý z 
nás může pomoc potřebovat, 

ale stejně tak i dávat.
V měsíci lednu děti po ves-

nici při společných vycházkách 
umisťovaly dobroty pro ptáčky, 
které samy v podzimních měsí-
cích při společných aktivitách 
v MŠ vyráběly. Děti vlastní 
činností prohlubují svůj vztah 
k přírodě, získávají zkušenosti 
s proměnami ročních obdo-
bí a sounáležitost s přírodou, 
získávají cenné zkušenosti v 
budování vztahů mezi sebou 
navzájem, protože každá aktivi-
ta, která napomáhá stmelování 
kolektivu a budování kladných 
vztahů, je velmi cenná.

Monika Hrázská

Zelená třída

Konec roku 2020 jsme v Zelené 
třídě prožili ve svátečním a vese-
lém duchu. Nejen z těšení na Je-
žíška a natáčení vánoční besídky, 
ale i z uskutečnění mikulášské na-
dílky, na kterou děti s netrpělivostí 
a zájmem čekaly. Ten den přišel a 
Mikuláš, čert a anděl zavítali do 
naší třídy. Přes počáteční obavy 
bylo toto setkání nakonec plné 
dojmů, smíchu, básniček a písni-
ček se sladkou odměnou na závěr.

V novém roce 2021 přejeme 
všem dětem hodně zdraví a mno-
ho radostně prožitých chvil v naší 
MŠ.

Kateřina Hakenová

Festival „Den poezie“ a putovní výstava

Děti ze školky pomáhají zvířátkům

Mikuláš, čert a anděl v Zelené třídě Mikulášská nadílka pro děti

Ptáčkové si pochutnávají na dobrůtkách, které jsme jim nachystali.

Putovní výstava v prostorách Obecního úřadu Kostomlaty n.L.
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Základní škola Kostomlaty nad Labem

Školní družina

Ani leden 2021 nepřinesl oče-
kávané rapidní zlepšení situa-
ce a školy, až na 1. a 2. ročníky, 
pokračují v distanční výuce. Je 
to situace, která je náročná pro 
všechny a hlavně trvá už dlouho. 
Nejhorší na tom je fakt, že nikdo 
neví, kdy se vše vrátí do "běž-
ných kolejí". Budeme doufat, že 
se to stane brzy.

Moc děkujeme všem, kteří 
pomáhají škole a žákům ja-
kýmkoliv způsobem. Velice 
si ceníme a děkujeme místní 
společnosti DAGROS za stoja-
ny na desinfekci, které žákům i 
zaměstnancům ulehčí vstup do 
školy.

 Také bychom rádi 

poděkovali panu J. Jelínkovi, 
který škole daroval notebook 
pro žáky, i jednomu z místních 
občanů, panu M. Skořepovi za 
výpomoc s IT vybavením pro 
žáky. 

Mgr. Erika Drobná,
 ředitelka školy

Prosinec v naší družině se nesl 
ve znamení Vánoc. Pořádali jsme 
vánoční dílničky, kde jsme spo-
lečně s dětmi vyráběli vánoční de-
korace, drobné dárky a přáníčka. 
Krásné výrobky dětí byly vysta-
veny v hale naší školy. Odpoled-
ne jsme si zpříjemnili poslechem 
koled, vládla příjemná vánoční 
atmosféra.

Závěr roku patřil vánočním 
besídkám, během nichž si děti 
vyzkoušely různé vánoční zvyky a 

tradice - pouštění lodiček, rozkra-
jování jablíček, poslech vánočních 
koled a zdobení perníčků. Také 
si připravily pestrý program - 
kouzlení, vtipy a zábavné scénky. 
Nejvíce se děti těšily na vánoční 
nadílku. Pod stromečkem našly 
společenské hry a stavebnice, při 
kterých jsme strávili příjemné od-
poledne.

Hana Dvořáková,
vychovatelka ŠD
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Psáno v kronice
Rozkoš

Rok 1918. Proti Italům 
bojovali: Jos. Sýkora č. 12, 
Al. Sýkora č. 12, Alois Mázl 
č. 18, Fr. Touš č. 21, Ant. 
Novák, Jos. Petr z Rozkoše. 

Raněni byli: Jos. Brynych, 
Jos. Verzich, J. Kovařík, Fr. 

Hlavička č. 3 a Jos. Grundman z 
Rozkoše č. 11, raněn na srbské 
frontě.

Rok 1919. Dne 27. února 
se provedlo okolkování peněz. 
Rozkoši byl určen březen.  
V určený den se každý občan 
buď sám, neb prostřednictvím 

starosty donesl všecky své 
papírové peníze do některého 
peněžního ústavu v Nymburce, 
kde se mu jich polovice 
okolkovala a druhá polovice 
zabrala.

Neokolkované peníze přestaly 
býti 10. března zákonitým 

platidlem.
Tohoto roku se počala 

prováděti pozemková refor-
ma. Uchazeči osady Rozkoš 
dostali 10 ha 67 a ode dvora 
Kostomlat do prozatímního 
nájmu.

Marta Dvořáková

Všechna fota: Z rodinného archivu pana Gruntmana

 Psáno v kronice
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Klub Kamarád a Knihovna Kostomlaty nad Labem

Klub českých turistů

KOSTOMLATY N. LABEM

Od podzimu 
se prakticky ne-
můžeme setká-
vat v knihovně 
s našimi čtenáři, 
ani s dětmi a je-

jich rodiči či prarodiči v klubovně.  
Snažíme se alespoň výpůjčku 

knih přizpůsobit aktuální situaci. 
Služby knihovny zprostředková-
váme buď přes výdejní okénko, 
nebo formou roznášky přímo za 
Vámi domů. Naše knihovnice 
připravují a udržují knihovnu tak, 
aby byla k otevření hned, jakmile 
to bude možné. Do nového roku 
máme nové přírůstky, jejich na-
bídka je na fotografii. V prosinci 
jsme druháčky základní školy 
uvedli do světa knih a ukončili tak 
projekt „Už jsem čtenář - Knížka 

pro prvňáčka“. Letošní prvňáč-
ky a budoucí čtenáře jsme již do 
tohoto projektu také přihlásili a 
věříme, že je budeme moci brzy 
přivítat v kostomlatské knihovně.

Zavření provozu Klubu jsme 
využili pro velký úklid, abychom 
byli připraveni pro vás otevřít, až 
nám situace dovolí. 

Velmi prosíme „kostomlaťá-
ky“, aby nám neplnili popelnice 
u haly BIOS. Tyto nádoby má k 
dispozici Klub a knihovna, nejsou 
náhradou za původní kontejnery 
na tříděný odpad.

Do nového roku všem přejeme 
pevné zdraví a životní optimis-
mus. Těšíme se s vámi na viděnou. 

Text a foto: Klub Kamarád 

Na Nový rok zahájil odbor 
KČT v Kostomlatech již šes-
tileté působení v obci. A za-
hájení to bylo více než dobré. 
Uspořádali jsme pro širokou 
veřejnost již 5. ročník „Novo-
roční vycházky na Mydlovar“. 
Ačkoliv nám nyní covidová 
epidemie nepřeje, přišel na 
start tentokráte dosud největ-
ší počet účastníků, kteří se v 
pohodě vydali na již tradiční 
trasy. Na kontrole u chaty EL 
Paso, kde byl oheň, čaj i káva, 
všichni obdrželi tradiční pa-
mětní listy opět v jiné barvě 
a poté pokračovali svou zvo-
lenou trasou. Celkově se letos 
prezentovalo 143 účastníků 
z více jak 30 obcí a měst naší 
republiky a to i ze vzdálených 
míst, jako např. z Brna, Olo-
mouce, Plzně či třeba z Litví-
nova. Potěšující byla i účast 
našich spoluobčanů, kterých 
přišlo 20, ale i účast dětí (těch 
bylo 30). Cílem pak proběhlo i 
12 pejsků. Mezi účastníky byla 
i nejstarší paní Hana R. z Prahy, 
která letos oslaví své 90. naro-

zeniny. Všichni účastníci byli z 
uspořádání akce spokojeni, o 
čemž svědčí i zápisy v kronice 
pochodů. Někteří z nich se již 
těší na 30. ledna, kdy zavítají 
opět k nám na další akci od-
boru - tradiční „Zimní Polabí“. 
Touto cestou bych chtěl podě-
kovat za spolupráci při zajiště-
ní akce  OÚ v Kostomlatech, 
dále pak paní Martě Dvořáko-
vé za fotografie a v neposlední 
řadě  i kamarádům z T.O. EL 
Paso za propůjčení jejich are-
álu. Poděkování patří i našim 
spoluobčanům, kteří se nedali 
odradit koronavirem a přišli 
podpořit tuto již tradiční akci 
v obci Kostomlaty. Všem vám 
přeji do letošního roku hlavně 
hodně zdraví, elánu a pohody. 

Zdeněk Duběnka
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TJ SOKOL Kostomlaty nad Labem

Fotbal

V á ž e n í 
s p o r t o v n í 
přátelé, ob-
čané Kosto-
mlat!

Vstoupili jsme do nového 
roku 2021.  Bohužel ne tak ra-
dostně, jak bychom si všichni ur-
čitě přáli. Opět jsme v nouzovém 
stavu. Netrénujeme, nesportuje-
me, nesmíme se scházet ve vět-
ším počtu, takže se ani neschá-
zíme jako výbor Sokola. Není 
tedy ani o čem psát. Nevíme, jak 
se situace vyvine. Nevíme, jest-
li můžeme plánovat sportovní 
ples, výroční schůzi a další akce.

Přesto některé úkoly musíme 
počátkem roku splnit.

Prvním naším úkolem je vy-
účtování dotace od obce.

Dále pak úkoly vyplynulé ze 
zápisu jednání Župy Tyršovy 
Kolín.

1. Výběr členských známek - 
POZOR - Změna věkových ka-
tegorií ve výkaznictví!

věkové kategorie ve vztahu k 
hodnotě členské spolkové znám-
ky pro rok 2021 - stávající                                  
věková struktura vychází z roz-
hodnutí Výboru ČOS pro stano-
vení hodnoty členské spolkové 
známky:

– 200,- Kč – mládež do 18 let 
včetně, senioři 65+

– 500,- Kč – dospělí 19 – 64 let
– Rozhodující je dosažení 

věku v daném kalendářním 
roce!

 
2. Výkaznictví ČOS 2021
– Ve výkaznictví ČOS jsou 

shromažďována data v daném 
kalendářním roce. Rozhodné 
datum pro určení stavu členské 
základny je datum 28. 2. 2021

– V roce 2021 je navrhnuta 
tato forma zpracování výkazů:

a) základní údaje sokolských 
jednot: údaje budou zpracovává-
ny prostřednictvím Google for-
muláře, termín zpracování údajů 
do 28. 2. 2021, odp.: starostové TJ

 b) registrace sportovních od-
dílů tělocvičných jednot, aktua-
lizace již zaregistrovaných údajů 
2020 v registru sportovních od-
dílů, případně registrace nových 
oddílů, termín aktualizace údajů: 
28. 2. 2021, odp.: předsedové od-
dílů

3. ECZ – elektronická eviden-
ce členské základny - jednotná 

pro ČOS, župy a jednoty
– prvním krokem je registrace 

do systému
– druhým krokem je export 

dat v CSW souboru - přihlašová-
ní nových členů.

Dále pak je naším úkolem 
vyúčtovat do 15. 2. 2021 dotaci 
„Můj klub 2020“.

To je v krátkosti vše, co nám 
současná situace dovolí. Přeji 
vám všem hlavně zdraví, indivi-
duální pobyt na čerstvém vzdu-
chu a snad bude někdy líp.

Eva Vávrová,
TJ Sokol Kostomlaty nad 

Labem

Fotbal na amatérské úrovni 
se téměř zastavil. Nechci tady 
brečet nad covidem. Prostě 
tady je a my musíme vymys-
let, jak opět přitáhnout děti ke 
sportu. Již před covidem bylo 
těžké přesvědčit a namotivovat 
děti všech věkových katego-
rií, aby se věnovaly fotbalu a 
sportu všeobecně. Tuto klesa-
jící úroveň současná situace 
ještě podpořila a já se teď jen 
modlím, kolik a v jakém stavu 
se děti vrátí. V mém případě 
se jedná o fotbal, ale bohužel 
celková kondice všech dětí je 

na poněkud horší úrovni. Ono 
se není čemu divit, když těles-
ná výchova na základní škole 
je pro spoustu dětí a rodičů 
jen takový okrajový předmět, 
z něhož je nemyslitelné do-
stat horší známku jak dvojku. 
Já tento názor nezastávám. Již 
v antickém Řecku byl ideál 
člověka zvaný „kalokagathia“, 
vyváženost duševní i tělesné 
krásy a dobra. Ve zdravém těle 
zdravý duch. Na to spousta z 
nás zapomíná. Dobře, my jsme 
dospělí a již bychom měli mít 
svůj rozum. Ale děti ještě tak 

vyzrálé nejsou. Rád bych na 
Vás na všechny apeloval, abys-
te vedli děti ke sportu. Jestli to 
bude fotbal, budu rád. Ale o to 
tady nejde. Je třeba si uvědo-
mit, že sportovními aktivitami 
se vyhýbáme civilizačním cho-
robám, jako je obezita, cukrov-
ka a s tím související infarkty a 
podobně. Zastávám názor, že u 
dětí jde tento návyk krásně vy-
budovat a i když to v budoucnu 
nebude fotbal, tak to třeba bude 
posilovna, pravidelné procház-
ky. Prostě cokoliv. Protože řešit 
svůj zdravotní stav, až když už 

nastane nějaká komplikace, je 
poněkud pozdě. Vím, že je to 
časově náročné. Ale nakonec, 
co si vlastně přejeme při kaž-
dých oslavách? Hodně zdraví. 
Možná už je to tak zprofanova-
ný pojem jako u většiny z nás 
běžný pozdrav. Já to vezmu za 
jiný konec. Přeji Vám všem a 
Vašim dětem, abyste dostateč-
ně sportovali. S tím se pravdě-
podobněji dostaví zdravý duch 
než s obligátní zdravicí.

Lukáš Vorlíček

Počet obyvatel k 1. 1. 2021
obec celkem mužů žen 

Hronětice 163 79 84
Kostomlaty nad 

Labem 
1382 675 707

Lány 124 62 62
Rozkoš 98 48 50

Vápensko 68 31 37
celkem 1835 895 940
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 Na závěr

Společenská kronika Rozloučení

Platinová svatba
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: A
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Blahopřejeme k významným jubileím:
panu Jiřímu Mrňavému z Kostomlat
panu Bohumilu Smetaníkovi z Kostomlat
panu Ladislavu Srncovi z Kostomlat
paní Zdeňce Kirnigové z Kostomlat
paní Jiřině Balounové z Kostomlat
paní Aleně Bendlové z Kostomlat
paní Heleně Hutrové z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali: 
Filipa Skalického z Kostomlat
Maxmiliána Vilda z Kostomlat
Antonína Tomáška z Kostomlat
Františka Tomáška z Kostomlat
Matouše Mašku z Kostomlat
Melissu Gjičali z Kostomlat
Antonína Brynycha z Kostomlat

Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Vlastou Mejzrovou z Rozkoše
s panem Josefem Skořepou z Kostomlat
s panem Václavem Kubánkem z Kostomlat
s paní Věrou Vernerovou z Kostomlat
s panem Jiřím Hodrou z Kostomlat
s panem Františkem Králem z Hronětic
s paní Sidonií Neagovou z Kostomlat
s paní Helenou Novotnou z Kostomlat
s panem Jaroslavem Šípkem z Kostomlat

Všechna fota: Archivy občanů

Sbor dobrovolných hasi-
čů v Hroněticích se touto 
cestou loučí se zesnulým 
panem Františkem Krá-
lem, členem sboru, který 
po mnoho let stál v jeho 

čele ve funkcích starosty a 
velitele.

Za svou činnost pro bla-
ho sboru obdržel mnoho 
svazových vyznamenání. 
Aktivně se zapojoval do ži-
vota šestého okrsku SDH, 
náš sbor zastupoval také 
při OSH Nymburk jako 
člen kontrolní a revizní 
rady. Byl také rozhodčím 
při hasičských soutěžích. 
Vychoval několik generací 
hronětických hasičů.

Nezbývá nám, než mu 
poděkovat za vše, co pro 
SDH Hronětice za svého 
života vykonal.

Čest jeho památce!

Sbor dobrovolných 
hasičů z Hronětic

Vážení dárci krve,
podařilo se nám oslovit odběrová místa v Kolíně a 

Mladé Boleslavi, a tak můžeme s velkou radostí opět 
zveřejnit jména těch z Vás, kteří jste v roce 2020 dosáhli 
„kulatého“ počtu bezplatných odběrů krve. Obzvlášť v 
této nesnadné, covidem poznamenané době, je třeba 
všem, kteří udělají cokoli pro druhé bez vlastního obo-
hacení, opravdu upřímně poděkovat. 

Děkujeme Vám a přejeme pevné zdraví, abyste mohli 
darovat svou krev i dál.

Redakce KN
10. odběr
Tiller Jiří 
Škorničková Irena 
Řasová Lenka 
Kořínková Šárka
Mezuliánková Iveta

20. odběr
Nováková Aneta  

30. odběr
Makovička Lukáš 
Touš Martin 
Michalčuk Aleš
Hejtmanec Václav

30. odběr
Musilová Markéta 
Řasa Roman
Šulcová Eva 

40. odběr
Krištůfková Miluše 
Musilová Radmila

60. odběr
Nováková Ivana
Škorňa Miroslav

90. odběr
Piják Miroslav

Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou, 
řez živých plotů. tel.: 606527091

Dne 3. února 2021 oslavili manželé Zelinovi 70 let společného 
života. Do dalších let hodně štěstí a lásky přeje rodina. 


