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Vážení a milí spoluobčané,
právě držíte v rukou první vydání letošních 

Kostomlatských novin, ve kterém vás pravi-
delně seznamuji s připravovanými akcemi 
pro nadcházející období. Nejinak tomu bude i 
nyní, protože letošní rok bude díky dlouhodo-
bé a pečlivé přípravě velmi pestrý a současně 
i velmi náročný pro všechny zainteresované. 
Těším se, že ve výsledku bude ale zcela určitě 
velkým přínosem pro nás pro všechny. I letos 
navážeme na předchozí období a budeme po-
kračovat v realizaci započatých změn k lepší-
mu. 

Mezi nejvíce očekávané akce bude jistě pa-
třit dlouho plánovaná a připravovaná rekon-
strukce ulice Doubravská a výstavba lávky pro 
pěší přes Vlkavský potok u kostela. Na první 
zmíněnou akci má již obec přislíbenou do-
taci ve výši 14,5 mil. Kč. Finanční prostředky 
budou použity zejména k výstavbě chodníků 
a nových bezpečnostních prvků, jakými jsou 
například „vjezdová brána“, středový ostrůvek 
v místě pro přecházení apod. Rozsáhlou re-
konstrukcí projde díky rozhodnutí Středočes-
kého kraje – Krajské správy a údržby silnic i 
celá vozovka, která bude rozšířena a zpevněna 
tak, aby zvládla průjezd těžké nákladní auto-
mobilové dopravy. 

Díky dobré spolupráci s Krajskou správou 
a údržbou silnic jsme pro letošní rok získali i 
příslib generální opravy kamenného silniční-
ho mostu přes Vlkavský potok u kostela. Ten 
se podobně jako rekonstrukce ulice Doubrav-
ská bohužel neobejde bez kompletního uza-
vření celého úseku komunikace. Obec chce 
této uzavírky využít a ve stejném období a při 
jedné uzavírce vybudovat i plánovanou lávku 
pro pěší, která bude stát samostatně vedle sil-
ničního mostu. Předpokládaná doba uzavírky 
by měla činit cca 4 - 6 měsíců.

Abychom mohli požádat také o dotaci na 
výstavbu této lávky, musí být lávka součástí šir-
šího úseku komunikací, sloužících ke zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti dopravy. Po nekoneč-
ném „papírování“ se nám podařilo na lávku i 
na navazující chodníky v této lokalitě získat 

stavební povolení, a tak je velmi pravděpodob-
né, že nakonec stihneme v termínu požádat o 
dotaci i na tyto stavby, čímž bychom výrazně 
ulevili již tak dost napnutému rozpočtu obce. 

Požádali jsme také o dotaci na další etapu 
rekonstrukce naší základní školy, kde by v 
pavilonu nižšího stupně měly být stejně jako 
v loňském roce u pavilonu vyššího stupně 
vyměněny nevyhovující azbestocementové 
příčky u tříd a kabinetů, dokončena výměna 
elektroinstalace a obloženy venkovní čelní stě-
ny všech pavilonů školy. S menším zpožděním 
pokračují také práce na dalším pavilonu sou-
sední mateřské školy. 

V těchto dnech se nám rovněž podařilo 
získat od projektanta i poslední část projekto-
vé dokumentace na vodovod a kanalizaci do 
okolních obcí. Jedná se o projektovou doku-
mentaci k celkem 286 domovním přípojkám 
vody a kanalizace. Jen pro představu zabírá 
projektová dokumentace na tuto akci téměř 
celý pracovní stůl (viz foto). Díky posunutí 

termínu odevzdání žádostí stihneme požá-
dat o dotaci i na tuto rozsáhlou stavbu. Před-
pokládané náklady na výstavbu vodovodu a 
kanalizace do okolních obcí činí cca 120 – 140 
mil. Kč. Přesnou sumu však budeme znát až 
po vysoutěžení zhotovitele, resp. po otevření 
nabídek, které by mělo proběhnout začátkem 
února tohoto roku. Tím, že budeme mít vy-
braného zhotovitele a uzavřenou příslušnou 
smlouvu o dílo, získáme při posuzování žádos-

tí o dotaci více bodů a tím i větší šanci na její 
získání. I tak nás ale s největší pravděpodob-
ností nemine nutnost zafinancovat část stavby 
úvěrem. S ohledem na vysokou hodnotu díla 
a technickou náročnost jejího provedení bude 
celá stavba rozdělena do několika etap, které 
budou realizovány postupně. S částí výstavby 
je počítáno již v rozpočtu obce pro letošní rok 
a podobně tomu bude i v letech následujících, 
neboť celková doba výstavby je odhadována 
minimálně na 2 roky. Po mnoha letech tak ale 
bude konečně dosaženo dlouhodobého cíle, 
kterým je vybudování rovnocenné infrastruk-
tury pro všechny naše obce. 

Jako noví majitelé kostela, fary a přilehlých 
pozemků, počítáme rovněž i s nezbytnou 
opravou zbývající části střechy kostela. S ohle-
dem na rozsah prací však bude rovněž nutné 
rozdělit tyto práce do několika etap. V první 
etapě bude nezbytné především vyčistit půdní 
prostor kostela od letitého nánosu holubího 
trusu a různého nepořádku a podle finančních 
možností potom pokračovat nejdříve v opravě 
sanktusky a potom i zbývající části střechy.

V souvislosti se získáním církevního majet-
ku plánujeme rovněž zadat zpracování studie 
na rekonstrukci fary a využití přilehlých po-
zemků, které by v budoucnu měly sloužit jako 
veřejný park a odpočinková zóna pro naše ob-
čany i návštěvníky naší obce. 

Čeká nás prostě rok, kdy nebude „kámen na 
kameni“ a tak již teď požádám o shovívavost, 
která bude jistě vyvážena výsledkem těchto 
naplánovaných změn.

Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a cel-
kově klidný a pohodový celý letošní rok. 

Romana Hradilová,
starostka obce

Případní zájemci o koupi knihy Tři bratři z Mydlovaru (nové obohacené vydání pana V. Kořána) získají bližší informace v obecní knihovně.  
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Nový sběrný dvůr

Obec Kostomlaty nad Labem
poplatky v roce 2022

Vážení spoluobčané,
v době, kdy píši tento článek, 

dokončuje firma MS STAV-
MONT s.r.o. práce na výstavbě 
našeho nového sběrného dvora v 
ulici Hradišťská v Kostomlatech 
nad Labem. Zároveň běží dodáv-
ka vanových a skladových kontej-
nerů firmou MEVA-TEC s.r.o. a 
Krajskému úřadu Středočeského 
kraje byla předložena žádost o 
udělení příslušných povolení pro 
provozování sběrného dvora. Vý-
čet toho, co vše je ještě zapotřebí 
před plánovaným otevřením za-
jistit, je dlouhý.

S otevřením nového sběrného 
dvora se můžeme těšit na někte-
ré novinky. Nově budeme moci 
na sběrném dvoře odevzdat i 
stavební odpad. Tato služba bude 
zpoplatněna a při vjezdu i výjezdu 
do objektu bude provedeno váže-
ní. Apelujeme však na to, abyste 
u většího množství tohoto dru-
hu odpadu využívali k likvidaci 
odborných firem. Dále zde bude 
nově zřízeno tzv. RE-USE cent-
rum, kde bude možno bezplatně 

odevzdat funkční vybavení do-
mácnosti, které může najít ještě 
další využití, jako je např. starší, ale 
funkční lednička, kterou si odveze 
soused z vedlejší ulice do pergoly, 
či skříň, která poslouží začínají-
cí rodině. Pro lepší manipulaci s 
odpadem byly vybudovány 2 ná-
jezdové rampy. Celý objekt bude 
hlídán kamerovým systémem. 

Nový sběrný dvůr bude jako 
doposud sloužit všem našim ob-
čanům (fyzickým osobám), kteří 
jsou v Hroněticích, Kostomlatech 
nad Labem, Lánech, Rozkoši a 
Vápensku přihlášeni k trvalému 
pobytu, nebo zde vlastní nemovi-
tost a uhradili místní poplatek za 
obecní systém odpadového hos-
podářství. Otevírací doba bude v 
hlavní sezóně ve středu prodlou-
žena od 16:00 do 19:00 hodin, v 
sobotu zůstane shodná od 08:00 
do 11:00 hodin.

I dnes si dovolím připomenout 
důležitost třídění odpadu. Vzít 
velký černý pytel a naházet do něj 
rozbité plastové hračky po dětech, 
nefunkční prodlužovačku, roz-

tržené montérky a ještě slupky 
od brambor nelze. Tento pytel 
by na sběrném dvoře skončil v 
kontejneru pro objemný odpad a 
následně na skládce. Nově schvá-
lený zákon o odpadech však 
skládkování některých dříve 
povolených druhů odpadu od 
roku 2030 zcela zakazuje! A do 
té doby si budeme za nevytříděný 
odpad stále více připlácet. Dnes se 
kromě ceny za tunu odpadu platí 
zároveň poplatek za skládkování, 
který může být až 800,- Kč/tunu. 
Do roku 2029 pak vystoupá až 
na cenu 1.850,- Kč/tunu. Přitom, 

když tento pytel roztřídíte, což je 
pro Vás díky nádobám na tříděný 
odpad u vašich nemovitostí snazší 
a komfortnější, tyto poplatky za 
skládkování ušetříme, získáme 
výhody plynoucí z třídění a po-
můžeme přírodě. Pokud se začně-
me chovat zodpovědně k třídění 
již nyní, rok 2030 nás nezaskočí.

Přeji nám, ať vše „klapne“ a od 
jarní sezóny užíváme nový sběrný 
dvůr k naší spokojenosti.

Lenka Kudláčková,
referentka OÚ 

Poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství je 
splatný do 28. února 2022. 
Částku lze hradit osobně na 
OÚ v úředních hodinách (po 
a st od 8:00 do 11:00 a od 

12:00 do 17:00 – v tomto čase 
je pokladna umístěna v příze-
mí OÚ), nebo převodem na 
účet obce č. 504364369/0800, 
jako variabilní symbol uveď-
te číslo popisné nemovitosti, 

které se platba týká. Svozové 
známky Vám budou následně 
dodány do poštovní schránky.

Od ledna 2022 došlo také 
ke zdražení stočného, rozpis 
plateb jste obdrželi do poštov-

ní schránky, pokud si nejste 
jistí, zda platíte správně, nevá-
hejte kontaktovat účtárnu OÚ 
telefon: 325 538 611.  

Eva Pijáková, účetní obce
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Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou, frézování pařezů. tel.: 606527091

Ptáme se zastupitelů

Vážení čtenáři, 

již v minulých číslech 
Kostomlatských novin jste 
měli možnost přečíst si od-
povědi zastupitelů na po-
ložené otázky. Od nového 
roku jsme se rozhodli tuto 
rubriku trochu posunout a 
rozšířit. Stejně jako vždy 
byli osloveni všichni členo-
vé zastupitelstva a my zve-
řejňujeme všechny obdrže-
né odpovědi. K celé rubrice 
přistupujeme s vědomím, 
že se v letošním roce konají 
komunální volby. Právě z 
tohoto důvodu jsme zvoli-

li témata, která patří mezi 
nejdiskutovanější v rám-
ci jednání zastupitelstva 
a nejvíce se promítají do  
každodenního života  
našich obcí a občanů. 

Vzhledem k rozsahu 
Kostomlatských novin a 
šířce témat jsme se rozhod-
li navýšit počet znaků na 
350 včetně mezer. Věříme, 
že hlavní myšlenka se dá 
vyjádřit krátce a úderně. 
Vezměme také v potaz, že 
sociální síť Twitter, kterou 
užívá více než 190 milionů 
uživatelů včetně politiků a 

předních odborníků, povoluje 
maximální rozsah tweetu 280 
znaků a zde zveřejněné názo-
ry jsou nezřídka přejímány 
předními světovými médii. 
Věříme, že tímto krokem si 
rubrika zachová určitý švih 
a rychlejší plynulost. Kratší 
texty jsou i čtenářsky přátel-
štější a většinou přehlednější.

Pro první číslo letošního 
roku jsme poměrně logicky 
zvolili velmi zásadní téma – 
obecní finance. Na posled-
ním zasedání ZO v roce 2021 
byl schválen rozpočet pro le-
tošní rok, jehož výdajová část 

činí 91 mil. Kč a příjmová 38 
mil. Kč. Při přípravách roz-
počtu bylo počítáno s celou 
řadou zásadních investičních 
akcí (např. rekonstrukce ZŠ, 
MŠ, lávky, ulice Doubrav-
ská…). Pro řadu z těchto akcí 
by se mohlo povést získat 
dotační tituly, které by tak 
ulehčily výdajové části. Zce-
la logicky však nemohou být 
ještě nezískané dotace zahr-
nuty ve schváleném rozpočtu. 
Podrobnější informace k roz-
počtu naleznete na webových 
stránkách obce.

Redakce 

Rozpočet na letošní rok je schválen jako výrazně investiční. Umožní realizovat nové chodníky, lávku u kostela, 
dokončení posledního pavilonu MŠ, rozvody sítí v ZŠ, revitalizaci ulice Doubravská. Zahájí se projektování vodo-
vodu a kanalizace do okolních obcí. Velkou část investice se daří financovat z dotačních titulů. Věřím, že tomu bude 
i u dalších projektů.

                 Bc. Jan Kučera

Můj názor na investiční hospodaření obce je konzistentní. Vícerá a intenzivní osvěta investičních akcí mezi ob-
čany. Přihlédnout k jejich připomínkám. Investiční politika by měla zlepšit životní prostředí, neutápět finanční 
prostředky v rekonstrukcích a nákupech nepotřebných objektů, ty občanům moc nepomohou. Občané chtějí chodit 
po kvalitních chodnících, které mnohde ani nejsou. Finance důsledně směrovat pro využití všech občanů a ne pro 
úzkou skupinu se zájmem o zviditelnění.

Milan Veselý

Každoroční sestavování a schvalování rozpočtu obce vnímáme jako nejdůležitější, zásadní a velice odpovědný 
krok v činnosti zastupitelstva obce. Je to strategický dokument, kterým se v následujícím roce řídí hospodaření celé 
obce a zahrnuje předpokládané příjmy (kromě potenciálních dotací), výdaje a současně i jednotlivé finanční zdroje. 

Rozpočet je rozdělen na jednotlivé „paragrafy“ a prakticky představuje jednotlivé činnosti obce. Jeho příjmová 
část závisí zejména na výši vybraných daní, poplatků a na příjmech z prodeje a pronájmu majetku. 

 
Výdajová část rozpočtu zahrnuje fixní náklady na vlastní činnost, chod a provoz obce a jejích dvou příspěvkových 

organizací – MŠ a ZŠ, ale také na podporu jednotky sboru dobrovolných hasičů, jednotlivých spolků, na kulturní 
akce, dopravní obslužnost, investiční přípravu, odpadové hospodářství, seniorskou péči apod. Rozpočet samozřej-
mě počítá i s financováním již rozběhnutých investičních akcí, které byly schváleny zastupitelstvem obce, jako jsou 
např. rekonstrukce ZŠ a MŠ, výstavba lávky přes Vlkavský potok, výstavba a rekonstrukce chodníků a inženýrských 
sítí. 

Příjmová stránka rozpočtu je v současné ekonomicky nejisté době a při vysokém nárůstu inflace, tvořena s ma-
ximální mírou rozpočtové zodpovědnosti a věříme, že dojde k naplnění plánovaných odhadů. S ohledem na tyto 
skutečnosti se obec přesto snaží využít každé příležitosti k „odlehčení“ výdajové stránky rozpočtu formou získání 
dotací. Přestože programové období na poskytování dotací má od roku 2014 stále sestupnou tendenci, podařilo se 
obci od tohoto roku na dotacích získat téměř 40 mil. Kč, což představuje příjmy na více než jeden rozpočtový rok 
obce. 

Ing. Romana Hradilová, Richard Filip, 
Mgr. Aleš Křeček, Ing. Petr Vild, Zbyněk Adam
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Psáno v kronice

Všechna fota: Z archivů obyvatel Kostomlat

KOSTOMLATY

První písemná zmínka o 
Kostomlatech je v souvislos-
ti se Sezemou z Kostomlat. 
Jiný starý písemný pramen z 
roku 1289 hovoří o Mutinovi 
z Kostomlat, domnělém synu 
Sezemy z Kostomlat.

Roku 1346 hrad Mydlo-
vary a ves Kostomlaty získal 

Půta z Častolovic. Dále měnil 
kostomlatský hrad majitele, byl 
dobýván, nebo prodáván. Ko-
lem roku 1509 koupil Kosto-
mlaty Bedřich z Donína. Páni 
z Donína však museli pro účast 
na protihabsburském povstání 
r. 1547 přenechat Kostomlaty 
králi. Česká komora připojila 

téhož roku Kostomlaty k lyské-
mu panství. Roku 1553 je hrad 
v Kostomlatech uváděn jako 
pustý.

Hrad Kostomlaty
Podle tradice snad stávala 

část původního kostomlatského 
hradu na západním konci dneš-
ního kostomlatského dvora, dal-

ší část na farské zahradě. Pod-
le některých zpráv pamětníků 
byly zde na farské zahradě 
dlouho vidět i jakési rozvaliny.                                                                                      
Čerpáno: Truhlice B. Tuzar               

                                           
                                                                                             

Marta Dvořáková
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MŠ Kostomlaty nad Labem

Návštěva Tří králů 
„My Tři králové jde-

me k vám, štěstí, zdraví 
vinšujem vám“… nejistě 
vcházíme do jedné ze tříd 
na základní škole. Všech-
no kolem je tak velké, tak 
ohromně velké. Stojíme u 
velké tabule a díváme se 
do očí velkým dětem, kte-
ré sedí ve velkých lavicích 
naproti nám. Máme štěstí, 
jsou tady s námi naše paní 
učitelky z Červené třídy, 
na hlavách máme tříkrálo-
vé čepice, které jsme si vy-
robili ve školce a víme, co 
máme dělat, protože jsme 
se na dnešní den všichni 
pečlivě připravovali. Pro 
některé z nás je to úplně 
první vystoupení v životě. 
S kytarovým doprovodem, 
který zajišťuje naše paní ře-
ditelka Evička, nám jde zpí-
vání Tříkrálové koledy moc 
dobře. Jsme odměněni po-
tleskem a dobrůtkami, kte-
rá nám dává paní učitelka 

těch velkých dětí. Otevírají 
se další dveře, a ještě jed-
ny a ještě jedny. Všechny 
návštěvy tříd probíhají po-
dobně: zaťukáme, pozdra-
víme, zazpíváme, velké děti 
zatleskají, paní učitelky 
nám dají drobnou odměnu, 
rozloučíme se a odcházíme. 
Malý rozdíl bychom přeci 
jen možná našli – vystupo-
vání se nám čím dál víc líbí 
a už se ani tak moc nesty-
díme. Není se čemu divit, 

někteří z nás vidí mezi těmi 
velkými dětmi své sestřič-
ky, brášky nebo kamarády  
a to je moc příjemné. 

Nyní se nacházíme v dal-
ší velké místnosti, vše pro-
bíhá stejně, jen tady chybí 
lavice a nejsou tady žádné 
děti. Ocitáme se v ředitel-
ně základní školy a pozná-
váme paní ředitelku Eriku 
Drobnou, která nás mile 
vítá ve své pracovně a nás 
čeká dnešní poslední vy-

stoupení. Teda to byla pa-
ráda, jen se v té velké škole 
neztratit. „A paní učitelko, 
půjdeme sem i zítra?“ ptá 
se jedna holčička z naší tří-
dy a září jí při tom oči nad-
šením. Zítra ne, ale určitě 
to není poslední návštěva 
s vystoupením na základní 
škole.

Budeme se těšit napříště.

Děti a kolektiv 
z Červené třídy

Ježíšek v Zelené třídě
Ježíškova "novoroční" 

nadílka přicestovala vedle 
ostatních i do Zelené tří-
dy. O to víc byly každým 
dnem děti natěšené a jejich 
nedočkavost nasvědčovala 
tomu, že se blíží příjemné 

překvapení. Ta chvíle sku-
tečně nastala. Po zacinkání 
zvonečku si kamarádi pod 
stromečkem společně roz-
balili dárečky. Objevili zde 
nejen nové hračky, ale zá-
roveň i pomůcky, které bu-
dou moci využít v centrech 

aktivit. 
Radost byla veliká, stej-

ně jako netrpělivost, s čím 
si pohrát a co vyzkoušet 
nejdříve. 

Do nového roku 2022 
přejeme všem dětem hlavně 

hodně zdraví, spokojenos-
ti, dobré nálady a ať jim 
nové hračky i rozzářené 
oči vydrží co nejdéle.

Za Zelenou třídu
Kateřina Hakenová
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Statek Rychetských, Lány
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Vánoční besídka 2021
Předvánoční týdny jsou 

u nás ve školce tradičně 
časem příprav vánoční be-
sídky. Všechny děti vyrá-
bějí rekvizity a pilně cvičí, 
aby jejich vystoupení bylo 
pěkným zážitkem pro ro-
diče a ony si to také užily. 
I letos se prosinec nesl v 
podobném duchu. Zatím-
co zelená třída nacvičo-
vala básničky a připravo-
vala čertovské a andělské 
kostýmy, nejmenší děti z 
červené třídy měly vánoč-
ní program plný tance a 
písní.

Žlutá třída malovala 
houby a stromy na kar-
tonové výřezy pro svou 
Pohádku o Pepíčkovi a 

Mařence. Děti do svého 
vystoupení daly všechno a 
myslím si, že se jim to moc 
povedlo. Samotná besídka 
bohužel vzhledem k epide-
miologické situaci nemoh-
la proběhnout za účasti 
rodičů, a tak jsme museli 
hledat jiný způsob její-
ho konání. Nakonec jsme 
celé představení natočili. 
Natáčení besídky bylo pro 
děti sice vyčerpávající, ale 
zvládly to s přehledem! 
Video si rodiče i příbuz-
ní mohou pustit přímo na 
stránkách MŠ.

Za Žlutou třídu 
Michaela Vávrová

ZŠ Kostomlaty nad Labem

Florbalový turnaj

Dne 20. 12. se na naší 
škole uskutečnil Vánoč-
ní florbalový turnaj. Žáci 
reprezentovali svou třídu 
a byli rozděleni do dvou 
skupin. V jedné spolu hrá-
li žáci prvního stupně, ve 
druhé hráli žáci stupně 
druhého. Všechny třídy 
se aktivně zapojily a sna-
žily se podat co nejlepší 
výkon.  Bojovaly o výsle-
dek vždy až do poslední 
sekundy vyměřeného času  

každého utkání.

V celkovém hodnocení 
první skupiny při neúčasti 
1. a 5. třídy zvítězili žáci 4. 
třídy. Žáci 9. třídy se stali 
vítězi druhé skupiny.   

Odměnou všem bylo 
pěkně strávené předvánoč-
ní dopoledne. 

  
 Mgr. Jiří Bašus
    

 

Čerti ve škole
Dne 6. prosince 2021 jako 

každý rok navštívil i naši školu 

Mikuláš s čerty a anděly. Mi-
kuláš poctivě obešel všechny 
třídy a odměnil hodné děti. 

Naopak čerti chtěli odnést 
do pekla ty zlobivé. Nako-
nec se všem dostalo nějaké té 

sladkosti za krásné básničky  
a písničky.

Žaneta Toušová – 9. třída
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Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 
2022/2023 na ZŠ Kostomlaty nad Labem 

Vážení rodiče,
v následujícím textu Vás 

chceme informovat o zápisu 
dětí do 1. ročníku naší základ-
ní školy.

KDY

Zápis bude probíhat v budo-
vě školy (pokud tomu nebu-
dou bránit mimořádná opat-
ření) dne 5.4.2022 od 13:00 
do 17:00 hod.

Náhradní termín zápisu se 
bude konat dne 19.4.2022 ve 
13:00 hod.

V případě, že se nebudete 
moci zúčastnit řádného ter-
mínu, je nutné se objednat na 
tento náhradní termín na níže 
uvedeném kontaktním tel. čís-
le.

KDE

ZŠ Kostomlaty nad Labem, 
Školní 402, 289 21 Kostomla-
ty nad Labem

CO JE ZAPOTŘEBÍ VZÍT S 
SEBOU?

1. Rodný list dítěte,

2. kartičku zdravotní po-
jiš    ťovny, u níž je dítě re-
gistrováno,

3. platný osobní doklad 
zákonného zástupce,

4. potvrzení o trvalém po-
bytu dítěte v Kostomlatech 
nad Labem nebo v některé z 
tzv. spádových obcí Kosto-
mlátky, Doubrava (platí pro 
nově přistěhovalé),

5. v případě, že došlo na 
základě soudního rozhod-
nutí ke změnám v osobách 
zákonných zástupců dítě-
te, je třeba tuto skutečnost 
doložit (nejlépe kopií roz-
sudku příslušného soudu). 
Tento krok je nezbytný i 
tehdy, pokud je jeden z 
biologických rodičů dítěte 
omezován při výkonu svých 
práv. Tyto dokumenty jsou  

považovány zásadně za dů-
věrné.

6. Vytištěnou a podepsa-
nou přihlášku k zápisu do 1. 
třídy (viz níže).

Postup přihlášení
   
Elektronické přihlášení 

k zápisu: portál elektronic-
kého přihlášení (registrace 
od 14. 3. 2022 - 5. 4. 2022) 
na níže uvedeném odkazu: 

h t t p s : / / ap l i k a c e . z ap i -
s y o n l i n e . c z / S O L / P u b -
l i c We b / z s k o s t o m l a t y /
K W E 0 1 5 _ P r i h l a s k a .
aspx?ID=4321

Po otevření portálu vy-
plňte přihlášku k zápisu 
do 1. třídy. Po správném 
odeslání vám přijde e-mail 
s registračním číslem vaše-
ho dítěte a žádost o zápis 
dítěte do 1. ročníku. Tu 
si vytiskněte, podepište a 
přineste v den zápisu.

CO DŮLEŽITÉHO BYS-
TE MĚLI VĚDĚT?

Zápis do školy upravuje 
§ 36 školského zákona č. 
561/2004 Sb. Vzhledem k 
povinné školní docházce 
je nutné zapsat do školy 
všechny děti, které dovr-
šily nebo dovrší k 31.8. 
příslušného roku, tedy v 
roce 2022, šesti let věku.

Odklady povinné škol-
ní docházky upravuje § 
37 téhož zákona. Není-li 
dítě tělesně nebo dušev-
ně přiměřeně vyspělé a 
požádá-li o to písemně 
zákonný zástupce dítěte 
v době zápisu dítěte k po-
vinné školní docházce, od-
loží ředitelka školy začátek 
povinné školní docházky 
o jeden školní rok, pokud 
je žádost doložena 2 do-
poručeními – posouze-
ním příslušného školské-
ho poradenského zařízení 
+ odborného lékaře nebo 
klinického psychologa s 

textem „Doporučujeme 
odklad povinné školní do-
cházky“. Pokud ředitelka 
školy rozhodne o odkladu 
povinné školní docházky, 
informuje zákonného zá-
stupce o povinnosti před-
školního vzdělávání dítěte 
a možných způsobech její-
ho plnění.

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

JAKÁ JSOU KRITÉRIA?

Základním kritériem pro 
absolvování 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 napl-
něna kapacita 1. třídy ško-
ly žáky uvedenými podle 
bodu 1. a 2.

O přijetí rozhodne ře-
ditelka školy ve správ-
ním řízení. Rozhodnutí 
o přijetí bude oznámeno 
zveřejněním seznamu při-
jatých dětí na vstupních 
dveřích hlavního vchodu 
a na webových stránkách 
školy www.zskostomlaty.
cz. Předpokládaný termín 
zveřejnění je stanoven na 
den 29.4.2022. V sezna-
mu nemohou být uvede-
na jména, děti zde budou 
uvedeny pod registrační-
mi čísly. Pro tyto účely si 
prosím poznamenejte re-
gistrační číslo, které Vám 
přijde v mailu po podání 
přihlášky.

Den otevřených dveří ve 
výuce je pro vás a vaše dítě 

připraven na 24.3.2022 od 
7:50 do 11:30 hod.  Záro-
veň v ten samý den budete 
mít možnost prohlédnout 
si školu i v odpoledních 
hodinách od 16:00 – 17:00 
hod. Následně 24.3.2022 v 
17:00 hod. se bude konat 
schůzka pro rodiče budou-
cích prvňáčků s ředitelkou 
školy, na které rádi zod-
povíme jakékoliv vaše pří-
padné dotazy.

Po ukončení zápisu pro-
běhne adaptační kurz pro 
budoucí žáky 1. třídy s ná-
zvem „Předškoláček“. Bliž-
ší informace obdrží zákon-
ní zástupci 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 budou-
cích prvňáčků, žádáme 
vás o pravidelné sledová-
ní informací na webových 
stránkách školy – infor-
mace jsou pravidelně ak-
tualizovány i v souvislosti 
s aktuální epidemiologic-
kou situací a platnými 
mimořádnými a krizový-
mi opatřeními v ČR.

Mgr. Erika Drobná, 
ředitelka školy
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Vítězka soutěže Andělka Ilková 

Krabice od bot

Charitativní akce "KRA-
BICE OD BOT" je již něko-
likaletý projekt pod zášti-
tou české diakonie, který 
pomáhá dětem i dospě-
lým v různých krizových 
situacích. V pravidelném 
předvánočním období mají 
lidé možnost pomoci těm, 
kteří to potřebují, daro-
váním různých věcí, které 
vloží do krabice od bot. 
Díky paní učitelce 4.roč-
níku Mgr. Janě Bergerové 
Kopecké a jejího nadšení 
účastnit se tohoto projektu 
se podařilo vzbudit zájem 

nejen u jejích kolegů, ale 
i u nejednoho žáka kosto-
mlatské základní školy. 
Zapojili se žáci napříč vše-
mi ročníky a o dary nebylo 
nouze. Žáci spolu se svými 
třídními učitelkami i asi-
stentkami pomohli zaba-
lit dárky pro děti různých 
věkových kategorií, od 
předškoláků až po teen-
agery. Veškeré krabice byly 
odvezeny na sběrné místo 
"Domov na zámku" v Lysé 
nad Labem. Pomohli tak 
vykouzlit úsměv a radost u 
vánočních stromečků těm, 
kteří se ocitli v krizové si-

tuaci. Paní učitelka Berge-
rová Kopecká touto cestou 
velmi děkuje všem dětem, 
jejich rodičům a v nepo-

slední řadě všem svým ko-
legům ze ZŠ Kostomlaty 
nad Labem za čas a spolu-
práci při realizaci. 

Výtvarná soutěž: 
ZEBRA SE ZA TEBE NE-

ROZHLÉDNE

Tradiční výtvarnou soutěž 
připravil tým silniční bez-
pečnosti ve spolupráci s Po-
licií České republiky v rámci 
projektu Markétina doprav-
ní výchova. Tentokrát s ná-
zvem ZEBRA SE ZA TEBE 
NEROZHLÉDNE. 

S dětmi jsme si připomně-
li základní pravidla bezpeč-
ného chování v silničním 
provozu v hodině výtvarné 
výchovy. Zapojili jsme se 
tímto znovu do dalšího roč-
níku soutěže o hodnotné 
ceny.  A opět jsme vyhráli 

krajské kolo. 
Blahopřejeme vítězce 

krajského kola Andělce 
Ilkové ze 7. třídy. Její vý-
tvarná práce postupuje do 
celostátního republikového 
kola. 

Mgr. Soňa Váňová

Adoptuj si svého 
prvňáčka

Devátá třída si ve škol-
ním roce 2021/2022 vzala 
patronát nad první tří-
dou. Zahájením školního 
roku vše začalo. Deváťáci 
při slavnostním zahájením 
školního roku předali nej-
mladším žáčkům šerpy a 
růže. 

V průběhu měsíce října 
se devítka přišla představit 
do 1. třídy. Prvňáčci uká-
zali, jak trénují psaní pís-
menek. Na oplátku 9. pro-
since přinesli nejstarší žáci 

prvňáčkům vlastnoručně 
vyrobené záložky, které 
hned děti 1. třídy využily 
při ukázce čtení. 

Mgr. Soňa Váňová 
a 9. třída
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 Knihovna

Knihovna je do nového 
roku vybavena dalšími no-
vými tituly, čtenáři se mají 
na co těšit, např. od Jany 
Bernáškové Coura, Radky 
Třeštíkové Tajemství, nebo 
Jiřího Březiny Mizení. 

I když bylo v první polo-
vině 2021 otevřeno velmi 
omezeně, v tuto dobu jsme 
zajišťovali půjčování knih 
donáškou za čtenáři domů, 
bylo v průběhu roku prove-
deno na 1 636 výpůjček. Ke 
konci roku naše knihovna 
zahrnuje knihovní fond v 
počtu 3 825 knih. V roce 
2021 se nakoupilo 135 no-
vých titulů a i letos bude 
začátkem roku obnoven 
výměnný fond s jinými 
knihovnami. 

         
Kroužek loutkového di-

vadla (Knížkochvilky)

Kroužek probíhá ve stře-
du od 15:45 a obvykle se 
protáhne déle, než bylo v 

úmyslu. Kroužek nyní na-
vštěvují a také spoluutvá-
řejí dva zdárně sehraní 
loutkoherci, Šimon Trýzna 
a Nikolka Hanusková.

   
 Pro náš kroužek se po-

vedlo zakoupit nové lout-
kové divadlo s osvětlením 
a velkým množstvím kulis. 
V repertoáru máme před-
běžně nacvičené předsta-
vení Jak pejsek s kočičkou 
vařili dort a nyní zkoušíme 
hudební vánoční předsta-
vení z pera Františka Ka-
dlece, které je inscenováno 
v Říši loutek. Toto vánoční 
představení bychom rádi 
na Vánoce 2022 představili 
i kostomlatským dětem.                                                                                           
 Aneta Horčicová

 

Klub Kamarád
Klub 

Klub Kamarád působí v 
Kostomlatech nad Labem 
od roku 2008 a z nabíze-
ného programu organizace 
v průběhu roku vyplývá, 
že její náplní je vytváře-
ní rodinného, kulturního 
a vzdělávacího centra, ve 
kterém děti, jejich rodiče a 
senioři najdou příležitost k 
aktivnímu i odpočinkové-
mu trávení volného času. 
Tato organizace je dobro-
volný, nezávislý spolek lidí, 
kteří se sdružují na zákla-
dě společného zájmu, vzá-
jemné důvěry. Velmi rádi 
mezi námi přivítáme další 
nadšence, kteří mají chuť 
společně s námi vytvářet 
v Kostomlatech volnoča-
sovou aktivitu. V průběhu 
roku se Klub zabývá nabíd-
kou volnočasových aktivit 
nejen pro kostomlatské 
děti, ale především pro ně 
a v současnosti je upravo-
ván podle aktuálních pro-
tiepidemických opatření 
a nařízení české vlády a 
ministerstev. Pravidelný 
program aktivit je veřej-
nosti nabídnut vždy v září 
a forma nabízených aktivit 
je především pro vyplně-

ní volného času dětí před-
školního a školního věku 
kroužkem, zaměřeným na 
určitou zájmovou oblast. 
Velkým přínosem je mož-
nost dětí plynule navázat 
na jiné volnočasové aktivi-
ty a po vyučování tak vypl-
nit smysluplně svůj volný 
čas kroužky a aktivitami 
nabízenými Klubem, aniž 
by musely za aktivitami 
dojíždět. Pro školní děti je 
zřízen i volnočasový klub, 
kde mohou děti strávit 
chvíle po vyučování a před 
školním kroužkem nebo 
dalšími odpoledními akti-
vitami. Pokud dítě dochá-
zí do Klubu pouze jednou 
týdně z důvodu čekání na 
jinou aktivitu ve škole, je 
tato služba poskytnuta zce-
la zdarma. 

Zmíníme, že v programu 
naleznete například úterní 
dopoledne pro naše nejmen-
ší a jejich rodiče nebo praro-
diče, nebo Cvičení pro ženy 
všech věkových kategorií i 
jednorázové měsíční pozná-
vací vycházky se zábavnými  
aktivitami v přírodě. Více 
informací naleznete na při-
loženém plakátku.

                                                                                                                             
Klub Kamarád
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Z činnosti SDH Hronětice

Klub českých turistů
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A je tu rok 2022. Věří-
me, že bude příznivější pro 
naši činnost především k 
průběhu pandemie CO-
VID-19, která díky růz-
ným hygienickým opat-
řením brzdí naši činnost. 
Tak uvidíme.

V uplynulém období ně-
které akce proběhly:

- Posvícenské posezení s 
hudbou

- Mikulášská nadílka
- Inventury majetku
- Účast zástupců SDH na 

výročních valných hroma-

dách SDH 6. okrsku (Zbo-
žíčko, Straky, Kostomlátky, 
Čilec)

Konala se 1 členská 
schůze sboru, na které 
jsme se zabývali především 
přípravou VVH, která se 
bude konat 4. 2. 2022 v ha-
sičské zbrojnici. Členové 
výjezdové jednotky absol-
vovali odbornou přípravu, 
provedli údržbu vozidel a 
čerpadel. Byla propojena 
kanalizace z kuchyňky do 
sběrné jímky u zbrojnice. 
Na výroční valné hroma-
dě bude přijato 9 nových 
členů, což svědčí o zájmu 
pracovat pro blaho našeho 
sboru.

Připravujeme: lékařské 
prohlídky členů výjezdové 

jednotky a nositelů dýcha-
cí techniky, vymalování 
prostor hasičské zbrojni-
ce, technickou výpomoc 
Sokolu Kostomlaty při ká-
cení stromů, na 26. února 
je plánováno posezení s 
hudbou, chystáme školení 
výjezdové jednotky zamě-
řené na poskytování první 

pomoci a další akce.
Přeji si, aby se činnost 

sboru naplno rozvinula a 
nebyla omezena různými 
restrikcemi, spojenými s 
pandemií COVID-19.

Miroslav Škornička, 
starosta SDH Hronětice

KOSTOMLATY N. LABEM

Zdravím všechny spo-
luobčany a čtenáře KN 
jménem odboru KČT 
Kostomlaty, ale také svým 
a přejeme do roku 2022 
hodně zdraví, pohody a 
elánu.

Na sobotu 1. ledna jsme 
pro širokou veřejnost při-
pravili již tradiční Novo-
roční vycházku na Mydlo-
var na trasách 8 – 20 km. 
Počasí nám přálo, bylo 15 
°C, místy zasvitlo sluníčko, 
jen terén byl místy blátivý. 
Na to jsou přátelé výletu 
zvyklí, a tak k nám dora-
zilo celkem 146 účastníků 
z 36 měst a obcí. Potěšující 
pro pořadatele byla pěkná 
účast obyvatel Kostomlat, 
dosud nejvíce na našich 
akcích. Věk přítomných 
byl od 3 měsíců do 91 let 
a nejvzdálenější účastníci 
přijeli ze Vsetína, Bzence, 
ale i Chebu a Litvínova. 
Občerstvení nám nově za-
jistili noví členové odboru 

Jirka a Čestmír. Poděko-
vání patří Vám, občanům, 
kteří jste dorazili, ale také 
všem pořadatelům, kteří 
akci zajišťovali.

Přátelé, ještě se krátce 
zmíním o akci, která je 
před námi. Středočeský 
oblastní výbor nám za naši 
dobrou práci svěřil uspo-
řádání jarního srazu tu-
ristů oblasti. Sraz se usku-
teční v sobotu 12. března 
a budeme rádi, když nás 
podpoříte Vaší účastí. Tra-
sa bude 5 km od nádraží v 
Kostomlatech od 8 do 14 
hodin. Budou ale připra-
veny i trasy delší, 12 – 25 
km se starty v Lysé, Milo-
vicích, Nymburce, či v Po-
děbradech.

Závěrem jen tolik: Máte 
– li zájem vstoupit do na-
šeho odboru, můžete se 
zastavit u mě osobně, nebo 
na telefon 606 132 881.

Zdraví Vás 
Zdeněk Duběnka,

předseda odboru KČT 
v Kostomlatech
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TOUR 1999

Vážení čtenáři Kostomlat-
ských novin, vítáme vás u prv-
ního povídání o našich letních 
putováních na kole. Počátek 
této naší tradice se datuje do 
roku 1999. Od tohoto roku se 
pravidelně vypravujeme na 
kolách „s plnou polní“ na ně-
kolikadenní cesty (interně jim 
neskromně říkáme expedice) 
– zpravidla po Čechách, ale 
několikrát to bylo i do zahrani-
čí. Naším krédem je, jet celou 
cestu po vlastní ose – tj. start 
v Kostomlatech, cíl v Kosto-
mlatech. Bylo za ty roky pár 
výjimek, kdy jsme museli tuto 
naši zásadu porušit, ale o tom 
si popovídáme v některém z 
příštích čísel KN.

Jak jsme již prozradili, naše 
první tour se uskutečnila v 
roce 1999 a rozhodně jsme 
tehdy netušili, že dvoudenní 
cesta na Sázavu bude stát u 
zrodu tradice trvající už 23 let. 
Seběhlo se to takto: V červen-

ci toho roku jsme se s partou 
scházeli na Doubravě. Byla 
tam i spolužačka Hanky Zin-
kové – Helena. Ta tehdy byd-
lela v Sázavě a byla u Hanky na 
návštěvě. Když na oplátku jela 
Hanka na pár dní k Heleně, tak 
nám holky navrhly, abychom 
se za nimi přijeli podívat. 
Nutno zdůraznit, že s nápa-
dem vyrazit tam na kole jsem 
nepřišel ani já, ani Michal, ale 
Lukáš Gasparovič (alias Gas) 
– kamarád z Prahy – který 
jezdíval na léto na Doubravu. 
Já s Michalem jsme s tím hned 
souhlasili a přidal se k nám ješ-
tě Michal Vítek (alias Víťulák). 
Jelikož „lufťáci“ Gas a Víťulák 
odmítli vstávat v půl páté ráno, 
vyrazili jsme s Michalem dne 
22. 7. 1999 v 5:00 sami s tím, že 
kluci vyrazí, až se vyspí. Naše 
trasa vedla přes Český Brod, 
Kostelec nad Černými lesy (za 
nímž jsme trochu zakufrovali) 
a Stříbrnou Skalici do Sázavy. 
Ujet cca 56 kilometrů nám 
včetně přestávek trvalo ne-

celých 5 hodin. Gas a Víťulák 
přijeli okolo poledne. Oproti 
mně a Michalovi (oba jsme 
měli krosnu plnou věcí – ob-
lečení, karimatku, spacák) do-
razili naši Pražáci… no, stylem 
„sluneční brýle, plavky, pení-
ze“. Naštěstí to nebyl problém, 
protože Helena u svých rodičů 
domluvila možnost noclehu v 
chatce, kterou měli v zahrád-
kářské kolonii. Gas a Víťulák 
tak mohli přespat v chatce a já 
s Michalem jsme spali venku 
pod širákem.

Ráno, když jsme zabalili své 
věci a šli pro kola, která jsme 
měli přes noc zamčená ve skle-
pě pod chatkou, jsem zjistil, že 
mám prázdnou přední pneu-
matiku. Po nahuštění však tlak 
držela. Po rozloučení s Hankou 
a Helenou jsme vyrazili zpět k 
domovu. Po cca dvou kilome-
trech hlásil Víťulák, že má také 
prázdné přední kolo. S Gasem 
se tedy vrátili zpět do Sázavy, 
aby defekt řešili a dohodli jsme 
se, že já s Michalem pojedeme 

pomalu dál. Cestou mi Mi-
chal povídá: „Já bych to klidně 
dojel na prázdné pneumatice 
až domu!“. To ještě netušil, že 
svému výroku téměř dostojí. 
Nad stoupáním z údolí Sázavy 
v obci Nechyba totiž zjistil, že 
má prázdnou… přední pneu-
matiku. Hledali jsme ve svých 
věcech patřičný šlahounek, ale 
nenašli jsme ho. Takže Michal 
nakonec na jízdním kole znač-
ky Favorit opravdu jel s prázd-
nou přední pneumatikou ně-
jakých 25 kilometrů až před 
vesnici Chotouň. Tam jsem 
při vyndávání fotoaparátu šla-
hounek na velo-ventilek našel. 
Pneumatiku jsme nahustili a 
zbylý úsek cesty přes Sadskou, 
Nymburk a Kostomlátky už 
proběhl hladce. Gas s Víťulá-
kem přijeli asi hodinu po nás. 
Víťulák na prázdné přední 
pneumatice. To nevymyslíš…

Bedřich Rathouský 
& Michal Zinek
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Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:
Paní Marii Zalabákové z Kostomlat
Paní Věře Hejtmancové z Kostomlat
Panu Vladimíru Houdkovi z Kostomlat
Paní Janě Šulcové z Kostomlat
Paní Zdeňce Rychetské z Kostomlat
Paní Janě Brzobohaté z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
Leoše Bureše z Kostomlat
Emílii Hladíkovou z Kostomlat
Mikuláše Lejnara z Hronětic
Huberta Brzobohatého z Kostomlat
Naposledy jsme se rozloučili:
S paní Boženou Toušovou z Kostomlat
S paní Miloslavou Novákovou z Lán
S panem Františkem Toušem  z Kostomlat
S panem Otakarem Korcem z Kostomlat
S paní Růženou Janulovou z Kostomlat
S paní Evou Dubskou z Kostomlat
S panem Vítězslavem Cábou z Kostomlat
S panem Slavomírem Bendlem z Kostomlat
S panem Václavem Hlavičkou z Kostomlat
S panem Janem Málkem z Hronětic       

Každý rok v prvním čísle KN zveřejňujeme 
jména dárců krve, kteří v uplynulém roce do-
sáhli „kulatého“ počtu bezplatných odběrů této 
životadárné tekutiny. Oslovili jsme transfuzní 
stanice v Kolíně a Mladé Boleslavi. Zde je jejich 
odpověď:

Kateřina Pokorná 10 odběrů
Jakub Cába 10 odběrů
Jakub Tomášek 10 odběrů
Martina Janáčková 20 odběrů
Tomáš Kysela 20 odběrů
Alena Nováková 30 odběrů
Vladimír Klindera 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

V průběhu dětské vánoční mše (včetně betléma ve zvonici) a 
Tříkrálového koncertu jste přispívali na opravy kostela. Celkem 
bylo vybráno 12768 Kč. Všem upřímně mnohokrát děkujeme!! 

obec       celkem               mužů   žen 
Hronětice        162      79    83 

  
Lány                        119                    59                 60 
Rozkoš        104                    50                  54 
Vápensko          69                    31                  38 
celkem      1899                   931                968 
 

Kostomlaty           1445                    712                 733
nad Labem

Počet obyvatel k 1. 1. 2022 


