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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
když jsem byla před sedmi lety zvolena do 

funkce starostky obce, byla má představa o 
„starostování“ ze současného úhlu pohledu 
naprosto naivní. Představovala jsem si, že se mi 
podaří v krátké době nastartovat tolik potřeb-
né změny, obec bude v krátké době vzkvétat 
a občané budou díky tomu spokojení a pyšní 
na to, co se nám společně podařilo. Pozice sta-
rosty jakékoliv obce či města je však naprosto 
nepřenositelnou zkušeností a postupem doby 
zjišťuji, že každá změna, byť k lepšímu a sebe-
lépe myšlena, rozdělí obec minimálně v počá-
teční fázi na dvě poloviny. Jedné části občanů 
se záměr obce líbí a vidí v něm perspektivu, ti 
druzí naopak hledají sebemenší nedostatek, aby 
hlasitě a na odiv všem projevili svou maximální 
nespokojenost. Někteří svůj názor proberou na 
sociálních sítích, někteří napíšou či zavolají na 
úřad. Na oprávněné požadavky se samozřej-
mě snažíme vždy reagovat. Faktem ale zůstává, 
že ne každý požadavek jednotlivce nebo úzké 
skupiny občanů je obhajitelný a je v souladu s 
dlouhodobějšími plány obce, jejími možnostmi 
a v souladu se zákonnými normami. Ve chvíli 
neuspokojení některých jedinců se stává obec, 
respektive její vedení, úhlavním nepřítelem, 
proti kterému je třeba bojovat všemi prostřed-
ky, i kdyby byly třeba nekorektní, neetické, ne-
podložené pravdivými argumenty atd. Každý 
občan má samozřejmě právo na svůj názor 
a nárok na jiný pohled na věc. V podstatě ale 
není v silách žádné samosprávy vyhovět vždy, 
všude a všem svým občanům. Proto existuje 
ve vyspělých zemích zastupitelská demokracie, 
díky které jsou do samospráv voleni zástupci 
občanů, zastupitelé, kteří se svým slibem zava-
zují, že budou hájit zájmy všech občanů.  Ráda 
bych zde proto zdůraznila především slovíčko 
„všech“. Ano, zdůraznila jsem všech, protože v 
poslední době se aktivita některých občanů, v 
čele se zastupitelem panem Milanem Veselým 
stala otevřeným bojem za požadavky úzké 
skupiny občanů, které však nejsou ve shodě se 
zájmy obce. Každý krok obce je tak skupinou, 
která nedosáhla svých cílů, pravidelně podro-
bován rozsáhlé kritice, jsou vznášena ničím ne-
podložená obvinění, sepisovány petice, stížnos-
ti, žaloby. Úroveň těchto praktik bohužel klesla 
na úroveň bulváru, proti kterému je těžké bo-

jovat. Z těchto důvodů a z obav, že tato aktivita 
nás bude provázet celé funkční období, jsme se 
ihned zkraje tohoto funkčního období dohodli, 
že každý má nárok na svůj názor a že „špínu“, 
kterou články zastupitele pana Milana Veselého 
obsahují, nemá význam komentovat. V článku 
k tomuto tématu (KN č. 2 – duben 2019) jsme 
naopak vyzvali všechny občany, aby se účastnili 
veřejných jednání zastupitelstva obce a získali 
tak objektivní informace o dění v našich obcích, 
abychom my jako obec měli možnost odpo-
vědět na všechny dotazy a vysvětlit konkrétní 
kroky obce. Jelikož se účast občanů na jedná-
ních zastupitelstva nijak výrazně nezměnila, což 
v dnešní uspěchané době pochopitelně chápu, 
rozhodli jsme se jednotlivé akce prezentovat 
jednak v Kostomlatských novinách a zároveň 
na webových stránkách obce. Bohužel i tento 
počin se stal nahrávkou na smeč pro některé 
občany či zastupitele.

 Již mnoho let se v našich obcích mluví o nut-
nosti rekonstrukce stávajících chodníků či vý-
stavbě nových. Troufám si tvrdit, že po mnoha 
letech jsme jediní, kdo do zdárného konce do-
vedl projektovou dokumentaci na jejich výstav-
bu. Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost, 
že se jedná o časově velmi náročnou záležitost. 
V první řadě je nezbytné majetkoprávně vypo-
řádat všechny pozemky, které nejsou majetkem 
obce a kterých se stavba dotýká, zrevidovat 
všechny šachty a uzávěry jednotlivých sítí, aby 
se do budoucna eliminovala jejich výměna, ulo-
žit do země zbývající sítě, u kterých je to mož-
né a v neposlední řadě je nutné dohodnout se 
správci těchto sítí i se správcem komunikace 
každý detail, vyplývající ze současných právních 
předpisů. Až na drobné výjimky je k dnešnímu 
dni uloženo elektrické vedení v Kostomlatech 
nad Labem do země, a tak je možné přistoupit 
k postupné rekonstrukci zmíněných chodníků. 

Logicky je obnova chodníků naplánována tak, 
aby přednostně byly rekonstruovány nejvíce 
frekventované chodníky podél hlavní silnice 
II/331 a následně chodníky v přilehlých ob-
cích a v bočních ulicích. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o finančně velice nákladnou investici, 
bylo úmyslem obce požádat v několika etapách 
o dotaci na jejich výstavbu Státní fond dopravní 
infrastruktury. Snaha o získání dotace na první 
etapu (chodníky podél silnice II/331) však byla 
zmařena aktivitou některých občanů, kteří v 
rámci povolovacího řízení zaslali na Odbor 
výstavby Městského úřadu v Nymburce svá ne-
souhlasná stanoviska či petice proti povolované-
mu projektu. Jejich námitky však nesměřovaly 
na chodníky jako takové, nýbrž na vybudování 
parkovacích stání pro svá vozidla. Vzhledem k 
tomu, že především z prostorových a dalších 
objektivních důvodů nebylo možné vyprojek-
tovat před každým domem regulérní podélné 
parkovací stání, požádala obec o vyprojektová-
ní rozšířených vjezdů s plynulými nájezdy tak, 
aby majitelům nemovitostí tyto úpravy částečně 
umožnily vyřešit problémy s parkováním, po-
kud nemohou odstavovat vozidla na vlastních 
pozemcích. Po zveřejnění projektu na webo-
vých stránkách obce se však zvedla nekritická 
vlna odporu k projektovanému řešení z řad ně-
kterých majetkově dotčených občanů a to opět 
za vehementní podpory zmiňovaného pana za-
stupitele. Zatímco oprávněné požadavky, sou-
visející s odvodněním chodníků, projektant do 
projektu neprodleně zapracoval, připomínkám, 
souvisejícím s výstavbou požadovaných několi-
ka parkovacích míst ke každé nemovitosti, ne-
bylo logicky vyhověno, protože by došlo nejen k 
výrazné redukci zeleně, ale především by došlo 
k možnému ohrožení bezpečnosti přecházejí-
cích chodců vlivem výrazně zhoršených rozhle-
dových poměrů. 

Nabídka práce – pracovník údržby obce         

místo výkonu práce: obec Kostomlaty nad Labem a její části
termín nástupu: ihned,  případně dle dohody
pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, zkušební doba 3 měsíce, po roce smlouva na  

     dobu neurčitou
pracovní úvazek: plný (40 hodin týdně)
platové podmínky: dle příslušných zákonných úprav plat při plném úvazku
 v rozmezí:        20 – 22 tis. Kč.
požadavky:
- řidičský průkaz sk. B
- manuální zručnost, organizační schopnosti
- flexibilita, spolehlivost, odpovědný přístup k plnění úkolů, bezúhonnost
nabízíme: stravenky, 5 týdnů dovolené
kontakty: podatelna@kostomlaty-obec.cz, telefon: 325 538 611, 734 202 166
(příp.  osobně ve všední dny)
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Odpadové hospodárství

PODĚKOVÁNÍ

V této věci bych ráda uvedla, že 
projektovou dokumentaci na vý-
stavbu chodníků zpracoval autori-
zovaný inženýr pro dopravní stav-
by, který pochopitelně zpracovává 
všechny stupně projektové doku-
mentace podle platné legislativy. Je 
proto nemístné, aby kdokoliv jeho 
práci odsuzoval a zpochybňoval 
jen proto, že nesplnil požadavky 
několika jedinců. Mrzí mě, že tito 
občané vznesli své požadavky až 
při povolovacím řízení v prosinci 
loňského roku, byť o přípravě pro-
jektu na chodníky jsem ve svých 
článcích psala díky časové nároč-
nosti projektu již mnohokrát a 
od října loňského roku, kdy obec 
obdržela definitivní projektové ře-
šení, byl tento projekt zveřejněn na 
webových stránkách obce.  Projekt 
jako takový splňuje všechny poža-
davky dané příslušnými normami 
a zákony, což svým postupem po-
tvrdil i Odbor výstavby Městského 
úřadu v Nymburce.  Obec však 
díky podaným námitkám občanů 
přišla o možnost požádat o dotaci a 
je otázkou, zda tuto možnost bude 
mít, díky současné covidové situaci 
a vlivu na budoucí veřejné finance, 
ještě v dohledné budoucnosti. K 
zamyšlení naopak vede skuteč-
nost, proč pan zastupitel, který 
byl členem zastupitelstva obce 
v porevoluční době minimálně 
dvacet let, nevyužil svých schop-
ností, vědomostí a dovedností a 
nezasadil se o rekonstrukci či vý-
stavbu chodníků již v této době, 
kdy možnosti čerpání dotačních 
programů, byly z dnešního pohle-
du mnohem dostupnější. Ono je 
velice snadné hanit, plísnit, kritizo-
vat a stavět se do role zachránce …  

Obec však díky těmto aktivitám 
bude nucena zpomalit nastarto-
vané změny. V těchto dnech totiž 
pan zastupitel doručil obci petici, 
tentokráte proti projektu „Revi-
talizace středu obce Kostomlaty 
nad Labem“. U petice sice chybí 
podpisy petentů, takže je otázkou, 
kdo za ním skutečně stojí, ale v 
každém případě je alarmující už 
to, že podniká kroky v rozporu s 
usnesením zastupitelstva obce, byť 
je sám zastupitelem. Projekt, který 
byl veřejně projednáván na jednání 
zastupitelstva obce dne 12. 2. 2019, 
byl totiž v této podobě jednomy-
slně schválen všemi přítomnými 
zastupiteli, včetně pana zastupitele 
Veselého. Je to tedy asi jen další 
krok ve smyslu „čím hůře, tím 
lépe“! Je to smutné.

Stejně jako nedůstojný atak 
na myšlenku získat do vlastnic-
tví obce budovu kostela, zvonice, 
hřbitova, fary a farské zahrady. Pro 
spoustu občanů úžasná myšlenka 
i bezva počin, pro některé skan-
dální mrhání obecními penězi. S 
ohledem na budoucnost je však 
pohrdání tímto krokem velmi 
bezohledné. Obec má možnost 
získat do vlastnictví nemovitosti 
ve středu obce, což je jeden z lo-
gických a dlouhodobých cílů. V 
současné ekonomicky nejisté době 
je navíc investice do nemovitostí 
tou nejjistější investicí. Protože v 
posledním čísle Kostomlatských 
novin jsem se o možnosti převodu 
jen lehce zmínila, po jednání na 
Arcibiskupství pražském s před-
staviteli církve již možný převod 
získal konkrétní rozměry. Přestože 
se to mnohým nemusí líbit, kostel s 
přilehlou zvonicí je jedinečnou do-

minantou obce, kterou nám jako 
dědictví zanechali naši předci. Oni 
si stavby museli velmi vážit, neboť 
kostel v naší obci je oproti okolním 
i městským kostelům nádherně 
vyzdoben freskami, obrazy i nád-
hernými vitrážemi. Po mnoha 
bezúspěšných urgencích adreso-
vaných církvi na jeho zrekonstru-
ování, se jeví jeho převod do vlast-
nictví obce jako jediná možnost 
jeho zachování v důstojné podobě 
i pro další generace. Po martyriu s 
opravou střechy, která dodnes ani 
po mnoha letech není stále dokon-
čená, snad ani není možné čekat, 
že se stane zázrak. Obec má navíc 
díky dotačním možnostem mno-
hem větší šanci získat finanční pro-
středky na jeho obnovu. Vzorem 
nám může být kostel v obci Kostel-
ní Lhota, který byl z dotačních pro-
středků nádherně zrekonstruován 
do posledního detailu. Získáním 
farské zahrady, jako další součásti 
zamýšleného převodu, se obci rov-
něž otevře neopakovatelná mož-
nost propojit ulici 9. května mezi 
hřbitovem a budovou fary s chod-
níkem od nádraží a vytvořit zde 
odpočinkovou zónu, resp. krásný 
obecní park. Budova fary by díky 
svému umístění v centru obce byla 
zase důstojným sídlem obecního 
úřadu, kde by bylo možné vyčlenit 
i  zázemí pro konání svatebních 
obřadů či jednání zastupitelstev 
obce a současně by se tím otevře-
la další příležitost smysluplně na-
ložit s bývalým Domem služeb a 
současným úřadem. Budova fary, 
v současnosti chátrající budova 
bývalého loveckého zámečku, by 
tak dostala nový život a mohla 
by sloužit všem občanům obce.  

Občané by měli mít důvěru ve své 
zástupce a věřte, že pro zastupitele, 
kteří chtějí plnit to, co občanům 
slibovali, není větší odměny, než 
spokojený občan, jehož důvěry 
může požívat. Nikdy a nikomu 
není upírána možnost se k dané 
věci vyjádřit. Na druhou stranu se 
ale očekává, že připomínky budou 
věcné a budou vedeny snahou o co 
nejlepší řešení, že se nebude jednat 
o absurdní požadavky, kterým ne-
lze vyhovět už z principu. Znovu 
proto nabízím, náhražkou za „od-
borné“ diskuse na sociálních sítích, 
možnost si o dané problematice 
promluvit, byť k tomu doba není 
zrovna přející. Přesto existují mož-
nosti vzájemné diskuze. Vysvětlit 
spoustu věcí lze i po telefonu či e-
mailu. Zvenčí se spousta záležitostí 
totiž zdá být mnohem jednoduš-
ších než ve skutečnosti, díky mno-
ha provázaným právním předpi-
sům, opravdu je. To mi věřte. 

Téměř v každém čísle Kosto-
mlatských novin si můžu přečíst, 
jak je moje práce v rozporu se 
zájmy občanů, jak občanům lžu 
či jak jsem to či ono udělala špat-
ně, účelově, mocensky, pozdě,  
brzy, …  Nečte se to zrovna nej-
lépe, a tak jen doufám, že přes 
všechny tyhle invektivy, osobní 
napadání, urážky a falešná ob-
viňování zvítězí zdravý rozum 
a veškeré doposud i v dohlednu 
uskutečněné akce budou na tyto 
slovní útoky dostatečnou odpo-
vědí.

Přeji Vám všem krásné jarní 
dny a především pevné zdraví.

S úctou
Ing. Romana Hradilová,  

starostka obce

Vážení občané,
chtěla bych Vám všem, kteří 

přistupujete k třídění odpadu svě-
domitě, velice poděkovat. Není 
Vás vůbec málo a to mě opravdu 
těší. Když jsem před pár dny vy-
pracovávala porovnání vytřídě-
ných složek odpadu s předchozím 

rokem, opravdu si díky zasloužíte.
Na stranu druhou, jak řekla 

jedna česká herečka v dnes již kul-
tovním filmu: „Rozmohl se nám 
tady takový nešvar.“ Mám na my-
sli nešvar, vlastně nešvary, které se 
všechny týkají odpadů.

Paradoxně nesouvisející téma 

V březnu ukončil ze zdra-
votních důvodů svůj pracov-
ní poměr dlouholetý pracov-

ník obce pan Petr Zinek. Rádi 
bychom mu za odvedenou 
činnost poděkovali a popřáli 

mu do dalších let pevné zdraví, 
pohodu a spokojenost v osob-
ním životě.

Kolektiv zaměstnanců 
OÚ Kostomlaty

parkování vozidel se odpadů také 
dotýká. Vozidla, která jsou zapar-
kována po našich obcích na veřej-
ných místech, mohou v den svozu 
bránit vozům svozové techniky, 
které se pak nedostanou do dané 
ulice a nemohou vyvézt nádoby 
na jednotlivé složky odpadu. Při 

posledním svozu BIO odpadu se 
tento případ stal hned na několika 
místech. A co může občan, který 
bydlí na konci dlouhé, široké, ale 
slepé ulice, dělat, když na začátku 
této ulice někdo zablokuje průjezd 
popelářskému autu? Popeláři se 
vrátili, ale parkující auta se nepo-
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Kdo je vinen.
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s pozastavením 

postupu přípravných prací na 
povolovacím řízení akce ,,Re-
konstrukce chodníků 9.května  
Kostomlaty nad Labem – I část“, 
jsem byl na posledním veřejném 
zasedání zastupitelstva obce ve-
řejně slovně napaden starostkou 
obce, že nesu plnou zodpověd-
nost za toto zdržení a v důsled-
ku tohoto časového prodlení, 
ve  vydání  povolení ze strany 
Městského úřadu, odboru vý-
stavby  v Nymburce, nebudeme 
moci stihnout termín podání 
žádosti o dotaci na tuto výstavbu 
od státního fondu dopravní in-
frastruktury. Nevím sice, jak ke 
zmíněnému obvinění starostka 
dospěla, ale její vyjádření je sa-
mozřejmě lež.

Jak jistě dobře víte, v něko-
lika příspěvcích a dopisech 
přímo paní starostce, ohledně 
hodnocení kvality zpracované 
projektové dokumentace jsem 
poukazoval na špatné provedení 
navrhované varianty a to jak na-
vrhovanému odvodnění ploch 
chodníků, tak vjezdů do objektů, 
tak parametry vjezdů do objek-
tů, tak slíbených parkovacích 
stání před každou nemovitostí. 
Navrhované řešení plně postrá-
dá bezpečnost chodců při po-
hybu po chodníku, pokud bude 
na vjezdu do objektu odstaven 
osobní automobil, chodec patr-
ně po chodníku vůbec neprojde. 
Za tímto účelem je třeba provést 
délkovou úpravu každého vjez-
du do objektu tak, aby na něm 
odstavený osobní automobil 
mohl parkovat podélně k hlavní 

silnici a neparkoval na chodníku 
a neomezoval tak pohyb chodců 
po chodníku. Že bude tato úpra-
va provedena na základě zmen-
šení plochy zeleného pásu podél 
komunikace asi zase tak záležet 
nebude. S tím se asi obec smíří.

V souvislosti s moji námitkou 
na nedostatečné a nedokona-
lé odvodnění plochy vjezdu do 
objektu č.p. 322 jsem podal dle 
příslušného paragrafu Staveb-
ního zákona dovolání, kdy jako 
dotčená osoba v možnosti účast-
nit se řízení , požaduji změnu jak 
dispozice vjezdu k č.p. 322, tak 
č.p. 156, tak zachování stávající 
chodníkové vpusti pro potřeby 
odvodnění plochy budoucího 
chodníku a vjezdu. Výškové  spá-
dy odvodnění chodníku byly v 
krajních mezích a tudíž  nezabez-
pečovaly  dostatečný odvod spá-
dové chodníkové vody mimo, 
ale hraničilo to s nebezpečím 
případného zavodnění plochy 
parcelního č. 191.

Současně  s moji iniciativou se 
vytvořila druhá skupina nespo-
kojených majitelů nemovitostí, 
která nebyla spokojena s postu-
pem informovanosti ohledně 
technických návrhů vjezdů do 
jejich objekt  tak požadovaných 
a slíbených parkovacích stání 
před každou nemovitostí. Vyjá-
dření paní starostky, že chodníky 
budou provedeny ve stávajících 
parametrech a občané do jejich 
technických provedení nemají co 
mluvit, jenom přižehlo již plápo-
lající oheň a rozbouřilo mínění 
dalších občanů. Hrubá ukázka 
zvůle moci se projevila v plné pa-
rádě. Dále se nedalo již nic jiného 

čekat.
Byla proto sepsána a odevzdá-

na petice nespokojených občanů, 
dle zákona č. 85/1990 sb. o prá-
vu petičním, a tato předána na 
Městský úřad, stavební odbor v 
Nymburce. Na základě těchto 
dvou legitimních dovolání bylo 
nařízeno veřejné jednání na mís-
tě samém, za účastí všech dotče-
ných na den 25.1.2021, na hřišti 
u ZŠ v Kostomlatech nad Labem. 
Bohužel, výsledek nepřinesl žád-
ný kladný posun v jednání a celý 
proces se zastavil. Už tady bylo 
jasné, že vedení obce opět svým 
nekompromisním jednáním při 
zadávání obecních stavebních a 
dalších akcích moc s občany ne-
komunikuje a spíše jim příkazy 
nařizuje, jaké bude provedení, 
a ne jak si oni žádají. Kdyby se 
celá záležitost probrala dopředu 
s majiteli nemovitostí, projekto-
vá dokumentace se zpracovávala 
zhruba jeden rok, mohli jsme být 
dnes docela jinde a nemuseli svá-
dět vinu na někoho jiného. Kdo 
asi pověřil  Ing. Pavelku podklady 
k jednání a způsobu komunikace 
a způsob provedení rekonstruk-
ce. Asi někdo z vedení obce, tak 
tam bude asi chyba. Opět se tak 
projevila ta silná a nechtěná aver-
ze k  informovanosti občanů, při 
dalších plánováních stavebních 
akcí v naší obci ze strany OÚ. Pr-
vořadá by měla být spokojenost 
občanů, zlepšení životní úrovně 
a prostředí a vylepšení bezpeč-
nosti všech při pohybu po míst-
ních komunikacích. O zklidnění 
dopravy v samém středu obce, 
zrušením zastávek MHD a jejich 
přesunem do prostor u budovy 

ČD, ani nemluvě. Rozšíření zele-
ně a klidové zóny uprostřed obce 
by asi uvítal každý.

A právě z těchto důvodů došlo 
k časovému posunu ve vyřizová-
ní příslušných povolení a vyjád-
ření ze strany Městského úřadu 
Nymburk. Na základě těchto 
časových posunů jsme nestihli 
konečný termín podání žádosti 
na SFDI v Praze a akce byla zatím 
odsunuta z plánu na další podob-
ný termín, pokud se letos otevře.  
Podotýkám, že o rekonstrukci 
chodníků ulice 9. května se mluví 
v plánech OÚ zhruba 4-6 let, tak 
to klidně ještě krátce počká, ale je 
třeba jednat.

Závěrem lze tedy konstatovat, 
že vina je ve špatné informova-
nosti občanů ze strany vedení 
obce, špatné koordinovanosti  
projektanta – zadavatele  – ob-
čana, nedostatečné transparent-
nosti architektonického návrhu 
na internetových stránkách obce, 
veřejných deskách,  propaga-
ci  v Kostomlatských novinách. 
Dotčení občané mají ze zákona 
právo možnost k navrhované 
úpravě, která jich přímo týká, se 
vyjádřit. A oni to udělali. To, že s 
tím paní starostka nepočítala, tak 
to už je její věc, chyba je jedno-
značně na její straně.

Proto navrhuji kompletní 
přepracování projektové doku-
mentace a její uzpůsobení pro 
potřeby majitelů jednotlivých ne-
movitostí, tak, jak bylo původně 
přislíbeno. Času je teď už asi dost.

Milan Veselý

hnula ani o centimetr.
Dalším nešvarem je vytřiďo-

vání druhů odpadu. Na začátku 
jsem chválila, ale jsou i občané, 
kteří jsou schopni hodit do BIO 
odpadu mrtvou kočku, do tetra-
paku papírové krabice od zásilek 
a do objemného odpadu odpad 
nebezpečný.

A tím se dostávám k třetímu 
nešvaru. Objemný odpad, který 
můžete bezplatně předávat na 

sběrných místech, je komodita, 
která je dle vyhlášky přijímána od 
občanů, fyzických osob, které mají 
v obci trvalý pobyt nebo zde vlast-
ní nemovitost a uhradili poplatek 
za svoz a likvidaci odpadu. Tento 
odpad je přijímán v obvyklém 
množství a jedná se například o 
rozebraný nábytek, koberce, sta-
ré sportovní náčiní. Nepatří sem 
mimo jiné nebezpečný odpad, 
stavební odpad, pneumatiky. 

Přeloženo do praxe. Podnikatel, 
který svou podnikatelskou čin-
ností vyprodukuje odpad, musí 
mít nasmlouvanou odpadovou 
společnost pro jeho likvidaci a 
nemůže využívat obecní odpa-
dové hospodářství. Občan, kte-
rý si vyklízí svou nemovitost, 
nesplňuje „obvyklé množství“. 
Nebo jiný občan, který se snaží 
do hromady objemného od-
padu „zamotat“ i eternitovou 

desku, nedodržuje pravidla tří-
dění.

Abych nekončila jen „výčit-
kami“, přidám opět pochvalu. 
Proti roku 2019 jsme my všich-
ni v našich obcích snížili objem 
směsného komunálního odpa-
du o více jak 140 tun. A to si dík 
zaslouží.

Lenka Kudláčková,
referentka OÚ Kostomlaty 

nad Labem
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Na prístupu záleží
Vážení a milí spoluobčané, do-

volte mi podělit se o pár dojmů z 
veřejných záležitostí v naší obci. 
Přiznám se, že donedávna mne 
celkem míjely - jenže pak mě 
napadlo podívat se pozorněji na 
plán „Revitalizace středu obce“. A 
když jsem si pak ještě vzpomněl 
na osud zeleně jinde v obci, došlo 
mi, že nechávat veřejné záležitosti 
bez většího osobního zájmu ne-
musí být nejlepší přístup. Resp. 
že pak se mohu dočkat výsledků, 
kdy mi bude opravdu líto, že jsem 
se nesnažil udělat alespoň něco.

A tak jsem se pokusil argumen-
tovat za záchranu zeleně a stromů 
u Jednoty. Na zásadní zásahy do 
projektu může být sice pozdě, 
objektivně vzato ty břízy zřejmě 
opravdu nejsou v dobrém stavu, 
nicméně pořád má smysl mít sna-
hu zachránit alespoň to málo, co 
by zachránit šlo. Ta snaha tu není 
vidět. Minulé číslo KN přineslo 
vyprávění o tomto projektu pod 
titulkem „V korunách stromů“. 
Zajímavé čtení, jen se moc nepo-
tkává s konkrétní podobou pro-
jektu – pokud proběhne tak, jak 
je nakreslený, na koruny stromů 
si tak padesát let počkáme a teď je 
na pořadu revitalizace motorovou 
pilou. A nejde  jen o ty nešťast-
né břízy, projekt stále obsahuje 
řadu nelogičností a zbytečností, 
a tak je otázka, zda vůbec a proč 
tu chtít zrovna tohle. V podstatě 
jde o řešení jedné terénní vlny o 
výšce přibližně jednoho metru – 
což není mnoho ani na poměry 
Polabí – takže proč je nutné to 
celé řešit takto monumentálně? 
Jenže tuhle otázku se nikdo lidem 
v Kostomlatech nepokládal – zá-
měr se s veřejností nediskutoval, 
nepředkládaly se varianty, projekt 
se v jednotlivých fázích jen ve-
řejnosti prezentoval jako krásné 
hotové řešení, hlavně barevnými 
vizualizacemi. Realizace odha-
dem za menší desítky milionů, ale 
např. postavil k nástěnce v Jedno-
tě plakát s přehledným plánkem 
budoucího stavu, nebo alespoň 
připravit lidem srozumitelnější 
dokument, než 18MB technický 
výkres z CADu, na to se už v pří-
pravě projektu nedostalo. Ostatně 
– srozumitelný nákres toho, co 
se ve skutečnosti chystá, chybí i u 
zmiňovaného článku v minulém 

čísle KN. Místo toho jen dvě vi-
zualizace přes celou stránku. Rád 
bych na tomto místě poděkoval 
panu zastupiteli M. Veselému za 
organizaci petice, která by snad 
mohla pomoci tuto věc znovu 
otevřít.

Přiznávám, že jsem nepochopil, 
proč se řeší zrovna „Revitalizace 
středu obce“,  když všude kolem, 
zejména v připojených okolních 
vsích, nám na mnoha místech 
buď zcela chybí, nebo jsou v ža-
lostném stavu, normální chodní-
ky. Mluví se o tom, že chodníky 
budou, projekt na chodníky je v 
přípravě. Ano, nové chodníky se 
připravují - především tam, kde 
už chodníky jsou, tj. podél hlav-
ních silničních tahů obcí, tj. ulice 
9. května a Doubravská. Chodní-
ky jinde – zatím v nedohledu, ne-
plánuje se. A právě s chodníky je 
spojen můj druhý zážitek, o který 
bych se rád podělil. Na prosinco-
vém zastupitelstvu byla rekordní 
účast veřejnosti – a to od lidí byd-
lících na úseku 9. května od křižo-
vatky s Doubravskou k Dagrosu. 
O finálním plánu chodníků před 
svými domy se dozvěděli několik 
dní předem, nikdo s nimi podobu 
návrhu předem neprojednával a 
návrh se jim nelíbil – nově navr-
žené vjezdy ze silnice jim připad-
ly nepraktické, vesměs všichni 
chtěli mít možnost u silnice před 
svým domem bezpečně zastavit 
autem. Reakce vedení obce ne-
byla nejvstřícnější – místo snahy 
vyslechnout argumenty a hledat 
řešení převažovala obhajoba pro-
jektu tak už je nakreslen a diskuse 
se v nekonečných kruzích točila 
kolem toho, kolik že metrů šířky 
vjezdu stačí pro podélné zasta-
vení, jak to souvisí s rozvorem 
auta, že parkování na ulici není 
nárokové a lidé, když mají auta, si 
mohou parkovat na svém dvoře 
či zahradě, případně u nádraží, 
jak auta ruší vzhled obce a že je 
třeba zachovávat zeleň. Ano, ze-
leň – dvoumetrový travnatý pruh 
podél krajnice je zeleň, ze které by 
bylo škoda místy ukrojit parkova-
cí stání, zatímco před Jednotou a 
domem služeb se plánuje kácet, 
abychom mohli rozšířit betonové 
plochy.

Třetí postřeh se týká kostela a 

fary. Jak asi víte, existuje záměr 
přijmout darem kostel a hřbitov v 
Kostomlatech do vlastnictví obce, 
zmínka proběhla i v Kostomlat-
ských novinách. První veřejná 
informace o této možnosti zazně-
la na jednání zastupitelstva v září.  
S tím, že s nabídkou přišla sama 
Římskokatolická církev a prvotní 
reakcí vedení obce bylo (zjed-
nodušeně řešeno) - jednejme o 
převodu kostela a hřbitova, ale 
chtějme k tomu bezplatně převést 
i budovu fary a farskou zahradu. 
Na leden bylo k tomuto naplá-
nováno jednání na  pražském 
arcibiskupství. A podle podkladů 
na jednání zastupitelstva v úno-
ru bylo výsledkem jednání to, že 
církev je stále ochotna darovat 
kostel a hřbitov, ale požaduje za 
to pro sebe věcněprávně zajistit 
bezplatné užívání kostela, farskou 
zahradu vyměnit za zemědělské 
pozemky stejné hodnoty a faru 
prodat za cenu dle (nijak blíže 
nespecifikovaného) znaleckého 
odhadu. Případně, pokud obec na 
své náklady postaví (náhradou za 
havarijní vedlejší stavbu faře) pro 
potřebu církve novou budovu, je 
církev z ceny fary a farské zahrady 
slevit třetinu. Protinávrh církve je 
dále prezentován jako výsledek 
společného jednání, návrh na 
usnesení zastupitelstva zněl přes-
ně, jako tento protinávrh, jen s do-
plněnými parcelními čísly a takto 
bylo usnesení i schváleno. Hlasy 
některých zastupitelů o tom, že 
než se schválí záměr nákupu 
něčeho za odhadní cenu, měli 
bychom tu odhadní cenu znát, a 
nad dalším postupem se zamys-
let, zanikly. Kolem návrhu tak sice 
proběhla diskuse, ale marná, v 
některých momentech až bizard-
ní – mj. zaznělo, že v rukou církve 
hrozí památce zkáza a církev by 
(hypoteticky) také mohla kostel 
odsvětit a udělat z něho diskotéku, 
případně pronajmout (nespecifi-
kovaným) Vietnamcům, že kdo 
není (původem) z Kostomlat, ne-
musí hodnotu památky náležitě 
docenit, že kdo (ze zastupitelů) byl 
ve „straně“, neměl by se k záleži-
tostem kostela vůbec vyjadřovat, 
že jde o nevyčíslitelnou hodnotu 
a proto není třeba nic vyčíslovat.. 
Zda by měl být nějaký cenový 
strop odhadní ceny, jaké nové 

náklady si vyžádá údržba těchto 
objektů, kolik by stála jejich re-
konstrukce, jak by ji bylo možné 
financovat, k čemu objekty obec 
vůbec potřebuje, když chátrajících 
nevyužitých objektů je už v obci 
několik, zda není v Kostomlatech 
opravdu nic účelnějšího k investo-
vání, případně jak je vůbec mož-
né, že dosavadní vlastník mohl 
dovést kostel do stavu, v jakém je, 
a proč teď hodlá přenést starost na 
obec, při ponechání výhod pro 
sebe, na to se už nedostalo.

Co mají tyto záležitosti spo-
lečného? Ne úplně šťastný pří-
stup a styl komunikace ze strany 
vedení obce. Přitom to jsou zají-
mavé záměry, které mohou mít 
skvělý přínos pro obec, pokud 
by byly koncepčněji zvažovány 
a pokud by bylo lépe naslou-
cháno veřejnosti, kdyby vedení 
obce více zjišťovalo, co a jak lidé 
chtějí. Místo toho se u těchto 
záměrů od nějakého momentu 
začal uplatňovat spíše přístup, 
že když už je to nějak nakres-
leno, to zkrátka protlačit a pro-
hlasovat dál, prezentovat jako 
hotové, dotazy a připomínky 
sice vyslechnout, ale zahrát do 
ztracena nebo odkázat na řešení 
v budoucnu a hlavně jet dále v 
naplánovaných kolejích, pokud 
možno nic neměnit, neupravo-
vat, s poukazem, že už je to ho-
tové, připravené, je termín pro 
dotaci apod. A to je škoda, pro-
tože tím je zbytečně devalvován 
možný přínos těchto projektů i 
poctivá snaha všech, kteří se na 
nich podílí, v případě kostela a 
fary i upřímná snaha farníků a 
všech dobrovolných dárců sta-
rat se o stav a další osud těchto 
památek. Změna určitě není 
možná hned a nepřijde sama a 
myslím, že není ani závislá na 
současném či budoucím za-
stupitelstvu nebo vedení obce. 
Záleží na zájmu a přístupu nás 
všech – tedy prosím zajímejte se, 
ptejte se, navrhujte – není smy-
slem zastupitelské demokracie 
nechat zástupcům bianco šek a 
dál se nestarat. Smyslem a obsa-
hem zastupitelské demokracie 
je naše zastupování – a to klade 
nároky na obě strany. Děkuji.

Tomáš Korotvička         
 Příspěvky čtenářů ne vždy vyjadřují názory Redakční rady Kostomlatských novin a nejsou u nich prováděny jazykové korektury
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Česká školní inspekce v MŠ

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,
ráda bych vás seznámila s nej-

novějším děním v naší mateřské 
škole.

V období od 11.2. do 11.3., což 
je celý měsíc s výjimkou čtyř dnů 
provozu, jsme se díky nezodpo-
vědnému a neetickému chování 
některých rodičů dětí ocitli dva-
krát v nařízené karanténě kvůli 
šíření onemocnění COVID-19. 
Jelikož není v obou případech 
možné se nikterak právně bránit, 
ráda bych alespoň touto cestou 
popsala následky, které jsme byli 
nuceni všichni, tedy děti, rodiče, 
personál a jejich rodiny, nést.

Vedení školy v dostatečném 
předstihu reagovalo na zhoršení 
epidemické situace v ČR vydá-

ním zákazu vstupu třetích osob 
do budovy MŠ, čímž byl samotný 
provoz s vydáváním a přebírá-
ním dětí náročnější na personál-
ní podmínky (učitelka nesmí od 
dětí odejít, v šatnách fungovali 
nepedagogičtí zaměstnanci s na-
výšením pracovní doby). Dalším 
opatřením ze strany vedení MŠ 
bylo průběžné zajištění ochran-
ných prostředků dýchacích cest 
ze svého rozpočtu. Mateřská škola 
je také na své náklady pravidelně 
dezinfikována.

S čím jsme ovšem nepočítali, 
byl, kulantně řečeno, laxní přístup 
některých rodičů k respektování 
obecných hygienických zásad a 
opatření v ČR, ke zdraví ostat-
ních dětí, personálu a jejich rodin. 

Díky nákaze pedagogického per-
sonálu včetně členů jejich rodin 
vyvstal problém s uvedením MŠ 
do opětovného provozu po perso-
nální stránce. Přesto jsme provoz 
zajistili plně a bez omezení.

Velice nás mrzí, že se situace s 
nákazou v MŠ opakovala v pod-
statě ihned po znovuotevření a ze 
stejného důvodu ze strany rodičů.

Někdo by mohl namítnout, 
že je naše zařízení uzavřeno na 
základě vládního nařízení, je ov-
šem třeba si uvědomit, že opě-
tovný potvrzený výskyt nákazy v 
MŠ vedl k dalšímu povinnému 
trasování a má důsledky pro děti 
a jejich rodiny. Děti již potřetí v 
období jednoho měsíce byly vy-
staveny testování PCR testy a byla 

jim nařízena čtrnáctidenní karan-
téna. Důsledky pro zaměstnance 
jsou stejné, navíc bylo díky karan-
téně znemožněno očkování proti 
onemocnění COVID-19.

Co k tomu dodat? Pevně dou-
fáme, že k dalšímu podobnému 
incidentu již nedojde, a že převáží 
zdravý rozum a vnitřní morálka 
každého.

Se znění tohoto článku se 
ztotožňují všichni zaměstnanci 

MŠ: Kateřina Hakenová, Jessica 
Štejmová, Jitka Pokorná, Moni-

ka Hrázská, Naděžda Šmol-
dasová, Jana Herajnová, Dana 

Brabcová, Helena Rýparová, 
Ludmila Vitoušková, Radka 

Vránska, Bc. Eva Sochová.

Ráda bych vás seznámila s vý-
sledky České školní inspekce, která 
naši školku navštívila v lednu 2021 
v rámci pravidelné periodické kon-
troly.

 Předmětem kontroly 
bylo dodržování vybraných usta-
novení školského zákona a sou-
visejících a prováděcích právních 
předpisů, které se vztahují k po-
skytování vzdělávání a školských 
služeb.

 Výsledkem kontrolního 
zjištění bylo, že nedošlo k porušení 
výše uvedených právních předpi-
sů, nedostatky zjištěné při předešlé 
inspekční činnosti škola odstranila. 
Ve vývoji školy je také pozitivně 
hodnoceno zkvalitnění materiál-
ních podmínek pro vzdělávání, 
úroveň vzdělávání jako takového 
uplatňováním alternativního pe-
dagogického směru Začít spolu a 

implementace prvků Montessori 
pedagogiky.

 Předmětem inspekč-
ní činnosti bylo také zjišťování a 
hodnocení podmínek, průběhu a 
výsledků vzdělávání podle školní-
ho vzdělávacího programu, jeho 
naplňování a soulad s právními 
předpisy a rámcovým vzdělávacím 
programem.

 Ze závěrů ČŠI vyply-
nulo, že silnou stránkou školky je 
realizace promyšlené koncepce s 
funkčně nastaveným a účinně re-
alizovaným kontrolně hodnotícím 
systémem, která příznivě přispívá 
k rozvoji MŠ. Bylo také zjištěno, že 
vstřícný přístup pedagogů k dětem 
se projevuje velmi příznivým kli-
matem pro vzdělávání. Z hlediska 
funkčnosti spolupráce s vnějšími 
partnery došla ČŠI k závěru, že tato 
příznivě ovlivňuje vzdělávání dětí, 

neboť nabízí aktivity v přirozených 
souvislostech s hlubším prožitkem. 
Dále bylo konstatováno, že efektiv-
ní spolupráce školy s odborníky, 
zejména ze školských poraden-
ských zařízení, vede ke stanovení 
vhodných pedagogických postu-
pů při vzdělávání každého dítěte. 
Účelně je podporována samostat-
nost a sebeobsluha dětí. Škola také 
funkčně využívá vzdělávací meto-
dy a formy, diferencovaná vzdě-
lávací nabídka (zohledňující věk, 
schopnosti a potřeby jednotlivých 
dětí) zvyšuje kvalitu vzdělávacího 
procesu.

 Nejvyšším oceněním 
ČŠI je příklad inspirativní praxe. 
Škola dle zjištění poskytuje dětem 
velmi kvalitní vzdělávání s využí-
váním principů Montessori peda-
gogiky a pedagogiky Začít spolu 
pro předškolní věk a moderních 

trendů předškolního vzdělávání. 
Účinně rozvíjí sociální kompeten-
ce dětí, což se příznivě projevuje v 
dobré úrovni jejich personálních 
dovedností. Promyšleně přes účin-
né sebehodnocení vede děti k re-
spektu k ostatním.

 Úplné znění Inspekč-
ní zprávy včetně z let minulých, 
naleznete na našich webových 
stránkách v záložce ČŠI.

 Pozitivní hodno-
cení ČŠI je pro zaměstnance 
naší školy velkou motivací při 
pokračování v efektivně nasta-
veném systému, je také pomy-
slným odrazovým můstkem v 
postupném budování prestiže 
MŠ implementací alternativních 
metod při výchově a vzdělávání 
dětí. 

Bc. Eva Sochová, ředitelka MŠ

Všechny podstatné infor-
mace o MŠ jsou zveřejněny 
na našich webových stránkách 
www.mskostomlatynl.cz, 
případně je možné nás kon-
taktovat s dotazy prostřed-
nictvím mailu ms.kostomla-
tynl@gmail.com nebo na 
telefonním čísle 721 437 118.

Samotný zápis do MŠ, 
tzv. správní řízení (Zákon č. 
500/2004 Sb., správní řád), 

má několik etap se závaznými 
termíny.

1.) Vyzvednutí Žádosti o 
přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání:

Zákonní zástupci si mohou 
stáhnout potřebný formulář 
na webových stránkách MŠ v 
záložce Zápis nebo si jej ve výji-
mečném případě po předchozí 
telefonické domluvě mohou 
vyzvednout osobně v ředitelně 
MŠ.

2.) Podání vyplněné žádosti 
a přidělení registračního čísla:

Termín: 6. května 2021 v 
čase 12:00 – 17:00 hod.

              7. května 2021 v čase 
7:00 – 12:00 hod.

Místo: ředitelna MŠ Kosto-
mlaty nad Labem (první pavi-
lon)

Podání žádosti je možné tě-
mito způsoby:

1.) Do datové schránky 
MŠ – fggktbc

2.) Emailem s uznáva-
ným elektronickým podpi-
sem (nelze jen poslat prostý 
email) na ms.kostomlatynl@
gmail.com

3.) Poštou na adresu – 
Školní 370, Kostomlaty nad 
Labem 289 21

4.) Osobní podání přímo 
v MŠ- ředitelna ( první pav-
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Statek Rychetských, Lány

lon) – 6. 5. 2021 v čase 12:00 
– 17:00 hod, 7. 5. 2021 v čase 
7:00 – 12:00 hod).

Příjem žádostí bude or-
ganizován tak, aby nedošlo 
k vyšší koncentraci osob a k 
vyššímu pohybu osob v pro-
storách MŠ.  

Zastupuje-li dítě jiná osoba 
než jeho zákonný zástupce, je 
zároveň podstatné, aby dolo-
žila své oprávnění dítě zastu-
povat.

K žádosti je nutné přiložit:

1.) Kopii rodného listu dítěte.
2.) Doložení řádného očkování 

dítěte na Žádosti o přijetí od prak-
tického dětského lékaře či potvrze-
ní, že je dítě proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podro-
bit pro trvalou kontraindikaci.

3.) Nahlížení do správního spi-
su:

Žadatel má možnost nahléd-
nout do správního spisu založené-
ho na základě podané žádosti.

Termín: 13. května 2021 v čase 
10:00 – 12:00 hod.

Místo: ředitelna MŠ Kostomlaty 
nad Labem (první pavilon)

4.) Předání Rozhodnutí o při-
jetí / nepřijetí do MŠ zákonnému 
zástupci:

Termín: 21. května 2021 v čase 
10:00 – 12:00 hod.

Místo: ředitelna MŠ Kostomlaty 
nad Labem (první pavilon)

Seznam přijatých a nepřijatých 
dětí do MŠ bude zveřejněn dne 
21. 5. 2021 na webových strán-
kách MŠ a vstupních dveřích jed-

notlivých pavilonů.
Kritéria pro přijímání dětí 

jsou po seznámení zřizovatele 
zveřejněna v zákonném termí-
nu na veřejně přístupném místě 
(vchodové dveře jednotlivých 
pavilonů) a na webových strán-
kách MŠ.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

 Bc. Eva Sochová, 
ředitelka MŠ

Základní škola Kostomlaty nad Labem

Anglická olympiáda

Školní projektový den 

Vážení 
rodiče a 
milí žáci,

 
poslední 

únorov ý 
týden u 

nás ve škole proběhla instalace di-
gitálního školního panelu ÁMOS 
VISION. Projekt ÁMOS vision se 
zaměřuje na předávání informací 
ve škole novou, inovativní for-
mou. Co si pod tím můžete před-
stavit? Klasickou školní nástěnku 
nahradil dotykový panel, kde je 
veškerý obsah k dispozici digitál-
ně na pár kliknutí.

  ÁMOS vision přináší přehled 
důležitých školních informací, 
jako jsou rozvrhy, jídelníček, škol-
ní akce, soutěže nebo kroužky. 
Také poskytuje podporu v obtíž-
ných životních situacích včetně 
kontaktů na podpůrné organiza-
ce. Denně se také na digitálním 
panelu objevují spoty zaměřené 
na osvětu a prevenci a mnoho 
tematických kampaní pro děti a 
mládež, které se pravidelně aktu-
alizují. Díky zajímavým videím se 
žáci originální formou dozvědí, 
jak poskytnout první pomoc, 
pečovat o své zdraví, třídit odpad 
nebo jak pomoci šikanovanému 
spolužákovi. Obsah je vytvoře-

ný ve spolupráci s odbornými 
garanty (Besip, Dětské krizové 
centrum, Asociace společenské 
odpovědnosti, centrum pro po-
ruchy příjmu potravy Anabell, 
Záchranný kruh, Policie ČR, 
E-bezpečí a dalších). Podává in-
formace o středních a vysokých 
školách a jejich oborech. Nabízí 
pravidelně aktualizované zpra-
vodajství – Novinky.cz, Seznam 
zprávy a aktuality z redakce Ří-
zení školy. A na závěr odhaluje 
soutěže, kvízy, life hacky nebo 
easter eggy pro obzvlášť zvídavé 
studenty. 

 

 Je to zkrátka moderní komuni-
kační nástroj pro všechny a pevně 
věříme, že se s ním budete moci 
brzy seznámit ve škole osobně.

Mgr. Erika Drobná,
ředitelka školy

Ve dnech 22. a 23. 2. 2021 
proběhlo školní kolo olympiády 
v anglickém jazyce. Soutěž byla 
realizována v několika kategori-
ích. Naší školy se týkaly kategorie 
dvě, tj. I. A (6. a 7. třída) a II. A (8. 
a 9. třída). Kategorii I. A vyhrála 

Kamča Houdková (6. třída), ka-
tegorii II. A Daniela Dobrovod-
ská (9. třída). Vítězky postoupily 
do okresního kola, které zajišťuje 
DDM Symfonie v Poděbradech.

Letos se celá soutěž koná dis-
tanční formou  - školní kolo přes 

Google Meet, okresní kolo přes 
MS Teams. Celá soutěž je z orga-
nizačních důvodů omezena jen 
na konverzaci. Účastníci se v krát-
kosti představí, vylosují si téma a 
bez přípravy o něm několik minut 
hovoří. Nakonec zodpoví doplňu-

jící otázky. Hodnotí se jazyková 
pohotovost a kreativita, bohatost 
slovní zásoby, výslovnost a gra-
matická správnost.

Mgr. Tereza Říhová

Husky - psí spřežení
V rámci projektu Učíme se spo-

lu jsme pro děti připravili tematic-
ké odpoledne zaměřené na psy. 
Poznávali jsme různá psí plemena 
a jejich konkrétní využití. Společ-
ně s dětmi jsme zjišťovali, že pes je 
nejen přítelem člověka, ale také se 
stává v mnoha ohledech velkým 
pomocníkem. V části programu 
se děti informovaly zábavnou a 
interakční formou o životě ple-
mene Sibiřské husky. Měly mož-
nost seznámit se se třemi psími 

kamarády tohoto plemene, jejich 
historií, životem, povahou i výcvi-
kem. Dozvěděly se, kdo je mašér, 
vyzkoušely si speciální sáňky a 
poznaly tajemství psích spřežení. 
Pestrou vsuvkou představení hus-
ky bylo tříměsíční štěně, které se 
dětmi nenechalo dlouho pobízet 
a zapojilo se do veselé honičky.

Dětem vzpomínkou na toto 
odpoledne je sádrový odlitek psí 
tlapky a jejich výtvarné ztvárnění 
husky různými technikami, pro-
zatím vystavené v hale naší školy.
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Školní družina

Akce školního parlamentu

Pohled na pandemii COVID – 19 očima školních dětí

Badatelský klub
 Badatelský klub byl po 

dva školní roky nabídnut 
dětem 1. stupně, které pra-
videlně navštěvovaly škol-
ní družinu. V průběhu 32 
lekcí bylo průběžně využí-
váno badatelsky oriento-
vaného vyučování a metod 
aktivního a zážitkového 
učení. S dětmi jsme s nově 
pořízenými pomůckami v 
prostorách školy a jejím 
okolí bádali, objevovali i 
vyráběli. Z mnoha lekcí si 
děti odnášely výrobek, kte-
rý měly možnost vzájemně 
sdílet, a po nějaký čas jim 

připomínal naše setkání. I 
tyto aktivity částečně za-
sáhla covidová opatření a 
bylo potřeba přizpůsobit 
se situaci. V online formě 
jsme v setkáních pokračo-
vali dál. Pokládali jsme si 
badatelské otázky, vysvět-
lovali si možné pokusy, 
hledali možnosti, jak je 
uskutečnit, povídali si a 
tvořili. Badatelský klub je 
u svého konce a z kladných 
reakcí dětí lze usoudit, že 
měl své opodstatnění a 
splnil svůj účel. Patří velké 
díky všem zúčastněným.

V lednu jsme si s dětmi 
v naší družině povídali o 
zásadách první pomoci. 
Mnoho dětí již mělo zku-

šenost s vlastním úrazem. 
Připomněli jsme si důleži-
tá telefonní čísla na tísňové 
linky. Děti se naučily ošet-

řit popáleniny a zlomené 
končetiny. Seznámily se s 
první pomocí při zástavě 
srdce a dechu. Samy si vy-
zkoušely obvázat zranění 

a na figuríně i nepřímou 
masáž srdce.

V únoru se uskutečnil ve 

školní družině Masopustní 
karneval. Povídali jsme si 
o masopustních tradicích 
a vyráběli s dětmi mas-
ky zvířátek, pohádkových 
postav a různé škraboš-
ky. Děti se při promenádě 
předvedly ve svých krás-
ných maskách, za které 
získaly drobné odměny. 
Odpoledne plné písniček, 
tanců a soutěží se nám vel-
mi vydařilo.

Hana Dvořáková,
vychovatelka ŠD              

Už ani přesně nevím, kolikátý 
den učím distančně, ale co vím 
jistě, je to, že žáci mé třídy si ve-
dou docela dobře. Přihlašují se 
každý den na videokonference, 
pracují v Google učebně a snaží 
se plnit zadané úkoly.

Čas od času mě něčím pře-
kvapí. Naposledy se tak stalo 
při hodině slohu, kdy dostali za 
úkol napsat dopis svému blíz-
kému rodinnému příslušníko-
vi, ve kterém se měli zamyslet 
nad tím, jak je ovlivnila pande-

Školní parlament pracuje 
i v této nelehké době. Pra-
videlně se schází na on-
line schůzkách a vymýšlí, 
plánuje akce pro žáky. 

Školní parlament vy-
hlásil na měsíc únor foto-
grafickou soutěž na téma: 
ZEMĚ CORONY ČESKÉ. 
Fotografie jsou k vidění 
před hlavním vchodem 
školy. Parlament vyhod-

notí a ocení během března 
nejlepší práce. 

Členové parlamentu ve 
spolupráci se svými ko-
ordinátorkami připravili 
hru: HLEDÁNÍ POKLA-
DU ANEB PO STOPÁCH 
BOHUMILA HRABALA. 
Tato rodinná hra vede po 
obci a je dlouhá tři kilo-
metry. Rodiče obdrží map-
ku s fotografiemi míst, kde 

žák najde ukryté úkoly. 
Zahrát si může vzhledem 
k obtížnosti úkolů kdoko-
liv. Prosíme tímto o dodr-
žování pravidel hry, pravidel 
bezpečnosti a hygienických 
opatření. Členové parlamentu 
budou prvními účastníky hry 
a zároveň budou postupně 
kontrolovat stanoviště. Dou-
fáme, že hra zaujme jak malé, 
tak velké účastníky. Zároveň 

prosíme o zpětnou vazbu 
hry. V prostorách školy bude 
umístěna krabička na případ-
né návrhy vylepšení, zhod-
nocení hry. Chceme i nadále 
vytvářet podobné naučné hry 
v obci a okolí. 

Koordinátorky školní-
ho parlamentu: Mgr. Len-
ka Klepalová a Mgr. Soňa 
Váňová

mie COVID – 19. Nejlepší vý-
tvory jsem odeslala do soutěže, 
kterou vyhlašuje Světová poš-
tovní unie, ale to mi stále přišlo 
málo.  Tak jsem se rozhodla, že 
se s Vámi o některé tímto způ-
sobem podělím. Do vlastních 

dopisů nebylo žádným způso-
bem zasahováno.

Hana Hudcová, 
třídní učitelka 

skvělých čtvrťáků
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Klub Kamarád

Vzhledem k přísným 
nařízením a covidovým 
opatřením, jsme od za-
čátku roku provoz Klubu 
nemohli zahájit. Snažíme 
se připravovat na dny, kdy 
nám to bude umožněno. I 
přesto nezahálíme a při-
pravili jsme pro vás tři 
venkovní hry: Prázdnino-
vé putování, Velikonoč-
ní cestu a po letech jsme 
obnovili Mydlovarský 
quest. V počátku jarních 
prázdnin byla opatření 
ještě více zpřísněna a my 
se rozhodli počkat se zve-
řejněním první hry na pří-

znivější dobu. Pravidla a 
průběh ke hrám naleznete 
na webu Klubu www.klub-
kakamarad.cz, facebooko-
vých stránkách a ve vitríně 
u haly BIOS. Zahrát si s 
námi může každý, kdo má 
chuť zpestřit si procházku. 
Máte se na co těšit.

Na léto plánujeme v ter-
mínu 31. 7 – 7. 8. 2021 
Rodinný táborový kemp 
2021, v případě zájmu nás 
kontaktujte na klub.kama-
rad@seznam.cz

                                   
  KNIHOVNA   
Od března máme v 

knihovně nové knihy (viz 
seznam). Knihovna kvů-
li covidovým opatřením 
má otevřené zatím výdej-
ní okénko a to pouze v 
pondělí od 16 - 17 hod. I 
nadále nabízíme službu 

roznášky přímo domů ke 
čtenáři. V novém roce při-
byly i nějaké dary, které 
již nyní společně s novin-
kami naleznete v nabídce 

knihovny. Těšíme se na 
lepší časy, kdy se budeme 
moci potkávat.

Klub Kamarád

Seznam nových knih:

L. Kepler – Zrcadlový muž

A. Jacobsová – Kavárna u An-
děla. Osudová léta

M. Klevisová – Zlodějka pří-
běhů

J. Bauer – Na straně českého 
krále

V. Vondruška – Spiknutí obě-
šenců

K. Gillerová – Miluj mě na-
vždy

J. K. Rowling – Ikabóg 

P. Soukupová – Věci, na které 
nastal čas

K. Smolíková – S Komen-
ským do komiksu

I. Peroutková – Valentýnka a 
veterinární ordinace

J. Flanagan – Hraničářův 
učeň. Klan rudé lišky

J. Flanagan – Hraničářův 
učeň. Souboj na Araluenu.

Dobrou noc, Tlapky!
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Vzhledem k opatřením pro-
ti pandemii COVID – 19 je 
naše činnost omezena. Nyní 
se zaměřujeme na zajiště-
ní akceschopnosti výjezdo-
vé jednotky. Proběhl výcvik 
jednotky, byla přezkoušena 
čerpadla, plovoucí čerpadlo, 

elektrocentrála, doplněny po-
honné hmoty. 7 členů úspěšně 
absolvovalo odborné kurzy 
v Bílých Poličanech – velite-
lé, strojníci, nositelé dýchací 
techniky. Pro kvalitní zásahy 
nám obec zakoupila 2 ks přet-
lakových dýchacích přístro-
jů. Věnovali jsme se údržbě 
vodních zdrojů (čištění a pro-
plach), úklidu objektu zbroj-
nice a okolí. V garážích bylo 
instalováno dobíjení a kon-
zervace autobaterií. Proběhla 
revize přívěsného žebříku, re-
vize ručních hasicích přístro-

jů. Na OSH Nymburk bylo 
odesláno hlášení o činnosti 
a zaplatili jsme také členské 
příspěvky. Starosta SDH se 
také setkal s PhDr. Ivanou  
Šmejdovou a předal jí pod-
klady o historii sboru, aby je 
mohla začlenit do připravova-
né knihy o obci.

Připravujeme:
pálení „čarodějnic“, Den 

otevřených dveří v hasičské 
zbrojnici (svátek sv. Floriana 
– patrona hasičů), požehnání 
vozidlům s posezením, čeká 
nás účast na dalších kurzech 

Velikonoce ve zvonici

Z činnosti SDH Hronětice

Během dubna vás srdečně 
zveme k procházce k místní 
zvonici, kde bude přichystána 

velikonoční dekorace v duchu 
jara, starých tradic a lidových 
zvyků. Minivýstava bude zpří-

stupněna od 1. 4. do 18. 4. vždy 
během celého dne.

Další plánovanou akcí je Noc 

kostelů 2021, která letos při-
padá na den 28. května.

Farníci

KOSTOMLATY N. LABEM

Zimním Polabím 2021

Členové odboru turisti-
ky v Kostomlatech připra-
vili pro širokou veřejnost 
na sobotu 30. ledna již pátý 
ročník zimního pochodu, 
který musel proběhnout 
za přísných hygienických 
podmínek i vládního naří-
zení pro pandemii. Proto 
bylo startovních míst cel-
kem 5 a startovalo se mezi 
7 – 11 hodinou, aby se na 
startu nezdržovalo mnoho 
pochodníků najednou a 
mohly být větší rozestupy. 
Startovalo se vždy z nádra-
ží ČD a to v Čelákovicích, 
Třebestovicích, Libici nad 
Cidlinou, Poděbradech a 
Hořátvi. Počasí tentokrát 
nebylo tak dobré. Celý 
pátek propršel a v sobotu 

ráno ještě počasí nevěsti-
lo nic dobrého, ale během 
dne se umoudřilo a krátce 
po poledni se již obloha za-
modrala a chvílemi i pro-
svitlo slunko, to již někteří 
účastníci byli v cíli a další 
ještě na trasách. Celkem 
odstartovalo 260 účast-
níků z více než 80 obcí a 
měst naší vlasti. Všichni 
směřovali do Nymburka, 
kde byl cíl. Zde si všichni 
vyzvedli pamětní listy a 
samolepku s motivem za-
sněžených nymburských 
hradeb, drobné občerstve-
ní a poté se rozjeli domů. 
Všichni byli nadšeni a dě-
kovali pořadatelům, že se 
nebáli a tuto akci připravi-
li a bylo vidět, že když se to 
dobře připraví, tak to jde, 
o čemž svědčí velké množ-
ství pochvalných zápisu do 
kroniky pochodů. Nejstar-
ší účastnicí byla paní Hana 
Rakušanová z Prahy, která 
se ve svých 90 letech vyda-
la na trasu 10 km z Podě-

v Nymburce i Bílých Poliča-
nech.

V této době náš sbor čítá 
77 členů. Do soutěží máme 
přihlášeno 1 družstvo mužů. 
Plánovaná činnost je jedna 
věc, ale vše se bude odvíjet 
od bezpečnostní situace v 
ČR, zda dojde k rozvolnění 
opatření. O naší činnosti bu-
dete průběžně informováni v 
obecních novinách.

Miroslav Škornička, 
starosta SDH

brad. Z naší obce si přišlo 
projít svoji trasu 16 spo-
luobčanů. Mezi účastníky 
byl také jeden pochodník z 
Itálie a mezi nejvzdáleněj-
ší z naší republiky patřili 
turisté ze Vsetína, Brna, 
Sušice a pak bližších míst 
směrem ke Kostomlatům. 
Poděkování patří 14 čle-

nům odboru, kteří celou 
akci zajišťovali, a také ob-
sluze restaurace Žofín v 
Nymburce, jež zajistila ob-
čerstvení.

Za KČT odbor 
Kostomlaty

zapsal Duběnka Zdeněk
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Psáno v kronice
Rozkoš

Dne 18. ledna 1931 
konala se soudní dražba 
u Okresního soudu 
v  Nymburce na domek 
Aloise Touše v Rozkoši čp. 
31

Domek koupil p. Jos. Kuchta 
z Lán čp. 40 za 18 000Kč.

Od  2.do 8.prosince 1934 
byly konány ve farním chrámu 
v Kostomlatech  svat. misie za 
vedení  dvou misionářů ze 
Staré Boleslavi. Účast věřících 

také i z  našich obcí byla 
veliká a svaté misie skončily 
eucharistickým průvodem.

K 1. lednu 1935 napočteno 
bylo v  naší obci zemědělské 
zvířectvo: 2 valaši, 1 klisna, 40 
krav, 2 voli, 5 jalovic, 10 telat, 

9 prasnic, 51 pečenáčů a 15 
koz.

   Z  kroniky Lán a 
Rozkoše

Marta Dvořáková

Všechna fota: Z archivu obyvatel Rozkoše
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Společenská kronika

Rozhovor s manželi Boženou a Josefem Zelinovými

Blahopřejeme k významným jubileím:
Paní Růženě Janulové z Kostomlat
Paní Marii Skořepové z Hronětic
Paní Aleně Hübnerové z Kostomlat
Paní Anně Syrové z Kostomlat
Panu Janu Dvořákovi z Kostomlat
Paní Aleně Hlavičkové z Kostomlat
Paní Marii Vaňkové z Kostomlat
Panu Josefu Mejzrovi z Rozkoše
Panu Jiřímu Zinkovi z Kostomlat
Paní Ivaně Součkové z Kostomlat
Paní Aleně Stiborové z Kostomlat
Panu Josefu Brynychovi z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali:
Annu Skořepovou z Kostomlat
Nikolu Pohlovou z Lán
Terezu Trefilovou z Lán

Naposledy jsme se rozloučili:
S panem Jiřím Jeníkem z Lán
S panem Josefem Lacinou z Kostomlat
S paní Věrou Dytrychovou z Kostomlat

Oslavili jste úžasné výročí svat-
by. Vzpomínáte si ještě na ONEN 
den, kdy jste si řekli své ANO? 
Utkvěl Vám v hlavě nějaký zají-
mavý moment?

Samozřejmě! Svatbu jsme 
měli na obecním úřadě v Kosto-
mlatech v 11 hodin. Pan oddá-
vající byl z Hronětic. Pak jsme 
jeli do Nymburka do kostela Sv. 
Jiljí. V té době byla v obci pou-
ze dvě auta. Jedno vlastnil pan  
Rychetský z kraje Lán, který nás 
na svatbu dovezl. Jednalo se o tří-
sedadlové Aero. Byl to zážitek.

Jak jste se vlastně poznali? 
Boženku jsem potkal na ulici v 

Kostomlatech a hned jsem si řekl, 
že tu si vezmu! Domluvili jsme 
se, že se sejdeme na tancovačce v 

Mnoho energie a elánu do nadcházejícího jara a také 
pevné zdraví do této nelehké doby!!

            Redakce KN

Sokolovně a od té 
doby jsme spolu. 
Moje rodina přišla 
do Kostomlátek 
z Moravy, a kvůli 
době a zabrání 
majetku byli nu-
ceni se tam vrátit. 
15. 01. 1951 se celá 
má rodina vrátila 
na Moravu, ale já 
se rozhodl zůstat 
s Boženkou. Její 
rodiče mě u nich 
nechali bydlet, i 
když jsme ještě 
nebyli sezdaní, 
což v té době bylo 

velmi pokrokové. Božence teh-
dy bylo 17 let a musela se nechat 
zplnoletnit, abychom se mohli 
03. 02. 1951 vzít. 

V dnešní době počty uzavře-
ných manželství spíše klesají. 
Jak to vnímáte Vy jako pár, kte-
rý oslavil diamantovou svatbu? 
Myslíte, že to zásadně ovlivní 
naši společnost? 

Důležité je, zda se ti dva lidé 
mají rádi. Vztah, kde není man-
želství uzavřeno, partneři snáze 
opouštějí, aniž by se snažili ne-
shody řešit včas a rozpadu vzta-
hu zabránili. Manželství je, podle 
mě, pevnější svazek, ze kterého 
se nemá při prvních potížích utí-
kat. Je nutné řešit neshody včas a 
nezavírat před nimi oči. Na lásce 

a vzájemné úctě se v man-
želství musí pracovat neu-
stále. Kdysi jsem někde četl: 
"Člověk se učí přes prožitky, 
pochopení a poznání, ale 
také přes odpuštění, i ono 
životem jde s námi."

Máte nějakou radu pro 
novomanžele, nebo třeba i 
déle sezdané? 

Neberte svou lásku jako 
samozřejmost. Pečujte o ni 
jako o květinu, kterou, když 
nebudete zalévat, tak Vám 
brzy uschne. A to by byla 
přeci velká škoda. Dělejte 
si vzájemně radost i zdán-
livými maličkostmi. Popřát 
si dobré ráno a dát si kaž-
dý den pusu při odchodu 
do práce a příchodu je to 
nejmenší. I po letech to vy-
kouzlí úsměv na rtech toho 
druhého. 

Dokáže Vás ještě po to-
lika letech Vás manžel/
manželka něčím překva-
pit a potěšit, nebo naopak 

rozzlobit? 
Pepa nikdy nezapomněl 

na naše výročí svatby a vždy 
i po tolika letech od něj 
dostanu své oblíbené kvě-
tiny. Teď nás nejvíce potěší 
společně strávené chvilky u 
odpolední kávy nebo hraní 
karet. Občas se k tomu stáří 
přidává i tvrdohlavost, ale 
po těch letech máme spolu 
svatou trpělivost.

Na závěr - co byste přáli 
nám všem do budoucích let?

  V této složité době se dr-
žíme hesla: "Veselá mysl, půl 
zdraví!" Hodně se spolu směj-
te, zpívejte si a radujte ze ži-
vota se svými blízkými.   My 
se tím řídíme a funguje to na 
všechny strasti života.

Děkujeme za rozhovor, 
přejeme Vám oběma hlavně 
pevné zdraví, spoustu drob-
ných i velkých radostí  a ještě 
mnoho společně prožitých let.

Martin Piják


