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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
s blížícím se koncem jara a s postupným 

rozvolňováním nepříjemných omezení se 
snad konečně dočkáme letních dní tak, jak 
je známe z dob předchozích. Přestože nám 
zmíněná opatření dlouhou dobu výrazně 
komplikovala život, podařilo se nám pro 
zahájenou sezonu připravit mnoho akcí, se 
kterými bych vás ráda seznámila.

Začnu našimi nejmenšími. V areálu ma-
teřské školy pokračují práce na rekonstruk-
ci třetího pavilonu. Byly provedeny vnější i 
vnitřní omítky, v současné době se dokonču-
jí obkladačské a instalatérské práce, dokon-
čuje se elektroinstalace, čeká se na osazení 
vnitřních dveří, instalaci venkovních žaluzií, 
protihlukových panelů, svítidel a podlaho-
vých krytin. Stavba pokračuje v souladu 
se schváleným harmonogramem, a tak k  
31. červenci tohoto roku očekáváme pláno-
vané předání díla k užívání.  Následně bude 
pavilon dovybaven novým nábytkem a dal-
ším potřebným příslušenstvím. Ihned poté 
bude zahájena další etapa díla, tzn. dojde 
k demolici posledního pavilonu mateřské 
školy, který bude podobně jako předchozí 
dva pavilony vybudován zcela znovu.

Také v základní škole budou pokračovat 
stavební práce podle původního plánu. V 
případě, že se obci podaří získat dotaci, bu-
dou zatepleny střechy a položena nová střeš-
ní krytina na posledních dvou pavilonech 
(spojovací krček a pavilon „C“ u haly BIOS). 

V pavilonu „B“ pak bude provedena kom-
pletní rekonstrukce vodovodu, kanalizace 
a elektroinstalace, na chodbách budou po-
loženy nové podlahové krytiny, instalovány 
podhledy a nově bude zrekonstruována i 
kuchyňka pro výuku vaření. Bude to akce 
velmi náročná nejen po finanční stránce, 
ale i po stránce technické, neboť s ohledem 
na rozsáhlý objem prací bude nutné z pavi-
lonu B navíc vystěhovat i veškerý nábytek 
a školní pomůcky. Zároveň to bude i velký 
boj s časem, neboť veškeré popsané činnos-

ti musí být zrealizovány v průběhu letních 
prázdnin.

Brzy z jara byly také započaty stavební 
práce na výstavbě nového sběrného dvora 
v Kostomlatech nad Labem v ulici Hradi-
štská. Na realizaci této akce obdržela obec 
dotaci ve výši cca 5,5 mil. Kč, a tak bude 
možné tímto způsobem uspořené vlastní 
finanční prostředky využít v příštím roce na 
rekonstrukci sběrného dvora v Hroněticích, 
což jistě uvítají občané Lán, Hronětic i Vá-
penska.

Práce probíhají i na rekonstrukci kapličky 
v Hroněticích. Za dozoru památkářů pro-
běhlo očištění zdobných architektonických 
prvků a oprava odpadaných částí omítek. 
Nyní budou prováděny štukatérské práce 

tak, aby byly napraveny nevhodné zásahy v 
minulých obdobích, které této kulturní pa-
mátce příliš neprospěly. 

Současně se stavebními pracemi na této 
kulturní památce bylo objednáno i restau-
rování dřevěné sochy sv. Vojtěcha. Jedná 
se o velmi vzácnou dřevěnou sochu téměř 
v životní velikosti, která je podle vyjádření 
památkářů velmi neobvyklá svým provede-
ním a zároveň svědčí o nezvykle velké štěd-
rosti našich předků. 

Před vydáním stavebního povolení je 
další chystaná akce, výstavba vodovodu a 
kanalizace pro naše okolní obce. S ohledem 
na její finanční náročnost bude obec rovněž 

žádat o poskytnutí finančních prostředků 
z příslušných dotačních titulů. Souběžně s 

ZŠ Kostomlaty nad Labem přijme od 1. 9. 2021 do pracovního poměru uklízečku. Prosíme o zaslání živo-
topisu na email: erika.drobna@zskostomlaty.cz. V případě dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 736 754 899.
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touto novou výstavbou by měla 
proběhnout i tolik potřebná re-
konstrukce čistírny odpadních 
vod. 

Dokončuje se i projektová do-
kumentace na novou lávku pro 
pěší přes potok Vlkava u kostela, 
která by měla být realizována na 
jaře 2022, spolu s opravou silnič-

ního mostu, který je ve vlastnic-
tví Středočeského kraje. 

Pokročily i práce na zpraco-
vání projektové dokumentace 
na lávku přes Labe pro pěší 
a cyklisty, jejímž investorem 
bude Středočeský kraj. Pokud 
vše proběhne bez komplikací, 
mohli bychom se v blízké bu-

doucnosti dočkat vytoužené 
lávky, která spojí nejen naši obec 
s Hradištkem, ale rozšíří i mož-
nosti cykloturistiky a dalších 
volnočasových aktivit.

Na závěr bych vám všem 
chtěla popřát krásné léto, dovo-
lené bez roušek, a hlavně pevné 
zdraví. Držme si palce, ať se nám 

všechny plány podaří dovést do 
úspěšného konce a ať si i my 
můžeme v blízké budoucnosti 
zajet na kole na kančí se šípko-
vou k našim sousedům. 

S úctou

Ing. Romana Hradilová, 
starostka

Jednou větou
Od tohoto čísla Kostomlatských novin jsme se rozhodli zařazovat novou rubriku „Jednou větou“, v jejímž rámci se budou moci vyjádřit všichni 

zastupitelé k aktuálním problémům našich obcí. 
Pro první vydání nové rubriky jsme vybrali širší téma - Jaký je Váš názor na plánované investiční akce obce (revitalizace centra obce, kanalizace, 

odkup círk. majetku, chodníky)? Jak již stojí výše, byli osloveni všichni zastupitelé, avšak někteří na výzvu nereagovali, tudíž jejich názor nemůžeme 
zveřejnit. 

Volba otázky není náhodná, neboť se právě výše uvedené příklady investičních akcí obce stávají častým tématem debat na zasedáních zastupitelstva a 
ve facebookových diskusích, což je logické, neboť jde o zásadní a rozsáhlé investice v řádech milionů korun a jejich výsledky se dotknou každého z nás. 
Účast na jednáních zastupitelstva je většinou poměrně nízká (kromě jednání o opravách chodníků ulice 9. Května), a tak názory zastupitelů zůstávají v 
jisté anonymitě, a tak se mohou šířit nepřesně a v zavádějícím znění.                         Martin Piják

Každá z dosud připravo-
vaných investičních akcí, vč. 
investic do nemovitostí, in-
frastruktury i do podpory 
vzdělávání je investicí do bu-
doucnosti dalších generací a s 
využitím dotačních prostřed-
ků, při poklesu hodnoty peněz 
a úspor i investicí ekonomicky 
nejvýhodnější.

Richard Filip

Rozumný člověk by si měl uvě-
domit, že obecní pokladna není 
bezedná a prioritou je funkční 
technická a dopravní infrastruk-
tura ve všech našich obcích, tudíž 
nelze stihnout opravit všechny 
obecní budovy během pár let,  
protože je zde mnoho staveb, co se 
dlouhá léta zanedbávaly.  Diskuze 
je však vždy na místě a důležitá.

Zdeňka Keistová 

V roce 2014, před vol-
bami, jsme měli společnou 
vizi o spojení přednádraž-
ního prostranství, cesty po-
dél dráhy přes farskou za-
hradu až k Sokolovně, nyní 
po dlouhých sedmi letech 
vidím, že se naše představy 
posouvají blíže k samotné 
realizaci a vznikne nám tu 
pěkné místo pro setkává-
ní, odpočinek a zároveň 
důstojná vstupní brána při 
příjezdu do Kostomlat, na 
kterou se osobně moc tě-
ším.

Bc. Jan Kučera 

Chodníky ano, stejně jako 
kanalizace, církevní majetek – 
hřbitov a kostel ano, fara a farská 
zahrada ano v případě výhodně 
sjednaných podmínek pro obec a 
revitalizace ne, přednost by měly 
dostat např. Škola na kopečku, 
Dům služeb, komunikace ulic K 
Cihelně, K Nádraží apod.

Eva Šulcová

Souhlasím s investičními 
akcemi plánovanými na bu-
doucí období z důvodu zkva-
litnění životních podmínek 
pro obyvatele i návštěvníky 
našich obcí.

Ing. Petr Vild

Jako radní jsem uvedené spo-
lu navrhoval; snad jen k díky pár 
vjezdům zmařenému chodníku 
- budu toto pro příště více podpo-
rovat na Lánech, kde by byla akce 
jistě přijata s nadšením a větší ak-
tivitou společenství při projektu – 
jsme dosud zvyklí, že kdo nechce 
blátem, vjezd si zpevní sám.

Petr Zalabák

Na realizaci plánovaných 
investičních akcí obce se moc 
těším, neboť se díky nim zase 
o kousek vylepší životní pod-
mínky našich občanů. Získáním 
strategických nemovitostí navíc 
obec získá nové možnosti svého 
rozvoje a může tak posunout 
svoji úroveň o další stupínek výš.

Ing. Romana Hradilová

Stavební práce na pozemcích obce a zábor verejného
 prostranství

Vážení spoluobčané, vážení sta-
vebníci,

pokud někteří z vás budují nový 
rodinný dům nebo plánují pro-
vést opravy svých domů (např. 
zateplení domu, hydroizolace atd.) 
nebo provádějí jiné stavební práce 
na svých nemovitostech, a budete 
k této činnosti potřebovat využít 
obecní pozemky, je nutné dodržet 

následující postup.
Obec musí v první řadě k zása-

hu do obecního pozemku udělit 
souhlas. Žádost napsanou volnou 
formou s popisem plánovaných 
prací, místem a termínem prová-
dění prací a kontaktu na stavební-
ka postačí zaslat formou e-mailu 
na podatelna@kostomlaty-obec.cz 
nebo doručit osobně na obecní 

úřad. 
Následně vám bude zasláno sta-

novisko obce s podmínkami, které 
bude při provádění prací nutné do-
držet. V některých případech bude 
nutné povolit i uzavření přilehlého 
chodníku. V tomto případě mu-
síte obecní úřad požádat o vydání 
rozhodnutí – povolení uzavírky 
místní komunikace. K tomuto 

slouží formulář „Žádost o povolení 
zvláštního užívání místní komuni-
kace“ dostupný na webu obce (levé 
menu – složka formuláře) nebo na 
obecním úřadě. Po vydání rozhod-
nutí budou moci být stavební prá-
ce zahájeny.

V této souvislosti upozorňuje-
me na platnost Obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2019, o místním 
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poplatku za užívání veřejného 
prostranství (OZV). Touto OZV 
je mimo jiné stanovena ohlašova-
cí povinnost za zábor veřejného 
prostranství, např. za umístění 
stavebních zařízení (kontejner na 
stavební odpad, lešení, mobilní 
WC, stavební buňka atd.), nebo 
za umístění skládek stavebního či 
obdobného materiálu a úhrada 
poplatku s tímto záborem spojená. 

Sazba poplatku činí v případě: 
• umístění stavebního zařízení 

1,- Kč/m2/den 
• umístění skládek stavebního 

či obdobného materiálu 5,- Kč/
m2/den

• provádění výkopových prací 
10,- Kč/m2/den

K ohlášení záboru veřejného 
prostranství slouží formulář „Ohlá-
šení k místnímu poplatku za užívá-
ní veřejného prostranství“, který je 
rovněž k dispozici na webových 
stránkách obce v sekci Formuláře 
nebo jej můžete vyplnit přímo na 
obecním úřadě. 

Poplatek za zábor veřejného 
prostranství je možné uhradit na 
č. ú. 504364369/0800, jako v. s. 

uveďte číslo domu, případně číslo 
pozemku, nebo v hotovosti (pří-
padně platební kartou) v pokladně 
OÚ Kostomlaty nad Labem (PO a 
ST 8:00 – 11:00 hod a 12:00 – 17:00 
hod.).

V případě uložení stavebního 
materiálu či stavebního zařízení na 
veřejné prostranství je nutné dbát, 
aby tento nezasahoval do místní 
komunikace a nedošlo tak k ohro-
žení provozu na místní komuni-
kaci. Dále je nutné zajistit přístup-
nost jímky podtlakové kanalizace, 
elektroměru nebo plynoměru. V 

případě poruchy by nebylo možné 
její odstranění a mohlo by tak dojít 
k nefunkčnosti kanalizace nejen u 
vaší nemovitosti, ale i v celé obci, 
ale zejména v případě havárie k 
uzavření plynové nebo elektrické 
přípojky.  

V případě dotazů k tomu-
to tématu jsme vám k dispo-
zici na tel. 734 202 166, 325 
538 611 nebo na e-mail po-
datelna@kostomlaty-obec.cz,  
sprava@kostomlaty-obec.cz

OÚ Kostomlaty nad Labem

Chceme žít v právním státě nebo raději ve svoločstánu?  
Rakousko nebo stepní manýry?

Vážení čtenáři,
při přípravě nového vydání Kostomlatských novin jsme obdrželi celkem 5 textů od pana Touše. Prostor novin však bohužel není bezedný, tudíž nám nedo-

voluje zveřejnit všechny zaslané texty. Nechceme Vás o ně ovšem připravit, tudíž je najdete ode dne doručení novin do vašich poštovních schránek na obecních 
webových stránkách v záložce „Co se do novin nevešlo“. Jiné řešení nebylo možné, a tak věříme, že pro tento náš krok naleznete pochopení.               Redakce KN

Ukázalo se,  že  mnozí  řidiči  
vůbec netuší,  že vjíždění  (natož  
parkování, či dokonce odstavení 
vozidla...) a to nejenom   na chod-
níky,  veřejnou  zeleň,  ale obecně: 
vjíždění  na jakékoli  veřejné pro-
stranství bez ohledu  na to, kdo jej  
vlastnictví  a jaký má  povrch,  je 
z pohledu  práva přestupek. Jako  
takový  pak  podléhá  přestupko-
vému  zákonu, ve kterém jsou  i  
vyčísleny  pokuty  za takové  ne-
zákonné  počínání: až 50 000 Kč 
při prvním  spáchání přestupku a 
až 75 000 Kč při opakovaném (zá-
kon č. 251/2016 Sb, §5, odstavec 
1g, 3d, 4c).

Z pohledu zákona nejde o špat-
né parkování, ale o zábor. Už dříve 
za tento incident hrozil peněžitý 

trest do výše 50 tisíc korun. Od 1. 
října roku 2016 ale navíc platí, že 
pokud řidič zaparkuje na veřejném 
prostranství opakovaně, může být 
potrestán pokutou až 75 tisíc ko-
run. 

Pokud řidič nesprávně zapar-
kuje na pozemní komunikaci, 
vztahuje se na něj silniční zákon, 
který umožňuje udělit pokutu do 
výše dvou tisíc korun. Zábor ve-
řejného prostranství ale spadá 
pod zákon přestupkový, který 
umožňuje uložit  sankci mnoho-
násobně vyšší. Ten zároveň ani 
nespecifikuje, jak dlouho zábor 
může trvat. Řidič tedy neuspěje ani 
s argumentem, že na daném místě 
parkuje chvíli či tam jen zastavil.

Veřejné prostranství
• Podle § 34 zákona o obcích č. 

128/2000 Sb. jsou jím všechna ná-
městí, ulice, tržiště, chodníky, ve-
řejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, 
tedy sloužící obecnému užívání, a 
to bez ohledu na vlastnictví k to-
muto prostoru.

• Neoprávněný zábor je chápán 
jako „individuální užívání veřej-
ného prostranství takovým způ-
sobem, kterým bude docházet k 
omezení práva obecného užívání a 
přístupnosti veřejného prostranství 
ostatních“. Zdroje například: 

https://www.lidovky.cz/domov/
parkujete-na-verejnem-prostran-
stvi-nove-hrozi-pokuta-az-75-ti-
sic-korun.A161118_190119_ln_

domov_rsa http://www.rokvobci.
cz/pravni-poradna/detail/225/

Zaparkovat na veřejném pro-
stranství před svým domem je 
pro mnohé spoluobčany napros-
to běžná každodenní rutina. Vů-
bec nevnímají, že by to mohl být 
byť jen nějaký malicherný nešvar.  
Ve skutečnosti se ale jedná o vel-
mi závažný přestupek. Nicméně 
nejde o to hrozit pokutami, jde o 
mnohem víc: Kdo  se  chce vrátit 
do  dob  budování  komunistic-
kých  zítřků, bude dál  bezohledně   
parkovat  na chodnících, veřejné 
zeleni   i ostatních  veřejných pro-
stranstvích. My ostatní  si  našeho  
životního  prostředí a práv  spo-
luobčanů   vážíme i  bez pokut...

Přeji pěkný den,
Touš Josef Příspěvky čtenářů ne vždy vyjadřují názory Redakční rady Kostomlatských novin.

ŽIJÍ TU MEZI NÁMI
Do nového čísla Kostomlatských 

novin jsme si pro Vás připravili 
rozhovor s Bc. Evou Sochovou, 
ředitelkou MŠ Kostomlaty nad 
Labem. Ptali jsme se na to, jak vidí 
směřování školky v budoucnu, zda 
si splnila předsevzetí, s nimiž na 
tuto pozici nastupovala, a také na 
to, jak ovlivnila současná pande-
mie COVID-19 život v naší místní 
školce.

1. Na pozici ředitelky 
kostomlatské MŠ působíte už 

druhým rokem. Dokázala bys-
te zhodnotit, zda se Vám za tu 
dobu již povedlo splnit některé 
své cíle, které jste si při nástupu 
stanovila?

Při konkursním řízení jsem 
předložila komisi a zřizovateli ná-
stin koncepce mateřské školy, tedy 
vize a strategie, které naznačovaly 
možné budoucí směřování před-
školního vzdělávání v obci dle 
moderních trendů v pedagogice 
(směrech, metodách, formách 

vzdělávání, respektujícím pří-
stupu k dětem a zaměstnancům 
apod). 

Tuto koncepci jsem postavila 
na reálných vizích vzhledem k 
demografickému vývoji, dostup-
nosti předškolního vzdělávání v 
obci jako jediné instituce, možné 
profilaci školy ve smyslu zvýšení 
prestiže a konkurenceschopnosti 
a mých schopnostech a zkušenos-
tech.  

Díky mé dlouholeté pedago-

gické praxi na různých stupních 
a typech škol (mateřská, základní, 
speciální, soukromá a Montessori 
škola), kde jsem pracovala na 
pozicích učitelka, vedoucí vycho-
vatelka, lektorka apod, jsem za ta 
léta získala mnoho zkušeností a 
pohledů na pedagogické přístupy 
k dětem při výchovně-vzděláva-
cích činnostech. Tato mnohos-
pektrální zkušenost mi zároveň 
se studiem speciální pedagogiky 
a diplomového kurzu Montessori 



strana 4  číslo 3 - červen 2021 Rozhovor

pedagogiky  dala odpovědi na 
otázky, co je při výchově a vzdě-
lávání dětí podstatné a podléhá 
vývojovým zákonitostem, co je 
třeba vyzdvihnout, kam je žádou-
cí děti směřovat a jaké prostředí 
je nezbytné vytvořit k tomu, aby 
byly ve škole šťastné, spokojené a 
aby jim byl umožněn maximální 
rozvoj jejich potenciálu. 

Mou hlavní vizí bylo, a stále je, 
vybudovat vysoce kvalitní mateř-
skou školu s uceleným výchovně 
vzdělávacím systémem a progra-
mem, pružně reagujícím na mo-
derní trendy a poznatky v oblasti 
předškolní pedagogiky, samozřej-
mě v souladu s požadavky Rámco-
vého vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání dle MŠMT 
ČR. Nedílnou součástí této hlavní 
vize bylo také vytvořit bezpečné, 
motivující, laskavé, přehledné a 
smysluplné prostředí pro zaměst-
nance školy, děti a jejich zákonné 
zástupce. Naši školku také směřuji 
k pozici otevřené a spolupracující 
organizaci, která je aktivní na veřej-
nosti (i odborné) a zapojuje se do 
dění v obci i mimo ni. 

Strategií k dosažení těchto cílů je 
mnoho, zmíním tedy nejdůležitější 
oblasti a výsledky, jichž se nám po-
dařilo za ty dva roky dosáhnout. 

Z hlediska řízení školy se mi po-
dařilo doplnit a aktualizovat velkou 
část povinných směrnic a řádů 
mateřské školy, vypracovat nový 
školní vzdělávací program zohled-
ňující implementaci trendových 
pedagogických metod ve vzdělává-
ní, konkrétně metody Začít spolu a 
Montessori pedagogiky.  V letoš-
ním roce je nově naše škola zařaze-
na do celorepublikové sítě škol Step 
by step a Rodiče vítáni. Mateřská 
škola zahájila spolupráci s několika 

neziskovými organizacemi (GIVT, 
Festival poezie). Pro funkční ko-
munikaci byly zcela renovovány 
webové stránky školky, kde byly 
doplněny chybějící povinné do-
kumenty školky. Na stránkách si 
mohou rodiče zařídit odběr aktu-
álních novinek a informací o dění 
ve školce.  Také bych řekla, že se mi 
daří pomalými krůčky postupně 
budovat tým pedagogů s kvalitní 
interpersonální komunikací a lať-
kou úrovně výchovně-vzdělávací 
práce.

Zvýšila se také úroveň materiál-
ně technického vybavení školy a to 
nejen výstavbou nového pavilonu, 
ale také pořízením nábytku pro 
nejmladší děti (netříleté) a doplně-
ním rozsáhlého didaktického a po-
můckového Montessori materiálu. 
Vybavení zahrady školky bylo do-
plněno o lanovou pyramidu a her-
ní prvek hrad, dále byly opraveny 
posedové plochy všech pískovišť a 
navezen nový písek. 

 Ve výchovně-vzděláva-
cí oblasti jsme získali ocenění za 
svou práci ve formě pochvalného 
vyjádření od České školní inspek-
ce. Úspěšně jsme implementovali 
prvky dvou alternativních peda-
gogických směrů do vzdělávání a 
zařadili tzv. respektující přístup k 
dětem při jejich výchově. Zpraco-
vali jsme také funkční Adaptační 
plán a zavedli pololetní individuál-
ní konzultace pro rodiče dětí. Ak-
tivně spolupracujeme s institucemi 
zajišťujícími odbornou pomoc 
dětem a jejich rodičům v případě 
problémů či mimořádného nadá-
ní dětí. Do školky jsme zavedli také 
kroužky, cvičení se SOKOLem, 
předčítání žáků základní školy 
dětem a hravou angličtinu s žáky 
devátého ročníku. Těmito aktivi-
tami se nám podařilo obohatit vý-
chovně-vzdělávací program dětí ve 
školce. Školka také aktivně využívá 
program OP VVV,  v rámci něhož 
pro děti zorganizovala projektové 
dny např. s tématikou zážitkového 
bubnování, výtvarnou technikou 
Létající barvy, workshopy Veselé 
vědy k tématu voda  a elektřina.  
Školka se také zvládla vyrovnat s 
distanční formou vzdělávání. Pro 
předškoláky na webu zavedla k 
integrovaným blokům soubor té-
matických celků, které byly rozpra-
covány formou návodů a námětů 
do jednotlivých oblastí vzdělávání. 

2. Jaký je Váš výhled do 
budoucích let MŠ?

Jsem velice ráda, že školka v sou-
časné době prochází modernizací 
jak z hlediska budov a jejího vyba-
vení, tak z hlediska nového školní-
ho vzdělávacího programu. Ráda 
buduji něco nového, čemu mohu 
dát směr a cíl, naplnění předesla-
ných vizí za podmínek, které mám 
k dispozici, je svým způsobem vý-
zva. Doufám, že až se chod školky 
stabilizuje (dostavba pavilonů, ko-
nec epidemie), budeme se věnovat, 
jak říká Marie Montessori, tříbení, 
tedy zdokonalování se v tom, co 
děláme. 

Zjistila jsem, že nezbytným 
směrem, kterým se budeme mu-
set současně s vizí trendové školky 
vydat, je také poskytování vysoce 
kvalitní speciálně pedagogické 
péče dětem s různorodými poru-
chami a mimořádným nadáním, 
kterých v naší školce přibývá. Je 
třeba jim poskytnout z naší strany 
adekvátní péči a vytvořit jim pro 
vzdělávání v naší školce podmínky. 

3. Dnešní nelehká situa-
ce přináší řadu omezení a záka-
zů. Jak se s tím dokázal „poprat“ 
Váš pracovní kolektiv?

 Do naplňování dílčích 
cílů, tedy tzv. akčního plánu, díky 
němuž se vize stávají skutečností, 
nám již druhý školní rok zasahuje 
epidemie nesoucí opatření, tedy 
omezení v plném provozu. V době 
nuceného přerušení provozu jsme 
se věnovali přípravě materiálů pro 
distanční výuku předškoláků a dětí 
se speciálními vzdělávacími potře-
bami. Také jsme pracovali na zlep-
šení prostředí školky a intenzivně 
jsme se vzdělávali v rámci progra-
mu OP VVV v metodách mate-
matické, digitální a předčtenářské 
gramotnosti.

 Chtěla bych poděkovat všem 
svým kolegyním za jejich mnohdy 
nezdolný optimismus a snahu pra-
covat vždy kvalitně tak, aby mini-
malizovaly dopady těchto opatření 
na děti. 

4. Myslíte si, že se děti po 
dobu karantény a uzavření MŠ 
nějak proměnily? (např. sociální 
vazby dětí) 

Děti se mě často na ulici ptaly, 
kdy už budou moci přijít zase do 
školky, a že se hrozně moc těší. 
Musím říct, že opětovné setkání s 
nimi bylo kouzelné. Děti v tomhle 
věku žijí okamžikem „tady a teď“, 
nehromadí nepříjemné a smutné 
zážitky na vědomé úrovni. Proto 
jsou po většinu času otevřené no-

vému dění ve svém životě a nepří-
jemno je rychle vytěsněno.  

I přes strach dětí z testování, kte-
ré jim nebylo vůbec příjemné, při-
šly do školky s radostí a vše bylo ve 
chvilce zapomenuto. 

Pozorovala jsem jejich velkou 
chuť si hrát, hodně komunikovat, 
být s jinými dětmi, malovat, mode-
lovat, cvičit, prostě všechno, co jim 
bylo učitelkami předkládáno, bylo 
přijato s jásotem. 

 Myslím, že naše děti 
chodí do naší školky rády. Taky 
sem ráda chodím :)

5. Budovy školky pro-
cházejí rozsáhlými rekonstruk-
cemi – nedávno byl dokončen 
jeden pavilon, druhý se opra-
vuje nyní a další to v budoucnu 
pravděpodobně čeká. Co se pro 
školku změní, až budou všechny 
pavilony hotové? Přibudou za-
městnanci, navýší se počet dětí?

V současné době je pro mě veli-
ce těžké odmítat při zápisu do ma-
teřské školy takové kvantum dětí. 
Uvědomuji si, jak těžká situace tím 
mnohdy pro rodiče vzniká. Po-
třebují začít chodit do práce nebo 
prostě jen pozorují, že je jejich dítě 
již na školku zralé, připravené a 
přálo by si do ní chodit s ostatními 
dětmi. Rodiče se pak odvolávají 
proti nepřijetí ke Krajskému úřa-
du a roztáčí se kolo administrativy, 
ačkoli je již dopředu jasné, že pro-
blém je v kapacitě školky. 

Jsem tedy velice ráda, že příští 
zápis již snad pokryje dostavbou 
čtvrtého pavilonu poptávku po 
umístění dětí v naší školce. Přibu-
de jedna věkově heterogenní třída 
pro 24 dětí ve věku 3-6 let. Budeme 
tedy do našeho týmu hledat kva-
lifikovanou učitelku a provozního 
zaměstnance. 

6. Na závěr – vzkaz pro 
čtenáře. 

Na závěr bych nám všem, tedy 
dětem a zaměstnancům školky 
přála, abychom neztratili chuť, kre-
ativitu a optimismus z dlouhodobě 
náročné situace, abychom do škol-
ky chodili rádi jako do kouzelného 
světa, kde se odehrávají velké věci 
pro malé lidičky, kteří stojí na star-
tu poznání. 

Čtenářům přeji hodně sil, zdraví 
a životní energie.

Děkuji za rozhovor.
Martin Piják
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Materská škola Kostomlaty nad Labem

Červená třída
Letošní Den Země jsme osla-

vili výletem k Labi
Naše možnosti v době platnosti 

různých omezení v souvislosti s 
pandemií byly značně omezeny, 
proto jsme využili nabídky okol-

ní krajiny, která se právě v dubnu 
začala probouzet a oblékat do 

jarních barev a společně jsme 
vyrazili k velké řece, tedy k Labi. 
Dubnové počasí je proměnlivé, 
ale při nás stálo štěstí. Svítilo slu-

níčko a jeho teplo nás hřálo. Vy-
kouzlilo i dobrou náladu všech, 
kteří se na cestu k Labi vypravili. 
Rozkvetlá příroda dotvářela pří-
jemnou pohodu provázející nás 
po celou cestu. Po příchodu k 
Labi nás čekala zasloužená od-
měna ve formě svačiny. Děti se 
posilnily nejen jídlem, ale i vě-
domostmi z oblasti přírodovědy 
a ochrany přírody. Po krátkém 
odpočinku a vzdělávacím vstupu 
jsme se vypravili zpět. Do školky 
jsme se vrátili příjemně unaveni, 

ale nabiti jarním sluníčkem. A co 
říci závěrem? Snad jen toto. Vše-
tečné otázky našich zvídavých 
dětí, které nám cestou dávaly, nás 
přesvědčily, že tato problematika 
není dětem cizí, což nás potěšilo. 
Opět to potvrdilo, že zaměření a 
styl práce v naší mateřské škole je 
nastaven dle moderních trendů, 
které mají za cíl rozvíjet samo-
statné myšlení a správné chování 
nám svěřených dětí.

Helena Rýparová

Zelené třídě
Čarodějnický slet
V pátek 30. dubna se u 

nás v mateřské školce ko-
nal každoroční slet čaro-
dějnic. Čarodějnice a ča-

rodějové společně tančili, 
zdolávali překážkovou 
dráhu a vyráběli portréty 
čarodějných postav. Třeš-
ničkou na dortu byla te-
matická svačinka, která 

dodala tu správnou, ma-
gickou atmosféru. 

 Jessica Štejmová

Žlutá třída
Všude dobře, doma nejlépe
Toto téma dětem umožni-

lo zamyslet se nad životem ve 
městě a na vesnici. Poznat růz-
né druhy bydlení a porovnávat 
život dříve a dnes.

Děti vyrobily nádherné ves-
nické domečky se zahrádkou, 
na kterou si vysadily semín-
ka řeřichy. Za úkol měly se o 
své zahrádky sami starat, tak 
aby jim semínka vyrostla. Již 
z předchozího pokusu s pěs-
továním semen, měly dosta-
tek zkušeností, aby řeřichu 

samy úspěšně vypěstovaly. V 
předchozím pokusu semena 
nejprve zkoušely pěstovat za 
různých podmínek, například 
bez vody nebo světla, v chla-
du a teplu. Pozorováním zjiš-
ťovaly nejlepší podmínky pro 
růst rostlin a následně získané 
zkušenosti využily při samot-

ném pěstování. Všem dětem 
se podařilo semena na svých 
zahrádkách vypěstovat z čehož 
jsme samozřejmě měli všich-
ni velkou radost. Děti chodily 
na své zahrádky vypěstované 
rostlinky ochutnávat a celá 
školka nám krásně voněla.

Jako protipól si děti vyrobily 
města, ve kterých měly mís-
to zahrádek jen domy a auta. 
Procvičily práci s nůžkami a 
techniku vybarvování a správ-
ného úchopu psacího náčiní.

V komunikačních kruzích 
se rozpovídaly o svém bydlení 

Základní škola Kostomlaty nad Labem
Vážení stráv-

níci, rodiče a žáci.
Poslední navý-

šení cen stravné-
ho pro ZŠ a MŠ 

Kostomlaty nad Labem proběhlo 

v roce 2008, od té doby byla cena 
stále stejná. Bohužel za současných 
podmínek a kvůli nárůstu cen už 
tuto cenu nejsme schopni udržet.

Během posledního roku došlo 
k opětovnému zdražení potravin i 

energií, abychom si udrželi kvalitu 
i složení jídel, musíme upravit ceny 
stravného v souvislosti s vyhláškou 
č. 107/2005 v platném znění.

Z důvodu povinnosti dodržení 
spotřebního koše (normativ na 

skladbu a gramáž potravin) jsme 
nuceni od 1. 9. 2021 navýšit finanč-
ní limit stravného. 

Po přepočtech posledních mě-
síců jsme došli k následujícím 
částkám:

Prosím změňte si své trvalé 
platební příkazy k srpnu (nej-
déle do 25. 8. 2021) - 

 první platba na měsíc 

 září. Číslo účtu: 
43-7228220247/0100 
(zůstává stejné).
Variabilní symboly zůstáva-

a určovaly jednotlivé místnos-
ti a jejich specifikaci, domácí 
práce, adresu svého bydliště a 
mnoho dalšího.

V centrech aktivit se velmi 
vydařily stavby z různých kos-
tek připomínající různé druhy 
bydlení.

V hodnotících kruzích jako 
nejvíce zábavné na celém týd-
nu hodnotily děti právě stavby 
z kostek a pěstování řeřichy, 
domečky si odnesly domů, což 
mají vždycky úplně nejraději.

Monika Hrázská

jí rovněž stejné, jen prosím o 
jejich dodržování. Do zprávy 
pro příjemce uveďte prosím 
příjmení dítěte.

DĚKUJEME ZA POCHO-
PENÍ

Věra Michalčuková, 
 vedoucí ŠJ
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Statek Rychetských, Lány

Virtuální Exkurze
Naši žáci se zúčastnili virtuál-

ních prohlídek elektráren, které 
pořádá ČEZ. 

Žáci 8. třídy absolvovali pro-
hlídku vodní elektrárny Hučák, 
která se nachází v Hradci Krá-
lové. Viděli jsme prostory, které 
při běžné prohlídce nejsou pří-
stupné. Ocitli jsme se například 

přímo v přítokovém potrubí, 
které přivádí vodu na lopatky 
turbín. Součástí exkurze byly i 
zajímavé informace, které se tý-
kaly využití alternativních zdro-
jů energie – větrné a sluneční. V 
průběhu prohlídky žáci úspěšně 
odpověděli na kvízové otázky a 
někteří tak získali drobné ceny, 

které jim ČEZ věnoval. 
Pro žáky 9. třídy jsme zajisti-

li prohlídku jaderné elektrárny 
Temelín. Vzhledem k tomu, že 
jaderná elektrárna má přísná 
bezpečnostní opatření, je mož-
nost virtuální prohlídky velice 
zajímavá. Měli jsme tak mož-
nost pohybovat se po celém pro-

storu elektrárny včetně jaderné-
ho reaktoru, skladu vyhořelého 
paliva i řídícího střediska. Také 
při této prohlídce si naši žáci 
mohli zasoutěžit o drobné ceny, 
ti úspěšní také ceny obdrží.   

Mgr. Jiří Bašus     

Dne 30. dubna se kaž-
doročně raději ohlédneme 
přes rameno, jestli se za 
námi neplíží čarodějnice s 
černou kočkou na rameni 
a nalomeným koštětem v 

Čarodějnice
ruce. Letos jsme tento den 
slavili společně se školní 
jídelnou pod vedením paní 
V. Michalčukové, která pro 
děti připravila trošku ne-
tradiční jídelní lístek: 

Pátek: 
Polévka - Z močálové sedliny
Hlavní jídlo: - Očka z 

čočky s vejcem ptáka Noha, 
kyselé ježibabí frňáky

Nápoje - Čaj, Nápoj z 
vodníkovy tůňky. 

No uznejte, to nejde jen tak 
nechat bez povšimnutí. A tak 
jsme připravili soutěž, kde 
hlavním cílem bylo vymyslet 
název pro tak originální de-
zert, na jaký měly naše paní 
kuchařky počíháno. 

I přes krkolomný termín a 
určitě náročný úkol se nám 
sešlo krásných 36 odpově-
dí, z kterých opravdu nešlo 
vybrat tu nej, protože ÚPL-
NĚ VŠECHNY byly úplně 
nej. Pro ty, kteří by měli zá-
jem zjistit, co všechno jsou 
děti schopné vymyslet, je na 
vstupních dveřích obří plakát 
se všemi krkolomnými názvy 
i jejich autory. A právě proto, 
že všechny názvy byly tak do-
konalé, rozhodli jsme nako-
nec vybrat absolutního vítěze 
pomocí losování. Této čestné 
funkce se samozřejmě ujala 
vedoucí školní jídelny, paní 

Michalčuková.

Vylosovaným absolutním 
vítězem se stal Ondřej Vever-
ka z 1. třídy a jeho nápad, jak 
pojmenovat tento netradiční 
sladký dezert, zněl:

„Ježibabí prsty plněné ro-
puší nádivkou zalitou ba-
žinou a sypanýma ptačíma 
očkama.“

No uznejte, vaše-naše děti 
jsou prostě skvělé!!!

Mgr. Erika Drobná
ředitelka školy

(Všechna fota ZŠ)

Fo
to

: A
rc

hi
v 

ZŠ

Fo
to

: A
rc

hi
v 

ZŠ



strana 7  číslo 3 - červen 2021 Školství

Výtvarná soutěž

ICT v družinových aktivitách

Školní projektový den

Dům dětí a mládeže v Nym-
burce uspořádal v únoru výtvar-
nou soutěž PTAČÍ HOSTINA. 

Do soutěže se mohli zapojit 
žáci z mateřských a základních 

škol. Soutěž byla určená pro jed-
notlivce a kolektivy. Úkolem bylo 
namalovat, nakreslit, nebo jinak 
ztvárnit obrázek. Žáci naší školy 
se úspěšně zapojili do výtvarné 

soutěže a získali přední místa.  
Blahopřejeme vítězům: Kate-

řině Gruberové – 1. místo v II. 
kategorii (mladší žáci)

 Elizabeth Havlové – 

2. místo v III. Kategorii  
(starší žáci)

 Andělce Ilkové – 3. místo ve 
III. Kategorii (starší žáci) 

Mgr. Soňa Váňová  

Tato aktivita byla do říze-
né činnosti školní družiny 
zařazena v září letošního 
školního roku dětem, které 
byly přihlášené k pravidel-
né docházce. Jednou i dva-
krát týdně se skupinka 10 
dětí zaměřovala na práci s 
nově pořízenými tablety a 
notebooky. Cílem bylo, aby 
se děti průběžně střídaly a 
aktivně se učily s přístroji 
pracovat. Zpočátku jsme se 
zaměřili na základní pojmy 
a klávesové zkratky. Aby-
chom celkově podporovali 
přípravu na distanční vý-
uku, vysvětlovali jsme si 

správné používání google 
účtu. Následně jsme si v zá-
jmové činnosti vyzkoušeli 
různé programy. V druhé 
polovině roku jsme přešli na 
tvorbu prezentací a velmi 
oblíbené logické a úniko-
vé hry. S vývojem covidové 
situace jsme i tuto aktivitu 
průběžně převáděli na onli-
ne formu. Ráda bych touto 
cestou poděkovala dětem za 
aktivní přístup a nadšení, 
rodičům za pomoc a spolu-
práci, která byla v určitých 
chvílích zásadní.

 Mgr. Libuše Břeňová

Den Země - Myslivec a les
Projektovým dnem jsme 

si připomněli den věnovaný 
Zemi, který se celosvětově 
slaví 22. dubna na podporu 
ochrany životního prostředí. 
Ekologicky motivované akti-
vity upozorňovaly na dopa-
dy ničení životního prostře-
dí a možnosti, jak jim může 

každý sám předcházet. 
Zkoušeli jsme vnímat pří-

rodu všemi smysly. Zkou-
mali jsme různé druhy pří-
rodnin za využití digitálního 
mikroskopu a sledovali de-
taily. Pro děti se tato aktivita 
stala velkým a nevšedním 
zážitkem. V průběhu odpo-
ledne jsme vyslechli před-

nášku o myslivosti a dozvě-
děli se zajímavosti o lese. 
Děti si závěrem vytvořily 
vhodné prostředí pro klíčení 
hrášku a s odstupem času si 
domů odnesly již naklíčené 
výhonky. Úroda bude jistě 
velká a sladká.

 Mgr. Libuše BřeňováFo
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Klub Kamarád

Z činosti SDH Hronětice

Výjezdová jednotka poprvé 
pokřtila ostrým výjezdem cis-
ternu CAS 20 ATECO, se kte-
rou jsme zasahovali v průběhu 
dubna na dvou požárech, popr-
vé jsme zasahovali u požáru bý-

valé výtopny v Nymburce, kde 
jsme po dohodě s místní jednot-
kou dohlíželi nad požářištěm. 
Druhým výjezdem byl požár v 
rodinném domě v Hroněticích, 
kde jsme byli jako první jednot-
ka. Obě tyto události prověřily 
naši akceschopnost, která je 
během posledního roku na vze-
stupu.

Někteří členové absolvovali 
různé kurzy odborností. Za asi-
stence naší jednotky bylo spále-
no roští, které bylo připraveno 

na pálení čarodějnic, dále jsme 
v rámci výcviku s motorovou 
pilou pokáceli dva suché stro-
my na hřišti v Kostomlatech.  
29. května podpoříme Dětský 
den Sokola v Kostomlatech a 5. 
června v Hroněticích vytvoře-
ním lehké pěny, což je vždy vý-
borná atrakce pro děti.

Zástupci SDH se zúčastnili 
okrskové schůze ve zbrojnici v 
Hroněticích. PD mužů se zú-
častní soutěže v požárním útoku 
POLABSKÉ LIGY.

Postupně dochází k rozvolňo-
vání bezpečnostní situace, což 
přispívá k aktivaci naší činnos-
ti. Členové výjezdové jednotky 
jsou postupně proočkování pro-
ti onemocnění COVID-19.

Závěrem chci poděkovat 
všem našim členům, kteří se ak-
tivně zapojují do činnosti a také 
OÚ v Kostomlatech za podpo-
ru.

Za SDH Hronětice
Miroslav Škornička

Členové SDH Hronětice chtějí poděkovat firmě Baroch okna, s.r.o. Lysá nad Labem za sponzorskou instalaci žaluzií do oken 
hasičské zbrojnice. 

KLUB 
Na velikonoční prázdniny 

jsme připravili Velikonoční 
šipkovanou. Na trasu od haly 
BIOS do lesa k hájovně jsme 
rozvěsili úkoly pro děti a há-

danky týkající se Velikonoc. 
V cíli na děti čekal poklad v 
podobě malovaných kamín-
ků. Přikládáme fotografie 
od účastníků a děkujeme za 
Vaše pozitivní reakce. V po-
dobném duchu připravuje-
me Pohádkový les na sobotu 
19.června. Více informací 
bude na webových stránkách 
a facebooku.

Kontaktujte nás, prosím, 
pokud máte zájem o spo-
lupráci. Nabízíme vedení 

kroužků a aktivit pro děti i 
dospělé včetně seniorů. Uví-
táme lektory pro nové čin-
nosti, které Vám v naší obci 
chybí. Vše formou dohody 
o provedení práce nebo do-
hody o činnosti. Pomůžeme 
zprostředkovat i rozšiřující 
školení. 

Dále hledáme provozní 
pro klub na částečný pracov-
ní úvazek. Kontaktujte nás 
na klub.kamarad@seznam.cz
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Knihovna
O letních prázdninách bude 

otevřeno v  červenci a to každé 
pondělí od 16 do 18 hod. v srpnu 
bude zavřeno.          Klub Kamarád

Knihovnu jsem rozšířili o nové 
tituly viz. foto. Knihovna je pro 

Vážení sportovní přátelé, 
občané Kostomlat!

Rozhodla jsem se napsat 
pár řádků, abyste věděli, 
že Sokol i v této neutěšené 
době žije. Coronavirová si-
tuace nás více než rok vy-
řadila ze všech sportovních 
akcí. Nedohrála se žádná 
soutěž našich oddílů r. 2020. 
V této době již dochází k 
postupnému rozvolňování. 
Děti i dospělí mohou opět 
začít trénovat a připravovat 

se na podzimní části soutě-
že. Věříme a přejeme si, aby 
se nám všechna naše mládež 
po té dlouhé covidové pauze 
opět vrátila na hřiště. Dou-
fáme, že se covid již v plné 
síle nevrátí a zahájení pod-
zimních soutěží nebude jen 
naše zbožné přání.  

Výbor Sokola se sešel v le-
tošním roce třikrát. I když 
jsme toho nemohli moc dě-
lat, byly úkoly, které jsme 
museli splnit. Vypracovali 
jsme všechny výkazy pro 
Župu Kolín, vyúčtovali do-
taci od obce, dále dotaci Můj 
klub 2020, podali žádos-
ti o granty na Župu Kolín. 
Vypracovali jsme žádost o 
dotaci „Můj klub 2021“ a v 
současné době jsme na tuto 

dotaci od NSA dostali pro 
naší mládež částku 293 tis. 
Kč, které jsme rozdělili do 
oddílů volejbalu a fotbalu.

Podali jsme též žádost na 
Krajský úřad o rekonstruk-
ci oplocení našeho areálu 
u hlavní silnice. V jednání 
je žádost o povolení osvět-
lení na tréninkovém hři-
šti. Dále v současné době 
provádíme rekonstruk-
ci fotbalového hřiště.  
V sobotu 29. 5. 2021 proběhl 
Dětský den, který se vyda-
řil. Fotbalový oddíl potvrdil 
účast na „Turnaji Kostomlat“ 
a 19. 6. 2021 odjíždí do 
Kostomlat pod Milešovku. 
Máte-li zájem podpořit naše 
kluky na tomto turnaji, udě-
lejte si hezký výlet a poznejte 

krásy tohoto kraje.
V krátkosti vše z dění So-

kola. Přeji všem našim od-
dílům hodně sportovních 
úspěchů a nám všem hlavně 
zdraví a krásné letní dny.

Eva Vávrová- starostka
TJ Sokol 

Kostomlaty n. L.
          

Sokol

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou chce-
me poděkovat Sokolu za 
uspořádání „DĚTSKÉHO 
DNE“, který se konal v so-
botu 29. 5.

Všechny děti si užily 

plnění disciplín. Úsměvy 
všech spokojených dětí, 
rodičů a prarodičů jistě 
bylo odměnou všem or-
ganizátorům. Krásnou 
tečkou na závěr byla akce 
dobrovolných hasičů.

Ještě jednou děkujeme! 

vás otevřena každé pondělí a čtvr-
tek od 16 do 18 hod.

Babičky Jitka Soldátová, 
Alena Nováková, Jitka 
Petrášová a Irena Škor-
ničková

Poznámka redakce: Ob-
drželi jsme více pozitivních 
ohlasů od návštěvníků dět-

ského dne Sokola, kteří 
chtěli také prostřednictvím 
KN poděkovat. Jsme tedy 
rádi, že můžeme tyto krás-
né zprávy zprostředkovat 
všem čtenářům a že se mů-
žeme připojit k poděkování 
organizátorům. 

PODĚKOVÁNÍ
Svou činnost ve funkci 

předsedy fotbalového oddí-
lu ukončil pan Josef Petráš. 

Děkujeme mu za jeho 
dlouholetou práci pro sport 
v Kostomlatech a přejeme 
mu hodně zdraví a spokoje-
nosti v jeho dalším životě.
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Psáno v kronice

Všechna fota: Z archivu obyvatel Rozkoše

Rozkoš

Rok 1936
Dne 11. ledna bylo 

prováděno hromadné 
očkování dítek proti zá-
škrtu. Chudým a méně 
majetným přispěla obec 
na očkování obnosem  
586 Kč.

Toho roku byla z naří-

zení okres. úřadu v naší obci 
zřízena služba CPO, která se 
sestává z těchto složek:

Služba bezpečnosti, po-
plachová, požární, desin-
fekční, samaritská, zastíra-
cí, spojovací a zpravodajská.

Velitelem  CPO  byl  
zvolen p. Jos. Brynych, 

Lány čp.3

Dne 13. března se kona-
ly odvody branců zdejší 
obce. Bylo odvedeno ze 7  
branců 6.

Dne 29. března se konal 
branný sraz v Kostomla-
tech za účasti těl. jednot 
předvojenské výchovy 
mládeže a velkého počtu 
obecenstva domácího  i  z 

okolních obcí.

 Z kroniky Lán
 a Rozkoše           

Marta Dvořáková
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Mladý pár koupí RD v Kostomlatech nad Labem. Nejsme RK. Děkujeme za nabídky. Tel. 723 951 104

Vítáme Vás, spoluobčánci!
Tyto dětičky se narodi-

ly v období od března 2020 
do srpna 2020. Z důvodu 

epidemiologických nařízení 
nemohly být odvítány tak, 
jak je u nás zvykem. Jako 

náhradu jsme jim darovali 
přívěsek se jménem a datem 
narození.

Obecní úřad Kostomlaty 
nad Labem

Všechna fota: Archiv rodičů a OÚ
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Společenská kronika

Noc kostelů

Blahopřejeme k významným jubileím:

Paní Jiřině Srncové z Kostomlat
Paní Heleně Cyrusové z Kostomlat
Paní Petře Uxové z Kostomlat
Paní Václavě Sobotové z Hronětic
Paní Marii Hlavičkové z Rozkoše
Panu Josefu Břeňovi z Hronětic
Paní Jiřině Ježkové z Kostomlat
Paní Marii Sedláčkové z Kostomlat
Paní Anně Šťastné z Kostomlat
Paní Janě Králové z Lán
Paní Libuši Vaňkové z Kostomlat
Paní Marii Králové z Kostomlat
Paní Boženě Bezuchové z Kostomlat
Paní Janě Kubánkové z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali:

Ellu Vokálovou z Kostomlat
Karin Růžkovou z Kostomlat
Terezu Neugebauerovou z 
Kostomlat
Timmyho Janstu z Kostomlat
Dominika Jiráska z Kostomlat
Theodora Daniše z Kostomlat
Janu Boubínovou z Vápenska
Vavřince Kučeru z Kostomlat

Naposledy jsme se rozloučili:

S panem Miroslavem 
Kratochvílem z Lán
S panem Rudolfem Smutným 
z Kostomlat

Jako již tradičně se kos-
tel svatého Bartoloměje 
zapojil do celostátní akce 
Noc kostelů. I přes epi-
demiologická nařízení 
se celá akce těšila dobré 
návštěvnosti, což potěši-
lo všechny organizátory. 
Díky darům návštěvníků 

bylo vybráno 2412 Kč. Za 
všechny příspěvky velmi 
děkujeme.

Rádi bychom poděko-
vali paní učitelce Lucii 
Pecháčkové za připravení 
doprovodných hudebních 
vstupů žáků místní po-
bočky ZUŠ.           Farníci

Inzerce


