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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
čas neúprosně letí a nás čekají opět 

ty nejkrásnější svátky v roce – Vá-
noce. Svátky, na které se těší nejen 
naši nejmenší, ale i my dospělí, kteří 
se budeme snažit vykouzlit pro naše 
nejbližší tu správnou vánoční atmo-
sféru a láskyplné prostředí. Po dlou-
hém období odříkání si, nezbytných 
omezení a nejistot to bude, doufejme, 
i čas zklidnění a pohody, který nám 
snad dodá dostatek energie do roku 
příštího.

Závěr roku přináší každoročně 
možnost poohlédnout se za rokem 
právě končícím. Ten byl pro naši obec 
velice úspěšný, neboť se nám podaři-
lo dokončit mnoho plánovaných akcí 
a současně získat do rozpočtu velmi 
významnou část dotačních prostřed-
ků.

Ale pěkně popořádku. Tím prvním 
počinem letošního roku bylo zavede-
ní dnes již velmi oblíbeného svozu 
tříděného odpadu od domu, který 
nám všem významně ulevil od neu-
stálého odvážení tříděného odpadu 
do jednotlivých sběrných míst.

Počátkem jara byla z důvodu hava-
rijního stavu propadlé vpusti dešťo-
vé kanalizace započata rekonstrukce 

části chodníku v Hroněticích. Bude-
me rádi, až chodníky v této kvalitě 
budou dokončeny nejen v Hroně-
ticích, ale i ve všech našich obcích. 
Jednou z hlavních podmínek pro je-
jich výstavbu bylo přeložení vzduš-
ného vedení nízkého napětí do země, 
které se prozatím podařilo dojednat 
se společností ČEZ alespoň v Kosto-
mlatech nad Labem, kde byla stavba 
v letošním roce i úspěšně zrealizo-
vána. Další významnou podmínkou 
je potom i vlastnictví pozemků pod 
těmito komunikacemi. Jejich získání 
do vlastnictví obce není snadnou zá-
ležitostí, neboť v mnoha případech je 
třeba pozemky nejdříve geometricky 
oddělit, v některých případech je za-
potřebí vyvolat dědické řízení, proto-
že jejich majitelé již nežijí, následně 
musí převod schválit zastupitelstvo 
obce a teprve poté může být smlouva 
předložena k dalšímu řízení katas-
trálnímu úřadu.

Obci se však v této oblasti, i díky 
výjimečné vstřícnosti oslovených 
občanů, zatím daří, a tak bylo v této 
souvislosti možné požádat o stavební 
povolení na chodníky v Kostomla-
tech nad Labem podél ulice 9. květ-
na a současně na projekt Revitali-
zace středu obce, který ve své první 
fázi bude řešit úpravu zeleného „os-
trůvku“ před budovou Jednoty, včet-

ně navazující úpravy bezbariérového 
přístupu za přechodem pro chodce. 

Současně s těmito projekty bylo 
Krajským úřadem Středočeského 
kraje požádáno o stavební povolení 
na rekonstrukci ulice Doubravská, 
spočívající v kompletní rekonstruk-
ci vozovky i přilehlých chodníků. V 
relativně krátkém čase by tak mohlo 
dojít ke komplexnímu vyřešení mno-
ha kritizovaných skutečností, týkají-
cích se jak chodníků v této části obce, 
tak i negativních vlivů, způsobova-
ných současnou dopravní zátěží. 

Naším cílem je, aby co nejvíce fi-
nančních prostředků, potřebných na 
realizaci těchto akcí, pokryly dotace 
a „obecní“ prostředky tak mohly být 
využity na další investiční záměry. 
Proto v této souvislosti připravujeme 
podklady, nezbytné pro podání pří-
slušných žádostí o dotaci. Vzhledem 
k časovým prodlevám při jejich ad-
ministraci však bude možné očekávat 
zahájení avizovaných prací nejdříve 
na jaře roku 2022. 

Pokud jde o dotace, budeme si přát, 
aby nadcházející rok byl v jejich zís-
kávání stejně příznivý, jako ten letoš-
ní. Obci se v průběhu letošního roku 
podařilo získat dotaci na probíhající 
rekonstrukci mateřské školy ve výši 
19,5 mil. Kč, dotaci na rekonstrukci 

(pokračování na str. 2)
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vodovodu a odpadů v zá-
kladní škole ve výši 1,8 mil. 
Kč a v závěru roku i dotaci 
na rekonstrukci sběrného 
dvora ve výši cca 5,5 mil. 
Kč. 

Díky získaným finanč-
ním prostředkům tak bude 
možné v příštím roce kom-
pletně zrekonstruovat sběr-
ný dvůr v Kostomlatech 
nad Labem a současně po-

kračovat v započaté rekon-
strukci mateřské a základní 
školy. Nejvíce viditelným 
výsledkem této rekonstruk-
ce je nový pavilon mateřské 
školy, který byl slavnostně 
uveden do provozu v září 

letošního roku. Nové pro-
story tak mohli ocenit ne-
jen úplní nováčci, ale i ti, 
kteří doposud navštěvovali 
třídu Balónků. Ta byla v 
rámci další etapy prací zde-
molována. Stavební společ-
nost, která tuto druhou eta-
pu rekonstrukce realizuje, 
však nasadila veškeré po-
třebné kapacity a prostřed-
ky, a tak se již nyní může-
me těšit z dokončené hrubé 
stavby tohoto pavilonu.

Doslova tsunami se pře-
hnalo i naší základní ško-
lou. Ta prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí vodovodu, 

odpadů a neplánovaně i vý-
měnou podhledů a dlažby 
v přízemí pavilonu „A“ a 
v přilehlé aule. Současně s 
touto akcí bylo provedeno 
i zateplení a výměna střeš-
ní krytiny na pavilonu „B“. 
Postupná rekonstrukce ať 
už střechy, nebo i vnitřních 
prostor v naší základní ško-
le je naplánovaná i na rok 
příští, tak jen doufejme, že 
si školáci nové prostředí 
stihnou i dostatečně užít. 

S radostí jsme přijali in-
formaci Krajského úřadu 
Středočeského kraje, kte-
rý si pod svou záštitu vzal 
výstavbu tolik očekávané 
lávky přes Labe do Hra-
dištka. Dle informací od-
povědných zástupců kraje 
probíhá v současné době 
zpracování projektové do-
kumentace na tuto stavbu 
a tak už se pomalu začíná-
me těšit na výlety k našim 
sousedům. Budeme se však 
muset ještě na čas obrnit 
trpělivostí, protože reali-
zace projektů této velikosti 
není v řádech týdnů či mě-
síců.

Vím, o čem mluvím, pro-
tože obec zadala v průběhu 
letošního roku zpracování 
projektové dokumentace 
na mnohem menší lávku 
přes Farský potok u kos-
tela. Přestože se tato lávka 
svou velikostí nedá s láv-
kou přes Labe srovnávat, 
i tak bude projektová do-
kumentace dokončena až 
v červenci příštího roku. 
Poté bude následovat vyří-
zení stavebního povolení, 
žádost o dotaci a nakonec i 
samotná realizace. Budeme 
proto rádi, pokud se nám 
tuto stavbu podaří zreali-
zovat v průběhu roku 2022. 

Těsně před dokončením 
je i projektová dokumen-
tace na dlouho očekávanou 
výstavbu kanalizace pro 
obce Rozkoš a Vápensko a 
vodovodu pro obce Roz-
koš, Lány, Hronětice a Vá-
pensko. I v tomto případě 
budeme žádat o stavební 
povolení a teprve poté bude 
možné žádat o dotaci.

Plné ruce práce mají 
oproti tomu noví obyvate-

lé v jižní části Kostomlat. 
Mnoho z nich již své domy 
úspěšně zkolaudovalo a 
zvykají si na nové bydle-
ní, další na svých domech 
úspěšně finišují. Za poměr-
ně krátkou dobu tak vznik-
la velice pěkná a životem 
pulsující lokalita, která již 
nyní láká k procházkám.

Nejsou to ale jen staveb-
ní akce, kterými se obec 
zabývá. V letošním roce se 
podařilo získat pro tech-
nické pracovníky naší obce 
novou traktorovou sekačku 

a pro výjezdovou jednotku 
sboru dobrovolných hasi-
čů obce zánovní cisterno-
vý vůz zn. Mercedes Benz 
– Atego. Spolu s tím, byla 

výjezdová jednotka vyba-
vena sadou nových zása-
hových obleků, rukavic a 
přileb. Ke změnám došlo i 
v personálním obsazení ve-
dení tohoto sboru, kdy byl 
začátkem roku jmenován 
velitelem jednotky sboru 
dobrovolných hasičů pan 
Michal Bureš. 

S velkým nasazením za-
hájila přípravu podkladů a 
sběr potřebných dat k pří-
pravě avizované knihy o 
našich obcích i paní PhDr. 

Ivana Šmejdová. Kniha by 
měla být vydána k osmisté-
mu výročí založení obce a 
již dnes jsou „na světě“ její 
první stránky.  

V neposlední řadě bych 
zde chtěla zmínit i nabídku 
zástupce Římskokatolické 

farnosti Lysá nad Labem, 
pana Mgr. Pavla Poroch-
navce. Farnost nabídla pře-
vod budovy kostela a při-
lehlé zvonice do vlastnictví 
obce. Zastupitelé obce tuto 
iniciativu jednomyslně 
podpořili.

Je toho mnoho a práce 
obdobného rozsahu jsou 
naplánovány i na rok příš-
tí. Doufejme proto, že rok 
2021 bude stejně úspěšný 
jako ten letošní.

Na závěr bych vám všem 
chtěla popřát krásné proži-
tí adventního času, šťastné 
a veselé vánoční svátky a 
hodně štěstí, zdraví, lásky a 
pohody po celý nadcháze-
jící rok. Zároveň bych také 
chtěla ještě jednou vyjádřit 
upřímné poděkování všem 
ženám, které se nezištně za-
pojily do zprostředkování 
pomoci potřebným v době 
trvání krizových opatření, 
dále všem dalším občanům, 
kteří rovněž nabídli po-
mocnou ruku, kolegyním a 
kolegům, zástupcům orga-
nizací a spolků za všechny 
jejich dosavadní iniciativy 
a za dobře odvedenou prá-
ci pro naše nejmenší, pro 
naše spoluobčany i pro celé 
naše obce.

Ing. Romana Hradilová, 
starostka obce

(pokračování ze str. 1)
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Uzavrení OÚ

Opravy tlakové kanalizace – změna dodavatele

Co byste si práli k Vánocům a co byste práli našim spoluobčanům 
do nového roku 2021?

Obecní úřad Kostomla-
ty nad Labem oznamuje, 
že v době od 22. do 31. 12. 
2020 bude UZAVŘEN. 
Otevřen bude znovu od 

pondělí 4. 1. 2021.
Upozorňuje také, že po 

celý leden a únor bude vždy 
v pondělí a středu pokladna 
umístěna v přízemí obecního 

úřadu (zasedací místnost). V 
době uzávěrky tohoto čísla 
KN není dosud známa výše 
obecních poplatků pro rok 
2021, sledujte, prosím, obec-

ní vývěsky, webové stránky 
a hlášení rozhlasu.

OÚ Kostomlaty n.L.

Vážení spoluobčané,
na základě množících se stíž-

ností na prodlení s provedením 
oprav tlakové kanalizace se spo-
lečností AQ SPOL s. r. o., Roud-
nice nad Labem, která na zákla-
dě smlouvy pro obce zajišťovala 
servis a opravy tlakové kanalizace 
pro obyvatele Lán, Hronětic a 
Kostomlat nad Labem (část za 
tratí), se obec rozhodla smlouvu 
s touto společností vypovědět a 
zajistit jiného dodavatele těchto 
služeb.

Od 1. 1. 2021 bude servis a 
opravy provádět firma Franti-

šek Janek z Poděbrad. 
V postupu při nahlášení po-

žadavku na provedení opravy 
nefunkční kanalizace nedochá-
zí k žádným změnám oproti již 
zaběhnuté praxi. Požadavky na 
provedení opravy nefunkční ka-
nalizace budou, tak jako doposud, 
hlásit sami uživatelé tlakové kana-
lizace (majitelé RD) na těchto tel. 
číslech:

V pracovní dny od 7:00 hod. 
do 15:30 hod. na tel. 775 744 450

O víkendu, svátcích a mimo 
pracovní dobu na tel. 775 744 
752

Pokud nebude možné se na 
tato čísla v dané chvíli dovolat 
nebo budou telefonní kontak-
ty nedostupné, je vhodné po-
žadavek na provedení opravy 
zaslat prostřednictvím SMS 
zprávy s uvedením jména, 
adresy, tel. kontaktu a popisu 
závady (např. nefunkční čerpa-
dlo – plná jímka, svítí červená 
kontrolka atd.). Po dohodnutí 
termínu provedení opravy je 
nutné zajistit zpřístupnění po-
zemku. Po provedení opravy 
bude sepsán „montážní“ list, 
kde bude uveden popis závady 

a jejího odstranění a podpis 
uživatele, kterým potvrdí, že 
porucha byla odstraněna.

V případě, že porucha nebyla 
způsobena zaviněním uživate-
le, bude náklady na provedení 
opravy hradit obec. V opačném 
případě, kdy bude porucha 
způsobena zaviněním ze strany 
uživatele, budou veškeré nákla-
dy spojené s provedením opra-
vy hradit uživatelé.

OÚ Kostomlaty nad Labem

Do nového roku a jako 
vánoční dárek a přání bych 
chtěl, aby si naši spoluobčané 
zachovali v tomto covidovém 
období zdravý rozum a mysl. 
Sportem a dobrou náladou, 
zodpovědným chováním na 
veřejnosti, tolerancí k sobě 
toto těžké období zvládneme. 
Hodně zdraví a víry do každé 
kostomlatské rodiny.

Tomáš Houdek

K Vánocům bych si přá-
la hlavně zdraví pro celou 
rodinu, abychom se mohli 
sejít a užít si společně vá-
noční pohodu. Našim spo-
luobčanům přeji také hlav-
ně zdraví a nám všem přeji, 
aby se život vrátil do sta-
rých kolejí, abychom mohli 
neomezeně sportovat , ces-
tovat, pracovat a děti cho-
dit do školy. Přeji šťastný 
rok 2021.

   Eva Vávrová

Přál bych si, aby se k sobě spo-
luobčané chovali ohleduplně a 
slušně, aby nebyla mezi lidmi 
přetvářka a faleš. Taktéž si přeji, 
aby vedení obce bylo ve shodě a 
naše obce se dále rozvíjely. Všem 
lidem přeji zdraví a lepší rok než 
byl ten minulý.

Lukáš Vorlíček

Vážení spoluobčané, pře-
ji vám všem hlavně zdra-
ví. Zní to jako klišé, ale v 
dnešní nelehké době je to 
opravdu velmi důležité. V 
nadcházející adventní době 
vám všem přeji hlavně klid 
a ohleduplnost, příjemné, 
pokojné a pohodové prožití 
svátků vánočních se svými 
nejbližšími a v novém roce 
hodně zdraví, spokojenosti, 
štěstí, úspěchů v osobním i 
profesním životě a neutu-
chající optimismus.

Milena Hercoková

Přichází čas hezkých setká-
vání, překvapení, čas nadějí 
i splněných přání…Letos to 
zřejmě bude trochu jiné. Přes-
to se na Vánoce velmi těším. 
Od té doby, co mi vstoupily 
do života děti, je mým přá-
ním vykouzlit jim úsměv na 
tváři. Přála bych si, aby v čase 
vánočním nikdo nemusel být 
sám a rodina mohla být spolu. 
Ze srdce přeji všem překrásné 
Vánoce, pevné zdraví, ať se v 
novém roce daří…

Mgr. Libuše Břeňová

Za základní i mateřskou 
školu a jejich zaměstnance 
přejeme všem, aby se nový 
rok 2021 nesl v duchu na-
děje a optimismu a aby-
chom dokázali překonat 
stávající situaci a mohli se 
vrátit ke všemu, co nám v 
životě přináší radost.

Mgr. Erika Drobná 
a Bc. Eva Sochová

K Vánocům si přeji, aby 
nám bylo dopřáno pookřát 
po náročných a vyčerpá-
vajících chvílích a nejis-
totách tohoto roku. Přeji 
si, aby nám vánoční svát-
ky přinesly jistotu jejich 
kouzla a radost z toho, že 
jsme milovaní, protože lás-
ka je největší dar, jaký mů-
žeme dostat. Do nového 
roku 2021 přeji spoluobča-
nům, aby Betlémské světlo 
z Vánoc rozzářilo v našich 
srdcích a domovech zář 
pokoje, slušnosti a taktu.

S poděkováním za oslo-
vení, člen farního spole-
čenství Kostomlaty nad 
Labem 

Juraj Rusnák
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Rozhovor
PhDr. Ivana Šmejdo-

vá, autorka připravované 
knihy o Kostomlatech

Narodila se a žije v Nym-
burce. Po absolvování zdej-
šího Gymnázia Bohumila 
Hrabala vystudovala češ-
tinu, němčinu a později 
angličtinu na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlo-
vy. Profesně se celoživotně 
věnuje vzdělávání dětí i 
dospělých, s několika krat-
šími odbočkami do světa 
žurnalistiky (šéfredaktorka 
redakcí Czech Business and 
Trade a Lobby, PP Agency 
v Praze, redaktorka Nym-
burského deníku) či veřejné 
správy (roční angažmá na 
Obecním úřadě v Kostomla-
tech nad Labem). 

Svoji radost ze psaní prv-
ně veřejně zhmotnila v be-
letristickém dílku s názvem 
„Malý slovník krkonošských 
názvů“, jehož základem se 
stala diplomová a rigorózní 
práce „Oronyma Krkonoš“. 
Slovník vydala Olympia 
Praha v roce 2001 a byl 
oceněn Asociací noviná-
řů, publicistů, fotografů a 
rozhlasových pracovníků 
v kategorii průvodců. V 
roce 2018 se dočkal dru-
hého vydání. Následovaly 
záznamy o cestách rodin-
ného výletního kroužku. 
Humorně pojatá tetralogie 
zahrnuje dílka „Odleť mě 
domů“, „Ruskymácký ob-
rat“, „Tři ve Fanče, o Lindě 

nemluvě“ a zatím posled-
ní „Z Nymburka do New 
Yorka po dvaceti letech a 
zase nazpátky“, vydané v 
červnu 2020. Solitérem na 
seznamu autorčiných kní-
žek zůstává psí monografie 
„Jonáš“. Do regionálních 
literárních vod vstoupila 
autorka v roce 2018 „Kníž-
kou o Sokolči“. Na podzim 
2020 spatřily světlo světa 
„Dymokurské střípky“.

 1. Připravovaná kniha 
má být dosud nejrozsáh-
lejší publikací o Kosto-
mlatech. Na co se tedy 
můžeme těšit?

Nevím, zda lze říct, že 
půjde o „nejrozsáhlejší“ 
publikaci, tyto ambice ur-
čitě nemám. Knížka s pra-

covním názvem „Kosto-
mlaty sobě“ by měla být 
mozaikovým obrazem obce 
Kostomlaty nad Labem v 
běhu času prostřednictvím 
vybraných pasáží z její mi-
nulosti i současnosti. Ce-
lek bude poskládán záměr-
ně z kapitol různorodých 
z hlediska období, zdroje, 
obsahu i stylu, abychom 
naznačili košatost života 
obce a zároveň nechali čte-
náři prostor pro dosazení 
si vlastních zkušeností a 
vzpomínek. Proto bude za 
každou kapitolou pone-
chán volný list, aby si ka-
ždý mohl dotvářet vlastní 
knížku o své obci (vlože-
ním textu, dopisu, obráz-
ku, fotografie…), a stal se 

tak spoluautorem knížky. 

2. Historická část bude 
jistě založena na řadě ar-
chivních pramenů. Mohla 
byste popsat, na jaké pra-
meny jste se zaměřila?

Z výše uvedeného vyplý-
vá, že budu pátrat nejen v 
zaprášených regálech ar-
chivů, ale s pomocí ochot-
ných spolupracovníků se 
budu především ptát na 
život v obci lidí, kteří v 
Kostomlatech žijí i těch, 
kteří mají k obci hlubší 
vztah. Věřím, že najdeme 
mnoho otevřených dveří.

3. Součástí knihy mají  
být i osobní vzpomínky 
pamětníků. Máte pro ně 
tedy nějaký vzkaz/pros-
bu/výzvu?

Právě autentické vzpo-
mínky a zážitky spojené 
se životem v obci učiní z 
knížky živoucí, čtivou li-
teraturu. Proto si dovoluji 
poprosit, aby se mi nevá-
hali ozvat všichni, kteří 
mohou a chtějí se společně 
na tvorbě knížky podílet.

Kontakty na mě jsou: 
ivana.smejdova@seznam.
cz, telefon: 736 470 033.

4. Jste autorkou několi-
ka knih s podobným kon-
ceptem. Jsou Kostomlaty 
v něčem specifické?

To se teprve uvidí! Záleží 
na tom, co se dozvím, po-
vídat si s lidmi o jejich vsi 
je jedno velké dobrodruž-

ství. Nicméně mám zatím, 
samozřejmě krom jiného, 
představu doplnění pub-
likace o „Kostomlatskou 
kuchařku“. Třeba se pove-

de posbírat od zdejších vý-
tečných kuchařek stříbro v 
podobě rodinných kosto-
mlatských receptů…

5. Co byste si předsta-
vovala, aby kniha svým 
čtenářům přinesla?

Smyslem mého konání je 
podnítit obyvatele Kosto-
mlat nad Labem, aby pře-
mýšleli o své obci, o sobě a 
svých blízkých a své zkuše-
nosti uchovávali pro příští 
generace. 

BONUSOVÁ OTÁZKA: 

Co byste si přála k Vá-
nocům a co byste přála 
našim spoluobčanům do 
nového roku 2021?

 Jen samé radostné
 zprávy.
       
Děkuji za rozhovor. 

Martin Piják
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(pokračování ze str. 8) Psáno v kronice
Rozkoš
Mlýn „Rozkoš“ bývala 

původně chatrná dřevěná 

stavba. Nově postavil jej Ignác 
Tůma. Po něm dědil syn Alois, 
koupí přešel na J.Koubka. Další 

majitel  J.Macal proměnil jeho 
složení  v „amerikánské“.

Následují fotografie mlýna 

od roku 1927

Marta Dvořáková
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Statek Rychetských, Lány

Červená třída

V rámci projektu Podpo-
ra MŠ Kostomlaty nad La-
bem, do něhož je naše ma-
teřská škola zapojena, jsme 
uspořádali projektový den 
s odborníkem z praxe for-
mou hudebního workshopu 
pro děti. Naším cílem bylo 
umožnit dětem zážitkové 
učení s rozšířením jejich 
povědomí o spektru hu-
debních nástrojů z různých 
koutů světa, se kterými se 
běžně ve svém okolí nemo-
hou setkat.

V Červené třídě probí-
hají výchovně-vzdělávací 
činnosti v souladu s Mon-

Materská škola Kostomlaty nad Labem
tessori pedagogickými 
principy a zásadami, kde 
své nezastupitelné místo 
má také cvičení ticha. Ná-
stroje představené RNDr. 
Davidem Chábem, Ph.D. 

s těmito aktivitami přiro-
zeně souzní a ladí, neboť 
zvuk, který při hře vydá-
vají, je pro děti natolik 
neobvyklý, že poutá jejich 
pozornost a vede je k sou-

středěnému naslouchání. 
Děti měly možnost sezná-
mit se se zvonkohrou KO-
SHI, zvukem tibetských 
mís a zvonečků, kalimbou, 
slovanskými píšťalami kon-
covkami a také se sluneč-
ním bubnem. Tento buben 
svým zvukem a technikou 
hry zaujal děti nejvíce. Na 
pravé indiánské bubny a 
bubínky si děti s chutí za-
hrály také.

Bc. Eva Sochová
 ředitelka MŠ

Zelená třída

S nástupem podzimu jsme 
se v Zelené třídě bohatě vě-
novali tématům spojených 
s tímto ročním obdobím, 
přesto děti nejvíc zaujalo 
jiné téma - " My jsme mu-
zikanti". Jak už z názvu vy-
plývá, užili jsme si společně 
spoustu zpívání, hraní na 
hudební - Orffovy nástroje, 
což si většina dětí zkusila 
poprvé a též hru na vlastno-

ručně vyrobená chrastítka, 
ze kterých měly děti největší 
radost. Veselé zpívání, hra-
ní, cvičení a dovádění v ryt-
mu nás tak provázelo celým 
týdnem a největší odměnou 
byla radost a spokojenost ve 
třídě. Přejeme si, aby takový 
radostný úsměv z tváří na-
šim dětem nikdy nezmizel. 

Za Zelenou třídu
Kateřina Hakenová

Žlutá třída

KAM SE PTÁČKU,
KAM SCHOVÁŠ?

Děti se seznámily s vy-
branými druhy stěhovavých 
ptáků jako je vlaštovka, ji-
řička, husa, čáp, skřivan, 

kukačka a mnoho dalších. 
Dozvěděly se spoustu zají-
mavostí ze života ptáků.

Při společných činnos-
tech jsme vyrobili mnoho 
dobrot pro ptáčky, kteří u 
nás přezimují. Děti zaujatě 
plnily formičky, které jsme 
zalili tukem a čekali na 
výsledek. Vše se náramně 
povedlo a je připraveno až 
udeří zima a ptáčkové naši 
pomoc budou potřebovat.

      Novinkou je také 
krmítko, která vyrobil je-
den z chlapců a přinesl do 
školky. Děti z něho měly 
velkou radost, všechny 
ho pořádně prozkoumaly. 
Společně jsme už jen muse-
li najít vhodné místo a po-
dařilo se. Krmítko máme v 
zákoutí zahrady, kde budou 

mít ptáčkové dostatečný 
klid a zároveň nám umož-
ní ptáčky pozorovat, i když 
jsme uvnitř, protože je na 
něj dobrý výhled z okna 
třídy.

      Moc děkujeme 
všem rodičům, kteří nám 
donesli spoustu zobání pro 
ptáčky, které nám určitě 
vystačí na celou zimu.

      Na pomoc zvířát-
kům v zimě bychom rádi 
navázali sbírkou sušeného 
pečiva a mrkve, kterou ve 
školce uspořádáme a dou-
fáme, že se za pomoci dětí a 
rodičů podaří udělat radost 
zase někomu jinému, ale o 
tom až příště.

Za Žlutou třídu 
Monika HrázskáFo
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 Školní družina

Není snad ani nutno se 
zvlášť dlouze rozepisovat 
o stavu, který panuje okolo 
znovu se šířícího korona-
viru Covid-19. Je začátek 
listopadu a jak žáci, tak 
i učitelé zažívají situace, 
kterých se od ukončení 
loňského školního roku 
nechtěli dočkat.

Distanční výuka od břez-
na 2020 nám ukázala, že 
být připravený se vyplatí 
a tak od letošního škol-
ního roku mají žáci už od  
3. ročníku zřízeny školní 
e-mailové účty, které ak-
tivně využívají. 

Celostátním problémem 
je chybějící výpočetní 
technika, kterou ani naše 

škola není schopna po-
skytnout pro žáky pracující 
z domova v dostatečném 
množství. Do dnešního 
dne, 6.11.2020, škola za-
půjčila 10 zařízení žákům 
k distanční výuce. Jedná se 
o tablety a notebooky, které 
evidujeme ve svém majetku. 
Včasným zapojením ško-
ly do projektu společnosti 
Český červený kříž se nám 
však podařilo získat darem 
1ks notebooku, který ihned 
putoval za svým vděčným 
uživatelem z řad žáků, je-
jichž rodiče se vyjádřili v 
zářijovém dotazníku školy 
o scházejícím potřebném 
vybavení k realizaci dis-
tanční výuky. Tímto bych 

chtěla poděkovat také paní 
Martině H. z Prahy, která 
naší škole bezplatně note-
book věnovala. Poděkování 
patří  rovněž panu Skoře-
povi, místnímu obyvateli, 
který škole zapůjčil scháze-
jící výpočetní techniku pro 
žáky na doma. Také jsem v 
době podzimních prázdnin 
podnikla cestu k Domažli-
cím, kde nám darovali 7 ks 
starších stolních počítačů. 
Snažíme se ze všech sil, ale 
pořád ještě je to málo, tak-
že hledáme další možnosti 
a příležitosti, jak zajistit a 
vyřešit problémy s distanč-
ní výukou našich žáků.

Dále bych se chtěla vy-
jádřit k problematice dis-
tanční výuky jako takové. 
Je těžké najít vyvážený po-
měr mezi on-line výukou, 
zadáváním samostatných 

prací a látkou, kterou je 
třeba probrat, aby genera-
ce dětí vzdělávaná touto 
formou, tedy za ztížených 
podmínek, byla vzniklou 
situací co nejméně ohro-
žena ve smyslu vzdělanos-
ti. Co rodič, to jiný názor. 
Snažíme se naši práci dělat, 
jak nejlépe můžeme.

Jsme školou, která si za 
hlavní cíl klade kvalitní 
vzdělávání žáků. V této ná-
ročné době tedy neustále 
vyhledáváme a analyzuje-
me slabá místa a snažíme 
se o jejich nápravu. Nezbý-
vá než dodat - držme si pal-
ce! Nejen v této době, ale 
ve všech, které nás všechny 
ještě čekají. 

Mgr. Erika Drobná
ředitelka ZŠ

1. září jsme se po prázd-
ninách s dětmi sešli v nově 
vymalovaných třídách. Při-
vítali jsme mezi námi nově 
nastupující prvňáčky i děti, 
které již naši školní družinu 
navštěvovaly v předchozích 
letech. V prvních týdnech 
školního roku se prvňáčci 
adaptovali na nové školní 
prostředí. Děti se s chutí 
zapojily do společenských 
her a do vyrábění pod-
zimních dekorací, kterými 
jsme si vyzdobili třídy.  

V září proběhlo ve škol-
ní družině Malování na 
chodník. Děti malovaly na 
volné téma a po skončení 
akce společně vyhodnoti-
ly nejkrásnější a nejzají-
mavější obrázky. S dětmi 
jsme prožili příjemné od-
poledne. Také jsme si při-
pomněli význam státních 
svátků 28. 9. a 28. 10. Další 
naplánované akce se bohu-
žel neuskutečnily z důvodu 
uzavření škol.

S dětmi jsme v hojné míře 
využívali nově natřené dět-
ské hřiště a sportoviště.  
Děti se s radostí zapojily do 
různých sportovních her a 
disciplín.

Nadále probíhá Badatel-
ský kroužek a ICT, které 
jsou po uzavření škol vede-
ny distanční formou.

Hana Dvořáková
vychovatelka ŠD
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Sokol

 Vážení čtenári a čtenárky Kostomlatských novin.

   Vážení 
sportovní přá-
telé, občané 
Kostomlat!

Srdečně vás zdravím v těchto 
podzimních dnech. Nemám je 
ráda, brzy je tma, málo sluníčka, 
mlhy, sychravo, začínají rýmič-
ky a kašlíčky. Neuměla jsem si 
ale představit, a asi nikdo z nás, 
že může přijít ještě něco horšího 
než je běžná rýma nebo kašel.  
Bohužel je to tak. Covid-19, jak 
tomuto viru všichni říkáme, nám 
nejen začátkem  jarních měsíců, 
ale i teď  na podzim znemož-
nil sportovat, trénovat tak, jako  

každý minulý rok. Všechny od-
díly vstoupily do podzimní části 
soutěže a jen začaly, byl vyhlášen 
nouzový stav a všechna sportov-
ní činnost byla zastavena.  

Co se nám povedlo ještě před 
vyhlášením nouzového stravu:

– fotbalový oddíl dovezl 
za pomoci jeřábu a návěsu slou-
py na osvětlení tréninkového  
hřiště a svépomocí  za účasti 
členů oddílu a rodičů našich 
nejmenších je natřel. Všem zú-
častněným děkuji. Nebylo to nic 
jednoduchého dopravit deseti-
metrové sloupy na místo určení.

– výbor Sokola připravil 
žádost o dotaci pro všechny od-

díly pro obec Kostomlaty nad 
Labem a také pro kulturní čin-
nost.

– dále v současné době 
připravujeme žádost pro Národ-
ní sportovní agenturu „ MŮJ 
KLUB 2021“,  kterou musíme 
odevzdat do 16. 11. 2020.

V případě rozvolnění bychom 
chtěli, jako již poněkolikáté, 
uskutečnit 5. prosince 2020 čer-
tovské rojení.

V příštím roce 2021, když 
nám situace dovolí, plánujeme 
dne 19. 3. 2021 Sportovní ples.

Doufám a přeji nám všem, 
abychom vše ve zdraví přeži-

li, aby se po novém roce sešli 
všichni naši sportovci  na pří-
pravě pro jarní sezonu 2021.

Přeji  všem sportovcům v 
našich oddílech, trenérům, 
asistentům, kteří věnují svůj 
volný čas ve prospěch sportu v 
Kostomlatech, členům výboru 
Sokola a Vám Všem  krásný ad-
ventní čas,  hezké prožití svátků 
vánočních, hodně sportovních 
úspěchů a hlavně hodně zdra-
ví a spokojenosti v novém roce 
2021.

Za TJ Sokol Kostomlaty n. L. 
Vávrová Eva, starostka

Na posledním veřejném 
zasedání zastupitelstva naší 
obce, dne 30.9.2020, jsem 
na základě předminulého 
příspěvku v KN, o zklidně-
ní dopravy v prostoru stře-
du obce před jeho plánova-
nou revitalizací, předložil 
vlastní bod programu za-
sedání zastupitelstva obce . 
Jednalo se opět o návrh na 
přemístění zastávek MHD 
z prostoru středu obce do 
k nádraží ČD. V těsné blíz-
kosti nádražní budovy ČD 
vlastní obec pozemky v do-
sti velké rozloze, aby se zde, 
bez zásahu do naplánované 
revitalizace přednádražní 
plochy, tyto zastávky MHD 
pohodlně umístily. Myslím 
si, že by se hodně odlehči-
lo od autobusové dopravy 
v prostoru před Jednotou 
a Cukrárnou Eva, zamezi-
lo by se zbytečnému stání 
několika autobusů v tomto 
prostoru v průběhu dne a 
také zbytečným průjez-
dům autobusů jednosměr-
nou ulicí před cukrárnou 
na nové zastávky směrem 
na Lysou nad Labem. Na-
psal jsem k tomuto bodu 
vlastní důvodovou zprávu 
a ve svém prohlášení jsem 
se snažil přesvědčit dal-
ší zastupitele o správnosti 
tohoto návrhu.  Pokusím 
se, z důvodu prostoru, tuto 
zprávu zde znovu zveřej-

nit, byla sice podána jako 
podklad na jednání ZO na 
internetových stránkách 
obce, tam se s ní mohli ob-
čané dopodrobna seznámit, 
ale bohužel, ne všichni mají 
připojen internet do do-
mácností a tak se asi zpráva 
ke všem nedostala. V kaž-
dém případě se po přečtení 
této důvodové zprávy, jak 
napsala paní starostka v zá-
pise o průběhu jednání ZO, 
strhla bouřlivá diskuse. 
Jako první argumentovala 
paní starostka bezpečností 
přepravovaných dětí MHD 
do školky a školy a rozpra-
covaností projektové do-
kumentace, kde již nejsou 
možné provádět změny. No, 
myslím si, že až tak moc 
dětí z naší školy a školky 
autobusy nejezdí, dali by se 
asi spočítat na prstech obou 
rukou, ale v množství dětí 
ve škole a školce je to jis-
tě zanedbatelné množství. 
Na další argument, ohledně  
rozpracovanosti  PD, ani 
nemělo cenu odpovídat, 
tak malicherná změna se 
dá změnit ,,Změnou stav-
by před dokončením“, na-
opak, bezpečnosti dopravy 
ve středu obce by to jenom 
prospělo. O klidu v prvním 
pavilonu MŠ ani nemluvě. 
Střecha nad ředitelnou MŠ 
byla původně taky jiná a 
dala se udělat změna, je-

nom chtít. Myslím si, že ani 
následná jednání se zástup-
ci dopravců a zpracování 
příslušné PD na úpravu 
prostoru vedle budovy ČD, 
by zase tolik peněz a času 
nestálo. Současně s tímto 
bodem by se alespoň do-
čkala rekonstrukce ulice k 
nádraží, která nemá vlast-
ní povrchovou kanalizaci, 
jako jedna z mála v obci, 
včetně obrub a vjezdů a 
výjezdů z nemovitostí a ve-
řejného prostranství. Když 
revitalizace středu obce, 
tak účelně, v celém rozsahu 
a ku prospěchu všech. 

Další argument jednoho 
člena rady byl ale nepocho-
pitelnější. Ve svém vyjádře-
ní k problematice jsem byl 
nařčen, že si vše vymýšlím 
a že manipuluji s názory 
lidí. Na můj názor, ohledně 
oslovení občanů anketou, 
jsem byl upozorněn, že ne-
jsme ve Švýcarsku, kde mají 
různá referenda, ale v Čes-
ku, kde máme zatím par-
lamentní demokracii a tak 
se na názory občanů v an-
ketách tak moc nepřihlíží. 
Je prý velmi těžké v anke-
tě pro občany v určité věci 
stanovit jasnou a jednodu-
chou otázku, aby ji občané 
k dané věci pochopili. Tak 
toto je vyjádření člena rady, 
který asi vůbec nepochopil, 
že právě občané naší obce 

by se měli vyjádřit k tomu, 
jak by měla vypadat budou-
cí revitalizace středu naší 
obce a ne jim tuto možnost 
ubírat. Revitalizace se pro-
vádí na mnoho let dopředu, 
lidé ji budou chválit i kri-
tizovat, tak proč ten spěch, 
proč občany neoslovit a 
snažit se o co největší sou-
lad v názorech. Toto není o 
předvolební reklamě, o zvi-
ditelnění se, ale o účelnos-
ti vynaložených veřejných 
financí a budoucí maxi-
mální spokojenosti našich 
občanů.  Právě proto si my-
slím, že z tohoto důvodu, 
kde se na názory občanů 
moc zřetel nebere, je tak 
mizivá účast na zasedáních 
ZO. Škoda jen, že tak málo 
zastupitelů bydlí ve středu 
obce, aby viděli, jak to tady 
s tou dopravou MHD a dal-
ších mobilních prostředků 
všeho druhu vypadá.

Na argument dalšího čle-
na rady, že chci vytvořit v 
prostoru před nádražní bu-
dovou ČD kruhový objezd, 
jsem oponoval pouze v 
tom, že tady žádný kruho-
vý objezd neprosazuji, a že 
to byla studie Českých drah 
při úvaze o rekonstrukci 
nádražní budovy ČD, sta-
rá asi 20let.Máme dostatek 
prostoru vedle nádražní 
budovy a to by pro potře-

(pokračování na str. 9
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Príloha: Zklidnění dopravy v prostoru pred Cukrárnou Eva.

by stání MHD stačilo. Cca 
4000 m2 obecních ploch 
vpravo od budovy ČD je 
dostačující plocha pro po-
třeby MHD.

Tímto bodem, jak pro-
hlásila paní starostka, 
bohatá diskuse k bodu 
skončila a parlamentní de-
mokracie zafungovala vzo-
rově. Nevím, proč to byla 
bohatá diskuse, když se pět 
zastupitelů, kteří hlasovali 
proti, ani k tomuto bodu 
nevyjádřilo. Všech 8 čle-
nů vládnoucí koalice proti 

mému návrhu jako jeden 
šik. Tomu se říká koalič-
ní disciplína. Nepochybuji 
o tom, že hlasování proti 
mému návrhu bylo dopře-
du připraveno a vzhledem k 
tomu, že to byl návrh opo-
zice, stejně neměl moc šan-
ce na úspěch, ale pokusit 
jsem se o něj musel. Sami 
by ho do programu jednání 
ZO nikdy nedali. To je holt 
ta parlamentní demokra-
cie. Myslím si, že to není do 
budoucna tak špatný návrh 
a že by stálo, pokud ještě 
je čas, za něj dále bojovat, 

jako i za ty ostatní. Snad se to 
ještě podaří.

Na konci mého příspěv-
ku bych chtěl upozornit naše 
spoluobčany, že na zákla-
dě mé intervence byla zpří-
stupněna na internetových 
stránkách obce projektová 
dokumentace rekonstrukce 
chodníků ulice 9. Května, od 
firmy DAGROS až po starou 
školu Na kopečku. Je to na 
stránkách obce v oddíle ,,Roz-
voj obce“ – odstavec projekty. 
Zde je možno nahlédnout na 
okolí každé nemovitosti v této 
lokalitě a případně sepsat svůj 

názor na řešení a zaslat jej 
jakoukoli formou na Obecní 
úřad Kostomlaty nad Labem. 
Chtěl bych na toto téma ještě 
rozvinout příští ZO diskusi, 
protože si myslím, že výsledné 
řešení PD není až tak vstřícné 
pro občany žijící v nemovitos-
tech souběžně s touto ulicí 9. 
Května.

 Příloha: důvodová zpráva
-zklidnění dopravy v prostoru 
1. pavilonu MŠ a Cukrárny 
Eva.  

Veselý Milan                                                                                                                                   
zastupitel obce

Příspěvek zastupitele byl zveřejněn v souladu s §4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tis-
ku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakční rady a nepodléhají korektuře.

Komentář k příspěvku 
pana Veselého:

Na zasedání Zastupitelstva 
obce vyvolal tento bod vzru-

šenou diskuzi. Posléze upra-
vil pan Veselý návrh usnesení 
takto:

Zastupitelstvo obce Kosto-
mlaty nad Labem souhlasí s 

provedením změny dispozice 
pro MHD od prostoru Cuk-
rárna Eva a MŠ k nádraží ČD 
na pozemky Obce Kostomlaty 
nad Labem.

Hlasování k tomuto návrhu: 
1x pro, 8x proti, 4x zdržel se, 
2x omluven.

Usnesení nebylo schváleno.
Redakce

Vážené zastupitelky a za-
stupitelé.

Na minulém zasedání za-
stupitelstva obce jsme byli 
seznámeni s finální verzí 
rekonstrukce prostoru stře-
du obce od nádraží ČD až 
po Cukrárnu Eva. Archi-
tekt Martin Hudec, který se 
svým kolektivem tento pro-
jekt zpracovával, nám nastí-
nil nové skutečnosti, které s 
tímto projektem plně do bu-
doucna souvisí a to s rekon-
strukcí ulice Doubravská a s 
novým napojením této ulice 
na ulici 9. Května. Právě s 
plánovanou úpravou křižo-
vatky dojde k dost podstat-
ným úpravám pohybu do-
pravních prostředků v ulici 
před cukrárnou. Vše jsem 
dopodrobna vylíčil ve svém 
článku v Kostomlatských no-
vinách č. 4, srpen 2020. My-
slím si, že touto rekonstrukcí 
a navrhovaným řešením re-
vitalizace středu obce vůbec 
k žádnému zklidnění do-
pravy nedojde. Následným 
prodloužením zelené plochy 
směrem k budoucí křižo-
vatce bude mít za následek 
problematické projíždění 
všech prostředků hromadné 

dopravy podél celého první-
ho pavilonu mateřské školky 
a k tomu přes přechod pro 
děti před vstupem ze zele-
ného prostoru do pavilonu. 
Do již tak problematického 
řešení křižovatky nám při-
bude další nebezpečný pře-
chod. Navrhované řešení 
dopravní situace v prostoru 
před pavilonem MŠ a ná-
sledně před Cukrárnou Eva, 
včetně navrhovaných dvou 
stání pro MHD a další stání 
pro osobní motorová vozidla 
včetně chodníku pro chod-
ce je velmi špatné. Když už 
teda zklidnění dopravy, tak 
by měla jasně zvítězit bez-
pečnost jak dětí, tak i našich 
občanů. Již v současné době 
se průjezdem autobusů, 
osobních a nákladních au-
tomobilů jeví tato ulice jako 
velmi nebezpečná. Došlo by 
k dost podstatnému rozšíře-
ní zeleně v prostoru středu 
obce. Proto jsem Vás chtěl 
ve svém příspěvku požádat 
o pochopení pro změnu, 
pokusit se ještě včas o pře-
pracování této finální verze 
a učinit z tohoto prostoru 
opravdu bezpečnou a klido-
vou zónu. Pojďme společně 

vytvořit pracovní skupinu, 
která se touto problematikou 
bude zabývat, navrhne řeše-
ní tohoto prostoru, včetně 
prostranství před nádražím 
ČD, pro potřeby zastávek a 
stání autobusů hromadné 
dopravy. Když už zklidnění 
dopravní situace, tak proč 
ne její úplné zrušení. Když 
teda klid, tak teda pěší zóna 
s vjezdem jen na povolení. Je 
to dnes úplně běžné. Požá-
dejme o odkoupení daných 
parcel od stávajícího majite-
le, Krajskou správu a údržbu 
silnic Středočeského kraje a 
vytvořme zde opravdu dů-
stojnou a bezpečnou kli-
dovou zónu včetně hracích 
prvků pro naše děti. Mys-
lím si, že to bude i lacinější 
a architektonicky lepší. Měli 
bychom se snad shodnout na 
tom, že nebudeme za naše 
peníze stavět uprostřed obce 
nádraží MHD.  Před nádraž-
ní budovou a vedle ní máme 
dostatečné prostory pro to, 
aby zde mohla být zastávka 
MHD i dostatek místa pro 
parkování autobusů. Při vý-
luce traťové přepravy zde 
taktéž parkuji a odjíždějí au-
tobusy MHD. Tady by se asi 

jistě řešení našlo. Pojďme dát 
hlavy dohromady a najděme 
řešení, ať to nedopadne jako 
střecha nad ředitelnou pavi-
lonu MŠ.  Tady by to stálo 
asi o hodně více. Žádám Vás 
tímto příspěvkem o podpo-
ru a odsouhlasení vytvoření 
pracovní skupiny za účelem 
aktivace změny PD.

 ZO 6/2020
Podkladový materiál 

předkládá a zpracoval Veselý 
Milan.

Bod č. 6.  Zklidnění dopra-
vy v prostoru 1 pavilonu MŠ 
a Cukrárny Eva.

Návrh na usnesení:  ZO 
schvaluje-neschvaluje vy-
tvoření pracovní skupiny za 
účelem úpravy finální verze 
zpracované projektové do-
kumentace revitalizace stře-
du obce, zpracovanou archi-
tektem Martinem Hudcem, 
v prostoru před 1 pavilonem 
MŠ, Cukrárnou Eva a v pro-
storu před nádražní budo-
vou ČD.

Bod ani po úpravě návr-
hu na usnesení bohužel ne-
byl schválen. 8 zastupitelů z 
vládnoucí koalice bylo 

(pokračování ze str. 8
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Klub Kamarád a knihovna

Z činnosti SDH Hronětice

V průběhu 
podzimu, jako 
všechny další 
organizace, nás 
opět zastihlo 
omezování a 

uzavírání provozu. Budeme rádi, 
pokud se nám časem podaří 
vrátit do stejného režimu včetně 
volnočasových aktivit. Bohužel 
v době uzávěrky novin ani zprá-
vy k pořádání jednorázových 
akcí, které byly plánované jako 
Adventní výstava s rozsvěcením 
vánočního stromu, Mikulášská 
nadílka a Environmentální vy-
cházka, nejsou příznivé. Nezbývá 

nám než vyčkat. Přejeme všem 
plné zdraví, hodně klidu a životní 
pohody. Mějte krásný adventní 
čas v kruhu rodiny. 

I přesto, že byla knihovna uza-
vřena, rozhodli jsme se nabíd-
nout našim čtenářům výpůjčku 
knih s donáškou až domů. Začát-
kem prosince předpokládáme, že 
zprovozníme jednou týdně vý-
dejní okénko. O podrobnostech 
služby vás budeme informovat 
na webových stránkách, fb i v 
místním rozhlase.

                                                                                                                 
Klub Kamarád

Vážení spoluobčané a 
příznivci našeho Sboru 
dobrovolných hasičů!

V uplynulém období 
jsme měli naplánovány 
různé akce, ale vzhledem 
k bezpečnostní situaci v 
ČR vyvolané pandemií Co-
ronaviru a k hygienickým 
opatřením jsme byli nuceni 
omezit naši činnost i účast 
na soutěžích. Zrušit jsme 
museli Halloween a dlabá-

ní dýní, ukázku techniky 
ve škole, požehnání vozidel 
panem farářem, rozlučku 
se sezonou spojenou s gri-
lováním pro širokou veřej-
nost, posvícenské posezení 
s hudbou, ohrožen je ter-
mín výroční valné hroma-
dy našeho SDH (5. prosin-
ce) a zrušeno je i přátelské 
posezení SILVESTR 2020.

Podařilo se nám:
V říjnu jsme provedli 

sběr železného šrotu v na-
šich obcích – tímto děkuji 
všem, kteří nás podpořili a 
železný šrot nám darovali. 
Díky.

A CO JE VELMI DŮLE-
ŽITÉ?

Do výjezdu byla zařaze-
na cisterna MERCEDES 

– Atego. Pro výjezdy jsme 
vybaveni dvěma cister-
novými automobily. Nyní 
tedy máme Mercedes Ate-
go, CAS 25, DA FORD, 
PS 12 včetně mobilních a 
přenosných radiostanic, 8 
kompletů ochranných zá-
sahových obleků a nových 
přileb s osvětlením a se zá-
sahovými rukavicemi.

Naše výjezdová jednotka 
zasahovala u dvou požárů 
– 23. 9. 2020 požár roští a 
stromu v Kostomlatech u 
Labe, 7. 10. 2020 požár v 
rodinném domku v Kosto-
mlatech.

V omezeném počtu jsme 
se sešli s velitelem jednotky 
Michalem Burešem v hasič-
ské zbrojnici a byl zpraco-

ván návrh rozpočtu pro rok 
2021, který jsme předali na 
OÚ.

Doufáme, že se situace v 
brzké době zlepší a činnost 
SDH se znovu naplno roz-
vine.

Závěrem chci všem na-
šim členkám, členům, ro-
dinným příslušníkům, Vám 
spoluobčanům a přízniv-
cům našeho Sboru dob-
rovolných hasičů popřát 
krásné a klidné prožití času 
adventního a Vánočních 
svátků!

                            
      
                                                                                             

Za SDH Hronětice
Miroslav Škornička, 

starostka SDH
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Klub českých turistů
Je sobo-

ta 17. října 
2020. Poča-
sí tak akorát 
na vycházky 

do přírody. Od osmé hodiny 
ranní přijíždějí co půlhodi-
nu skupinky, ale i jednotlivci 
do Kostomlat na zdejší tu-
ristickou akci, na 1. ročník 
pochodu Kol dokola Kosto-
mlat. Doba zlá, všude covid, 
ale máme v ruce povolení 
od nadřízených orgánů a tak 
akci rozjedeme, vždyť nejlep-
ším lékem je právě vycházka 
do přírody. Jsou připraveny 
4 trasy v délce 5, 10, 22 a 32 
km po okolí naší obce. A tak 

si všichni přátelé turistiky 
vyzvednou popisy tras a vy-
rážejí na tu svou. A tak pro-
jdou Lány, Hronětice, Stratov, 
Ostrou, polem i silnicí, ale 
i podél Labe, aby se vrátili 
zpět do Kostomlat, kde je cíl v 
Hostinci Na Place. Zde ochot-
ně dodržují rozestupy, mají 
roušky a jsou velice spokoje-
ni s procházkou, kterou jsme 
jim umožnili absolvovat. Po 
vyzvednutí pamětního listu 
zapisují někteří své dojmy do 
naší odborové kroniky. Mezi 
jinými mikrobiolog z Olo-
mouce, pan Dr……., který 
doslova napsal, jak je v této 
době důležité chodit do příro-

dy a posilovat svou imunitu. 
Celkem se zúčastnilo 57 přá-
tel přírody, kteří k nám dora-
zili od Brna, Ostravy, Plzně, 
Mladé Boleslavi, ale i nedale-
kého okolí. A nebálo se přijít 
ani osm našich spoluobčanů 
z Kostomlat. Poděkování tak 
patří nejen pořadatelům, ale 
i Hostinci Na Place v Kosto-
mlatech, restauraci Na Hřišti 
ve Stratově, také i paní Martě 
Dvořákové, která nám uděla-
la fotodokumentaci, a hlavně 
všem přátelům turistiky, kteří 
neváhali a přijeli do naší obce 
na letošní poslední akci. Cel-
kem se za letošní rok zúčast-
nilo našich akcí 1282 turistů z 

celé republiky.
Vážení čtenáři Kostomlat-

ských novin, jménem odboru 
Vám všem přeji do roku 2021 
hlavně pevné zdraví, hodně 
pohody a úspěchů v osobním 
i pracovním životě. Budete-li 
mít zájem přidat se k našim 
členům, rádi Vás přijmeme. 
Zároveň Vás zvu na naši prv-
ní akci v roce 2021 – na tra-
diční Novoroční vycházku k 
El Pasu se startem na nádra-
ží ČD Kostomlaty od 8 do 11 
hodin.

Za odbor turistů v Kosto-
mlatech Zdeněk Duběnka

KOSTOMLATY N. LABEM
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Blahopřejeme k významným jubileím:

Paní Ivaně Melingerové z Kostomlat
Paní Aleně Hořínkové z Kostomlat
Paní Anně Novákové z Hronětic
Paní Marii Křížové z Kostomlat
Paní Miloslavě Hercokové z Kostomlat
Paní Marii Hermanové z Hronětic
Paní Heleně Novotné z Kostomlat
Paní Věře Novákové z Kostomlat
Paní Boženě Toušové z Kostomlat
Paní Heleně Růžkové z Kostomlat
Paní Miloslavě Králové z Kostomlat
Paní Boženě Hanibalové z Kostomlat
Panu Pavlu Tvrzovi z Lán
Paní Jitce Veselé z Kostomlat
Panu Antonínu Bártovi z Kostomlat
Panu Františku Houdkovi z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali: 

Čestmíra Vorlíčka z Kostomlat

Naposledy jsme se rozloučili:

S panem Františkem Toušem z Kostomlat
S panem Ladislavem Ježkem z Kostomlat
S panem Karolem Sporišem z Kostomlat

Všechna fota: Archivy občanů

Všem lidem dobré vůle pře-
jeme pokojné Vánoce, naplněné 
láskou a domácí pohodou, a do 
roku 2021 přejeme pevné zdraví, 

spoustu štěstí a osobních úspěchů. 
Děkujeme za přízeň, kterou Kosto-
mlatským novinám věnujete.

Redakce KN

Čas Vánoc vždy patří k 
těm nejkrásnějším v roce. 
Návštěva kostela je pro mno-
hé rodiny součástí štědrého 
dne. Letos ale kvůli epidemii 
koronaviru musíme počítat s 
omezeními. V rámci oslavy 
Vánoc plánujeme v prosto-
ru dolní části zvonice vysta-
vit figurkový betlém, který 
bude veřejnosti zpřístupněn 
v týdnu od 21. prosince. O 
štědrém dnu bude otevřen i 

kostel sv. Bartoloměje. Pokud 
se, s ohledem na vývoj situ-
ace, nebude smět konat mše 
svatá, kostel bude otevřen 
alespoň k nahlédnutí. Dále 
bude pro zájemce připraveno 
Betlémské světlo. O konkrét-
ních termínech a programu 
budete včas informováni 
prostřednictvím obecního 
rozhlasu.

Farníci

Betlém zhotovený panem J. Zumrem z Lysé nad Labem 
(štědrovečerní mše 2019).

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


