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Vážení a milí spoluobčané,
další rok uběhl jako voda a po  

každoročním předvánočním shonu 
nás čekají toužebně očekávané vá-
noční svátky a zasloužený odpoči-
nek. Přála bych všem, abyste nejen 
tyto vánoční svátky strávili v poho-
dě, ale především v plném zdraví a 
nabrali jste tolik potřebnou fyzickou 
i duševní sílu do roku následujícího.

Abych nepřerušovala tradici, ná-
sledující řádky budou opět plné in-
formací o aktuálním či připravova-
ném dění v našich obcích. 

Po částečném přerušení opět 
pokračují práce na rekonstrukci 
„čtvrtého“ pavilonu mateřské školy. 
Vzhledem k tomu, že se přeruše-
ním značně zkrátila doba potřebná 
pro realizaci této přestavby, nebu-
deme z opatrnosti v příštím roce 
zahajovat úpravy „druhého“ pavilo-
nu, které byly plánovány nejen pro 
sjednocení vzhledu celého areálu. 
S ohledem na neustále převyšující 
poptávku rodičů na umístění svých 
dětí v mateřské škole, je cílem obce 
v každém případě udržet v provozu 
3 funkční pavilony, což by při nedo-
držení sjednaného termínu předání 
čtvrtého pavilonu mohlo být velkým 
problémem. 

Také v základní škole počítáme s 
pokračováním dalších stavebních 
úprav. Obec připravuje žádost o 
dotaci na rekonstrukci pavilonu D 
(družina, knihovna apod.) a výměnu 
elektroinstalace v pavilonu A (nižší 
stupeň). Současně s těmito úpravami 
by mělo dojít i k odstranění zbýva-
jících azbestocementových příček a 
obkladů. Jedná se již o čtvrtou etapu 
rekonstrukce naší základní školy.  Po 
peripetiích s posledními dvěma zho-
toviteli snad budou všechny práce 
s nově vysoutěženým dodavatelem 
probíhat dle dohodnutých termínů a 
v odpovídající kvalitě. 

Ke zdárnému dokončení spěje i 

výstavba sběrného dvora v Kosto-
mlatech. V současné době již pro-
bíhají jen dokončovací práce a 
terénní úpravy. Zde nás bohužel čás-
tečně zdrželo úředně-právní vyme-
zení hranic celého areálu, neboť pů-
vodní oplocení bylo naprosto mimo 
hranice obecního pozemku. Aby 
geodet vůbec mohl zaměřit přesné 
hranice pozemku, museli technič-
tí pracovníci obce provést rozsáhlé 
vyčištění značně zarostlého terénu. 
Za to jim patří velké poděkování. 
Vzhledem k tomu, že nově zaměře-
ná hranice prochází přímo svahem, 
který je letitou navážkou všeho mož-
ného, museli jsme tento problém 
operativně vyřešit. Naštěstí zhotovi-
tel vychází obci maximálně vstříc, a 
tak už se na nový sběrný dvůr, který 
bude otevřen se zahájením jarní se-
zóny, moc těšíme.

Významným počinem v dějinách 
naší obce je však bezesporu rozsáhlý 
převod církevního majetku do vlast-
nictví obce. Obec tímto převodem 
získala kostel se zvonicí, hřbitov, 
farskou zahradu a budovu bývalé 
fary s přilehlými pozemky. Pražské 
arcibiskupství označilo tento převod 
jako průlomový a bude sloužit jako 
pilotní projekt se vzorovou meto-
dikou pro další obce a farnosti. Ze 
strany církve byla rovněž vyzved-
nuta rychlost spolupráce. Není to-
tiž výjimečné, že se některé převody 
církevního majetku do vlastnictví 
obcí řeší i více jak 15 let. Uzavření 

smluv v rámci jednoho roku je tak 
spíše výjimečné. Velký dík proto 
patří našim zastupitelům, kteří tuto 
myšlenku svým hlasováním podpo-
řili. Naše obec těmito převody zís-
kala do svého vlastnictví významné 
nemovitosti přímo v centru obce, 
které jí v budoucnu umožní její dal-
ší rozvoj. Budova fary pak může být 
důstojným místem pro sídlo obecní-
ho úřadu.

V příštím roce tak po dlouhých tři-
nácti letech konečně dojde i k závě-
rečné opravě střechy kostela tak, aby 
do něj nezatékalo a nedocházelo k 
ještě větším škodám na nádherných 
stropních freskách, jako tomu bylo 
doposud. Další opravy budou samo-
zřejmě následovat podle finančních 
možností obce. Dlouhodobějším cí-
lem je postupná rekonstrukce koste-
la a přilehlé zvonice tak, aby se opět 
staly chloubou a dominantou naší 
obce.

Velice zásadní je pro obec infor-
mace o získání dotace ve výši cca 
14,5 mil. Kč na rekonstrukci ulice 
Doubravská, jejíž realizace proběh-
ne ve spolupráci s Krajskou sprá-
vou a údržbou silnic v nadcházejí-
cím roce. V rámci této akce dojde k 
úpravě napojení ulice Doubravská 
na hlavní silnici, k celkovému a zá-
sadnímu zpřehlednění tohoto dosud 
problematického silničního uzlu. 
V rámci stavebních prací dojde k 
vybudování bezpečnostních prvků 
jako je vjezdová brána či ostrůvek 
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Odpadové hospodárství

pro přecházení a také k 
rekonstrukci stávajících 
chodníků. Veškeré navr-
žené úpravy splňují přísné 
bezpečnostní normy a vě-
řím, že jako celek budou 
sloužit ku prospěchu věci 
a ke zvýšení bezpečnosti 
chodců i ostatních účast-
níků silničního provozu.   

Krajská správa a údrž-
ba silnic, jako vlastník a 
správce komunikací, rov-
něž po mnoha jednáních 
pro příští rok přislíbila i 
rekonstrukci silničního 
mostu přes Vlkavský (Far-
ský) potok u kostela. Jsem 
moc ráda, že se nám ten-
to vstřícný krok podařilo 
vyjednat, neboť současně 
s rekonstrukcí mostu pro-
běhne i výstavba nové láv-
ky přes tento vodní tok. 
Stavební práce by měly 
probíhat současně, a tak 
bychom při jednom ome-
zení mohli mít jak oprave-
ný most, tak i vybudova-
nou novou lávku. Pokud se 
vše podaří zvládnout v po-
třebném čase, požádala by 
obec o dotaci i na výstavbu 

této lávky a rekonstrukci 
přilehlých chodníků. 

V souvislosti s plánova-
nou výstavbou nové lávky 
probíhají také práce na re-
staurování sochy sv. Jana 
Nepomuckého, doposud 
umístěné na pravém bře-
hu tohoto vodního toku. 
Socha byla chemicky zpev-
něna, aby byla schopna 
převozu, došlo k domode-
lování chybějících prvků 
(ryba, Ježíš Kristus apod.) 
a v těchto dnech proběhne 
její převoz do ateliéru so-
chaře, aby podle originá-
lu mohl vyrobit její kopii, 
která bude umístěna na 
nově vybudované lávce pro 
pěší. Originál sochy najde 
poté své místo v budově 
kostela.

Investiční akce se ale  
dotknou i okolních obcí. 
Pro příští období připra-
vujeme finančně i stavebně 
velmi náročnou a význam-
nou akci, spočívající v od-
kanalizování zbývajících 
dvou obcí Rozkoš a Vápen-
sko a dále výstavbu vodo-
vodu v části Kostomlat za 

tratí a ve všech ostatních 
obcích. Protože se jedná 
o akci v předpokládané 
hodnotě cca 130 milionů 
Kč, hodlá obec požádat i v 
tomto případě o dotaci na 
její výstavbu. Pokud bude-
me úspěšní, mohly by být 
stavební práce zahájeny s 
podzimem příštího roku. 

V závěru svého povídá-
ní bych se ráda zmínila i 
o nové výsadbě stromů, 
která je nejen náhradou za 
dřeviny přestárlé, nevhod-
né, případně i z nějakého 
důvodu ohrožující bezpeč-
nost. Techničtí pracovníci 
obce vysázeli na území na-
šich obcí jen za uplynulý 
rok 57 vzrostlých stromů 
a cca 300 ks habrů. Nově 
tak byla založena smíše-
ná alej ovocných stromů 
a živý plot z těchto habrů 
na Vápensku u dětského 
hřiště, dosazeny byly stro-
my v parku v nové lokali-
tě v Kostomlatech, a dále 
na prostranství za těmito 
nově budovanými domy, 
kde vznikla upravená za-
travněná plocha, sloužící k 

odpočinku a k trávení vol-
ného času nejen zde žijí-
cích občanů. I zde došlo k 
výsadbě ovocných stromů. 
Nově byly také vysázeny 
habry u bytového domu 
Palivec, kde budou tvořit 
„zelenou stěnu“, oddělují-
cí zaparkovaná vozidla od 
veřejného prostranství a 
zároveň budou tvořit i hra-
nici pozemku. 

Ve svém článku zmiňuji 
především hlavní aktivity, 
kterými se bude obec za-
bývat. I těch je ale na obec 
naší velikosti až až, a tak 
jen doufáme, že se nám vše 
podaří ukočírovat do zdár-
ného konce a ke spokoje-
nosti všech.

Přeji Vám všem krás-
ně strávený adventní čas, 
pohodové prožití vánoč-
ních svátků a hodně štěstí, 
zdraví, lásky a spokojenos-
ti v roce příštím.

S úctou

Romana Hradilová,
starostka obce

Vážení spoluobčané,
v mém pravidelné okén-

ku porovnám právě končí-
cí rok s rokem, který na-
stává, z pohledu nového 
Zákona o odpadech a jím 
nastavených limitů v ob-
lasti skládkování odpadu. 

V roce 2021 mohl kaž-
dý trvale hlášený občan 
našich obcí vyprodukovat 
celkem 200 kg komunál-
ních odpadů (směsného a 
objemného odpadu), kte-
rý je skládkován. Kromě 
ceny za předaný odpad byl 
obci účtován i poplatek za 
skládkování, který činil 
500,- Kč za tunu. Po pře-
čerpání zmíněných 200 kg 
pak 800,- Kč za tunu. Li-
mit 200 kg na občana jsme 

přesáhli v průběhu měsíce 
září.

Pro rok 2022 se bohužel 
limit vyprodukovaných 
komunálních opadů na  
každého občana sníží na 
190 kg a poplatek se po 
přečerpání těchto kilogra-
mů zvýší na 900,- Kč.

Čeká nás tedy velká vý-
zva, která bude stále ná-
ročnější.

Abychom neplatili zby-
tečně zvýšený poplatek a 
snížili vyprodukované ki-
logramy v této kategorii, 
byl pro začátek vyčleněn 
na sběrném místě v Kosto-
mlatech jeden kontejner 
na objemný odpad, do kte-
rého bude soustřeďován 

pouze odpad typu rozebra-
ný dřevěný nábytek, dřevo, 
koberce, matrace a textil 
(po vytřídění oblečení na 
charitu). Tento odpad bude 
následně drcen a bude po-
užit na výrobu druhotných 
alternativních paliv.

Některé ráno v den svo-
zu odpadu objíždím obec a 
nahlížím do popelnic, kte-
ré jste přistavili k vývozu. 
V některých popelnicích 
na komunální odpad na-
cházím plasty, bio, sklo a 
jiné. Každý máme doma již 
téměř dva roky i nádoby na 
papír, plast a bio. Pro od-
pad jako sklo, kompozit-
ní obaly (tetrapak) a kovy 
(plechovky) jsou kontejne-
ry rozmístěny po všech na-

šich obcích. Využívejte je a 
třiďte. Jsem ráda, že valná 
část z nás už pochopila, že 
nedisciplinovanost v sepa-
raci odpadu jde z kapes nás 
všech a proto zde vyslovuji 
pochvalu za pilné třídění 
těm, kterých se to týká. 

Obec v roce 2021 vybíra-
la poplatek za svoz a likvi-
daci odpadu 650,- Kč / rok 
/ osoba, případně nemo-
vitost, výše poplatku pro 
rok 2022 bude předmětem 
prosincového jednání za-
stupitelstva obce.

S přáním krásných svát-
ků

Lenka Kudláčková,
referentka OÚ 

Kostomlaty nad Labem

Vážení občané, obdrželi jsme také příspěvek zastupitele pana Veselého, který se do tohoto vánočního čísla již nevešel, najdete ho na webu 
obce  v sekci „Co se do novin nevešlo“.                                                                                       Redakce
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MŠ Kostomlaty nad Labem
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P u t o v n í 
výstava s bás-
ničkami v MŠ

Básničky a 
říkadla patří 
do mateřské 

školky stejně jako otázka, která 
je ve třídách často slyšet: Jak jdeš 
dneska po „o“ nebo po „spa“? Děti 
si prostřednictvím veršů rozšiřují 
slovní zásobu, v logopedických 
chvilkách si osvojují správnou vý-
slovnost jednotlivých hlásek a při 
ranním cvičení rozhýbou s říka-
dly tělo od hlavy až k patě. 

V měsíci říjnu a listopadu 
jsme se básničky nejen učili, ale 
také jsme k nim výtvarně tvořili. 
Mateřská škola se stejně jako v 
loňském školním roce zapojila 
uspořádáním „Putovní výstavy s 
básničkami“ do celorepublikové 
akce Festival Den poezie, kterou 
organizuje Společnost poezie, z.s. 

na počest narození Karla Hynka 
Máchy (*16.11.1810). Zatímco se 
v naší školce konala Putovní vý-
stava s básničkami podruhé, Fes-
tival Den poezie má dlouholetou 
tradici a v letošním roce probíhal 
již 23. ročník.

Do tvoření k básničkám se 
zapojily děti ze Žluté, Zelené a 
Červené třídy pod vedením paní 
učitelek Moniky Hrázské, Míši 
Vávrové, Kateřiny Hakenové, 
Jessici Štejmové, Terezy Rypkové, 
Ludmily Vitouškové a Evy Socho-
vé. Společně připravili zajímavá 
výtvarná díla, která byla v rámci 
putovní výstavy postupně k vidě-
ní v prostorách MŠ, na Obecním 
úřadě v Kostomlatech nad Labem 
a v MŠ Pampeliška v Lysé nad La-
bem.

Pokud jste výstavu neviděli 
„naživo“, můžete si ji prohlédnout 
zpětně na webových stránkách 
mateřské školy v záložce projek-

ty MŠ. www.mskostomlatynl.cz. 
Uvidíte, jak některé obrázky vzni-
kaly a také dětskou prohlídku „Mi-
nigalerie“.

V měsíci prosinci nás čeká jedno 
z nejhezčích období v roce – Váno-
ce. Pokud jste ještě Vy, Vaše děti či 
vnoučata nestihli napsat Ježíškovi 
nebo nevíte, co by Vám měl v le-
tošním roce přinést, máme jeden 
typ na obyčejně neobyčejný dárek.

Milý Ježíšku,
přines mi letos, prosím, 

básničku.
Může ji napsat maminka, 

tatínek,
babička či dědeček.

Kouzelně se rozsvítí Vánoční 
stromeček.

Děkuji Ti.

Kolektiv Červené třídy

Cvičení v tělocvičně

Po dlouhé pauze kvůli pan-
demii jsme konečně vyrazili 
znovu do tělocvičny v areálu 
školy. Naše děti ze Žluté třídy 
mají pohyb moc rády a byly 
nadšené, když jsme se po tak 
velké odmlce mohli vrátit do 
velkých prostorů tělocvičny. 
Tím, že je prostor výrazně větší 
a přizpůsobený k pohybové ak-
tivitě, tak máme více možností 
k učení nových dovedností. 
První návštěva tělocvičny se 

konala na začátku října a od té 
doby chodíme s dětmi cvičit 
každé pondělí. Pravidelně se 
zapojujeme do projektu “Se So-
kolem do života”, kde se děti učí 
vnímat pohyb jako přirozenost 
a součást jejich života. Tento 
projekt je určený pro rozvoj 
pohybových dovedností u dětí 
ve věku 3-6 let. Obsahuje kom-
pletní metodický materiál s ce-
loročními aktivitami pro peda-
gogy mateřských škol. Program 
je rozdělen do tří věkových sku-
pin dle úrovně a věku dětí.

Všechny úkoly v projektu 
jsou rozděleny do pěti oblastí:

1. Přirozená cvičení
2. Obratnost
3. Dovednosti s míčem
4. Rozvíjení poznání
5. Netradiční činnosti
Cvičení je podporováno 

kladnou motivací a aktivitami 
je provází postavičky zvířátek. 
Děti si cvičení v tělocvičně 
moc užívají, a těší se na každou 
další návštěvu!

Kolektiv Žluté třídy

Policie ČR v mateřské škole

Ve středu 13.října se k nám 
do Mateřské školy v Kosto-
mlatech nad Labem přijela 
podívat Policie ČR ve složení: 
podpraporčík Vítek a nadpra-
porčíci Monika a David. 

Děti byly seznámeny s bez-
pečností během pobytu venku, 
v silničním provozu, i během 
kontaktu s cizí osobou. Pora-
dili jim, jak se chovat a postu-
povat, když se ztratí, v případě 
nebezpečí a na koho se mají 
obrátit. 

Pod jejich vedením si děti 
mohly vyzkoušet výzbroj a vý-
stroj a posedět si v policejním 
autě, jak na místech ochránců 
zákona, tak i na zadních seda-
dlech, jako opravdoví zločinci. 

Celá akce se nesla v pozitiv-
ním duchu a děti byly nadšené. 
Za skvělou pozornost a akti-
vitu byly pro děti připraveny 
od PČR omalovánky a sladké 
dobrůtky, které udělaly velikou 
radost. 

Děkujeme! 

Zelená třída
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Halloween

Když se dne 
2.11. 2021 bílý 
den změnil na 
tajuplnou tmu, 
sešly se děti 

z 1. stupně naší základní školy, 
aby oslavily halloween. Ve škole 
byla pro děti připravena stezka 
s devíti stanovišti a úkoly, při je-
jichž plnění si mohly vyzkoušet 
jak své znalosti, tak zručnost.  
Na speciálním stanovišti dětem 
starší spolužáci malovali na ob-
ličej dýně, pavučiny, pavouky 
a mnoho dalšího! Po splnění 
všech úkolů dostala dítka slad-
kou odměnu. Vzhledem k zá-
jmu dětí se tato akce poněkud 
protáhla, ale věříme, že si ji děti 
moc užily. 

Soutěž o nejkrásnější jablíč-
ko ze zahrádky

V ZŠ Kostomlaty nad Labem 
se odehrála každoroční soutěž 
o nejhezčí jablíčko, do které se 
mohli zapojit žáci 1. a 2. stupně. 
Děkujeme všem, kteří jablíčka 
donesli. Vrcholné příčky byly 
obsazeny takto: 1. místo Václav 
Král, 2. místo Evelína Dědková 
a 3. místo Daniel Ševčák. Gratu-
lujeme výhercům a ještě jednou 
děkujeme všem za účast.

Soutěž o nejkrásnější dýni

Každý rok se ve škole uskuteční 
soutěž o nejkrásnější dýni. Mohl 
se zapojit každý. Na dýni bylo 
možné malovat nebo ji vyřezávat. 
Všechny dýně byly moc krásné 
a bylo těžké rozhodnout, která je 
tou nejhezčí. Hlasováním se roz-

ZŠ Kostomlaty nad Labem

hodlo, že na 1.místě se umístila 
dýně Karolíny Šímové, na 2.místě 
se umístil Dominik Touš a na dě-
leném 3.místě se umístili Viktorie 
Šebová a Jiří Novák. Zvláštní cena 
patří Lukášovi, Patrikovi a Marko-
vi Galbavým. Všem gratulujeme.

S přáním kouzelných 
Vánoc: Eliška Vorlíčková, Ka-
rolina Procházková, Veronika 

Kinclová a Matěj Štěrba jako 
zástupci Školního parlamentu

VZPoura úrazům

S nebezpečím vážných často-
krát smrtelných úrazů se lidstvo 
potýká od nepaměti.

Dnes jsme již v tomto ohledu 
mnohem uvědomělejšími a opa-
trnějšími než naši předkové. Zřej-
mě největší podíl na této skuteč-
nosti nese zdravotní osvěta, kterou 
je třeba zahájit již v dětském věku. 
Proto naše škola velice uvítala 
možnost nabídky preventivního 
programu VZP VZPoura úra-
zům. Přednášející dětem přiblížili 

možné dopady náhodných úrazů 
hlavně v oblasti doživotní ztráty 
hybnosti končetin nebo celého 
těla. Sami přednášející jsou upou-
táni na vozík a jejich sugestivní 
vyprávění o nehodě, která jim 
změnila život, děti velmi zaujalo. 
Všichni jsme si z přednášky od-
nesli pocit, že je nutné především 
přemýšlet a nepodceňovat riziko 
jak při práci nebo ve škole, tak i 
sportu nebo volnočasových akti-
vitách. 

Jitka Tichá, 
asistentka pedagoga

Vodnické malování

Hálkovo městské diva-
dlo v Nymburce přichys-
talo na 13. listopadu 2021 
premiéru pohádky O malé 
hastrmance. Ve spolupráci 
s divadlem žáci naší školy 
pomohli svými výtvarnými 
pracemi nádherně vyzdobit 
interiér budovy a navodit 
kouzelnou vodnickou at-
mosféru. 

Budeme se i nadále těšit 
na další spolupráci s diva-
dlem.

Mgr. Soňa Váňová
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Záhon růží

Naše škola se rozhodla zalo-
žit novou tradici. Každá třída si 
letos vysadí svoji růži a vždy na 
počátku nového školního roku 

přidají další noví prvňáčkové. 
Vytvořením záhonu byli po-

věřeni žáci druhého stupně. 
Poté si každá třída symbolicky 
vysadila tu svou „vyvolenou“. 

Na výběr měla z těchto druhů 
mnohokvětých růží – Satchmo 
(tmavě oranžová), Lilli Marlen 
(tmavě červená), Goldfinger 
(žlutá) a Kimono (starorůžová).

Všichni společně doufáme, že 
nás v červnu u vchodu do školy 
překvapí rozkvetlý záhon.  

Mgr. Hana Hudcová

Animáček Zdeňka Milera 

To je název akce, kte-
rá se na začátku listopadu 
konala ve školní družině 
ZŠ Kostomlaty v rámci při-
pomínky kulatého výročí 
známého českého režiséra 
a výtvarníka. Děti se do-
zvěděly informace o tom, 
jak animovaný film vlastně 
vzniká nebo co Zdeňka Mi-
lera inspirovalo pro vytvo-
ření jedné z nejznámějších 
filmových postaviček – kr-
tečka. 

Když na jedné ze svých 
procházek za Kladnem uvi-
děl krtince, rozhodl se zvo-
lit si pro animaci právě toto 
zvíře – i když – jak sám 
autor říkal – se mu krtek 
nejdřív úplně nelíbil. Jeho 
podobu časem upravoval a 
vzniklo několik desítek fil-
mů a ilustrovaných knížek, 
navíc přeložených do mno-

ha jazyků – například i do 
japonštiny, finštiny, řečti-
ny a samozřejmě i anglič-
tiny nebo němčiny. 

Děti si prohlédly řadu 
obrázků, knížek, ale do-
zvěděly se i to, jak krtek, 
dokonce dvakrát, cestoval 
do vesmíru. Mohly se po-
dívat i na fotografii pa-
mětní desky, která je na 
Milerově rodném domě na 
Kladně. Ani tam nechybí 
obrázek krtka. Postavičky, 
která stále dělá radost dě-
tem v mnoha zemích.

Tuto zajímavou akci si 
pro děti připravila naše 
kamarádka Karolína, která 
pracuje jako redaktorka v 
ČT.

Jaroslava Michlová, 
vychovatelka
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Statek Rychetských, Lány

Podzim ve školní dru-
žině

V září se děti ze školní 
družiny zapojily do ce-
lostátní školní soutěže 
společnosti PEXO, která 
nabízí školní pomůcky. Cí-
lem bylo zdokumentovat 
pomůcky společně s pro-
pagačním letákem společ-
nosti. Děti kreslily vtipné 
školní pomůcky, kterým 
daly tvář. Vtipné obličeje 
a postavy pomůcek děti 
vystavily ve vstupní hale 
školy. Velice si přály, aby v 
soutěži uspěly. Jejich přání 
se stalo skutkem a 1. 10. 
2021 byla naše škola ofi-
ciálně vyhlášena za vítěze 
této soutěže. Děti byly od-
měněny školními pomůc-
kami společností PEXO, 
které jim osobně předala 
paní ředitelka.

Začátkem školního roku 
jsme odstartovali celo-

roční hru Cestování po 
České zemi. Pro děti bylo 
úvodem seznámení s Čes-
kou republikou. Postupně 
budeme po celý školní rok 
cestovat jednotlivými kraji 
a hledat v nich nejrůznější 
zajímavosti. 

V dalším průběhu pod-
zimních měsíců jsme v 
družině uspořádali něko-
lik akcí, které vedly k so-
cializaci dětí a podpoře 
jejich vzájemné spoluprá-
ce. Workshop společného 

bubnování na drumbe-
ny tomu byl nápomocen. 
Měsíční projekt Drakiády 
vedl přes výtvarné ztvár-
nění draků a jejich výsta-
vu, i hodnocení dětmi, až 
po samotné pouštění dra-
ků v terénu. Využili jsme 
krásného podzimního po-
časí a v přírodě uskutečnili 
Podzimní bojovku. Děti v 
týmech plnily úkoly, které 
je následně dovedly až k 
nalezení pokladu. 

Další měsíční projekt 

jsme věnovali výročí naro-
zení Zdeňka Milera, který 
by letos v únoru oslavil 
100 let. 

V listopadu jsme se za-
měřili na Den laskavosti a 
konali jsme v odpoledních 
aktivitách nezištné skutky, 
které jsme si zaznamená-
vali na plachtu u tříd škol-
ní družiny. 

Mgr. Libuše Břeňová, 
      vychovatelka ŠD

  

Paní ředitelko,
ráda bych Vám, a hlavně 

paní učitelce a týmu žáků, 
kteří se podíleli na akci 
Strašidelná škola, poděko-
vala za úžasnou akci. Byť 

jsem čekala na dceru mezi 
posledními rodiči, tak nej-
větší odměnou mi bylo její 
nadšení a rozzářený ob-
ličej. Vím, že to všechny 
stálo mnoho volného času, 

moc si toho jako rodič ce-
ním, a i přes čekání v tom 
nečase na svou ratolest, si 
cením organizace a děku-
ji za tuto akci. Poprosím 
o předání pochvaly všem, 

kteří se na tom podíleli. 
Ještě jednou s dcerou dě-
kujeme.

S pozdravem 
Jana Hráská

Poděkování Základní škole za uspořádané akce:
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Psáno v kronice

Všechna fota: Z archivů obyvatel Rozkoše

V tomto čísle končíme s historií Rozkoše. Děkujeme všem za zapůjčení fotografií.
Přejeme všem obyvatelům,aby se jim v jejich obci spokojeně žilo v souladu s názvem této malebné vísky.

Redakce
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Svěcení v Hroněticích



strana 9  číslo 6 - prosinec 2021 Svěcení v Hroněticích

Všechna fota: Marta Dvořáková
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Z činnosti SDH Hronětice

Klub Kamarád

Kostomlatští na závěrečném 
tanečním věnečku
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Uplynulé období roku 
2021 se neslo v duchu 
mnoha akcí,  a především 
dlouho očekávaného vy-
svěcení krásně oprave-
né kapličky a našich ha-
sičských vozidel, které 
proběhlo 2. října. Křest 
provedl páter Pavel Po-
rochnavec. Křtili jsme  
vozidla FORD Transit a 
CAS 20 Mercedes Ateco, 
které jsme pojmenovali 
„Fanda“ na počest naše-

ho bývalého hasičského 
starosty pana Františka 
Krále. Celá akce se konala 
ve spolupráci s OÚ Kosto-
mlaty nad Labem. Akce 
se zúčastnil také senátor 
pan ing. Tomáš Czernin, 
starosta Lysé nad Labem 
pan ing. Karel Otava, Mgr. 
Jan Czernin, starosta obce 
Přerov nad Labem pan Jiří 
Beneš, kněz Mikuláš Ulič-
ný, zástupci SDH 6. okrsku 
a OSH Nymburk. Celou 
akci provázelo krásné po-
časí a tak jsme rádi, že se 
zúčastnila spousta našich 
spoluobčanů současných 
i bývalých. Celou slavnost 
zakončila taneční veselice 

s hudbou pana Petrnouška.
Další vydařenou akcí bylo 

dlabání dýní s maškarním 
lampionovým průvodem a 
diskotékou pro děti.

Výjezdová jednotka se 
zúčastnila nočního námě-
tového cvičení v Čilci a vý-
roční valné hromady SDH 
ve Zbožíčku. Konaly se dvě 
výborové schůze sboru. 
Strojníci provedli údržbu 
techniky. Výjezdová jed-
notka je postupně dovyba-
vována.

Konalo se posvícenské 
posezení s hudbou, bylo 
hodnoceno jako vydařená 
akce. 20. listopadu jsme 
provedli sběr železného 

šrotu v našich obcích.
Připravujeme: VVH SDH 

Hronětice, školení a výcvik 
členů výjezdové jednotky.

Rád bych poděkoval všem 
našim členům a členkám za 
jejich činnost při organiza-
ci všech našich akcí!

Blíží se Vánoce a konec 
roku 2021. Při této příleži-
tosti chci jménem SDH po-
přát krásné a klidné prožití 
Vánoc, do roku 2022 vše 
dobré a věřím, že i v příš-
tím období zachováte pří-
zeň našemu sboru!

Miroslav Škornička,
starosta SDH Hronětice

Od září jsme znovu ote-
vřeli volnočasové kroužky 
a aktivity pro různé věko-
vé kategorie. Novinkou od 
letošního roku je kroužek 
pro děti „Knížkochvilky“, 
který není pouze o kníž-
kách. Dále „Cvičení pro 
ženy“ a další volnočaso-
vé Kluby pro školní děti 
v rámci projektu Podpora 
neziskových organizací ve 

Středních Čechách.
Nabízíme 2x týdně krát-

kodobé hlídání dětí, kde 
vedeme děti ke společné 
hře.

V říjnu jsme uspořádali 
výpravu do světa divadel 
a navštívili divadlo Říše 
loutek v Praze. Účastníci 
měli možnost shlédnout 
divadlo z pohledu diváka 
i herce. 

Letos se nám podařilo 
znovu uspořádat Lampio-
nový průvod a za podpory 
bílé paní, vodníka, hejkala 
a dalších strašidel jsme si 
zpříjemnili nedělní pro-
cházku obcí. 

Knihovna i letos oboha-
tila svůj fond o další nové 
tituly.  V dopoledním čase

bychom rádi nabídli pro-
story knihovny žákům zá-
kladní a mateřské školy. 

Otevřeno pro veřej-
nost máme každé pondělí 
a čtvrtek od 16-18hod. a 
první sobotu v měsíci. 

Krásné prožití vánoč-
ních svátků, pohodové 
chvíle v kruhu rodinném, v 
novém roce pevné zdraví a 
budeme se těšit ať v pravi-
delném provozu, nebo při 
jednorázových akcích na 
viděnou. 

Klub Kamarád
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Sokol

Pétanque

Stolní tenis

Florbal

Vážení sportov-
ní přátelé, občané 
Kostomlat!

 
Okouzlující období barevné-

ho podzimu plné doznívajících 
vzpomínek na letní romantiku je 
již za námi. Svatý Martin sice ne-
přijel na bílém koni, připomněl 
nám ale, že zima je za dveřmi, 
přichází adventní čas a po něm 
nejkrásnější svátky roku.

Všechny oddíly během měsíce 
listopadu ukončily podzimní část 
soutěže. Měsíc prosinec využijí 
k relaxaci a odpočinku a budou 
vstřebávat tu krásnou vánoční 
atmosféru. V lednu opět nastou-
pí do tréninkové přípravy v hale 
Bios, kterou jim každoročně za 

nemalé peníze umožňujeme a 
proto věřím, že všichni sportovci 
k tréninku přistoupí zodpovědně.  

Výbor Sokola se sešel od po-
sledního vydání kostomlatských 
novin 2 x a to v říjnu a listopadu.

Připravovali jsme žádost na 
Obec o finanční příspěvek na 
činnost jednoty na rok 2022. Ve 
stanoveném termínu jsme žádost 
odevzdali. Dále jsme se zabývali 
přípravou kulturní akce. Do naše-
ho sálu Sokolovny po dvou letech 
opět zavítala cimbálová muzika 
„Strážničan“ spojená s ochutnáv-
kou moravských vín. Snažili jsme 
se připravit sál sokolovny tak, aby 
se všichni zúčastnění cítili dobře.  
Myslím, že se to povedlo a dle 
ohlasu se budeme zabývat myš-

lenkou tuto akci opakovat.
Národní sportovní agentu-

ra  zveřejnila výzvu MŮJ KLUB 
2022. Výzva je zaměřena na 
podporu sportovních klubů, 
tělovýchovných a tělocvičných 
jednot, které se věnují sportování 
dětí a mládeže tentokrát od 3 do 
20 let.  Žádost o tuto dotaci jsme 
opět vypracovali a věříme, že zase 
uspějeme.

Dále jsme jednali o rekonstrukci 
plotu na pravé straně Sokolovny, tj. 
od staré školy k Sokolovně.

Rekonstrukci bude provádět 
Stavební firma Martin Bureš. Na 
spolufinancování této rekonstruk-
ce se bude podílet Obec Kostomla-
ty n. L., neboť oplocení je na hrani-
ci pozemku, který je ve vlastnictví 

obce. V současnosti též probíhá 
výstavba osvětlení na tréninkovém 
hřišti.

Jak jsem vás již informovala v 
minulém čísle KN, termín Spor-
tovního plesu 4. 3. 2022 zatím 
platí a budeme doufat, že nám to 
covidová situace dovolí.

Přeji  všem sportovcům v našich 
oddílech, trenérům, asistentům, 
kteří věnují svůj volný čas ve pro-
spěch sportu v Kostomlatech, čle-
nům výboru Sokola a Vám všem  
krásný adventní čas,  hezké prožití 
svátků vánočních, hodně spor-
tovních úspěchů a hlavně hodně 
zdraví a spokojenosti v novém 
roce 2022.

TJ Sokol Kostomlaty n. L.
Vávrová Eva - starostka

V již zcela podzimním počasí se 
nám podařilo 1. místo Jarda a Ale-
na na turnaji v Předhrádí, 4. mís-
to Jarka s Alenou v Lipníku a 10. 
místo Jarda s Alenou v Hrochově 
Týnci. Máme před sebou ještě 
dvoudenní turnaj v Terezíně, ale 
ten už bude v jízdárně. Tím letoš-

Oddíl stolního tenisu zdraví 
všechny čtenáře. Naštěstí nám 
aktuální situace Covid-19 dovo-
luje sportovat, i když nemáme vy-
hráno a vývoj nákazy se bohužel 
zhoršuje. 

Doufejme, že se nezhorší na-
tolik, aby došlo k pro všechny 
nepříjemným omezením (zejmé-
na sportu) i proto, že třeba nám 
pohyb velmi chyběl. Začátkem 
října jsme s velkou radostí zahájili 
novou zápasovou sezónu 3. třídy 
okresního přeboru, v hale BIOS. 
Pro letošní sezónu máme šest 
aktivních hráčů a dva nové členy, 
kteří se chtějí do zápasů zapojit. 

ní sezonu uzavřeme. Pokud nám 
to situace dovolí, přesuneme se do 
Sokolovny.

A teď něco ze světa pétanque. 
Právě proběhlo MS  juniorů ve 
Španělsku.  Naši junioři z reprezen-
tace ČR se sice neprobojovali do 
šestnáctky, ale v následujícím Po-

háru národů vybojovali třetí místo. 
Vše jsme sledovali na internetu 
a byly to nervy. Všechny známe 
osobně již několik let, kdy začínali 
jako desetiletí, je mezi nimi ovšem 
čtrnáctiletý Dan, který hraje pou-
ze tři roky a letos se dostal poprvé 
do juniorské reperezentace a byl 

z nich nejlepší. Je velkou motivací 
pro naše juniory. Velké poděko-
vání patří Sokolu Kostomlaty za 
sportovní oblečení a financování 
turnajů, snad tomu odpovídají 
naše celorepublikové výsledky i 
práce s juniory.

Koulím zdar! Vaníčková Alena

Cíl máme jasný, udržet se ve sku-
pině, získat cenné zkušenosti a za-
ložit nový tým pro boje ve 4. třídě. 

Proto bych moc rád touto ces-
tou oslovil všechny sportovní 
nadšence, všech věkových katego-
rií, kteří mají zájem vyzkoušet si 
hrát stolní tenis na závodní úrov-
ni. Trénujeme v hale BIOS každý 
týden v úterý od 20:30 a ve čtvrtek 
od 20:00 – přijďte mezi nás…

To bylo z aktuálního dění vše. 
Na jaře plánujeme obnovit velmi 
oblíbený, veřejný turnaj čtyřher v 
naší Sokolovně. Více informací se 
dozvíte už v dalším čísle.

Na závěr všem přeji klidné 

prožití vánočních svátků a úspěš-
ný vstup do nového roku 2022. 
Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti  

Rozpis zápasů pro sezónu 2021-2022:

a sportovních zážitků.
Za celý tým stolního tenisu 

Jan Kyncl

Pandemie koronaviru nám za-
sahuje do třetí sezóny po sobě. V 
sezóně 19/20 jsme nedohráli jarní 
část, loni jsme zvládli odehrát jen 
šest zápasů. Nyní máme za sebou 
sedm odehraných soutěžních 
utkání a vývoj epidemiologické 
situace opět není dobrý. Těžko 

říct, jestli tu letošní vůbec dohra-
jeme. Za předchozí dvě zimní 
sezóny, kdy byly sportovní haly 
většinu času uzavřené, jsme toho 
moc neodehráli ani nenatrénovali. 
Náš tým dostál velkých změn. Pár 
zkušených hráčů z původní sesta-
vy skončilo úplně, další přešli do 

veteránské soutěže, nebo jsou vytí-
žení rodinou, či pracovními povin-
nostmi. Před letošní sezónou jsme 
rozšířili kádr o několik mladých 
nadějných hráčů z okolí. Týmová 
obměna, absence tréninků i zápa-
sových zkušeností nás zatím řadí 
na poslední místo tabulky. Věříme, 

že s postupem času se výsledky bu-
dou lepšit a opět budeme hrát na 
předních místech. Moc děkujeme 
místnímu Sokolu i obci za finanční 
podporu klubu. Všem spoluobča-
nům pak přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků a konce roku.

Bc. Jan Kučera
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 Na závěr

Společenská kronika Prání redakce

Vánoce v 
Kostele

Vánoční poselství zastupitelů obce

Blahopřejeme k významným jubileím:
Panu Ivanu Všelichovi z Kostomlat
Paní Danuši Vorlíčkové z Kostomlat
Panu Josefu Burešovi z Lán
Paní Anně Kratochvílové z Lán 
Paní Boženě Toušové z Kostomlat
Paní Věře Dvořákové z Kostomlat
Paní Anně Tomešové z Hronětic
Paní Věře Pokorné z Rozkoše
Paní Jaroslavě Krejčové z Rozkoše
Panu Josefu Královi z Lán
Panu Františku Syrovému z Vápenska
Paní Věře Hodrové z Kostomlat
Paní Jaroslavě Marečkové z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
Stelu Borufkovou z Rozkoše
Tadeáše Popka z Kostomlat
Jonáše Pavlíčka z Kostomlat
Naposledy jsme se rozloučili:
S paní Marií Hlavičkovou z Rozkoše

Období Vánoc vždy patří k těm 
nejkrásnějším svátkům v roce. Ná-
vštěva kostela je pro mnohé rodiny 
součástí tradičních zvyků. V rámci 
oslavy Vánoc plánujeme v prostoru 
dolní části zvonice vystavit figur-
kový betlém, který bude k vidění 
po celý den od 23. prosince do 7. 
ledna. Na štědrý den bude kostel 
sv. Bartoloměje otevřen od 13:00 
do 17:00 k individuálním prohlíd-
kám a k získání betlémského světa. 
Pozvánka na případnou štědrove-
černí mši a společné zpívání koled 
bude vyhlášena obecním rozhla-
sem později - v závislosti na vývoji 
epidemiologické situace. 

Pokojné Vánoce a požehnaný 
nový rok 2022 přejí

 farníci

Oslovili jsme všechny zastupitele a požádali je o krátké přání k Vánocům, či jakési poselství do roku 2022. Zde jsou příspěvky těch, kteří neváhali 
a posílají Vám svůj vzkaz.                                   Redakce

Ať jsme hlavně zdraví, šťastní a 
ohleduplní, a to nejen ke svým nej-
bližším. Ať se chováme tak, jak by-
chom si přáli, aby se jednalo s námi. 
Ať naše životy provází láska a poko-
ra, a ať si za každou cenu zachováme 
tolik potřebný zdravý rozum. 

Romana Hradilová

Mé poselství, ne jen pro Váno-
ce, by bylo následující: Užívejme si 
života. Věnujme se rodině. Važme 
si zdraví. Buďme ohleduplní. Udě-
lejme něco dobrého pro ostatní. 
Neřešme věci, do kterých nám nic 
není,...kritizovat umí každý. 

Petr Vild

Už pouze dvoje Vánoce nás 
dělí od osmistého výročí vzniku 
naší obce a tak si letos k hmotným 
dárkům přibalme i kopec entu-
ziasmu, resp. nadšení a zanícení, 
trpělivosti, vzájemného respektu 
a úcty a pojďme tu káru sedmi let 
nelehkých úkolů a investičních 
akcí pomoci společně potlačit blíže 
k cíli. Pro náš pěkný pocit, příjem-
nou současnost, ale především pro 
naše děti, děti našich dětí, děti dětí 
našich dětí,... A nezapomeňte na 
"dobové" fotky z účasti na akcích, 
a usmívat se, ať mají při dalším 
výročí redaktoři Kostomlatských 
novin co napsat do rubriky Psáno 
v kronice... Krásné a šťastné svátky! 

Richard Filip Moje poselství a přání je a bude, 
abychom se jako občané, sousedi a 
kamarádi měli v roce 2022 (pokud 
možno) ještě lépe než v covido-
vém roce 2021. Přál bych si, aby si 
lidé vážili sami sebe, svých přátel 
a radovali se ze života a neřešili 
jiné malichernosti kolem. Všem 
přeji pevné zdraví, jasnou mysl a v 
roce 2022 šťastnou ruku při volbě 
vedení obce. Myslím, že současné 
vedení obce si počíná velice dobře 
a odvádí skvělou práci! 

Tomáš Houdek

Všem občanům bych chtěla 
popřát krásný adventní čas. Spo-
kojené prožití Vánoc a do Nového 
roku hodně zdraví a pevné nervy. 
Myslím, že je budeme potřebovat.

 Eva Šulcová

Vážení spoluobčané, rád bych 
Vám popřál klidné a příjemné 
prožití Vánoc, pokud možno bez 
asistence hasičů a do roku 2022 
hlavně pevné zdraví a osobní spo-
kojenost. 

Miroslav Škornička

Vážení spoluobčané, rád bych 
vám popřál do přicházejícího ad-
ventu a blížících se Vánoc, přede-
vším pevné zdraví, klid a pohodu 
v této uspěchané době, příjemně 
strávený čas s vašimi blízkými. V 
novém roce jen to dobré. Pevně 
věřím, že se nám podaří dokončit 
rozdělané a připravované projek-
ty pro zlepšení kvality života nás 
všech. 

Jan Kučera

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám, že nám zacho-

váváte přízeň. Věřte, že se Vám 
vždy snažíme ze všech sil připravit 
zajímavé čtení, abyste měli přehled 
o aktuálním dění v obci. Není to 
vždy snadné, často se ocitáme pod 
palbou nehezké a nepříjemné 
kritiky. Je třeba si ale uvědomit, že 
Kostomlatské noviny jsou dvou-
měsíčník a materiály pro nové čís-
lo se sbírají vždy měsíc před tím, 
než se dostanou do Vašich schrá-
nek. V současnosti se zdražuje i 
materiál na jejich výrobu, mění se 
cena a dostupnost papíru i barev. 
Proto dík za dobrou spolupráci 
patří i tiskárně Fritzl v Krchlebích 
a především slečně grafičce Mar-

tině, která naše prvotní návrhy 
přetváří do konečné podoby 
novin. Na tomto místě bychom 
také rádi poděkovali paní Janě 
Kubánkové, která noviny obětavě 
doručuje ve všech našich obcích 
v každém počasí a rychlost jejího 
doručování je neskutečná! Díky 
její pomoci a také proto, že jsme 
"sehraná parta“ se nenecháme 
zlomit a jedeme dál! Budeme se 
i nadále snažit odvádět dobrou 
práci a tvořit nová čísla.  

Přejeme Vám klidné a krásné 
prožití Vánoc, spoustu krásných 
chvil strávených s Vašimi blízký-
mi a do roku 2022 hlavně pevné 
zdraví, hodně štěstí a radostí.

Redakce

Vážení spoluobčané.
Vzhledem k tomu, že dnešní 

vydání je poslední v tomto roce 
2021, chtěl jsem Vám všem, za 
sdružení KOSTOMLATSKO, po-
přát příjemné prožití Vánočních 
svátků, hodně dárků, osobní po-
hody a šťastný a veselý Silvestr. Do 
nového roku 2022 Vám všem pře-
jeme hodně osobních a pracov-
ních úspěchů. Rok 2022 je rokem 
volebním pro místní samosprávy, 
proto Vám všem přeji šťastnou 
a pevnou ruku při tomto voleb-
ním aktu. Ne vše se podařilo, ne 
ve všem jsme měli vždy šťastnou 
ruku a tak máme co napravovat. 
Hlavně ta komunikace mezi ve-
dením obce a občany by se měla 
hodně změnit. Vše se má dělat 
pro zlepšení životního prostře-
dí, pro bezpečnost a spokojenost 
našich spoluobčanů. Za sdruže-
ní,,KOSTOMLATSKO“, 

Milan Veselý


