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Slovo starostky

PODĚKOVÁNÍ

Vážení a milí spoluobčané,
když jsem vám v posledním vydání 

KN s upřímností přála úspěšný začátek 
nového roku, ani v nejhorším snu by mě 
nenapadlo, co nás v krátké době může 
potkat a v jakém rozsahu. V době uzá-
věrky tohoto čísla byl vládou ČR vyhlá-
šen stav nouze, který je pro nás všechny 
velice omezujícím, ale zároveň asi nej-
účinnějším nástrojem boje s pandemií  
a šancí pro brzký návrat k normálnímu 
životu, na který jsme zvyklí. Proto je 
mým současným největším přáním to, 
aby v době, kdy toto číslo budete číst, 
byla již nejhorší část současného stavu 
překonána. 

Původně jsem se v tomto čísle chtěla 
pochlubit, že Rada kraje rozhodla svým 
usnesením č. 054-04/2020/RK o zařa-
zení projektu „Lávka pro pěší a cyklisty 
přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem 
a Hradištkem“ do zásobníku projektů 
EU/EHP. Pochlubit z toho důvodu, že 
celý projekt byl iniciovaný a do začátku 
připravený naší obcí tak, že jsme v roz-
hodné fázi mohli předložit krajskému 
úřadu, jako budoucímu investorovi, veš-
kerá nezbytná (kladná) vyjádření insti-
tucí, do jejichž kompetence posouzení 
plánované stavby patří. Původní radost 
však díky průběhu současných událos-
tí vystřídaly spíše obavy o osud celé-
ho projektu. Zůstaneme ale optimisty  
a budeme věřit, že takto podpořená stav-
ba nakonec realizována bude a my se  
v dohledné době dostaneme na druhý 
břeh bez velké zajížďky a splníme si jeden  
z našich dlouhodobých snů a cílů.

Oproti této akci, která je teprve na 
samém začátku, se ke konci pomalu 
chýlí zpracování projektové dokumen-
tace na rekonstrukci chodníků. Jedná se  
o rozsáhlou akci, která vyžadovala nejen 
zmapovat a prověřit pozemky, jichž se 
stavba dotkne, ale poté je i majetkopráv-
ně vypořádat. Na tomto místě bych proto 
moc ráda poděkovala manželům Sasko-
vým, Bašusovým a Pacltovým, kteří nám 
vyšli vstříc a rozhodli se obci darovat část 
svých pozemků, zasahujících do těchto 
chodníků. Velice si jejich vstřícného kro-
ku vážíme a budeme se snažit, aby nové 
chodníky splnily všechna očekávání.

Postupně se nám daří plnit také dal-
ší požadavky uložené obci v rámci její 
působnosti. Za finanční podpory obce 
proběhla pod vedením paní ředitelky 
základní školy v průběhu jarních prázd-
nin kompletní rekonstrukce počítačové 
učebny v naší škole. Na nevhodné uspo-
řádání této učebny dlouhodobě upozor-
ňovala krajská hygienická stanice. Žá-
kům se tak nejen zlepšilo prostředí pro 
vlastní výuku, které dnes odpovídá poža-
dovaným standardům, ale těšit se mohou 
i na budoucí vybavení učebny novou vý-
početní technikou. 

Změny proběhly i u našich dobrovol-
ných hasičů. Po mnoha letech odstou-
pil z osobních důvodů z funkce velitele 
jednotky sboru dobrovolných hasičů 
pan Libor Pour a novým velitelem této 
jednotky byl od 1. února 2020 jmenován 
pan Michal Bureš. Panu Pourovi bych 
tímto chtěla poděkovat za jeho dosavad-
ní činnost a popřát mu mnoho dalších 

úspěchů a pohody v osobním životě. No-
vému veliteli bych naopak chtěla popřát 
hodně sil, trpělivosti a úspěchů při výko-
nu své funkce, ale především to, ať se s je-
jich umem a technikou můžeme setkávat 
s úsměvem na rtech jen při ukázkových 
a předváděcích akcích, jako je třeba den 
dětí.

Jak jsem v úvodu svého článku zmí-
nila, chtěla jsem se v tomto článku po-
chlubit, co všechno nového se podařilo 
a co nás v nejbližší době čeká. Mnoho 
doposud samozřejmých záležitostí však 
získalo v kontextu se současnou situací 
zcela jiný rozměr. Ukázalo se, že spousta 
věcí se v současném světle jeví jako věci 
nepodstatné, a že žebříček pomyslných 
hodnot má dnes úplně jiné parametry.   
I já bych proto chtěla požádat všechny 
občany, buďte k sobě ohleduplní, tole-
rantní, vzájemně si nápomocní a do-
držujte stanovená pravidla, abychom 
pomohli tuto nepříznivou situaci co 
nejdříve překonat. Abychom ji porazili 
společně. 

V každém případě, i přes všechna 
možná omezení, jsme jako samosprávný 
úřad připraveni pomoci všem občanům 
v nouzi. Jsme v trvalém kontaktu s nadří-
zenými orgány státní správy a budeme 
průběžně o všech zásadních záležitos-
tech informovat prostřednictvím webo-
vých stránek a obecního rozhlasu.

S přáním lepších dnů

Romana Hradilová 
starostka obce

Dovolte mi, abych první slova  
v tomto vydání Kostomlatských novin 
věnovala všem těm obětavým spoluo-
bčanům, kteří v současné nelehké situ-
aci naprosto bezprostředně a nezištně 
nabídli různé formy pomoci ostatním 
spoluobčanům. Stejně jako v celé zemi, 
tak i v naší obci se napříč všemi genera-
cemi spustila po vyhlášení nouzového 

stavu obrovská vlna solidarity. Mnoho 
žen bezprostředně po vyhlášení nouzo-
vého stavu nabídlo obci ušité roušky pro 
ostatní spoluobčany, další občané na-
bídli pomoc formou zapůjčení vlastního 
dopravního prostředku a osobní účasti 
např. při zajišťování nákupů všem, pro 
které je tato aktivita vážným zdravotním 
rizikem. Nabídka výhodného stravování 
pro seniory je další z mnoha počinů, vze-
šlých z osobní iniciativy našich občanů.

Vím, že mnoho sousedských výpo-
mocí probíhá v našich obcích i mimo 
tuto mimořádnou situaci a jsem na to 
náležitě pyšná. Je moc hezké vědět, že  
v případě vážných životních situací  
a nepředvídatelných problémů není člo-
věk na všechno sám. Je velmi potěšující, 

že nejen v nouzi dokážeme upozadit 
své pohodlí a umíme spojit své síly 
pro dobrou věc, že nám není lhostejný 
osud ostatních. 

Všem, kteří se zapojili do pomoci 
ostatním i všem těm, kteří pomáhají 
druhým v rámci svých povolání, patří 
velký dík a uznání. Jen díky nim fun-
gují běžné věci tak, jak jsme na to byli 
doposud zvyklí a pokládali jsme je za 
naprostou samozřejmost. 

Za mě osobně a za všechny z nás, 
kteří tuto vlnu lidství a solidarity citlivě 
vnímáme, patří všem těmto občanům 
ještě jednou velké „DĚKUJEME“.

Ing. Romana Hradilová
starostka obce
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Zápis do Materské školy Kostomlaty nad Labem pro školní rok 2020/2021
Vážení rodiče,
ráda bych vás seznámila  

s termíny ohledně zápisu dětí 
do naší mateřské školy.

Vzhledem k vyhlášení vlády 
ČR o nouzovém stavu volím 
místo informační schůzky pro 
rodiče v prostorách mateřské 
školy tuto cestu.

Všechny podstatné infor-
mace o MŠ jsou zveřejněny 
na našich webových strán-
kách www.mskostomlatynl.cz, 
případně je možné nás kon-
taktovat s dotazy prostřednic-
tvím mailu ms.kostomlatynl@
gmail.com nebo na telefonním 
čísle 721 437 118.

Samotný zápis do MŠ, 

tzv. správní řízení (Zákon č. 
500/2004 Sb., správní řád), má 
několik etap se závaznými ter-
míny.

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

Zákonní zástupci na mís-
tě obdrží potřebný formulář  
a informace o MŠ, mohou také 
vznést jakékoli dotazy týkající 
se samotného zápisu, provozu 
MŠ apod.

Termín: 1. - 24.dubna 2020  
v čase 8:00 – 15:00 hod.

Místo: Ředitelna MŠ Kosto-
mlaty nad Labem (prostřední 
pavilon Balónky)

2.) Podání vyplněné žádosti:

Termín: 
6.května 2020 v čase 7:00 – 

12:00 hod. 
7.května 2020 v čase 13:00 – 

17:00 hod.
Místo: Ředitelna MŠ Kosto-

mlaty nad Labem (prostřední 
pavilon Balónky)

3.) Nahlížení do správního 
spisu:

Žadatel má možnost na-
hlédnout do správního spisu 
založeného na základě podané 
žádosti.

Termín: 13. května 2020  
v čase 10:00 – 12:00 hod.

Místo: Ředitelna MŠ Kosto-
mlaty nad Labem (prostřední 
pavilon Balónky)

4.) Předání Rozhodnutí  
o přijetí / nepřijetí do MŠ zá-
konnému zástupci:

Termín: 21. května 2020  
v čase 13:00 – 17:00 hod.

Místo: Ředitelna MŠ Kosto-
mlaty nad Labem (prostřední 
pavilon Balónky)

Kritéria pro přijímání dětí 
budou po schválení zřizova-
telem zveřejněna v zákonném 
termínu na veřejně přístup-
ném místě a webových strán-
kách MŠ.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Eva Sochová
ředitelka MŠ

V souladu s Opatřením mi-
nistra školství, mládeže a tě-
lovýchovy k organizaci zápisů  
k povinné školní docházce do 
základních škol všech zřizova-
telů pro školní rok 2020/2021 
(č.j. MSMT-12639/2020-1) 
ze dne 18. 3. 2020 proběhne 
pouze formální část zápisů.

Vzhledem k aktuálním 
mimořádným opatřením 
proběhnou zápisy bez osob-
ní přítomnosti dětí ve škole  
a upřednostňujeme podání 
přihlášky bez osobní přítom-
nosti zákonného zástupce dí-
těte ve škole.

Vyplněnou žádost o přijetí 
k základnímu vzdělávání na 
ZŠ Kostomlaty nad Labem 
lze v termínu od 1. 4. do 15. 4. 
2020 (včetně) doručit těmito 
způsoby:

1. do datové schránky školy: 
ygxmnpp

2. e-mailem s uznávaným 
elektronickým podpisem (ne-

lze jen poslat prostý e-mail!) na 
info@zskostomlaty.cz

3. poštou na adresu ZŠ Kosto-
mlaty nad Labem, Školní 402, 
289 21 Kostomlaty nad Labem

4. osobní podání vhozením 
do schránky na hlavním vcho-
dě vlevo na výše uvedené adrese 
(branka do školy bude pro tento 
účel otevřená)

Po převzetí žádostí školou 
budou všichni zákonní zá-
stupci zpětně informováni 
datovou schránkou/e-mai-
lem/telefonicky o přiděle-
ní registračního čísla, pod  
kterým bude jejich dítě vede-
no při přijímání k základní-
mu vzdělávání. Registrační 
čísla přijatých dětí budou 
zveřejněna na webu školy a 
hlavním vchodu nejdéle 7. 5. 
2020.

Formulář žádosti o přijetí je 
možný stáhnout http://www.
zskostomlaty.cz/dokumenty/

Zároveň bude k dispozici ke 

Zápis do Základní školy Kostomlaty nad Labem pro školní rok 2020/2021
stažení Zápisní list pro žáky bu-
doucího 1. ročníku.

Odklady povinné škol-
ní docházky řešte s ve-
dením školy na e-mailu  
erika.drobna@zskostomlaty.cz 
nebo na telefonu 736 754 899. 

Po ukončení mimořádných 
opatření se uskuteční jediné 
setkání zákonných zástupců 
a dětí ve škole jako náhra-
da motivační části zápisu  

a Předškoláčka (adapatač-
ní kurz pro budoucí žáky 1. 
ročníku). Na něm proběhne 
informování ohledně běžných 
záležitostí týkajících se chodu 
školy a zápis do školní družiny. 
O termínu setkání budete pře-
dem informování e-mailem  
a na webu školy.

Mgr. Erika Drobná
ředitelka školy

Dne 4. 3. 2020 se v naší 
škole uskutečnil Maškarní 
rej. Členové parlamentu ho 
připravili pro své spolužáky 
jak ve třídách, tak v tělo-
cvičně. Skupinky tvořili žáci 
1. - 5. tříd, úkoly měly tedy 
různé stupně obtížnosti. 

Závěrem byli vyhlášeni ví-
tězové soutěží a nejkrásnější 
masky.

Zprávy ze Školního parlamentu
Parlament také průběžně 

organizuje různé speciál-
ní a barevné dny. V únoru 
se uskutečnil valentýnský 
den. Byl ve znamení růžové 
a červené barvy a členové 
parlamentu roznesli spolu-
žákům i učitelům valentýn-
ské vzkazy.

Školní parlament

Do výtvarné soutěže  
v rámci projektu Markéti-
na dopravní výchova se při-
hlásilo na devadesát dětí ze 
Středočeského kraje. Mezi 
přihlášenými byli i žáci 5.  
a 6. ročníku naší školy. Spo-
lečně jsme se zamýšleli nad 
tématem: ,,Zpomal, prosím“, 

tedy nad riziky nepozorné 
a rychlé jízdy, která dokáže 
ohrozit každého účastníka 
silničního provozu. 

Středočeští policisté vyhlá-
sili vítěze soutěže, které od-
měnili spoustou zajímavých 
dárků. Slavnostní předání 
cen proběhlo dne 14. ledna 

Policisté ocenili malé umělce  
za jejich výtvarná díla
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(pokračování na str. 4)
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Školní družina
V září a říjnu jsme uspořá-

dali ve školní družině Olympi-
ádu. Děti soutěžily v různých 
sportovních disciplínách - ve 
skoku, hodu na koš, šplhu apod. 
Na závěr jsme vyhodnotili nejú-
spěšnější sportovce a odměnili 
je drobnými dárky.

Dále jsme vyhlásili výtvarnou 
soutěž O nejkrásnější jablíčko. 
Sešlo se nám mnoho vydaře-
ných výtvarných prací, které 
jsme vystavili ve vestibulu naší 
školy. 

V listopadu zorganizovala 
naše školní družina akci Pod-
zimní dílničky s rodiči - dla-

bání dýní. Společně jsme vyd-
labali dýně a děti si je ozdobily 
různým přírodním materiálem.  
Dýně se dětem moc povedly, vy-
brat ty nejkrásnější nebyl vůbec 
snadný úkol. Odměnou dětem 
byly drobné sladkosti. Strávili 
jsme společně s dětmi a rodiči 
příjemné podzimní odpoledne.                                                         
I v družině jsme si připomněli 
30. výročí Sametové revoluce. 
Poslouchali jsme písně a vyrá-
běli symboly, které připomínaly 
toto období. Závěrem děti vy-
tvořily koláž na nástěnku. 

Prosinec se nesl ve zname-
ní Vánoc. Pořádali jsme akci 

Vánoční dílničky s rodiči. 
Společně jsme vyráběli vá-
noční dekorace. Odpoledne 
jsme si zpříjemnili poslechem 
koled a občerstvením, vládla 
příjemná vánoční atmosféra.                                                                                                                             
Uspořádali jsme Perníčkovou 
dílnu. Děti si ve školní kuchyňce 
připravili občerstvení na vánoč-
ní besídku upečením voňavých 
perníčků. Také jsme perníčky 
vyráběli z kartonu a zdobili jimi 
chodbu školní družiny a třídy.                                                                                                                                           
Na samém závěru roku jsme po-
řádali vánoční besídky. Během 
nich si děti vyzkoušely různé 
vánoční zvyky a tradice - pou-

štění lodiček, rozkrajování jab-
líček, zpívání vánočních koled  
a ochutnávání vánočního cuk-
roví. Následovala vánoční nadíl-
ka. Nakonec si děti vyzkoušely 
nové stavebnice a hry, které jim 
do družiny Ježíšek nadělil. 

V únoru se uskutečnil ve 
školní družině Karneval. Děti 
se při promenádě předvedly 
ve svých krásných maskách, za 
které získaly drobné odměny. 
Odpoledne plné písniček, tanců 
a soutěží se nám velmi vydařilo.

Hana Dvořáková 
vychovatelka ŠD
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2020 v 10:00 hodin v zaseda-
cí místnosti Krajského ředi-
telství policie Středočeského 
kraje.

Základní škola v Kosto-
mlatech nad Labem se může 
pochlubit prvním a druhým 
místem v krajském kole. Bla-

hopřejeme výherkyním Ka-
rolině Procházkové – 1. místo 
a Zuzaně Podroužkové – 2. 
místo 

Jejich zajímavá díla popu-
tují do republikového výběru. 

Mgr. Soňa Váňová

dokončení
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Psáno v kronice
ROZKOŠ
Chalupy v Rozkoši pa-

třívaly k Lysé. Teprve 
baron Lentenberger dom-
ky nynějším majitelům 
rozprodal. Osm domků  
u mlýna patřívalo ke 
Kostomlatům, později i ty 
připojeny k Lánům.

Mydlovar prý býval les-
ní cestou spojen s Rozkoší  
a místo pro svou polohu 
pěknou, dostalo jméno svo-
je-Rozkoš.

„Libušina lázeň“ sluje 
tu jezírko ještě v minulém 
věku.

Dnes však krajina je bez 
lesů a chudá i na stromy 
ovocné.

Rok 1933-Na podzim obec 
dala vysázeti v osadě Rozko-
ši a kol silnice ke Stratovu 
ovocné stromy: a sice 125 
višní, 14 švestek, 5 jabloní, 

celkem 146 stromů po 6 
Kč od zahradníka Pabišty 
z Kostomlat.

Pozn. rok 1928 rekordní 
mráz a všechny stromy po-
mrzly.

Marta Dvořáková

Fotografie zapůjčili obyvatelé Rozkoše



strana 6  číslo 2 - duben 2020 Spolky / Názory občanů

Dočká se naše obec někdy „bezba“ nádraží?
Společnost je obecně 

hodně nastavená na to, že 
postižení je strašná věc, zá-
roveň ale zůstává pasivní 
vůči odstraňování bariér. 
Chybí předpoklad, že posti-
žení je obtížné právě kvůli 
překážkám, které by se ale 
daly odstranit. 

Organizace Asistence, 
která to řešení primárně 
pomáhá prosadit, se teď 
hodně začíná věnovat vla-
kové dopravě, protože asi 
2/3 vlakových nádraží v ČR 
jsou bariérové a lidé na vo-
zíku se musí hlásit den pře-
dem. I když třeba nakonec 
přijede vlak s plošinou, ta 
plošina je často nefunkč-
ní nebo ji průvodčí neumí 
obsluhovat anebo se vozíč-
kář ani k té plošině vlast-
ně nedostane – jako to je 

na našem „retro“ nádraží. 
Žiji v naší obci od dětství 
a ani jednou jsem nemoh-
la jet vlakem, vnímám to 
jako diskriminaci. Tolik 
let slýchávám, že cestování 
vlakem je pohodlné, rychlé 
a pro přírodu nezatěžující, 
ale už nikdo nezmíní fakt, 
že cestování vlakem bohu-
žel není pro všechny. 

Několikrát jsem apelo-
vala na různá odvětví Čes-
kých Drah, aby zahrnuly 
revitalizaci našeho nádraží 
do svých projektů na mo-
dernizaci železničních sta-
nic, avšak jediného čeho 
jsem se dočkala byly sliby 
a vyrovnání terénu štěr-
kem! Skutečnost, že nádraží  
v Kostomlatech nad Labem, 
které je na hlavní trase mezi 
Prahou a Kolínem – nemá 

bezbariérový přístup pod 
podloubí (takže při dešti 
vozíčkář promokne až na 
baterky u vozíku), do če-
kárny je schod (takže by 
musel jezdit na černo), ná-
draží nemá přístupné bez-
bariérové wc a hlavně nemá 
možnost nástupu a výstupu 
z vlaku. Spousta místních 
lidí mělo úraz při výstupu 
či nástupu do vlaku, jelikož 
je to prostě vysoko.

Každopádně se opět chys-
tám do boje a doufám, že 
tentokrát už to úřady ne-
budou tak odsouvat a my se 
dočkáme přístupného ná-
draží ☺. Budu ráda za Vaše 
názory a připomínky, které 
mi můžete psát na email: 
lucieob81@seznam.cz.

Lucie Obstová

Čas neúprosně běží, již 
2,5 roku víme, že započala 
realizace desetiletí uvažo-
vané rekonstrukce železni-
ce protínající území obce, 
což v reálu znamená, že 
do obce zanedlouho vtrh-
ne rychlodráha. Pokud dál 
budeme jako ovce pasívně 

očekávat, co nám to přine-
se, dočkáme se leda mnoha 
nepříjemných překvapení.

Už v roce 2017, když nás  
přijeli projektanti seznamo-
vat s jejich záměry, se plně 
projevilo, že jsme celou zá-
ležitost značně podcenili  
a prvotní seznámení s touto 

stavbou skončilo zbrklým 
odsouhlasením v podstatě 
všeho, co několika desít-
kám přítomných občanů 
vhodným způsobem před-
ložili. Zkušení profesioná-
lové versus neznalý dav. To 
nemohlo skončit jinak.

Takže za další velmi vý-

razný negativní zásah do 
struktury naší obce (zru-
šení několika železničních 
přejezdů včetně toho na 
Lány, značné zvýšení rych-
losti vlaků, jejich množství 
i délek, tedy využití pře-
pravní kapacity elektrifiko-
vané dvoukolejné trati na 

Novinárská práce je zverejňovat to, co někdo nechce, aby bylo zverejněno. 
Všechno ostatní je manipulace s verejností. (George Orwell - 1984).

V sobo-
tu 7. břez-
na jsme v 
hale BIOS 
u s p o ř á -
dali pro 

děti Sportovní odpoled-
ne v maskách – karneval 
se sportovními soutěžemi. 
Děti si na stanovištích vy-
zkoušely rovnováhu, sla-
lom, míčové hry, soustře-
děnost a mnoho dalšího. 
Nechyběla ani tradiční pře-
tahovaná a tanec. Akce se 
zúčastnilo přes 50 dětí. 

V letošním roce jsme se 
stali členy celostátního pro-
gramu zabývající se eko-

logickou/environmentální 
výchovou. Nadále v progra-
mu „Pojďte s námi VEN!“ 
realizujeme environmen-
tální výchovu s pobytem  
v přírodě. Environmentál-
ní vycházky uskutečňujeme 
nejen v okolí Kostomlat, ale 
vyjíždíme za dalšími krá-
sami přírody. Přidejte se  
a pojďte s námi ven, stačí 
sledovat webové stránky 
Klubu, facebook a vývěsky, 
kde vždy s předstihem  
o akci informujeme. Vítáme 
celé rodiny, po předchozí 
domluvě se mohou zúčast-
nit i děti bez rodičů.

V plném nasazení jsou 

přípravy na Noc s Ander-
senem 2020. Přihlášené děti 
budou včas informovány  

Klub Kamarád

o náhradním termínu.

Klub Kamarád

(pokračování na str. 7)
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V mém dnešním příspěv-
ku bych se chtěl ještě jed-
nou vrátit k tolik diskutova-
nému bodu a to plánované 
modernizaci železniční tra-
ti Lysá nad Labem – Nym-
burk, se všemi požadova-
nými změnami dopravní 
infrastruktury v katastru 
naší obce a dalšími dopro-
vodnými změnami. Na po-
sledním setkání občanů se 
zástupci všech organizací, 
které mají od SŽDC úkol 
připravit tuto realizaci do 
budoucna,  jsem se ptal 
na jednu podstatnou věc. 
Totiž, co to pro obec bude 
do budoucna znamenat  
a co udělá SŽDC pro obec 
za to, že toto omezení bu-
dou muset občané strpět. 
Moc jsem se toho nedo-
zvěděl. Jenom jednu pod-
statnou věc a to, že je již 
vše naplánováno, projekč-
ně běží příprava projekto-
vé dokumentace a že obec 
již vše odsouhlasila. Prošel 

jsem všechny zápisy z jed-
nání, ale nikde jsem nena-
šel podrobné věci týkající 
se třeba prostorového ře-
šení příjezdové komuni-
kace od ulice V Glančici k 
navrhovanému nadjezdu 
západně od obce a dalšího 
napojení na komunikaci 
Nymburk – Lysá nad La-
bem u odbočky k hájovně. 
Pamatuji se na vyjádření 
pana J.T. k této problemati-
ce a jeho údiv nad architek-
tonickým řešením, které by 
se dle sdělení do budoucna 
ještě mělo změnit. Tak zby-
tečný zábor zemědělského 
půdního fondu snad ne-
mohou ani myslet vážně. 
Čekal jsem, že se obec do 
budoucna bude snažit tento  
nesmyslný návrh rozporo-
vat a zastane se našich spo-
luobčanů, kterým navrho-
vaný obchvat půjde přímo 
za humny. Leč asi marně. 
Minulý týden mi byl zaslán, 
jako zastupiteli obce, nový 

návrh územního plánu a 
hle, tam ani náznak změn. 
Pokud se dobře pamatuji, 
tak na jednání se zástupci 
projektové kanceláře SU-
DOP Praha v září roku 2017 
v jídelně ZŠ nebylo nic do-
jednáno ohledně připojení 
k nadjezdu od Lán ani sjez-
du z nadjezdu na komuni-
kaci Nymburk – Lysá nad 
Labem. Tak zbytečně vel-
ký zábor zemědělské půdy 
snad ani nejde pochopit. 
Připadá mi to, že se naši 
zástupci na jednáních, bojí 
za naši obec vůbec bojovat  
a rozporovat některá ne-
smyslná rozhodnutí.

Ale přeci jenom malá 
hvězdička vyšla. Na Obec-
ním úřadě se objevil dopis 
ke zmíněné problematice, 
od našeho spoluobčana  
p. J. Z. Dopis, který mě, po 
přečtení, velmi oslovil. Bo-
hužel, dopis je příliš dlou-
hý a rozsáhlý, ale vystihuje 
plně danou problematiku. 

Apeluji tímto článkem na 
vedení naší obce, aby zve-
řejnilo, se svolením pisa-
tele, tento článek na webo-
vých stránkách obce, tak 
jako jiné dokumenty týka-
jící se této problematiky, 
aby si naši spoluobčané 
mohli udělat svůj osobní 
názor. Je to přece naše ži-
votní prostředí, ve kterém 
tady budeme žít a tak i my 
se můžeme k tomu vyjá-
dřit. Žádám vedení obce, 
aby zabránilo odsouhlase-
ní nesmyslné navrhované 
změny územního plánu. 
Otevřete na stránkách obce 
diskusní fórum, ať se kaž-
dý, kdo chce, může vyjádřit 
k navrhovaným změnám. Je 
to naše obec, naše životní 
prostředí a v tom tady bu-
deme do budoucna žít my, 
i naše děti.

S pozdravem 

Veselý Milan

Vážení čtenári a čtenárky Kostomlatských novin

Příspěvky čtenářů ne vždy vyjadřují názory Redakční rady Kostomlatských novin.

maximum…) nám nabídli 
citelné zhoršení již dnes 
špatné průchodnosti kra-
jiny, značný nárůst emisí, 
dvoukilometrovou objížď-
ku na nejdůležitější spojni-
ci do druhé poloviny obce, 
značný zábor a znepřístup-
nění mnoha hektarů země-
dělské  půdy…

Další nepříjemné překva-
pení přišlo v materiálech, 
které investor dodal k po-
souzení vlivu tohoto zá-
měru na životní prostředí, 
proces známý pod zkratkou 
EIA. Tady je dobré si všim-
nout, že představitelé kra-
je, včetně našeho zástupce, 
pana Petery z Nymburka, se 
snažili podrobení této do-
pravní velkostavby procesu 
EIA zabránit… 

To překvapení spočívalo 
v tom, že investor tvrdí, že  
realizace tohoto železniční-
ho koridoru vůbec nevyža-
duje výstavbu protihluko-

vých stěn, protože prý díky  
technologickému pokroku  
dojde dokonce ke snížení 
stávající hlukové zátěže,  
která už dnes - při mnohem  
nižších rychlostech vlaků, 
mnohem menších přeprav-
ních výkonech a po čerstvě 
provedené rekonstrukci ko-
lejového svršku i spodku - 
nejednou překračuje již tak 
v roce 2016 Špidlovou vlá-
dou značně změkčené hygi-
enickými limity… 

Kdo chce, ať této dal-
ší pohádce investora věří, 
mě ale zajímala konkrétní 
opatření doložená ověři-
telnými čísly a ty investor 
nedodal. Naopak se uká-
zalo, že ani neví (nechce 
vědět?), že ty zázračné při 
výstavbě koridoru realizo-
vané technologie byly již 
při té loňské rekonstrukci 
železnice použity a výsled-
kem je to, že i v kombinaci 
s další nejmodernější tech-

nologií - novými nákladní-
mi soupravami Innofreight 
– patří k tomu nejhlučněj-
šímu, co dnes po této dráze 
jezdí, ale navíc dokáží ještě 
i rozvibrovat skla v oknech 
70 metrů daleko od kolejí.  
A to  za ideálních podmínek 
a na kompletně nové želez-
nici. A již po roce provozu 
je slyšet  bušení kol vlaků 
přejíždějících izolovaný 
styk kolejnic, který před ro-
kem nový byl při průjezdu 
vlaku naprosto tichý… 

Nejsem proti moderni-
zaci  železnice ani proti 
výstavbě koridoru. Naopak 
jsem od  této velké investi-
ce očekával, že nám přine-
se zlepšení životních pod-
mínek, které se posunou 
k hodnotám hodným vy-
spělého světa v 21. století. 
Místo toho se na nás snaží 
investor ušetřit kde se dá. 
Není divu, místo  poučené-
ho a sebevědomého part-

nera proti němu stojí nezá-
jem, neznalost, servilnost  
a bůh ví co ještě…

Opakovaně již od té 
ostudné prezentace záměru  
investora v roce 2017 žá-
dám  zastupitele obce, aby 
se této  historicky nejvý-
znamnější  investici koneč-
ně věnovali  odpovídajícím 
způsobem.  Protože co do 
zahájení výstavby nestih-
neme prosadit,  už dalších 
mnoho desítek let nezmě-
níme… Odezva je však 
nepatrná až nulová. Stejně 
tak redakci KN tento nejzá-
važnější problém naší obce 
evidentně vůbec nezají-
má… Díky tomu valná vět-
šina spoluobčanů netuší, co 
nás čeká a zjistí to až bude 
pozdě…

Ještě je šance mnohé na-
pravit, ale tato příležitost 
již dlouho trvat nebude.

Josef Touš 

dokončení
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Kresťané zvou na Večery nad Biblí
Dobrý čas přeji Vám všem, 

občanům Kostomlat, Rozkoše, 
Lán, Hronětic, Vápenska, ale  
i Kostomlátek a Doubravy.

Máme tu pro Vás všechny 
pozvání na pravidelná setkání. 
Každý z Vás je vítán: 

• zastavit se, popovídat si 
o radostech či starostech, 

• na kávu a čaj pod Boží
ochranou,

• mít dobrý čas 
- čas na téma z Bible
- na to, co Vás zajímá
- čas třeba i jen poslouchat
 a odpočívat

- čas na chvály s kytarou
- čas na modlitby

Kdo máte touhu v srdci, 
přijďte v sobotu. Kdy a kam 
přesně? To vše se dozvíte na 
informačních tabulích v obci, 
v Jednotě či na webových 
stránkách Apoštolské církve  
v Lysé nad Labem: http://sbor.
aclysa.cz/skupinky/kostomla-
ty.htm 

Kdo jsme? Apoštolská církev 
náleží ke společenství evange-
likální církví ve světě. Řadí se 
k tzv. Letničnímu hnutí, které 
vzniklo jako hnutí duchovní 
obnovy na počátku 20. století.

https://apostolskacirkev.cz/

Jsme, jako mnozí jiní křes-
ťané, společenstvím, které  
v Ježíše Krista věří a učí se jej 
následovat. Věříme, že pravá 
zbožnost a Boží přítomnost se 
v životě věřících projevuje pro-
stou praktickou láskou, úctou 
a vděčností Bohu, službou li-
dem, radostí a proměněným 
charakterem. V souladu s tím 
jsou i naše setkávání civilní  
a prostá.

Těšíme se na setkání!

Josef Cyrus 
(mobil: 605 987 222)

Blahopřejeme k významným jubileím:
Paní Haně Sedláčkové z Kostomlat
Panu Oldřichu Bašusovi z Hronětic
Panu Radomilu Caldovi z Kostomlat
Panu Miroslavu Cankářovi z Kostomlat
Panu Josefu Havelkovi z Kostomlat
Panu Jiřímu Staňkovi z Kostomlat
Paní Evě Vinšové z Kostomlat
Paní Janě Miklošinové z Kostomlat
Paní Jaroslavě Novákové z Kostomlat
Panu Miroslavu Pijákovi z Rozkoše
Paní Jiřině Srncové z Kostomlaty
Paní Marii Keistové z Kostomlat

Naposledy jsme se rozloučili:
S paní Irenou Sporišovou z Kostomlat
S panem Ing. Bohumilem Verzichem z Hronětic
S paní Jiřinou Skořepovou z Kostomlat
S paní Marií Brynychovou z Lán
S paní Helenou Bezuchovou z Kostomlat

Společenská kronika

OPRAVÍM, ZAŠIJI, ZKRÁTÍM oděvy, textilie.
VYMĚNÍM zipy. OPRAVÍM montérky.
UŠIJI i jednoduché věci.
Telefon: 737 415 669

Krásné Velikonoce Vám preje Redakce Kostomlatských novin!
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Vzhledem k současné ce-
lospolečenské situaci a pro 
nedostatek příspěvků jsme 
byli nuceni snížit počet strá-
nek nového čísla Kostomlat-
ských novin. Věříme, že  příští 
číslo bude již plné zajímavých 
příspěvků ze života našich 
obcí, který je dnes bohužel 

omezen různými nařízeními 
vlády. Přejeme Vám krásné 
jarní dny plné sluníčka a hlav-
ně pevné zdraví a optimismus 
do nelehké doby. 

Vaše Redakce 
Kostomlatských novin

Slovo na závěr


