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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám v úvodu svého 

příspěvku popřála úspěšný začátek nového 
roku a ve stručnosti vás již tradičně sezná-
mila s tím, co je možné očekávat v roce le-
tošním.

Jak jste již mnozí zaznamenali, vzhledem 
k příznivým klimatickým podmínkám po-
kračují práce na pokládce vzdušného vede-
ní nízkého napětí do země. V současné době 
jsou hotovy téměř dvě třetiny všech prací  
a do konce letošního roku by mělo být ve-
dení v celých Kostomlatech definitivně ulo-
ženo v zemi. Jsme rádi, že tuto „nepopulár-
ní“ činnost, kterou většinou doprovází jen 
bláto a hromady zeminy v místech, kde se 
nám to nejméně hodí, budeme mít za sebou  
a budeme mít možnost věnovat se postup-
né rekonstrukci našich chodníků.

Zatímco v Kostomlatech se těšíme na 
ukončení stavby, v okolních obcích nás v bu-
doucnu naopak výkopové práce čekají, neboť 
zde hodláme vybudovat chybějící vodovod  
a kanalizaci. Z tohoto důvodu probíhalo  
v průběhu zimních měsíců, za osobní účasti 
projektanta šetření, týkající se získání pod-
kladů pro zpracování projektové dokumen-
tace na vodovod a kanalizaci v obcích, ve 
kterých tato infrastruktura dosud chybí. 
Zpracovaná dokumentace je jednou z pod-
mínek získání dotace, o kterou bude obec  
s ohledem na velkou finanční náročnost 
stavby usilovat. Naším hlavním cílem je za-
jistit občanům co nejvyšší standard bydlení, 
který s sebou přinese druhořadě i zhodno-
cení dotčených nemovitostí.

Pokračují rovněž práce na zpracování 
projektové dokumentace na revitaliza-
ci veřejného prostranství, která by měla 
být obci odevzdána do konce září tohoto 
roku. Při splnění smluvního termínu, by 
mohly vlastní práce na první etapě tohoto 
díla začít již počátkem příštího roku. Jsme 
rádi, že zhotovitelem projektové doku-
mentace, která je vždy tím nejdůležitějším 
podkladem pro budoucí výstavbu, je ar-
chitektonická kancelář, kterou zastupuje 
právě kostomlatský rodák pan MArchD. 
Martin Hudec. Je na první pohled patrné, 
že má k naší obci osobní vztah a na koneč-

né podobě mu proto velmi záleží.
V současné době proto velmi detailně 

mapuje potřeby obce i občanů a navržené 
změny jsou potom konzultovány s dotče-
nými orgány státní správy, aby vše bylo  
v souladu s platnou legislativou a technický-
mi normami. S velkým zájmem očekáváme 
konečnou podobu tohoto projektu a těšíme 
se na jeho vlastní realizaci. Naším společ-
ným cílem je získat pro centrum obce nejen 
novou vizuální podobu, ale také řád a smys-
luplnou možnost jejího využití. Očekáváme, 
že vynaložená investice bude významným 
přínosem nejen současným občanům, ale  
i budoucím generacím.

V letošním rozpočtu obce máme připra-
veny také finanční prostředky na výstavbu 
dětského hřiště v Rozkoši, kde prozatím 
probíhají práce na přípravě plochy pro osa-
zení jednotlivých herních prvků. Dětské 
hřiště vyroste na obecním pozemku poblíž 
vodní nádrže a tím splníme přání i dětem  
v této obci.

Stavební práce budou probíhat také  
v základní škole. Začátkem letních prázdnin 
dojde k výměně střešní krytiny v pavilonu 
vyššího stupně a současně proběhne 1. eta-
pa kompletní rekonstrukce kanalizačního  
a vodovodního řadu, včetně rekonstrukce 
toalet v pavilonu stupně nižšího. V obou 
případech je důvodem těchto prací alarmu-
jící havarijní stav.

Letošní plán investic zahrnuje také rekon-
strukci poslední části hřbitovní zdi. Spolu  
s obnovou této zdi, jejíž součástí bude osa-
zení důstojných vstupních vrat, proběhne  
u hlavního vstupu i příprava prostoru pro 

výstavbu budoucího kolumbária.
Po loňském úspěšném pořízení nového 

dopravního automobilu pro jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů Hronětice jsme se roz-
hodli vybavit naši výjezdovou jednotku také 
novými zásahovými obleky a přílbami. Obec 
požádala Krajský úřad Středočeského kraje  
o dotaci na jejich pořízení a tak budeme 
doufat, že letošní rok bude dotačně stejně 
úspěšný, jako ten předchozí.

Velice mě těší, že se nám podařilo spus-
tit také nový systém třídění odpadů. Jsme 
jednou z mála obcí, kde je tento systém 
zaveden, na což můžeme být právem pyš-
ní. Zatímco v sousedním Nymburce za-
čínají od nového roku u 150 vybraných 
domácností s pilotním projektem na ten-
to systém svozu odpadů, my jsme nádo-
bami na tříděný odpad vybavili všechny 
domácnosti, aniž bychom výrazně zatí-
žili obecní rozpočet, neboť nádoby byly  
z větší části pořízeny z dotačních prostřed-
ků. Očekáváme, že takto nastavený směr tří-
dění bude pro obec, s ohledem na připravo-
vané legislativní změny, jen a jen přínosem.

Obecně platí, že ne každá změna je ve 
svém počátku vnímána vždy pozitivně, ale 
věřte nám, že vše co připravujeme, směřu-
jeme s vědomím plné zodpovědnosti ke 
spokojenému bytí všech našich občanů, a to 
nejen teď, ale především v delším časovém 
horizontu, který daleko přesahuje naše vo-
lební období.

S přáním krásných dní

Ing. Romana Hradilová 
starostka obce

(pokračování na str. 2)

Rekonstrukce materské školy

Díky letošní mírné zimě probíhají ne-
přetržitě práce na výstavbě 1. pavilonu 
mateřské školy. Začátkem roku byl objekt 
opatřen střešní konstrukcí a osazen plas-
tovými okny. Do konce července potom 
budou probíhat práce uvnitř objektu tak, 
aby byl dodržen časový harmonogram  
a nová třída mohla být slavnostně ote-

vřena v plánovaném termínu, tj. začát-
kem nového školního roku. 

Protože ve špatném technickém sta-
vu jsou i zbývající dva objekty mateřské 
školy, připravujeme na začátek letošních 
letních prázdnin také demolici a násled-
nou výstavbu dalšího pavilonu, tentokrát 
třídy Balónků. Vzhledem k tomu, že  
v rámci první etapy již byly vybudo-
vány samostatné přípojky vody, plynu  
a elektřiny ke každému pavilonu mateř-
ské školy, měla by být další rekonstrukce 
o to jednodušší. V roce 2021 by potom 
ve stejném duchu měla začít i obnova 
posledního objektu – třídy Kytiček. Po 
dobu následujících třech školních roků 
bychom tak měli k 1. září otevírat vždy 
nově opravenou třídu.
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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM
POPLATKY V ROCE 2020

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schválilo 
pro rok 2020 níže uvedené poplatky:

Poplatek za ODPADY:
 · trvale hlášený občan  650 Kč
 · nemovitost, ve které není trvale
   hlášena žádná fyzická osoba  650 Kč/nemovitost

Poplatek ze psa:
v obci Kostomlaty nad Labem:
 · za prvního psa  100 Kč
 · za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  150 Kč
v obcích Hronětice, Lány, Rozkoš a Vápensko:
 · za prvního psa  50 Kč
 · za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  100 Kč

Poplatek za stočné pro rok 2020:
 · cena 1m3 odkanalizované vody činí 42,99 Kč/m3 
   bez DPH, tj. 49,44 Kč/m3 včetně 15% DPH

Další poplatky:
Poplatek za hrobová místa od roku 2018:
 · Jednohrob  500 Kč/10 let
 · Dvojhrob  700 Kč/10 let
 · Trojhrob  900 Kč/10 let

Vzhledem k tomu, že  
u všech těchto objektů byla 
projektantem navržena 
sedlová střecha, dojde po 
ukončení rekonstrukce po-

sledního pavilonu v roce 
2022 ještě k částečné úpravě 
třídy Sluníček tak, aby byl 
sjednocen vzhled celé stav-
by.

Prostor pro svoji kreati-
vitu při realizaci díla do-
stanou i naši nejmenší, se 
kterými už nyní paní ředi-
telka probírá nové označení 
jednotlivých tříd. To bude 

Rekonstrukce materské školy (dokončení)

mít určitou logickou vaz-
bu, stejně jako barva fasády 
jednotlivých pavilonů, které 
se v budoucnu obléknou do 
různých odstínů teplé žluté 
až tmavě oranžové barvy. 

Smyslem celé rekonstruk-
ce je nejen splnění součas-
ných hygienických norem  
a stavebních požadavků, ale 
především navýšení celko-
vé kapacity mateřské školy, 
která bude mít po ukonče-
ní stavebních prací čtyři 
funkční pavilony. Očekává-
me, že v budoucnu tak bude 
možné vyhovět potřebám 
všech mladých rodin v obci 
i potřebám rodičů z obcí 
spádových.

S ohledem na velkou fi-
nanční náročnost stavby 
požádala obec u Krajského 
úřadu Středočeského kraje 
o poskytnutí dotace a tak 
věříme, že se nám podaří 
získat alespoň část těchto 
finančních prostředků zpět 
do našeho rozpočtu. 

Ing. Romana Hradilová
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Novoroční pochod 2020

OPRAVÍM, ZAŠIJI, ZKRÁ-
TÍM oděvy, textilie.
VYMĚNÍM zipy. UŠIJI  
i jednoduché věci.
Telefon: 737 415 669

Zeměměřické činnosti, 
geometrické plány, vytyčo-
vání hranic pozemků

Ing. Zdeněk Valenta
Na Bahnech 104
Kostomlaty nad Labem
28921
tel.774969857
lysageo@seznam.cz

Kácení a řez stromů stro-
molezeckou technikou, řez 
živých plotů. tel.: 606527091

   INZERCE                                                                                                     
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Modernizace traťového úseku Nymburk – Lysá nad Labem
Začátkem roku 2017 byla 

obec seznámena s připravova-
nou modernizací trati v úseku 
Nymburk – Lysá nad Labem. 
Tato stavba je součástí pláno-
vané modernizace celé pravo-
břežní železniční trati z Kolína 
do Ústí nad Labem a Děčína. 
Jedním z hlavních cílů celkové 
modernizace, kromě splnění 
všech normových, technic-
kých i národních požadavků je 
především maximální zvýšení 
bezpečnosti železničního pro-
vozu, spočívající ve vybudová-
ní mimoúrovňových křížení. 
Podle modelových výpočtů se 
očekává, že v budoucnu budou 
průměrně závory „dole“ cca 35 
minut z každé hodiny. 

Obci byl proto předložen ná-
vrh řešení, jehož předmětem je 
zrušení železničního přejezdu 
u obecního úřadu a přejezdu 
ve směru na Rozkoš a vybudo-
vání nadjezdu v těsné blízkosti 
Rozkoše. S prvotním návrhem 
řešení však obec nesouhlasila, 
protože by veškerá automobilo-
vá doprava byla odvedena zpět 
do obce. Proto bylo zpracova-
telem projektové dokumentace  
a budoucím stavebníkem vy-
pracováno a předloženo něko-
lik dalších variant řešení, spo-
čívajících zejména v demolici 
části obytných domů apod. Byla 
zvažována i možnost podjezdu 
poblíž křižovatky Lány x Roz-
koš. Ani tato varianta se však 
nejevila jako optimální, zejmé-
na pro možné komplikace s vý-

kupem dotčených nemovitostí 
a zajištěním stability pozemků 
sousedních nemovitostí. 

Po mnoha dalších jednáních 
a zvažování předkládaných 
variant, bylo nakonec jako 
nejvhodnější vybráno řešení, 
spočívající ve výstavbě nadjez-
du mezi „kalem“ na Cikánce 
a drážním domkem, který by 
veškerou dopravu směrem od 
Lán odvedl na silnici II/331 
z Nymburka do Lysé nad La-
bem. Jednalo by se o takový 
malý „obchvat“ obce, který by 
zejména řidičům, jedoucím ve 
směru na Lysou nad Labem 
výrazně usnadnil cestu. Pro 
občany, jedoucí do Kostomlat 
a Nymburka by se potom jed-
nalo o zajížďku v řádu cca 2 
minut, ovšem s pozitivní jis-
totou, že nikdy nebudou čekat  
u závor. 

Dalším navrženým staveb-
ním objektem je podchod/pod-
jezd u OÚ, který v budoucnu 
umožní pěším, cyklistům, imo-
bilním občanům a komunální 
technice obce, mimoúrovňový 
a bezpečný přesun mezi Lány 
a Kostomlaty. Další podchod je 
potom navržen v Rozkoši a také 
u nádražní budovy v Kostomla-
tech, který by byl prodlouže-
ním plánovaného podchodu 
pro cestující a v budoucnu by 
umožnil případné rozšíření 
obce severním směrem.

Projekt byl v září 2017 před-
staven občanům a jako takový 
byl téměř jednomyslně odsou-

hlasen všemi zúčastněnými. 
Na základě tohoto souhlasu 
byl zpracován další stupeň 
projektové dokumentace, kte-
rý byl poté předložen k další-
mu projednání. 

V lednu a poté v červen-
ci 2019 bylo zahájeno zjiš-
ťovací řízení EIA dle zákona  
č. 100/2001 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů. Obec se v této 
věci vyjádřila zejména k otázce 
posouzení hluku a požádala  
o doplnění výpočtových bodů 
hluku do míst, která jsou nej-
blíže trati, dále k otázce vlivu 
celé stavby na hladinu pod-
zemních vod a také k otázce 
znečištění ovzduší. Současně 
obec požádala o doplnění sa-
dových úprav na navrhova-
ných přeložkách komunikací, 
včetně náspu navrhovaného 
nadjezdu.

V listopadu 2019 proběhlo 
ve školní jídelně ZŠ další veřej-
né projednání celého záměru 
za účasti zástupců Ministerstva 
životního prostředí, jako posu-
zovatele, zástupců Správy že-
leznic, s. o. (dříve Správa želez-
niční dopravní cesty, s. o.), jako 
investora stavby, projektanta  
a dalších orgánů státní správy. 
Znovu byly projednány kolizní 
momenty stavby s tím, že obec 
požádala o přeprojektování 
příjezdové komunikace k navr-
hovanému nadjezdu dle návr-
hu našeho občana J. T., které se 
jeví jako výhodnější pro stav-
bu i budoucí uživatele komu-

nikace. Zároveň se vyjádřila  
k pouze modelově vypočíta-
ným hodnotám hluku a pod-
pořila výstavbu protihlukové 
stěny v místech, kde byly na-
měřeny hraniční, případně 
nadlimitní hlukové hodnoty.

Z tohoto jednání bude vy-
pracován závěrečný posudek, 
ke kterému se bude obec v při-
pomínkovém řízení znovu vy-
jadřovat. Tento dokument však 
obci dosud nebyl zaslán. 

V této fázi projektu bych 
chtěla potvrdit, že obec pod-
poruje výstavbu silničního 
nadjezdu s náspy (využití 
přírodního materiálu, mož-
nost výsadby a ozelenění)  
a jeho napojení na komuni-
kaci Nymburk – Lysá nad La-
bem, a to především v zájmu 
zajištění bezpečnosti a plynu-
losti provozu, zvýšení kom-
fortu silniční dopravy, snížení 
ekologické i hlukové zátěže  
v obci, atp., ale pochopitelně 
za podmínky, že budou dodr-
ženy všechny hygienické limity 
a normy. V tomto duchu jsme 
připraveni i nadále jednat s pří-
slušnými dotčenými orgány. 

S ohledem na požadavky 
občanů jsme na webových 
stránkách obce, v odrážce MO-
DERNIZACE ŽELEZNIČNÍ 
TRATI, zveřejnili vybrané do-
kumenty, týkající se této pro-
blematiky. 

Ing. Romana Hradilová, 
starostka obce

Psáno v kronice
ROZKOŠ

Vesnička o 17 staveních se 106 
obyvateli, vesměs katolíků, se 

rozkládá na západ asi ¼ hod. od 
Kostomlat. Osadou běží silnice  
k Stratovu a Lysé, protéká jí 
rameno potoka Vlkavského 
(Farský), jež lid jmenuje potok 
Přívozický a na něm stojí mlýn. 
Vesnička patří ke katastrální 
obci Lánům.

Rozkoš se dělí na dvě části: 
Sedm domků stojí podél silnice 

k Lysé, ostatní seskupeny jsou 
kolem mlýna, asi 5 minut cesty 
na západ.

Luka: Otok, Rokytí a Vázek 
nacházela se v lese a byla  
s velkostatkem Lyským za pole 
vyměněna.

Trati polní: U milíře (upomíná 
na lesy kolem) Na cimbále, 
Hákov, Kališťata, V končinách, 

Na spraši, Na souvratech, Na 
přívoříčí.

Obec majetku nemá.
V soupise r. 1787 není ještě 

o Rozkoši zmínky. Teprve  
r. 1835 uvádí se na panství Lysé, 
mlýn Rozkoš s 15 jinými čísly  
a 93 obyvateli.

Marta Dvořáková

Rádi bychom touto cestou pogratulovali Matoušovi Adamovi k vítězství v anketě Letecký sportovec roku 2019. Rozhovor  
s Matoušem Adamem, v té době čerstvým mistrem Evropy v ultralehkém létání, jsme vydali již v říjnu roku 2019. Nyní se Matou-
šovi a jeho kolegovi Ladislavovi Teplému povedlo vyhrát titul Leteckého sportovce roku 2019. K tomuto úspěchu blahopřejeme 
a přejeme hodně sil a elánu do dalších soutěžních klání. 

Redakce 



strana 4  číslo 1 - únor 2020 Rozpočet / Názor zastupitele

Vážení čtenáři a čtenářky 
Kostomlatských novin.

Předem mého dnešního 
příspěvku přijměte ode mne 
přání do nového roku 2020. 
Hlavně hodně zdraví, osob-
ních i pracovních úspěchů  
a celý poklidný rok 2020.

Na posledním veřejném za-
sedání  dne 10.12.2019 zazněl 
v diskusi jeden příspěvek, kte-
rý nás provázel celým tímto 
rokem, který svým obsahem 
nás bude provázet ještě hod-
ně dlouho do dvacátých let. 
Jedná se o zamýšlenou rekon-
strukci železniční trati Lysá 
nad Labem – Nymburk. Při 
tomto diskusním příspěvku 
jsem si vzpomněl na můj do-
pis na OÚ Kostomlaty, kte-
rý jsem zaslal na obec hned, 
jak se na vývěsní tabuli obce 
toto oznámení k vyjádření 
zveřejnilo. Bohužel, moje při-
pomínky ohledně hluku, pro-
tihlukových barier, zamýšle-

ného gigantického nadjezdu, 
plánovaného podjezdu u OÚ 
a dalších, nevzali naši radní 
vůbec v potaz. Jejich odpověď 
na můj dopis se nesla spíš na 
vlně povýšenosti a opovrže-
ním. Prohlášení jejich, že oni 
se přeci starají  nejvíce, že oni 
přeci spolupracují s organi-
zací SUDOP, která provádí 
projektové  práce , mě přišlo 
jako něco, že mi tomu rozu-
míme nejvíce, tak se nesta-
rejte. Když pak OÚ, na svých 
internetových stránkách zob-
razil vyhodnocení vlivu stav-
by na životní prostředí, tak 
jsem se nestačil divit. Naši 
radní nedokázali vůbec nic. 
Gigantický nadjezd zůstal, 
protihlukové zábrany nikde, 
zbytečný zábor zemědělské 
půdy za dráhou, nesmyslný 
tvar komunikace, jako pří-
jezdu od Glančice k nadjez-
du, nespecifikovaný podchod  
u OÚ a další.

Proto jsem plně souhlasil  
s diskusním příspěvkem pana 
J.T. Právě ohledně této pro-
blematiky. I on vyhodnotil 
dosavadní přístup obce jako 
neúčinný, v důsledku čehož 
jsme velmi lacino přistoupi-
li na zrušení přejezdu u OÚ  
a jeho nahrazení objížďkou 
přes plánovaný nadjezd. 
Slibované projednání de-
tailnějšího projektu tohoto 
nadjezdu se už nekonalo.  
I jeho názor, že byla chyba se 
spokojit pouze s nadjezdem, 
mnohem lepší variantou by 
mohl být podjezd, není až 
tak zcestná. Určitě by tak ne-
utrpěl urbanistický pohled 
na krajinu. Něco podobného 
řešili v Libici nad Cidlinou  
a myslím si, že to asi prosa-
dili. I když bylo u nás veřej-
né projednání připomínek 
EIA svoláno  na pracovní den 
14.11.2019 na 16.00 hodin již 
týden předem, dostavilo se 

docela málo občanů. Nechť si 
každý udělá úsudek, proč asi. 
Ve svém vystoupení pan J.T 
navrhl několik bodů, které 
by ještě stálo za to, pokusit se  
o nějaké možnosti změn, ale 
ze strany vedení obce se bo-
hužel ukázaly návrhy jako 
nezajímavé a podpořeny ne-
byly. Tak se teda do budouc-
na můžeme těšit na skvostný 
nadjezd, který bude do daleka 
rušit naši polabskou rovinu, 
zbytečné zábory zemědělské 
půdy, hluk projíždějících vla-
kových souprav s rychlosti 
100 – 160 km/hod, který nás 
bude provázet hlavně v zim-
ním období a za klidných let-
ních nocí a další vymoženosti, 
které nám ještě SŽDC připra-
ví. Děkujeme za krásné pro-
středí. Doufejme jen, že se to 
snad nikdy realizovat nebude.

S pozdravem 
Veselý Milan.

Proč to nejde?

ROZPOČET KOSTOMLATY NAD LABEM 2020
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Celý kolektiv Mateřské školy v Kostomlatech přeje všem občanům vše dobré do roku 2020!!
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Vážení rodiče,
S blížícím se zápisem do 1. roč-

níku bych vám ráda prezentovala 
informace týkající se této důležité 
události pro vaše dítě.

Nabízíme možnost využít 
rezervačního systému na strán-
kách školy (www.zskostomlaty.
cz) pro plynulejší průběh zápi-
su.

Pro případ, že se nemůžete zú-
častnit řádného termínu, je nut-
né účast na náhradním termínu 
oznámit na tel. Čísle 736 754 899 
nebo 325 538 456 případně na 
mailovou adresu info@zskosto-
mlaty.cz.

Co si vzít s sebou?
1. Rodný list dítěte.
2. Kartičku pojišťovny dítěte.
3. Platný osobní doklad zákon-

ného zástupce (občanský průkaz, 
případně cestovní pas u cizích 
státních příslušníků + potvrzení 
o povolení k pobytu).

4. V případě, že došlo na zá-
kladě soudního rozhodnutí ke 
změnám v osobách zákonných 
zástupců dítěte, je nutné tuto sku-
tečnost doložit (kopie rozsudku 
příslušného soudu). Je nezbytné 
doložit i stav, pokud je například 

jeden z biologických rodičů dítě-
te omezován při výkonu svých 
práv. S těmito dokumenty je za-
cházeno jako s důvěrnými.

5. V případě žádosti o odklad 
je možné doložit doporučení 
školského poradenského zaří-
zení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa rovnou  
u zápisu.

Jak probíhá samotný zápis?
Smyslem zápisu je posoudit 

školní připravenost dítěte.
Zápis se skládá z motivační 

části, ve které žáci 9. třídy hra-
vou formou připraví děti na 
vlastní zápis, který pak probíhá 
v učebnách I. stupně, kde se na 
základě rozhovoru s pedagogic-
kým pracovníkem a při plnění 
zadaných úkolů sleduje, zda je 
dítě připravené na školní do-
cházku. Na závěr každý účast-
ník obdrží pamětní list a drobné 
dárečky, které pro budoucí prv-
ňáčky vyrobili žáci naší školy.

Co je důležité vědět?
Zápis do 1. ročníku ZŠ upra-

vuje § 36 školského zákona č. 
561/2004 Sb. Vzhledem k povin-
né školní docházce je nutné za-
psat do školy všechny děti, které 

Zápis do 1. trídy
dovršily nebo k 31. 8. příslušného 
roku (2020) dovrší šesti let věku.

Odklady povinné školní do-
cházky upravuje § 37 téhož záko-
na. V případě, že dítě není tělesně 
nebo duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to písemně zákon-
ný zástupce dítěte v době zápisu 
dítěte k povinné školní docházce 
(tzn. V době od 1. 4. do 30. 4.), 
odloží ředitelka školy začátek 
povinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud je žádost dolo-
žena 2 doporučeními – posouze-
ním příslušného školského pora-
denského zařízení a odborného 
lékaře (pediatra) nebo klinického 
psychologa. Žádost o odklad 
musí být tedy podána nejpoz-
ději do 30. dubna 2020. Pokud 
ředitelka školy rozhoduje o od-
kladu povinné školní docházky, 
informuje zákonného zástupce o 
povinnosti předškolního vzdělá-
vání dítěte a možných způsobech 
jejího plnění.

Místo povinné školní docház-
ky upravuje § 38 školského zá-
kona.

Školu pro zápis si můžete vy-
brat podle svého uvážení.

Jaká jsou kritéria?

Základním kritériem pro ab-
solvování zápisu je:

1. Trvalý pobyt dítěte v kata-
stru obce Kostomlaty nad La-
bem.

2. Trvalý pobyt dítěte v ně-
které ze spádových obcí (Kosto-
mlátky, Doubrava).

V ostatních případech bude 
dítě zapsáno pouze tehdy, po-
kud nebude naplněna kapacita 
1. třídy školy žáky uvedenými 
podle bodu 1. a 2.

Informace o škole je možné 
získat také na webových strán-
kách školy www.zskostomlaty.cz.

Je možné si školu prohléd-
nout?

Určitě ano, zveme vás na Den 
otevřených dveří, který se bude 
konat:

Čt 26. 3. 2020 v čase 7:50 - 
11:30.

Kontakt
ZŠ Kostomlaty nad Labem
ředitelka Mgr. Erika Drobná
Tel.: 736 754 899 nebo 325 

538 456
e-mail: info@zskostomlaty.cz

Mgr. Erika Drobná
ředitelka ZŠ  

Velice si vážíme Vaší podpory a děkujeme za váš dobrovolný finanční příspěvek škole. Na Školní akademii jste nám přispěli 
celkovou částkou 6 413 Kč. Vybraná částka bude věnována na vybavení kabinetu Tv.

ZŠ Kostomlaty nad Labem
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Žáci 3., 4. a 5. třídy se zúčast-
nili v Nymburce okresního kola 
ve florbale. Po urputném boji 
získali bramborovou medaili. 

Tentokrát nám chyběla trocha 
štěstí.

Podobný boj svedli i chlapci 
8. a 9. třídy. Po výborném vý-

konu obsadili nádherné 2. mís-
to. Oběma týmům děkujeme 

za vzornou reprezentaci školy  
a bojovného ducha.

Florbalové úspěchy

5. třída spolu s žáky ze ZUŠ 
se zúčastnila 9. 1. 2020 zají-
mavé návštěvy České televize. 
Tuto exkurzi žáci dostali jako 
odměnu za úspěšné představe-
ní Cesta ke svobodě (vytvoře-
né k 30. výročí sametové revo-
luce). Dětem bylo poodhaleno 
zákulisí fungování televizního 
vysílání i výroby pořadů. Žáci 
měli možnost zhlédnout na 
vlastní oči živé natáčení pořa-

du Studio Kamarád a pozoro-
vat práci herců Jiřího Lábuse, 
Oty Jiráka a režiséra Lumíra 
Olšovského. Absolvovali také 
prohlídku Galerie České te-
levize, která byla zaměřena 
na pohádky. Exkurze se všem 
moc líbila. Děti se dozvědě-
ly mnoho nových informací  
a získaly znalosti v oblasti me-
diální gramotnosti.

ZŠ Kostomlaty nad Labem

Návštěva České televize

V pondělí 25. listopadu 
2019 vystoupily pro veřej-
nost děti z páté třídy pod 
vedením své třídní učitelky a 
za doprovodu žáků ze ZUŠ v 
Kostomlatech se svým před-

Poděkování občanů
stavením Cesta ke svobodě v 
hale ZŠ. Představení bylo vel-
mi povedené a rádi bychom 
touto cestou všem zúčastně-
ným poděkovali.

Občané Kostomlat

Letos jsme se opět vydali 
do Janských Lázní na chatu 
Duncan. Bohužel nám ne-
přálo počasí, a tak nás při-
vítal pouze poprašek sněhu. 
Nemohli jsme tedy využívat 
sjezdovky přímo u chaty  
a museli jsme se vydávat 
skibusem do SkiResortu 

Černá hora-Pec. Zde děti 
využívaly sjezdovky dle 
svých možností. S dopravou 
lyžařského vybavení nám 
pomáhala pí. Skalická a p. 
Vorlíček. V polovině týdne 
se na nás usmálo i sluníč-
ko, tak bylo lyžování, i přes 
sníženou kvalitu sněhu, pří-
jemnější.

Favority večerního pro-
gramu po pravidelných od-
borných lekcích týkajících 
se bezpečnosti a historie 
lyžování se staly hry „Pipi-
no pípni“ a „Věže“. Poslední 
večer si děti vyžádaly disko-
téku.

Lyžarský kurz
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Děkujeme tímto OÚ za 
příspěvek na úhradu ces-
tovného.

Už nyní se těšíme na další 
lyžařský kurz, který stráví-
me ve stejném příjemném 

prostředí s velmi ochotným 
a vstřícným personálem.

Mgr. R. Musilová
Mgr. J. Bašus 

Bc. L. Vorlíček
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V pátek 10. ledna 2020 se 
žáci 9. ročníku vypravili do 
Zákládní školy Kostomlaty 
nad Labem. Nebyla to prv-
ní cesta našich žáků, spo-
lupracujeme již několik let  
v oblasti sportu, kosto-
mlatská škola se také zú-
častnila několika aktivit, 
pořádaných naší školou. 
Vzpomeňme například 
školní oslavy, pořádané ke 
100. výročí vzniku Čes-
koslovenska nebo k 60. 
výročí od dokončení hlav-
ní budovy naší školy. Je 
dobře, že se díky úsilí  
a zájmu paní ředitelky Eri-
ky Drobné dostávají dříve 
spíše sporadická setkání do 

formy trvalejší vzájemné 
spolupráce.

Tentokrát jsme se vyda-
li do Kostomlat my, neboť 
jsme byli pozváni, abychom 
zhlédli divadelní vystou-
pení žáků školy, zaměřené  
k výročí sametové revoluce. 
Nikdo netušil, jak zajímavé 
a poutavé představení žáci 
tamějšího pátého ročníku 
se svými učiteli nacvičili. 
Nebylo by možné pochopit 
význam listopadových udá-
lostí roku 1989, kdybychom 
nezabrousili do našich dě-
jin v období socialismu. 
A právě to se účinkujícím 
zdařilo naprosto dokonale. 
Dramatické výstupy, dialo-

gy, představující jednotlivé 
prominenty a jiné význač-
né osobnosti tehdejšího 
režimu jsme viděli nejen 
v promítaných dobových 
fotografiích a filmech, na 
plakátech, ale také k nám 
promlouvaly ústy malých 
herců, kteří je představo-
vali. Nedrželi jsme se ale 
pouze dějin – dějiny, to je  
i kultura, představovaná na-
příklad filmem, divadlem  
a soudobými písněmi. Go-
ttův Trezor, Krylův Bratří-
ček, Suchého a Šlitrovo Malé 
kotě dovedly nás posluchače  
k tomu, že jsme se zcela 
spontánně přidávali a za-
zpívali si spolu s účinku-
jícími. Zcela fenomenální 
byl ovšem zpěv Gottovy 
skladby Kam šel můj bratr 
Jan, evokující vzpomínku 
na Jana Palacha, a Modlitba 
pro Martu, která se stala ne-
oficiální hymnou pražského 
jara 1968. Oba malí zpěváci 
mnohé z nás svým předne-

Návštěva ZŠ Kostomlaty nad Labem

V rámci spolupráce mezi 
školami jsme v lednu při-
vítali žáky Základní školy 
T. G. Masaryka z Milovic. 

   INZERCE                                                                                                                                                                     

sem až dojali k slzám. Bylo 
to velmi hezké, povedené  
a nezapomenutelné před-
stavení.

Druhou část naší návštěvy 
v kostomlatské škole jsme 
vyplnili vzájemným floor-
balovým utkáním. Musíme 
čestně přiznat, že tým Zá-
kladní školy Kostomlaty byl 
dobře připraven a hlavně 
sehrán. Ke cti našich hráčů  
i hráček je ale vhodné dodat, 
že se bili jako lvi a rozhodně 
nedarovali našim hostite-
lům jejich vítězství zdarma. 
Celou dobu jsem totiž dění 
na hřišti pozorně sledoval. 
A že se bylo se na co dívat! 
Vítězům sláva, poraženým 
čest. Snad si budeme moci 
zase brzy spolu zahrát a po-
kusíme se pomyslnou vítěz-
nou palmu přivézt k nám do 
Milovic.

Karel Špecián a
žáci 9. ročníku ZŠ T. G.  

Masaryka Milovice

Prátelské klání s Milovicemi
Milovičtí nejprve zhlédli 
představení „Cesta ke svo-
bodě“ a poté změřili své síly 
s našimi osmáky a deváťáky 
ve florbale. Z přátelského 
utkání vzešli vítězně kosto-
mlatští.

Základní škola 
Kostomlaty nad Labem
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V uplynulém 
období se konalo 
několik zajíma-
vých akcí: Mi-

kulášská nadílka s diskotékou, 
Výroční valná hromada sboru, 
Silvestr 2019 – akce byly velmi 
dobře připraveny a účast to po-
tvrdila.

VVH se konala 7. prosince  
v hasičské zbrojnici a byla pře-
devším volební. Z osobních dů-
vodů z funkcí odstoupili pan M. 
Loudil a pan L. Pour, kteří i na-
dále zůstávají členy sboru. Sta-
rosta SDH ve své zprávě zhod-
notil činnost sboru za uplynulý 
rok, vše se nám nepodařilo spl-
nit, to ale k činnosti patří. Náš 
sbor nyní čítá 80 členů, 2 lidé 
členství ukončili a jeden člen 
zemřel. Na dalších 5 let byl zvo-
len nový výbor v tomto složení:
starosta: Miroslav Škornička; 
náměstek starosty: Zdeněk Šilar
velitel/velitel JSDHO: Michal 
Bureš; hospodář: Martin Bu-
reš;  zástupce velitele a jedna-
tel: Stanislav Pokorný; referent 
prevence a výchovné činnosti: 
Luboš Škornička; referentka 
žen: Hana Galbavá; organizační 

referent: Ivana Burešová; stroj-
ník: Stanislav Novák; referent 
MTZ: Antonín Skořepa; členo-
vé výboru: Michal Bayer, Petr 
Škornička, Radim Vaněk, Aleš 
Barták, Emílie Křížková; revi-
zor SDH: Jiří Novák

Nově zvolenému výboru přeji 
mnoho úspěchů.

Za svou činnost pro rozvoj 
dobrovolné požární ochrany 
byli někteří členové odměněni 
medailí:
Martin Bureš – Záslužná me-
daile za rozvoj PO; Ivana Bure-
šová a Michal Bayer – Medaile 
za příkladnou práci; Radek No-
vák – Medaile Za věrnost – 20 
let členství; Lenka Loudilová  
a Jaroslava Bašusová – Medaile 
Za věrnost – 30 let členství; Jo-
sef Kořínek – Medaile Za věr-
nost – 50 let členství.

K životnímu jubileu obdrželi 
dárkový koš:
Magdaléna Charvátová, Emílie 
Křížková, František Vyšata.

Byl schválen návrh plánu čin-
nosti, který bude rozpracován 
na členské schůzi, VVH přijala 
usnesení ze svého jednání. Se 
svými příspěvky vystoupili také 

hosté – starostka obce ing. Ro-
mana Hradilová, za HZS Nym-
burk mjr. Roman Zima, za OSH 
Nymburk pan Petr Macura  
a zástupci SDH šestého okrsku. 
VVH byla zakončena občerst-
vením a zábavou s hudbou.

Výjezdová jednotka zasaho-
vala 14. prosince u dopravní 
nehody na žel. Trati u Rozkoše 
s technikou CAS 25. Proběhla 
inventarizace majetku a revi-
ze elektroinstalace v hasičské 
zbrojnici.

Zástupci SDH se zúčastni-
li VVH SDH v Kamenném 
Zboží, Kostomlátkách, v Čilci 
a přípravné schůze 6. okrsku  
v Kostomlátkách. Byly vybrány 
členské příspěvky ve výši 110 
Kč za jednoho člena. Starosta 
předal hlášení z VVH, regis-
trační listy a čl. Příspěvky na 
OSH Nymburk. Velmi dobrou 
zprávou je potvrzení objednáv-
ky ve výstrojně v Praze na do-
dání 8 ks přileb s osvětlením, 
8 párů zásahových rukavic a 8 
kompletů zásahových obleků, 
které budou dodány v únoru či 
březnu 2020 a zajistí bezpečnost 
a ochranu zdraví při zásazích.

Připravujeme:
- 1 výborovou a 1 členskou 
schůzi
- dětský maškarní ples 15. 
února od 13 hodin v hasičské 
zbrojnici (kouzelník, hry, dis-
kotéka – občerstvení zajištěno, 
srdečně zveme děti i dospělé)
- Hasičský ples 22. února od 
20 hodin – s hudbou pana Pe-
trnouška
- školení členů výjezdové jed-
notky, přezkoušení čerpadel
- opravu PS 12

Závěrem chci poděkovat za 
činnost všem našim členům 
a členkám, dále našim spon-
zorům, kteří nám přispívají 
především na akce pro děti  
a širokou veřejnost, a pře-
devším obecnímu úřadu  
v Kostomlatech za jeho pří-
stup k našemu již 135-leté-
mu SDH. Věřím, že náš sbor 
bude v obci „vidět“ a bude 
dle požadavků nápomo-
cen ostatním organizacím  
a spolkům v naší obci.

Za SDH Hronětice starosta 
SDH

Mirek Škornička

Z činností SDH Hronětice

Klub Kamarád

Nové knihy  
v naší knihovně:

Bouřlivé časy - Anne 
Jacobsová

Kanibal z Nine Elms 
- Robert Bryndza

Lionel Messi - 
Zalán Bodnár a 
Németh Gyula

Mstitel z Jenštejna - Letopisy královské 
komory - Vlastimil Vondruška

O Smolíčkovi - Viola 
Somogyi

Prašina - Vojtěch 
Matocha
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A ještě jedno malé okénko 
závěru loňského roku našich 
chanbaristů.

V neděli 1.12.2019 proběhl 
na Mělníce turnaj Chanbary, ve 
kterém soupeřilo 7 klubů z Čes-
ké republiky a do soutěží se za-
pojilo více jak 50 závodníků. Za 
náš klub Daisho KnL nastoupi-
lo 9 závodníků a vedli si skvěle. 
Jejich zapálení, ale především 
výsledky v závodech, a celkový 
počet získaných medailí je vy-
nesl na první místo, a tím zajistil 
zisk poháru za nejúspěšnější 
klub turnaje.

Medailová sbírka vypadá  
„v zisku umístění“ takto:

Po skončení turnaje proběh-
ly zkoušky na vyšší technické 
stupně a všech 9 členů našeho 
klubu je bez velkých problémů 
úspěšně složilo.

Všem moc děkuji za snahu  
a gratuluji k úspěchům z turnaje 
i ke složení zkoušek.

Luděk Kastner
www.daisho.cz

Když nám na jednom  
z tréninků trenér oznámil, 
že nový tým z Mělníka po-
řádá dne 1. prosince 2019 
celorepublikové závody, ni-
kdo nelenil a všichni jsme 

CHANBARA Kostomlaty n/L
šim bojovníkům se velmi 
dařilo, v některých disci-
plínách se dostali na první 
místa. Po dětech nastoupily 
kategorie juniorů a senio-
rů. Stejně jako u dětí i zde 
se začínalo sestavou, po 
které přišly na řadu zápasy.  
I zde se našim bojovníkům 
velmi dařilo. Po tom všem 
nadešel poslední moment 
– vyhlašování vítězů. Bylo 
hezké vidět naše bojovníky 
na stupních vítězů, a ješ-
tě větší a hezčí pocit přišel, 
když náš tým vyhrál pohár 
jako nejúspěšnější tým na 
závodech. Po samotných zá-
vodech následovaly zkoušky 
na další technický stupeň. 
Na jejich konci přišel další 
pocit radosti. Všem našim 
bojovníkům se zde podaři-
lo zkoušky úspěšně složit. 
Všichni jsme tudíž měli ra-
dost, že jsme dosáhli dalšího 
technického stupně. Kromě 
toho všeho jsme si ze závo-
dů odvezli ještě něco – od-
vezli jsme si s sebou nové 
zkušenosti a dovednosti. Za 
to jsme všem našim soupe-
řům vděčni. Doufejme, že se 
opět naskytne příležitost se  
s nimi setkat.

DP

se rovnou přihlásili. První 
pocity po příchodu do tě-
locvičny, ve které se měly 
konat závody a posléze  
i zkoušky - naše nadšení 
ze závodů ještě víc vzrost-
lo. Musím podotknout, že 
zde bylo hodně týmů. Dalo 
by se říct, že se sem sje-
la opravdu celá republika. 
Byli zde bojovníci z Tep-
lic, Prahy, Frýdku-Místku  
a mnoha dalších. Jako první 
nás čekala úvodní řeč před-
sedy naší asociace a trenéra 
mělnického týmu. Poté vše 
vypuklo. Jako první přišel 
na řadu souboj malých dětí  
v sestavách a v zápase. Na-

Očima účastníků
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Tak a sezonu 2019 
máme zdárně za se-
bou. Z Polabské ligy 
jsme se kvalifikovali 

mezi 12 nejúspěšnějších týmů 
z republiky a obsadili 7. místo. 
V posledním turnaji trojic v jíz-
dárně v Terezíně jsme Ruda, Jar-
da a Alena uhráli druhé místo  

 Sport

Pétanque

a Jarča s Hankou a Mílou /Ku-
lová osma Praha/ šestnácté.  
V konkurenci nejlepších špič-
kových hráčů obrovský, ale 
zároveň zavazující úspěch, 
pro letošní sezonu. V UBUli-
ze 2019-20, která se odehrává  
v kryté hale v Úněticích jsme 
ze základní skupiny zcela pře-

kvapivě postoupili do dalších 
bojů z prvního místa. Za sebou 
jsme zanechali jasné favority  
z Lipníka i mladé reprezentanty 
z Moravy. Naši junioři pokraču-
jí pilně v sokolovně a chystáme 
se na juniorský turnaj do Stolí-
na, aby poměřili své síly s hráči 
vzdálených klubů. V květnu se 

zúčastníme s nimi celorepubli-
kového čtyřdenního soustředě-
ní v Rapotíně, kde se jim budou 
věnovat trenéři juniorské repre-
zentace s trenérem z Francie. 
Završením bude MČR juniorů.

Koulím zdar!

Alena Vaníčková
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Vážení sportov-
ní přátelé, občané 
Kostomlat!

V prvním no-
voročním čísle Kostomlatských 
novin přeji všem hlavně zdraví, 
štěstí, spokojenost a všem našim 
sportovcům hodně úspěchu  
v následující sportovní sezoně 
roku 2020.

Jakákoli pravidelná pohybová 
aktivita, která nás baví, je vlast-
ně takový malý zázrak. Sportem 
si odpočineme, vyčistíme hlavu  
a vyplavíme do těla hormony 
štěstí. Zároveň se udržujeme 
fyzicky fit a v kondici, tělo je 
zdravější a náš imunitní systém 
se těší plné síle.

K srdci si to berou i naši 
sportovci, přestože je zimní 
přestávka, sleduji ten pohyb ve 
všech našich oddílech. Všich-
ni naši sportovci využívají  
k jarní přípravě halu BIOS, 
někteří v případě příznivého 
počasí mapují s rukama na 

bradavkách naši vesnici.
Výbor Sokola se na své první 

schůzce sešel počátkem měsíce 
ledna. Přítomné jsem informo-
vala o získání dotace „Můj klub 
2019“ od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Částku 
320 tis. Kč, kterou jsme obdrželi 
na základě vypracované žádosti 
již na podzim 2018, jsme spra-
vedlivě rozdělili mezi naše mlá-
dežnické oddíly.

Dotaci jsme využili k nákupu 
sportovních pomůcek, dresů,  
k úhradě soustředění a část jako 
odměnu pro naše trenéry a asi-
stenty za jejich celoroční práci  
s mládeží. „Můj klub 2019“ mu-
síme vyúčtovat do 15.2.2020.

Dále jsem přítomné seznámi-
la s podepsáním veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace s 
Obcí Kostomlaty na rok 2020 
na částku 218.900,- Kč. Zastu-
pitelům obce děkujeme za tuto 
částku, která se po dlouhých 
letech navýšila o 18.900,-Kč. 
Určitě tyto prostředky jako vždy 
efektivně využijeme ve prospěch 
našich oddílů. Dotaci, kterou 
jsme obdrželi na rok 2019, vy-
účtujeme do 31.1.2020.

Dalším bodem jednání byl 
výběr členských známek. Z jed-
nání Župy Kolín, kterého jsme 
se zúčastnili, víme, že částka 
za známky zůstává stejná jako  
v roce minulém: 500,- Kč - do-
spělí 19 - 64 let a 200,- Kč - mlá-
dež do 18 let včetně a důchodci 
nad 65 let.

Jednali jsme též o zakoupení  

nové sokolské vlajky jako sokol-
ského symbolu, kterou vyvěsíme 
na naši sokolovnu při příležitosti 
kteréhokoli výročí  sokolstva.

Plánovali jsme termín výroční 
schůze Sokola, který jsme stano-
vili na 27.3.2020.

Přítomným jsem předložila 
též termíny výboru Sokola na 
rok 2020.

Dále jsme jednali o přípravě 
Sportovního plesu, který plánu-
jeme na pátek 13.3.2020. Všich-
ni jste srdečně zváni.

Dalším bodem jednání byla 
změna dodavatele Lunapar-
ku na kostomlatské posvícení. 
Získala jsem několik kontaktů 
na nového majitele Lunaparku  
a pokusím se jej oslovit.

Počátkem měsíce února bu-
deme úřadovat, čeká nás vypra-
cování statistických výkazů pro 
Župu Kolín.

V krátkosti vše ze života So-
kola. Těším se s vámi na shle-
dání při všech sportech naší 
jednoty.

Vávrová Eva
starostka TJ Sokol Kosto-

mlaty nad Labem

Pozvánka
všem členům Tělocvičné 

jednoty Sokol Kostomlaty nad 
Labem

na výroční členskou schůzi
která se koná v pátek

 27.března 2020 od 18.00 
hodin v Sokolovně Sponzor našich sportovních oddílů

Sokol
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Blahopřejeme k významným jubileím:
Panu Ivanu Hübnerovi z Kostomlat
Panu Zdeňku Melingerovi z Kostomlat
Paní Evě Syrové z Vápenska
Paní Jiřině Skořepové z Kostomlat
Panu Václavu Hrdinkovi z Kostomlat
Panu Jaroslavu Hlavičkovi z Rozkoše
Panu Petru Linhartovi z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
Ondřeje Peřinu z Kostomlat
Štěpánku Janatovou z Kostomlat
Adrianu Perezovou z Lán
Naposledy jsme se rozloučili:
S paní Věrou Michalčukovou z Kostomlat

Kostomlatské noviny - dvouměsíčník Obecního úřadu v Kostomlatech nad Labem – redakční rada: Marta Dvořáková, Eva Pijáková, Martin Piják. 
e-mail: kost.noviny@seznam.cz – Rozšiřování povoleno MK ČR E 10885. Vydává: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 

289 21 Kostomlaty nad Labem, IČ 00239283 Tisk a grafika: Tiskárna F – PRINT, Polní 35, 288 02 Krchleby. Náklad 780 kusů. Zdarma. 
Příspěvky od čtenářů ne vždy vyjadřují názor redakční rady. Za obsah jednotlivých příspěvků zodpovídají jejich autoři. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

U textů v rubrice Názory občanů redakce neprovádí jazykovou korekturu. Uzávěrka následujícího čísla je 15. března 2020.

 Na závěr

Společenská kronika Počet obyvatel k 1. 1. 2020 

40 odběrů
pan Tomáš Houdek
pan Petr Janata
pan Martin Janáček

Vážení dárci, za to, že bez-
platně dáváte kousek ze sebe 
samých pro potřeby dru-
hých, Vám patří náš upřím-
ný dík!

Redakce KN

Poděkování dárcům krve

Štědrý den v kostele sv. 
Bartoloměje se tradičně nesl 
ve znamení společného zpí-
vání koled, sváteční mše  
a vzájemného přání si po-
žehnaných Vánoc. Vánoční 
atmosféru umocnila tematic-
ká výzdoba s dominantním 
vánočním stromem a dvě-
ma rozsáhlými figurkovými 
betlémy. Sváteční rozjímání 
ozvláštnila všudypřítomná 
vůně kadidla, tajuplné přítmí 
kostela a oranžově plápolají-
cí svíce. Mnozí zúčastnění si 
tuto slavnostní náladu a vá-
noční poselství symbolicky 
přenesli i do svých domovů 
prostřednictvím plaménku 
Betlémského světla, které 
bylo předem avizováno. Čas 
Vánoc je dobou radosti, oče-
kávání a také dobročinnosti. 
Během mše probíhala veřej-

ná sbírka na obnovu kostela  
a zvonice, při níž dárci věno-
vali částku ve výši 12 532,- 
Kč.

Další neméně významná 
částka ve výši 3 601,- Kč, rov-
něž určená na obnovu koste-
la sv. Bartoloměje a přilehlé 
zvonice, byla vysbírána mezi 
návštěvníky Tříkrálového 
koncertu. Koncert se usku-
tečnil s programem Rybovy 
České vánoční mše v podá-
ní pěveckého sboru Hlahol  
z Nymburka, konaného Farní 
charitou Lysá nad Labem ve 
zdejším kostele dne 5. ledna 
2020.

Díky vaší štědré fi-
nanční podpoře for-
mou hromadných sbírek  
i jednotlivých bankovních pří-
kazů na uvedený transparent-
ní účet 5117680399/0800 byla  

Vánoce v kostele

k 15.1. 2020 shromážděna 
částka ve výši 254 603,- Kč. 
Část finančních prostředků ze 
sbírky bude v roce 2020 čer-
pána k dofinancování rekon-
strukce vitráží kostela, která 
je primárně hrazena z dotace 
obce Kostomlaty nad Labem  
a Středočeského kraje.  

Děkujeme, že se podílíte na 
záchraně kulturního dědictví 
a zachování dominanty naší 
obce Kostomlaty nad Labem  
a přejeme vám radost na duši 
ze vzájemné pomoci a dob-
rých skutků.

Kostomlatští farníci

V roce 2019 dosáhli 
„kulatého“ počtu bez-
platných odběrů krve 

tito naši spoluobčané (úda-
je poskytly transfuzní stanice  
v Kolíně a v Mladé Boleslavi):

10 odběrů
pan David Zumr
pan Karel Kořínek
20 odběrů
paní Věra Studená
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