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Slovo starostky

Změna ve svozu odpadu

Vážení a milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a před námi jsou jed-

ny z nejkrásnějších dní v roce. Dny, ve kte-
rých bychom měli zpomalit a najít si čas na 
své blízké, na své přátele. Je to také čas, kdy 
chceme potěšit své blízké, obdarovat je a po-
přát jim hodně štěstí, zdraví a úspěchů nejen 
v nadcházejícím roce.

Také obec nachystala pro své občany ně-
kolik pomyslných dárků. Jedním z nich bylo 
předání nového zásahového automobilu 
Ford Transit Custom jednotce Sboru dob-
rovolných hasičů v Hroněticích. Obci se po-
dařilo na toto vozidlo získat dvě dotace, a to 
od Ministerstva vnitra ČR – GŘ Hasičského 
záchranného sboru ve výši 450 tis. Kč a 300 
tis. Kč od Středočeského kraje. Ze svého roz-
počtu pak obec doplatila zbývajících 135 tis. 
Kč. Nové vozidlo bude sloužit pro přepravu 
hasičů k zásahům, ale v případě potřeby je 
možné ho využít i pro svoz našich občanů na 
různé akce. 

Další dárek získala od obce místní farnost. 
Jednalo se o příspěvek obce ve výši 200 tis. 
Kč na rekonstrukci vzácných vitráží v našem 
kostele, z nichž většina již byla v havarijním 
stavu. Poskytnuté prostředky byly význam-
nou součástí celkových fi nančních prostřed-
ků, které farnost získala na jejich opravu. Ta 
bude probíhat postupně v odborné dílně 
a okna by měla být znovu osazena do června 
příštího roku.

Další z dárků chystá obec pro naše nejmen-
ší. V říjnu byly ukončeny demoliční práce na 
prvním pavilonu mateřské školy a příslušné 
části spojovací chodby a nyní se již můžeme 
těšit z postupně se rýsující hrubé stavby, která 
by do konce tohoto roku měla být zastřešena 
a uzavřena tak, aby v zimních měsících moh-
ly probíhat plánované činnosti uvnitř tohoto 

Vážení spoluobčané,
od 1. 1. 2020 obec přechází na nový 

systém svozu odpadů. Díky úspěšnos-
ti při získání dotace na nákup odpad-
ních nádob na tříděný odpad tak bude 
mít každá nemovitost navíc 3 odpadní 
nádoby na tříděný odpad – plast, papír 
a BIO odpad. Každé nemovitosti zůsta-
ne klasická černá popelnice o objemu 
120  nebo 240 litrů na směsný komunál-
ní odpad, tak jak tomu bylo doposud, 
ale nově obdrží také 1 popelnici černé 
barvy o objemu 240 litrů se žlutým kli-
pem na plast, 1 popelnici černé barvy 
o objemu 120 litrů s modrým klipem 
na papír a 1 popelnici hnědé barvy o 
objemu 240 litrů na BIO odpad. Opro-
ti stávajícím zvyklostem dojde také ke 
změně četnosti svozu a současně dojde 
ke stažení odpadních nádob na plast 
a papír ze sběrných míst, které jsou roz-
místěny v našich obcích. Nové nádoby 
Vám budou distribuovány v nejbližší 
době. O přesném termínu budete všichni 
informováni prostřednictvím webových 
stránek a rozhlasového hlášení.  Současně 
s nádobami obdržíte také svozový kalen-
dář, kde budou uvedeny přesné termíny 
jednotlivých svozů.

Svoz od rodinných domů:
Komunální odpad 
od 1. 1. do 31. 3.   - každý týden  - vždy 

ve čtvrtek
od 1. 4. do 30. 11.  – 1x za 2 týdny – vždy 

ve čtvrtek v lichém týdnu
od 1. 12. do 31. 12. - každý týden  - vždy 

ve čtvrtek
BIO odpad
od 1. 4. do 30. 11.  – 1x za 2 týdny – vždy 

ve čtvrtek v sudém týdnu
PLAST
od 1. 1. do 31. 12.  – 1x za měsíc – vždy 

v úterý (přesný termín v každém měsíci 
uveden ve svozovém kalendáři)

PAPÍR
od 1. 1. do 31. 12.  – 1x za měsíc – vždy 

v úterý (přesný termín v každém měsíci 
uveden ve svozovém kalendáři)

Svoz od bytových domů:
Odvoz odpadu od bytových domů 

bude probíhat ve stejných dnech jako 
od rodinných domů s tím, že bytové 
domy v Kostomlatech nad Labem v ul. 
9. května, Nádražní, Spojovací a by-
tový dům v Hroněticích dostanou na 
tříděný odpad na plast a papír nádoby 
o objemu 1 100 litrů. Na BIO odpad do-

Foto: Marta Dvořáková

stanou minimálně 2 nádoby hnědé barvy 
o objemu 240 litrů.

Sběrná místa:
Na sběrných místech u nádraží, Na La-

cinově louce, u haly BIOS, a v okolních 
obcích zůstanou pouze nádoby na ten tří-
děný odpad, který nebudou moci občané 
třídit doma. Na těchto sběrných místech 
budou tedy nádoby na sklo, tetrapackové 
obaly, kovy a oleje.

Separační dvory v Kostomlatech a 
Hroněticích:

Na separačních dvorech budou moci ob-
čané ukládat odpad dle dosavadních zvyk-
lostí jen s tím rozdílem, že kontejnery na 
plast a papír, které byly doposud volně pří-
stupné, budou nyní k dispozici občanům 
jen v době otevření separačních dvorů. Je-
jich počet bude však zredukován, protože 
nově bude plast a papír tříděn v domác-
nostech.  Na separačních dvorech budou 
i nadále umístěny kontejnery na listí, trávu 
a větve. Pokud občané v domácnostech 
vyprodukují více odpadu a popelnice na 
tříděný odpad nebudou pro ně objemo-
vě dostačující, mohou tedy využít tyto 
kontejnery umístěné uvnitř separačního 
dvora. 

Poplatek za svoz komunálního odpa-
du:

Přestože dojde k rozšíření svozu z jed-
notlivých domácností o separovaný od-
pad, zůstává pro rok 2020 poplatek za 
odpad ve stejné výši jako v roce 2019, tzn. 
výši 650,- Kč za rok a osobu trvale žijící 
v obci nebo za každou nemovitost, pokud 
v dané nemovitosti není nikdo přihlášen 
k trvalému pobytu (rekreační objekt). Po-
platek je splatný do 28. 2. 2020. Při jeho 
uhrazení obdržíte nejen známku na po-
pelnici na komunální odpad, ale také další 
3 známky na tříděný odpad(jedenkrát s 
označením BIO pro biodpad a dvakrát s 
označením separace pro plast a papír). 

Věříme, že změnami, souvisejícími se 
svozem odpadu, dojde ke zvýšení komfor-
tu bydlení v našich obcích, a i přes možné 
počáteční drobné komplikace, které dou-
fejme všichni společně překonáme, bude-
te s touto službou spokojeni.

Vaše případné dotazy k tomuto tématu 
rádi zodpovíme na telefonu: 734 202 166, 
325 538 611; e-mailu: podatelna@kosto-
mlaty-obec.cz nebo při osobní návštěvě. 

OÚ Kostomlaty n. L.Pokračování na str. 2
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Novoroční pochod

Svatomartinské posezení

Kostomlatský kalendáø 2020

Obec Kostomlaty nad Labem 
srdečně zve na 6. novoroční po-
chod, který se koná 1. 1. 2020 od 

14. 11. 2019 proběhlo 
v Hostinci Na Place každo-
roční Svatomartinské poseze-
ní pro seniory. 

S úžasným programem 
vystoupili žáci ZUŠ pod 
vedením paní učitelky Pe-
cháčkové a žáci ZŠ pod ve-
dením paní učitelky Brab-
cové. Senioři byli uvítáni 
sklenkou Svatomartinského 
vína, darovaného panem 
P. Zalabákem. K poslechu 
a k tanci zahrála opět skupina 
TWO MAN BAND. 

Obec se opět rozhodla ve spo-
lupráci s letcem a zastupitelem 
Zbyňkem Adamem a fotogra-

pavilonu. 
Dokončeno bylo rovněž oplo-

cení nově vybudovaného dět-
ského hřiště Na Obci, které bude 
lemovat ještě živý plot z habrů. 
Tím bude naplněn nejen původ-
ní estetický záměr, ale především 
zajištěna bezpečnost našich nej-
menších. 

Předmětem mnoha jednání s 
příslušnými institucemi památ-
kové ochrany a uměleckých kru-
hů bylo i zrestaurování a výběr 
nového místa pro sochu sv. Jana 
Nepomuckého, která je význam-
nou kulturní památkou obce. V 
místě, kde je nyní socha umístě-
na, bude v budoucnu vybudová-
na samostatně stojící lávka pro 
pěší a cyklisty. Její nové umístění 
zvýší nejen bezpečnost a plynu-

lost provozu v těchto místech, ale 
současně oddělí lávku od komu-
nikace, čímž se sníží negativní 
vlivy chemických posypů na její 
konstrukci, zvýší se její životnost 
a současně dá po dlouhých letech 
vyniknout kráse původního ka-
menného mostu přes Vlkavský 
potok. Po dohodě se zástupkyní 
Národního památkového ústavu, 
Městského úřadu v Nymburce a 
Krajského úřadu Středočeského 
kraje bylo pro sochu vybráno 
vhodné místo v protějším parku 
u bývalé školy na kopečku.

Očekávaným velkým dárkem 
nejen pro občany našich obcí, 
ale i pro bývalé rodáky a návštěv-
níky, bude v budoucnu určitě 
i připravovaná kniha o našich 
obcích. Její autorkou bude paní 

PhDr. Ivana Šmejdová, bývalá 
pracovnice obecního úřadu a au-
torka mnoha publikací, zaměře-
ných nejen na tuto tématiku. Kni-
ha by měla pro budoucí generace 
zdokumentovat nejen současný 
stav obcí, ale za přispění pamět-
níků připomenout i doby minu-
lé. Ráda bych proto požádala vás 
všechny o součinnost a spoluprá-
ci, ať již ve formě poskytnutí roz-
hovoru o letech minulých nebo o 
zapůjčení dobových fotografi í či 
jiných předmětů, které by mohly 
být do knihy zakomponovány.

Výše zmíněné „dárky“ obec 
nejen rozdává, ale jeden, pro nás 
velice významný, rovněž získala, 
a to od pracovnic kontrolního 
oddělení krajského úřadu, které 
každoročně prověřují úřední po-

stupy, prováděné v jednotlivých 
oblastech výkonu státní správy a 
samosprávy. Pomyslným dárkem 
byla jejich pochvala za dobře od-
váděnou práci, což zvyšuje nejen 
důvěru tohoto nadřízeného orgá-
nu vůči obci, ale současně i celko-
vý kredit naší obce v rámci kraje.

Mým velkým přáním je proto 
nejen to, abychom na této pomy-
slné vysoké příčce vytrvali, ale i 
to, abychom se k sobě navzájem 
chovali slušně, s úctou a s re-
spektem. Přeji Vám všem krásné 
prožití adventního času a hodně 
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti 
v roce nadcházejícím.

Vaše starostka
Ing. Romana Hradilová

fem Jiřím Teperem vydat ná-
stěnný kalendář obce Kostomla-
ty nad Labem 2020. Všechny 

fotografie zachycují naše obce 
z ptačí perspektivy. Kalendář je 
možné zakoupit na Obecním 

úřadě v Kostomlatech.
Bc. Zdeňka Keistová, 
místostarostka obce

10,00 hod. Sraz všech účastníků 
bude před separačním dvorem v 
Kostomlatech a cílem bude tra-

dičně zřícenina hradu Mydlovar, 
kde bude pro všechny účastníky 
připraveno tradiční pohoštění. 

Těšíme se na Vaši účast.
Bc. Zdeňka Keistová, 
místostarostka obce

Věříme, že  se všem pose-
zení líbilo, setkali se se svými 
vrstevníky a přáteli, pobavili 
se, zazpívali si a zatančili.

Bc. Zdeňka Keistová, 
místostarostka obce
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Vážení spoluobčané a čtenáøi KN.
Možná si ještě vzpomí-

náte, jak na 2. Veřejném za-
sedání zastupitelstva obce 
Kostomlaty  nad Labem dne 
27.4.2017 byl na program 
jednání předložen i návrh na 
přestěhování Obecního úřa-
dy do prostor domu služeb. 
Po bouřlivé diskusi, kdy paní 
starostka argumentovala ne 
příliš matematickým vyhod-
nocením ankety mezi zastu-
piteli, kdy součtem odevzda-
ných hlasů jsme se dostali na 
16 zastupitelů/ 8+4+4/, jsme 
nakonec prosadili, že v dalším 
čísle KN bude paní starostka 
iniciovat  jednoduchou a vý-
stižnou anketu, které se mo-
hou zúčastnit všichni občané 
našich obcí. Tak se také sta-
lo a v čísle 3/2017 KN bylo 
zveřejněno vyhodnocení. Ze 
143 odevzdaných anketních 
lístků bylo 81 respondentů 
pro dům pro seniory, 33 re-
spondentů pro sociální byty, 
19 respondentů pro Obecní 
úřad, 5 respondentů pro dům 
služeb a soc. byty, zbytek pro 
byt lékaře, zázemí ordinace, 
ordinace atd. Na plné čáře 
tak dali respondenti najevo, 
co by se mělo do budoucna s 
domem služeb udělat.

Začátkem tohoto roku 
zpracoval Obecní úřad ,, 
Program rozvoje obce na ob-
dobí let 2019 – 2027“, který 
zastupitelstvo na svém zase-
dání  dne 12.2.2019 schváli-
lo. V tomto materiálu stojí, 
že i do budoucna by se mělo 
tímto návrhem vždy vedení 
obce řídit. Na straně 19, to-
hoto návrhu, je sděleno, že 
s rekonstrukcí Domu služeb 
se počítá mezi roky 2020 – 
2023, v částce cca 15 mil. 
korun. Toť vše, tak zní plán, 
vše je do budoucna připrave-
no. Na Obecním úřadě je již 
z minulých let rozpracovaná 
studie na proměnu budovy 
na sociální byty, připraví-
me prováděcí dokumentaci 
a můžeme počkat na nějaký 
dotační titul a můžeme rea-
lizovat. Přece plán rozvoje je 
schválen. Ale ouha.

Na minulém veřejném za-
sedání Zastupitelstva obce, 

dne 19.9.2019 byl opět do pro-
gramu jednání navržen bod 
,, Změna využití Domu slu-
žeb“. Jak to jen je možné, 
vždyť plán rozvoje byl schvá-
len. Ihned po zahájení a pře-
čtení programu schůze jsem 
podal protinávrh, aby byl 
tento bod programu z jedná-
ní vypuštěn, protože v důvo-
dové zprávě k tomuto bodu je 
značné množství informací 
hrubě zavádějících, účelo-
vých až urážejících. Bohužel, 
hlasování 7x proti vypuštění 
bodu bylo ze strany vládnou-
cí koalice výstižné.

Pro ty, kteří si nemohli pře-
číst důvodovou zprávu paní 
starostky k tomuto bodu, ji 
zveřejňuji.

DŮM SLUŽEB JAKO BU-
DOUCÍ DŮM PRO SENIO-
RY:  

Výhody: 
• naši senioři nemusí (v 

případě potřeby obývat dům 
pro seniory) opustit svoji 
obec a odejít do neznámého 
města, do cizího prostředí 
dostupnost veřejných i ko-
merčních služeb, dopravy a 
parkovacích míst možnost 
zřízení bezbariérového pří-
stupu.  

Nevýhody: 
• potíže některých seniorů 

s adaptací na nové prostředí 
(opouštějí své důvěrně známé 
prostředí, své zahrádky …)  
v domě pro seniory není 
poskytována sociální ani 
zdravotní péče - funguje 
zde pouze terénní pečova-
telská služba, kterou však 
již mnoho našich seniorů 
ve svých domovech využí-
vá – v tomto případě se dům 
pro seniory může stát pou-
ze mezičlánkem mezi setr-
váním ve vlastním domě a 
umístěním ve zdravotnickém 
zařízení  v případě zhoršení 
zdravotního stavu či snížení 
soběstačnosti dojde i tak k 
nevyhnutelnému stěhování 
do jiného zařízení, poskytují-
cího příslušné služby vysoká 
finanční náročnost celkové 
rekonstrukce i následného 
provozování.

DŮM SLUŽEB JAKO BU-
DOUCÍ OBECNÍ ÚŘAD: 

Výhody:  
• poloha přímo v centru 

obce, v blízkosti pošty, ná-
draží, autobusové zastávky, 
Jednoty, tzn. v místě, kde jsou 
pohromadě veškeré veřejné i 
komerční služby občan si 
může v jednom místě zaří-
dit většinu svých záležitostí 
budova je dobře přístupná 
pro pěší i pro motorová vo-
zidla a zároveň může nabíd-
nout i dostatek parkovacích 
míst v souvislosti s připra-
vovanou revitalizací veřej-
ného prostranství může být 
součástí důstojného cen-
tra obce  zachování klidu 
a pořádku v místě možnost 
zřízení bezbariérového pří-
stupu sjednocení admini-
strativního a technického 
pracoviště obecního úřadu 
a zvýšení operativnosti při 
správě obce. 

Nevýhody: 
• vysoká finanční nároč-

nost celkové rekonstrukce 
(zde je ale třeba zmínit, že té 
se obec v nejbližší době nevy-
hne, ať bude zvolena kteráko-
liv z variant).

V podstatě skoro všechny 
výhody pro změnu na OÚ se 
dají aplikovat i na dům pro 
seniory. Ale hlavní je ekono-
mická otázka. Na dům pro 
seniory se dají čerpat dota-
ce z MMR, na Obecní úřad 
nikoli. Myslím si, že se naši 
občané již v anketě, pořáda-
nou Obecním úřadem v mi-
nulosti rozhodli a toto roz-
hodnutí by se mělo ctít a ne 
anketu s jasným výsledkem 
přehlasovat sedmi hlasy koa-
ličních zastupitelů. Jak se asi 
v budoucnu bude moci paní 
starostka, která tuto důvodo-
vou zprávu zpracovala jako 
předkladatelka, podívat do 
očí našich spoluobčanů, kteří 
se jasně vyjádřili, co by chtěli 
z této budovy v obci míti. Jak 
se vyjádřila zastupitelka pí. 
ing. Mirka Zajanová, těžko 
může žádat občan od obce 
nějakou službu, když ji zatím 
obec našim seniorům nena-
bízí. 

Argumenty koaličních 
zastupitelů, že pí. starostka 
měla tento bod ve volebním 
programu svého sdružení, je 
samozřejmě lživý, nic tako-
vého v programu sdružení 
nemělo. Zrovna jako další 
zdůvodnění, že by konečně 
měla obec důstojnou zase-
dací místnost a nemuselo by 
se zasedání ZO dále konat 
v místní jídelně ZŠ, se mi zdá 
docela nedůstojné vzhledem 
k našim seniorům. Ve své 
důvodové zprávě se i paní 
starostka zmýlila, neboť obec 
se nerozdělila na dva proudy, 
ale návrh na přestěhování 
OÚ byl až na třetím místě. 
I na tento fakt jsem v disku-
si k tomuto bodu upozornil. 
Pokud pro paní starostku 
není ani tento argument, 114 
respondentů pro sociální 
účely proti 19 respondentů 
pro OÚ, pak by se měla ale-
spoň za provedení této an-
keta všem omluvit.  Jelikož 
jsem nabyl přesvědčení, že 
je stejně pro odsouhlasení 
návrhu ze strany vládnoucí 
koalice vše připraveno, sna-
žil jsem se ve své připomín-
ce alespoň navrhnout širší 
diskusi našich spoluobčanů 
v této změně. Navrhl jsem 
takové malé obecní referen-
dum, když už bylo jasné, jak 
hlasování dopadne, ale bo-
hužel bez úspěchu. Myslím 
si, že o takové věci, jako je 
změna užívání stavby, která 
byla postavena v minulos-
ti našimi občany v akci ,,Z“, 
jako dům služeb, teda pro 
všechny občany, by nemělo 
rozhodovat pouze osm hlasů 
vládnoucí koalice.  Anketa 
byla přeci jen přesvědčivější, 
ale je vidět, že na vůli obča-
nů bohužel současné vedení 
moc nedá. Snad příště.

                       
S pozdravem a přání 

všem, do Nového roku 2020 
jen to nejlepší, 

Veselý Milan.
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Rodilá 
Američanka 
z Kansas City, od 
letošního roku pra-
cuje na naší škole 
jako lektorka anglic-
kého jazyka a vyu-
čujícím pomáhá při 
hodinách angličtiny. 

V následujícím rozhovoru jsme 
se společně se slečnou Brow-
ning snažili přiblížit její cestu 
do Kostomlat a částečně ukázat, 
jak vnímá Čechy, jejich zna-
lost angličtiny a v čem se liší 
Evropané od Američanů. Ješ-
tě doplním, že jsme záměrně 
nepřechylovali podobu jejího 
příjmení a že se tedy nejedná 
o chybu. Rozhovor byl veden 
v angličtině a překládán, a proto 
se může stát, že některé obraty 
a fráze nemusejí úplně přesně vy-
stihovat jejich původní význam 
v angličtině.

Mohla byste se nám, prosím, 
v krátkosti představit? 
Jmenuji se Tamara Brow-
ning, je mi 36 let a pocházím 
z Kansas City. Jsem svobodná 
a zatím nemám děti. Mám ješ-
tě 2 starší sestry, každá z nich 
má dvě děti. Moji rodiče stále 
žijí, ale rozvedli se, když jsem 
byla ještě malá, a tak mám 
i nevlastního tatínka. Získala jsem 
titul z klasických jazyků (latina 
a stará řečtina).

Slyšela jste někdy o České re-
publice a Kostomlatech ještě 
před tím, než jste sem přijela? 
Mohla byste popsat svou „ces-
tu“ na naši školu?
Chtěla jsem získat nové zkuše-
nosti a učit v Evropě. Hledala 
jsem tedy nějaký vhodný pro-
gram, díky kterému bych mohla 
vycestovat a získat práci v nějaké 
zemi Evropské unie. Velice jsem 
si oblíbila Českou republiku, po-
něvadž je to středoevropský stát 
a jeho ekonomika roste a rozvíjí 
se. Navíc jsem si vždycky přála 
Česko navštívit. Dík tomu, že 
jsem vyrůstala na přelomu 80. 
a 90. let, hojně jsem slýchávala 
o celosvětovém tématu, kterým 
pád železné opony a sameto-
vá revoluce v Československu 
bez pochyby byl. Pamatuji si 
zprávy o pádu komunismu 
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Tamara Browning
z Čech, ačkoli asi více zpráv bylo 
z Německa. Také si pamatuji na 
rozdělení Československa na dva 
samostatné státy. Přímo o Kosto-
mlatech jsem slyšela až na poho-
vorech na pozici učitele/rodilého 
mluvčího na českých školách.
Učila jste již někdy dříve? Nebo 
je naše škola vaší učitelskou 
premiérou?
V podstatě jsem učitelským 
nováčkem, ale v USA jsem 
dříve pracovala jako učitelka 
latiny na vysoké škole. (tutor 
in college – specifi cká pozi-
ce v anglofonním školství; 
v českém prostředí lze užít pře-
kladu učitel/lektor; pozn. re-
dakce). Dříve, než jsem se pře-

stěhovala,  jsem v Kansas City 
působila jako dobrovolný lektor 
angličtiny. Většinou jsem učila 
dospělé, kteří se přestěhovali do 
Států a nemohli si dovolit nor-
mální jazykové kurzy. Také jsem 
pracovala v bance, kde jsem vyři-
zovala penzijní spoření, půjčky a 
další osobní bankovní účty. Kvůli 
zdravotním důvodům jsem mu-
sela s touto prací skončit. Brigád-
ně jsem pak pracovala v obchodě 
a současně s tím navštěvovala 
učitelské kurzy, jejichž absolvo-
váním jsem získala potřebnou 
pedagogickou certifi kaci. 
Jak jste na tom s češtinou? Zají-
malo by mne, zda znáte nějaká 
česká slova.
Znám základní české pozdra-
vy. Zkouším se naučit nějakou 
základní gramatiku, abych 
pak češtině porozuměla lépe. 
Osobně si myslím, že memo-
rováním se člověk novému 
jazyku naučí jen těžce. Je po-
třeba, aby lidé nejdříve pocho-

pili tu nejzákladnější gramatiku 
a osvojili si slušnou slovní záso-
bu. Samozřejmě se to všechno 
musí naučit dohromady, aby jim 
nově naučené poznatky dávaly 
smysl. Moje oblíbená česká věta 
zní: Jednu kávu, prosím. 
Co si myslíte o jazykové vyba-
venosti našich kostomlatských 
dětí a všeobecné znalosti ang-
ličtiny v Čechách? 
Kostomlatské děti jsou na tom 
s jazykovou výbavou velice dob-
ře. Zjistila jsem, že potřebují více 
poslouchat angličtinu, aby jí 
lépe porozuměli. Všimla jsem si 
také, že některé děti studují více 
než jiné, ale to je tak asi na všech 
školách. Jsem velice ráda, když 

mi moji žáci dokazují, že studují 
opravdu velice důkladně a pilně. 
To jsem pak velice šťastná, že 
učím právě je a že jsem tu pro ně, 
abych jim pomohla. To mi pak 
úplně zlepší náladu. 
Co se týká Čechů a jejich anglič-
tiny – musím říci, že velice často 
od Čechů slýchám větu „I do not 
speak English very well.“ (Neu-
mím moc dobře anglicky), ale 
při rozhovoru zjistím, že jejich 
angličtina je dobře srozumitelná 
a velice zřídka dochází k nějaké-
mu neporozumění během roz-
hovoru. To na mě udělalo dojem, 

protože jsem byla přesvědčená 
a myslela jsem si, že angličtina 
není v Čechách tak rozšířená, jak 
ve skutečnosti je. 
Poslední otázka – Jsou Češi 
(Evropané) výrazněji odlišní 
od Američanů? Mohla byste 
případně uvést nějaké příklady 
z vaší zkušenosti?
Američané a Evropané jsou 
velice odlišní. Jako první pří-
klad mohu uvést vnímání 
osobního prostoru. V Pra-
ze, když lidé čekají ve frontě 
v obchodě, nemají žádný osob-
ní prostor. Úplně cizí člověk 
může stát hned vedle Vás, že 
se vzájemně téměř dotýká-
te. Tohle rozhodně neplatí 
o Američanech, kde každý po-
važuje za svůj osobní prostor 
vzdálenost tří až čtyř kroků. 
O této odlišnosti jsem věděla už 
z doby svého pobytu v Řecku, ale 
trvalo mi nějaký čas, než jsem si 
na to zvykla. 
Druhou odlišností je vzájem-
ná přívětivost a vstřícnost 
mezi lidmi. Češi jsou zdvořilí 
a milí. Většina lidí se usmívá 
a nezapomínají říkat prosím 
a děkuji. Když jdete po Kosto-
mlatech, lidé se vzájemně zdra-
ví. Tohle já miluji! Ačkoli jsou 
obyvatelé středovýchodní části 
USA spíše zdvořilí, stále více se 
vytrácí užívání frází prosím a dě-
kuji. Američané jsou více sobečtí 
a daleko méně si všímají těch 
okolo sebe. 
Na závěr řeknu, že se mi velice 
líbí zvyk nenosit boty v domě, 
což není v Americe vůbec běžné. 
Přijde mi to ale velmi praktické 
a díky tomu také chápu ponožky 
v sandálech. Ačkoli bych to sama 
nikdy neudělala, rozumím tomu. 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji 
všechno dobré do roku 2020.

Martin Piják
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Mateøská škola Kostomlaty nad Labem, pøíspěvková organizace
V podzimním období jsme 
v naší mateřské škole zahájili 
několik projektů ve spolupráci 
s místní základní školou. Ráda 
bych je blíže představila, tedy 
vysvětlila, co je jejich účelem 
a náplní, a zhodnotila jejich 
přínos pro naše děti. Tímto 
bych samozřejmě chtěla všem 
podílejícím se, tedy učitelům, 
asistentům a dětem, poděko-
vat.
Projekt Celé Česko čte dětem, 
do kterého jsme  zapojeni, 
probíhá jednou týdně formou 
předčítání žáků pátého roční-
ku dětem ve třídách Balónky 
a Sluníčka pod vedením paní 
učitelky Mgr. Petry Brabcové. 
Aktuálně čteme knihu Jose-
fa Koláře Z deníku Kocoura 
Modroočka. Děti ze základní 
školy vždy předčítání pečlivě 
trénují v hodinách Českého 
jazyka a čtou tzv. tandemově, 
tzn. ve čtení se plynule střídají 
dle vlastních individuálních 
čtenářských dispozic, což 
osobně považuji za smyslupl-
né zvláště pro ty čtenáře, kteří 
mají se čtením nahlas něja-
ké obtíže. Děti pro nás mají 
také vždy připraveny otázky 
k přečtené kapitole a s dětmi 
ve školce velice hezky na dané 
téma hovoří. Tato kniha obsa-
huje spoustu situací viděných 
očima zvířecího hrdiny a ná-
sledný rozhovor o přečteném 
je tedy přínosný. Po této reka-
pitulaci navazujeme ve školce 
činností ve Čtenářské dílnič-
ce, ve které tvoříme obrázko-
vý deník, tedy jakousi ilustro-
vanou verzi knihy.

Projekt Učíme se učit, tedy 
Hravá angličtina, realizujeme 
ve spolupráci se žáky deváté-
ho ročníku pod vedením paní 
ředitelky Mgr. Eriky Drobné 
ve třídě Balónky. Postupně 
bychom chtěli Hravou ang-
ličtinu zařadit také do třídy 
Sluníčka. Projekt obsahuje zá-
kladní baterii slov v okruzích, 

které jsou pro děti předškolní-
ho věku v mateřském jazyce 
známé a ukotvené – rodina, 
barvy, zvířata, čísla do dese-
ti. Tyto okruhy se v průběhu 
roku v pravidelném rytmu 
opakují, čímž dochází nejen 
k  upevnění znalostí jednot-
livých pojmů, ale také ke 
zpětné kontrole jejich správ-
né výslovnosti a možnému 
rozšiřování obsahu tématu v 
návaznosti na slova již získaná 
a dětmi zapamatovaná. Hravá 
angličtina má podobu setkání 
jednou měsíčně v naší školce, 
kdy dvojice žáků předkládá 
dětem obrazový či předměto-
vý materiál a formou pohy-
bových aktivit a her učí děti 
novým anglickým slovům. 
Smyslem je seznámení se s an-
glickým jazykem nenásilnou 
a hravou formou. Považuji 
za přínosnou i přítomnost 
ostatních žáků deváté třídy 
při těchto aktivitách nejen 
proto, že sami ihned vidí zpět-
nou vazbu předškolních dětí 
na styl a zadání úlohy, tedy 
jak děti daná hra zaujala, ale 
také proto, že  naše děti se na 
setkání s nimi velice těší. V 
závěru mají totiž příležitost 
si s velkými kamarády chvíli 
pohrát. Toto propojení „velcí 
s malými“ bychom rádi ješ-
tě více rozvinuli a udrželi do 
budoucna i proto, abychom 
přispěli ke snížení psychické 
zátěže našich dětí při přestupu 
z mateřské školy do základní.

Ráda bych také přiblížila pro-
bíhající činnost a náplň jed-
notlivých kroužků v mateř-
ské škole.
Nejvíce oblíbeným je jedno-
značně kroužek chemických a 
fyzikálních pokusů pod vede-
ním  lektorky Ivany Pařízkové 
- Veselá věda.
Tento kroužek zaujal děti 
svou rozmanitostí nabídky 
praktického bádání, kdy mají 

možnost se nejen dozvědět 
základní principy fungování 
světa podle daných fyzikál-
ních zákonitostí, ale hlavně si 
po názorné ukázce vše v praxi 

samy vyzkoušet .

V kroužku Zobcová fl étna 
se děti postupně seznamují s 
jejich prvním hudebním ná-
strojem, učí se o něj pečovat, 
jak do něj správně dýchat. 
Při výuce hry na nástroj po-
stupujeme podle metodiky 
pro předškolní děti. Symbo-
lika not je v tomto případě 
převedena do srozumitel-
né obrázkové podoby, kdy 
každý tón má nejen podobu 
jednoduchého piktogramu, 
kterému dítě rozumí, ale má 
také příslušný název, na který 
může dítě v pozdějším věku 
navázat ve smyslu plynulého 
přechodu na názvosloví tónů 
ve stupnici.
Ke stávajícím zájmovým 
kroužkům v mateřské škole 
(Zobcová fl étna, Angličti-
na, Veselá věda) přibude od 
4. prosince 2019 také stimu-
lační program Maxík, který  
je primárně určen pro před-
školáky a pro děti s odloženou 
školní docházkou.

Eva Sochová, ředitelka MŠ

Třída Kytičky
Kytičky na výletě
I přes nepřízeň počasí jsme 
vyrazili na náš první výlet. 
Děti si užily cestu autobu-
sem do města Nymburk, kde 
navštívily kavárnu s dětskou 
hernou, kde se odehrála jejich 
nejoblíbenější činnost – svači-
na. Poté si pohrály v krásných 
prostorách herny a prošly se k 
řece Labe. Na zpáteční cestě 
autobusem jsme potěšili ostat-
ní cestující několika lidovými 
písněmi a zaslouženě jsme byli 
odměněni potleskem. Výlet se 

vydařil a dětem i nám zpest-
řil denní rutinu a obohatil nás 
příjemným zážitkem.

Monika Hrázská

Třída Balónky
Podzim v Balóncích jsme po-
jali zejména v tvořivém du-
chu. Nejvíce děti zaujalo vy-
rábění neviditelného obrázku 
podzimní krajiny a lesa, který 
si následně mohly „rozsvítit“ 
pomocí vyrobené baterky.  
Tomuto tvoření předcházelo 
postupné seznámení s tématy 
jako je les, živočichové, rost-
liny a houby v něm, pole a 
plodiny, charakteristické změ-
ny podzimní přírody a poča-
sí. Oslavili jsme také svátek 
Halloween.
V naší třídě jsme s dětmi za-
vedli v rámci komunitního a 
komunikačního kruhu nově 
také cvičení ticha. Tato cviče-
ní vychází z principů pedago-
giky Marie Montessori a patří 
mezi dětmi oblíbené činnosti. 
Mají podobu chůze po čáře 
v elipse při instrumentální 
hudbě, kdy na konci děti sa-
mostatně plní zajímavý úkol k 
tématu. Úkoly v elipse jsou se-
staveny tak, aby děti svou pří-
padnou chybu v jejich plnění 
objevily samy a měly prostor 
k jejímu opravení bez dopo-
moci či upozornění druhého.  
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Pretesting – Cambridge English Examinations

Evropský den jazyků očima dětí

Záložka do knihy spojuje školy

V říjnu 2019 měli žáci 8. a 9. 
ročníku naší školy možnost 
dobrovolně se účastnit zku-
šebních testů (tzv. pretestace) 
Cambridge English. Cílem 
pretestace je zjištění, zda má 
kandidát předpoklady v těch-
to zkouškách uspět. Zkoušku 
nanečisto, tzv. pretest, jsme 
zvolili na úrovni B1 Prelimi-
nary (dříve známá jako PET), 

V rámci Evropského dne jazy-
ků si školní parlament a žáci 9. 
třídy připravili pro ostatní žáky 

Základní škola v Kostomla-
tech nad Labem se zapojila 
do 10. ročníku česko-slo-
venského projektu Záložka 
do knihy spojuje: List za 
listem – baví mě číst. Do 
projektu se přihlásilo 1095 
škol, z toho 410 českých 
a 685 slovenských škol. 
Cílem tohoto projektu je 
navázání kontaktů mezi 
českými a slovenskými ško-

což je očekávaná výstupní 
úroveň angličtiny ze střední 
školy. 
Tento „pretest“ absolvovalo 
celkem 16 dobrovolníků, aby 
si vyzkoušeli formu testování 
a později je nic nezaskočilo. 
Celá organizace testů nane-
čisto je totiž velmi podob-
ná „reálné“ zkoušce. I když 
opravdovou zkoušku budou 

žáci možná dělat až na střední 
škole, je skvělé, že využili této 
příležitosti, protože získají 
unikátní zpětnou vazbu pří-
mo z Cambridge.
Pretesty se vyhodnocují 
mimo území ČR a výsledek 
žáci obdrží během 4 - 5 týd-
nů. Výhodou pretestů u části 
WRITING (Písemný projev) 
zkoušky je, že dostanou pí-

semné hodnocení svých textů 
přímo od lektorů cambridges-
kých kurzů, příp. samotných 
examinátorů. 
Pokud by nebylo hodnocení 
příznivé, není důvod podléhat 
skepsi a panice, hlavním zá-
měrem bylo „na vlastní kůži“ 
zažít opravdový test.

Mgr. Erika Drobná

naučné a zábavné úkoly. Žáci si 
vyzkoušeli spolupráci v týmu, 
otestovali svoje vědomosti a také 

se něco naučili. Na 10 stanoviš-
tích týmy získávaly body. Další 
den byli vyhlášeni vítězové, kteří 

dostali sladkou odměnu. 
Havlová E., Kroufk ová T., 
Zábranská A. – žákyně 7. třídy

Tato cvičení ticha vedou děti 
ke schopnosti zklidnit své tělo 
i mysl, soustředit se samy na 
sebe a svůj úkol, v neposlední 
řadě zlepšují jejich rovnováhu 
a koordinaci při záměrném 
pomalém pohybu při chůzi.

Eva Sochová

Třída Sluníčka
Měsíc říjen se ve třídě Sluníč-

ka nesl v podzimním duchu 
- povídání v kruhu, cvičení, 
práce v centrech, vycházky i 
pobyt na zahradě byl zaměřen 
zejména na podzimní počasí 
a přírodu. Děti nejvíce bavila 
práce v ateliéru a cvičení, které 
zanedlouho rozšíříme i o tělo-
cvičnu. Zvyšujeme pohybové 
dovednosti na překážkových 
drahách a v ateliéru zdoko-

nalujeme mimo jiné jemnou 
motoriku. Foto je z výroby 
pavučinek s pavouky v atelié-
ru. Těší nás především zájem 

dětí, aktivita a radost, úsměvy 
jsou největší odměnou za naši 
práci.

Kateřina Hakenová

lami a podpora čtenářství 
prostřednictvím výměny 
záložek do knih. Do tohoto 
projektu se zapojila celá ško-
la včetně družiny. Vytvořili 
jsme společně 200 nádher-
ných záložek. 
Výměnu záložek mohou ško-
ly využít k získání kontaktů, 
navázání spolupráce nebo k 
poznání slovenského jazyka, 
literatury a zvyků. Na zákla-

dě přihlášek byly vytvoře-
ny dvojice podle typu školy 
a počtu přihlášených žáků.  
Naše záložky poputují na 
Základní školu v Jelenci u 
Nitry.  Do balíčku se zálož-
kami jsme vložili dětskou 
knihu, regionální publikaci 
o Kostomlatech. Pevně vě-
řím, že naše výrobky na Slo-
vensku potěší. 

Mgr. Soňa Váňová

ZŠ KOSTOMLATY NAD LABEM       

děkuje všem účastníkům soutěže

SBìROBRANí
PRO ZVíøáTKA

Celkem jsme nasbírali cca 369 kg kaštanů, na kterých si pochutnají daňkové v dymokurských lesích. 

Nejvíce kg donesli žáci 1. stupně včele s prvňáčky.

Děkujeme také panu M. Klosovskému za pomoc s organizací této akce.
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Děti čtou dětem

Parlament

Sametová revoluce

V tomto 
š k o l n í m 
roce jsme 

zahájili projekt DĚTI ČTOU 
DĚTEM za účelem zlepšení 
čtenářské gramotnosti a moti-
vace dětí k četbě. Od října do 

Od září roku 2019 funguje v naší 
škole opět školní parlament pod 
vedením L. Klepalové a S. Váňo-
vé. Na zasedání byla předsedkyní 
zvolena Emma van Driel a místo-
předsedkyní Adéla Zábranská.
Parlament se stará o organiza-
ci akcí, které probíhají ve škole, 
komunikuje se žáky, učiteli a ve-
dením školy a přichází s novými 
nápady.
Konané akce:
Evropský den jazyků
Dne 9. října se v naší škole usku-
tečnila akce s názvem “Evropský 
den jazyků”. Školu navštívili rodilí 
mluvčí Dennis van Driel a Ana-
stasia Vagenknechtová,  kteří nám 

Toto významné výročí ne-
nechalo nikoho chladným. I 
žáci a pedagogové naší školy 
společně připravili program 
s názvem Cesta ke svobodě, 
kde připomněli významné 
momenty putování našeho 
státu ke svobodě a demokracii. 
Kromě žáků a pedagogů školy 
se na programu podílela také 
ZUŠ F.A. Šporka Lysá nad La-
bem. 
Žáci školy měli možnost zhléd-
nout toto představení dne 19. 
11. 2019, ale zároveň bylo pre-
zentováno veřejnosti a žákům 
jiných škol. Doufám, že všem 
tento program připomněl léta 
minulá a fakt, že svoboda je tím 
nejdůležitějším v našem životě. 
Vidět žáky prezentovat věci 
minulé, které každého z nás 
zasáhly, bylo pro mě samotnou 
velmi emotivní a nedivila bych 
se, kdyby i jiní uronili slzu.
Chci proto poděkovat všem, 
kteří se jakoukoliv měrou po-
díleli na přípravě a organizaci 
programu, a to zejména paní P. 
Brabcové, L. Pecháčkové a na-

května navštěvují pravidelně 
žáci  5. třídy mateřskou školu 
a čtou dětem knihu Z deníku 
kocoura Modroočka. Žáci čtvr-
té třídy předčítají dětem z prv-
ního ročníku knihu Kočkopes 
Kvído.  Zároveň i v tomto škol-

představili Holandsko a Rusko. 
Halloween
Školní parlament přichystal 7. 11. 
pro první stupeň halloweenskou 
akci s názvem “Tajemná škola”. 
Zástupci parlamentu školu vyz-
dobili a připravili úkoly pro mlad-
ší spolužáky. Ti si akci moc užili a 
za svou statečnost byli odměněni 
drobnou sladkostí.  
Výročí sametové revoluce
Toto výročí jsme si připomněli re-
tro dnem, kdy žáci i zaměstnanci 
školy přišli oblečeni v dobových 
„kostýmech“. Současně probíhala 
výstava dobových předmětů a vý-
stava fotografi í.

Členové parlamentu

 

  

            ZZŠ Kostomlaty n. L. a ZUŠ Lysá n. L.  

                                       uuvádí  

            330.   

  
         CCESTA    
                
                      

 

 

šemu bývalému žáku Martinu 
Pijákovi, který přispěl námě-
tem.  Samozřejmě díky patří 

i těm, kteří přispěli pomocí 
s organizací retro výstavky, s 
přípravou letáčků a jiných úko-

lů, které byly s tímto progra-
mem spojeny.

Mgr. Erika Drobná

ním roce nadále pokračujeme 
v charitativním projektu ČTE-
NÍ POMÁHÁ a v pravidelných 
návštěvách místní knihovny.
Děti čtou dětem
(Děti z páté třídy čtou budou-
cím školákům)

Kniha: Z deníku kocoura 
Modroočka
Autor: Josef Kolář
ZŠ Kostomlaty nad Labem
Šk. rok: 2019-2020

ZŠ Kostomlaty n.L.
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A je tu 4. čtvrtletí 
roku 2019 – roku, 
kdy hronětičtí hasiči 
oslavili 135. výročí 

založení dobrovolného hasič-
ského sboru. Při této příležitosti 
hasiči obdrželi nový dopravní 
automobil Ford Transit. Vo-
zidlo bylo pořízeno z dotací 
GŘ HZS ČR a Středočeského 
kraje. 19. října hasičský vůz 
slavnostně předala starost-
ka obce Kostomlaty paní ing. 
Romana Hradilová, která se 
nemalou měrou zasloužila 
o získání nového vozidla. Hasiči 
z Hronětic tímto paní starost-
ce vyjadřují velký dík. V brzké 
době po vyřízení některých 
formalit bude nové vozidlo za-
řazeno do výjezdu,  v budoucnu 
bude ještě dokoupen přívěsný 
vozík s vybavením. Oslav se 
zúčastnili zástupci HZS Nym-
burk, OSH Nymburk, zástupci 

 Kronika / Spolky

Z činnosti SDH Hronětice

LÁNY
 I letos byl zaveden jako 

loni,tak zvaný letní čas 
od 16.dubna do 17.září 
1917 tím,že ručičky hodin 
pošinuty o 1 hodinu kupředu. 
Venkované se však novým 
časem neřídí.

Dne 26.ledna 1932 se 
konal sňatek p. Jar. Tuzara 
ze Stratova  s Marií Černou, 

Psáno v kronicePsáno v kronice
dcerou Bohumila Černého 
z Lán. Tímto sňatkem přešla 
hospodářská usedlost čp.46 
do vlatnictví p. Jaroslava 
Tuzara.

Sňatkem Marie Novákové 
s Janem Růžičkou, přešel 
domek čp.37 v Lánech do 
vlastnictví p. Růžičky.

Dne 24. února prodal p. Josef 

Krňanský, rolník v Lánech  
čp.2 svoji hospodářskou 
usedlost p. Jarosl. Pacltovi, 
rolníku z Bobnic.

Letošní zimy velmi stoupl 
počet nezaměstnaných v celé 
republice. Také i v naší obci 
bylo 5-10 nezaměstnaných. 
Obec jim vyšla vstříc 
a poskytla  jim nouzovou práci 

- planýrování a vyhazování 
čistého písku na hromadu 
v obecním písečníku 
u Šnepova. Denní plat byl  
18 Kč. a celkově vyplaceno 
všem nezaměstnaným  1920 
Kč.         

Marta Dvořáková
fotografi e zapůjčili  

“Lánští“

SDH 6. okrsku, v hojném po-
čtu členové SDH Hronětice, 
veřejnost a děti. V rámci oslav 
proběhl Den otevřených dveří 
v hasičské zbrojnici, kde byla 
k vidění stará a nová požár-
ní technika, výstavka pohárů 
i vnitřní vybavení zbrojnice. 
Poděkování za přípravu oslav 
a jejich provedení patří čle-
nům a členkám našeho sboru, 
poděkování patří též pánům 
Milanu Klosovskému a Milanu 
Vášovi za přípravu zvěřinového 
gulášku, Pohostinství Na Place 
za grilované selátko, Maruš-
ce Žabové za přípravu oběda 
a Martě Dvořákové za vyhoto-
vení fotodokumentace z oslav.
Konaly se dvě členské schůze, 
proběhla brigáda ve zbrojnici, 
údržba techniky a její příprava 
na zimní období. V říjnu se ko-
nal sběr železného šrotu, akce 
Dlabání dýní s lampionovým 

průvodem a diskotékou. Kona-
lo se Posvícenské posezení ve 
zbrojnici s hudbou pana Petr-
nouška, účast na všech akcích 
byla velmi dobrá. Zástupci SDH 
se zúčastnili okrskového cvičení 
a VVH SDH ve Zbožíčku. Vý-
jezdová jednotka absolvovala 
školení a výcvik. Členové výjez-
dové jednotky budou vybaveni 
8 ks přileb s osvětlením, no-
vými zásahovými rukavicemi 
a speciálními zásahovými ob-
leky. Dojde také k upřesnění 
členů výjezdové jednotky a na 
jeho žádost i ke změně velitele 
výjezdové jednotky. V rámci 
odborné přípravy se zúčastnil 
preventista SDH Luboš Škor-
nička školení v Milovicích. 
Velitelé výjezdové jednotky se 
zúčastnili odborné přípravy 
na HZS v Nymburce. Zástupci 
SDH se ve slavnostních stej-
nokrojích zúčastnili okresního 

sněmu v Obecním domě Nym-
burk. Výbor SDH se zabýval 
přípravou VVH, která se bude 
konat 7. prosince ve zbrojnici 
v Hroněticích, tato VVH bude 
především volební, proběhne 
volba výboru a velitele na dal-
ších 5 let.
Dále připravujeme:
Silvestr 2019 s vepřovými hody, 
pokud máte zájem o tuto akci, 
volejte p. Škorničku na tel. 737 
018 055 do 23. 12. 2019.
Jelikož vychází poslední vý-
tisk Kostomlatských novin 
v tomto roce, dovolte mi popřát 
Vám všem krásné prožití svát-
ků Vánočních a šťastný Nový 
rok 2020. Jsem přesvědčen, že 
zachováte svou přízeň našemu 
Sboru dobrovolných hasičů 
z Hronětic.

Za SDH Hronětice
Miroslav Škornička, 

starosta SDH
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Prvního lis-
topadu jsme 
u s p oř á d a l i 
lampionový 

průvod, který jsme zakončili v 
hostinci Na Place soutěžemi a dis-
kotékou. Akce se zúčastnilo téměř 
80 dětí, každý si odnesl diplom a 
poselství od Bílé paní. Děkujeme 

tímto personálu hostince za po-
skytnutí zázemí a zajištění buřtů 
pro děti. 
Do konce roku pořádáme již 
tradičně Adventní výstavu 
s rozsvěcením vánočního stromu 
u Jednoty a Mikuláše pro děti. 
Ve středu 11. 12. připravujeme vá-
noční dílnu, toto tvoření je vhod-

né pro děti i dospělé, je nutné se 
předem nahlásit kvůli zajištění 
materiálu.
Do knihovny jsme nakoupili nové 
knížky a od listopadu rozšířili vý-
půjční dobu.
V novém roce bude knihovna 
otevřena od pondělí 6. ledna 2020.
Děkujeme všem sponzorům, 

dobrovolníkům, členům a zúčast-
něným za podporu v roce 2019, 
bez vás by nebyla naše práce mož-
ná a těšíme se na další spolupráci v 
novém roce.
Přejeme Vám všem krásné vá-
noční svátky, plné zdraví, pohody 
a klidu.

 Klub Kamarád 
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Sokol
Vážení sportovní přátelé, ob-

čané Kostomlat!
Nemám ráda listopadové 

dny. Brzy je tma, málo sluníč-
ka, mlhy, sychravo, začínají 
rýmičky a kašlíčky..... Jste na 
tom podobně? Kde najít v tom-
to nečase nějaká pozitiva? Čas 
opravdu neúprosně utíká. Při-
jde mi to jako včera, když jsem 
se v minulém roce nad tímto 
podzimním obdobím  zamýšle-
la.  Všechny naše oddíly poma-
lu končí podzimní část soutěže. 
Někteří více úspěšně, někteří 
méně, ale  věřme, že konečné 
výsledky budou pro nás dobré, 
ale to ukáže až jaro.  

V krátkosti Vás seznámím 
s tím, co řešil a čím se zabýval  
náš výbor v posledních měsí-
cích roku:

Jako v minulém roce i letos 
MŠMT uveřejnilo podmínky 
pro podání žádosti o dotace 
„Můj klub 2020“. Žádost jsme 
počátkem měsíce listopadu 
zpracovali a podali. Naše žádost 
o dotaci „Můj klub 2019“ za-
tím nebyla vyřízena , stále  je ve 
standardním procesu zpraco-
vání, tak doufáme, že do konce 
roku bude vyřízena. Dále jsme 

vypracovali do stanoveného 
termínu, jako každý rok, žádost 
o dotaci pro naše  sportovce  na 
Obec Kostomlaty nad Labem. 
Ještě nás v těchto dnech čeká 
vyúčtovat Župě Kolín dotace z 
odboru sportu a  župní grant. 
Polovina měsíce října byla ve 
znamení úklidu sálu Sokolov-
ny, kterému jsme, myslím, vě-
novali dostatek času. Sál jsme 
za pomoci stroje umyli a po 
zaschnutí ručně napastovali 
a strojově vyleštili. Parkety si  to 
po dlouhé době určitě zaslou-
žily a vypadají pěkně. Pohled  
do sálu zpříjemnily nové žid-
le. Doufám, že se  všichni pří-
tomní na jakékoliv akci budou 
k novým židlím, a nejen k nim, 
chovat zodpovědně. Myslím 
si, že za to jak sál dnes vypadá, 
se nemusíme stydět. Je ještě 
mnoho věcí k zlepšení, záleží 
ale na financích. To, co by-
chom snad svépomocí dokázali 
a přála bych si to, je vyčištění 
velkých oken do ulice, oprava 
nátěru soklu kolem sálu a na-
tření podlahy pod galérkou. 
Určitě by to také něco stálo, ale 
za pomoci  všech členů našich 
oddílů  bychom to snad zvlád-

Chanbara
Malé shrnutí účasti klubu 
DAISHO z Kostomlat n/L 
na turnaji „Slovakia Chan-
bara Open“, který se konal 
26.10.2019 v Žilině:
Na závody vyrazili 4 závodníci 
(plus doprovod z řad rodičů) z 
našeho klubu, aby se pokusili 
zúročit své dovednosti a tré-
ninkem zvládnuté umění meče, 

li. Ke konci října jsme v sále 
naší Sokolovny opět po roce 
přivítali cimbálovou muziku 
„Strážničan“. Hezky vyzdobený 
sál a přítomnost vinaře přispěly 
k dobré náladě všech přítom-
ných a nebylo jich málo. Děkuji 
všem, kteří se ve svém volném 
čase podíleli jak na úklidu sálu, 
tak na výzdobě. 

Začátkem listopadu jsme 
se snažili opravit osvětlení na 
tréninkovém hřišti, bohužel  
bezúspěšně. Lampy jsou za-
staralé, náhradní komponenty 
se již nedají sehnat. Uvidí-
me, jak finančně vyjdeme, 
když to bude jen trochu mož-
né, zakoupíme nová svítidla, 
aby se dalo hřiště využívat 

v případě příznivého počasí 
i v zimě.

V příštím roce, konkrétně 
13. března, uspořádáme Spor-
tovní ples, udělejte si proto ma-
lou poznámku v novém kalen-
dáři roku 2020.

Závěrem přeji  všem spor-
tovcům v našich oddílech, 
trenérům, asistentům, kteří vě-
nují svůj volný čas ve prospěch 
sportu v Kostomlatech a Vám 
Všem  krásný adventní čas, 
hezké prožití svátků vánočních, 
hodně sportovních úspěchů
 a hlavně hodně zdraví a spoko-
jenosti v novém roce 2020.  

EvaVávrová
TJ Sokol Kostomlaty 

nad Labem

a to v poměrně velké konkuren-
ci s borci ze slovenských klubů, 
kteří jsou v tomto sportu něko-
lik let před námi. O medailích 
jsme tajně snili, ale především 
jsme jeli získávat zkušenosti 
z mezinárodních sportovních 
klání. Soutěžilo se ve dvou 
hlavních disciplínách kihon 

Pokračování na str. 11
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Zútulnění Sokolovny

Polabskou ligu jsme 
zdárně ukončili a 
o jediný bodík 

skončili na druhém místě. Tím 
jsme se kvalifikovali do celore-
publikového finále /12 týmů/, 
které odehrajeme v prosinci. 
V první stovce žebříčku Ča-

Jak bylo zmíněno v minulém 
čísle Kostomlatských novin, byly 
do sálu Sokolovny zakoupeny 
nové židle. Za výbor Sokola bych 
chtěl poděkovat všem, kteří se ve 
volných chvílích podíleli na jejich 
sestavení. Zároveň bylo před zá-
bavou s cimbálem provedeno 
strojní čištění a leštění parketové 
podlahy. Je až neskutečné, jak 
podlaha po navoskování a vy-

leštění prokoukla, což je i patrné 
z přiložených fotografií. Jenom 
škoda, že je podlaha v určitých 
místech poničena zašlapanými 
žvýkačkami, které místo do koše 
házejí nezodpovědní hosté pod 
stoly. Je to škoda, ale pevně doufá-
me, že při pohledu na vyčištěnou 
a vyleštěnou podlahu, to už niko-
ho nenapadne.

Dušan Vacek

pek se k Jarče a Aleně přidal 
i Jarda, což je za tak krátkou 
dobu obrovský úspěch. Naši 
junioři – Vendula a Adam - se 
zúčastnili turnaje jedniček v 
Nymburce, kdy ze 108 hráčů 
Vendula skončila 48. a Adam 
65., tím si připsali první bo-

díky do celorepublikového 
žebříčku. Uspořádali jsme 
již 5.ročník našeho turnaje 
O Mydlovarský žebřík, kte-
rého se zúčastnilo všech pět 
našich juniorů. Do osmič-
ky se probojovaly překva-
pivě dokonce dvě trojice 
–Vendula, Pavlík + Jarča a 
Markéta, Nikola /juniorka 
z Kolína/ + Martin /též Kolín/. 
Trojici Adam, Bolek + Ruda 
se zadařilo již méně. Velikým 
vyznamenáním pro nás bylo, 
když nám trojice z Velimi /
pozdější vítězové/ řekla, že 

juniory nejprve šetřili a naha-
zovali jim na šest metrů, ale za 
chvilku jim bylo jasné, že juni-
oři opravdu už umí a tím byli 
nuceni hrát zcela naplno. Ve-
lice je překvapily výborné ná-
hozy a dokonce i dobrá střel-
ba. Poděkování patří našim již 
stálým sponzorům, bez nich 
by to opravdu nešlo. V prosin-
ci začneme hrát zimní Ubuligu 
v hale v Úněticích. Tréninky 
juniorů přesouváme do soko-
lovny.

Koulím zdar!
Text a foto: Alena Vaníčková

dosa (sestavy) a datotsu (zápa-
sy s různými zbraněmi). Sestav 
i soubojů se účastnili všichni 
čtyři naši závodníci. V obrov-
ské konkurenci neztratili nervy 
a velmi se snažili, a proto byl 
skvělým překvapením postup 
Kristýny H. v sestavách až do 
finále, kde už na zkušenějšího 
slovenského závodníka nesta-
čila. Vybojovala tedy nádher-
né, a pro nás nečekané, druhé 
místo. V následujících soubo-
jích také naši závodníci neza-
padli a neudělali našemu klubu 
žádnou ostudu. Společně pak 
v zápasech dokázali získat 5 me-
dailí (3 bronzové a 2 stříbrné), 
i když trénují poměrně krátce, 
ve srovnání se slovenskými zá-
vodníky. Je dobré vidět, jak jsou 

rovnocennými soupeři i pro 
zkušenější bojovníky a už mají i 
dovednosti dosahovat na před-
ní místa v turnajích a soutěžích.
Kristýna H. 1x sříbro a 1x bronz 
(kihon dosa a nito Kodachi)
Daniela D. 2x bronz (Kodachi 
a nito Kodachi)
Radim D. 2x stříbro (Kodachi 
a Choken morote)
Všem moc díky za bojovnost 
a týmovou podporu, poděko-
vání patří také rodičům, bez 
kterých bychom celou akci ne-
zvládli.             Luděk Kastner

.. a jeden pohled závodníka ..
Hned jak jsme zjistili, že se 
v sobotu 26.10.2019 bude ko-
nat „Slovakia Chanbara Open“ 
v Žilině, věděli jsme, že tam 

chceme jet, a podařilo se. Hned 
jak jsme vešli do haly, kde se zá-
vody konaly, věděli jsme, že to 
bude skvělé a nemohli jsme se 
dočkat. Po úvodní řeči mohlo 
vše začít. První disciplínou byla 
sestava. Po dokončení jsme za-
čali bojovat. Když jsme dokonči-

li jednotlivé souboje, zbývalo už 
jen jedno – vyhodnocení. Bylo 
hezké vidět, že se na „bedně“ 
umístilo několik členů našeho 
týmu. Myslím, že jsme si to užili, 
a když to půjde, zúčastníme se i 
příště.

„Daniela D.“
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Blahopřejeme k významným jubileím:
Panu Jánu Horvátovi z Rozkoše
Panu Jaroslavu Janstovi z Kostomlat
Panu Vlastimilu Vinšovi z Kostomlat
Panu Františku Toušovi z Kostomlat
Paní Boženě Toušové z Kostomlat
Panu Karlu Čápovi z Kostomlat
Paní Jarmile Mühlsteinové z Lán
Paní Jitce Pařízkové z Kostomlat
Panu Josefu Mrňavému z Kostomlat
Paní Anně Krupičkové z Hronětic
Panu Rudolfu Vaníčkovi 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 grafi ka: 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. ledna 2020.
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Obec Kostomlaty nad Labem pořádá pro seniory našich obcí autobusový zájezd na divadelní  představení PRACHY !!!.
Představení se koná  13. 2. 2020 od 19,00 hod. v Divadle PALACE

Herecké obsazení: Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová, Michal Novotný, Pavel Kikinčuk, Nela Boudová
Odjezd autobusu bude v 16,30 hod. od zastávky u Jednoty a v 16,35 hod. od zastávky u Obecního úřadu.

Svoz a rozvoz do okolních obcí bude zajištěn služebním vozem.
   Cena: 250,- Kč 

V ceně je autobusová doprava a vstupenka na představení. (vstupenky jsou do 4. -9. řady)
Prosíme zájemce, aby se telefonicky přihlašovali na tel. čísle 325 538 611, 734 202 166 do 7. 2. 2020

Všichni jsou srdečně zváni

Vítání občánků

Klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 
2020 hodně zdraví, štěstí a optimismu!

Přeje Redakční rada Kostomlatských novin

Pozvánka na vánoční mši
Rok 2019 se začíná chýlit ke konci, přehoupl se do zimního období a ruku 
v ruce s ním přichází i vánoční čas. Proto vás tradičně zveme dne 24. 12. 

2019 od 15:30 k štědrovečerní mši svaté do kostela sv. Bartoloměje 
v Kostomlatech nad Labem. Mši bude předcházet půlhodinové společné 
zpívání koled od 15.00 hodin. Během mše bude rozsvícené Betlémské 

světlo, které si na závěr každý bude moci odnést do svého domova jako 
symbol pokoje a míru - stačí si donést vlastní svíčku. Těšíme se na vás.

Farnost Kostomlaty nad Labem 
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