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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
čas neúprosně plyne a po krásném slu-

nečném létu, zasloužených dovolených 
a bezstarostných prázdninách našich ško-
láků se opět o slovo hlásí pestrobarevný 
podzim se všemi svými speci� ky. Tak jako 
se pravidelně střídá čtvero ročních obdo-
bí, tak i já vás s jistou mírou pravidelnosti 
informuji o nejnovějším dění a aktivitách 
v našich obcích. Dovolte mi proto i nyní při-
blížit vám přehled těch nejvýznamnějších.

Kdyby existoval ryze kostomlatský kalen-
dář, letošní rok by byl jistě uváděn jako rok 
kostomlatských dětí. Jednou z nejvýznam-
nějších akcí pro děti, kromě otevření dětských 
hřišť na Vápensku a v Kostomlatech, bylo 
bezpochyby slavnostní otevření sportovního 
hřiště u základní školy. Jeho uvedení do pro-
vozu bylo naplánováno na zahájení nového 
školního roku tak, aby malí „prvňáčci“ do-
stali svůj první důležitý úkol - přestřihnout 
pásku a zahájit tak na tomto sportovišti vlast-
ní provoz. Radní se v této souvislosti zabývali 
otázkou rozsahu jeho využívání. Od prvopo-
čátku byl hlavním motivem pro výstavbu 
nového sportovního areálu obecný rozvoj 
sportu. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že 
celý areál bude ve všedních dnech od 8:00 do 
16:00 hodin přístupný pro žáky naší základní 
školy a od 16:00 do 21:00 hodin a o víkendu 
od 8:00 do 21:00 hodin bude volně přístup-
ný pro širokou veřejnost. Správcem tohoto 
areálu je, stejně jako v hale BIOS, pan Josef 
Novotný. Po domluvě s ním je možné vyu-
žívat areál i za umělého osvětlení. Vzhledem 
k typu povrchu celého sportoviště je nezbyt-
né, aby všichni sportovci i jejich doprovod 
bezezbytku dodržovali pravidla užívání, vy-
mezená Provozním řádem, z nichž některá 
omezující jsou uvedena u vstupu do areálu 
také ve formě piktogramů. Po mnoha letech 
máme všichni možnost užívat si sportovní 
aktivity na důstojném sportovišti, které skýtá 
mnoho možností svého využití, a tak věříme, 
že vlastním přičiněním, ohleduplností a do-
držováním základních pravidel, nám všem 
bude tento areál sloužit po mnoho dalších 
let.  

Jak jsem se zmínila v předchozím čísle 
Kostomlatských novin, začátkem červen-

ce byla pro naše nejmenší zahájena také 
1. etapa rekonstrukce pavilonů mateřské 
školy, zahrnující kompletní demolici krajní-
ho pavilonu a části spojovací chodby a ná-
slednou výstavbu obou pozemních staveb. 

Kromě těchto stavebních změn proběhlo 
v mateřské škole v průběhu prázdnin rov-
něž výběrové řízení na pozici ředitele/ky této 
instituce, neboť v loňském roce odstoupila 
z důvodu dalších mateřských povinností ze 
své funkce původní ředitelka Mgr. Markéta 
Borecká. Z přihlášených uchazečů byla ko-
misí, po splnění všech náležitostí, jednomy-
slně vybrána paní Eva Sochová, která naši 
školku povede v následujících šesti letech. 
Nejen do začátku, ale po celé funkční období 
jí přejeme mnoho úspěchů, mnoho rados-
ti z našich nejmenších, z jejich postupného 

pokroku, ale také ze spolupráce s rodiči a 
vedením obce. S ohledem na tyto změny 
bych proto ráda poděkovala Mgr. Marké-
tě Borecké za dobře odvedenou práci a čas, 
který věnovala našim dětem a současně Mgr. 
Janě Zábranské a Mgr. Šárce Dvořákové, že 
v rámci pověření pomohly překlenout dobu 
do zvolení nové paní ředitelky.

I další záměr, který se podařilo naplnit 
v průběhu letních prázdnin, souvisí s na-
šimi dětmi. Po delším období neshody 
s předchozím statutárním zástupcem zá-
kladní školy došlo po dohodě s nynější paní 
ředitelkou k výměně prostor Klubu Kama-
rád v 1. patře pavilonu „C“ za prostory, ve 
kterých byla doposud umístěna učebna vý-
tvarné výchovy v přízemí tohoto pavilonu. 
Prostory školy tak budou nově fyzicky oddě-
lené od prostor využívaných veřejností. Další 
výhodou této dispoziční změny je rozšíření 

obecní knihovny, ve které nově přibylo od-
dělení s dětskou literaturou, což přivítají opět 
především naši nejmladší čtenáři.

Pro žáky základní školy zajistila paní ře-
ditelka ve spolupráci s obecním úřadem 
rovněž rodilou mluvčí, která jim bude 
v průběhu tohoto školního roku pomáhat 
s výukou angličtiny. Z měst a obcí, kde je 
tento systém jazykové výuky již léty prověřen 
a funguje, máme mnoho pozitivních refe-
rencí a tak společně věříme, že i u nás bude 
tato výuková metoda úspěšná a přinese na-
šim školákům i jejich rodičům kýžené ovo-
ce. Abychom však mohli tento záměr usku-
tečnit, bylo nezbytně nutné zajistit pro tuto 
rodilou mluvčí ve velice krátkém termínu 
ubytování. Obec proto na přelomu června 
a července zajistila úspěšnou výměnu bytů, 
jejímž výsledkem bylo uvolnění bytu v zá-
kladní škole, kde následně proběhla jeho ne-
zbytná rekonstrukce. 

V době prázdnin se podařilo také vymě-
nit a zateplit střechu v pavilonu „A“, jejíž stav 
byl již na samé hranici životnosti a škola se 
při deštích opakovaně potýkala s masívním 
zatékáním do jednotlivých učeben. Bohu-
žel ve stejně žalostném stavu se nacházejí 
i střechy na dalších pavilonech školy a tak má 
obec již nyní předurčený program na příští 
letní prázdniny .

Tento přehled obecních událostí byl pře-
vážně zaměřen na nejvýraznější dění v ob-
lasti výstavby a rekonstrukcí. Obec je ale 
živorodý organismus, který denně přináší 
i mnoho jiných dění a aktivit, a tak vás 
v nadcházejícím vydání KN budu ráda in-
formovat o dalších událostech a připravo-
vaných projektech, které souvisejí s každo-
denním životem v našich obcích a s jejich 
budoucím rozvojem. Zároveň mi dovolte, 
abych vám s nastupujícím podzimem po-
přála pracovní i osobní pohodu a radost 
z příjemně prožitých podzimních dnů. 

S úctou vaše starostka
Ing. Romana Hradilová
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Opravy střechy ZŠ

Nové sportovní hřiště
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Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou. tel.: 606 527 091

Výlet seniorů

Restaurování vitráží v kostele sv. Bartoloměje

Změna tøídění a svozu odpadů v našich obcích

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 obec 
Kostomlaty nad Labem uspořá-
dala pro seniory našich obcí další 
výlet. Tentokrát senioři zavítali na 
zámek Žleby. Po jeho prohlídce a 
obědě si prohlédli oboru Žleby, 
kde mohli zhlédnout krmení bí-
lých jelenů. Velkým zážitkem byla 
ukázka výcviku dravců a sov. Vě-
říme, že se výlet všem líbil.

Bc. Zdeňka Keistová, 
místostarostka obce

Od 1. ledna 2020 přejde naše 
obec na nový systém třídění 
a svozu odpadů. Cílem této 
změny je nejen zpřísňování zá-
konných předpisů s ohledem 
na plánovaný zákaz ukládání 
směsného komunálního odpa-
du na skládky, ale také snaha o 
šetrný přístup k přírodě.  Oče-
káváme, že tříděním jednotli-
vých komodit dojde jednak ke 
zvýšení odměn za tento vytří-
děný odpad, a jednak ke sníže-

Zastupitelstvo obce na svém 
5. zasedání schválilo poskytnu-
tí dotace ve výši 200.000,- Kč 
Římskokatolické farnosti Lysá 
nad Labem na zrestaurování 
všech vitráží v kostele sv. Bar-

Fo
to

: A
rc

hi
v 

O
Ú

Fo
to

: A
rc

hi
v 

O
Ú

Fo
to

: A
rc

hi
v 

O
Ú

Fo
to

: A
rc

hi
v 

O
Ú

ní celkového objemu směsného 
odpadu.

V závěru letošního roku 
proto každá nemovitost dosta-
ne zdarma hnědou popelnici 
o objemu 240 l na bioodpad, 
černou popelnici o objemu 240 
l se žlutým klipem na plasty a 
černou popelnici o objemu 120 
l s modrým klipem na papír. 
Na komunální odpad zůstanou 
stávající černé popelnice.  

Zaměstnanci úřadu budou 

odpadní nádoby postupně roz-
vážet a předávat jednotlivým 
majitelům nemovitostí. Svozo-
vá firma pak bude od nového 
roku jednotlivé komodity svá-
žet podle předem dohodnuté-
ho harmonogramu. 

Hlavní výhodou pro občany 
bude jednoznačně pohodlí při 
třídění odpadu. Každá domác-
nost bude mít nádoby na tří-
děné odpady zdarma ve svých 
domácnostech, což mimo jiné 

také významně přispěje ke 
zredukování současných ne-
vzhledných kontejnerových 
stání. Nevyužité kontejnery 
pak budou přemístěny na sběr-
ná místa v Kostomlatech a v 
Hroněticích, kde budou dále 
sloužit pro případ potřeby.

Věříme, že tato cesta má smy-
sl a že se setká s pochopením. 

Obecní úřad 
Kostomlaty nad Labem

toloměje v Kostomlatech nad 
Labem. Samotné schválení 
dotace proběhlo v době, kdy 
Římskokatolická farnost Lysá 
nad Labem na tuto akci získa-
la i dotaci ve výši 390.000,- Kč 

od Středočeského kraje z fondu 
kultury a obnovy památek. Cel-
ková cena zrestaurování vitráží 
bude 739.470,- Kč.

Bc. Zdeňka Keistová, 
místostarostka obce

Oprava bytu ve škole Nová škrabka brambor
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Plán rozvoje sportu v obci

Mateøská škola Kostomlaty nad Labem
V letošním školním roce 

2019/2020 jsme otevřeli třídy 
mateřské školy pro celkem 76 
dětí.

Všechny třídy pracují v sys-
tému Začít spolu (Step by step), 
který splňuje všechny požadav-
ky Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdě-
lávání a je zakomponován do 
Školního vzdělávacího progra-
mu naší mateřské školy.

V každé třídě se podílejí na 
výchově a vzdělávání nejen uči-
telky, ale také asistentky pedago-
ga, nově také školní asistentka.

Třída Kytičky je věkově ho-
mogenní a navštěvují ji naše 

Zákon č.115/2001 přímo v 
par. ukládá povinnost obce, 
starat se o rozvoj sportu v obci. 
Z citace zmíněného zákona vy-
plývají následující povinnosti 
obce:

(1) Obce ve své samostatné 
působnosti vytvářejí podmínky 
pro sport, zejména

a) zabezpečují rozvoj sportu 
pro všechny, zejména pro mlá-
dež,

b) zabezpečují přípravu spor-
tovních talentů, včetně zdravot-
ně postižených občanů,

c) zajišťují výstavbu, rekon-
strukce, udržování a provozo-
vání svých sportovních zařízení 
a poskytují je pro sportovní čin-
nost občanů,

d) kontrolují účelné využívá-
ní svých sportovních zařízení,

e) zabezpečují finanční pod-
poru sportu ze svého rozpočtu.

(2) Obec zpracovává v samo-
statné působnosti pro své úze-
mí plán rozvoje sportu v obci a 
zajišťuje jeho provádění.

Tolik citace zákona. Plán roz-

voje sportu v obci dále vychází 
ze zákona č. 230/2016 Sb. který 
přímo ukládá obcím povinnost 
vypracovat plán tohoto rozvo-
je. Jedná se o rozvoj, podporu, 
propagaci atd.  Ve zmíněném 
zákoně je přímo vypracován již 
postup a návod, kterým by se 
obce měli řídit. Nic jim nenaři-
zuje, pouze pomáhá.

Zmíněnou problematikou 
by se měli zabývat všichni ve-
doucí činitelé jak organizací 
zřizovaných obcemi, tak míst-
ní sportovní spolky, zájmové 
sdružení dětí atd. Ti všichni by 
měli kolektivní činností společ-
ně stanovit postup a cíle, vytýčit 
směr, hlavně podporu mládeže 
a stanovit priority pro další ob-
dobí. Určitě by se to mělo dotk-
nout i finanční otázky pro pod-
poru a rozvoj sportu, která je 
neméně důležitá. TJ Sokol není 
černá díra na peníze, jak někte-
ří veřejně prohlašují. Je to jen 
nepochopení toho, že je dnes 
vše postaveno na penězích a za-
darmo již nikdo nechce nic dě-

lat. Finanční hospodaření hlídá 
odpovědná organizace a té se 
každý rok skládají účty. Nikdo 
jiný nemá právo polemizovat a 
podezřívat vedení Sokola, že to 
tak není.

Na posledním veřejném 
zasedání Zastupitelstva obce 
jsem o širokou diskusi na téma 
podpory a rozvoje sportu v 
obci požádal paní starostku. 
Snad si to vezme za své a tato 
jednání uskuteční a povede, 
případně někoho pověří. Mys-
lím si, že rozvoj sportu je taky 
rozvoj zdraví našich dětí a to je 
asi hlavní úkol dnešní hektic-
ké doby. Čím více se bude na 
sportovištích i mimo ně pohy-
bovat mladších i starších dětí, 
tím budeme mít větší jistotu, 
že tím méně se budou zabývat 
některými ne zrovna vhodný-
mi aktivitami. To by měl být 
především náš úkol. Ne všichni 
rodiče mají finanční a časové 
možnosti umožňovat dětem 
docházku do kvalitních spor-
tovních kroužků, které jsou 

mnohdy daleko vzdálené od 
naší obce. Proto je třeba organi-
zovat sportovní činnost v místě 
a zapojit do ní co nejvíce dětí 
a občanů. Obec nemá žádný 
sportovní oddíl, od toho je zde 
Tělocvičná jednota Sokol, která 
má odborně vyškolené cviči-
tele, kteří se tomu věnují. Ty je 
třeba podporovat, oni repre-
zentují navenek naši obec na 
svých kolbištích se svými svě-
řenci a prosazují obec a ukazují 
to, jak se to má dělat. Nenech-
me tuto tradici umřít, je to od-
povědnost nás všech a hlavně, 
zákon nám to přímo nakazuje. 
Když dnes bude podpora spor-
tu, zítra bude naše další genera-
ce zdravější a o to by nám mělo 
hlavně jít. To je asi účel tohoto 
nařízení. Zahoďme vzájemné 
šarvátky, napadání, podezří-
vání a pojďme všichni pomoci 
kostomlatskému sportu.

 S pozdravem 
,,SPORTU ZDAR“ 

Milan Veselý

nejmladší děti. Pro tyto a nově 
příchozí děti jsme vypracovali 
Adaptační plán, který by jim 
měl pomoci v úspěšném a bez-
problémovém nástupu do naší 
školky.

Třídy Balónky a Sluníčka jsou 
věkově heterogenní, což umož-
ňuje dětem rychlejší socializaci,  
vývoj a  získávání nových po-
znatků a dovedností.

Naše mateřská  škola počí-
najícím školním rokem usiluje 
o získání statusu otevřené in-
stituce ve smyslu spolupráce 
a participace rodičů na výcho-
vě a vzdělávání dětí. Rodiče 
tedy mohou kdykoli své dítě po 

předchozím ohlášení navštívit 
a podívat se, jak jejich dítě pra-
cuje, jak se adaptuje apod. Pro 
tyto účely jsme vypracovali Pra-
vidla pro návštěvy.

Rádi bychom letos získali cer-
tifikaci v projektu Rodiče vítáni.

Ráda bych také zmínila pro-
jekty a kroužky, které chystáme 
pro naše děti od měsíce září či 
října.

Celé Česko čte dětem  a Hravá 
angličtina bude probíhat ve spo-
lupráci s učiteli a žáky Základní 
školy Kostomlaty nad Labem 
formou přímého předčítání 
a hravé výuky samotnými žáky 
školy, což nás moc těší.

Na kroužek sopránové zob-
cové flétny, Veselé vědy a anglic-
kého jazyka se mohou děti těšit 
od října, bude probíhat vždy 
jednou týdně přímo v mateřské 
škole pod vedením zkušených 
lektorů.

Od září se nám také podařilo 
aktualizovat a doplnit informace 
na našich webových stránkách 
www.mskostomlatynl.cz.

Pokud byste měli zájem a chuť 
naši školku podpořit, zapojili 
jsme do projektu neziskové or-
ganizace GIVT.cz, která část fi-
nancí z vašeho nákupu v e-sho-
pu věnuje nám.

Eva Sochová, ředitelka MŠ

Třída Kytičky
Hurá do školky!
V pondělí 2. 9. budova Kytiček 

opět ožila. Zahájili jsme nový 
školní rok 2019/2020.

V průběhu prázdnin se jako 
vždy vylepšovaly prostory Ma-
teřské školy, doplnili jsme po-
třebné pomůcky a materiály, 
třídu krásně vyzdobili a připravili 
na příchod dětí.

V letošním školním roce evi-
dujeme ve třídě Kytičky 25 dětí, 
z toho 12 nově přijatých, které si 
postupně zvykají na nové pro-
středí a povinnosti.

I v tomto školním roce chys-
táme tradiční zahradní slavnost, 
vánoční posezení s rodiči, dílnič-
ky a oslavy významných svátků.

Monika Hrázská, 
učitelka MŠ
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Základní škola Kostomlaty nad Labem
Vážení rodiče, žáci a přátelé dětí a školy, je tady nový školní rok a s ním i mnoho zážitků z léta, ale také očekávání od dalších dnů a měsíců. Aby byl za-
čátek pro všechny jednodušší, rádi bychom vám přinesli pár informací. Období vyučování, tj. prázdniny a první třídní schůzky naleznete na úvodních 
a závěrečných vnitřních deskách v žákovském záznamníku. V případě potřeby budou další upřesňující informace podány v žákovském záznamníku, 
aplikaci Bakaláři a na webu školy. Zároveň chci jenom upozornit, že webové stránky školy již fungují na nové adrese, a to www.zskostomlaty.cz

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020

Název kroužku   Čas  Vyučující   První setkání Cena
Kroužky Veselá věda 

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. 
Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky. 

Letos  už v týdnu od 30.září, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 1350Kč/pololetí“
Veselá věda  1.- 5. r.              pondělí 13:30-14:30               Michala Holovská v týdnu od 30.9.                             1.350 Kč/pololetí

Kroužky pod DDM Nymburk
Pro přihlášení do kroužku pod DDM Nymburk jsou pokyny k platbě uvedené na přihláškách.

Dramatický kroužek                středa  13:45-15:00                Češková Alena           1. hodina -18. 9. 2019 v 13:45                    600 Kč/rok
Fotografický kroužek 5. – 9. roč.     středa 13:30 - 14:15                Ing. J. Bodlák           1. hodina - 18. 9. 2019 v 13:30     600 Kč/rok

Kroužky pod ZŠ Kostomlaty n/Labem
Přihlášky a platby za kroužky organizované ZŠ Kostomlaty nad Labem provedou u sekretářky školy do 30. 9. 2019. 

Minimální počet účastníků kroužků je 10.
Konverzace Aj - II. stupeň ZŠ           středa 14:30 - 15:30               T.  Browning            1. hodina - 2. 10. 2019 v 14:30   100 Kč/měsíc
Příprava na přij. zkoušky - Čj            pondělí - S týden 13:30 - 15:00  Mgr. R. Musilová             1. hodina - 30. 9. 2019 v 13:30    100 Kč/měsíc
Příprava na přij. zkoušky - M           úterý - L týden 13:30 - 15:00   Mgr. Z. Přecechtěl                1. hodina - 8. 10. 2019 v 13:30    100 Kč/měsíc
Florbal 3. - 5. tř.                             středa 13:15 - 14:00              Mgr. R. Musilová                       1. hodina - 2. 10. 2019 v 13:15    100 Kč/měsíc
Florbal 6. - 9. tř.                             pondělí -L týden 13:30 - 15:00  Mgr. R. Musilová              1. hodina - 7. 10. 2019 v 13:30    100 Kč/měsíc
Pohybové hry 3. - 5.                            úterý 13:30 - 15:00                 Mgr. J. Bašus             1. hodina - 1. 10. 2019 v 13:30    200 Kč/měsíc
Keramika                                    středa 12:45 - 13:30               Mgr. Soňa Váňová                     1. hodina - 2. 10. 2019 v 12:45  1.280 Kč/pololetí

Kroužky pod Klubem Kamarád
Pro přihlášení do kroužků organizovaných Klubem Kamarád jsou přihlášky ke stažení na stránkách www.klubkamarad.cz, 

případně je možné se do kroužku přihlásit na úvodním setkání 14.9.2019 od 13:00. Platba je řešena přímo s Klubem Kamarád. 
Veškerou organizaci zajišťuje Klub Kamarád. Pro více informaci viz článek Klub Kamarád.

Třída Balónky
Ruku na to
Po prázdninách jsme se opět sešli s kamarády v naší třídě. Přivítali 

jsme mezi sebou také nové děti. Bylo tedy potřeba vytvořit si svá třídní 
pravidla tak, aby nám všem spolu bylo ve školce hezky, cítili se bezpečně 
a abychom věděli, co smíme a jak řešit situace, se kterými si případně 
nevíme rady.

Domluvili jsme se na kouzelných slovech (děkuji, prosím, s dovole-
ním, promiň), učíme se používat krátký hlas, abychom nerušili kama-
rády při práci, připomněli si, kde mají hračky své místo apod.  Také jsme 
si vysvětlili, proč se pohybujeme po třídě pomalu.

Tato pravidla jsme stvrdili vlastní rukou, kterou jsme si v centru Ate-
liér vlastnoručně vyrobili.

Eva Sochová, ředitelka MŠ
Třída Sluníčka
Ve třídě Sluníčka proběhl první adaptační měsíc nového školního 

roku 2019/20 v klidu a vzájemné pohodě. Nově příchozí kamarádi se 
spolu se staronovými zapojili s radostí do činností i režimu dne.

Letos pokračujeme v programu Začít spolu v centrech aktivit. V ob-
libě je zejména ateliér, což dokazuje náš první foto příspěvek – otisk ba-
revných ručiček.

Kateřina Hakenová, učitelka MŠ
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Co je ve škole nového
Žákovské záznamníky od 3. ročníku.
Od letošního roku zavádíme tzv. žákovský záznamník místo žákovské knížky. Rozdíl je v tom, že do záznamníku už nebude zaznamenávána klasifika-
ce, která bude přístupná pro rodiče žáků v programu Bakaláři, který používáme již od loňského roku. Žákovský záznamník bude mít funkci informa-
tivní a zároveň se do něj bude omlouvat nepřítomnost žáka. Jeho součástí je sebehodnocení žáků po každém čtvrtletí.

AKCE “ZDRAVÁ VÝŽIVA” 
V úterý 24.9.2019 navštíví naši školní kuchyň pan Zbyněk Diatka-kuchař od firmy PODRAVKA - Lagris. Po celý den bude s kolektivem školní ku-
chyně připravovat celodenní stravu pro naše menší strávníky z mateřské školy a obědy pro všechny strávníky přihlášené ke školnímu stravování - což 
jsou žáci zš,zaměstnanci a veřejnost. 

Noví zaměstnanci
V srpnu jsme se rozloučili s paní asistentkou Klárou Galuščákovou, místo které nastoupila 2. září 2019 nová paní asistentka Michala Holovská. Od po-
loviny září tohoto roku pak přivítáme ještě Věru Michlovou také jako asistentku pedagoga. Zároveň naše řady opustila L. Adamkovičová, H. Pokorná 
a A. Skalická.
Od května 2019 naše řady obohatila paní Martina Rypková, která pracuje ve škole jako sekretářka a je hrazena z dotačního programu Úřadu práce, 
číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/15_010/0000013.
Učitelský tým posílil na několik hodin Ing. Josef Bodlák (ICT, Z, Hv), Mgr. J. Bašus (Tv, Pč). Posilou učitelského týmu je zcela jistě paní Tamara Brow-
ning, která na škole vyučuje Aj v tandemu s vyučujícími Aj.

PROJEKTY A GRANTY
A/ OD 1. 9. 2019 pokračujeme v dotačním projektu “Ovoce a zelenina do škol” pro všechny žáky školy. Ti zdarma dostávají buď čerstvé ovoce  

 nebo zeleninu, nebo krabičku ovocné šťávy.
B/  Pokračujeme také v dotačním projektu “Mléko do škol”, také pro všechny žáky školy. V rámci tohoto projektu obdrží krabičku  

 neochuceného mléka nebo jiný mléčný výrobek (např. jogurt, čerstvý sýr).
C/ Plaveckého výcviku se účastní žáci 2. a 3. ročníku. Žádáme o dotaci na dopravu, její výsledky zatím nejsou známy.
D/  V lednu tohoto roku jsme začali s projektem “Šablony OP VVV”, registrační číslo 02 3 68 - “Podpora škol formou projektů  

 zjednodušeného vykazování, tj. Šablony pro MŠ a ZŠ II”. Škola bude čerpat finanční prostředky na vzdělávání pedagogů, v rámci kterého   
 bude na škole fungovat minimální preventivní program pro žáky, dále pak na projektové dny pro jednotlivé třídy, v družině se plánuje  
 nákup drobné ICT techniky a otevření badatelského kroužku.

E/  Stále se účastníme projektu společnosti Erudis - “Inovativní metody integrace žáků s PAS”. Jeho cílem je zvýšení účinnosti individuální inte 
 grace žáků s poruchou autistického spektra. Výstupem bude soubor pracovních materiálů pro děti s SVP na I. stupni ZŠ, proběhnou  
 osvětvé akce pro spolužáky, zákonné zástupce a veřejnost.

F/  Účastníme se projektu “Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II” v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Ten je financován z  
 Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Díky tomuto projektu zaměstnáváme ve škole sekretářku.

G/  Získaná dotace v rozvojovém programu “Podpora výuky plavání na šk. rok 2019/20”.

 
REKONSTRUKCE, OPRAVY V AREÁLU ŠKOLY A POŘÍZENÍ NOVÝCH POMŮCEK PRO POTŘEBY ŠKOLY

1.   S velkou radostí žáci přijali nové hřiště, s jeho úpravou je možné za hezkého počasí pouštět děti ven na velkou přestávku. Velké díky obci   
 zatento krok, už od začátku září je plně využíváno školou, družinou i veřejností.

2.  Nově zrekonstruovaná sborovna
3.   Úprava/rekonstrukce bytu v prostorách školy
4.  Rekonstrukce úpravny zeleniny včetně nové škrabky brambor a příručního skladu suchých potravin ve školní kuchyni
5.  Výměna prostor Klubu Kamarád a učebny výtvarné výchovy
6. Zakoupení šatních skříněk pro žáky, v další etapě plánujeme zakoupit lavičky mezi šatní skříňky

 JAK MOHOU POMOCI RODIČE ??
1.  Využíváním konzultací (viz ŽK/ŽZ) a předchozího ohlášení návštěvy ve škole. V době vyučování jsou učitelé ve třídě pro děti a mají  

 mnoho dalších povinností i o přestávkách. Na sjednání schůzky prosím využijte e-mailové nebo telefonické komunikace předem,  
 abychom s Vaší návštěvou počítali.

2.  Ohlášením změny svých telefonů, adres, e-mailových adres a především zdravotního stavu svého dítěte (alergie, brýle, omezení pohybu 
  atd.). I my chceme chránit jeho zdraví a být s Vámi v kontaktu, ale bez informací od Vás to nedokážeme.

3.  Zájmem o práci svého dítěte, kontrolou jeho domácí přípravy, zajištěním optimálních podmínek pro práci, aby úspěšně zvládalo své školní  
 povinnosti. Respektujte prosím výchovné a vzdělávací záměry školy a nesnižujte naši autoritu nevhodným vyjadřováním před dětmi.  
 V případě odlišných názorů kontaktujte příslušného pedagoga, třídního učitele nebo přímo ředitelku na e-mailech. E-maily by měly mít   
 informativní charakter, vše v klidu vyřešíme na osobních schůzkách za přítomnosti příslušných vyučujících, případně vedení školy.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli naší škole se posouvat dál. Přeji všem úspěšný školní rok.  
Problémům se nikdy nevyhneme, ale s vaší pomocí je zvládneme.

 
Erika Drobná

ředitelka ZŠ

 Školství
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V tomto čísle Kostomlat-
ských novin Vám přinášíme 
rozhovor o Matoušových doj-
mech z klání, jeho plánech do 
budoucnosti a o cestě k vítěz-
ství na ME v Litvě.

Jaká byla tvoje cesta k ultra-
lehkému létání? 

K létání jsem dostal díky ro-
dičům. Táta má leteckou školu 
a máma také kdysi létala. Napl-
no jsem začal létat v 15, prošel 
jsem výcvikem a již o rok pozdě-
ji jsem získal „papíry“ na rogalo 
a ultralehké letadlo. Cestu 
k soutěžení jsem si našel v 
době, kdy mě přestalo bavit 
létat „kolem komína“, a proto 
jsem začal nejprve dělat navigá-
tora tátovi, který mě postupně 
– jako zkušený závodník – učil 
dovednostem, které zúročím 
při soutěžních kláních. (pozn. 
redakce – Zbyněk Adam, 
Matoušův tatínek, se letošní-
ho mistrovství také zúčastnil 
a obsadil 5. místo)  Následující 
sezonu jsem již létal se svým 
navigátorem – Láďou Teplým 
z Třebíče, s nímž jsme letos vy-
bojovali ono vydřené zlato.

 Žijí tu mezi námi
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Mistrovství Evropy je už 
přeci jen velká událost. Mohl 
bys, prosím, čtenářům přiblí-
žit, jak takováto událost pro-
bíhá?

Soutěž se skládá nejen z na-
vigačních letů, přesnosti přistá-
ní, ale i z ekonomických úloh. 
V navigacích se letí po předem 
určené trase, kterou dostaneme 
zakreslenou v mapě, a naším 
úkolem je letět přesně podle ní 
s tolerancí 200 metrů. Během 
toho letu pátráme podle fo-
tografií, jež jsme dostali před 
startem, po znacích z plachet, 
které jsou položené na zemi 
na naší trase. Aby toho neby-
lo málo, musíme celou dobu 
udržovat naši deklarovanou 
rychlost. Přistát musíme do 
vyznačeného deku (nalajno-
vané čáry, jež tvoří pět polí 
o šířce 5 metrů), což je test 
přesnosti přistání. Všichni 
piloti se snaží přistát do 1. pole, 
za které získá nejvíce bodů. 
V ekonomické části dostane 
účastník určitý objem paliva 
a jeho úkolem je vydržet s 
tímto objemem co nejdéle ve 
vzduchu.

Jaká byla konkurence na 
tomto klání? Kolik bylo při-
bližně účastníků?

Konkurence byla poměr-
ně vysoká, ale o to bylo zlato 
cennější. Celkem se soutěže 
zúčastnilo okolo 50 strojů, 
v mé kategorii soutěžilo 10 po-
sádek. S tímto počtem se jednalo 
o nejpočetnější skupinu celého 
mistrovství.

Přináší ti vítězství v tomto 
klání možnost pokračovat 
dále? Myslím na mistrovství 
světa, případně nějaké další 
meetingy. 

Určitě. V příštím roce se bude 
konat světové klání v ultraleh-
kém létání v České republice. 
Moc se na tuto soutěž těším 
i proto, že se koná v naší zemi.

Čtenářům prozradíme, že 
jsi vystudoval SŠ ve Vodocho-
dech a že pokračuješ ve stu-
diu na ČVUT. Myslíš si, že ti 
praxe z takovýchto akcí bude 
výhodou?

Samozřejmě. Jelikož se již 
dlouho pohybuji okolo letadel 
a létání, musím vědět, jak fun-
gují  jednotlivé mechanismy 
strojů, abych mohl případné 

nedostatky vyřešit.
Nyní otázka pro pří-

padné zájemce o ten-
to netradiční sport. Co 
všechno bych potřeboval, 
kdybych chtěl začít taky létat 
a třeba i soutěžit? Je třeba 
nějaký speciální průkaz jako 
je třeba řidičský/pilotní prů-
kaz?

Je to v podstatě jednoduché. 
Stačí se přihlásit do výcviku 
a udělat si pilotní průkaz. Není 
to o moc složitější jako autoško-
la, naučí se to každý. Potom už 
můžete  jednoduše začít soutě-
žit. V Česku se pořádá Navigač-
ní pohár Petra Tučka, což je se-
riál deseti závodů po republice 
a kterého se mohou zúčastnit 
i začátečníci. Pro férovost sou-
těže jsou vytvořeny dvě kate-
gorie – rekreační, jež je určená 
pro začátečníky, a sportovní 
pro zkušené závodníky.

Děkuji za rozhovor, přeji 
mnoho úspěchů do dalších klání 
a ještě jednou blahopřeji k titu-
lu Mistra Evropy v ultralehkém 
létání 2019. 

Martin Piják 

Matouš Adam, 

student ČVUT v Praze 
a milovník letadel a létá-
ní, získal letos v létě titul 
Mistra Evropy v ul-
tralehkém létání ve 
dvoumístných rogalech 
na mezinárodní sou-
těži v Litvě, kde repre-
zentoval nejen sebe, 
ale i Českou republiku
a v podstatě i naši obec.
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V srpnu obvykle snůška medo-
vá již přestává. Končí-li se pastva, 
začnou zdravá včelstva vyhánět 
trubce.

V  měsíci srpnu se musí včel-
stva prohlédnouti, medníky se 
uzavřou a kde se medových zásob 
nedostává, doplní se již nyní.

Máme-li v některém úlu starou 
královnu, vyměníme ji za mla-
dou, zdravou a zúrodnělou tak-
to: starou královnu vychytnema 
k večeru přidá se v klícce uza-
vřená mladá královna, kterou po 
dvou dnech včelám opět k večeru 
propustíme. Neradíme bráti tu-
též královnu do třetí zimy, byť by 
i dobré služby konala, nebo zřídka 
se stává, že taková na jaře zhyne.

V srpnu vyskytuje se často 
motýlice /zavíječ voskový/, která 
se na večer do úlu vdírá, na dně 

 Kronika

vajíčka klade, kdežto vylíhlé larvy 
záhubně plásty provrtávají, tvoříce 
v nich chodby, které svým vlast-
ním předivem potahují. Motýlice 
jest nejhorší nepřítel včel, proti níž 
spomáhá jen pilná čistota. Také 
se objevuje v srpnu zlodějství. 
Zlodějky nejsou žádný druh včel, 
nýbrž příležitost k mlsání medu 
učiní každou včelu zlodějkou.

Ze zápisků Antonína Vambe-
ry, včelaře z Uhelné Příbrami rok 
1879-80.                                                                                                              

Včelám dík!
Marta Dvořáková                           

LÁNY
Ve dnech 28. - 30. června 

v roce 1935 se konal v Praze 
celostátní sjezd katolíků za 
účasti věřících.

Na letošní žně byly poprvé 
v naší obci zakoupeny dva 
samovazací sekací stroje a to Fr. 
Jonášem čp. 9 a Václav. Málkem 
čp. 28 od � rmy Knotek a spol. 
Jičín.

V obci byly také zakoupeny 

Psáno v kronice
dvě výfukové řezačky, J. Brynych 
čp.3 a Jan Tuzar čp.46.

Počasí v červnu, červenci a 
část i v srpnu, bylo velmi suché 
a parné, takže obilí velmi trpělo 
na svém vývinu. Provoz nové 
mlékárny. Dne 6. června začla 
přijímati mléko nově postavená 
mlékárna v Nymburce. Mléko 
se sváží do mlékárny z celého 
nymburského okresu. K 1. lednu 

1936 bylo napočteno v Lánech 
a Rozkoši hospodářského 
zvířectva: 33 koní, 269 hov.
dobytka, 266 vepřového dobytka, 
45 koz. Očkování proti záškrtu.

Dne 11.ledna bylo prováděno 
hromadné očkování dítek 
proti záškrtu. Chudým a méně 
majetným přispěla obec na 
očkování obnosem 586 Kč.

Letošního roku se zase velmi 

rozmnožili polní hraboši, takže 
je nutno je zase hubiti. Zdejší 
obec na objednávku občanů 
zakoupila fosforové těsto, které 
rozprodávala  1 kg po 4 Kč.

Dne 12. prosince 1936 byla 
zakoupena hospod. spolkem 
v Lánech mlátička na dlouhou 
slámu.

Marta Dvořáková
fotogra� e zapůjčili „lánští“
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Sbor dobrovolných 
hasičů v Hroněticích 
slaví letos 135 let od 

svého založení, stalo se tak 24. srp-
na 1884. Na členské schůzi jsme se 
zabývali přípravou oslav tohoto vý-
ročí. 19. října uspořádáme soutěž 
v požárním útoku s ukázkou staré
a soudobé techniky a posezení 
v hasičské zbrojnici. U příleži-
tosti výročí sboru získáme nový 
požární automobil a to DA FORD.

Dne 14. 
9. 2019 jsme 
slavnostně za-
hájili Dnem 
otevřených 
dveří provoz. 

Je pro vás připravena zajíma-
vá nabídka od nejmenších až 
po seniory. Nabízíme kroužky, 
které jsou již tradiční, Tvoření, 
Míčové hry, Tanečky, Volnoča-
sový klub a Hrátky s dětmi. Nově 
otevíráme pro děti Dopravní 
a Čtenářský kroužek, Chanbaru
a Klubíčko (miniškolka). Od říj-
na nabízíme všem dospělákům 

 Spolky

Z činnosti SDH Hronětice

Klub Kamarád

Skončil další ročník Polabské ligy. 
Naše požární družstvo obsadilo 
celkově 4. místo. Z pěti soutěží 
jsme získali dvakrát třetí a jednou 
druhé místo. Proběhla brigáda 
v hasičské zbrojnici na údržbu 
techniky, úklid garáží a okolí 
zbrojnice. Uspořádali jsme pose-
zení s grilováním. Nezahálela ani 
výjezdová jednotka:
Dva výjezdy k požárům (stodo-
la v Milovicích, stoh v Kamen-

ném Zboží), jednou dodávka 
vody na středisko Povodí Labe 
v Kostomlatech nad Labem. 
Zástupci SDH se zúčastnili 
oslav 140 let založení SDH ve 
Strakách s technikou CAS 25.
Připravujeme: 
19. října 
– oslava 135 let SDH
27. října 
– dlabání dýní a lampionový prů-
vod, diskotéka pro děti ve zbrojnici 

v Hroněticích 
9. listopadu 
– Posvícenské posezení
5. prosince 
– Mikulášská nadílka
7. prosince 
– VVH sboru
O všech akcích budete vždy infor-
mováni.        

Za SDH Hronětice
Miroslav Škornička, 

starosta SDH

Tai-chi, Jógu a Taneční kurz. 
Do konce roku připravujeme 

Lampionový průvod na 1. listo-
padu, 30. listopadu Adventní vý-
stavu s rozsvěcením vánočního 
stromu a na 3. prosince Mikuláše. 
Veškeré informace o připravova-
ných akcích najdete na facebooku 
klub.kamarad@facebook.com, 
na webu www.klubkamarad.cz, 
případně na provozním telefonu 
604 778 323. Od nového školní-
ho roku se nám podařilo otevřít 
dětský koutek v knihovně. Kou-
tek nabízí relaxaci s knížkou a 
výpůjčku zajímavých společen-

ských her. V knihovně je pro ši-
rokou veřejnost připravena stále 
aktualizovaná výpůjčka knih,
k dispozici je počítač s připoje-
ním k internetu, možnost tisku a 
kopírování. 

Prostory herny nabízíme pro 
víkendové využití jako např. dět-
ské narozeninové párty, různé 
besedy a semináře. Rádi v klu-
bovně uvítáme nejen děti, ale i je-
jich rodiče a prarodiče. Chceme 
více nabídnout zájmové aktivity 
i pro dospělé. Pokud máte jaké-
koli nápady, které by obohatily 
činnost Klubu, a máte chuť se 

aktivně podílet na jeho činnosti, 
neváhejte a přijďte. Klub je tu pro 
Vás a Vaše děti.               
                    Klub Kamarád

Milí členové a dobrovol-
níci Klubu, dovolte mi touto 
cestou poděkovat vám za váš 
volný čas, který věnujete práci 
pro naši neziskovou organiza-
ci, především za vaší pomoc 
s rekonstrukcí prostorů Klubu 
a knihovny. Díky tomu jsme 
mohli znovu zahájit jejich čin-
nost v relativně krátkém čase.                                         
                     Líba Břeňová 

 
 
 

KURZ EFT 
  

EFT je metoda samo uzdravování, která má v dnešní době stále větší 
význam a podporu i mezi psychology. Jde o jemnou nebolestivou 

techniku, která nemá vedlejší účinky a často pomáhá 
v případech, kdy ostatní metody selhaly. 

Při terapii EFT si klient poklepem konečků prstů sám stimuluje vybrané 
akupresurní body.  

Kurz je vhodný pro každého, kdo se chce naučit aktivně řešit vlastní 
problémy, například: 

deprese, strachy, různá traumata, nízké sebevědomí, závislosti, bolesti a 
mnoho dalších. 

 
Kde: Klub Kamarád Kostomlaty n/L 

Kdy: 20. 10. 2019 
Doba trvání: 9:00 - 12:00 

Cena: 400,- 
další info: www.msz.cz/eft.html 

 
Jelikož je počet míst omezen, prosíme, o rezervaci na tel: 731 812 626 
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Sokol
Vážení sportov-

ní přátelé, občané Kostomlat, 
co nejsrdečněji vás zdravím v 
podzimním čísle kostomlat-
ských novin. Léto opět uteklo 
jako voda, prázdniny a dovo-
lené jsou za námi a všichni se 
vracíme do běžného života. 
Dospělí do práce, děti do školy 
a sportovci na svá sportoviště.

Všechny oddíly vstupují do 
nového ročníku soutěže 2019-
2020.

Výbor Sokola se během 
prázdnin sešel dvakrát. Kro-
mě provozních záležitostí 
jsme řešili možnosti částeč-
né rekonstrukce Sokolovny, 
stále se touto myšlenkou za-
býváme. Hledali jsme nové-
ho dodavatele židlí. Nakonec 

Dne 8. 10. 1941 bylo gesta-
pem pozatýkáno více než 1500 
sokolů, většina se domu již ne-

Dne 8.10.2019 oslavíme památný den Sokolstva

se nám povedlo sehnat židle 
sice ne stejné jako již máme 
ale podobné od  firmy Dek 
a též pro nás v přijatelné ceně. 
Tak snad, když jsme neseděli 
na nových židlích o posvíce-
ní, tak se to povede na při-
pravovaném Cimbále na kte-
rý vás tímto srdečně zveme. 
V loňském roce byl na Cimbál 
dobrý ohlas, přestože nebyl 
ozvučen. Letos jsme zajistili 
i ozvučení, takže cimbálová 
muzika bude slyšet ve všech 
koutech naší Sokolovny.

Dotace „Můj klub 2019“ 
zatím byla rozdělena mezi 
4100 žadatelů z 6000 poda-
ných žádostí. Na nás se zatím 
nedostalo,věříme ale, že bu-
deme mezi těma dvěma tisíci 

zbylých.
Na základě vyplněných žá-

dostí  o dotaci odboru sportu 
a župní grant jsme od Župy 
Tyršovy Kolín pro naše spor-
tovce získali částku celkem 
24.430,- Kč. Tato částka bude 
spravedlivě rozdělena do jed-
notlivých oddílů.

Na kostomlatské posvícení 
volejbalisté sehráli tradiční 
volejbalový turnaj, A mužstvo 
první mistrovský zápas s Kos-
telní Lhotou a nechyběl ani 
posvícenský sedmiboj. Také 
jsme  na našem tréninkovém 
hřišti opět přivítali Lunapark 
pana Janečka. Vím podle sebe 
a dle názoru rodičů i někte-
rých dětí, že to není žádný 
zázrak. Ráda bych, aby se naše 

hřiště zaplnilo atrakcemi, jako 
to bylo za našich dětských let. 
Dle vyjádření  pana Janečka 
nikdo do Kostomlat nechce 
jezdit neboť zde nic nevydě-
lají. Nevím, zda to není jen 
jeho výmluva, protože není 
schopen více zajistit.  Kosto-
mlatští proto pak  raději na-
vštíví  Nymburské posvícení 
se zajímavějšími atrakcemi 
o týden později.

V krátkosti vše. Přeji všem 
oddílům hodně úspěchů do na-
stávající sezony a nám  všem 
krásné podzimní dny.

Vávrová Eva
TJ Sokol Kostomlaty n. L. 

vrátila. Sokolové byli nejlépe 
organizovanou odbojovou sku-
pinou v protektorátu, a proto se 

jich Heydrich oprávněně bál. 
Tento den si Sokol připomí-
ná jako památný den sokolstva 

a v letošním roce je  to prvně 
i významný den ČR.

Sokol Kostomlaty n. Labem
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KostomlatyVK
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Posvícenský sedmiboj

S novým školním ro-
kem se rozeběhla i volej-

balová sezóna 2019/2020, 
které předcházelo volejbalové 
soustředění. Minipřípravka se 
soustředila na domácích kur-
tech v období od 5. 8. do 7. 8. 
2019. Mladší žákyně, kadetky
a 2 žáci vyjeli do Josefova Dolu 
v termínu od 11. 8. 2019 do 16. 8. 
2019. 

Naše volejbalová základna se 
skládá ze 48 dětí.

 Aktuálně kadetky odehrály 
2 ze 6 mistrovských turnajů, kte-
ré nás rozřadí do zimní soutě-
že Středočeského kraje. Nějaké 
body jsme již soupeři odebraly, 
tak snad se nám bude dařit i dále. 
Mladší žákyně čeká první turnaj 
13. 10. 2019. Zde máme až na 
2 hráčky kompletně obnovený 
tým, tak budeme sbírat spíše zku-
šenosti. Holky jsou dobrá parta, 
určitě se se vstupem do šestkového 
volejbalu statečně poperou :).

Minipřípravka bude letos opět 
soutěžit v Krajském přeboru mini-
volejbalu a nově také v soutěži zva-
né Supermini tour. Budeme hrát i 
na domácí půdě, budeme rádi, 
když přijdete dětičky podpořit.

Družstvo žen vstoupilo do sezó-
ny bez porážky. Máme odehrány 4 
zápasy z 10 s plným počtem bodů. 
Jsme moc rády, že s námi hraje i 
naše volejbalová mládež. Lenka 
s Adamem dokonce pomáhají i s 
tréninky minivolejbalistů, což nás 

moc těší.
Koncem srpna se uskuteč-

nil tradiční posvícenský turnaj 
mixů. Rádi bychom poděkova-
li všem sponzorům: Cukrárna 
U Evy, Cukrárna Kostomlaty 
Martina Burdová, Cukrárna Bru-
no a Dagros.

Za celý tým chceme poděkovat 
všem za podporu.

Krásné podzimní dny přeje 
VK Kostomlaty
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A mužstvo
Kostomlaty n.L. - Přerov n.L.                        NE       13.10.2019 15:30
Rožďalovice Trnavan - Kostomlaty n.L.       SO       19.10.2019 15:30
Kostomlaty n.L. - Hrubý Jeseník A                NE        27.10.2019 14:30
Jíkev - Kostomlaty n.L.                                  SO        2.11.2019 14:00 
Kostomlaty n.L. - Kovanice FK                     NE       10.11.2019 14:00 
Všejany - Kostomlaty n.L.                             SO       16.11.2019 13:30
Mladší  pøípravka
AFK Milovice 11 – Sokol Kostomlaty n.L.  ST  9.10.2019 17:00
Sokol Kostomlaty n.L. – FK Litol mládež  ST 23.10.2019 16:30
Straky/Ostrá – Sokol Kostomlaty n.L.  ST 30.10.2019 16:30
Starší pøípravka
TJ Straky/SS Ostrá – Sokol Kostomlaty n.L.  PO 14.10.2019 17:00
Sokol Kostomlaty n.L. – AFK Nehvizdy  PO 21.10.2019 17:00
Sokol Přerov n.L. – Sokol Kostomlaty n.L.  PO 28.10.2019 16:30
FK Litol mládež žlutá – Sokol Kostomlaty n.L. PO 11.11.2019 16:30
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Blahopřejeme k významným jubileím:
Paní Aleně Bašusové z Hronětic
Paní Martě Dvořákové z Kostomlat
Paní Sidonii Neagové z Kostomlat
Paní Marii Brynychové z Lán
Panu Františku Veselému z Kostomlat
Panu Jaroslavu Marčanovi z Kostomlat
Paní Vlastě Šípkové z Kostomlat
Paní Marii Benešové z Kostomlat
Panu Jiřímu Hořínkovi z Kostomlat
Panu Petru Kyptovi z Kostomlat
Paní Libuši Tykvové 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, 
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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. listopadu 2019.

 Na závěr

Společenská kronika

 

Vážení občané, 

obec Kostomlaty nad Labem Vás srdečně zve  na 

SVATOMARTINSKÉ POSEZENÍ PRO SENIORY 
 

SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ 14. 11. 2019 OD 15,30 HODIN 

V SÁLE HOSTINCE NA PLACE V KOSTOMLATECH 

 

S krátkým programem vystoupí žáci ZUŠ Kostomlaty nad Labem  

Občerstvení a hudba k tanci a poslechu jsou zajištěny 

Svoz a rozvoz z okolních obcí je obstarán služebním vozem obce. Prosíme zájemce o svoz, 
aby se telefonicky nahlásili na Obecním úřadě v Kostomlatech nad Labem       
na tel. 325538611, 734202166 

Všichni jste srdečně zváni 

Mezi námi jsme přivítali: 
Klaudii Vackovou z Kostomlat
Jaroslava Zumra z Lán
Kristýnu Bodnárovou z Hronětic
Petra Michalčuka z Kostomlat
Pavla Michalčuka z Kostomlat 
Viktorii Pöschlovou z Hronětic

Naposledy jsme se rozloučili:
S paní Jitkou Korcovou z Kostomlat


