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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané, 
léto pomalu končí a tak s nastupu-

jícím barevným podzimem a vstupem 
dětí do dalšího školního roku nastává 
pro mnohé z nás „nejrychlejší“ část 
celého roku.

Jsem velice ráda, že jsme mohli za-
čátek letošního školního roku zpří-
jemnit především našim nejmenším 
otevřením nově vybudovaného pavi-
lonu mateřské školy, s jehož stavbou 
bylo započato v červenci loňského 
roku. Děti tak získaly nové a moderní 
prostory, které odpovídají současným 
trendům předškolních zařízení, a já 
věřím, že se v něm budou cítit nejen 
dobře, ale že si zde najdou nové ka-
marády a získají spoustu nových zna-
lostí a dovedností. 

Stavbu úspěšně zrealizovala společ-
nost PAMA Poděbrady s.r.o. v celko-
vém nákladu 17,8 mil. Kč. Současně 
s ukončením této první etapy byla 
zahájena etapa druhá. V průběhu 
prázdnin byla provedena demolice  
3. pavilonu a nyní budou probíhat 
stavební práce podle schváleného 

harmonogramu tak, aby 
tento třetí pavilon mohl 
být uveden do provozu 
příští školní rok. Oče-
kávané náklady na re-
konstrukci této druhé 
etapy činí cca 14,5 mil. 
Kč. Obci se ale podařilo 
získat na realizaci celé-
ho projektu významnou 
dotaci ve výši 19,5 mil. 
Kč z programu Minis-
terstva financí a tudíž 
původně plánované 
prostředky obce, které 
byly pro celou akci vy-
členěny, mohou být vy-
užity pro jiné plánované investice.  

Další rekonstrukční práce proběhly 
za velmi omezených časových mož-
ností, tj. pouze v době letních prázd-
nin, i v sousední základní škole. V 
pavilonu „B“ byla provedena kom-
pletní výměna střešní krytiny včetně 
jejího zateplení a v pavilonu „A“ a v 
přilehlé aule došlo k výměně veške-
rých odpadů. Současně v tomto pavi-
lonu prošly kompletní rekonstrukcí 
toalety, byla provedena výměna dveří 
do jednotlivých tříd a kabinetů, došlo 
k výměně podhledů a byla položena 
nová dlažba a to jak v pavilonu „A“, 
tak i ve zmiňované aule. 

Společné prostory tak získaly nový 
kabátek a myslím si, že jsou veli-

ce zdařilým vzorem pro plánované 
úpravy v pavilonu „B“ v příštím roce. 
Hodnota zrealizovaného díla se vy-
šplhala na 6 mil. Kč. Z Fondu obnovy 
venkova Středočeského kraje se nám 
však podařilo získat dotaci ve výši  
1,8 mil. Kč a tak obec i zde ušetří té-
měř třetinu plánovaných výdajů.

Věřím, že našim dětem i učitelské-
mu sboru se nově zrekonstruované 
prostory líbí, a že časem, díky po-
stupnému úsilí, budeme mít i naši zá-
kladní školu zase jako novou.

Letošní rok je s ohledem na celo-
světovou pandemickou situaci hod-
ně odlišný.  Na přelomu roku bylo 
hlavním tématem mnoha diskusí 
očekávané sucho, ale všudypřítomný 
koronavirus a veškerá opatření na 
zajištění ochrany občanů tato témata 
naprosto překonala.  Hrozba avizova-
ného sucha naštěstí vyšla naprázdno, 
neboť letošní rok byl srážkově poměr-
ně vydatný a tak si vzájemně přejme, 
aby se i avizovaná druhá pandemická 
vlna přelila bez větších komplikací a 
všichni jsme obstáli ve zdraví a bez 
újmy. Na samotný závěr bych proto 
ráda poděkovala našim technickým 
zaměstnancům obce za nekonečnou 
údržbu zeleně v našich obcích, kte-
rá v letošním roce díky klimatickým 
podmínkám byla opravdu náročná, 
ale současně i všem občanům, kteří 
se snaží úpravou svého okolí stále vy-
lepšovat veřejný prostor.

Přeji vám všem krásný podzimní 
čas. 

Ing. Romana Hradilová, 
starostka
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Materská škola Kostomlaty nad Labem
Červená třída

Nový školní rok v novém
V krásném novém pavi-

lonu Červené třídy, který 
byl dokončen v průběhu let-
ních měsíců, jsme se sešli po 
prázdninách, nejen s dětmi 
staronovými, ale přivítali 

jsme také nové děti, které se 
bez pláče a v klidu začlenily 
do stávajícího kolektivu ka-
marádů.

Novou třídu jsme se sna-
žili zařídit a přizpůsobit tak, 
aby se v ní děti cítily pří-
jemně, měly dostatek pro-
storu pro hraní i práci, ale 

zejména, aby veškeré prvky 
a vybavení splňovaly přísná 
bezpečnostní kritéria. Hned 
od počátku nového školního 
roku jsme pak v naší třídě 
navázali na naše zkušenosti 
s prvky programu Začít spo-
lu, společně s prvky Mon-
tessori, které patří mezi mo-

derní způsoby práce s dětmi 
předškolního věku.

Přejeme našim dětem, aby 
se jim v novém pavilonu lí-
bilo a do školky se každý den 
těšily.

Helena Rýparová,
učitelka

Zelená třída

1.9. jsme se znovu sešli 
po prázdninách v Zelené 
třídě, jejímž symbolem je 
zelený kašpárek. Přivítali 
jsme kromě 9 již docházejí-
cích dětí i 15 zpravidla tří-
letých nováčků, a tak pro-
bíhaly první dny v rámci 
adaptace na nové prostředí 
za spoluúčasti rodičů. Pár 
slziček z odloučení brzy 
odeznělo a děti  s úsměvem 
a radostným očekáváním 

vstupují do třídy, kde se za 
tak krátkou dobu naučily 
spoustu nových věcí, např. 
pravidla třídy, svou značku, 
básničku, společné hraní, 
práci v centrech a také sto-
lování. 

Přejeme všem dětem 
šťastný, hravý a hlavně 
zdravý školní rok 2020/21.

Kateřina Hakenová,
učitelka

Žlutá třída

Prvního září se otevře-
ly dveře školky. Kytičky se 
během prázdnin přejme-
novaly na Žlutou třídu. 
Děti  se do školky těšily a 
moc si první dny ve školce 
užívaly. Seznámily se s no-
vinkami, které na ně tento 
školní rok čekají a hned 
se s radostí pustily do vý-
zdoby třídy. Nově jsou ve 
třídě předškolní děti a už 

od prvních dní pilně a zod-
povědně pracují na přípra-
vě do školy. Na zahradě na 
děti čekala nová pískoviště, 
hrad Mydlovar a prolézač-
ka pavučina. Teď už se ale 
musí pilně připravovat na 
výstavu „Naše školka“, kde 
představí svá umělecká 
díla.

Monika Hrázská,
učitelka

Ranní kruh v Červené třídě

Stolování v Zelené třídě

Centrum kostky ve Žluté třídě
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 Vážení rodiče, žáci a přá-
telé dětí a školy. 

V tomto školním roce 
vás zdravíme novým logem 
školy. Po dlouhém hledá-
ní a vybírání jsme nakonec 
zvolili zrovna tento motiv, 
a to z vícero důvodu. Žeb-
řík je symbolem stoupání 
vzhůru, šplhání k lepší bu-
doucnosti, ale je také inspi-
rován ze znaku obce. Pozadí 
loga představují díly puzzle, 
které zase symbolizují hru, 
snahu dětí z jednotlivých 
dílků sestavit celek. Věřím, 
že nové logo školy se postu-
pem času zabydlí a najde své  
příznivce.

Aby byl začátek pro všech-
ny jednodušší, rádi bychom 
vám přinesli pár informací. 
Období vyučování, tj. prázd-
niny, naleznete na úvodních 
a závěrečných vnitřních des-
kách v žákovském záznam-
níku. V případě potřeby 
budou další upřesňující in-
formace podány v žákovském  
záznamníku, aplikaci Baka-
láři a na webu školy.

Co je ve škole nového

>      Distanční výuka a co 
dál?

Loňský školní rok 
2019/2020 budou pamatovat 
všichni jako ten, který naši-
mi životy pořádně zamával. 
Dlouhé roky bude zapsaný 
do myslí žáků, rodičů i uči-
telů jako ten, v němž pro-
běhlo plošné uzavření škol. 
V tomto období všichni 
hledali cestu, jak zvládnout 
nápor nejistoty - žáci, rodi-
če i pedagogové pátrali po 
způsobech, jak co nejlépe 
zvládnout situaci pro kaž-
dého z nás zatím absolutně 
neznámou.

Učitelé postupně nacháze-
li cesty, jakými kontaktovali 
žáky a předávali úkoly z pro-
bíraného učiva. Na začátku 
všichni začali e-mailovou 
komunikací, někteří pou-

žívali software Bakaláři, v 
němž vedeme třídní knihy 
a žákovské knížky, někteří 
využívali prostředí Google 
Classroom, kterého součástí 
je platforma G-suite. Postu-
pem času všichni z učitelů 
přešli u hlavních předmětů 
na video hovory.

Rodiče se také najednou 
ocitli v situaci, kdy museli 
být nejen rodiči, ale najed-
nou i učiteli a organizátory 
času, a navíc to vše museli 
zvládnout bez možnosti „vy-
jít ven“ z uzavřeného prosto-
ru svého obydlí. 

Také učitelé se museli vy-
rovnat s tím, že nestihnou 
probrat učivo, že žákům 
budou chybět podstatné in-
formace. A i přes to vše do-
kázali úžasné věci – drtivá 
většina žáků pracovala na 
úkolech, účastnila se video-
konferencí, zasílala práce 
vypracované doma.

Děkuji tedy všem – žá-
kům, učitelům i zákonným 
zástupcům za jejich odhod-
lání a ochotu se nepoddat 
situaci. Za odvahu zkoušet 
nové věci, za obětavý přístup 
k zvýšené míře svých už tak 
náročných povinností.

Dle novely školského zá-
kona je od nového školního 
roku distanční výuka pro 
žáky povinná. Rodiče tedy 
budou žáky omlouvat jako z 
běžné výuky. Pokud budou 
probíhat hodiny formou vi-
deokonference, pak budou 
organizovány dle aktuální-
ho školního rozvrhu. Tato 
změna je zakomponovaná 
do Školního řádu formou 
dodatku.

>  Školní vzdělávací pro-
gram platný od 1. 9. 2020

Podstatnou a důležitou 
změnou je nový Školní vzdě-
lávací program (ŠVP), který 
je v platnosti od 1. 9. 2020. 

Platí to, že takto nově vy-
daný ŠVP platí v tomto roce 
pro žáky 1. a 6. ročníku, dů-
vodem je zachování logické 

posloupnosti pro žáky, kteří 
už plní výstupy podle ŠVP 
platného v minulých letech.

Tou nejpodstatnější změ-
nou týkající se I. stupně je 
přidání Aj už od 1. třídy, o 
čemž jsme rodiče informo-
vali už dříve. Žáci 1. třídy se 
budou pozvolna seznamovat 
se základní slovní zásobou, 
budou poslouchat a vnímat 
intonaci cizího jazyka, nau-
čí se porozumět základním 
instrukcím a to vše hravou 
formou.

>      Webové stránky
Určitě si mnozí z vás všim-

li nového vzhledu webových 
stránek školy. Nový web je 
tzv. přístupným webem, tedy 
je přístupný také osobám se 
zdravotním postižením.

Zároveň věříme, že infor-
mace na nových webových 
stránkách budou přehled-
nější.

> Noví zaměstnanci
Ráda bych představila 

nové kolegy a posily učitel-
ského sboru:

•  Mgr. Janu Kopeckou 
(učitelství pro I. stupeň ZŠ), 
která je třídní učitelkou 3. 
třídy,

•  Mgr. Terezu Říhovou 
(Aj), která je zároveň třídní 
učitelkou 6. třídy,

•  Bc. Kristýnu Pecháčko-
vou (M)

•  a novou paní asistentku 
do 1. třídy – paní Pavlínu 
Seifertovou. 

> Projekty a granty
A/Od 1. 9. 2020 pokraču-

jeme v dotačním projektu 
“Ovoce a zelenina do škol” 
pro všechny žáky školy. Ti 
zdarma dostávají buď čer-
stvé 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 ne-
ochuceného mléka nebo jiný 
mléčný výrobek (např. jogu-
rt, čerstvý sýr).

C/ V rámci rozvojového 
dotačního programu „Pod-
pora výuky plavání na ZŠ v 

roce 2020“ získala škola do-
taci na dopravu pro žáky 2. a 
3. ročníku. 

D/ V lednu 2019 jsme zača-
li 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 i v le-
tošním školním roce pokra-
čovat v čerpání finančních  
prostředků na vzdělávání 
pedagogů, v rámci které-
ho bude na škole fungovat 
minimální preventivní pro-
gram pro žáky, dále pak na 
projektové dny pro jednot-
livé třídy, v družině bude 
pokračovat badatelský krou-
žek.

E/Zapojili jsme se do pro-
jektu "Obědy do škol ve 
středočeském kraji III" z 
prostředků OP PMP ve Stře-
dočeském kraji - cílem pro-
jektu je zabezpečit bezplatné 
školní stravování žákům zá-
kladních škol, jejichž rodiny 
se ocitly v hmotné nouzi. 
Žákům základních škol je 
zajištěn bezplatný oběd. Da-
tum zahájení realizace pro-
jektu je 1. 9. 2020.

> REKONSTRUKCE, 
OPRAVY V AREÁLU ŠKO-
LY A POŘÍZENÍ NOVÝCH 
POMŮCEK PRO POTŘE-
BY ŠKOLY

Začátek letošního školní-
ho roku byl velice náročný 
ne jenom kvůli situaci s pro-
blémem ohledně Covid-19, 
ale také z hlediska náročné 
rekonstrukce pavilonu A 
školy. U každé rekonstrukce 
se vždy vyskytne problém, s 
kterým se nepočítalo, a stej-
ně tomu bylo také ve škole. 

Právě kvůli probíhající 
rekonstrukci nebylo mož-
né připravit školní rok úpl-
ně tak, jak máme ve zvyku. 
Mé velké díky patří všem 
učitelům, kteří se nenechali 
problémy zlomit a vynaložili 
obrovské úsilí, aby byl začá-
tek roku co nejhladší.

Ale také velké díky všem 
zákonným zástupům za je-
jich pochopení a podporu.

(pokračování na str. 5)
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(pokračování ze str. 4)
Ovšem výsledek rozhod-

ně stojí za to a mé díky pa-
tří také obci, která se do tak 
obrovské akce pustila. Příští 
rok bude pokračovat v pavi-
lonu B.

JAK MOHOU POMOCI 
RODIČE

1. Využíváním konzultací 
(viz ŽK/ŽZ) a předchozího 
ohlášení návštěvy ve ško-
le. V době vyučování jsou 
učitelé ve třídě pro děti a 
mají mnoho dalších povin-

ností 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 přede-
vším 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 ne-
dokážeme.

3. Zájmem o práci svého 
dítěte, kontrolou jeho do-
mácí přípravy, zajištěním 
optimálních podmínek pro 
práci, aby úspěšně zvládalo 
své školní povinnosti. Re-
spektujte prosím výchovné 
a vzdělávací záměry školy 
a nesnižujte naši autoritu 
nevhodným vyjadřováním 
před dětmi. V případě od-
lišných názorů kontaktuj-
te příslušného pedagoga, 
třídního učitele nebo pří-
mo ředitelku na e-mailech. 
E-maily by měly mít infor-

mativní charakter, vše v 
klidu vyřešíme na osobních 
schůzkách za přítomnos-
ti příslušných vyučujících, 
případně vedení školy.

Na závěr bych chtěla po-
děkovat všem, kteří jakým-
koliv způsobem pomohli 
naší škole se posouvat dál.

Přeji všem úspěšný školní 
rok. Problémům se nikdy 
nevyhneme, ale s vaší po-
mocí je zvládneme.

Mgr. Erika Drobná,
ředitelka školy
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Statek Rychetských, Lány

Ještě jednou k revitalizaci stredu obce

Tady jsou lidi

Minulé vydání Kostomlat-
ských novin přineslo aktuality 
o plánované revitalizace středu 
obce, i její kritiku z hlediska do-
pravního řešení. Rád bych na 
tuto diskusi navázal a upozornil 
na ještě jeden aspekt, kterému 
možná zatím nebyla věnována 
až taková pozornost, kterou by 
zasluhoval. O co se jedná: 

I když je jedním z deklarova-
ných cílů projektu také maxi-
mální rozšíření zeleně, v detailu 
projekt počítá s vykácením desí-
tek stromů a s rozšířením zpev-
něných ploch v prostoru mezi 
nádražím a Jednotou. Prakticky 
celá březová alej od nádraží k 
Jednotě by tak měla přijít pryč a 
být nahrazena zčásti vysazením 
nových stromků, zčásti právě 
betonovou dlažbou. Je otázkou, 
zda je taková obměna opravdu 
nutná a dává smysl. 

V naší obci se podařilo vy-

budovat výborné věci – nová 
dětská hřiště, nové školní hřiště, 
v září byl otevřen nový pavilon 
MŠ – a vedení obce a všem, kdo 
se na přípravě  těchto věcí podí-
leli, patří poděkování. Bohužel 
ale tyto projekty byly téměř vždy 
spojeny s odstraněním původní 
zeleně, včetně vzrostlých dřevin 
– nově vysazené stromky pů-
vodní porost hned tak nenahra-
dí a v letních měsících pak chybí 
stín – zvlášť vidět je to  případě 
borovic, které rostly u původní-
ho školního hřiště, když se do 
oken školy opře z jihu Slunce. 

Je pravda, že revitalizace pro-
storu v okolí Jednoty se připra-
vuje delší dobu, proběhla již pre-
zentace architektonické studie i 
finální podoby projektu – tedy 
připomínky k detailu projektu 
se mohou zdát poněkud opož-
děné. Myslím ale, že i tak má 

smysl diskusi na toto téma oteví-
rat – především  finální podoba 
projektu je relativně nová, celý 
projekt byl zatím spíše prezen-
tován a propagován tak, jak byl 
připraven, než že by zazněla al-
ternativní řešení nebo oponen-
tura, informace o zamýšleném 
kácení v této souvislosti také 
dostatečně nezazněla. A přitom 
obzvlášť v tomto případě by při-
tom mělo platit „dvakrát měř a 
jednou řež“ - jde o stromy, které 
tu rostou desítky let a stejně tak 
by i trvalo, než by za ně dorostla 
adekvátní náhrada. Nevím, kde 
jinde mají v okolních obcích 
podobnou březovou alej, i když 
ji nedávná sucha také pozname-
nala. Střed naší obce je tak jeden 
velký  park prakticky už teď - a 
proto si myslím, že by stálo za 
to plány revitalizace tomu více 
přizpůsobit a ke stávající vegeta-
ci zvolit citlivější přístup. Beton 

a dlažba zpravidla není to, kvůli 
čemu se lidé rozhodují žít v naší 
obci.

Chtěl bych proto apelovat na 
čtenáře Kostomlatských no-
vin – věnujte tomuto projektu 
ještě pozornost,  seznamte se s 
finálním plánem projektu, jak 
je uveřejněn  na webu obecní-
ho úřadu a zkuste se prosím na 
chvíli zamyslet, zda by nemělo 
větší smysl nechat břízy stát, 
místo nich v projektu trochu 
proškrtat plánované betonové 
plochy a  případné ušetřené 
obecní peníze použít na něco 
jiného – třeba k uspíšení dlou-
ho očekávané opravy a dostav-
by chodníků v jiných částech 
obce. Může to být dobrý ná-
pad.

JUDr. Tomáš Korotvička
Kostomlaty nad Labem

Cca před 35 lety tehdejší vede-
ní  obce  intenzivně pracovalo  na 
převzetí  v Německu používané 
praxe  - pokládky  více inženýr-
ských  sítí  do jednoho  výkopu. 
Pak  ale nově zvolené vedení  
obce nejenom  z tohoto  projek-
tu uteklo…  Díky  tomu  máme  
dnes po obci  roztahané  inženýr-
ské  sítě tak,  že to  komplikuje ne-
jenom  pokládku kabelů  nízkého  
napětí, ale je i problém  vysadit 
někde pár stromů…

Při loňské rekonstrukci  elek-
trické  sítě došlo k mnoha překo-
pům  místních komunikací. Bylo 
to  překvapivé, protože jsme před 
tím obdrželi  text stavebního  po-
volení, ve kterém  je uvedeno,  že 
přechody  silnice budou prove-
deny protlaky, tedy  bez narušení 
povrchu vozovky.

Na základě tvrzení,  že  prý  z 
důvodu výskytu hustoty inže-
nýrských sítí a nedostatečného 
prostoru nelze protlaky  prová-
dět, došlo zcela utajeně k pod-
statné změně projektu. Takto,  
bez možnosti  se k tomu  vyjá-
dřit, bylo  zaděláno  na budoucí  
problémy.  A ty  přišly  už s pro-
vizorním  zakrytím překopů: Co 

přejezd vozidla, to rána. Nápravu  
nepřinesl ani  definitivní  asfalto-
vý povrch překopů. Ba naopak: 
díky   vybouleninám vytvoře-
ným  napříč vozovky se hluk  ješ-
tě zvýšil a přidalo se při průjezdu  
nákladních  aut  zemětřesení, 
které  zatřáslo s celým domem… 

Tento hlučný  problém  mělo 
napravit  přebroušení  vozovky. 
Po opakovaném  ožužlávání  as-
faltových  krtin  ruční  frézou se 
hluk  sice snížil,  ale k původní-
mu  stavu  to  má  daleko. Průjez-
dy prázdných  náklaďáků  a ká-
rek = série  ran, těžký  náklaďák  
zatřese domem. Nejvydatnější   
jsou  časná  rána  a především  o  
víkendech… Z jedné  strany  nás 
obšťastňuje nadlimitním  hlu-
kem  železnice, tak -  podle lidí  
odpovědných -  proč bychom  
nemohli ještě  mít  nový  zdroj  
hluku přímo pod okny z ulice.

Na začátku  bylo vadné  sta-
vební povolení (k čemu je úřad, 
který  takto může pracovat?!). 
Kdo  z těch, kteří  se na tomto  
podíleli, se byl    na  místo  činu 
podívat?  Překop vozovky, který  
nás hlukem zejména  oblažuje,  se 
nachází  v místě, kde je na jedné  

straně vozovky  nejméně 3.5 me-
tru široký  zelený  pás a na druhé  
straně volný  prostor ještě nejmé-
ně o  metr širší. V tom  zeleném  
pásu  rostly  letité  lípy (jedna je 
tam  dodnes) tedy je tam mini-
málně 1.5 metru široký  pruh, 
kde žádné inženýrské  sítě být  
nemohou. Rovněž  nic nebráni-
lo  tomu, aby stávající sítě, jejichž  
majitelé  nevědí, kde je  mají ulo-
ženy, byly v kritických místech na 
jejich  náklady odkryty.

• Dobrá  vůle odpovědných, 
lepší příprava stavby  

•   Kompetentní stavební  úřad
•  Kompetentní  stavební  do-

zor obce  
To  byly  podmínky, jejichž 

dodržení by přineslo to, že za 
stejné  peníze šlo udělat  mno-
hem  kvalitnější  dílo, které  by  
nemělo spousty  následných  ne-
gativních  dopadů  na nikoho  a  
na nic.  Je velmi pravděpodobné, 
že   by technologie protlaků vy-
šla levněji, než ty překopy, pouze 
by  to  bylo  náročnější na orga-
nizaci prací, než  poslat  do ulic 
partu  kopáčů bůh ví odkud…

Při  rekonstrukci  rozvodů  
nn    má  obec  velmi omezené  

možnosti ovlivnit, co  kdo  udě-
lá. Nicméně jsem  přesvědčen, 
že  obec  mohla a měla ovlivnit 
tuto stavbu   mnohem  víc. To  
by  ale zájmy  obce  nesměl hájit  
někdo,  kdo  žije v domnění,  že 
pro  protlak  je potřeba jáma o 
rozměrech  2 x 3 metry. Tako-
vou  jámu  jsme nepotřebovali 
ani  před 40 lety, když  tato  tech-
nologie  zde nastupovala,  ale  
už  vůbec ne před  25 lety, kdy  
jsme touto  technologií  proved-
li  několik  protlaků zrovna pod 
touto  silnicí  pár metrů  od toho 
dnešního překopu vozovky. A 
technika za to  čtvrt století  po-
chopitelně dál pokročila,  takže  
prostor  1,5 metru na délku  a na 
lopatu  na šířku je  dnes víc než  
dostatečný  pro  stroj,  kterým  je 
možné  vozovku  „provrtat“ bez 
narušení povrchu  silnice a to  
podstatně rychleji něž  překo-
pem  a  bez omezení  silničního 
provozu…

Tento  text, rozšířený o po-
drobnosti  a  mnohé  další texty 
lze  najít  na nově  zprovozně-
ném  webu www.tadyjsoulidi.cz.

Josef Touš

 Příspěvky čtenářů ne vždy vyjadřují názory Redakční rady Kostomlatských novin.
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Z činnosti SDH Hronětice
H a s i č i 

v novém! 
Po mno-
ha letech 
r ů z n ý c h 
j e d n á n í 

a žádostí o dotace jsme se 
dočkali cisternového au-
tomobilu CAS Mercedes 
Atego. Jedná se o tzv. „sta-
ronový vůz“, který jsme 
obdrželi z požární stanice 
Praha. V brzké době bude 
vozidlo zařazeno do výjez-
du. Vozidlo bylo oficiálně 
spolu s dalšími vozidly pro 
SDH Středočeského kra-
je předáno na stanici HZS 
Říčany, předání se zúčast-
nili zástupci SDH spolu se 
starosty obcí. Zúčastnili se 
také: generální ředitel HZS 
ČR generálmajor Ryba, mi-
nistr vnitra pan Hamáček a 
zástupci Krajského úřadu 
Středočeského kraje.

Co je dál nutné pro 
ochranu zasahujících ha-
sičů? Především ochranné 
zásahové obleky, speciální 

zásahové rukavice, obuv a 
přilby s osvětlením – toto 
nám bylo také pro 8 členů 
jednotky dodáno z výzbroj-
ny PO. V příštím roce chce-
me dovybavit výjezdovou 
jednotku, mimo jiné, také 
dvěma kusy přetlakových 
dýchacích přístrojů.

V uplynulém období jsme 
zasahovali s CAS25 1 + 4 při 
požáru slámy na poli pod 
Šibicemi. Pomocí motorové 
pily jsme likvidovali padlý 
topol u vodního zdroje v Ši-
bicích.

Konala se brigáda na 
úklid vnitřních prostor ha-
sičské zbrojnice a jejího 
okolí. Členové výjezdové 
jednotky přezkoušeli čer-
padla, proběhlo proškolení 
členů s tematikou „zásahy 
při požárech lesů a na po-
lích“.

17.09. se zástupci našeho 
SDH zúčastnili zasedání  
zástupců SDH okresu Nym-
burk v obecním domě v 

Nymburce.
18.09. se konalo v Hroně-

ticích námětové cvičení 
šestého okrsku a schůze 
okrsku. Při cvičení si jed-
notlivé sbory vyzkoušely 
nasazení požárních čerpa-
del na vodní zdroj pod Šibi-
cemi. Sbory v rámci cvičení 
utvořily dodávku do CAS a 
útočné proudy přes rozdě-
lovač.

Připravujeme:
10.10. od 08:00 do 12:00 

hodin provedeme sběr že-
lezného šrotu ve všech ob-
cích OÚ Kostomlaty nad 
Labem. Pokud budete mít 
zájem vydat nám nějaký že-
lezný šrot, volejte, prosím, 
pana Miroslava Škornič-
ku na telefon 737 018 055, 
nebo pana Martina Bureše 
na telefon 602 315 553. Pře-
dem děkujeme za ochotu 
podpořit náš SDH.

10.10. od 14:00 hodin 
akci „Požehnání hasičským 
vozidlům“ panem farářem s 

hudbou a občerstvením. Tím-
to Vás výbor SDH Hronětice 
srdečně na tuto akci zve.

Další akcí by mělo být „Dla-
bání dýní s průvodem masek“ 
– termín bude upřesněn a 
snad nám to zdravotní situa-
ce umožní – těšíme se na Vás, 
děti.

Na listopad připravujeme 
Posvícenské svatomartin-
ské posezení v naší hasičské 
zbrojnici. O všech akcích bu-
dete informováni obecním 
rozhlasem.

Děkuji Vám, občanům, za 
podporu našeho SDH a našim 
členům a členkám za jejich 
aktivní přístup pro jeho blaho.

OHNI ZMAR – BLIŽNÍ-
MU KU POMOCI.

Miroslav Škornička,
starosta SDH

K Č T  
Kostomlaty 
nad Labem 
zve čtenáře 
Kostomlat-

ských novin na Vycház-
ku „Kol dokola Kosto-
mlat“, která se koná dne 
17.10.2020. Start několika 
tras je na nádraží ČD od 

8.30-11.30 hodin. Cíl je v 
restauraci  Na Place, kde 
obdržíte diplom, samolep-
ku a razítko.

Srdečně vás zvou a těší 
KOSTOMLATY N. LABEM

 se na vaši účast 
                              
             

Pořadatelé  KČT 
Kostomlaty n.Lab.
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Klub Kamarád

Na webových stránkách 
knihovny (www.kostomla-
ty-knihovna.cz) je k dis-
pozici Online katalog, kde 
si můžete ověřit, zda Vámi 
požadovanou knížku máme 
v naší knihovně v databázi 
a zda je volná k vypůjčení.

OBECNÍ KNIHOVNA

KLUB
Pohádkový 

les, přesunutý z 
června na září, 
jsme z důvodu 
špatného teré-
nu zcela zrušili 

a doufáme, že ho budeme moci 
uskutečnit na jaře 2021.

Kroužky otevřené pro školní 
rok 2020/2021:

-   Tanečně pohybový kroužek       
         (3 – 6 let)

-   Taneční pro dospělé páry
-   Tvoření
-   Jóga pro dospělé
-   Hrátky s dětmi (1-3 roky)

Program na školní rok 2020/2021

Otevírací doba knihny:

Ing. Zdeněk Valenta
Na Bahnech 104
Kostomlaty n. L.
28921 
tel.774969857
lysageo@seznam.cz
zeměměřické čin-    

   nosti,
geometrické plány,     

   vytyčování hranic   
   pozemků

 Nově nakoupené knihy:

-   Čtenářský kroužek
Dále nabízíme volnou hernu i 

řízenou činnost  pro maminky s 
malými dětmi, Klubíčko (mini-
školka 2x týdně), Volnočasový 
klub pro školní děti, pronájem 
klubovny na víkendové akce, 
Enviromentální vycházky (1x 
měsíčně), půjčení kostýmů a spo-
lečenských her.

Sledujte prosím webové strán-
ky, vzhledem k nejisté epidemio-
logické situaci se může stát, že bu-
deme nuceni rušit naplánované 
akce v poslední chvíli.

Podpořit nás můžete při svých 
nákupech na internetu, děkuje-
me. Přejeme všem krásný podzim

 Klub Kamarád

Pondělí 8:00 - 12:00 Klubíčko
 13:30 - 15:00 Tvoření pro školní děti
 16:00 - 17:00 Chanbara
Utěrý 8:00 - 12:00 Herna
 9:30 - 10:30 Hrátky s dětmi 1–3 roky
 12:30 - 15:00 Volnočasový klub pro školní děti
 16:00 - 16:45 Tanečně pohybový kroužek
Středa 8:00 - 12:00 Klubíčko
 12:30 - 15:00 Volnočasový klub pro školní děti
 16:00 - 17:00 Chanbara
 18:00 - 19:00 Zdravotní cvičení Tchaj-ti
Čtvrtek 12:30 - 15:00 Volnočasový klub pro školní děti
 15:00 - 17:00 Herna
 18:00 - 20:00 Jóga
Pátek 12:30 - 15:00 Volnočasový klub pro školní děti
Neděle 17:00  Taneční kurz
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(pokračování ze str. 8) Psáno v kronice
Rozkoš

R.1921  Za Rozkoší byl 
vystavěn obecní mostek za 3 
757.73 Kč

R.1930 Sčítání lidu 
Rozkoš:   popisná čísla  

32, obydlených domů  
54, neobydlený 1, počet 
ubytových stran 39

Počet obyvatel:      157
Sčítacím komisařem byl 

starosta Josef Grundman.
Hospodářská krise a s ní 

spojená nezaměstnanost 
vzrůstá a není naděje, že 
v brzku nastane obrat k 
lepšímu, protože je to krise 

světová. Plodiny a výrobky 
se hromadí ve skladovištích 
a krámech, ale není peněz a 
tudíž není ani kupců.

Stát i občané chudnou. 
Konkurenční  boj vzrůstá. 
Podpory v nezaměstnanosti 
pohlcují miliony.

R.1932
Dle ujednání a za souhlasu 

většiny občanstva v Rozkoši, 
bylo přeloženo posvícení v 
Rozkoši z prvé neděle po 
Všech svatých na třetí neděli v 
listopadu, tj.vždy v neděli před 
sv.Kateřinou. Posvícení bylo 
přeloženo proto, poněvadž 
před a po posvícení bývalo 

vždy  mnoho práce 
v polích.

R.1932 Letos 
22.listopadu se 
konalo v Rozkoši 
tuto neděli 
první posvícení 
a zároveň byl 
otevřen nový 
taneční sál  v 
hostinci pana Al. 
Strnada.

Z kroniky Lán a 
Rozkoše

Marta 
Dvořáková fo
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Všechny týmy vstoupi-
ly do podzimní části svých 
soutěží. V nynější fotbalové 
sezóně registrujeme nově 
vzniklý tým mladších žáků. 
V současné době máme  
4 týmy: mladší a st. pří-
pravka, mladší žáci a A tým 
mužů. A tým mužů vstou-
pil do okresního přeboru 
pro nákazu coronavirem 
a následnou karanténu až 
ve 2. kole, ve kterém hostil 
loňského nováčka z Tatců 
a po urputném boji zvítězil 
3:1. Moc pohledný fotbal 
pro oko diváka se nekonal. 
Nicméně po tři čtvrtě roku 
trvající přestávce od posled-
ního mistrovského utkání 
se takový výkon dal pocho-
pit, i očekávat. V dalším 
utkání „Ačko“ zajíždělo do 
neoblíbeného Přerova, kde 
shořelo jak papír a prohrálo 
po bezkrevném výkonu 0:3. 
Jediná dobrá zpráva je, že 
se aklimatizovala naše nová 
posila z Budiměřic, Aleš 
Hrubý.

V následujícím domácím 
klání jsme remizovali 2:2 a 
zbytečně ztratili body proti 
týmu z Loučeně.   
Mladší žáci již také ode-

hráli svá tři utkání. Doma 
proti Sadské prohráli vyso-
ko 1:20 a poté v Kounicích 
zvítězili po pěkném výkonu 
8:5. Nutno podotknout, že 
hrajeme s velice mladým 
týmem, který nemá žádné 
zkušenosti s větší velikostí 
hřiště. Ve vítězném zápase 
se hlavně ve druhém po-
ločase projevila touha po 
vítězství a dalo by se říci 
i fotbalové dovednosti. V 
dalším domácím utkání ne-
stačili naši kluci na Lysou, 
se kterou prohráli 2:9 a ne-
navázali tak na své předešlé 
vydařené utkání.

 Starší přípravka ve 
dvou domácích zápasech 
nejprve porazila nymbur-
ský Polaban 12:5 a následně 
rupla s Kostelní Lhotou 4:6. 
V posledním zápase se pří-
pravce nezadařilo v Sadské, 
kde prohrála 9:21. Nejpoz-
ději do zápasového rytmu 
vstoupila mladší přípravka. 
V domácím střetnutí proti 
Milovicím po krásném, na 
góly bohatém zápase, zvítě-
zila 14:10. Ještě bych zmínil 
předpřípravku, která se nám 
v poslední době krásně roz-
rostla, avšak tato kategorie 
nehraje žádné pravidelné 
zápasy. Jen namátkově se 
účastní turnajů pro nejmen-
ší. Žádného se však po za-
hájení podzimní sezóny ješ-

tě nedočkala. Zatím se kluci 
sehrávají na tréninku   .

 Rád bych zmínil 
naše plány, sny a možná i 
cíle. V současné době se 
svépomocí snažíme uschop-
nit naše tréninkové hřiště, 
ať již na zimní období, tak 
i k celoročním tréninkům. 
S rozrůstající se základnou 
mládežníků se totiž nevejde-
me ani do útulné tělocvičny. 
Samotný zájem o fotbal a 
sport v obci nás velice těší. 
V současné době se v tré-
ninkovém procesu věnujeme 
téměř padesátce dětí. Ale 
má to i negativní stránku. 
Děti, včetně volejbalistů, se 
nemají kde převlékat a spr-
chovat. Stávající kapacita 
prostě na toto nemůže stačit. 
Je potřeba vybudovat kabiny, 
zmodernizovat tréninkové 
hřiště se zaléváním, pořídit 
sekačku. Většinu prací jsme 
schopni si zařídit sami s 
pomocí rodičů, ale bez ade-
kvátní podpory obce toto 
nelze uskutečnit. Můžete si 
myslet, že se jedná o zájmo-
vý spolek pro pár dětí a rodi-
čů, ale toto je velký OMYL. 
Tento klub je určen pro 
všechny občany Kostomlat 
a sdružené obce. Jakýkoliv 
rodič může své dítě přivést 
do našeho klubu. Vždy byl 
každý sportovec přijat, ať 
byl horší nebo lepší. Nikdy 

nebyl nikdo vyhozen. Jsme 
největší organizace v Kosto-
mlatech, která se pravidelně 
věnuje takovému počtu dětí  
3-4 krát týdně. Nekoukejte 
na nás skrz prsty. Není mož-
né, aby se do tohoto klubu a 
prostranství tolik let nein-
vestovalo. Vždyť přeci patří-
me do Kostomlat a staráme 
se o kostomlatské děti, kte-
rým vyplňujeme volný čas, 
učíme je disciplíně a zodpo-
vědnosti a ve velké míře utu-
žujeme a zlepšujeme jejich 
zdravotní stav. A to vše ve 
svém volném čase. Pojďme 
zakopat válečnou sekeru a 
pojďme spolupracovat. V 
posledních větách bych rád 
vyzdvihl sponzorské dary 
od kapitána Slávie pana Jana 
Bořila, který věnoval 10 
míčů pro dospělé a 10 míčů 
pro mládež. Taktéž děku-
ji firmě DVD a panu Pavlu 
Dvořákovi, který společně 
s firmou DEK z Nymburka 
poskytl sadu krásných dresů 
pro mladší přípravku. Páno-
vé, děkuji. Rád bych poprosil 
další potencionální sponzo-
ry (rád se se všemi setkám 
a vysvětlím jim situaci), zda 
by se i v této podivné době 
mohli podílet na fungování 
klubu. Ne pro nás, ale pro 
DĚTI. Děkuju.

SPORTU ZDAR.
Bc. Lukáš Vorlíček

Fotbal

 VOLEJBAL
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Petanque

S koncem léta se rozběhl i nový 
volejbalový ročník 2020/2021. 
Náš klub tak vstupuje do své  
10. sezóny. Soutěžím předcháze-
lo volejbalové soustředění. Mini 
přípravka se pilně připravovala 
ve dnech 17. 8. - 19. 8. 2020 na 
domácích kurtech a mladší žáky-
ně s kadetkami v Josefově Dole 
ve dnech 17. 8. - 21. 8. 2020.

Naše volejbalová základna se 

v tuto chvíli skládá ze 47 dětí a 
15 dospělých. Začátkem škol-
ního roku se k nám pravidelně 
přidávají noví sportovci, z čehož 
máme velkou radost.

Pro mini volejbal jsme letos 
přihlásili 2 soutěže (Supermini-
tour a Okresní miniliga), které 
probíhají cca 1x měsíčně formou 
celodenního turnaje. Tímto by-
chom rádi poděkovali rodičům 

za jejich pomoc s odvozem dětí 
na tyto turnaje, u žákyň a kade-
tek na zápasy.

30. 8. 2020 vstoupilo do své 
soutěže (Krajský přebor II. třídy) 
i družstvo žen. V 6 zápasech jsme 
ztratily pouze 5 bodů a v tabulce 
jsme zatím na 3. místě. Od první-
ho místa nás dělí pouhé 2 body. 
Za družstvo již nastupují i naše 
kadetky, což nás velmi těší.

Koncem srpna se uskuteč-
nil tradiční posvícenský turnaj 
mixů. Rádi bychom poděkovali 
našim sponzorům: Cukrárna u 
Evy, Cukrárna Kostomlaty Mar-
tina a naší sokolské hostinské 
Radce za přípravu občerstvení a 
sponzorský dar. DĚKUJEME !

Krásné nadcházející podzimní 
dny přeje

VK Kostomlaty

MČR 2020
V srpnu jsme už 

opět skoro každou 
sobotu na turna-
ji. Naše nejlepší 

umístění - Jarda 11. místo - Vars 
Cup Brno, 16. místo - Grand prix 
Labe. Alena -13. místo MČR 
mix, 24. místo MČR 3x3 /společ-
ně s Jarkou/, 23. místo Grand prix 

M. Lázně /společně s Jardou/.
Ovšem největším úspěchem 

bylo právě odehrané MČR jed-
notlivců ve Vědomicích - za 
účasti 143 hráčů z celé repub-
liky, všech věkových kategorií. 
V základní skupině se Rudovi 
povedlo vyřadit favorita Jakuba 
Konšela. Jarda s Alenou se ko
-systémem probojovali až do 

šestnáctky. Bohužel dál mohl 
pokračovat jen jeden a to vítěz 
vzájemného a to velice dramatic-
kého utkání. O jeden bodík vy-
hrála Alena. Konečné umístění - 
8. Alena /jediná žena v osmičce/ 
a Jarda –13. místo.

V Polabské lize nás čeká po-
slední utkání a za měsíc finále 
klubů o postup do Extraligy. 

Naše juniory čeká první turnaj v 
Nymburce, ale jedině za předpo-
kladu, že se nám probudí z koro-
naspánku. Věnujeme se dvěma 
novým členkám a to každé úterý 
od 18 hodin, kdyby se chtěl ještě 
někdo přidat. Mydlovarský žebřík 
chystáme v říjnu.

Koulím zdar!
 Vaníčková Alena
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 Na závěr

Společenská kronika

Žně

Blahopřejeme k významným jubileím:

Paní Sidonii Neagové z Kostomlat
Paní Věře Faktorové z Kostomlat
Panu Ivu Drahokoupilovi z Rozkoše
Paní Věře Drahokoupilové z Rozkoše
Paní Zdence Korcové z Kostomlat
Paní Janě Linhartové z Kostomlat
Paní Věře Žatečkové z Kostomlat
Paní Vlastě Šípkové z Kostomlat
Panu Petru Dytrychovi z Kostomlat
Panu Františku Šťastnému z Kostomlat
Paní Věře Dytrychové z Kostomlat
Panu Josefu Toušovi z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali: 

Arlene Iris Motyčkovou z Kostomlat
Vojtu Maňáka z Kostomlat

Naposledy jsme se rozloučili:

S paní Zdeňkou Saskovou z Hronětic
S panem Milanem Hráským z Vápenska
S panem Jiřím Hrubým z Kostomlat
S panem Ladislavem Pourem z Rozkoše
S paní Annou Bendlovou z Kostomlat
S panem Janem Uxou z Kostomlat

Všechna fota: Archivy občanů

Po několika suchých letech znamenal letošní rok pro zemědělce návrat k normálu, což přijímají s pokorou a také s uspokojením.
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