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     ÚVODNÍK                                                         

Vážení občané, rok se s rokem sešel 
a máme tu zase onen neobyčejný čas vánoční. 
Období adventu bývá pro všechny z nás 
takovým symbolickým začátkem období 
Vánoc. Advent – čas čekání, pro někoho 
na zimní slunovrat, pro jiné na narození Ježíška 
a pro další třeba jen čas k přípravě na vánoční 
svátky s veškerým shonem i nákupy. Většinou 
se snažíme sehnat co nejkrásnější dárky, 
kterými brzy potěšíme své blízké, napéct 
pokud možno co nejvíce druhů cukroví, 
na kterém si smlsne celá rodina, a v neposlední 
řadě také dát celý dům či byt do pořádku, 
uklidit jej, vyzdobit místnosti okouzlující 
dekorací a vyvolat tak tu pravou vánoční 
atmosféru. 

V křesťanské tradici je ale advent chápán 
jako doba zklidnění, což odpovídalo životnímu 
stylu našich předků za dlouhých zimních 
nocí. Dnes má doba před vánočními svátky 
spíš komerční ráz. Zkusme letos zapomenout 
na stres a shon a zaměřme se spíše 
na duchovní stránku tohoto období. Věnujme 
část svého času rodině, přátelům a různým 
předvánočním aktivitám…

A kdy se tedy konečně dočkáme první 
adventní neděle 2013?

Letošní rok začíná advent přesně 1. prosince 
2013. S úderem nově přicházejícího měsíce 
se tak dočkáme i kouzelného období 
a v tento den budeme moci zapálit první svíčku 
na adventním věnci. Štědrý den letos připadá 

na úterý, a proto se na poslední adventní 
neděli můžeme těšit 22. prosince 2013. 
V současné době se přitom každá neděle 
označuje jiným přídavným jménem. První 
adventní neděle je železná, druhá poté 
bronzová, třetí stříbrná a poslední zlatá. Toto 
pojmenování však nemá nic společného 
s křesťanskou tradicí. 

Čas do konce roku se krátí. Uvědomuji 
si s přibývajícími léty čím dál tím více, 
že nejdůležitější, co si můžeme všichni 
navzájem přát, je právě to obnošené a zdánlivě 
všední „štěstí, zdraví“. A nemyslím tím štěstím 
zrovna výhry v loterii a nečekaná dědictví,
ale takové to obyčejné štěstí, když máme pro 
koho být na světě a netrápí nás žádné tragédie 
v naší blízkosti. Tak právě tohle „štěstí, zdraví“ 
Vám všem ze srdce přeji. 

Dále Vám přeji, abyste sváteční čas mohli 
prožít s těmi, které máte rádi, aby se Vám 
podařilo rozdat co nejvíce radosti a Vánoce 
byly pro Vás příjemným a klidným zastavením 
v běhu všedních dní. A až budete vzpomínat, 
co přinesl rok 2013, ať je Vaše ohlédnutí plné 
hezkých vzpomínek na radosti každodenní 
i nevšední, naplněná přání a naděje, na chvíle 
obyčejného lidského štěstí.

Ráda bych poděkovala všem, kteří 
v uplynulém roce pomáhali obci nebo se třeba 
„jen“ starali o okolí svého domova. Vážím 
si každé i té nejmenší pomoci a vstřícnosti.

pokračování na str. 2

Slovo starostky

ADVENTNÍ VÝSTAVA  
sobota 30. listopadu 2013 

od 10:00 do 16:00  
SÁL SOKOLOVNY V KOSTOMLATECH NAD LABEM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TJ Sokol Kostomlaty n.L. 

 
 

inspirace na vánoční 
dárky, výzdoba a 

adventní dekorace, 
bižuterie, 

dřevěné hračky, 
vyšívání,drátenictví, 

kovářské výrobky, 
skleněné figurky, 

produkty z rakytníku , 
Oriflame líčení 

 
 
 
 
 
 
 

Dílničky nejen pro děti 
adventní floristika, 

malování na keramiku, 
zdobení perníčků,  
vánoční ozdobičky, 
kreativní tvoření,  
hrnčířský kruh, 
medové svíčky 

 
 
 

…přijďte se vánočně 
naladit . 

 
 
  

 
 
 

 
16:30 rozsvěcení 

vánočního stromu  
před Jednotou 

 s  vystoupením  dětí 
ZUŠ  Kostomlaty n.L. 

pod vedením 
 p. Pecháčkové 

Vážení a milí čtenáři. 
V říjnu jsme si v Kostomlatech připomněli 

dvě významná jubilea. Budovy základní školy 
a mateřské školky oslavily výročí svého vzniku. 
Zaměstnanci obou institucí pečlivě připravili milá 
setkání, při kterých bylo možné nahlédnout do 
otevřených tříd, pohovořit se členy učitelských 
sborů, prohlédnout si učební pomůcky, dobové 
fotografi e, historické třídní knihy a školní kroniky. 
Jádrem připomínky 790. výročí založení obce byla 
výstava v Sokolovně, kde jsme dostali vzácnou 
a nečekanou možnost zalistovat obecními 
kronikami, včetně těch nejstarších, a začíst se do 
osudů našich předků. 

Žijeme aktuálními událostmi, jakými byly 
třeba celostátní volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR s účastí téměř padesáti sedmi 
procent občanů Kostomlat a přilehlých obcí. 
Trápí nás spadlá hřbitovní zeď, špatný stav silnic 
a chodníků, stavba kanalizace v Hroněticích, 
zajímáme se o okolnosti vzniku kompostárny 
v areálu bývalého kravína. Slyšíme o neshodách 
a připomínkách občanů k činnosti a rozhodování 
obce a o výhradách k některým obecním 
zastupitelům. 

Srovnáme-li naše starosti s osudy, kterým 
musely čelit některé předchozí generace, jako 
živelné katastrofy, válka, bída či neúroda, nezdají 
se naše strasti tak fatální, jaké nám možná v tuto 
chvíli připadají. Žijeme v době, ve které máme 
skvělou a reálnou možnost ovlivňovat obecní dění 
účastí na politickém a samosprávním životě obce. 
Svým zájmem, návštěvou zasedání obecního 
zastupitelstva a prezentací svých návrhů můžeme 
reálně vstupovat do historie. Dobře zpracovaná, 
promyšlená iniciativa občana může mít přímý 
vliv na rozhodování našich zástupců.  Aktivní 
spoluobčané mohou přimět zastupitele k všestranně 
prospěšným rozhodnutím a závazkům. Je dobré 
přemýšlet o tom, co nás trápí, ale i navrhovat řešení 
akceptovatelná i pro ostatní.  

Příspěvkem redakční rady do obecního dění 
je nyní práce pro Kostomlatské noviny. Učíme se 
tomuto poslání s pokorou a respektem, bohužel 
se nám nedaří předkládat výsledky tak dobré, 
jak bychom si přály. Stále jsme v procesu hledání 
ideální podoby periodika i způsobu, jakým vzniká. 
Prosíme o trpělivost a pochopení a omlouváme 
se všem čtenářům, kterých se mohou naše 

začátečnické chyby dotknout či je jakkoliv poškodit. 
Přejeme Vám příjemné období čekání na příchod 

Vánoc, které si nenechte zkazit komerčností, 
povrchností či spěchem. Vánočně naladit se můžete 

již tuto sobotu při novodobé tradici rozsvěcení 
vánočního stromu a návštěvou adventní výstavy. 

Krásné dny přeje 
za redakci Lenka Michálková
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pokračování ze str. 1
A vážím si též všech, kteří 
přicházejí s konstruktivními 
podněty na obecní úřad, snaží 
se problémy s námi řešit a nevidí 
na prvním místě jen svůj osobní 
prospěch.

Jako starostka chci ale 
popřát také své obci, aby 

v ní převažovaly hlasy vstřícné 
a pozitivní, s pochopením pro to, 
že všechno nemůže být dokonalé 
a občas se také něco nepovede. 
S pochopením pro to, že se snažíme, 
aby se v naší obci dobře žilo, ale že 
nelze vždy vyhovět požadavkům 
a návrhům všech. Přeji své 
obci také, aby se v ní rozrůstalo 
společenství obětavých lidí, kteří 
dobrovolně bez nároku na odměnu 

pomáhají při různých akcích. 
Nesmírně jim všem děkuji a věřím, 
že zůstanou aktivní i do budoucna. 
Velké poděkování patří také všem 
zaměstnancům obecního úřadu 
i našim „letním brigádníkům“ za 
plnění svých pracovních úkolů. 
Poděkování si rovněž zaslouží 
i jednotlivé fi rmy, se kterými jsme 
v letošním roce spolupracovali. 
Věřím, že s většinou z nich budeme 

spolupracovat i v roce příštím.
Do nadcházející adventní 

doby přeji všem spoluobčanům 
klid a pohodu, příjemné prožití 
vánočních svátků a v novém 
roce především pevné zdraví, 
štěstí, dobrou náladu a životní 
optimismus.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

Slovo starostky

Usnesení

Pøíběh jedné høbitovní zdi

Volby 2013

 Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Kostomlaty 
nad Labem na svém zasedání 
dne 3. září 2013

schválilo:
- Smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitostí č. UZSVM/
SNB/2805/2013-SNBM mezi Obcí 
Kostomlaty nad Labem a ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2;
- Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-6012700/001 
mezi Obcí Kostomlaty nad Labem 
a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín;
- objednání Technického dozoru 
investora včetně zajištění funkce 
koordinátora bezpečnosti práce 
u fi rmy VIS Hradec Králové 
za cenu 195 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Kostomlaty 
nad Labem na svém zasedání 
dne 10. října 2013

schválilo:
- rozpočtové opatření č. 8 
k 10. 10. 2013;

- smlouvu o dílo 014/13 uzavřenou 
mezi obcí Kostomlaty nad Labem 
a  fi rmou VIS - Vodohospodářsko 
- inženýrské služby, spol. s.r.o. 
se sídlem Na Střezině 1079, 
Hradec Králové;
- Dodatek č. 4 Smlouvy 
o dílo č. 092/11 uzavřený mezi 
obcí Kostomlaty nad Labem 
a fi rmou VIS - Vodohospodářsko
- inženýrské služby, spol. s.r.o. 
se sídlem Na Střezině 1079, 
Hradec Králové;
- Mandátní smlouvu 
č. 080/13 uzavřenou mezi 
obcí Kostomlaty nad Labem 
a fi rmou VIS - Vodohospodářsko
- inženýrské služby, spol. s.r.o. 
se sídlem Na Střezině 1079, 
Hradec Králové.

jmenovalo:
- paní Evu Bidziliovou, paní 
Marcelu Volfovou a pana 
ing. Petra Zalabáka do školské 
rady školy za zřizovatele, tj. obec 
Kostomlaty nad Labem.

vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce;
- zprávu kontrolního výboru;
- informaci o kanalizaci Hronětice

Výsledky hlasování v obci Kostomlaty nad Labem – volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 
25. – 26. října 2013

Počet okrsků: 2

 Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných 
 v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů
 1 447 817 56,46 817 808 98,90

  Strana Platné hlasy
 číslo název celkem v %
 1 (2.) Česká strana sociálně demokratická 130 16,08
 2  Strana svobodných občanů 20 2,47
 3  Česká pirátská strana 45 5,56
 4 (4.) TOP 09 88 10,89
 5  HLAVU VZHŮRU - volební blok 5 0,61
 6  Občanská demokratická strana 60 7,42
 7  Romská demokratická strana 0 0,00
 9  politické hnutí Změna 1 0,12
 10  Strana soukromníků ČR 4 0,49
 11  Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 35 4,33
 13  Suver. - Strana zdravého rozumu 11 1,36
 14  Aktiv nezávislých občanů 0 0,00
 15  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 4 0,49
 17 (5.) Úsvit přímé demokracie T. Okamury 86 10,64
 18  Dělnická strana sociální spravedlnosti 4 0,49
 20 (1.) ANO 2011 181 22,40
 21 (3.) Komunistická strana Čech a Moravy 110 13,61
 22  LEV 21 - Národní socialisté 0 0,00
 23  Strana zelených 23 2,84
 24  Koruna Česká (monarch.strana) 1 0,12

20. června 2013 se poprvé zabý-
valo zastupitelstvo obce (dále ZO) 
hřbitovní zdí, kde paní starostka 
sbírala názory zastupitelů. Dne 
3. září 2013 se sešlo zastupitelstvo 
a to hlavně kvůli hřbitovní zdi. 
Hned na začátku zasedání došlo k 
patové situaci, kdy se neodhlasoval 
program tohoto zasedání. Jak je to 
možné, když zasedání bylo hlavně 

kvůli hřbitovní zdi? Díky návrhu 
pana Ing. Podroužka ohledně při-
dání diskuze se pokračovalo. 

Zeď´se bude opravovat z pro-
středků obce neb „v letošním 
roce nebudou otevírané žádné 
dotační fondy a protože to bylo 
v době po povodních v našem 
kraji, tak všechny dostupné pro-
středky přesouvaly na pomoc 

postiženým oblastem v kraji“. 
A z čeho se to bude stavět? Dle 
pana Veselého z původních cihel. 
Naštěstí pánové „Honza Podrou-
žek a Pepa Petráš vědí, jak cihly 
vypadají. Rozpadají se v rukách“. 
Cesta k postavení zdi bude dlou-
há. A ač se zdá, že se jedná pouze 
o zeď´, tak je nutné absolvovat 
i administrativní kroky. Co je na 
cestě: „1) zajištění zabezpečení, 
2) konzultace s právníkem a tepr-

ve poté projektová dokumentace“. 
A kdy se začne stavět?

Určitě doporučuji přečíst si již 
jenom začátek tohoto zasedání ze 
dne 2O. června 2013 přístupném 
na webu obce, kde získáte obrázek 
o jednání Vašich zastupitelů. Ne-
můžete nebo nechcete chodit na 
zasedání? Pakliže máte doma při-
pojení k internetu, přečtěte si aspoň 
z pohodlí domova zápisy ZO.

Romana Točíková
kost.noviny@seznam.cz

Čerpáno: Zápis ze 4. zasedání zastu-
pitelstva obce Kostomlaty nad Labem, 
které se konalo 20. června 2013, Zápis ze 
6. zasedání zastupitelstva obce Kosto-
mlaty nad Labem, které se konalo 
3. září 2013
www.kostomlaty-obec.cz/
usneseni-zastupitelstvaHřbitovní zed´ - Aneta Havelková
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Především bych chtěl poděko-
vat všem spoluobčanům a všem, 
kterým není jedno, co se děje 
v jejich obci. Dostal jsem mnoho 
příspěvků a námětů od vás všech, 
za vše děkuji. Další oblastí, kte-
ré bych se chtěl věnovat, je vztah 
některých zastupitelů k majetku 
obce a to ve vztahu k fi nancím 
obce. Použil bych k tomu dva 
paragrafy zákona o obci §83 (1) 
a §38 (1). Tak se tedy ptám, jakými 
zájmy byli vedeni zastupitelé při 
hlasování dne 10. 10. 2013.

Na posledním jednání ZO za-
zněla další alarmující zpráva KV 
o práci vedení naší obce. Neméně 
závažné bylo i zjištění, že vedení 
obce ignorovalo nabídku fi rmy, 
seznámit naše ZO s chystanou 
kompostárnou, kdy navíc paní 
Hercoková na dotazy občanů pra-
videlně odpovídala, že o ničem 
okolo kompostárny neví...

Příznačná byla i reakce paní 
Hercokové na zjištění, že svůj sta-
vební odpad nelegálně a navíc pod 
okna sousedům navozili do ulice 
V Glančici její synové a manžel: 
prý ji to nezajímá, není za jejich 
počínání odpovědná... V normál-
ně fungujícím státě by to byl důvod 
nejenom k okamžité rezignaci, ale 
ne tak u nás – paní Hercoková i na 
třetí dotaz pana Filipa potvrdila, že 
o odstoupení ani neuvažuje...

Toto jednání ZO pak ještě vy-
lepšila skupinka zastupitelů, kteří 
dostáli předvolebnímu slibu míst-
ních podnikavců: že se budou 
za naše peníze vzájemně podpo-

Strastiplný příběh invalidního 
důchodce pana Františka Touše 
a jeho správcování v hale Bios.  Po 
přečtení již zveřejněných člán-
ků v Kostomlatských novinách, 
zejména v č.1/2013 (dále jen 
KN) a s nimi přímo souvisejícím 
„pirátským“ článkem paní starost-
ky, ke kterému se ještě vrátím, bych 
ráda napsala pár vět. 

Pan Touš, který byl správcem 
haly Bios od roku 2008 - do roku 
2011 svou práci dělal svědomi-
tě, dle názorů dalších zastupitelů, 
např. pana Ing. Vl. Zalabáka. Jeho 
náplň nebyla pouze zajišťová-
ní základního provozu, ale jeho 
osobní snahou, bylo navrho-
vání různých úsporných opat-
ření ke zkvalitnění chodu haly 
a jejímu následnému, celkovému 
zhodnocení. Ovšem, jak už to tak 
chodívá, dobré úmysly bývají po 
zásluze potrestány.  

Již zmiňovaný „pirátský“ příspě-
vek paní starostky v KN, který vlo-
žila bez vědomí šéfredaktora, jako 
by se jednalo o její soukromé perio-
dikum, je velmi nevhodný. Ovšem 
ještě více je zarážející její komen-
tář, kdy občana hlásícího se o svá 
zákonná práva, velmi nevhodně 
nařkne, jak si může invalidní dů-
chodce vykázat tolik odpracova-
ných hodin? To je vyjadřování z lid-
ského hlediska nemorální a z jejího 
statutárního postavení, kdy ve svém 
svěřeném mandátu zastupuje obča-
ny dle zákona č. 128/2000 Sb. O ob-
cích, naprosto nevkusné. Myslím, 

… pokračování „Šedé kroniky obce Kostomlaty nad Labem 
a neb jak obec pøišla o 45 000 Kč“

Já nic, já muzikant...

Žijeme v obci plné stereotypů
a pøedsudků?

 Názory občanů

Zápis ze zastupitelstva „R. Řasa 
– 26. září jsme nájemcům polí 
oznámili, že na dnešním zasedá-
ní budeme projednávat navýšení 
nájemného z pozemků. Návrh 
rady obce je navýšit o 500,-Kč, 
tedy z 1800,-Kč/ha na 2300,-Kč/ha
na další hospodářský rok.

Hlasování: 7x pro (Z. Adam, 
Mgr. Hercoková, Bc. Keistová, 
R. Řasa, R. Šágr, Ing. V. Zala-
bák, P. Zinek) 4x se zdrželi (Lu-
boš Klosovský, Ing. Podroužek 
nemohl hlasovat, Milan Veselý, 

Ing. Miloslava Zajanová ) TEN-
TO NÁVRH NEBYL PŘIJAT, 
NÁJEMNÉ SE NAVYŠOVAT 
NEBUDE“. Tak obec přišla při 
90,7 ha o 45 000 Kč. Jak se výše 
uvedení zastupitelé ztotožní 
s povinnostmi, které jim ukládá 
zákon. §83 (1) Člen zastupitel-
stva obce je povinen zúčastňovat 
se zasedání zastupitelstva obce, há-
jit zájmy občanů obce a jednat a vy-
stupovat tak, aby nebyla ohrožena 
vážnost jeho funkce. §38 (1) Maje-
tek obce musí být využíván účelně 

a hospodárně v souladu s jejími 
zájmy a úkoly vyplývajícími ze zá-
konem vymezené působnosti. Byly 
to zájmy obce čí vlastní prospěch? 
Pak si pokládám otázku. Chceme 
zastupitele jako je pan Luboš Klo-
sovský nebo pan Milan Veselý 
nebo paní Miloslavu Zajanovou 
v zastupitelstvu obce? Chceme, 
aby oni rozhodovali o našich spo-
lečných věcech?                                             

Zasloužíme si žít v obci, kde ví-
tězí profesionalita nad lajdáctvím.

PetrBraun@atlas.cz

rovat a bez zdůvodnění odmítli 
návrh  zvýšit nájemné za obecní 
pozemky, které tedy zůstává ne-
tržně nízké a obci tak vznikla dal-
ší stotisícová ztráta... Kdo takto 
- s péčí řádného hospodáře  - o  na-
šem majetku hlasoval, ale i mnoho 
dalšího, se lze dočíst na webu obce. 

Neochota paní Hercokové od-
vádět za manažerský (ona říká 
královský) plat obci odpovídající 
pracovní výkon, má i takové do-
pady, jako je zdlouhavé (a často 
chybné, protože „ruční“) zpra-
covávání hlasovacích lístků, kdy 
obec odevzdává  zápisy  o výsledku 
voleb celostátně mezi posledními 
jenom proto, že vedení obce nemá 
zájem se učit to, co by měli dávno 
znát a maximálně  využívat: výpo-
četní techniku. Obec ani nevlastní 
notebook...  

V parlamentních volbách voliči 
svoji nespokojenost již najevo dali 
a volby obecní budou zanedlou-
ho...   

Josef Touš

že není ani nutné, aby paní sta-
rostka, v již zmíněném „pirát-
ském“ příspěvku, se povyšovala 
nad spoluobčany a poučovala 
je o neznalosti postupu uzavírání 
smluv o dílo a jiném „papírování“, 
jak píše. 

Pan Touš celou svou záležitost 
„po postoji mrtvého brouka“ paní 
starostky, řešil podáním stížnosti 
na Oblastní inspektorát práce pro 
Středočeský kraj, jak mu bylo do-
poručeno právním zástupcem. 

Provedená kontrola na OÚ 
v Kostomlatech n. L. (pouze ve věci 
podání pana Touše) konstatovala 
porušení povinností zaměstna-
vatele a dala za pravdu ve všech 
bodech stížnosti podávajícímu. 
Není nutné, zde výsledek kont-
roly dále rozepisovat (viz. dopis 
č. j.  2660/4.50/13/7.4). Faktem je, 
že zde došlo k porušení povinností 
u zaměstnavatele tedy OÚ Kosto-
mlaty n. L., který je povinen po-
stupovat v souladu s Ústavou 
a zákony České republiky. Ani po 
provedené kontrole paní starostka 
nebyla schopna přiznat své ma-
nažerské pochybení. Výstup z celé 
kontroly pan Touš zaslal zastu-
pitelům, kdy požadoval zjednání 
nápravy. Ovšem čeho se dočkal? 
Zastupitel pan Veselý, který je v za-
stupitelstvu obce relativně krátce, 
odpověděl, že správcování panem 
Toušem nebyla zrovna vhodná 
volba. Ale že o onu funkci správ-
ce nikdo moc neměl zájem a tak 
blízkost bydliště pana Touše napo-

mohla, aby toto místo získal. Pan 
zastupitel vůbec neřešil fakt selhá-
ní jednotlivců, zjednání nápravy 
a vyvození odpovědnosti paní 
starostky za celou agendu OÚ, 
ke kterému zjevně došlo. Otázkou 
zůstává, zda chceme, aby nás v sa-
mosprávném orgánu obce zastupo-
vali spoluobčané, kteří nerespektují 
zákony ČR.

Opravdu chceme žít svázáni 
stereotypy? Dříve zaběhlá pra-
xe, proč by ji tedy někdo měnil? 
A co ostatní záležitosti v obci? 

Tak jako se progresivně vyvíje-
jí technologie, život kolem nás, 
pak se musíme i my mentálně 
a názorově přizpůsobovat. Jistě mi 
většina z vás dá za pravdu, že nej-
důležitější mezi lidmi je především 
obyčejná lidská slušnost a péče 
o sousedské vztahy. Všichni 
si přejeme příjemné prostře-
dí ke společnému soužití a tak 
každý může přispět svou troškou 
do mlýna.     

Mgr. Š. Dvořáková
sdvorka@seznam.cz

Tímto se omlouváme panu Petrovi Braunovi za neuvedení jeho jména u článku s názvem: … pokračování „Šedé kroniky obce Kostomlaty nad Labem“ 
uvedeném v Kostomlatských novinách číslo 2/2013. Redakce Kostomlatských novin
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Jak je øízena samospráva - k zamyšlení, aneb o rybě, která ...

První Kostomlatské noviny

Věřím, že většině z nás není 
lhostejná budoucnost naší obce 
a současně se snažíme zajistit, 
ve všech aspektech, minimálně 
pro své potomky, perspektivu, 
klidnou a šťastnou budoucnost, 
vybudovat jim domov, ve kterém 
budou šťastní. Obec na kterou 
budou pyšní, kde budou vycho-
vávat další generace, případně 
kam se budou chtít vracet. Proto 
bych vám chtěl  nabídnout, pou-
ze k zamyšlení, nejen skutečnosti, 
které vycházejí ze závěrů Kont-
rolního výboru, jež byly předlo-
ženy Zastupitelstvu obce na říj-
novém zasedání dne 10. 10. 2013. 
V žádném případě není cílem 
těchto řádků vyvolávat vášnivou 
názorovou polemiku v nadcháze-
jících vydáních Kostomlatských 
novin, ale pokud vyvolají růz-
norodé názorové pohledy, není 
třeba s případnými oponenty 
vést sáhodlouhé diskuze v tisku, 
ale naopak projevit svůj postoj, 
zájem, např. aktivní účastí na ve-
řejném zasedání Zastupitelstva 
obce.

Zpráva kontrolního výboru 
pro ZO říjen 2013:

(zjištění Kontrolního výboru 
a navržená nápravná opatření 
jsou dostupná, v plném znění,  
v elektronické podobě, na webo-
vých stránkách Obecního úřadu, 
www.kostomlaty-obec.cz)

Není smyslem dnešních řád-
ků poukazovat na všechny ne-
dostatky, které se jako červená 
nit proplétají správou naší obce 
a jejího majetku po dobu man-
dátu a řízení obecní samosprávy 
paní starostkou Mgr. Hercoko-
vou. Avšak k vážnému zamyš-
lení je jistě skutečnost, zda paní 
starostka je vůbec ochotna 
a schopna systémově, efektivně 
a koncepčně řídit Obecní úřad, 
Radu obce, které je ze zákona 
svěřena velmi odpovědná role, 
i standardní procesy, které obci 
zaručí stabilitu, rozvoj, per-
spektivu, efektivní hospodaření, 
atd. Osobně si myslím, že doba, 
po kterou měla možnost paní 
starostka prokázat své schopnos-
ti, byla minimálně dostatečná, 
ale dle výčtu neustále se opaku-
jících závažných pochybení je 
zřejmé, že toho schopna není. 

Není přeci možné, aby Rada 
obce, zastupitelé a občané byli 
stále vystavováni absenci včas-
né a přesné informovanosti 
o chystaných zásadních krocích, 
aby jim byly informace účelově 
zkreslovány, aby po celé voleb-
ní období paní starostky nebyla 
přijímána nápravná opatření, 
která by měla být automatickou 
refl exí na zjištěné nedostatky, na-
víc přijaté usnesením zastupitel-
stva obce. Mnohdy se, bohužel, 

byla paní Mgr. Hercoková opa-
kovaně dotazována na tuto pro-
blematiku. Odpověď byla vždy 
shodná. „O ničem nevím – nic 
se neděje – nikdo nic neříkal“ 
( viz. zápisy ze ZO). A opravdový 
výsledek? Informovanost obča-
nů o zřízení kompostárny na po-
slední chvíli před datem vydání 
stanoviska obcí Krajskému úřa-
du, emoce mezi občany, zasedání 
a rozhodování zastupitelstva obce 
v naprosté časové tísni, a tak 

bych mohl pokračovat o nevy-
užívání dotací, a stále dokola 
a dokola. Nechci a nebudu, ale 
dovolím si vás velice požádat 
o zamyšlení se nad těmito řádky, 
těmito skutečnostmi, které jsou 
střípkem z mozaiky dění kolem 
nás, střípkem ze správy naší obce 
a které bych si přál, aby vás nene-
chaly lhostejné.

Richard Filip
Kostomlaty nad Labem

Dost těžce jsem nesl, že přesta-
ly vycházet Kostomlatské noviny. 
Jednak proto, že spolu s bývalým 
tajemníkem Láďou Hermanem 
jsme se snažili na začátku osmde-
sátých let minulého století vydá-
vat Kostomlatský zpravodaj, ten-
krát tištěný na cyklostylu (pokud 
dnešní mladí nevědí, co to bylo, 
tak strojek, kde popsaná blána 
předávala tisk na nahnědlé papí-
ry podobné pijáku). Co ale bylo 
horší, potištěné blány se měly 
z nařízení OV KSČ archivovat. 
To jsme nikdy nedělali a nikdo 
to nekontroloval. Vycházeli jsme 
přitom z předpokladu, že o dění 
v obci by měli vědět i občané, 
kteří se z jakýchkoliv důvodů 

nemohou zúčastnit zasedání 
zastupitelstva, veřejných či spor-
tovních událostí a mohli být ales-
poň tak informováni.

Postupně se zdokonalovala 
jak technika tisku, tak i obsah. 
Směle mohu dnes prohlásit, 
že tento zpravodaj nám závidě-
ly i mnohem větší obce a města. 
A také proto, že ne všichni mají 
internet a na noviny se těší.

Děkuji děvčatům z redakční 
rady, že se tohoto nevděčného 
úkolu zhostila. Držím jim palce 
a vzkazuji, nenechte se otrávit.

Pokud se mohu svěřit, 
co se mi nelíbí, pak je to sice 
moderní, ale moc jednoduchá 
„hlavička“.

Antonín Bárta

Pohled na místo budoucí kompostárny

nejedná pouze o drobná pochy-
bení, ale dle výsledku červnové 
kontroly Oblastním inspekto-
rátem práce pro Středočeský 
kraj na OÚ Kostomlaty n. L., 
o velice závažná porušení pra-
covně-právních vztahů, resp. 
porušení zákona. Za podobně 
závažné pochybení, minimálně 
v úrovni naprostého nezájmu 
o budoucnost obce, bych pova-
žoval možnost občanů se vyjád-
řit k plánovanému provozování 
kompostárny v katastru obce. 
Minimálně rok a půl bylo v obci 
veřejným tajemstvím, že jeden 
z podnikatelských subjektů 
chystá uskutečnit podnikatelský 
záměr v podobě provozu kom-
postárny. Minimálně rok a půl, 
v rámci veřejnosti přístupném 
zasedání zastupitelstva obce, 
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Rozhovor s Ing. Zdeňkem Šilarem
Přinášíme Vám rozhovor 

s majitelem společnosti Dag-
ros. Firma sídlí v Kostomlatech 
od roku 2005 a nyní připravuje 
stavbu nového areálu na východ-
ním okraji obce u silnice směrem 
na Nymburk. Společnost se za-
bývá obchodem se zemědělskou 
technikou, prodejem a servisem 
zemědělských strojů a náhrad-
ních dílů. Aktuálně zastupuje 
v České a Slovenské republice 
25 výrobců zemědělské techniky.

Jaká byla vaše cesta k pod-
nikání v prodeji zemědělských 
strojů? 

 
Pocházím z jedné východo-

české vesnice, která je přibližně 
stejně velká jako Kostomlaty, kde 
jsem vyrůstal na statku, odtud 
mám k zemědělství velmi blíz-
ko. Od malička mě fascinovaly 
zemědělské stroje, hlavně sklíze-
cí mlátičky, se kterými jsem měl 
možnost několik let formou bri-
gády pracovat.

Po ukončení studia na České 
zemědělské univerzitě jsem na-
stoupil do společnosti, kde jsem 
měl na starost servis sklízecích 
mlátiček. Po dvou letech jsem se 
vypracoval na pozici ředitele dce-
řiné společnosti. Po osmi letech 
padlo rozhodnutí se osamostat-
nit a s bývalým kolegou a jedním 
známým jsem založil společnost 
s ručením omezeným Dagros. 

Jak se daří Vašemu podnikání 
v krizových časech? 

 
Krize samozřejmě ovlivňují 

i naše podnikání. Během deseti 
let, co Dagros existuje, jsme za-
žili největší propad v roce 2009. 
Za deset let jsme se však dostali 
na zhruba desetinásobek obratu 
oproti prvnímu roku a počet lidí 
ve fi rmě se z původních třech 
zakládajících spolumajitelů roz-
rostl na současných 40 zaměst-
nanců. Stále hledáme sortiment, 
kterým se chceme odlišit od 
ostatní konkurence. V loňském 
roce jsme například začali nabí-
zet vyorávání cukrovky vlastními 
stroji.

 
Je problém sehnat šikovné 

řemeslníky? Myslíte na výchovu 

vlastních zaměstnanců? 

Šikovných řemeslníků je bo-
hužel jak šafránu. Proto jsme se 
v loňském roce, po vzoru ze za-
hraničí, rozhodli navázat spolu-
práci s nymburským učilištěm, 
kde mají obor opravář zeměděl-
ských strojů. Učňové od druhého 
ročníku u nás mají možnost ab-
solvovat praxi a my si mezi nimi 
můžeme vytipovat naše budoucí 
servisní techniky.

Proč jste se rozhodl fi rmu 
vybudovat a rozvíjet v Kosto-
mlatech? 

 
V roce 2003, kdy vznikl 

Dagros, jsem s rodinou bydlel 
v Milovicích. Při hledání vhod-
ného sídla společnosti jsem do-
stal několik tipů, mezi nimiž byl 
i kostomlatský Dvůr. Po dohodě 
s panem Malypetrem, který nám 
poskytl na tu dobu vhodné pro-
story, jsem tedy v Kostomlatech 
začal pracovat. Po dvou letech 
začala ve fi rmě pracovat i moje 
žena. Když se naskytla možnost 
zakoupit pozemek na výstavbu 
rodinného domu, neváhali jsme, 
a v roce 2008 jsme se přestěhova-
li. Proto se mi nechce fi rmu ni-
kam stěhovat, když již mnoho za-
městnanců je buď místních, nebo 
z blízkého okolí. Během deseti 
let si na naše působení v Kosto-
mlatech zvykli naši dodavatelé 
i odběratelé. 

 
Proč se fi rma rozhodla 

ke stavbě nového areálu? 
 
Sortiment dodávané techniky 

se nám výrazně rozrostl. Narost-
ly i rozměry dodávaných strojů, 
například sklízeče ROPA se ne-
vejdou do žádné haly ve dvoře. 

Počet zaměstnanců se také zvýšil 
a kapacita kanceláří je nedosta-
tečná. Z toho vyplynula nutnost 
vybudovat větší prostory. 

Kapacita servisní dílny bude 
mnohonásobně větší oproti sou-
časnému stavu a bude umožňo-
vat opravy i těch největších strojů 
během celého roku v teple a pod 
střechou. S novými prostory bu-
deme schopni nabízet našim zá-
kazníkům opět více služeb, čímž 
poroste potřeba zvýšit počet 
zaměstnanců, hlavně servisních 
techniků. Budeme muset posílit 
nejen servis, ale i marketing, ob-
chod i administrativu. 

 
Jaké je časové rozvržení stav-

by, kdy bude dokončena? Může-
te popsat průběh stavby, výhody 
i nevýhody, které nový areál 
přinese? 

 
Nabrali jsme poměrně velké 

zpoždění během jednání se stá-
tem o odkupu části pozemku. 
Nyní je dokončení plánováno 
na závěr roku 2014. Pro stavbu 
jsme vybrali pozemek určený dle 
územního plánu Kostomlat pro 
průmyslovou zónu. Pro návrh 
stavby jsem oslovil osvědčeného 
architekta, který navrhoval i náš 
domek. Stavbu zadáme generál-
nímu dodavateli, který ji pro nás 
realizuje tzv. na klíč s předpoklá-
danou dobou realizace do dva-
nácti měsíců.

Hlavní vjezd do areálu je navr-
žen ulicí K Přejezdu. Příjezdová 
komunikace bude upravená dle 
požadavků Policie ČR, s úpravou 
křižovatky, částečným rozšíře-
ním komunikace a vybudováním 
výhybny. Určitá výhoda souvisí 
s vybudováním elektrické přípoj-
ky, dle informací ČEZu bude pří-
vod elektřiny umístěn do země 

a budou odstraněny nevzhledné 
sloupy u některých domů v ulici 
9. května. Naopak nevýhodou 
bude zvýšený provoz na příjez-
dové komunikaci. Tento provoz 
bude hlavně ráno a odpoledne 
během najíždění zaměstnanců 
do práce a z práce. Nebudujeme 
zde žádné překladiště, kde by se 
střídal jeden nákladní automobil 
za druhým, ani výrobní závod 
s třísměnným hlučným pro-
vozem. Provoz budou tvořit 
převážně osobní a dodávkové 
automobily. Občasně i náklad-
ní automobily, ale protože se 
snažíme stroje dodávat přímo 
konečným uživatelům, nebudou 
tak často zajíždět do Kostomlat, 
ale přímo k zákazníkům. Myslím 
si, že za deset let si naší činnosti, 
jelikož není nijak rušivá, mnoho 
občanů ani nevšimlo. 

 
Jak se Vám a Vaší rodině 

v Kostomlatech žije? Co se Vám 
líbí, případně nelíbí. 

 
V Kostomlatech se mi žije 

dobře. Jsem rád, že jsme se do 
Kostomlat s rodinou tzv. „napla-
vili“. Protože jsme tady opravdu 
spokojeni, přivedli jsme sem ve 
druhé vlně i rodiče mé ženy. Po-
kud se mám vyjádřit k tomu, co 
se mi nelíbí, tak to je nedostateč-
ná kapacita mateřské školky a ne-
schopnost dohodnout užší spolu-
práci školky se základní školou. 
Po rozšíření kapacit se do školky 
přesto nedostali všichni uchaze-
či. Každý rok posloucháme, jak je 
kapacita školy nevyužitá, ale zřej-
mě nikdo neřeší možnost využití 
volné kapacity pro školku. 

 
Kde v okolí nejraději trávíte 

volný čas? 
 
Volný čas se snažím trávit, co 

nejvíce to jde, s mojí rodinou, 
jelikož jsem během pracovního 
týdne hodně v práci a na cestách, 
doháním to hlavně o víkendech. 
Protože obě starší dcery závod-
ně plavou, hodně volného času 
trávím na plaveckých závodech. 
Snažím se také co nejvíce vyjíždět 
po okolí na kole.  

 
Děkuji za rozhovor.

Lenka Michálková



strana 6  číslo 3 - listopad 2013

Publikace 790 let obce Kostomlaty nad Labem a kalendář Místopis Nymburska 2014 jsou k zakoupení 
na obecním úřadě nebo v knihovně. Cena publikace je 49,- Kč; cena kalendáře 53,-Kč.

Na úvod oslava. V letošním 
školním roce je budovám nové 
školy 30 let a oslava proběhla ve 
dvou vlnách, v první jsme při-
pravili mimořádnou školní aka-
demii, ve druhé byl uspořádán 
den otevřených dveří s dopro-
vodným programem. 

Všechno je jinak. Do školní 
družiny nastupuje nová vycho-
vatelka a střídá kolegyni chysta-
jící se na zasloužený odpočinek. 
Do měsíce si třídní učitelka 
5. třídy přetrhne při dálko-
vém studiu Achillovu šlachu 
a ze zaslouženého odpočinku je 
pracovní úvazek minimálně do 
Vánoc. 

Republikového finále OVOV 
(atletická soutěž olympioniků 
Změlíka a Šebrleho pod názvem 
Odznak všestrannosti olympij-
ských vítězů) v Praze se účast-
níme 5. - 7. 9.

Na DDH (dopravní hřiště) je-

dou děti ze 4. třídy v pátek 13. 9.
Výpadek proudu nastal v pá-

tek 20. 9.
Monitorovací zpráva k pro-

jektu EU je odeslána 25. 9. 
Blíží se oslavy 30-ti let - fini-

šujeme.
Středa 2. 10.: dopoledne 

máme generálku na Akademii. 
Premiéra vypukla v 17 hodin 
a byla za účasti min. 300 lidí 
úspěšná. Stínem, jak je již ně-
kolik posledních let tradicí, je 
volné, hlučné a maminkami 
naprosto ignorované pobíhání 
malých dětí v hale BIOS. Nej-
spíše došlo k záměně sportovní-
ho vystoupení za kulturní! Tak 
zase za rok?

Dobrovolné vstupné 6 827,- Kč 
bude věnováno na hračky do škol-
ní družiny. Dalších 5 tis. Kč oče-
káváme za reklamní spolupráci 
s pojišťovnou Kooperativa.

Na výstavu Zemědělec do 

Lysé odjíždí 7. třída den poté.
Sobota 5. 10. zastihla ško-

lu při dnu otevřených dveří. 
V každé třídě jiná expozice, 
v hale BIOS mažoretky, v cen-
trální hale nezapomenutelný 
koncert našich dětí ze ZUŠ Lysá 
n/L. Důstojná oslava patřila 
všem, kteří se o stavbu školy 
zasloužili.

Baletní představení v nym-
burském divadle zhlédla 9. třída 
v úterý 8. října.

Florbalový turnaj na ZŠ RAF 
v Nymburce absolvovali hráči 
ze 4. a 5. třídy druhý den.

Na úřad práce jede 9. třída 
v úterý 15. 10. Ten den proběhla 
pravidelná revize AVP.

Na stáž do ped.-psych. 
poradny odjíždí výchovný po-
radce den poté. Přijíždí Ovoce 
do škol.

Princezna na hrášku, pohád-
ku v nymburském divadle, uvi-

děly děti z 1. 2. a 3. třídy ve čtvr-
tek 17. 10.  Preventisté požární 
ochrany měli ten den školení 
v obecním domě, žádná pohád-
ka.

V pátek 18. 10. proběhla 
montáž wifi připojení kantor-
ských pracovišť.

Nový žák do 3. třídy přibyl 
v úterý 22. října.

V rámci finanční gramot-
nosti proběhl seminář pro 
4. a 5. třídu / čtvrtek 24. 10. Ve-
čer zasedá nová školská rada.

Hned po podzimních prázd-
ninách odjíždí ve čtvrtek 31. 10. 
děti 2. a 3. roč. na plavecký vý-
cvik. Ukončen bude 16. 1. 2014.

Kontrola z Inspektorátu bez-
pečnosti práce čeká školu ve 
středu 6. 11.

Na výročí VŘSR připadne 
sběr papíru. Večer opět zasedá 
školská rada.

ZŠ Kostomlaty nad Labem

Zprávy ze školy

790 let Kostomlat nad Labem

Občané Kostomlat si prohlížejí obecní kroniky Pamětní kniha

 Školství
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BIOS je ovládána po internetu

Zprávy z Mateøské školy

Nabízelo se to. Malý jedno-
duchý termostat za 2,5 tisíce 
Kč, instalovaný v hale BIOS na 
začátku zimy roku 2011, plus 
další úpravy na zateplení, které 
má na svědomí bývalý správ-
ce haly pan František Touš, 
snížily erární výdaje na plyn 
o 100 000 korun.  Příjemný po-
hled na fakturu za plyn nám 
vnukl myšlenku vytápění v hale 
ještě víc a lépe zautomatizovat, 
dopřát sportujícím větší teplotní 
komfort a správci haly umožnit 
na dálku, po internetu, opera-
tivní ovládání a přesnější nasta-
vování teplotního režimu podle 
rozvrhu v BIOSce. Ale hlavně 
jsme chtěli a chceme, aby po-
hled na příští faktury za plyn byl 

V září jsme po prázdninách 
přivítali v MŠ 81 dětí. Začát-
kem školního roku ještě některé 
děti uronily pár slziček, ale dnes 
se již do školky převážně těší, 
a naopak z ní nechtějí odcházet.

První podzimní měsíc jsme 
zahájili přednáškou pro rodiče 
s názvem „Jak pomoci dětem 
v úspěšném vstupu do školy“. 
Přednášející, speciální pedagož-
ka Mgr. Jitka Urbanová, sezná-
mila rodiče s pojmy školní zra-
lost, odklad školní docházky... 
Také jsme podnikli první výlet 
do Hálkova divadla v Nym-
burce, kde na nás čekal Honza 
Krejčík s vystoupením „Kouzel-
ná slůvka“. Koncem měsíce bylo 
ve školce zrealizováno ve spo-
lupráci s Pedagogicko-psycho-
logickou poradnou Nymburk 
šetření správné výslovnosti 
a laterality.

ještě příjemnější.
Zastupitelstvo na jaře 2013 

schválilo záměr realizovat v hale 
BIOS novou přesnější regula-
ci topení a větrání. Přes letoš-
ní prázdniny namontoval pan 
Bohuslav Dvořák čidla v hale, 
doplnil elektroinstalaci a pro-
gramovatelný regulátor v rozva-
děči. Technik od dodavatele do 
něj vytvořil a nahrál program, 
pan Tomáš Tykva umožnil přes 
ikostomlaty.net dálkový přístup 
po internetu. Po cca týdnu zkou-
šení a ladění jsme pak mohli říci 
„hotovo“. Letošní topná sezóna 
už bude plně pod kontrolou no-
vého zařízení. Předpokládáme, 
že celkové náklady na instalaci 
okolo 70 tisíc korun by měly být 

v podobě úspor za plyn do dvou 
let zpátky. 

Všem lidem, kteří se na věci 
podíleli, a správcům, kteří ji 

nyní využívají, patří za jejich 
aktivní přístup náležité podě-
kování.

Vladimír Zalabák

Ukázka obrázku z webového prohlížeče, který slouží správci haly k dálkovému nastavení 
a odečítání hodnot

V říjnu uvítaly děti v MŠ 
divadlo s pohádkou Medvídek 
Medoušek. Děti si také vyrobily 
svíčku a voskovku v Šestajovic-
ké svíčkárně. 

Některé předškolní děti se 
svými rodiči zahájily program 
Maxík, který vede i v letošním 
roce v odpoledních hodinách 
učitelka MŠ Mgr. Jitka Urbano-
vá. Děti z Kytičkové třídy byly 
na výletě v Lysé nad Labem, 
kde zhlédly výstavu vláčků.
5. 10. 2013 oslavila MŠ své 
35. výročí zahájení provozu. 
MŠ byla v dopoledních hodi-
nách otevřena pro veřejnost, 
návštěvníci si v Balónkové třídě 
mohli prohlédnout staré foto-
grafie a kroniky. Poděkování 
patří všem rodičům, kteří se 
podíleli na občerstvení pro tuto 
akci.

V prosinci se děti mohou tě-

šit na další divadelní předsta-
vení, na Mikulášskou nadílku 
na zámku Radim a na vánoční 
posezení s rodiči.

V uplynulém období se ma-
teřská škola pokoušela o zís-
kání grantu na obnovu školní 
zahrady v projektu Zahrada 
hrou. Přestože nebyla naše MŠ 
pro tento projekt vybrána, dě-

kuji všem sponzorům, kteří 
nám přislíbili finanční podporu 
a také těm, kteří nám ji poskytli 
i bez zvolení do programu. Ze 
sponzorských darů budou pro 
školní zahradu zakoupeny dva 
lanové prvky.

Mgr. Markéta Borecká
ředitelka MŠ

 Školství
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Letošní nový školní rok jsme 
zahájili Dnem otevřených dve-
ří, na kterém jsme mohli přivítat 
i nové tváře. Jsme rádi, že nabíd-
ka volnočasových aktivit pro děti 
i dospělé je stále více využívaná.

V říjnu proběhla Drakiáda, na 
které nám tradičně nefoukalo. 
Draky si děti malovaly různými 
výtvarnými technikami.

Na Halloweenu jsme dlabali 
a zdobili dýně, a ani tentokrát 
nechyběl lampionový průvod.

Do konce roku připravuje-
me Adventní výstavu v sobotu 
30. 11., Mikuláše ve středu 4. 12. 
a Dopis Ježíškovi ve středu 18. 12. 
V novém roce plánujeme Kar-
neval a to na 15. 2. 2014. Bližší 
informace aktuálně zveřejníme.

Rádi bychom poděkovali za 
podporu všem sponzorům, ře-
diteli ZŠ, obci Kostomlaty n. L., 
členům DKK, dobrovolníkům 
podílejícím se na programu nebo 
jednorázových akcích, a také 
všem, kteří naše akce navštěvují.

 DĚKUJEME.

klub.kamarad@seznam.cz
www.klubkamarad.cz

Děti se seznámí s myslivostí, péčí o zvěř, ochranou přírody 
a kynologií. Kroužek se koná každé pondělí od 16 hodin v myslivně, 
ul. Školní 457, Kostomlaty n. L.

Kontakty: František Touš tel.: 604 472 756, Milan Váša 777 101 873

 V listopadu jsme pro 
děti uspořádali již tradiční 
Halloween. Odpoledne si děti 
vydlabaly dýně, které jsme po-
tom rozmístili po vesnici. Prů-
vod účastníků, který po setmění 
procházel obcí, pak čekala pěkná 
podívaná na svítící vydlabané 
dýně. V sále hasičské zbrojnice 
se pak děti i dospělí bavili při 
hudbě. Nejlepší odměnou za naši 
práci je pro nás pohled na skota-
čící děti s úsměvem na tváři. Dle 
hojného počtu účastníků i podle 
ohlasu můžeme říci, že se nám 
akce vydařila.

 Další akci, kterou připravu-
jeme opět pro děti, je MIKU-

Z činnosti sboru SDHMyslivecký a ekologický kroužek 
Mysliveckého sdružení Polabí LÁŠSKÁ NADÍLKA, která bude 

6. 12. 2013 od 17 hodin v sále 
hasičské zbrojnice. Prosíme ro-
diče, aby balíčky pro děti řádně 
podepsali a před akcí dali orga-
nizátorům. Přijďte s námi přiví-
tat čas svátků, klidu a pohody, 
přijde i Mikuláš, anděl, ale i čert.

13. 12. se koná Valná hromada 
SDH v sále hasičské zbrojnice.

Přichází doba adventu a vá-
nočních svátků, a tak bych chtěla 
všem popřát osobní i rodinnou 
pohodu a do nového roku hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

za SDH Hronětice                                                                                      
Jaroslava Škorničková

     INZERCE                                                                                                        

KÁCENÍ A ŘEZ
RIZIKOVÝCH STROMŮ 
STROMOLEZECKOU
TECHNIKOU

tel.: 606 527 091 www.kaceni.eu

 Spolkový život
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V á ž e n í 
s p o r t o v n í 
přátelé, ob-
čané Kosto-
mlat, čas 
dovolených 
a prázdnin 

je již minulostí a čekají nás přípra-
vy na nejkrásnější svátky  roku, 
Vánoce.

Nás, TJ Sokol čeká kromě těch-
to příprav zahájení rekonstrukce 
sociálního zařízení Sokolovny, 
které bylo rekonstruováno asi 
před dvacetipěti léty. Hlavně 

„A“ tým je po 11 odehraných 
utkáních na 10. místě s 11 body 
a má před sebou poslední dvě 
utkání podzimní části OP, doma 
s Ostrou a v Městci Králové.
Družstvo se potýká s mnoha ab-
sencemi, kvůli zraněním chybí 
hned 5 hráčů základní sestavy,
další absentují z neznámých dů-
vodů. Snad nám zimní přestáv-
ka pomůže a trenérům Šulcovi 
a Novákovi se budou všichni ma-
rodi hlásit do přípravy.

Dorost – mužstvo dorostu na-
stoupilo do podzimní části soutě-
že bez stálého trenéra.  

Dorostenci jsou před posled-
ním kolem podzimu na 10. místě 

Zprávy ze sportu

Fotbal - dorost

Fotbal - žáci

pánské WC dosluhuje, nesplňuje 
hygienické podmínky a nedělá 
ani dobrou vizitku naší Sokolov-
ně.

Stavební práce bychom chtěli 
započít  ještě do konce roku a po-
kračovat v roce 2014, aby alespoň 
nově rekonstruované  pánské 
WC bylo k užívaní na plesovou 
sezonu. Doufám, že se nám ten-
to úkol  pomocí vybraných fi rem 
a svépomocí podaří splnit.

Někteří z Vás možná již vědí, 
že naše restaurační zařízení 
má nového nájemce. Nájemní 

smlouvu ukončila k 1. září 2013 
paní Jitka Krupičková. Dvacettři 
let pracovala pro náš Sokol a patří 
jí za to náš dík. Naší novou sleč-
nou hostinskou je Markéta Tou-
šová. Jejím příchodem a hlavně 
velkou chutí do práce se změnila 
i restaurace. Nová malba, světlé 
záclonky a celkově nové vybave-
ní dělají restauraci příjemnější 
a útulnější. Zveme Vás tímto 
k návštěvě.

Vážení občané Kostomlat, 
protože je to poslední možnost 
jak Vás oslovit a konec roku 

se úprkem blíží, chtěla bych nej-
prve poděkovat všem příznivcům 
Sokola, všem sponzorům předně 
OÚ Kostomlaty bez jejichž fi -
nanční i věcné pomoci by Sokol 
nemohl žít.

Přeji Vám všem, všem od-
dílům příjemné prožití svátků 
vánočních v klidu svých nejbliž-
ších, hodně zdraví v Novém roce 
a nám, aby úkoly, které jsme si 
předsevzali, se nám podařilo bez 
velkých problémů splnit.

Vávrová Eva – starostka TJ

 Sport

Žáci – mužstvo žáků si vede ve 
své soutěži se střídavými úspě-
chy. V tabulce okresního přebo-
ru žákům patří 5. místo. Chlapci 
střídají výborné výkony se slabší-
mi. Jsou schopni porazit jakého-
koliv soupeře, ale bohužel také 
prohrát se soupeřem, který nemá 
takové kvality jako naše mužstvo. 
Hoši si někdy myslí, že vítězství 
jim spadne do náruče samo, ne-
dají do hry takové zaujetí a umě-
ní, jaké by bylo třeba při cestě za 
úspěchem. Nelze vše hodnotit 
negativně. Stále je na čem stavět 
a pokud se zlepší přístup chlapců 
k tréninkům a zápasům, je zde 
předpoklad lepších výsledků.

Trenéři
 Kořán M., Muller D.

Přípravka – příprava byla za-
hájena na hřišti TJ v polovině 

se 3 body. Dorost prochází slo-
žitým obdobím, na straně jedné 
se podařilo stabilizovat kádr, na 
straně druhé mužstvo funguje 
jen díky obětavosti manželů Šul-
cových, kteří suplují trenéra, kte-
rého se nám zatím nedaří získat.

Apelujeme proto na vás přiz-
nivce kopané pomozte nám vyře-
šit situaci trenéra dorostu.

Pro mužstvo dorostu jsme 
získali sponzorským darem od 
General pojišťovny sadu dre-
sů, brankařský dres a tři míče.
General pojišťovně děkujeme. 
Podívejte jak to klukům sluší.                                                                                                                                           

 
Předseda fotbalového oddílu

Petráš Josef

srpna 2013. Mistrovské zápasy 
začaly 2. 9. 2013. Bylo sehráno 9 
mistrovských utkání, 3 vítězné, 1 
remíza a 5 proher  se ziskem 10 
bodů a skóre 43 : 60. 
Střelci branek : Šimon Mitáš - 18, 
Jakub Nosek - 15, Martin Kukal - 4 
a po jedné brance Štěpán Polák 

a Vojtěch Nosek.
Velkým nedostatkem bylo, že 

pro celou podzimní sezónu bylo           
k dispozici pouze 8 hráčů. Nadějí 
je, že na podzim začalo chodit na 
tréninky 10-12 zájemců ročníky 
2006-2008 a tak doufáme, že jim 
to vydrží i nadále. TJ zakoupila 

pro tyto malé fotbalisty 10 ks míčů 
velikosti č. 3.

Jarní příprava bude zahájena 
ve čtvrtek 9. 1. 2014 v hale Bios 
v 16:30 hod, a to každý týden 
až do konce.

Trenéři přípravky
Ing. Včelka J., Ing. Šubrt J.

Derby Ostrá - Kostomlaty n. L. – 1:1
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Prohráváme, abychom se naučili vyhrávat

Tabulka krajského pøeboru žen 2013-14

T o h l e 
přesně platí  
o naších mlá-
dežnických 
družstvech, 
které letos 
v s t o u p i l y 

do kolotoče krajského přeboru 
mladších žákyň a starších žáků. 
První podzimní zápasy potvrdily 
u dívek opodstatněnost rozhod-
nutí přebor přihlásit. Toto mla-
dé družstvo bez volejbalových 
zápasových zkušeností odehrálo 
první přípravné zápasy v Benát-
kách, kde se hráčky seznámily 
s předzápasovými  pravidly a ri-
tuály. Samostatná hra byla hodně 
kostrbatá. Poslední zápas však 
byl již na určité úrovni. První 
mistrovské zápasy pak už doka-
zovaly, že se v krajském přeboru 
neztratíme. I když bez vítězství, 
hráli jsme vyrovnané zápasy 
a mnohdy chybělo už jen trochu 
štěstí. Máme před sebou ještě 
celou sezonu, a proto opravdu 
platí, prohráváme, abychom se 
naučili vyhrávat. Jelikož v tomto 
období  ještě není sport o vý-
sledcích, ale o motivaci a udrže-
ní dětí u sportu, rozhodli jsme 
se poslat dvě naše zatím nejlepší 
hráčky na výběrové soustředění 
do družstva výběru Středočes-
kého kraje. To jestli se Bureška 
a Bártovka do družstva dostane, 
nevíme. Výběr je ze všech nejlep-
ších krajských hráček. Děvčata 
mají všechno ve svých rukou 
a my jim jen ve všem pomůžeme. 
Pro ostatní to znamená, že pokud 
budou pilně trénovat, mají příští 
rok šanci se do výběru podívat. 
Družstvo chlapců má letos těž-

ký úkol. Věková nesourodost 
a nedostatek hráčů odpovídající 
předepsanému ročníku nás do-
nutil přihlásit družstvo do star-
ších žáků, i když věkově je většina 
ještě v kategorii mladší. Družstvo 
letos bojuje proti přesile, ale vě-
říme, že v budoucnu se letošní 
těžká sezona vrátí v nasbíraných 
zkušenostech. V letošním období 
dvakrát týdně trénuje ve volejba-
lovém oddíle 35 dětí pod vede-
ním 4 trenérek, které vedou děti 
ve svém volnu a zdarma. Chtěl 
bych jim touto cestou moc podě-
kovat, protože vím, že je čeká ješ-
tě letos mnoho volejbalových ne-
dělí. Chtěl bych poděkovat i všem 
rodičům, kteří nám pomáhají 
s dopravou nebo s organizací. Měl 
jsem moc hezký pocit, když jsem 
v prvním kole krajského přeboru 
dívek viděl skvěle zabezpečené 

občerstvení a návštěvu rodičů, 
kteří fandili. Děkujeme i sponzo-
rům, že pomohli s dresy, a obci 
za podmínky jak na hřišti, tak 
v hale. Věřím, že tyto investice se 
nám všem vrátí, protože se říká, 
že sport je nejlepší prevence proti 
většině problémů, které nás spo-
lu s výchovou mládeže provází. 
Družstvo žen po loňské premiéře 
v krajském přeboru začalo v této 
soutěži druhou sezonu. Loňská 
se příliš nevydařila, kdy jsme se 
umístili na spodní části tabulky. 
Letošní polovina sezony byla vý-
razně lepší a jsme se stejným po-
čtem bodů za třetí Lysou. To, že 
v tabulce jsou za námi velká měs-
ta jako Mělník nebo Neratovice, 
nás těší. V průběhu sezony jsme 
odehráli zápasy v různých sesta-
vách, tak jak to vycházelo časo-
vě matkám dětí a zaměstnaným 

hráčkám. Děkuji proto všem za 
svůj podíl na chodu VK. Naše 
plány na příští rok a další část 
sezony jsou hlavně v udržení pří-
znivého umístění v tabulce. Naše 
priorita je však práce s mládeží, 
která spočívá ve dlouhodobé sta-
bilizaci mládežnických družstev 
v krajském přeboru a vytvoření 
návaznosti věkových katego-
rií. Tenhle úkol je o trpělivosti 
a vytrvalosti. Protože volejbal je 
pro děti v začátku hodně složitý 
a k samotné hře můžeme při-
stoupit až po dlouhém nácviku 
základních dovedností. Tím se 
liší od ostatních sportů a trenér 
čeká na výsledky někdy i několik 
let. Proto, přeji všem trenérkám 
trpělivost, rodičům shovívavost, 
protože cesta je dlouhá, ale stojí 
za to.

Iveta Mezulianková

1. TJ Lokomotiva Nymburk 16 15 1 46 : 10 1336 : 977 43
2. VSC Čelákovice 16 13 3 44 : 19 1450 : 1178 38
3. TK Slovan Lysá nad Labem 16 11 5 37 : 23 1351 : 1176 31
4. TJ Sokol Kostomlaty 16 11 5 37 : 25 1378 : 1245 31
5. TJ Neratovice B 16 10 6 31 : 32 1251 : 1294 24
6. SPP v Odoleně Vodě 16 3 13 24 : 41 1264 : 1445 14
7. TJ Sokol Brandýs nad Labem 16 3 13 18 : 40 1066 : 1303 13
8. VK Karbo Benátky nad Jizerou B 16 4 12 17 : 39 1085 : 1279 12
9. TJ EMĚ Mělník B 16 2 14 18 : 43 1118 : 1402 10

 Sport
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Obnova kostela sv. Bartoloměje

Staøí Germáni v Kostomlatech

Ještě před koncem letošního 
roku začnou práce na dalších opra-
vách původního barokního krovu 
kostela sv. Bartoloměje, který je 
v havarijním stavu. Celý krov 
je těžce poškozen dřevokazným 
hmyzem a dřevokaznými houba-
mi, hlavně dřevomorkou, která 
poškodila i nosné zdivo kostela. 
Pokud by nákaza pokračovala, 
mohlo by dojít k narušení statiky 
stavby. 

Po vyhodnocení celkového sta-
vu krovu a jeho součástí (kované 
vzpěry, sanktusová věžička, apod.) 
bylo rozhodnuto, že krov se bude 
opravovat systémem protézování, 
což znamená, že těžce poškozené 

části krovu se označí, vyříznou, 
nahradí novými tesařskými prvky 
a spojí původními tesařskými 
spoji. Pomocí této metody lze za-
chovat co největší část původního 
barokního krovu.

Části krovu a nosného zdiva za-
sažené dřevomorkou a dřevokaz-
ným hmyzem budou chemicky 
sanovány, aby se napadení neší-
řilo do celého objektu. V praxi to 
vypadá tak, že se napadená místa 
očistí a postříkají roztokem, který 
houby a hmyz zahubí. 

V minulých letech zatékala přes 
krov do hlavní lodi voda, a to ve 
značném množství. Mimo jiné to 
vedlo i k vážnému poškození fre-

sek v interiéru kostela. Teď je tedy 
nutné v první řadě opravit krov, 
aby voda dále nezatékala, fresky 
mohly před budoucí plánovanou 
opravou řádně vyschnout, zajistila 
se statika objektu a předešlo další-
mu poškození.

Do konce letošního roku lze 
provádět opravu krovu, která bude 
fi nancovaná s přispěním Minis-
terstva kultury, Obecního úřadu 
Kostomlaty a farnosti.

Dosud byly na kostele prová-
děny převážně práce tesařské na 
opravě krovu presbyteria, který byl 
také poškozen houbou. Bylo také 
nutné opravit sanktusovou věžič-
ku, která byla mimo jiné poškoze-

na střelbou, zřejmě na konci druhé 
světové války, o čemž svědčí díry 
po kulkách. Kvůli napadení škůd-
ci bylo nutné vyměnit přibližně 
80 procent konstrukčních prvků 
této věžičky. Jednotlivé ramenáty 
(žebra, která dávají věžičce tvar) 
byly natolik shnilé, že bylo nutné 
přistoupit k jejich náhradě. Původ-
ní barokní kříž ze sanktusové vě-
žičky je momentálně u restaurátora 
a průzkum, který restaurátor-
ská fi rma Houska & Douda pro-
vedla, zjistil, že kromě objímky 
ke hromosvodu nebyl kříž nikte-
rak upravován. Jedná se tedy o pů-
vodní kříž z doby výstavby kostela, 
který má všechny původní kované 
prvky. Průzkum rovněž odhalil, že 
kříž byl původně pozlacený (bude 
tedy i v tomto ohledu uveden 
do původního stavu).

Robert Kopp
Arcibiskupství pražské

Stavební odborUkázka poškození ramenátů sanktusové věžičky ...nově vyprofi lované

Kdekdo pocházející z Kostomlat 
zná již onu mnohokrát opsanou 
a citovanou větu, že obec byla pod-
le lexikonu založena roku 1223 atd. 
Tímto letopočtem vlastně začíná 
pro Kostomlaty čas na tomto svě-
tě. Ale možná jenom pár nadšenců 
nebo vzdělanců ví, kdo tu žil před 
prvními osadníky, jejichž krev 
možná ještě u pár našich spolu-
občanů může kolovat. Z obecného 
dějepisu každý z nás ví, že před Slo-
vany v české kotlině žili Germáni 
a ještě před nimi Keltové. Tyto stí-
nem zapomenuté časy doby bron-
zové a železné nám však, jako jinde 
v tzv. barbariku (rozumějte Evropu 
vně hranic Římské říše), pomáhá 
odhalit archeologie, do jejíhož od-
borného zájmu se naše obec (nyní 
mějme na mysli Kostomlaty samot-
né, bez přidružených obcí) dostala 
několikrát. Zdejší země odhalila svá 
tajemství a ukázala, že Kostomlaty 
jsou vlastně obklopeny germánský-
mi pohřebištěmi z různých dob. 

Nejstarší nálezy pocházejí ze 

starší doby římské (tzn. 0 – 50.n.l.) 
a pocházejí z míst na jihovýchod od 
železniční stanice (např. na dnešní 
zahradě domu č.p. 348 a poté kde-
si ve dnešní zástavbě od nádraží 
směrem k Hrabovce). Vzhledem 
k objevům v témže okolí se zde 
pravděpodobně nalézalo větší žáro-
vé pohřebiště (tedy to, kde byl ulo-
žen pouze popel zemřelých), kam 
dávní obyvatelé ukládali své mrtvé 
i s dary – odsud také pochází nej-
více cenných nálezů, z nichž jsou 
některé trvale vystavené v podě-
bradském muzeu (například úlom-
ky bronzových nůžek, přezky, pánve 
a dokonce i pro archeologii ger-
mánských Čech jedinečná vyšší ná-
doba s ozdobným ouškem). Z dějin 
víme, že v této době přicházeli do 
Čech Markomané, možná že právě 
oni zde žili. 

Mladší nálezy se našly na dru-
hé straně obce. Na západ od vsi, 
na Cikánce, na místě dnešní kři-
žovatky hlavní silnice 331 s cestou 
k hájovně v býv. písečníku (při-

bližně v místech dnešního veřej-
ného kompostu) to byl žárový 
hrob ze střední doby římské (asi 
150-200 n.l.), který odhalil pouze 
několik úlomků hřebenu a ma-
lou mísu. Ve stejných místech 
byl nalezen ještě kostrový hrob 
(zemřelý nebyl spalován) pochá-
zející z doby stěhování národů 
(4. -6. stol. n. l.), jehož kulturní 
zařazení je nejisté. Pojítkem bu-
diž vědomí, že v té době našim 
územím procházeli Rugiové 

• Nálezy ze starší doby římské vyznačeny hnědě, též i přibližná oblast pohřebiště, 
jejíž skutečný rozsah je však neznámý.
• Nález ze střední doby římské vyznačen modře.
• Nález z doby stěhování národů vyznačen fi alově.

a Durynkové vytlačovaní na zá-
pad Langobardy, kteří rovněž pr-
chali před Huny.

Nedá se žel říci, zda staří oby-
vatelé žili přímo v Kostomlatech 
nebo opodál a pouze zde pohřbíva-
li, avšak možná na nás ještě nějaké 
překvapivé nálezy čekají, stejně jako 
bylo během zástavby za posledních 
150 let mnoho památek zničeno 
nebo zamlčeno, ať již vědomě či ne-
vědomě.

 Adam Vaněk

 Historie
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Společenská kronika

Milí přátelé,
adventní, a pak vánoční ob-

dobí, které co nevidět budeme 
znovu prožívat, bude časem na-
plněným zvláštním ovzduším. 
Předvánoční atmosféra bude žít 
a dýchat kolem nás. Pak bude 
stačit vyjít do ulic a obchodů 
a budeme jakoby celí ponořeni 
do tohoto předvánočního kolori-
tu. Ulice a obchody jsou nazdo-
beny vánoční výzdobou, bude-
me poslouchat zpěv koled, a tak 
vše, a skoro všichni, se budeme 
připravovat na vánoční svátky 
narození Páně, které se považují 
za nejmilejší a nejkrásnější svátky 
roku. A to plným právem. Vždyť 
samo Dobro, Pravda a Krása při-
chází na naši zem. A mnozí lidé 
procházející vánočným obdobím 
mají otevřené srdce pro kontem-
placi této božské osoby a těchto 
vznešených hodnot. Můžeme si 
ale všimnout té diametrální od-
lišnosti při skutečném Ježíšově 
narození a při oslavě jeho naro-
zení v dnešní době.

Při svém příchodu na svět není 
svědkem takového otevřeného 
a pestrého koloritu, jakého jsme 
svědky my. U prvních vánoc ne-
jsou ulice Betléma vyzdobeny, 
aby čekaly příchod Božího Syna. 
Přicházejíc do Davidova města 
neprovází je příjemná hudba. 
Ale právě opačně. Pro tuto ma-
linkou skupinku přicházejících 
z Nazaretu jsou zavřeny jak dveře 
domovů, tak také většinou dveře 
lidských srdcí. Takováto byla rea-
lita prvních Vánoc.

V současnosti jsme ale svědky 
toho, že první a současné Váno-
ce se v tomto neshodují. V tomto 
porovnání je mezi nimi paradox. 
Protože osoba Ježíše, jeho posel-
ství, radostná novina lidi změni-
la, a to k lepšímu. Vánoce dneš-
ní doby jsou poznačeny právě 
tím, že jsou k sobě milejší a mají 
k sobě blíž. Jsou k sobě vzájem-
ně ohleduplní a přátelští. Jejich 
vzájemné postoje jsou, můžeme 
říci, bratrské. Krátce řečeno: lidé 
jsou jemnější a hebcí. Uprostřed 

zimných vánočních svátků mají 
více otevřeny dveře svého srd-
ce pro potřeby blízkého i pro 
hodnoty duchovní. Jejich zrak 
v tomto čase není pohledem je-
nom na zemi, ale při pohledu na 
Jezulátko uložené v jeslích svůj 
zrak pozvedají také k duchovním 
hodnotám nebe.

A tak změnu tohoto lidské-
ho postoje v porovnání prvních 
a současných vánoc můžeme při-
psat působení Toho, který kvůli 
člověku přišel na zemi, aby jej 
změnil k lepšímu, aby jej přetvo-
řil v jeho nitru, a tak přivedl 
k očistě.

Milí přátelé, nechme se tedy 
co nejvíce pronikat vánočním ta-
jemstvím a poselstvím. Zhluboka 
kontemplujme čas vánoční - čas 
radosti a veselosti. Protože právě 
tento čas z nás dělá lidi ještě lid-
štější a krásnější. Ze srdce vám 
všem přeji, aby ty letošní Váno-
ce, tak jako skoro každé, vás co 
nejvíce naplňovaly tou krásou 
a dobrem, které v sobě v plné 
míře přinášejí.

otec Pavel 

Pøedvánoční zamyšlení

1 lžíce medu
3 lžíce pomerančového džusu
celá skořice
2 hřebíčky
citronová kůra
1/2 l vody

Dětská Vigilie (mše svatá) 
v kostele Sv. Bartoloměje 

v Kostomlatech se bude sloužit 
o Štědrém dnu, 24. prosince 

v 15:30 hodin.
Další dny pak v 11 hodin 

v čase nedělních bohoslužeb.
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     INZERCE                                                                                                        

Tomáš Kincl Profi Air Travel s.r.o., cestovní agentura 
Rejskova 12, 120 00 Praha 2 
Tel. +420 603 112 133 | e-mail: profi air@profi air.cz

PRODEJ LETENEK
do celého světa včetně nízkonákladových společností. 

Zprostředkováváme ubytování a pronájmy aut v zahraničí, cestovní 

pojištění a vízový servis.

 www.profi air.cz

Blahopřejeme k významným jubileím:
panu Jaroslavu Hercokovi
paní Boženě Přibylové
paní Věře Brynychové

Mezi námi jsme přivítali:
Petra Korotvičku, nar. 20. srpna 2013

Naposledy jsme se rozloučili s panem / paní:
Miloslavem Králem z Hronětic
Stanislavem Janákem z Lán
Ondrejem Detkem z Kostomlat
Vlastou Studenou z Kostomlat
Vladislavem Neuschlem z Kostomlat

Ceny inzerce:  Plošná inzerce s platností od 1. října 2013, ceny jsou uvedené vč.  DPH.
Formát  barevný tisk 
A4 2000,- Kč
½ strany A4 1000,- Kč
1/3 strany A4 800,- Kč
¼ strany A4 400,- Kč
1/8 strany A4
(vizitka 9x6 cm) 200,- Kč
Řádková inzerce 40,-*

*Řádkovou inzerci do Kostomlatských novin si můžete podat následujícím způsobem: 
Napište inzerát, který obsahuje text (max. 160 znaků včetně mezer) a kontakt. 
Příklad: Prodám barevnou televizi, značka SONY, cena 10 000 Kč, tel.: 123 123 456

Zašlete na e-mail: kost.noviny@seznam.cz  nebo podejte na Obecním úřadě Kostomlaty nad Labem,
Hronětická 237, kde proběhne i platba za zveřejnění.

 Společenská rubrika

Recept na horkou medovou limonádu
Postup:
Vodu svaříme s kořením a kůrou. 
Med rozmícháme s pomerančo-
vou šťávou a smícháme s teplou 
kořeněnou vodou. Ihned podá-
váme.

Mikulášská diskotéka 7. 12. 2013 pro děti
od 15.00 v restauraci Na Place, Kostomlaty n/L..

Příjde ČERT S MIKULÁŠEM. Výroba vánočních věnečků,
různé hry, soutěže.


