
Vážení občané,

20. března 2012 byl schválen rozpočet

obce na letošní rok. Předpokládané rozpo-

čtové příjmy jsou ve výši 17 625 057

korun, předpokládané rozpočtové výda-

je ve výši 19 970 493 korun. Rozdíl

mezi příjmy a výdaji ve výši 2 345 436

je kryt z přebytku rozpočtu loň-

ského roku, kdy jsme celkem ušetřili

3 707 002,19 korun. 

A co všechno je na letošní rok naplá-

nované? Především je to rekonstrukce

chodníku proti kostelu u Jeřichových

a vybudování chodníku u Fidlerových ve

směru na Lány, zde máme vyčleněnou

částku 200 000. Na zajištění dopravní

obslužnosti autobusovou dopravou jsme

přispívali částkou 150 korun na každého

občana obce. Vzhledem k tomu, že na

účtu sdružení obcí okresu Nymburk je

vykázán zůstatek ve výši 21 milionů

korun, byl podán návrh na snížení část-

ky pro letošní rok na 5 korun na občana.

Pro letošní rok to v rozpočtu znamená

částku 8 810 korun, v loňském roce to

bylo 261 300 korun. Na spoluúčast na

vybudování kanalizace v obci Hronětice

jsme vyčlenili částku 2 531 943.

Uvidíme, jak budeme úspěšní se žádostí

o dotaci na toto dílo. Další větší částka

se týká rekonstrukce pavilonu mateřské

školky. Zde jsou vyčleněny 4 000 000

korun. V současné době architekt

dokončuje projektovou dokumentaci,

kterou by měl v nejbližších dnech předat

na obecní úřad. Následně bude vypsáno

výběrové řízení na zhotovitele stavby.

V letošním roce bychom rádi pokračo-

vali s rekonstrukcí veřejného osvětlení

v Kostomlatech. Jedná se o vedlejší

ulice, kde pokračujeme vlastními silami.

Na to máme v rozpočtu připraveno 

460 000 korun. Na výkup pozemků od

ČD máme připravenou částku 502 000

korun. Na pozemcích by mělo vznik-

nout parkoviště. Již v loňském roce se

nám osvědčilo platit Centru sociálních

služeb v Poděbradech za poskytované

služby našim občanům podle skutečnos-

ti, a ne paušálem. Při platbě paušálem se

jednalo o částku cca 250 000, nyní je to

90 000 korun.

Samozřejmě, že tyto a další výdaje

jsou závislé na příjmech do obecní

pokladny. Největší částky na příjmové

straně tvoří daňové příjmy, ať už je to

daň z příjmů fyzických osob, právnic-

kých osob, z přidané hodnoty nebo

z nemovitosti. Tyto příjmy představují

částku cca 14 000 000 korun a závisí na

celkové ekonomické situaci v naší zemi

i na tom, jak se bude dařit státu vybírat

jednotlivé daně. Další větší částky na

příjmové straně rozpočtu tvoří pronájmy

zařízení obce: haly BIOS, bytů, nebyto-

vých prostor a pozemků. Odpadové hos-

podářství je pro obec ztrátové ve výši

585 000 korun, proto bychom chtěli do

rozpočtu získat správným tříděním

odpadů příspěvek od Ekokomu ve výši

135 000 korun. 

Vážení občané, ve stručnosti jsem

Vás seznámila s některými položkami

rozpočtu. Ale jsou i další plánované

akce, které nás v letošním roce čekají. Je

to třeba oprava komunikací po zimě,

oprava chodníků, úprava zeleně a výsad-
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Slovo starostkyMilí čtenáři,

v minulém čísle Kostomlatských

novin jsme na tomto místě psali o ne-

schváleném obecním rozpočtu na

letošní rok. V té době i v teplém Polabí

panovaly třeskuté mrazy. Uplynulo

několik týdnů, mrazy jsou pryč a otep-

lilo se nejen počasí, ale na několik

okamžiků nejspíše i obecní klima poli-

tické - výsledkem je schválený rozpo-

čet. I když, s tím politickým oteplením

to zas tak žhavé nebude, koneckonců

dotýká se toho i rubrika Názory obča-

nů. Přinášíme další dva rozhovory,

tentokrát s reprezentantkami dámské

části zastupitelstva. Určitě vás budou

zajímat i informace obsažené v článku

o bioodpadu a kompostování. 

Hodně vydařenou akcí posledních

dní byla Noc s Andersenem. Zdá se, že

nářky o tom, že děti už dnes nevezmou

knížku do rukou, nejsou postaveny na

úplně pevných základech. S tím kores-

ponduje i rostoucí počet čtenářů nav-

štěvujících obecní knihovnu, rovněž

mezi nimi tvoří ti nejmladší podstat-

nou část. Čtenářství nevymírá, jen se

proměňuje. Příjemné zjištění. Bylo by

hezké mít každé dva měsíce psát

o něčem podobně povedeném. Třeba

se to podaří hned v letním čísle

Kostomlatských novin. Do té doby

přejeme hezké jaro.

František Brož

Pokračování na následující straně
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ba nové, prakticky od jara do podzimu

sekání trávy ve všech našich obcích,

další plánované úpravy v hale BIOS

a mnoho dalších. Na veřejně prospěšné

práce budeme mít opět dva pracovníky

od Úřadu práce. Mimo nich žádáme

ještě o pracovníky na veřejnou službu.

Rozdíl mezi profesemi je v tom, že pra-

covníci za veřejně prospěšnou práci

dostávají mzdu, za výkon veřejné služby

mzdu nedostávají, obec s lidmi v hmot-

né nouzi pouze uzavře pojistnou smlou-

vu kryjící odpovědnost za škodu na

majetku nebo na zdraví, kterou by pra-

covník vykonávající veřejnou službu

mohl způsobit nebo by mu mohla být

způsobena. Věřím, že s pomocí těchto

lidí a s pomocí brigádníků z řad studen-

tů se podaří plánované akce uskutečnit. 

Do nadcházející jarní doby přeji

Vám všem především pevné zdraví, štěs-

tí, hodně životního optimismu a setkává-

ní se jen s pozitivně naladěnými lidmi. 

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce

Pokračování z předchozí strany
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V čísle na období březen 1992 až

červen 1992, které bylo svým rozsahem

stejné jako číslo předchozí (1 list, tj. 2

stránky textu), byla hlavním tématem

informace o parlamentních volbách.

Seznam voličů čítal 1391 občanů, volilo

se ve třech okrscích (Kostomlaty,

Hronětice a v té době ještě Kostomlát-

ky). Voleb se zúčastnilo 90,29 % voličů!

Kandidujících stran bylo 21, pouze jedi-

ná neobdržela žádný hlas (koalice

Maďarské křesťansko-demokratické

hnutí). Nejvíce hlasů získala koalice

ODS a KDU (34,87 %), na druhém

místě byla koalice Levý blok -

KSČM, DL ČSFR s 15,1 % a třetí byla

Republikánská strana se 7 % hlasů.

V dalších zprávách jsme měli mož-

nost si přečíst žádost Záchranné služby

nemocnice v Nymburce o finanční pod-

poru na zakoupení nového sanitního

vozu. Finanční hotovostí přispěli naši

občané, učitelský sbor ZŠ i žáci a sou-

kromí podnikatelé.

Krátké zprávičky v rubrice Zazna-
menali jsme zvali k návštěvě:

- kadeřnictví paní Obstové

- řeznictví Schejbal v Kostomlátkách 

- kadeřnictví Ivana v domě služeb

- provozovny pedikúry v domě služeb

Ve sportu nás potěšila naše mužstva

- v kopané obsadili dorostenci i dospělí

2. místo, žáci byli třetí a přípravka

sedmá. Volejbalové A družstvo bylo 5.

a B družstvo skončilo na 4. místě. Za

zmínku stojí také to, že dorostenci i žáci

byli koncem června na sportovním

zájezdu v Německu. Obě družstva obsa-

dila ve své kategorii třetí místo. Zájezd

hmotně zajistili sponzoři p. Petr Král

a p. Pavel Novák.

Jana Keltnerová

Historie Kostomlatských novin
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Usnesení rady obce Kostomlaty nad Labem (leden-březen 2012)
Rada obce souhlasila:
- s přijetím M. Č. na letní brigádu

v měsíci červenci;

- s prodloužením splatnosti nájemného

za 1. Q 2012 - Cukrárna a kavárna

U Evy - do 27. 2. 2012;

- s návrhem trasy pro projekt stavby

Hronětice - TF, kNN, SR, SS - náprava

kvality, číslo stavby IE-12-6004550;

- s návrhem trasy pro projekt stavby

Kostomlaty nad Labem, ZTV - p. H.,

kNN, číslo stavby IV-12-6014377;

- s místem, dobou a termínem pro podá-

ní žádostí o přijetí dětí k předškolnímu

vzdělávání do MŠ Kostomlaty nad

Labem pro školní rok 2012/2013 - 4.

dubna 2012 v době od 8.30 do 16.00

hodin v ředitelně MŠ;

- s rozdělením hospodářského výsledku

Základní školy Kostomlaty nad Labem

za rok 2011 do fondů dle návrhu ředi-

tele ZŠ;

- s udělením licence OAD Kolín na pro-

vozování veřejné osobní linkové vnit-

rostátní dopravy pro linku 270046

Nymburk - Lysá nad Labem;

- s udělením licence OAD Kolín na 

provozování veřejné osobní linkové

vnitrostátní dopravy pro linku 270045

Nymburk - Kostomlaty nad Labem -

Všejany;

- s udělením licence OAD Kolín na pro-

vozování veřejné osobní linkové vnit-

rostátní dopravy pro linku 270044

Nymburk - Milovice;

- s udělením licence OAD Kolín na pro-

vozování veřejné osobní linkové vnit-

rostátní dopravy pro linku 270052

Lysá nad Labem - Mladá Boleslav;

- s rozdělením hospodářského výsledku

Mateřské školy Kostomlaty nad

Labem za rok 2011 do fondů dle návr-

hu ředitelky MŠ;

- se zřízením vstupu (vchodu) z nemovi-

tosti čp. 231 na obecní pozemek č. KN

689 (PK 81/50) v Kostomlatech nad

Labem z důvodu zřízení provozovny;

- se stavbou rodinného domu dle předlo-

žené projektové dokumentace na

pozemku č. 761/8 v k.ú. i obci

Kostomlaty nad Labem;

- s poskytnutím odměny pracovníkovi

obce za 1. čtvrtletí.

Schválila:
- poskytnutí finančního příspěvku ve

výši 3 000,- Kč Handicap centru Srdce

Poděbrady, ve kterém je umístěna naše

občanka. Finanční částka bude zaslána

až po schválení rozpočtu;

- Smlouvu o pronájmu části pozemku

č. 300 v Hroněticích uzavřenou mezi

Obcí Kostomlaty nad Labem a pa-

nem J. B., Hronětice. Smlouva je

uzavřena na dobu určitou, do 31. 12.

2015;

- zaslání částky ve výši 150 tisíc Kč

Základní škole Kostomlaty nad Labem

jako dotaci na měsíc únor;

- Dodatek č. 10 k Nájemní smlouvě na

byt v domě služeb uzavřený mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a K. Z. Smlou-

va se prodlužuje o 1 rok, tedy do 18. 2.

2013;

- inventarizaci majetku obce k 31. 12.

2011;

- Dodatek č. 8 k Nájemní smlouvě na

byt v DS uzavřený mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a paní H.

Dodatkem se smlouva prodlužuje

o jeden rok - do 2. 3. 2013;

- zaslání částky ve výši 150 tisíc Kč

Základní škole Kostomlaty nad Labem

jako dotaci na měsíc březen;

- převod financí Základní škole Kosto-

mlaty nad Labem takto: měsíčně část-

ku 150 000,- Kč, vždy do 10. dne
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Usnesení zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem
ZO na zasedání 20. března

Schválilo:
- ověřovatele zápisu, složení návrhové

komise a program zasedání

- Dodatek č. 1 Mandátní smlouvy uza-

vřené mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a Městem Městec Králové na

dopravní obslužnost v roce 2012;

- rozpočtové opatření č. 9 k 31. 12. 2011;

- rozpočet obce na rok 2012 jako schod-

kový, včetně příjmů a výdajů uskuteč-

něných v době rozpočtového provizo-

ria;

- příspěvek Římskokatolické farnosti

Lysá nad Labem ve výši 50 tisíc Kč na

opravu kostelní zdi s vyúčtováním do

31. 10. 2012;

- příspěvek TJ Sokol Kostomlaty nad

Labem ve výši 200 tisíc Kč;

- příspěvek DK Kamarád ve výši 80

tisíc Kč;

- rozpočtový výhled na roky 2012-2014

s úpravou pro rok 2012;

- pronájem části pozemku č. 300 v k.ú.

Hronětice o výměře cca 4 769 m2 za

stejných podmínek jako ostatní země-

dělské subjekty k zemědělským úče-

lům;

- nákup pozemku p.p.č. 1038 a pozemku

p.p.č. 942/13 v k.ú. Kostomlaty nad

Labem za cenu 152 000,- Kč;

- prodloužení termínu dokončení výstav-

by rodinného domu do 31. 12. 2012;

- schvaluje prodloužení termínu kolau-

dace do 31. 12. 2012 (v nové lokalitě

Na Křenovce, 39 RD), v opačném pří-

padě (nedodržení termínu) bude vyža-

dována pokuta dle původní smlouvy,

tj. od 24. 3. 2012.

Vzalo na vědomí:
- zprávy o činnosti rady obce;

- inventarizační zprávu.

Povolilo:
- pokácení ořechu v ulici V Zahradách

před čp. 278 v k.ú. i obci Kostomlaty

Labem, poz. č. 978;

- povoluje pokácení lípy před domem

čp. 3 v k.ú. i obci Kostomlaty nad

Labem (PK 1344/12);

- ořez 3 ořechů na pozemku č. 386/1

a 427 v k.ú. Lány u Kostomlat v obci

Kostomlaty nad Labem, část Rozkoš;

Zrušilo:
- usnesení č. 27/2012.

Starostka občanům
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se touto formou

naposledy vyjádřila k písemným přís-

pěvkům mého zcela neúnavného kritika,

místního občana a našeho souseda pana

Josefa Touše.

Jmenovaný patrně již před lety usou-

dil, že na funkci starostky obce se abso-

lutně nehodím a z tohoto důvodu činí od

té doby vše, co je v jeho silách, aby mi

v maximální možné míře zkomplikoval

moji činnost v obci, a pokud by to bylo

jen trochu možné, aby mne nějakým

účinným způsobem zdiskreditoval.

Protože mne již soustavné, několik

let trvající ataky pana Touše unavují

a otravují, ale i odpovědi na jeho neustá-

lé dotazy a interpelace vyčerpávají

a odvádějí od užitečné práce pro obec

a Vás, ostatní občany, rozhodla jsem se,

že počínaje tímto příspěvkem, končím

s polemikou s panem Toušem na strán-

kách KN. 

Mám za to, že dosud zveřejněné

příspěvky pana Touše v rubrice „Názory

občanů“ a „Co se do novin nevešlo“

mnohdy hraničí nejen s dobrými mravy,

ale často jsou i žalovatelné. Protože se

v tomto případě ovšem nejedná pouze

o můj subjektivní názor, nýbrž i o míně-

ní právníků, budu od nynějška postupo-

vat proti útokům na mou osobu právní

cestou a nebudu odčerpávat kapacitu

KN, kterou tak mohou využít i další

občané k podstatnějším účelům, než je

výměna názorů s tímto věčně nespoko-

jeným stěžovatelem.

Pokud by se snad našel v naší obci

někdo, podobně smýšlející a ukřivděný

jako pan Touš, je mi jej upřímně líto.

Věřím ovšem, že naprostá většina našich

občanů pochopí moje důvody, které

jsem zde uvedla, a výsledky mé práce

i práce celého OÚ je přesvědčí o tom, na

čí straně se pravda nakonec nachází ...

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce

v měsíci. V měsíci prosinci částku 

115 000,- Kč;

- převod financí Mateřské škole

Kostomlaty nad Labem takto: čtvrtlet-

ně částku 75 000,- Kč, vždy do 10. dne

prvého měsíce daného čtvrtletí;

- převod financí TJ Sokol Kostomlaty

nad Labem takto: čtvrtletně 50 000,-

Kč, vždy do 10. dne prvého měsíce

daného čtvrtletí;

- převod financí DK Kamarád takto:

čtvrtletně částku 25 000,- Kč, vždy do

10. dne prvého měsíce daného čtvrtletí

(20 tisíc Kč pro DKK a 5 tisíc Kč na

knihovnu);

- převod financí Mysliveckému sdružení

Polabí Kostomlaty nad Labem takto:

částku 15 000,- Kč jednorázově po

podpisu smlouvy;

- Smlouvu o pronájmu části pozemku

č. 300 v Hroněticích uzavřenou mezi

Obcí Kostomlaty nad Labem a Mlýn

Hronětice, s.r.o. Smlouva je uzavřena

na dobu určitou, do 31. 12. 2015.

Pozemek je pronajat k zemědělským

účelům;

- poskytnutí finančního příspěvku KŽC

Praha na provoz Polabského motoráč-

ku v roce 2012. Tato částka je zahrnu-

ta v rozpočtu;

- přijetí dvou zaměstnanců z úřadu práce

na veřejně prospěšné práce.

Povolila:
- OSBD Poděbrady a manželům

S. pokácení 2 vrb na jejich pozemku

č. 342/4 a 428/5 v k.ú. a obci

Kostomlaty nad Labem. Stromy jsou

nemocné, suché;

- ing. M. Z. pokácení smrku na pozemku

č. 2 v k.ú. Lány u Kostomlat z důvodů

uvedených v žádosti. Pokácení musí

provést osoba způsobilá k provádění

kácení v době vegetačního klidu.

Zamítla:
- poskytnutí finančního příspěvku na

provoz pojízdné prodejny Pekařství

Bohemia.



4



5

ROMANOU
HRADILOVOU,
ZASTUPITELKOU OBCE

Před volbami jste určitě měla něja-
kou představu o svém působení v zastu-
pitelstvu v případě, že Vás občané zvolí.
Můžete prosím po několika měsících
říci, nakolik se tato představa naplnila?

Vzhledem k tomu, že toto je již moje

druhé volební období, měla jsem o svém

působení v zastupitelstvu poměrně kon-

krétní představy. Byla jsem již lépe při-

pravená na to, že ne vždy vítězí při roz-

hodování o obecních věcech dobrý

úmysl a ne vždy se z různých důvodů

splní to, co je předem dohodnuto. I když

jsme malá vesnice, kde si tzv. „vidíme

do talíře“, přesto bychom si měli přiznat,

že i u nás panuje tolik odsuzované kla-

sické politikaření a že víc než zdravý

rozum a představa „veřejného dobra“,

rozhoduje při přijímání konkrétních roz-

hodnutí politické rozdělení jednotlivých

členů zastupitelstva. Musím se upřímně

přiznat, že jsem v minulosti měla několi-

krát chuť tuto scénu opustit. Po zvážení

všech pro a proti jsem však vždy dospě-

la k názoru, že to není zrovna ideální

řešení a že stojí za to dál se podílet na

rozvoji obce a v dobrém bojovat o její

blaho. Protože jsem duchem optimista,

věřím tomu, že s přibývajícími zkuše-

nostmi většina zastupitelů dospěje

k závěru, že nejlepším způsobem, jak

získat dlouhodobě důvěru občanů, je

rozhodovat se podle svého nejlepšího

svědomí. Přála bych si, aby se u nás jed-

nou utvořil tým, jehož prioritou bude

obec s fungující infrastrukturou a vstříc-

ným postojem k zájmům jednotlivých

občanů. Myslím si, že Kostomlaty, spolu

se všemi přilehlými obcemi, si to beze-

sporu zaslouží.

Mohla byste stručně popsat svou
vizi, co by mělo v Kostomlatech (případ-
ně Lánech, Hroněticích, Rozkoši,
Vápensku) na konci tohoto volebního
období vypadat jinak než v současnosti?

Asi se budu opakovat, ale i já bych si

moc přála, aby na konci tohoto volební-

ho období fungoval v naší obci přede-

vším třetí pavilon mateřské školy, byly

odkanalizované Hronětice, fungovalo

parkoviště pro zákazníky Českých drah,

byly vybudovány ochranné a částečně

i estetické zástěny pro kontejnery na tří-

děný odpad v jednotlivých sběrných

místech a byly položeny chybějící chod-

níky tak, aby došlo k zajištění jejich

návaznosti. Rozhodně by se mi také líbi-

la realizace zpracované projektové stu-

die Domu s pečovatelskou službou

v bývalém Domě služeb či rekonstrukce

hřiště pro tělesnou výchovu v areálu

základní školy. Protože si myslím, že

s využitím všech úsporných opatření

jsme schopni si spoustu výše uvedených

aktivit zajistit z vlastních zdrojů a bez

zdlouhavého a mnohdy neúspěšného

čekání na případnou dotaci, budu ráda,

když vedení obce udělá vše pro jejich

následnou realizaci. 

Myslíte si, že můžete své profesní
dovednosti, nebo dokonce zájmy a ko-
níčky, nějak využít v práci zastupitele?

Dostala jsem na starost Finanční

výbor, který provádí kontrolu hospoda-

ření s majetkem a finančními prostředky

obce. Z tohoto pohledu si myslím, že

mohu uplatnit a také uplatňuji své vzdě-

lání a získané vědomosti. Samozřejmě,

pokud budu mít příležitost přispět svými

schopnostmi či dovednostmi i pro dobro

jiné věci, ráda to, bude-li to v mých

silách, udělám. 

Chcete něco na tomto místě vzkázat
čtenářům Kostomlatských novin?

Už to tu sice jednou zaznělo, ale

chtěla bych to připomenout znovu.

Přála bych si, aby si občané občas

vyšetřili svůj čas a přišli na zasedání

zastupitelstva obce. I když jsem pře-

svědčená o tom, že většina zastupitelů

má zájem rozhodovat víceméně objek-

tivně, každý další názor do případné

diskuse je vždy přínosem a posunuje

hodnotu spolupráce na vyšší úroveň.

Z vlastní zkušenosti vím, že obvykle

mívám zcela jasnou představu o tom, co

by se dalo vylepšit v mém nejbližším

RR oo zz hh oo vv oo rr   ss .. .. ..   || RR oo zz hh oo vv oo rr   ss .. .. ..   || RR oo zz hh oo vv oo rr   ss .. .. ..   

Úplná podoba rozpočtu obce je zveřejněna na webových stránkách obce.

Pokračování na následující straně
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okolí a mnohdy se divím, že tak ještě

nestalo. Ale současně si musím přiznat,

že o problematice vzdálenějších lokalit

již takhle jasnou představu nemám.

Proto si myslím, že diskuse s občany,

kterých se může konkrétní záležitost

přímo dotýkat, je tou nejlepší zpětnou

vazbou nejen pro mě, ale i pro všechny

ostatní zastupitele. A právě jednání

zastupitelstva obce jsou, alespoň

z mého pohledu, tím nejlepším místem

pro takovou diskusi.

MIROSLAVOU
ZAJANOVOU,
ZASTUPITELKOU OBCE

Před volbami jste určitě měla něja-
kou představu o svém působení v zastu-
pitelstvu v případě, že Vás občané zvolí.
Můžete prosím po několika měsících
říci, nakolik se tato představa naplnila?

Po roce práce v zastupitelstvu vidím

největší problém v komunikaci mezi

zastupiteli. Ačkoliv většina z nich má

chuť i vůli pracovat a řešit problémy

obce, některá rozhodnutí se často zby-

tečně oddalují jen kvůli malé obeznáme-

nosti s danou situací. Na druhé straně

mohu být spokojená se zlepšením

komunikace mezi obecním a farním úřa-

dem. Probíhající postupná oprava koste-

la a zvonice bude finančně velice nároč-

ná. Ačkoliv kostel samozřejmě není

v majetku obce, je její dominantou a nej-

cennější památkou a spolupráce obce

s farností je zde tudíž na místě.

Mohla byste stručně popsat svou
vizi, co by mělo v Kostomlatech (případ-
ně Lánech, Hroněticích, Rozkoši,
Vápensku) na konci tohoto volebního
období vypadat jinak než v současnosti?

Samozřejmě doufám, že v té době již

bude v provozu třetí pavilon MŠ i kana-

lizace v Hroněticích. Dalším projektem,

jehož realizace je nezbytně nutná, je

vybudování školního hřiště, protože jeho

současný stav je skutečně nevyhovující.

Neméně důležitá je přestavba poslední-

ho bývalého pavilonu MŠ na denní sta-

cionář pro seniory, a to především z dů-

vodu bezbariérového přístupu k ordinaci

obvodní lékařky, s jejímž umístěním se

zde počítá. Dále bych uvítala větší pod-

poru Sokola, Klubu Kamarád i všech

dalších sdružení a aktivit podporujících

společenský život v obci.

Myslíte si, že můžete své profesní
dovednosti, nebo dokonce zájmy a ko-
níčky, nějak využít v práci zastupitele?

Má práce i velká rodina mě vede

k rychlému řešení problémů při zohled-

nění potřeb všech zúčastněných. Co se

týče mých koníčků, možná by schůze

zastupitelstva osvěžilo ono pověstné

„…Paní starostko, zazpíváme si!“.

Chcete něco na tomto místě vzkázat
čtenářům Kostomlatských novin?

Usmívejme se na sebe, všechny pro-

blémy se s trochou nadhledu a humoru

řeší mnohem snadněji.

Pokračování z předchozí strany

NN áá zz oo rr yy   oo bb čč aa nn ůů   || NN áá zz oo rr yy   oo bb čč aa nn ůů   || NN áá zz oo rr yy   oo bb čč aa nn ůů

zaznělo na adresu zastupitele

Klosovského na posledním jednání

zastupitelstva obce. Ten ale dělal, jako

by se ho to netýkalo, stejně tak nemá

problém se skutečností, že svým jedná-

ním flagrantně porušil zákon jak psaný,

tak mezi normálními lidmi uznávaný

kodex slušného jednání, chcete-li dobré

mravy tím, že v rozporu se svým veřej-

ně daným slibem, připravil naši obec

o již zmíněných 20 000,- Kč. Porušením

tohoto slibu naprosto ztratil jakýkoliv

kredit a nemá v zastupitelstvu obce již co

pohledávat...

Pro občany, kteří znají předvolební

prohlášení volební strany Kostomlatsko,

za které se zúčastnil voleb do ZO, ve

kterém je veřejně deklarováno, že budou

páchat závažnou hospodářskou trestnou

činnost, toto chování zastupitele Klo-

sovského zas tak velkým překvapením

není.

Velmi podobně jako zastupitel Klo-

sovský se na jednání ZO chovali zastu-

pitelé - členové Sokola: v čele s paní

Hercokovou naprosto ignorují jak psaný

zákon tak dobré mravy, když si odmítají

byť jenom připustit existenci střetu

zájmů, když jako členové Sokola se

sami nevyloučili z projednávání tohoto

bodu a opět hlasovali o převodu značné

finanční částky z peněz veřejných do

pokladny jejich zájmové organizace.

Přitom pro případ nedostatku občanské

soudnosti zastupitele text zákona o stře-

tu zájmů jednoznačně vymezuje, kdo

a kdy se do střetu zájmu dostává.

A bylo příznačné, že paní Hercoková

opět vyrukovala s nijak specifikovanými

„odborníky“, kteří jí takovéto zákon

porušující jednání údajně posvětili. Bylo

by nanejvýš žádoucí, kdyby ty texty

odborníků zveřejnila, aby bylo možné se

s nimi seznámit a konfrontovat je s tex-

tem zákona, takto toto tvrzení nadále

zůstává pouze v rovině „jedna paní poví-

dala“. 

Další pozoruhodností přednesenou

na tomto jednání ZO byla autorkou

přednesená zpráva ze služební cesty.

Nejenom proto, že byla zveřejněna po

mnoha urgencích až 3/4 roku po jejím

absolvování a mnoho měsíců po zpětné
legalizaci toho náhodně objeveného
autovýletu paní Hercokové, ani proto,

že nebyla předána v písemné formě, jak

paní Hercoková na předchozím zasedání

ZO slíbila... Za nejpozoruhodnější pova-

žuji obsah té zprávy, kde nechyběly

zmínky o přednesených zdravicích,
o společenském večeru, školometsky

vyjmenovávala řečníky a názvy jejich

referátů., ale pouze zcela výjimečně ta
zpráva sdělila nějakou konkrétní
informaci. Přičemž hodnota těchto

několika informací byla nevalná již před

tím 3/4 rokem a dnes je často nulová,

mnohé dávno nepravdivé (například

s radostí paní Hercokovou prý vnímaná

informace nějaké zástupkyně z MŠMT,

že prý bude v letošním roce navýšen roz-
počet pro školství o 4 mld. Kč, když

dnešní realita je: krácení tohoto rozpočtu
o 2 mld...). 

V celé té zprávě nepadla zmínka

o tom, jaké názory a postoje na tomto

setkání starostů zastávala paní Herco-

ková, co její cesta přinese obci. Zejména

by bylo dobré znát, co prosazovala naše

zástupkyně v otázce rozpočtového
určení daní, zda-li hájila naše obecní

zájmy nebo, co by členka ODS, držela

zcela opačný postoj, který prosazuje tato

partaj... 

Tedy vše zůstává při starém: paní

Hercoková nepředložila žádné vize,

nejasná je celá tato její mise... Je potom

na místě i stále stejná otázka, proč jsme
tuto její cestu vůbec platili, za co pla-
tíme paní Hercokové manažerský
plat?

A již ani nepřekvapilo, že se ozval

její soukmenovec a s pro něj příznačným

slovníkem se snažil utnout jakoukoli

debatu občanů na toto téma. Není náho-

da, že tak konal člověk, který sám

nedávno neváhal použít poněkud Da-

líkovsko - Janouškovské metody ODS

při pokusu o zákulisní ovlivňování členů

Dlužíte obci 20 000 korun,
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ZO, šermuje paragrafy a haraší trestními

podáními za zločiny, které spatřuje ve

vyzrazení utajovaných skutečností rady
obce Kostomlaty. Z každé jeho věty ale

čiší jeho naprosté nepochopení základ-

ních principů fungování demokratického

státu. Ostatně jeho pomýlení již na místě

někteří spoluobčané patřičně okomento-

vali.

Asi bude ještě dlouho trvat, než si

vychováme politiky tak, že odstoupí

z veřejné služby při vzniku jen podezře-

ní, že díky té veřejné službě mohli získat

nějaký neoprávněný prospěch. A opět

příliš nepřekvapí, že někteří lidé ve

veřejných funkcích dál budou zatloukat

informace, které by jim posvítily na ruce

a prostou snahu občana zveřejnit to, co

má být veřejné, budou překrucovat

podle úrovně svých myšlenkových

pochodů, třeba tvrzením, že závidím
paní Hercokové její manažerský plat. Je

na občanské společnosti, aby těmto

papalášským praktikám učinila přítrž, ať

již na úrovni obecní nebo celostátní. Bez

aktivní účasti většiny spoluobčanů se ale

nenapraví nic...                    Josef Touš

BIOODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ
V podstatě všichni se potýkáme

s problémem, jak ekonomicky a efek-

tivně nakládat s bioodpady. Každý

občan, obec nebo zemědělec vyprodu-

kuje za rok velké množství biologicky

rozložitelných odpadů, které se dají

a mohou zužitkovat kompostováním,

přeměnit v organickou hmotu a vrátit

zpět do půdy a mohou zvyšovat tak

její přirozenou úrodnost.

Nás nejvíce zajímá komunitní

kompostování, které je jednou z mála

možností, jak veškeré přírodní pro-

dukty, které byly dříve součástí živých

organismů, rychlým způsobem za

pomoci malých organismů přeměnit

na humózní materiál, kdy výsledným

produktem je kompost, což je organic-

ké hnojivo.

Je nutné poznamenat, že se naský-

tá možnost obcím ve vzájemně výhod-

né spolupráci se zemědělci snížit až

trojnásobně svoje náklady na zpraco-

vání bioodpadu a opačně zemědělec

může z příjmu odpadů od obce zefek-

tivnit svoji výrobu, například snížením

potřeby minerálních hnojiv, což je

dobrý důvod pro spolupráci, protože

každá obec se ze zákona musí postarat

o svůj bioodpad a odpad od občanů

a zaplatit za jeho likvidaci. Každý

z nás vyprodukuje za rok více jak

150 kg bioodpadu, ať už ve formě

zelené suroviny, kterou je tráva, různé

odpady ze zahrádek, ovoce, zelenina

a podobně, nebo ve formě hnědé suro-

viny, což je listí, papír, větve stromů

a keřů, nebo i zmačkané obaly od kra-

bic. Toto vše se dá řízeným způsobem

zužitkovat a v komunitní kompostárně

ekologicky rozložit.

Kompostování je tedy přírodní

proces, kdy se ve správném poměru

smíchají zelené a hnědé látky, které se

nadrtí a založí do hromad v podobě

malých pyramid, širokých 150 až

200 cm a vysokých také přibližně

150 cm, v nichž okamžitě po založení

začne probíhat proces rozkladu, který

obstarávají ušlechtilé mikro a makro

organismy, naprosto neškodné pro

zdraví lidí a pro životní prostředí. Jen

je nutné pro ně zajistit vhodné pod-

mínky, což je přístup vzduchu a dosta-

tečné vlhko, aby se co nejrychleji

množily. Jak se množí a zpracovávají

odpad, dochází samozřejmě i k zahří-

vání, které nesmí překročit 70 °C. To

se měří teploměry a v případě vysoké

teploty se hromady kompostu překo-

pávají, čímž dojde k uvolnění tepla

a dalšímu promíchání materiálu, takže

se celý proces urychluje. Na každém

metru, nebo gramu této hmoty najdete

potom ohromující množství života.

Tyto zakládky nezapáchají, nelákají

ani škůdce nebo hlodavce, protože

jsou udržované a neprodukují žádné

škodlivé látky a ani choroby a dokon-

ce díky teplu likvidují semena plevelů.

Celý proces od založení po dozrání

trvá přibližně 12 až 14 týdnů a výsled-

ný produkt je proséván na sítech, která

oddělují jemné a hrubé částice. 

Celý provoz kompostárny je jed-

noduchý, zvládnutelný odpovídající

technikou umožňující nakládání

a drcení materiálů s následnou zaklád-

kou, překopáváním a proséváním.

Z kompostovaných látek nic nevytéká,

takže nezatěžují životní prostředí

a hlavně nikoho neobtěžují. Kom-

postování a komunitní kompostárny

jsou podporované státem zastoupe-

ným ministerstvem životního prostředí

a nikdo nedostane povolení ke zřízení

bez souhlasu příslušného odboru

životního prostředí, a dále jsou samo-

zřejmě i kontrolované, aby byly dodr-

žovány veškeré schválené parametry

a pracovní postupy. Zpracování biolo-

gicky rozložitelných komunálních

odpadů formou kompostování v ko-

munitních kompostárnách je to, co

nám může jenom pomoci.

Za CIME Pelhřimov 

Ing. Josef Šebela

Blahopřejeme 
k významným 

jubileím:
panu Aloisu Rylichovi
panu Josefu Zemanovi
do DD Lysá nad Labem
paní Milušce Kuchtové

panu Stanislavu Bezuchovi

Mezi námi jsme 
přivítali:

Sofii Vondrovou, 
nar. 13. 2. 2012

Naposledy jsme 
se rozloučili:

s paní Hanou Královou
z Kostomlat

s paní Janou Zvěřinovou
z Kostomlat

s panem Arturem
Pospíšilem z Hronětic

Společenská
kronika
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MORANA 2012
Vynášení Morany je starodávný

pohanský zvyk, který se z pradávných

slovanských dob dochoval až dodnes. 

Symbol smrti a zimy jsme na smrt-

nou neděli 25. 3. vynesli ze vsi. U Labe

byla Morana zapálena a hozena do vody.

Zpět bylo do vsi přineseno tzv. Líto -

symbol jara.

Přišlo jaro do vsi,

kde jsi, zimo, kde jsi?

Byla zima mezi náma,

a teď už je za horama,

hu, hu, hu, jaro už je tu!

NOC S ANDERSENEM
Již potřetí se Dětský klub Kamarád

zapojil do celostátní akce na podporu

dětského čtenářství Noc s Andersenem.

Do letošní Noci s Andersenem se zare-

gistrovalo 1 180 čtecích a spacích míst,

v nich „nocovalo“ 44 067 dětí, pro něž

připravilo program, četlo pohádky, účin-

kovalo… 17 701
dospělých, cel-

kem se tedy letoš-

ního ročníku

zúčastnilo 61 768
dětí a dospělých. 

Bohužel jídel-

na místní školy

není nafukovací,

a tak se akce

může zúčastnit

jen předem urče-

ný počet dětí.

Letos jich bylo

33. O přihlášky

byl veliký zájem

a mnoho dětí se

na ně vyptávalo

již několik měsíců

před samotnou akcí. Mrzí nás, že jsme

nemohli uspokojit zájem všech dětí.

Letošní Noc (30. 3.) se nesla

v duchu knihy Milana Valenty Půďáci ze
staré školy, která je mezi dětmi velice

populární. Děti se sešly v 18:00 u kni-

hovny, v jídelně si vybalily spacáky

a karimatky. Po úvodním slově a přečte-

ní zdravice od velvyslance České repub-

liky v Dánsku PhDr. Ing. Zdenka Lycky

se rozdělily do tří skupin a přesunuly se

plnit úkoly - vyráběly strašidla s „životo-

pisem“, malovaly se strašidelné obličeje

(pomocí barev na obličej), v knihovně

měly děti pomocí úkolů získat indicie,

na jejichž základě musely uhádnout

a nalézt konkrétní knihu. Během společ-

ného strašidelného focení navštívili děti

dva Půďáci ze školy - Trámoš a Světlík.

Po drobném občerstvení se dětem opět

podařilo přivolat Půďáky a následovalo

povídání a tancování s Půďáky. Kolem

22:00 děti zalezly do spacáků a poslou-

chaly čtené pohádky z knížky Půďáci ze

staré školy. Ráno děti zjistily, že jejich

vyrobená strašidla Půďáci unesli

a vyzdobili s nimi Pohádkovník před

KK ll uu bb   KK aa mm aa rr áá dd || KK ll uu bb   KK aa mm aa rr áá dd || KK ll uu bb   KK aa mm aa rr áá dd

PROGRAM KLUBU KAMARÁD

foto: Marta Dvořáková

ŘÍKANKA S POHYBEM
(Sedíme s dítětem na klíně, obě ruce
zvednuté)

Spadla blecha do trní 

(pravá ruka padá směrem dolů)
a ta druhá vedle ní

(levá ruka padá směrem dolů)
škrábaly se na břichu 

(kroužíme po břichu)
poznaly se po čichu. 

(ťukáme na nosík)
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knihovnou, za odměnu jim tam nechali

čokoládové medaile. Děti hodnotily akci

velice pozitivně a už teď se těší na další

ročník. Děkujeme všem rodičům, kteří

nám pomohli akci uspořádat, dále děku-

jeme paní Dvořákové, Aničce Somme-

rové, Martinu Pijákovi a samozřejmě

našim Půďákům, že mezi nás přišli.

KLUBÁČEK
čtvrteční 90minutový program pro děti

cca od čtyř let až po školní děti

Cílem programu je rozvinout pohy-

bové a tvořivé dovednosti dětí. Náplní je

zhruba 30minutová aktivita v tělocvičně

a poté tvořivá dílna, pohádka apod.

V březnu děti tvořily velikonoční výzdo-

bu (ubrousková technika, zápichy s veli-

konoční tématikou, floristika). V dubnu

budeme vyrábět loutky a kulisy k vybra-

né pohádce. Přijďte mezi nás každý čtvr-

tek od 16:00, těšíme se na vás. V Klu-

báčku najdou vyžití jak malé děti, tak

děti školního věku.

V průběhu dubna začíná počítačový

kurz pro děti. Pokud máte zájem se toho-

to kurzu o 10 lekcích účastnit, je možné

si vyzvednout v knihovně přihlášku, zde

se také dovíte více informací.

Hledáme nadšence na předcvičování

kalanetiky, pilates apod. Nepožadujeme

absolvování žádného kurzu, požadujeme

jen zápal pro věc.

KNIHOVNA

Nová otvírací doba knihovny

Pondělí 16:00-18:00

Čtvrtek 8:30-10:00

Sobota 9:00-11:00foto: Marta Dvořáková

t e l :  6 0 3  2 1 8  8 2 0
www.klubkamarad.cz
www.kostomlaty-knihovna.cz

klub.kamarad@seznam.cz
info@kostomlaty-knihovna.cz

MINISTERSTVO PRÁCE

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy   || ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy   || ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy

1. Pohádku v nymburském divadle
původně O zlém vlku a kůzlátkách,
viděly děti z 1.-4. třídy dne 14. 3.

pod názvem Cirkus Blecha.

2. Naše furianty v Divadle V Dlouhé

zhlédli členové KMD dva dny poté.

3. Pythágoriády se zúčastnili žáci z 5.

ročníku týden poté.

4. Kontrola ČSI (ekonomika, bezpeč-

nost) proběhla ve dnech 27.- 28. 3.

5. ZUŠ z Lysé n. L. měla Třídní večí-
rek ve čtvrtek 29. 3. 

6. Noc s Andersenem proběhla z pátku

na sobotu v prostorách pavilonu C.

7. Od 2. 4. 2012 se mění zaměstnanec na

pracovní pozici provozní školní

kuchyně.

8. Od 2. 4. 2012 se zpřísní podmínky
pro vydávání stravy. Při kontrolách

se pravidelně zjišťovala platební neká-

zeň klientů, peníze nebyly na účtu

školy do 25. v měsíci. Částky přichá-

zející týden i více dnů po tomto datu

v množství několika desítek klientů,

způsobovaly škole zmatek v účetnic-

tví. Nebylo zcela patrno, co vlastně

pozdní platba znamená. Kdo do 25.
nebude mít zaplaceno, nebude mu
vydána strava. 

9. Pro pořádek otiskujeme dokument,

který obdržel každý strávník a popisu-

je princip placení stravy. V případě

ztráty je možno ve škole získat nový

tiskopis. Znovu prosíme klienty, aby

důsledně dodržovali zadané texty a

variabilní symboly - lépe se platba

identifikuje. Nestačí napsat OBĚDY

PEPÍČEK, či kolonku ignorovat

vůbec.

PLATBY OBĚDŮ
Platné pro ZŠ.

Platby probíhají výhradně bezhoto-
vostním způsobem.
Důvody:
A. Finanční bezpečnost.

B. Zjednodušení platby pro klienty-

strávníky.

C. Snížení administrace.

D. Odbourání chronických neplatičů.

Principy:
1. Obědy se budou formou stálé zálohy

platit dopředu na následující měsíc.

2. Klient s bankovním účtem bude

platbu realizovat, aby na účtu školy

byla vždy do 25. dne v měsíci částka

na následující měsíc (např. trvalým

příkazem k úhradě). 

3. Na příkazu k úhradě bude variabilním

symbolem číselná kombinace, kterou

každý strávník dostane přidělenu.

V kolonce: popis platby (popis pro pří-

jemce) bude uvedeno ZS-STRAVNE-
PRIJMENI.

4. Klient bez bankovního účtu může

použít každý měsíc k převodu financí

na účet školy poštovní poukázku
A číslo 114. Variabilním symbolem

bude číselná kombinace, kterou každý



strávník dostane přidělenu. V kolon-

ce: zpráva pro příjemce bude uvedeno

ZS-STRAVNE-PRIJMENI.

5. Vyúčtování bude v červnu a lednu

převodem na účet, případně hotovost-

ním způsobem v pokladně školní

kuchyně.

6. Kontrola došlých plateb bude prová-

děna vždy ráno k 1. pracovnímu dni

v měsíci. Klientovi, jehož platba

nebude k tomuto datu na bankovním

výpisu školy, nebude vydána strava.

7. Podobná bude platba školní družiny,

jen ve zprávě pro příjemce bude

slovo STRAVNE nahrazeno slovem

SKOLNE. Podrobná informace

k platbě za družinu bude sdělena ve

ŠD.

ZŠ Kostomlaty n. L.
ČÍSLO ÚČTU: 43-7228220247/0100
ČÁSTKA: …………………..
ZS STRAVNE ……příjmení……
VÁŠ VARIABILNÍ SYMBOL:
……………

PLATBY STRAVNÉHO
Platné pro MŠ.

Platby probíhají výhradně bezhoto-
vostním způsobem. 
Důvody:
A. Finanční bezpečnost.

B. Zjednodušení platby pro klienty-

strávníky.

C. Snížení administrace.

D. Odbourání chronických neplatičů.

Principy:
1. Obědy a svačiny se budou formou

stálé zálohy platit dopředu na násle-

dující měsíc.

2. Klient s bankovním účtem bude

platbu realizovat, aby na účtu školy

byla vždy do 25. dne v měsíci částka

na následující měsíc (např. trvalým

příkazem k úhradě). 

3. Na příkazu k úhradě bude variabilním

symbolem číselná kombinace, kterou

každý strávník dostane přidělenu.

V kolonce: popis platby (popis pro

příjemce) bude uvedeno MS-
STRAVNE-PRIJMENI.

4. Klient bez bankovního účtu může

použít každý měsíc k převodu financí

na účet školy poštovní poukázku
A číslo 114. Variabilním symbolem

bude číselná kombinace, kterou každý

strávník dostane přidělenu. V kolon-

ce: zpráva pro příjemce bude uvedeno

MS-STRAVNE-PRIJMENI.

5. Vyúčtování bude v červnu a lednu

převodem na účet, případně hotovost-

ním způsobem v pokladně školní

kuchyně.

6. Kontrola došlých plateb bude prová-

děna vždy ráno k 1. pracovnímu dni

v měsíci. Klientovi, jehož platba

nebude k tomuto datu na bankovním

výpisu školy, nebude vydána strava.

7. Podrobné informace, včetně VS, zálo-

hové částky a čísla účtu dostane

každý strávník ve ŠK.

8. Odhlašování dětí ze stravování probí-

há přímo v MŠ, nejlépe den předem.

ZŠ Kostomlaty n. L.
ČÍSLO ÚČTU: 43-7228220247/0100
ČÁSTKA: 680,-Kč
MS STRAVNE ……příjmení……
VÁŠ VARIABILNÍ SYMBOL:
……………

Závěrem ještě jednou škola prosí všech-

ny klienty, kteří platí stravné, či školné,

aby důsledně dodržovali předchozí

zadání pro platbu a nevytvářeli své vlast-

ní varianty plateb.              

Děkujeme.

10
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ZZ   mm ii nn uu ll oo ss tt ii   MM ŠŠ

Z archivu Evy Nechanické poskytl Petr Nechanický

Z archivu Evy Nechanické poskytl Petr Nechanický

Poznali jste se?
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Nový rok 2012 zahájila naše mateř-

ská škola přednáškou pro rodiče

s názvem „Jak pomoci dětem v úspěš-

ném vstupu do školy“. Přednášející, spe-

ciální pedagožka Bc. Jitka Urbanová,

seznámila rodiče s pojmy školní zralost,

odklad školní docházky..., dále rodičům

nastínila, jak rozpoznat rizika možné

školní neúspěšnosti a jak předcházet

výukovým problémům.

V měsíci lednu jsme si s dětmi poví-

dali často o škole, do které

se většina dětí z Balón-

kové třídy již velmi těší.

Toto téma vyvrcholilo

návštěvou základní školy,

kde měli naši předškoláčci

možnost shlédnout ukáz-

kovou hodinu starších

kamarádů z první třídy.

17. 1. se rodiče ve

školce vrátili do dětských

let, když společně se

svými ratolestmi vyráběli

hračky v dřevíčkové díl-

ničce. Práce se dřevem byla pro děti

hodně zajímavá, všichni jsme si příjem-

né odpoledne užili.

V únoru navštívila naši mateřskou

školu PhDr. Alena Vaňátková (vedoucí

Pedagogicko-psychologické poradny

v Nymburce) a u předškolních dětí pro-

vedla posouzení školní zralosti.

V únoru rovněž odstartoval kurz

Maxík pro děti předškolního věku a děti

s odloženou školní docházkou, do které-

ho v letošním roce pravidelně dochází 

5 dětí. Program je naplánovaný na 15

týdnů, během nichž rodiče s dětmi

denně pracují přibližně 20 minut dle

pokynů již zmiňované speciální peda-

gožky Bc. Jitky Urbanové.

Do školky přijelo divadélko paní

Lhotákové, které nám zahrálo pohádku

„O Peciválovi“.

Měsíc únor jsme završili karnevalo-

vým rejem, kde se sešlo mnoho pohád-

kových bytostí. Karneval byl plný taneč-

ků a soutěžení.

V měsíci březnu jsme jeli na letošní

první výlet do Prahy, kde jsme navštívi-

li hvězdárnu v Ďáblicích. Hvězdárna

představila dětem planetu Venuši

v pohádce „O spanilé Jitřence a tajuplné

Večernici“. O dalších planetách a celé

sluneční soustavě se děti dozvěděly

z vyprávění. Celý výlet jsme zakončili

prohlídkou dalekohledů, starší děti si

prohlédly dalekohledem okolí Prahy.

Koncem prvního čtvrtletí nás čeká

ještě „Velikonoční pohádka“, kterou

nám přijede zahrát divadlo Koloběžka

a jarní úklid školní zahrady.

Mgr. Markéta Borecká

Poděkování
Vážení sponzoři 9. Staročeského mysliveckého bálu, chceme Vám srdečně podě-

kovat za Vaši podporu, protože víme, že bez Vás by tento skvělý ples nebyl možný.

Hlavními sponzory byli:

Kadeřnictví Jana Šnajdrová
Jiří Staněk
Pneuservis - Jiří Hradil
Miroslav Škornička
Řeznictví Fiala
Martin Ježek
Zelenina - Jiří Novák
Stavebniny Peťura
Cukrárna - kavárna u Evy
Rybářské potřeby - p. Melinger
Lesnictví Milan Klosovský
Modeláž nehtů - Marcela Volfová
Dagros
Krušovická hospoda Nymburk
Dvůr Kostomlaty nad Labem
PaPa - stavebniny, zelenina
Pemi - Aleš Barták
Botanicus Ostrá
ProAgro Nymburk
IPAN - rybářské potřeby
Agria - Jaroslav Jirovský
Podlahy Korec
Čeroz - ovoce
Jednota Nymburk

Šulc Martin - soukromý zemědělec
Blanická bramborářská a. s.
Čech - drogerie
P. O. L. Milovice
Letecká škola Zbyněk Adam
Stavební činnost Milan Veselý
Pivovar Nymburk
Montamilk s. r. o.
Pohostinství Jitka Krupičková
Dana Drápková
Milan Drožčák
PESO - zahradnictví Petr Souček
První Chodská Pěťura s. r. o.
Jan Brynych - instalatérství Semice
Restaurace u Gregorů - p. Fančík
Bohumil Koutský - instalatérství
Truhlářství Prošek
Kateřina Hadová - výroba ozdobných
předmětů
KLEMPR - Luboš Klosovský
Mini Market 
Tomáš Novák
Sokol Kostomlaty nad Labem

Velmi si vážíme všech sponzorských darů, které jsme obdrželi. Udělaly nejen nám, ale

především našim hostům, kteří je do posledního vyhráli v tombole, velkou radost. Část

výdělku z plesu půjde kostomlatskému Sokolu formou daru, a to v podobě obnovy

nábytku v Sokolovně. Ze zůstatku z výtěžku bude Občanské sdružení Mydlovar za

vydatné pomoci našich dětských ochránců přírody likvidovat černé skládky v katast-

rálním území naší obce. Ještě jednou mnohokrát díky!

Pořadatelé 9. Staročeského mysliveckého bálu
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Mobilní svoz nebezpečných odpadů 
a odpadů určených ke zpětnému odběru

Kostomlaty nad Labem
sobota 5. 5. 2012
Na určených stanovištích mohou občané bezplatně předat 
pracovníkům svozové firmy následující odpad:

● nebezpečný odpad - oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla,
pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, 
zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.

● elektrospotřebiče - lednice, televize, monitory, zářivky, drobné
elektrospotřebiče - jelikož lednice, televize a monitory patří 
do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče 
převzaty pouze kompletní

● pneumatiky - od osobních automobilů bez disků, ostatní pneu-
matiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

● azbestový odpad - pouze v omezeném množství

Prosíme o striktní dodržování uvedených pravidel. Děkujeme.

Stanoviště Čas

separační dvůr 
Kostomlaty 
nad Labem 10 :40 - 11:40

V rámci mobilního svozu nebezpečného
odpadu nebude přebírán od občanů 
z kapacitních důvodů objemný odpad
(nábytek, linolea, koberce, atd.) 
- nejedná se o nebezpečný odpad!

SDH KOSTOMLÁTKY STÁLE ROZŠIŘUJE
ČLENSKOU ZÁKLADNU

Sbor Dobrovolných hasičů Kosto-

mlátky má  44 členů, z toho 22 mladých

hasičů (děti 3-18 let). Mladí hasiči se

dělí do kategorií: přípravka 2-6 let,

mladší 7-10 let, starší 11-15 let, dorost

16-18 let. Nejvíce aktivit mají přes rok

právě mladí hasiči. Od ledna do března

se připravují v tělocvičně v Kostomla-

tech a od dubna do října se zúčastňují

různých soutěží. Zapojují se do hry

Plamen, okresní Ligy MH v požárním

útoku a spousty dalších soutěží nejen na

okresu Nymburk. První loňské závody

byly 17. 4. v Klučově, odkud si svou

první medaili v kategorii přípravka

v běhu na 60 m překážek přivezl Matěj

Král. Následovaly štafety v Nymburce,

které se počítají do hry Plamen: dvakrát

druhé místo a jedno čtvrté, k tomu časy

útoků vynesly mladším celkové čtvrté

místo v konkurenci 34 družstev.

Družstvo přípravky mělo při štafetách

svou premiéru, ale přesto

nebylo poslední, celkově

skončilo šesté. Družstvo

dorostenců se opět dostalo na

republikové kolo, kde však

kvůli zranění nemohlo

pomýšlet na medailové umís-

tění. V říjnu se začíná nový

ročník Závodem požárnické

všestrannosti, kde na stano-

vištích děti předvádějí, jak se

naučily uzle, hasební a tech-

nické  prostředky, ukazují

obratnost při překonávání lana a zruč-

nost při poskytnutí první pomoci.

Družstvo přípravky v tomto závodě pře-

kvapilo a určitě bude překvapovat dále.

Před soutěžemi se samozřejmě děti

věnují nácviku a tréninku jednotlivých

disciplín. Nejoblíbenější je požární útok,

za parného dne skvělé osvěžení. O jar-

ních prázdninách je možnost zúčastnit se

Zimního tábora, v létě Letního tábora.

V loňském roce za pomoci paní Petry

Vorlíčkové a svých vedoucích nacvičily

děti vystoupení pro seniory, které se moc

líbilo. 

Nejen mládeží znám je tento sbor.

V rámci okrsku se jednotka sboru

zúčastňuje námětových cvičení, soutěží

a oslav. V únoru pořádají Hasičský ples,

v červnu Dětský den, v září Posvícen-

skou zábavu a nově také Mikulášskou

nadílku. Každý rok uskuteční brigádu

úklidu příjezdových cest do obce, asistu-

jí při pálení čarodějnic.

Pokud by někdo měl zájem o mimo-

školní činnost pro své děti, rádi ho mezi

sebou uvítáme.                Petra Králová

Sbor dobrovolných hasičů

Hronětice

pořádá 30. dubna 2012 
na Šibické louce

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC

Od 18 hodin bude opékání
vuřtů a v 19.30 zapálení ohně.
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Dne 16. března 2012 se uskutečnila

v sokolovně valná hromada Tělocvičné

jednoty Sokol Kostomlaty nad Labem,

která měla za úkol zhodnotit uplynulý

rok.  Jednání se zúčastnil člen Předsed-

nictva ČOS  a jednatel kolínské župy

bratr Josef Těšitel, starostka obce

Mgr. Milena Hercoková a místostarosta

obce pan Rudolf Řasa.

Po úvodních formalitách přednesl

hlavní zprávu starosta Sokola bratr

Antonín Bárta. Ve své zprávě zdůraznil

význam práce s mládeží v oddílech

kopané a odbíjené. Dále připomenul

akce, které spoluorganizoval hlavní

výbor. Například již 12. ročník žákov-

ského turnaje v kopané „Memoriál

Otakara Zdeňka“, sportovní soutěže

v rámci Kostomlatského posvícení,

sportovní ples nebo taneční zábavu.

Hlavní výbor se rovněž podílel na polo-

žení nového zemního kabelu osvětlení

tréninkového hřiště v délce 108 metrů,

na poslední chvíli odstranil rozpadající

se nadstřešní část komínu v severový-

chodní části sokolovny. Do sálu nakou-

pil 100 kusů nových židlí a nechal vyro-

bit 8 nových stolů, na které přispěli

myslivci pořádající Staročeský ples.

Část svého vystoupení věnoval připome-

nutí 150. výročí založení České obce

sokolské, 106. výročí založení naší jed-

noty a XV. všesokolskému sletu, který

se uskuteční ve dnech 30. 6. - 7. 7. 2012

v Praze. V závěru poděkoval našim

sponzorům, vedoucím oddílů, trenérům

i příznivcům kostomlatského Sokola.

Další část jednání patřila zprávám

z oddílů. Nejprve přednesli zprávy tre-

néři oddílu kopané. Velmi kritická slova

zazněla z úst sestry Evy Šulcové, která

vede dorost. V srpnu loňského roku

nikdo nechtěl trénovat dorost, tak to

sestra Šulcová zkusila. Čekala, že se

nějaký chlap chytne za nos, bohužel se

žádný nechytil. Mnohem smutnější je

ale to, že rodičům je jedno, jestli jim dítě

běhá po hřišti nebo sedí v hospodě.

Přece, když je po tahu, tak ho na zápas

nebudou budit. Když je unavený ze

školy, tak ať na trénink nechodí …

Za oddíl odbíjené přednesla zprávu

sestra Iveta Mezuliánková, která vyzdvi-

hla úspěchy

kostomlat-

ských žen

a seznámila

v š e c h n y

s nově

v z n i k l ý m

družs tvem

mladých volejbalistů a volejbalistek.

Zpráva z oddílu stolního tenisu

zazněla v podání bratrů Luboše Škornič-

ky a Václava Herajna. Připomněli, že

soutěž byla původně ukončena pro

nedostatek hráčů, jelikož ti lepší odešli

hrát do vyšších tříd. Ale stále zůstalo

dost kluků, kteří měli chuť trénovat

a hrát soutěž. Proto v listopadu s velkou

pomocí bratra Patrika Cykánka uspořá-

dali turnaj dvojic, kterého se zúčastnilo

36 hrajících.

Zprávu o hospodaření za uplynulý

rok a návrh rozpočtu na rok letošní před-

nesla sestra Milena Hercoková a revizní

zprávu sestra Irena Zdeňková.

V diskusi vystoupil člen Předsed-

nictva ČOS a jednatel župy kolínské

bratr Josef Těšitel, který reagoval na jed-

notlivé zprávy, poděkoval trenérům

i funkcionářům za práci, připomenul pří-

pravy XV. všesokolského sletu a pozval

všechny na župní slet do Poděbrad,

který se koná 3. 6. 2012.

Závěr celého jednání valné hromady

TJ Sokol provedl bratr Bárta. Poděkoval

všem za účast a popřál hodně sportov-

ních úspěchů.

Výbor TJ Sokol

Valná hromada TJ Sokol Kostomlaty nad Labem
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A1A OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÍ A MUŽSTVO
Polaban Nymburk Kostomlaty NE 25.3.2012 15:00

Kostomlaty Pátek NE 1.4.2012 16:30

AFK Semice Kostomlaty SO 7.4.2012 16:30

Bohemia Poděbrady B Kostomlaty NE 15.4.2012 16:30

Kostomlaty Krchleby NE 22.4.2012 17:00

Sadská B Kostomlaty NE 29.4.2012 17:00

Kostomlaty Loučeň NE 6.5.2012 17:00

Přerov n. Labem A Kostomlaty NE 13.5.2012 17:00

Kostomlaty Hrubý Jeseník A NE 20.5.2012 17:00

Kněžice Kostomlaty SO 26.5.2012 17:00

Kostomlaty Libice n. Cidlinou A NE 3.6.2012 17:00

Kostelní Lhota A Kostomlaty SO 9.6.2012 17:00

Kostomlaty Slovan Poděbrady A NE 17.6.2012 17:00

C1A OP DOROST
Kostomlaty Všechlapy SO 31.3.2012 10:00

Křinec Kostomlaty SO 7.4.2012 10:00

Straky Kostomlaty SO 14.4.2012 10:00

Kostomlaty Libice n. Cidlinou SO 21.4.2012 10:00

Sadská Kostomlaty NE 29.4.2012 10:00

Kostomlaty Loučeň SO 5.5.2012 10:00

Velenice Kostomlaty NE 13.5.2012 10:00

Kostomlaty Litol SO 19.5.2012 10:00

Kounice Kostomlaty NE 27.5.2012 10:00

Kostomlaty Městec Králové SO 2.6.2012 10:00

Kostelní Lhota Kostomlaty SO 9.6.2012 10:00

E1A OP ŽÁCI
Litol Kostomlaty NE 25.3.2012 13:00

Kostomlaty Přerov n. Labem NE 1.4.2012 14:30

Kostomlaty Tatce NE 8.4.2012 10:00

Ostrá Kostomlaty SO 14.4.2012 14:30

Kostomlaty Stará Lysá NE 22.4.2012 15:00

Kamenné Zboží Kostomlaty SO 28.4.2012 15:00

Stará Lysá Kostomlaty ÚT 1.5.2012 10:00

Poříčany Kostomlaty NE 6.5.2012 10:00

Kostomlaty Kamenné Zboží ÚT 8.5.2012 10:00

Kostomlaty Litol NE 13.5.2012 10:00

Přerov n. Labem Kostomlaty NE 20.5.2012 10:00

Tatce Kostomlaty SO 26.5.2012 10:00

Kostomlaty Ostrá NE 3.6.2012 15:00

Kostomlaty Poříčany NE 10.6.2012 10:00

E1A OP ŽÁCI
Lysá n. L. Kostomlaty PO 16.4.2012 17:00

Kostomlaty Přerov n.L. PO 23.4.2012 17:00

Kounice Kostomlaty PO 30.4.2012 17:00

Kostomlaty Ostrá PO 7.5.2012 17:00

Stratov Kostomlaty PO 14.5.2012 17:00

Kostomlaty Sadská PO 21.5.2012 17:00

Litol Kostomlaty PO 28.5.2012 17:00

Kostomlaty Poříčany PO 11.6.2012 17:00

R O Z P I S
J A R O  2 0 1 2

Osmisměrka
Po vyškrtání všech výrazů zbydou čtyři písme-
na, která čtena po řádcích tvoří tajenku: město
v Čechách.

ALICE, AMERIKA, BARBADOS, BODLINA,

DAMAŠEK, DERATIZACE, ENERGIE, FILIPÍNY,

GRAND, HLADOMORNA, HRANOSTAJ, 

JIHLAVA, JIZERA, KAMNÁŘ, KARAMELA, KOFOLA,

KOLIBA, KRAKATICE, LASKOMINA, LEDEN,

LÍSTEK, MALEDIVY, MALŠE, MAROKO, MOLITAN,

MRAMOR, MYJAVA, NAROZENINY, NEZNABOH,

NITKA, ODSUN, OLOMOUC, POSTUP, RUBIKON,

RUKSAK, SAKURA, SKALKA, SKALP, SLUKA,

SVÍCEN, ŠAMANKA, TAJEMNÍK, TANTAL, TARZAN,

TUNDRA, TUREK, ZMIJE, VAJGAR, VLADYKA,

VLAST, ŽATVA. 
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Staročeské máje 2012
Jako každý rok i letos připadají na druhou květnovou
sobotu, tj. 12. května 2012, Staročeské máje. Rádi
bychom Vás touto cestou pozvali na tradiční průvod
obcí, který začíná ve 13 hodin od místní Sokolovny a je
zakončen Staročeskou besedou „Na Place“. Letošní
Staročeské máje se konají za finanční podpory hejt-
mana Středočeského kraje.


