
Vážení občané, v minulém čísle

Kostomlatských novin jsem vás sezná-

mila s vypsáním výběrového řízení na

projektovou dokumentaci k územnímu

a stavebnímu povolení na akci „Hro-

nětice - tlaková kanalizace“. Po otevření

obálek a jejich zhodnocení komise

vybrala nejvhodnější nabídku. Vítěznou

firmou je firma VIS - Vodohospodářsko-

inženýrské služby, s.r.o. Hradec Králové.

Prakticky ihned začala firma na projektu

pracovat. V hasičské zbrojnici v Hroně-

ticích proběhla 2. září první informační

schůzka s majiteli nemovitostí v Hro-

něticích, kde pan projektant seznámil

přítomné s postupem prací a předal jim

návrhy smluv se zakreslením umístění

čerpací stanice na jejich pozemcích.

V dalším týdnu jsme navštívili občany

Hronětic znovu. Při těchto individuál-

ních schůzkách lidé konzultovali nej-

vhodnější umístění jímky na pozemku

s panem projektantem. Nyní máme

prakticky od všech zájemců o kanalizaci

zpět podepsané smlouvy a firma pracuje

dále na zapracování připomínek občanů

do projektu pro územní souhlas, aby-

chom mohli v závěru roku požádat

o dotaci na kanalizaci v Hroněticích

a příští rok začít realizovat odkanalizo-

vání této obce.

Další akcí, která by měla být do

konce roku hotová, je rekonstrukce dět-

ského hřiště v Hroněticích. Přestože

Zastupitelstvo Středočeského kraje

schválilo dotaci na toto hřiště již 6. červ-

na, začít s pracemi na rekonstrukci jsme

mohli až nyní. Dlouhou dobu jsme totiž

čekali na podpis smlouvy o poskytnutí

dotace s krajským úřadem. Nyní jsou již

herní prvky objednány a dopadová plo-

cha pod ně je rovněž připravena.

Usnesením zastupitelstva obce byla

schválena oprava střechy Domu služeb.

Před samotnou opravou jsme si se zastu-

piteli a zástupcem prováděcí firmy pro-

hlédli střechu a zkonzultovali nejvhod-

nější řešení opravy. Bohužel realita byla

trochu jiná. Po odstranění části lepenky

a oplechování spadla na několika mís-

tech římsa. Postupně musely být vyspra-

veny praskliny ve střeše, opraveny

komíny, vyměněny okapové háky

a opravena římsa. Poté firma položila na

celou střechu nový povrch. Nyní zbývá

už jen osadit okapy a okapové svody.

Další střecha, kterou ještě letos

budeme opravovat, je střecha chodby

u haly BIOS, kterou zatéká do nářaďov-

ny. Zastupitelé si i tuto střechu prohléd-

li a doporučili opravu celé střechy.

Vybraná firma opravu provede ještě

před začátkem zimy.

Během prázdnin v hale BIOS byly

provedeny úpravy k úsporám energií.

Byly postupně zatepleny stěny haly,

opraveny únikové dveře, další úpravy

spočívaly v regulaci větrání tak, aby

v létě nebylo v hale příliš vedro a v zimě

zbytečně nedocházelo k úniku tepla.

Všechny tyto práce řídil správce haly

pan František Touš. Při zateplování jed-

notlivých stěn velký kus práce odvedli

Tomáš Bárta a Aleš Bárta. Na dalších

dílčích pracích se nejvíce podíleli pan

Bohuslav Dvořák, pan Martin Král, pan

Ján Večerek a pan Vladimír Zalabák. Od
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Slovo starostkyMilí čtenáři,
říjnové Kostomlatské noviny připomí-

nají dvě zajímavá kulatá výročí. 17. října
před sto lety zemřela Bohuslava Kecko-
vá, považovaná za první českou lékařku.
Pohřbena je na místním hřbitově, nejen
proto se sluší věnovat několik řádků této
vznešené dámě. Druhé říjnové stoleté
výročí se týká rovněž kontaktu významné
osobnosti s naší obcí - ačkoli vynucené
mezipřistání známého aviatika Jana
Kašpara u Kostomlat dnes může působit
poněkud úsměvně. Ale - řečeno s klasi-
kem - byl tady! 

V minulém čísle Kostomlatských no-
vin jste se poprvé setkali s rubrikou
Rozhovor s…, v tomto čísle odpovídají
na stejné otázky další dva zastupitelé.
Příště přineseme odpovědi další dvojice.
Pořád platí - kdybyste jim chtěli sami
položit nějakou otázku, pošlete nám ji
na adresu kost.noviny@seznam.cz a my
ji zastupitelům položíme. 

Zahájil školní rok, kterým začalo při-
nejmenším devítileté plnění školních
povinností osmadvaceti prvňáčkům.
Věřím, že nakonec budou všichni chodit
do školy déle než oněch devět let, i když
to už nebude v naší obci. Jedno ale
zůstane jisté, základy vzdělanosti nabe-
rou v Kostomlatech, stejně jako jejich
starší spolužáci.

Jeden říká: „Houby nerostou, ořechy
pomrzly, rajčata plesniví, no prostě hrů-
za.“ A druhý nato: „Hub je sice málo,
ale aspoň se projdu. Ořechy sice nejsou,
švestek je ale habaděj.“ Ať jste jeden
nebo druhý, všem přeji příjemné pod-
zimní dny.

František Brož
Pokračování na následující straně
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nové sezony bychom tak měli ušetřit

nemalé finanční prostředky. Proto všem,

kteří se na zmíněných úsporách podíleli,

patří velké poděkování.

Během letních prázdnin jsme opět

využili brigádníků z obce. Jsou to stu-

denti středních a vysokých škol, kteří

chtějí pomoc při úpravách v obci a taky

si něco přivydělat. Postupně se tu vystří-

dali Aleš Bárta, Tomáš Bárta, Marek

Červinka, Jakub Novotný, Lukáš No-

votný, Matěj Zajan. K těmto brigádní-

kům máme od května do konce října

ještě dva pracovníky na veřejně prospěš-

né práce od úřadu práce. Všichni tito

pracovníci pomáhali při rekonstrukci

veřejného osvětlení v dalších ulicích

Kostomlat, čistili krajnice a chodníky

v Kostomlatech a v Rozkoši, sekali trávu

a prořezávali keře na veřejných prostran-

stvích ve všech našich obcích, překláda-

li chodníky, sekali trávu na hřbitově…

Je toho ještě hodně, co by se dalo

vyjmenovat. Proto bych jim všem za

práci chtěla poděkovat.

Bohužel ale nemohu poděkovat člo-

věku, který poničil lavičku u pěšiny od

nádraží k obecnímu úřadu, a dalšímu,

který odcizil na hřbitově konve na zalé-

vání. Po dotazech několika občanů, proč

jsme už uložili konve, jsem zjistila, že

nám je někdo odcizil. Bylo jich celkem

20, pouze dvě konve na celém hřbitově

zůstaly. Koupili jsme šest nových konví

a další ještě objednali. Po týdnu se na

hřbitově znovu objevilo šest starých

konví. Dále musím ještě konstatovat, že

někteří naši „spoluobčané“ si pletou

místní hřbitov s veřejnými toaletami… 

Vážení spoluobčané, přestože se

v našich obcích stále něco děje, je toho

ještě mnoho, co je třeba zlepšit. 

Mgr. Milena Hercoková
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100 let od úmrtí Bohuslavy Keckové, první české lékařky
17. října uplynulo 100 let od úmrtí

první české lékařky Bohuslavy

Keckové, která je pochovaná na místním

hřbitově.

Narodila se 18. března 1854

v Bukole u Kralup nad Vltavou jako pro-

střední ze tří dcer v zámožné rodině

Adolfa Kecka a Jany Keckové. V roce

1862 se Keckovi přestěhovali do

Karlína, kde si otec pronajal vápencové

lomy a pece, ve Dvorcích u Bráníka se

stal samostatným podnikatelem. Rodiče

dcerám nebránili ve vyšším vzdělání,

proto se nadaná Bohuslava po ukončení

Vyšší dívčí školy v Praze začala připra-

vovat k dalšímu studiu. Pražská Karlo-

Ferdinandova univerzita v době, kdy se

rozhodla pro studium lékařství, ženy

nepřijímala. Na přednášce Jana

Evangelisty Purkyně v Náprstkově

Americkém

klubu se

s e z n á m i l a

s krajankou

A n n o u

Bayerovou

a obě se roz-

hodly pro

studium ve

Švýcarsku.

Při studiu

dosahovala

velmi dobrých výsledků, takže byla

v posledním roce studia jmenována asi-

stentkou na ženském oddělení interní

kliniky profesora Huguemina a po skon-

čení všech zkoušek promovala 4. srpna

1880 na curyšské lékařské fakultě. Po

dokončení studia měla problém s uzná-

ním svého diplomu v Rakousku-

Uhersku. Rozhodla se však zůstat

v Praze a spokojila se

s povoláním porodní

asistentky. Po deseti

letech byla jmenová-

na úřední lékařkou

v Mostaru.

Každoročně trávi-

la dovolenou ve vlas-

ti - buď v Karlových

Varech, kde se léčila

s cukrovkou, nebo

v Kostomlatech nad

Labem u sestry, kde

také zemřela.

Teprve při 100.

výročí narození

z podnětu místních

vlastivědných pra-

covníků byla nad

jejím hrobem v roce

1954 odhalena

pamětní deska.

Jana
Keltnerová,

s využitím článku 
v Kostomlatských

novinách v roce 
1994 a internetových

zdrojů

Reprodukce 
z časopisu LADA, 
ročník XXIII., 
15. listopadu 1911 
zapůjčené z archivu paní
Heleny Červené.

▼

Pokračování z předchozí strany
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100. výročí nouzového přistání ing. Kašpara
20. května 1883 se v Pardubicích

v hotelu Veselka v rodině zámožného

občana Františka Kašpara narodil syn

Jan. Navštěvoval Obecnou školu chla-

peckou v Pardubicích a později se zapsal

na studium Vyšší reálné školy, kde

v roce 1901 odmaturoval. V roce 1907

složil zkoušku na vysoké škole technic-

ké v Praze a stal se strojním inženýrem.

V březnu 1910 přinesly místní novi-

ny první zprávu o letadle ing. Jana

Kašpara. 13. dubna 1910 uskutečnil

v Pardubicích s letounem Blériot XI.76

první skoky do vzduchu v délce několi-

ka set metrů a o tři dny později první let

dlouhý asi 2 km. Později dělal veřejné

letecké produkce, jednu z nich také

v Lysé nad Labem, a to 7. srpna 1910.

Nejslavnějším dnem v Kašparově

životě se stala sobota 13. května 1911.

Toho dne se ing. Kašpar dostavil na letiš-

tě již ve čtyři hodiny ráno a začal s přá-

teli připravovat letoun na opravdu 

velkou cestu. Po zkušebním letu kolem

letiště, menší opravě křídla a doplnění

paliva v 6.13 hod. odstartoval směrem

ku Praze. Jeho cestu zajišťoval automo-

bilový doprovod, který obsadil Kolín

a Český Brod, a jeden vůz řízený 

E. Čihákem jel přímo do Prahy. Průlety

letounu nad městy byly hlášeny telefo-

nicky z Kolína v 6.47, Českého Brodu

v 7.08 hod. a nad Prahou byl spatřen

v 7.21. I přes určité problémy s orientací

v mlžném oparu se dostal ing. Kašpar

nad Hradčany a podle toku Vltavy zamí-

řil do Chuchle, kde bylo již předem

vyhlédnuto místo k přistání.

Velký let se tak stal skutečností.

Trval podle úředního měření 92 minut

a jeho délka byla stanovena na 121 km.

Kašpar tím splnil i svůj slib, že na svat-

bu svého přítele ze studií přiletí do

Prahy aeroplánem. Následující dny se

slavný aviatik stal středem pozornosti

veškerého tisku. Velký zájem byl i o jeho

letadlo, které bylo několik dnů vystave-

no na Žofíně a teprve potom bylo

demontováno a vlakem přepraveno zpět

do Pardubic.

Po tomto úspěšném letu následovalo

několik dalších veřejných produkcí

v českých městech. Začátkem srpna

však postihla pardubické aviatiky

katastrofa, když v Čihákově hangáru

došlo k požáru, kdy i přes velkou snahu

hasičů došlo ke zničení dvou strojů

Čihákových a jednoho Kašparova.

Na říjen plánovali Kašpar s Čihákem

společné vystoupení v Jičíně, ale proto-

že Čihák ještě neměl opravený motor

a musel produkci odříci, rozhodl se

Kašpar, že do Jičína odletí sám. V mlze

však ztratil orientaci a po mezipřistání

u Kostomlat pokračoval dál, avšak omy-

lem zpět ke Kolínu. Při pokusu o přistá-

ní došlo k pádu a ke zranění pilota, což

si vyžádalo nucenou přestávku v létání.

S koncem roku 1911 došlo k letecké

produkci obou aviatiků v Mělníce. Dne

3. prosince nastala pro tehdejší diváky

další senzace. Ve vzduchu se najednou

pohybovala dvě letadla řízená českými

piloty! Navíc Kašpar i Čihák 6. 12. 1911

přelétli z Mělníka do Prahy, přičemž na

palubě Kašparova aeroplánu se jako

spolucestující vezl redaktor listu Ná-

rodní politika a nadšený propagátor

letectví J. Kalva. Na společné vzlety

v Praze se 10. prosince přišlo podívat 

45 000 diváků, a tak si lepší závěr sezó-

ny oba čeští aviatici ani nemohli přát.

Jana Keltnerová, 
s využitím www.letistepodhorany.cz

a http://100letaviatiky.cz/cs/
historie/ing-j-kaspar/

Nouzové přistání prvního českého aviatika inž. Kašpara v Kostomlatech při cvičném letu z Pardubic
na podzim r. 1911. Pro obecní kroniku věnuje A. Fidler, Kostomlaty čp. 5

Na koncertu u příležitosti Dnů evropského dědictví 17. září bylo vybráno 3 886,-Kč. Všem, kteří 
přispěli, patří veliké poděkování.
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Usnesení rady obce Kostomlaty nad Labem (srpen-září 2011)
Schválila:
- cenovou nabídku firmy Halko st. spol.

na dobetonování vjezdů v ul. Průběžná

v ceně 15 480,-Kč;

- cenovou nabídku firmy Halko st. spol.

na vícepráce - komunikace Školní

v rozsahu 122 m2 v ceně 40 740,- Kč;

- cenovou nabídku firmy Halko st. spol.

na vícepráce - komunikace Průběžná

v rozsahu 91 m2 v ceně 30 380,- Kč;

- cenovou nabídku Halko st. spol. na

vybudování štěrkového podkladu par-

koviště u BIOS v ceně 24 725,- Kč;

- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy

o zřízení věcného břemene č. IV-12-

6012700/VB003 uzavřenou mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a ČEZ

Distribuce, a.s. - vedení NN pro čp. 30

v Hroněticích;

- pronájem a Smlouvu o pronájmu neby-

tových prostor v Domě služeb, 

1. patro, uzavřenou mezi Obcí Kosto-

mlaty nad Labem a panem Ronaldem

Marchalem, Lysá nad Labem, od 

1. září 2011;

- odměny pracovníkům, kteří se podíleli

na pracích v hale BIOS;

- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení

věcného břemene uzavřenou mezi

Obcí Kostomlaty nad Labem a RWE

GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem na vybu-

dování plynovodní přípojky pro čp. 42

v obci Kostomlaty nad Labem;

- Smlouvu o právu provést stavbu č. IV-

12-6012828/1 uzavřenou mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a ČEZ

Distribuce, a.s. Děčín pro pokládku

vedení NN pro čp. 43 v Hroněticích;

- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení

věcného břemene uzavřenou mezi

Obcí Kostomlaty nad Labem a RWE

GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem na vybu-

dování plynovodní přípojky pro čp. 42

v obci Kostomlaty nad Labem;

- cenovou nabídku firmy Reissaus na

opravu střechy chodby u haly BIOS

v ceně 58 368,-Kč;

- rozpočtové opatření č. 6.

Souhlasila:
- s umístěním skládky materiálu manže-

lů T. na veřejném prostranství v Kosto-

mlatech nad Labem do 31. 8. 2011;

- s použitím provozních prostředků ZŠ

Kostomlaty nad Labem ve výši 

15 000,- Kč na dofinancování granto-

vého projektu do doby, než ZŠ

Kostomlaty nad Labem obdrží tyto

finance z krajského úřadu;

- s poskytnutím 25 ks chodníkových

desek panu M.N., Kostomlaty, na

vybudování chodníku před jeho

domem svépomocí;

- s vybudováním plynovodní přípojky

pro čp. 42 v obci Kostomlaty nad

Labem dle nákresu. Před započetím

prací musí prováděcí firma požádat

o zvláštní užívání MK;

- s prodloužením termínu povolení

skládkování materiálu na veřejném

prostranství manželům T. o jeden

měsíc, tedy do 30. září 2011;

- s použitím provozních prostředků 

ZŠ Kostomlaty nad Labem ve výši 

19 000,- Kč na dofinancování granto-

vého projektu do doby, než ZŠ

Kostomlaty nad Labem obdrží tyto

finance z krajského úřadu;

- s návrhem trasy pro stavbu (č. IV-12-

6012828) vedení NN pro čp. 43 v obci

Hronětice;

- s použitím znaku obce Kostomlaty nad

Labem na pohlednicích vydaných

Vydavatelstvím Baron;

- souhlasí s uzavřením MŠ v době zim-

ních a letních prázdnin dle návrhu ředi-

telky MŠ;

- s dofinancováním grantu ZŠ Kosto-

mlaty nad Labem formou bezplatné

půjčky od třetí osoby dle žádosti ředi-

tele ZŠ.

Povolila:
- pokácení smrku stříbrného panu M.H.,

Kostomlaty. Strom se nachází na jeho

pozemku, větvemi zasahuje do el.

vedení, kořeny narušuje příjezdovou

cestu sousedů a při větru hrozí nebez-

pečí pádu na přilehlé nemovitosti.

http://www.kostomlaty-obec.cz/usneseni-rady/ds-8465/p1=6384

Usnesení zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem
ZO na svých zasedáních 

9. srpna a 15. září

Schválilo:
- rozpočtové opatření č. 5 k 9.8.2011;

- Smlouvu o zřízení věcného břemene

č. IV-12-6009706/005 uzavřenou mezi

Obcí Kostomlaty nad Labem a společ-

ností ČEZ Distribuce, a.s.;

- Smlouvu o zřízení věcného břemene

č. IV-12-6010070/02 uzavřenou mezi

Obcí Kostomlaty nad Labem a společ-

ností ČEZ Distribuce, a.s.; 

- Smlouvu o dílo mezi Obcí Kostomlaty

nad Labem a firmou VIS - Vodohos-

podářsko-inženýrské služby, s.r.o. za

podmínek doplnění termínů plnění jed-

notlivých předmětů díla;

- Mandátní smlouvu o správě knihovny

mezi Obcí Kostomlaty nad Labem

a Dětským klubem Kamarád Kosto-

mlaty nad Labem; zároveň tímto ruší

Mandátní smlouvu ze dne 15. 12. 2009

s dodatkem ze dne 25. 1. 2010;

- prodej části pozemku č. 3/1 KN v k.ú.

Hronětice v obci Kostomlaty nad

Labem o výměře cca 194 m2 za těchto

podmínek:

a) prodej pozemku o výměře cca

194 m2 za cenu Kč 100,-Kč za 1 m2

b) prodávající zaplatí FÚ daň z pře-

vodu nemovitostí

c) kupní smlouvu zajistí prodávající

d) oddělovací GP zajistí kupující

e) vklad do KN zajistí kupující;

- zajištění odhadní ceny směňovaných

pozemků žadatelem o směnu pozemků

dle jeho žádosti čj. 567/2011;

- variantu č. 2, tzn. kupní cenu pozemku

80,-Kč/m2, kupující hradí oddělovací

GP, zajištění kupních smluv a zajištění

vkladu do KN, včetně uhrazení správ-

ních poplatků. Jedná se o část parcely

č. 190/1 v k.ú. a obci Kostomlaty nad

Labem.

- změnu funkčního využití k účelovému

určení pozemku č. 680/1 a 681 v k.ú.

Kostomlaty nad Labem pro výstavbu

obytného domu s občanskou vybave-

ností a parkovou úpravu části pozemku

č. 681.
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Vzalo na vědomí:
- Zprávu o činnosti rady

obce;

- Zprávu kontrolního vý-

boru.

Uložilo:
- starostce obce prověřit,

zda cena předmětné

smlouvy obsahuje cenu

za vypracování územních

souhlasů k domovním

přípojkám. V případě, že

neobsahuje, ZO ukládá

starostce připravit návrhy

dodatku ke dnes schvále-

né smlouvě o dílo (PD

Hronětice - tlaková kana-

lizace) v termínu do příš-

tího ZO.

Pověřilo:
- radu obce výběrem zho-

tovitele na opravu střechy

chodby u haly BIOS

v ceně do 60 000,- Kč.

Podrobnosti 
ze zasedání 

zastupitelstva obce 
najdete na adrese

http://www.kostomla-
ty-obec.cz/usneseni-

zastupitelstva/ds-
10533/p1=209

Pozemky, domy, byty
Exekuce, výkupy nemovitostí

Odhady pro dědictví
■ Zajišťujeme prodej, pronájem – bytů, rodinných domů, pozemků.
■ Veškerý právní a finanční servis zdarma.
■ (Hypotéky – úvěry, penzijní pojištění, pojištění nemovitostí, stav. spoření, investice, úrazové
pojištění, kapitálové životní pojištění, atd.).

Vaše dotazy ohledně naší nabídky Vám zodpoví real. makléř a finanční poradce Petra Radoušková
na tel. 604 557 905 
e-mail: petra–efcon@seznam.cz www.abs–reality.cz

ABS reality
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…MILENOU
HERCOKOVOU, 
starostkou, zastupitelkou 
a členkou rady 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?

Myslím si, že je ještě příliš krátká

doba na nějaké hodnocení. V podzim-

ních volbách bylo zastupitelstvo obmě-

něno prakticky ze tří pětin. Noví zastupi-

telé přichází s novými nápady a nyní jde

o to, abychom našli společnou řeč k co

nejlepšímu řešení.

Mohla byste stručně popsat svou
vizi, co by mělo v Kostomlatech (případ-
ně Lánech, Hroněticích, Rozkoši, Vá-
pensku) na konci tohoto volebního

období vypadat jinak než v současnosti?
Byla bych ráda, kdyby na konci

volebního období byly odkanalizovány

Hronětice a začalo se řešit odkanalizová-

ní Rozkoše a Vápenska. Další prioritou

je školství, to znamená rozšíření mateř-

ské školy o nový pavilon, rekonstrukce

vytápění jednotlivých pavilonů a celko-

vé zateplení základní školy. Velice by

mě potěšilo, kdyby fungoval denní staci-

onář pro seniory, byla dokončena rekon-

strukce veřejného osvětlení v Kostomla-

tech, rekonstrukce místních chodníků

a komunikací, bylo vyřešeno parkování

automobilů nejen okolo nádraží, zlepšil

a rozšířil se stav zeleně a zelených ploch

v obcích, rozšířila se hřiště nejen pro

děti, ale i pro dospívající mládež… Je

toho ještě hodně, co bych ráda na konci

volebního období viděla jinak, ale vše

závisí na ekonomické situaci nejen obce,

ale i celého státu.

Myslíte si, že můžete své profesní
dovednosti, nebo dokonce zájmy
a koníčky, nějak využít v práci zastupite-
le?

Práce, kterou jsem před zvolením

starostkou vykonávala, je velice podob-

ná této. Je to práce s lidmi, o komunika-

ci s nimi, vysvětlit jim své argumenty

a především vyslechnout jejich názory,

nápady, poznatky a zabývat se jimi. 

Chcete něco na tomto místě vzkázat
čtenářům Kostomlatských novin?

Všem čtenářům Kostomlatských

novin bych chtěla vzkázat, aby věřili

zastupitelům, které si zvolili. Chci i já

věřit, že tito zastupitelé na konci voleb-

ního období se budou moci lidem podí-

vat do očí a připomenout jim, k čemu

všemu přispěli svou prací v zastupitel-

stvu. 

…VLADIMÍREM
ZALABÁKEM, 
zastupitelem obce

Před volbami jste určitě měl 
nějakou představu o svém působení
v zastupitelstvu v případě, že Vás obča-
né zvolí. Můžete prosím po několika
měsících říci, nakolik se tato představa
naplnila?

Představy samozřejmě byly, některé

ambiciózní, některé reálnější. Při hledá-

ní způsobů, jak je zhmotnit, je ale nutno

brát v úvahu povolební situaci v ZO.

Zkusím ji popsat. 

Zastupitelů jsou obecně dva druhy.

Jedni jsou řadoví, ti mají pravomoc

navrhovat a schvalovat všelijaká ta usne-

sení, a druzí, kteří k tomu ještě volbou

dostali moc výkonnou, se kterou mají ta

usnesení vykonávat (rada a starosta).

Volby a povolební rozložení názorů,

vztahů a bůhví čeho všeho ještě mě

postavilo do pozice řadového zastupite-

le. Postupně se s touto rolí sžívám, navr-

huji, přesvědčuji, schvaluji, urguji seč

mi síly stačí a pozoruji, co se z toho

ujme. Někdy něco vyjde, jindy z růz-

ných důvodů ne. Pravda, někdy ty důvo-

dy moc nechápu a pak jsem z toho roz-

mrzelý, ale celkově se snažím zůstat

pozitivní. Doufám, že během zbývající-

ho času do příštích voleb se ještě nejed-

nou zadaří, abych za tři roky i sám sobě

odpověděl na tuto otázku uspokojivě. 

Mohl byste stručně popsat svou vizi,

co by mělo v Kostomlatech (případně
Lánech, Hroněticích, Rozkoši, Vápen-
sku) na konci tohoto volebního období
vypadat jinak než v současnosti?

Budu hodně stručný, uvedu heslovi-

tě, co si myslím, že by se mohlo stihnout

udělat nebo nastartovat za zbylé tři roky

a co by podle mého názoru mohlo být

reálné i vzhledem k rozpočtu obce, resp.

dotacím:

Kostomlaty:
- stavba mateřské školky

- dořešení koncepce prostoru kolem

nádraží a výstavba parkoviště u nád-

raží

- dořešení koncepce budoucího využití

domu služeb a zadání projektové

dokumentace

- úprava sběrných míst tříděných odpadů

- pokračování s rekonstrukcí vytápění

ve škole

Hronětice:
- kanalizace

- úprava sběrného místa tříděných

odpadů

- postupná výstavba vjezdů do nemo-

vitostí

Lány:
- úklid krajnic silnice

- úprava sběrného místa tříděných

odpadů

- rekonstrukce obrubníků, postupná

výstavba vjezdů do nemovitostí

Vápensko a Rozkoš:
- zadání dokumentace na kanalizaci,

žádost o dotaci do konce r. 2013

Myslíte si, že můžete své profesní

dovednosti, nebo dokonce zájmy a koníč-
ky, nějak využít v práci zastupitele?

Myslím, že ano. Moje profese se

točí kolem technického zařízení budov,

regulace, energií atd. Obec vydává

velké peníze za energie, a tak nás

napadlo hned loňskou zimu udělat si

takový miniaudit spotřeb energií

v obecních budovách a veřejného

osvětlení. Z průzkumu spotřeb a způso-

bu provozování jednotlivých zařízení

vyplynuly rezervy, které jsme okamžitě

navrhli řešit. Zmíním halu BIOS

(zateplení stěn, snížení infiltrace pro-

sklených stěn, časová regulace vytápě-

ní, zprovoznění větrání atd., zde velká

pocta správci panu Toušovi, který se

zájmem o věc úpravy také navrhuje

a má lví podíl na jejich realizaci); školu

(zde se starají jak můžou, další úspory

jsou možné už jen s další investicí ze

strany zřizovatele - OÚ); veřejné osvět-

lení (provoz v nočních hodinách běží

v úsporném režimu). Detailní vyhodno-

cení provedených opatření proběhne

nyní na podzim po ukončení fakturač-

ních období. 

Chcete něco na tomto místě vzkázat
čtenářům Kostomlatských novin?

Využiji této možnosti, k čtenářům,

resp. občanům mám prosbu: nemějte

trpělivost, nemějte slitování, chtějte,

sdělujte, podávejte konstruktivní náměty

a občas zajděte na veřejné zasedání ZO.

Někdy je to tam nezáživné, občas je tam

horko, chvílemi bývá i trocha legrace,

ale hlavně to budete mít z první ruky.

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 .. .. ..   
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V úvodníku minulých KN paní

Hercoková, při výčtu dokončených

investičních akcí, sice některé důležité

informace občanům neprozradila, ale

zato k ulici V Glančici sdělila: Škoda,
že ji hyzdí jeden svod u nemovitosti.
Názory na to, co je pěkné a co ohyzd-

né jsou značně subjektivní, nevěnoval

bych té poznámce pozornost, ale již

víc spoluobčanů, kteří do té ulice

zabloudili, se vzácně shodlo na tom,

co tam je nepěkného.

Paní Hercoková zmínila svod,

podívejme se na něj podrobněji: Ten

kus (2 m?) okapové roury tam je od

obrubníku k domu nainstalován pře-

chodně jenom proto, že:

● někdo z vedení obce příliš nepře-

mýšlel, když roky plánoval opravu té

ulice

● pak hrubou chybu obecního pro-
jektanta nahradili svojí aktivitou tam

bydlící občané a sami navrhli jedno-

duché řešení dešťové kanalizace v té

ulici,

● přes příslib vedení obce, že dle toho

návrhu občanů bude tato ulice odka-

nalizována,

● nakonec vlastní realizace dopadla

naprosto jinak: je tam sice kanalizace,

ale umístěná o metr jinde a tak mělce,

že nezbylo občanům, než si prozatím

pomoci provizorní trubkou...

Po kolikáté již upozorňuji na to, že

obec mohla za jedny a tytéž vynalo-
žené obecní peníze pořídit mnohem
kvalitnější řešení! Stačilo by, kdyby

odpovědní lidé alespoň poslouchali

názory spoluobčanů, když už jim

samotným chybí potřebná invence,

erudice, ale to bych toho asi po paní

Hercokové za padesátitisícový plat

požadoval příliš... 

Když už paní Hercokové na sou-

časném vzhledu té ulice něco vadí, je

na místě otázka, proč ještě vedení

obce nevyzvalo vlastníka tam stojící

nemovitosti, aby ji opatřil okapem?

Ne že by mi šlo o zkrášlování toho

domu, ale dochází k tomu, co nebylo

těžké předpovědět po prvním pohledu

na provedení té kanalizace: příval

vody ze střechy, zadržovaný obrubní-

ky, zaplavuje sousední nemovitost (do

kanálu, který zbytečně trčí kus vedle,

nemá šanci se dostat...). Protože jsme

se již dávno naučili nespoléhat se na

vedení obce, pro které jsou podstatné

jiné věci než blaho občanů, našli jsme

řešení i tohoto za obecní peníze zby-
tečně vyrobeného problému sami.
Pokud se paní Hercoková konečně

začne zabývat skutečnými problémy,

jsme připraveni jí poradit...

Pokud krasocitu paní Hercokové

vadí 2 metry přechodně instalovaného

dešťového svodu, měla by se taky

zamyslet nad tím, kdo asi odstranil

desítky metrů dlouhý pás metr vysoké

buřiny, která v té nově vylepšené ulici

z vydatně zavlažované bůh ví odkud

přivezené zeminy vybujela. Ale

zejména by měla něco udělat se
závějemi siláže, vrstvou bláta
(a následně mraky prachu...), ježdě-
ním přes obrubníky těžkou země-
dělskou technikou, čerstvými rýha-
mi v asfaltu..., což jsou skutečné
problémy této ulice, které reálně

hrozí rychlým znehodnocením nema-

lé finanční investice, proti čemuž

podrážděný krasocit je úsměv i údiv

budící poťouchlost.

Ve svém článku paní Hercoková 

vyjmenovává rekonstruované ulice

a chodníky. Proč ne, jenom mi tam

chybí informace podstatná, kterou

bych od hospodáře s obecními pro-

středky očekával jako přednostní.

A protože ani naši novináři v jinak

rozsáhlých citacích (nevím, kdo to

čte, spousta popsaného papíru často

s minimem informačního obsahu,

navíc totéž je v přehlednější, ale jinak

se stejně málo sdělujícím obsahem,

dostupné na webu obce) obecních

zdrojů tyto důležité informace obča-

nům vytrvale zamlčují, nezbývá než

se ptát:

Kolik peněz na ty paní Herco-

kovou vyjmenované akce bylo původ-

ně vyčleněno z rozpočtu obce, co bylo

příčinou značného nárůstu takto obcí

vynaložených peněz, na co zněla

výběrová řízení, kdo formuloval jejich

zadání, byla-li vůbec na tyto akce

vypsána, kdo a jak schválil navýšení

těch původních cen, jak vysoká byla

spoluúčast soukromých subjektů na

těchto akcích...?

O plantáži dvoumetrových kopřiv

před obecním úřadem, rumišti porost-

lém plevelem před vjezdem na OÚ

jsem se již zmiňoval dřív, stejně tak

o rozsáhlých červeno-bílých zábra-

dlích v ulicích obce, kde jejich vzhled

je, dle mě, nejenom ohyzdný, ale

zejména je to nebezpečný šrot, který

měl být již dávno odstraněn

a v potřebných místech nahrazen řád-

nými svodidly... Jenže starého psa

novým kouskům nenaučíš (ani za 

50 000,- Kč měsíčně...).

Protože paní Hercoková nepova-

žovala v minulosti za potřebné na

otázky občanů vůbec odpovídat, natož

řádně, nezbylo občanovi než se opřít

o zákon o poskytování informací

(106/99 Sb), takže až na několikerý

pokus (paní Hercoková, schovávající

se za tajemného právníka - grafologa

i citace zákonů, které asi moc nezná

nebo je ráda zaměňuje, se snaží

zatloukat, musel ji poučit Krajský

úřad...) jsem se přeci jenom nějakých

odpovědí od ní dočkal a se mnou

i každý, kdo má zájem a možnost

podívat se na obecní web, kde tyto

odpovědi musí být zveřejněny

(http://www.kostomlaty-obec.cz/17-

vyrocni-zprava-podle-zakona-c-106-

1999-sb/ds-2527/archiv=0&p1=212).

A je to zajímavé čtení, které bude

ještě rozšířeno, protože ani řádné pou-

čení od KÚ paní Hercokové nestačilo,

zatlouká dál...

Takže trvá stále stejná otázka:

Kdy paní Hercoková konečně
pochopí, že se dala dobrovolně
najmout občany Kostomlat, aby
řádně spravovala naše věci a za to je
námi nejenom velmi nadprůměrně
placená, ale i zodpovědná a povinná
skládat občanům účty?

Josef Touš

Kdo hyzdí naši obec...
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Je hezké, že jste nám v čísle 4 (srpen

2011) ukázali, jaké máme komunikace

v obci krásně opravené. Ale podívejme

se občas na chodníky, na které se v obci

léta kašle a nic se neopravuje. Zasílám

fotografie z křižovatky Na Cikánku, kde

projít s kočárkem je umění a velké

nebezpečí (když tam jsou zaparkovaný

auta, tak člověk neprojde ani sám). Když

jsem se jednou ohradila, tak mi majitel-

kou auta bylo řečeno, že tam žádný

chodník neexistuje. Doufám, že redakč-

ní rada bude mít odvahu tyto fotky uve-

řejnit v Kostomlatských novinách.           

H. Tanglová

Chodníky

8

Ve čtvrtek 22. září dopoledne byla slavnostně otevřena nauč-

ná stezka Mydlovarský luh, která vede podél Labe od soutoku

Labe s Farským potokem až k Ostré. Dlouhá je přibližně tři kilo-

metry a je na ní sedm vzdělávacích tabulí. Autorem celého pro-

jektu je Jan Petřík.

Otevření stezky se konalo v rámci akce Tour de Labe handi-

cap + family - cyklojízdy od pramene Labe až do německého

Bad Schandau.

Otevření naučné stezky
Mydlovarský luh
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1. Počet žáků se v novém školním

roce zvýšil ze 168 na 174. Do 1. roč-

níku definitivně nastoupilo 28 dětí.

2. PROJEKT: Realizace projektu for-

mou čerpání financí z Evropského

sociálního fondu byla ukončena

k 30. 6. 2011 a k tomuto datu byly

naplněny cíle projektu a dosaženy

plánované hodnoty monitorovacích

indikátorů. Projekt dosáhl svého

vytčeného cíle, tedy vytvořil výuko-

vé materiály pro zkvalitnění čtenář-

ské gramotnosti v hodinách ČJ

a jiných jazyků a zkvalitnil, zpestřil

a dětem více oživil výuku (přede-

vším výuku HV). Díky realizaci pro-

jektu nabízí nyní škola kvalitnější

výuku moderními výukovými meto-

dami a s pomocí moderních výuko-

vých prostředků (IT technologie

včetně interaktivní tabule). Přede-

vším v posledním období realizace

projektu, a to kvůli liknavosti minis-

terských a krajských úředníků, pře-

trvávaly problémy, započaté již

v předchozích monitorovaných ob-

dobích, spojené s financováním pro-

jektu. Časové prodlevy administrace

vyúčtovaných plateb způsobovaly

a způsobují škole problémy s cash

flow projektu a provozu celé školy.

Jen díky pochopení zřizovatele se

financování projektu dostalo až do

závěrečné fáze.

3. Škola se včas pochlubí vybavenými

třídami na Dni otevřených dveří.

4. Kontrola ČSSZ se odehrála 6. 9.

Vše v pořádku. Další kontrola, ten-
tokrát VZP, nás čeká 10. 10.

5. Ve škole opět sbíráme baterie, drob-

né elektrospotřebiče, formou zapo-

jení do celorepublikové soutěže

Recyklohraní.

6. Stále sbíráme starý papír.

7. Naše děti tradičně zastaly pořadatel-

skou službu na Evropském poháru

karate v Nymburce ve dnech 

16. - 17. 9.

8. Zúčastnili jsme se slavnostního

otevření Naučné stezky Mydlovar-
ský luh, na které bude naše škola

vykonávat monitorovací činnost.

Psalo se datum 22. 9. 2011.

9. VK při ZŠ Kostomlaty n. L. Pod

hlavičkou školy začal od října ofici-

álně provozovat činnost volejbalový

klub. Navazujeme na tradici.

10. Novou Naučnou stezku Mydlovar-
ský luh si prohlédly v pondělí 26. 9.

děti ze 6., 8. a 9. třídy.

11. Náprstkovo muzeum a Pražský
hrad navštívily den po Svatém

Václavu 7. a 9. třída.

12. Husité: Program skupiny historické-

ho šermu Pernštejni, je jméno pořa-

du, který za 40,- Kč děti uviděly 

a zahrály si v něm v úterý 4. 10.

ZŠ Kostomlaty n. L.

Slavnostní zahájení nového školního roku. Foto: Marta Dvořáková

Prvňáčci ve třídě. Foto. Marta Dvořáková

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok  2011/2012

Zájmový útvar Jméno vyučujícího Čas Platba
PŘÍRODOVĚDNÝ kroužek Eva Čmuhařová Úterý 13.30 - 14.30 100 Kč/měsíc

KERAMIKA Soňa Váňová Úterý 13.15 - 14.00 cca 1300 Kč/pololetí

SPORTOVNÍ kroužek 

(5.-6. třída) Mgr. Hana Hudcová Středa 12.25 - 13.10 100 Kč/měsíc

SPORTOVNÍ kroužek

(2.-4. třída) Mgr. Luboš Hodač Čtvrtek 12.25 - 13.10 100 Kč/měsíc

Kroužek VAŘENÍ Mgr. Hana Hudcová Pátek 12.25 - 13.10 100 Kč/měsíc

VÝTVARNÝ kroužek Milena Formáčková

Jana Volejníková Pondělí 12.25 - 13.10 100 Kč/měsíc

CVIČENÍ Z ČJ Mgr. Radmila Musilová Úterý 13.30 - 14.30 100 Kč/měsíc

ANGLIČTINA HROU

(1.-2. třída) Mgr. Irena Novotná Středa 11.35 - 12.20 100 Kč/měsíc

CVIČENÍ Z MATEMATIKY Ing. Václav Trégl Čtvrtek 13.15 - 14.00

(sudé týdny) 50 Kč/měsíc

DRAMATICKÝ kroužek Petra Brabcová Pondělí 13.15 - 14.00 100 Kč/měsíc
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DKK reago-

val na přání

několika kosto-

m l a t s k ý c h

maminek, kte-

rým nebyly při-

jaty děti do

místní mateřské

školky, a zajistil

těmto dětem dvakrát týdně dopolední

miniškoličku. Z důvodu navýšení této

služby přijal DKK novou pracovnici,

která má s prací s takto malými dětmi

zkušenosti. Její plat je hrazen z Úřadu

práce Nymburk. V tuto chvíli můžeme

nabídnout tuto službu ještě dvěma rodi-

nám. V případě zájmu o bližší informace

nás kontaktujte na e-mailovou adresu

klub.kamarad@seznam.cz.

V neděli 25. září uspořádal DKK

rodinný míčový turnaj. Vzhledem

k hezkému počasí jsme hráli fotbálek

před halou Bios, pro momentálně nehra-

jící bylo otevřeno dětské hřiště.

Abychom se hlavně pobavili a aby si

zahrály především děti, byla upravena

pravidla hry: tatínkové nesměli dávat

góly, mohli na ně jen nahrávat, v přípa-

dě nerozhodného výsledku kopaly

penalty na prázdnou bránu děti.

V prostorách knihovny nabízí DKK

všem, kteří mají

zájem - od dětí po

seniory - kurzy
počítačů, a to

v následujících

oblastech: Počítač -

začátečník (z čeho

se skládá, popis

částí, periférie ...);

Počítač - pokročilý

(skenování, instala-

ce programu, kom-

ponenty…); Windows - začátečník

/pokročilý; Word - začátečník/pokročilý 

Excel - začátečník/pokročilý; Inter-

net - explorer, vyhledávání, mapy, kon-

takty, informace…; Internet - pošta

(schránka, příloha, psaní, …); Internet -

komunikace (email, skype, icq, msn,

facebook, ...); Grafické programy (změ-

ny velikosti, barev, použití v dokumen-

tech); Tvorba WWW - základy Počítače

a angličtina pro dospělé. Více informací

naleznete na našich webových strán-

kách.

Chystáme pro vás angličtinu pro

dospělé i s případným hlídáním dětí.

Pokud máte o tento kurz zájem, prosím

kontaktujte nás.

Děkujeme Zdeně Keistové za prů-

běžné vyškolování v první pomoci, paní

Vlastě Hutrové a paní Radce Proškové

za pomoc DKK.

Budeme rádi, pokud se rozhodne-
te naše aktivity jakýmkoli způsobem
podpořit.

DD ěě tt ss kk ýý   kk ll uu bb   KK aa mm aa rr áá dd || DD ěě tt ss kk ýý   kk ll uu bb   KK aa mm aa rr áá dd

MINISTERSTVO PRÁCE

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

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
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Nový školní rok přinesl Mateřské

škole Kostomlaty nad Labem hned

několik změn. 

V červnu jsme se na místním obec-

ním úřadě slavnostně rozloučili se sou-

časnými prvňáčky a popřáli jsme jim

úspěšný vstup do

základní školy.

V srpnu odešla

do zaslouženého

důchodu paní uči-

telka Vlasta Hut-

rová, která v mateř-

ské škole působila

také jako logope-

dický pracovník. Za

její dlouholetou

kvalitní práci ve

školce patří paní

učitelce naše velké

poděkování. 

V letošním

školním roce jsme

po letních prázdninách přivítali v mateř-

ské škole 26 nově přijatých dětí.

V Kytičkové třídě se na děti těšila i nová

paní učitelka Adéla Pilecká, která k nám

nastoupila po absolvování Střední peda-

gogické školy v Praze.

Začátek září jsme s rodiči zahájili

třídní schůzkou, kde jsme se domluvili

na mnoha akcích, které na děti v průbě-

hu školního roku 2011/2012 čekají.

Podrobnější informace o naší mateřské

škole i o plánovaných akcích se dozvíte

na našich webových stránkách:

www.mskostomlaty.cz.

Mgr. Markéta Borecká
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MOBILIÁŘ KOSTELA
Hlavní oltář al fresco od J. Q. Jahna

kolem roku 1780, dva boční oltáře od 

J. Mahausera z roku 1895; Původní

obrazy z bočních oltářů - sv. Terezie

a Křest Krista, patrně od J. Q. Jahna

z roku 1780 v lodi; cínová křtitelnice 

J. Winczerna z roku 1602. Varhany jsou

z dílny Jana Tučka z Golčova Jeníkova,

zhotovené roku 1902.

ZVONICE
Před kostelem hranolová zvonice

vystavěna roku 1778, přestavěna roku

1885; ve věži v prvním zvonovém patře,

které je osazené zvonovou stolicí z tesa-

ných dubových trámů vzpěradlové kon-

strukce o dvou polích pro zvony

s kyvem v ose kostela; ve zvonové stoli-

ci dochovaný jeden z nejcennějších sou-

borů zvonů ve středních Čechách.

Zvon I z r. 1564 od Brykcího: 

průměr 129,5 cm, hloubka 98 cm,

tloušťka věnce 9 cm; hmotnost odhado-

vána na 1263 kg. Na závěsných uchách 

a horním věnci vyobrazení alegorií

z řecké mytologie; uprostřed zvonu 

kartuš s reliéfem Zvěstování Panně

Marii a donátorský nápis; zvon rekvíro-

ván 1942, vrácen 1945. 

Zvon II z r. 1359
průměr 90 cm, hloubka 70 cm, tloušťka

věnce 74-75 mm; hmotnost odhadována

na 550-560 kg 

Zvon III z r. 1923
poledník, rekvírován v r. 1942, zachová-

na dubová hlava

Zvon IV z r. 1928
umíráček, rekvírován v r. 1942, zacho-

vána ocelová hlava, šíře 50 cm bez čepů

V hodinovém patře dochovány věžní

hodiny v torzálním stavu od Karla

Adamce z Čáslavi, předpokládá se jejich

obnova při rekonstrukci zvonice.

TERASA PŘED 
KOSTELEM 
SV. BARTOLOMĚJE

Před kostelem k silnici se nachází

terasa, která byla zbudována roku 1842

a na kterou byly umístěny sochy z růz-

ných míst panství Šporků kolem Lysé.

Na balustrádě při schodišti byly osazeny

dvě dvojice andílků z Braunovy dílny,

Immaculáta a Anděl strážce (rokoko). 

R. D. Pavel A. Porochnavec, 
administrátor Římskokatolické 

farnosti Lysá nad Labem

Robert Kopp, 
technický administrátor 
vikariátu Stará Boleslav

Z historie kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech 
nad Labem (dokončení)

pondělí 8:00 - 12:00 hlídání dětí 13:50 - 14:35 čtenářský kroužek II
14:30 - 15:30 angličtina pro předškoláky

úterý 9:30 - 9:45 cvičení do 1 roku 16:00 - 17:00 tvoření pro školní děti
9:45 - 10:00 cvičení od 1-2 let

10:00 - 10:30 program pro děti od 2 let

středa 8:00 - 12:00 program s hlídáním dětí* 13:30 - 14:15 čtenářský kroužek I
13:40 - 15:10 čtenářský kroužek pro nečtenáře
14:15 - 15:15 zumba, aerobik
15:15 - 16:00 míčové hry
18:30 - 19:30 relaxační cvičení**

čtvrtek 8:00 - 12:00 hlídání dětí 15:30 - 16:30 pohybové hry pro děti od 4-7 let
17:00 - 17:30 program pro děti do 7 let

KROUŽKY KLUBU KAMARÁD

OTEVÍRACÍ DOBA HERNY KLUBU KAMARÁD 
Úterý 8:00 - 12:00

Čtvrtek 16:30 - 18:00

* na rezervaci       ** od 5. 10. do 7. 12.



● Začátkem září probíhaly poslední sou-

těže v požárním sportu. Dvě družstva,

která za nás soutěžila, byla každá v jiné

kategorii, a to dle síly požárních stříka-

ček. V kategorii požárních stříkaček od 

1 200 cm3 do 1 500 cm3 se družstvo

Hronětice B-STANDARD umístilo na

sedmém místě. V kategorii požárních

stříkaček nad 1 500 cm3, což jsou uprave-

né stroje se silnějšími motory a čerpadly,

se družstvo Hronětice A-ELITE umístilo

na pěkném pátém místě. Přestože vloni

družstvo skončilo  na třetím místě, je

letos pro ně 5. místo úspěchem, neboť

soutěží s nejslabší mašinou ze všech

zúčastněných družstev.

Po poslední soutěži 16. září jsme se

sešli v hasičské zbrojnici při ukončení

sezóny.

● Po oslovení našeho SDH ředitelkou

mateřské školy Mgr. Boreckou jsme pro

děti 29. září připravili malé požární cvi-

čení. Po absolvování požárního poplachu

si děti měly možnost prohlédnout hasič-

ský vůz i zevnitř, dále výzbroj a výstroj

naší výjezdové jednotky. Tato akce byla

pro děti velice zajímavá a poučná, jak se

chovat v dané situaci.

● 8. října provedl SDH sběr železného

šrotu po všech našich obcích.

● Na 5. listopadu připravujeme pro děti

Halloween. Přesný datum a čas ještě

upřesníme místním rozhlasem.

● Na 12. listopad připravujeme Posví-

censké posezení v sále hasičské zbrojnice

od 20.00 hodin s hudbou pana Petrnouška.

● Výbor SDH Hronětice zve všechny

členy na členskou schůzi SDH, která se

bude konat 24. listopadu v pohostinství u

Řezníčků. Vyzývám tímto členy, aby se

zajímali o dění ve sboru a této jediné

schůze v roce se zúčastnili a svými pří-

padnými návrhy a připomínkami podpo-

řili činnost SDH, neboť akce SDH ovliv-

ňují kulturní život obce a tím život v obci

nás všech.

Za výbor SDH

Jaroslava Škorničková
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Osmisměrka
Po vyškrtání všech výrazů zbude sedm písmen, která
čtena po řádcích tvoří tajenku: obec na Nymbursku.

ABSOLUTNO, AKRYL, ANKETA, BARUM, CUKRÁŘ,

CVIKR, DOVĚTEK, FRANTIŠKÁN, HARFA, HRTAN,

ILUZE, INDIÁNKA, JISKRA, KASKÁDA, KAŠTAN,

KATALYZÁTOR, KOALA, KOMPILÁT, KOZOROH,

KURÁTOR, LETOPIS, LETORA, MEŠITA, 

MOTOREST, MRZOUT, NAIVITA, NOTÁŘ, ODTOK,

OKRES, PASTOR, PEROXID, PÍSMENO, PLANETKA,

PRASE, PRÁVO, PROTLAK, RIZOTO, ROVNÍK,

ŘEŽBA, SARDINKA, SEKCE, SÓLOKAPR, STOŽÁR,

ŠTĚTINA, ŠTIKA, ŠUMAŘ, TEMENO, TIŠINA, 

TRINIDAD, ZKOUŠKA, ŽATVA.

ZZ   čč ii nn nn oo ss tt ii SS DD HH   HH rr oo nn ěě tt ii cc ee

Blahopřejeme 
k významným 

jubileím:
paní Věře Černé

Mezi námi 
jsme přivítali:

Michala Vacka, nar. 18. 8. 2011
Matěje Zinka, nar. 24. 8. 2011

Dominiku Godulovou, 
nar. 4. 9. 2011

Lukáše Stránského, 
nar. 23. 9. 2011

Naposledy jsme se 
rozloučili:

s paní Milenou Sedláčkovou 
z Vápenska

s panem Romanem Hájkem 
z Kostomlat

s paní Miroslavou Kinclovou 
z Kostomlat

s panem Františkem Vojtíškem 
z Kostomlat

s panem Josefem Šnajdrem 
z Kostomlat

Společenská
kronika

19. ročník Vesteckého poháru
V sobotu 25. 6. 2011 hřiště ve Vestci opět ožilo požárním sportem. Konal

se zde již 19. ročník Vesteckého poháru v požárních útocích a soutěž o titul

„Vestecký železný hasič.“ Protože si družstvo z Hronětic v loňském roce

odvezlo putovní pohár nastálo, začínalo se letos s novým putovním pohárem,

přičemž pravidla pro získání zůstala stejná. Vesteckého poháru se zúčastnilo

16 družstev mužů, 8 družstev žen a 21 družstev mladých hasičů. Z mužů si

zlato a putovní pohár odvezlo družstvo z Hronětic, stříbrnou příčku vybojo-

valo družstvo  Libice nad Cidlinou A a třetí skončil Pňov A. 

Čerpáno z http://www.sdh-vestec.estranky.cz



A mužstvo do dnešní doby sehrálo

pět utkání. Již od počátku soutěže nás

trápí zranění několika hráčů, což se pro-

jevuje i na složení sestavy v jednotlivých

utkáních. Na svém kontě máme jednu

výhru, dvě remízy a dvě prohry. 12.

místo v tabulce není moc povzbudivé, ale

doufejme, že se začne blýskat na lepší

časy.

Mužstvo dorostu začalo s přípravou

asi 14 dní před začátkem podzimní části

soutěže. Chybějící trenér byl velkou

bolestí fotbalového výboru. Hodně jsem

o tom přemýšlela a došla k názoru, že

lepší než dorost zrušit a přijít o fotbalovou

mládež a tím i do budoucna o další posily

pro A mužstvo, je najít si ještě trochu vol-

ného času a jít s těmi kluky do toho.

Pomoc mi ještě nabídla Aneta Nováková,

hodně pomáhá David Petráš a Tomáš

Solar. Za pomocí manželů Martina Šulce

a Tomáše Nováka se snažíme, aby muž-

stvo dorostu mělo své pravidelné tréninky

a aby vedení zápasů mělo hlavu a patu.

S naivitou školačky jsem si myslela, že se

některý chlap chytne za nos a pomůže

nám. Bohužel se tak nestalo. Každý si

myslí, že jsme blázni, ale nenajde se

nikdo, třeba z bývalých fotbalistů, kdo by

pomohl a předal fotbalové zkušenosti?

Vím, že v dnešní uspěchané době je práce

na prvním místě, ale najít si trochu volné-

ho času pro své dítě by snad mohl každý

rodič. Tím chci říct, že podpora ze strany

rodičů není až na pár výjimek vůbec

žádná. Štěstí je, že někteří kluci mají

řidičské průkazy, jinak bychom na spous-

tu zápasů ani neodjeli. Věřte mi, že i my

máme svoji práci, své povinnosti vůči

rodině a spoustu běžných starostí. Přesto

nám není líto času, který těm klukům

věnujeme.Myslím, že i ti naši kluci by

měli radost z toho, kdyby viděli tátu nebo

mámu, kteří je jednou začas přijdou na

hřiště podpořit. I přes všechny bolístky je

pro nás potěšujícím faktem, že po prvních

pěti odehraných zápasech jsme ještě

neprohráli a jsme na

předních místech

tabulky. Doufám, že

nám vydrží zápal

a elán pro hru, že

my budeme mít dost

trpělivosti s kluky

a oni s námi, že

účast fanoušků při

domácích zápasech

bude o něco lepší

než doposud.

Přehled odehra-

ných zápasů: Kosto-

mlaty - Dymokury 

6 : 0, Všechlapy - Kostomlaty 1 : 3,

Kostomlaty - Křinec 5:0, Kostomlaty -

Straky 1:1, Libice - Kostomlaty 1:2.

Dymokury se ze soutěže odhlásily

a tak nám tři body byly odečteny.

Eva Šulcová
Žákovské mužstvo odehraje sezonu

2011-2012 jako účastník okresního pře-

boru žáků. Spolu s nimi se účastní soutě-

že dalších sedm mužstev. Jelikož je

v soutěži málo mužstev, rozhodl OFS

Nymburk, že se soutěž odehraje dvouko-

lově na podzim a totéž na jaře. Myslím si,

že tento systém je dobře zvolen, neboť

více zápasů chlapcům prospěje. Nestačí

jenom trénovat, hráči musí získat i herní

praxi a tu získají odehráním co možná

největšího počtu zápasů. 

Naši žáci v probíhající soutěži mají

na svém kontě jedno vítězství a čtyři

porážky. Možná to vypadá nelichotivě,

ale pro nás je tato sezona takovým

malým předělem. Porovnáme-li věkové

složení účastníků soutěže, máme zřejmě

nejmladší kádr. Proto klademe důraz na

herní projev, na fotbalovost s méně kritic-

kým pohledem na výsledky. S tím ale

souvisí větší náročnost na tréninky a na

přístup k fotbalu. Věříme, že se výsledky

dostaví a náročná, ale systematická práce

se projeví na fotbalovém umění našich

žáků.

Díky ochotným rodičům a nadšen-

cům fotbalu Kamilovi Neagu a Dušanovi

Janáčkovi se nám během prázdnin poda-

řilo opravit žákovskou kabinu. Štědří

sponzoři nám poskytli finanční prostřed-

ky na zakoupení míčů a dalšího sportov-

ního vybavení našim hráčům. Poděková-

ní patří tedy panu Tomáši Kinclovi,

Patriku Cykánkovi, Jiřímu Kopečkovi,

Milanu Veselému a Martinu Burešovi.

Dále patří dík panu JUDr. Jiřímu

Holasovi, který zakoupil pro žáky teplá-

kové soupravy. V neposlední řadě děku-

jeme Sokolu za nové dresy s dlouhým

rukávem, které jsme neměli a budeme je

potřebovat v chladných dnech.

Milan Kořán, Dušan Műller 

Podzimní sezona přípravky začala

tréninky od poloviny srpna. Vzhledem ke

končícím prázdninám byla účast dost

chabá. Letošní podzimní soutěž se již

hraje novým systémem. Hraje se na men-

ším hřišti i s menším počtem hráčů, tj.

brankař + 5 hráčů v poli. Podzimní soutěž

byla zahájena 5. září, hraje se dvoukolově

a do konce října bude odehráno celkem 12

mistrovských zápasů, hracími dny jsou

pondělí a čtvrtek.

Na výsledcích

mužstva se značně pro-

jevil odchod 8 hráčů do

žákovského týmu,

neboť nyní tvoří základ

mužstva ročníky 2002

a 2003. Rovněž sou-

časný počet hráčů je

nedostačující, na tré-

ninky chodí 6-8 hráčů.

Proto tímto vyzýváme

kluky i děvčata ve stáří

6-9 let, pokud mají

zájem hrát fotbal, aby

se přihlásili na trénin-

cích mužstva, které jsou každou středu od

16.30 hod na hřišti Sokola Kostomlaty,

a to do konce října tohoto roku.

Ing. Jiří Šubrt a Ing. Josef Včelka 

Sestavila Eva Vávrová
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Všechna naše mužstva vstoupila do podzimní části soutěže 

Záběr z posvícenského fotbalového zápasu.

Účastníci posvícenského sedmiboje. Foto: Marta Dvořáková
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Volejbalové léto v Kostomlatech
Volejbalistky Kostomlat přes léto

absolvovaly několik turnajů. Na těchto

turnajích jsme se potkávali se známými

i neznámými soupeři. Mezi naše dobré

výsledky řadíme zápas s účastníkem

KP-1 Slovanem Lysá, se kterým jsme na

turnaji v Kostelní Lhotě hráli nerozhod-

ně 1:1. Následoval turnaj na Jíváku,

který silně ovlivnilo počasí, ale i tam

jsme hráli dobrý volejbal.

Následoval tradiční turnaj v Kosto-

mlatech. Vzhledem k tomu, že se letos

mnoho pořadatelů potýká s nedostatkem

účastníků , bylo obsazení našeho turnaje

opět mimořádné. Tradiční turnaj v Peč-

kách byl pro nezájem zrušen, i další

známé turnaje zaznamenaly velký odliv

zájmu. Kostomlatský turnaj to letos nepo-

tvrdil. Pořadatelům sice trochu zamotal

hlavu počet devíti přihlášených družstev,

ale všechno se nakonec zvládlo. Turnaj

měl znovu zvláštní specifikum, kdy se na

něm utkali bývalí extraligoví hráči se

sportovci výkonnými, až po lidi, pro které

je volejbal koníčkem a dělají ho jen pro

radost z pohybu. Na třetím místě se umís-

tili znovu výborně hrající Žampióni,

jejichž družstvo je sestaveno z opravdu

všestranných sportovců. Na druhém

místě skončili Kočičóni, kteří nadchli

nejen předvedenou hrou, ale i obrovským

smyslem pro humor. První skončili

Kozlíci, kterým se turnaj podařil a jako

tradiční družstvo si po výborném výkonu,

hlavně ženské části, první místo zaslouži-

li. Další družstva byla výborná, ale radost

nám dělala hlavně družstva z Kostomlat.

Turnaj byl znovu důstojnou součástí

posvícenských oslav. Velkým kladem je

to, že byl znovu organizován jen za

obrovské podpory hráček a jejich rodin-

ných příslušníků, kdy většina nákladů

byla hrazena ze startovného bez jakékoliv

dotace nebo pomoci. Výjimku tvořila

„Cukrárna Bruno, cukrárna u Evy“, která

nám jako už pravidelně věnovala jednu

z hlavních cen. Poděkovat bychom chtěli

i firmě Sema Všechlapy, která vítězi

věnovala volejbalový míč. Tak za rok

zase nashledanou.

Na konci srpna začala nová sezona.

Odehráli jsme zápasy s Lysou, kde jsme

neztratili ani set. Zápas se Sadskou byl

rovněž bez ztráty setu. Až Nymburk

SKP A nám dokázal jeden set vzít.

O první místo budeme znovu bojovat

pravděpodobně v posledním zápase opět

s Poděbrady. Úroveň zápasů byla větši-

nou ovlivněna úrovní soupeře. Proto

výhra 3:0 s Lysou nás moc těšila, proto-

že Lysá hrála opravdu dobře. Do konce

podzimní části nám zbývají už jen lehčí

soupeři. Naše umístění může ovlivnit až

poslední zápas s Poděbrady, které jsou

pro nás vždy největším rivalem. 

Nová sezona znamenala i vstup na

antukové kurty pro naše mladé volejba-

listky a volejbalisty. Podle plánu začaly

tréninky mládeže. Dětí přišlo na kurty

opravdu hodně a nám to udělalo velkou

radost. Museli jsme proto proti původní-

mu plánu přehodnotit věkové kategorie,

protože jsme nedokázali děti odmítat.

S tímto v začátku nebylo počítáno.

V měsíci říjnu už budeme chodit do haly

a do konce roku budeme 2 x týdně tré-

novat. Na závěr roku bychom chtěli

uspořádat první turnaj, jen mezi sebou,

ve kterém nebudeme soupeřit jen v mini-

volejbalu, ale i v jiných disciplínách.

Hráčky a hráče, které tréninky a volejbal

bude i nadále bavit a budou chtít tréno-

vat s námi trvale, odměníme prvním

volejbalovým tričkem s logem VK

Kostomlaty a vlastním jménem. 

Přejeme všem sportovcům a přízniv-

cům v Kostomlatech mnoho příjemných

zážitků spojených s kostomlatským spor-

tem všeho druhu.          VK Kostomlaty

Předávání cen Foto: Marta Dvořáková

Volejbalový turnaj Foto: Marta Dvořáková Trénink mládeže


