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Vyznamenán prezidentem republiky

Žebøík nalevo!
V únoru roku 2003 byl Parlamentem 

ČR Kostomlatům přidělen oficiální znak. 
„V modrém štítě vyniká ze stříbrné vlnité 
paty zelené návrší se stříbrnou kvádro-
vanou věží s cimbuřím a černým oknem, 
o niž je zleva opřen zlatý žebřík. Věž před-
stavuje zaniklý vodní hrad Mydlovary, 
který byl vystavěn na patrně umělém pa-
horku v bažinatém území. Vlnitá pata štítu 
upomíná na řeku Labe. Žebřík je převzat 
ze znaku nejstaršího doloženého majitele, 
Sezemy z Kostomlat, který se připomíná 
v letech 1223 – 1265.“

Možná by vás, milí čtenáři, překvapilo, 
na kolika oficiálních dokumentech je náš 
obecní znak znázorněn chybně, zrcadlově 
obráceně. Žebřík je chybně vyobrazen třeba 
na ceduli u vjezdu do obce směrem z Lysé, 
špatně se objevuje na internetu, špatně byl 
také do minulého čísla v záhlaví Kostomlat-
ských novin.

Dětský autor tohoto obrázku, jehož jmé-
no bohužel neznáme, symbol znázornil 
správně. Kresba vznikla v rámci výtvarné 
soutěže při loňském dni otevřených dveří 
ve Staré škole.

Mezi 33 oceněnými, kteří v úterý 28. října 
2014 obdrželi z rukou prezidenta republiky 
Miloše Zemana vyznamenání u příležitosti 
oslav 96. výročí vzniku samostatného Česko-
slovenského státu, byl také náš spoluobčan pan 
Zdeněk Duběnka. Medaili Za zásluhy I. stupně 
(za zásluhy o stát) dostal za dárcovství krve.
K dnešnímu dni pan Duběnka absolvoval od-
běr krve a plazmy již 548krát. S dárcovstvím 
začal ve svých 19 letech. S takovým počtem
odběrů je 1. v republice a snad i v Evropě.
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...(pokračování na str. 2)

Zdeněk Duběnka vyrůstal v Liberci, později 
žil na Loučeni a v Poděbradech. Od roku 2001 
bydlí se svojí ženou Karlou v drážním domku
u rozkošského přejezdu. Mnozí z vás znají tento 
domek jako „nádraží Duběnkov“. Jeho největ-
ším koníčkem je turistika, se kterou začal již 
v 5 letech. I v této oblasti je držitelem ocenění, 
má bronzovou medaili v neofi ciálním mistrov-
ství světa v turistice IML.

Panu Duběnkovi k jeho ocenění blahopře-
jeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

...(pop kračovánnnnnnnnnnnnnnnnnnní í í í í í íí íí íí íííí í íí nananaanaananaaaaanaanaanannanaaannnaananna sssssssssssssssssssssssssssstr. 2)

V 10:30 hod. a v 15 hod. vystoupí žáci ZUŠ pod vedením paní učitelky Lucie Pecháčkové. Součás-
tí programu je výtvarná soutěž žáků ZŠ na téma Ostře sledované vlaky s hlasováním veřejnosti.
Přijďte se s námi naladit na adventní čas.
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Kačák
Pronájem vodní nádrže byl 

prodloužen o další 3 roky. Revi-
talizace tohoto prostoru, kterou 
avizovaly ve svém volebním pro-
gramu některé kandidující stra-
ny, bude muset počkat.

Pařezy jsou pryč
Frézování více než šedesáti 

pařezů ve všech našich obcích 
provedla fi rma Stimma Martina 
Čepy z Ústí nad Orlicí.

Hasiči pokračují ve vylepšování 
zbrojnice

Rada obce schválila nákup 

 Jméno Věk Pořadí na hlasovacím lístku Počet hlasů

Sdružení KOSTOMLATSKO
1. Milena Hercoková 56 1. 299
2. Petr Zinek 58 3. 290
3. Eva Večerková 43 8. 280
4. Miroslava Zajanová 47 2. 275
5. Zdeňka Marečková 47 13. 263
6. Petr Sedláček 42 4. 237
SNK – Nezávislí
1. Romana Hradilová 44 1. 327
2. Richard Filip 50 2. 212
3. Zbyněk Adam 44 3. 208
4. Radim Ponec 40 12. 196
SNO – Sdružení Naše obce
1. Vladimír Zalabák 51 4. 228
2. Petr Zalabák 52 1. 214
3. Zdeňka Keistová 36 2. 196
SNK – SDRUŽENÍ MLADÝCH
1. Jan Kučera 24 1. 238
2. Kateřina Dudlová 24 2. 172

Zprávy z obce

Jak jsme zvolili ve volbách
do zastupitelstev obcí konaných
ve dnech 10. a 11. øíjna 2014

lednice a sporáku, nákup talířů 
a příborů do hasičské zbrojnice
v Hroněticích. Vybetonování 
kůlny provedli členové SDH.

Nový stavební dozor ve škole
Zastupitelstvo obce pověřilo 

Milana Veselého zastupováním 
obce ve funkci technického do-
zoru investora (TDI) na stavbu 
střechy jídelny ZŠ.

Vyspravené komunikace
Firma František Döme z Nym-

burka provedla z pověření obce
vyspravení místní komunikace 
Podle Dráhy a opravila výtluky 
silnice z Vápenska směrem na 
křižovatku.

Separační dvory budou od lis-
topadu 2014 do února 2015 ote-
vřeny pouze v sudé týdny v sobotu.
V Kostomlatech od 9 do 11 ho-
din, v Hroněticích od 8 do 10 
hodin.

Rekonstrukce silnice
Úsek „kostky“ je naplánována 

na jarní měsíce. Oprava, při níž 
bude tento úsek úplně uzavřen, 
potrvá přibližně 2 a půl měsíce.

Počet volených členů zastupitelstva: 15

Celkový počet osob zapsaných
ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků: 1469

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední
obálky a počet odevzdaných obálek: 728

Volební účast: 49,56 %

Volební komise v Hroněticích

Nově zvolení zastupitelé obce
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Od 1. listopadu začala platit 
nová vyhláška, kterou se mění 
podmínky pro kácení stromů. 
Nově je možné kácet bez povo-
lení ovocné dřeviny i u rekreač-
ních objektů a v zahrádkářských
koloniích, a to bez povolení.
Naopak na ostatní dřeviny s ob-
vodem kmene větším než 80 cen-
timetrů ve výšce 130 centimetrů 
lidé potřebují povolení.

Lenka Michálková
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Co vzejde z pøírody, ať se tam vrátí

Jak to funguje

 Kompostárna

využívá bývalé silážní jámy. Přiveze-
ný odpad se váží a míchá. Výsledný 
produkt plánuje fi rma vyvážet na 
svoje polnosti jako hnojivo, prodá-
vat velko- či malo- odběratelům.
V přípravě jsou informační webové 
stránky, na kterých se budete moci 
dočíst o chemických rozborech či 
o nabídce zralého kompostu k pro-
deji. Pravidelná provozní doba je 
každý všední den od 9 do 16 hodin. 
Nyní je v kompostárně až do března 
období vegetačního klidu, navážka 
zeleného komunálního odpadu za-
čne opět na jaře. Do té doby může 
nové zastupitelstvo zvážit, zda pro 
životní prostředí našich obcí nebu-
de přeci jen výhodnější biologický 
odpad zpracovávat pod odborným 
dohledem a ve spolupráci s místní 
fi rmou. Tuto otázku budeme tak 
jako tak muset vyřešit v souvis-
losti s připravovaným zákonem
o bioodpadech. Následovat by měla 
všeobecná osvěta, aby se do hmoty 
ke zpracování v Kompostárně ne-
dostávaly nevhodné a hmotu zne-
hodnocující materiály.

Kompostování je přírodní pro-
ces, kdy se ve správném poměru 
smíchají zelené (tráva, odpady ze 
zahrádek, ovoce, zelenina) a hnědé 
látky (listí, krabice, větve stromů), 
které se nadrtí a založí do hromad 
v podobě malých pyramid. V nich 
okamžitě po založení začne probí-
hat proces rozkladu, který obstará-
vají ušlechtilé mikro- a makroor-
ganismy, neškodné pro zdraví lidí
a pro životní prostředí. Nutné je pro 
ně zajistit vhodné podmínky, což je 
hlavně přístup vzduchu a dostateč-
né vlhko. Pokud se do kompostu 
přidávají vhodné materiály, a kom-
post je správně založen, nesmrdí 
a nedochází k tlení. Tyto zakládky 
nelákají ani škůdce nebo hlodavce, 
neprodukují žádné škodlivé látky 
a ani choroby a dokonce díky tep-
lu likvidují semena plevelů. Celý 

proces od založení po dozrání trvá 
přibližně 12 až 14 týdnů a výsledný 
produkt je proséván na sítech, která 
oddělují jemné a hrubé částice.

Proč kompostárny?
Protože obcím se tak naskýtá mož-

nost snížit až trojnásobně náklady na 
zpracování bioodpadu. Každá obec se 
ze zákona musí postarat o svůj biood-
pad a odpad od občanů a zaplatit za 
jeho likvidaci. Každý z nás vyprodu-
kuje za rok více jak 150 kg bioodpadu. 
Toto vše se dá řízeným způsobem 
zužitkovat a v kompostárně ekolo-
gicky rozložit na organickou hmotu, 
vrátit zpět do půdy a zvyšovat tak její 

Proces aerobního kompostování 
na Kompostárně Kostomlaty nad 
Labem probíhá v bývalých silážních 
žlabech, pro které byla schválena 
změna užívání, prostor je odjímko-
ván a zachycená voda se užívá k re-
gulaci vlhkosti zakládek.

Proces kompostování není za-
střešen a není temperován, ani není 
nijak urychlen přídavkem startova-
cích bakterií apod., a proto je závislý 
na počasí a probíhá od března do 
konce listopadu. Pod 8-5°C se pro-
ces kompostování zastavuje (nepro-
bíhá), na již provedené zakládky se 
musí počkat.

Zakládka se provádí homogeni-
začním vozem ve třech nebo čtyřech 
pruzích ve žlabu. Receptura zaklád-
ky je tvořena dle výpočtu hodnot
N (dusíku) a C (uhlíku), ale obecně 
lze říci, že jde o poměr trávy, listí (ze-
lené hmoty) a dřevité hmoty - štěpky, 
drtě (hnědá hmota). Dle výsledných 
požadovaných parametrů je určován 
jejich vzájemný podíl (běžně 2-3/1).

Po zavezení zakládky se druhý 
den provede překopávka (provzduš-
nění) a zakládka dostane základní 
tvar lichoběžníku o základně cca 2,5 
m a výšce 1,2 m, což je maximum 
dané velikostí překopávače.

Překopávání se následně provádí 

V červenci zahájila svůj pro-
voz Kompostárna Kostomlaty. Její 
vznik provázely protichůdné posto-
je zastupitelstva, protestovala proti 
ní občanská petice, obec nevěděla, 
jak se k tomuto zařízení ve svém 
katastru postavit. Zatímco se u nás 
pálilo roští na separačním dvoře,
a kouřem a zápachem bylo několik 
dní zamořeno široké okolí, zatímco 
na fotbalovém hřišti pravidelně mí-
jíme tlející hromadu posekané trá-
vy, okolní obce již vyvážejí svůj bio 
odpad z veřejných prostranství ke 
zpracování do nové kompostárny. 
Ke spolupráci se prozatím přihlá-
sily obce: Kamenné zboží, Kosto-
mlátky, Nymburk a Stratov. Podle 
účasti, kterou vzbudil říjnový den 
otevřených dveří mezi představiteli 
obcí i veřejností, se dá očekávat, že 
zájem z okolí ještě poroste. Celková 
kapacita Kompostárny je plánována 
na 1400 tun odpadu ročně, areál 
by měl sloužit pro obce v dosahu
10 kilometrů.

Kompostárna společnosti Dvůr 
Kostomlaty vznikla na místě býva-
lého kravína v Lánech, jehož provoz 
již nebyl rentabilní a byl zátěžový pro 
životní prostředí. Současná předpo-
kládaná dopravní obsluha by měla 
být oproti kravínu pětinová. Celkové 
náklady na výstavbu kompostár-
ny dosáhly osmi milionů korun.
Na její vznik přispěl tři čtvrtě milio-
nem Státní fond životního prostředí 
a více než čtyřmi miliony dotovala 
Evropská unie. Zavedení tohoto 
provozu hledí do budoucnosti. Pod-
le novely zákona o odpadech bude 
muset každé město či obec povinně 
třídit biologicky rozložitelný od-
pad, který tvoří až polovinu odpadu 
směsného komunálního, a dávat 
přednost recyklaci před jeho likvida-
cí, která bude fi nančně znevýhodně-
na. Doposud zákony třídění tohoto 
odpadu nenařizovaly.

Společnost Dvůr ke kompostová-
ní biologicky rozložitelných odpadů 

přirozenou úrodnost a snižovat spo-
třebu minerálních hnojiv.

Co do kompostu patří
Tráva, listí, piliny, zbytky rostlin, 

zemina z květináče, odpad z řezu 
keřů i stromů, zbytky ze zeleniny, 
ovoce, odpad z kuchyně rostlinné-
ho původu, skořápky z vajec, jen 
omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté)

Co do kompostu nepatří
Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad 

z kuchyně živočišného původu, 
maso, kosti, uhynulá zvířata, biolo-
gicky nerozložitelné a jiné odpady

(red)

dle průběhu teplot a vlhkostí, při-
čemž je podmínkou dodržení hygi-
enizačních teplot - teplota 60 - 70°C 
po dobu 6 dnů. Ideální je, když se 
teploty pohybují mezi 55 až 70°C 
po dobu cca 14 dnů. Při překročení 
70°C se provádí vlhčení a překopáv-
ka zakládky za účelem ochlazení. 
Proces kompostování probíhá cca 6 
týdnů v zakládkách, následně se za-
kládka shrne na hromadu, kde zraje 
ještě 2 - 3 týdny s přesypáním mani-
pulátorem 1x týdně.

Následuje přesátí pomocí třídící-
ho síta a uložení na skladovací plo-
chu k dozrání a odebrání vzorků ke 
kontrole v laboratoři. Kompost může 
být po kontrole vyhnojen na pole. 
Nezkompostované zbytky jsou vytří-
děny na nevhodné (kameny, plasty 
apod.) a biologicky rozložitelné (větší 
klacíky apod.), které jsou v poměru 
přidávány do nových zakládek.

Zakládání se řídí návozem zelené 
hmoty, kterou je možné skladovat 
v areálu jen 48 hod, pak zpracovat. 
Hnědá hmota je inertní a je možné 
ji skladovat delší dobu a následně 
zpracovat.

Výsledný kompost je možné pou-
žít na hnojení polí nebo dále po smí-
chání s hlínou nebo pískem prodávat 
jako substrát, dle určení se používají 
různé poměry směsí.

David Růt
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Rozhovor s nově zvolenou 
starostkou obce. Získala nej-
vyšší počet hlasů v obecních 
volbách, kandidovala za stranu 
SNK Nezávislí.

Chcete něco vzkázat voličům, 
kteří Vám v obecních volbách 
dali svůj hlas?

V první řadě bych chtěla 
všem svým voličům poděkovat 
za projevenou důvěru. Upřím-
ně si vážím každého jejich hlasu 
a budu se snažit při správě věcí 
veřejných udělat maximum, 
abych tuto jejich důvěru nezkla-
mala. V naší obci jsem se na-
rodila, vyrůstají zde moje děti
a tak je pro mě její současnost, 
ale i budoucnost naprostou prio-
ritou, které podřídím každé svoje 
další jednání.

S jakými pocity vstupujete do 
dalšího funkčního období v za-
stupitelstvu?

Do svého dalšího funkčního 
období vstupuji především s po-
citem, že za mnou stojí spousta 
lidí, kteří mi věří a kteří mají chuť 
podílet se společně na zkvalit-
nění chodu naší obce. Spoléhám 
tedy nejen na tým zastupitelů, 
ale i na spolupráci s občany, kte-
ří svými náměty mohou pomoci
k jejímu dalšímu rozvoji. Věřím, 
že vzájemná spolupráce je tou je-
dinou možnou cestou a moc bych 
si přála, abychom většinu z těch 
námi vytčených cílů dokázali do-
vést do zdárného konce. 

Jaké hlavní cíle jste si stano-
vila ve funkci starostky? Jaké 
nejpalčivější problémy bude 
muset obec v následujícím ob-
dobí řešit?

Největším a zároveň časově 
nejaktuálnějším oříškem pro 
mě, ale i pro ostatní zastupitele 
bude bezesporu vyřešení otázky 
odkanalizování obce Hronětice. 
Jedná se o stavbu, na kterou byla 
přidělena dotace ze Státního fon-
du životního prostředí, ale která 
dosud nebyla z různých důvo-
dů zahájena. Protože již marně 
uplynulo několik měsíců, během 
kterých mohla být alespoň pá-
teřní část této sítě vybudována, 
bude nutné co nejrychleji zahá-
jit jednání se SFŽP a společnos-
tí VaK Nymburk, která vyhrála 

Rozhovor s Romanou Hradilovou
výběrové řízení na výstavbu této 
infrastruktury a pokusit se vyjed-
nat podmínky, které by výstavbu 
této akce umožňovaly. Protože se 
jedná o velkou investici ve výši 
cca 13 mil. Kč, kterou by obec
v případě nedodržení podmínek, 
stanovených v podmínkách dota-
ce, musela vrátit, přiznám se, že 
by to byl pro další fungování obce 
určitě velký problém. Budeme se 
proto snažit udělat v této věci 
maximum, aby tato nepochyb-
ně přínosná investiční akce pro 
všechny občany Hronětic mohla 
být dovedena do zdárného konce. 

Mezi další cíle pak určitě pa-
tří také vybudování parkoviště
u nádraží a s tím související úpra-
va přednádražního prostoru, 
oprava starých a výstavba nových 
chodníků, oprava komunikací, 
rekonstrukce hřiště u základní 
školy a mnoho dalších akcí, které 
svou podstatou pomohou vylep-
šit život v naší obci.

 
Jaký způsob řízení obce prefe-
rujete? Spoléháte raději na sebe, 
nebo si myslíte, že je dobré po-
vinnosti delegovat a využívat 
širší okruh spolupracovníků
a odborníků v různých oborech?

Velice ráda bych primárně vy-
užila potenciál všech nově zvole-
ných zastupitelů, neboť agenda, 
kterou obec zastřešuje, je velmi 
různorodá a v jednom člověku 
je téměř nemožné obsáhnout 
všechny oblasti, ve kterých obec 
působí. Věřím proto, že týmová 
spolupráce je tím nejlepším ře-
šením, které lze ve vedení obce 
uplatnit. Samozřejmě se během 
volebního období určitě nevy-
hneme ani spolupráci s odborní-
ky. V tomto případě jsem ale pře-
svědčená o tom, že jedině dobrá 
příprava přinese dobrý výsledek. 
A protože jedním z bodů našeho 
předvolebního programu bylo
i vylepšení komunikace s našimi 
občany, ráda bych využila pro-
fesních znalostí či dovedností
i kohokoli z řad občanů, pokud 
by přispěly k vyřešení konkrétní 
problematiky.

Jak myslíte, že by šla zlepšit 
komunikace veřejnosti s obec-
ním úřadem, chystáte např. ná-
vštěvní dny, neformální setkání, 
nějaké možnosti, jak by s vámi 

občané mohli hovořit jinak, než 
ofi ciálně v úředních hodinách? 
Myslíte, že by se mohla vzájem-
nou otevřenou komunikací pro-
jasnit atmosféra v obci?

To je docela těžká otázka.
Z vlastní zkušenosti vím, že je 
velmi snadné doma či v kruhu 
svých přátel vyslovovat různé 
nápady či přání, ale málokdo je 
potom dokáže vyslovit na zastu-
pitelstvu nebo je adresovat obec-
nímu úřadu. Mnohdy tak mohou 
zbytečně zapadnout i užitečné
a praktické myšlenky. Moc bych 
si proto přála, aby lidé nebyli 
lhostejní a pokud nějaký podnět 
k vylepšení svého okolí mají, aby 
neváhali a sdělili ho buď osobně, 
nebo prostřednictvím webových 
stránek úřadu a na nás zastupite-
lích potom bude rozhodnout, jak 
se k dané problematice postavit. 
Možná, že trochu netradičním, 
ale přitom účinným řešením by 
mohla být například odpole-
dní káva se starostou, která by
v určitých časových intervalech 
umožňovala neformální setká-
ní, případně skupinovou diskusi 
k danému tématu. Pokud se ale 
vrátím k původní otázce, tak já za 
sebe jsem přesvědčená o tom, že 
otevřená komunikace je v tomto 
případě zcela na svém místě.

Vaše volební strana avizovala, 
že by ráda zapojila veřejnost 
více do dění v obci. S čím bys-
te chtěla, aby obci dobrovolníci 
pomáhali?

Myslím si, že v naší obci žije 
spousta občanů, kterým není 
lhostejné prostředí, ve kterém 
bydlí, tráví svůj volný čas a vy-
chovávají své děti. Současně 
věřím, že většina z nás je v pří-
padě potřeby ochotna podat po-
mocnou ruku. V naší obci byla 
společnými silami vybudována 
většina veřejnosprávních staveb. 
Díky tomu máme v obci školu, 
školku, poštu, dům služeb, ale 
třeba i Sokolovnu. Nemyslím, že 
je v současné době reálné budo-
vat takto velké stavby, ale ruku 
k dílu může přiložit každý z nás 
třeba jen úklidem svého okolí. 
První vlaštovkou, která měla po-
měrně pozitivní ohlas, byl napří-
klad letošní jarní sběr odpadků
v okrajových částech našich obcí. 
Nejenže jsme kolektivně ulevi-
li životnímu prostředí, ale pro 
mnohé byla tato dopolední akce

i příjemným společenským se-
tkáním, zakončeným táborákem 
na břehu sluncem zalitého Labe. 

Na co se ve funkci těšíte, řešení 
kterého problému by bylo vaší 
„srdeční záležitostí“?

Je těžké vybrat jednu konkrét-
ní věc, které bych chtěla během 
volebního období dosáhnout. 
Kromě již zmiňované kanalizace 
v Hroněticích bych ke konci to-
hoto volebního období například 
moc ráda chodila po nově vybu-
dovaných chodnících, těšila se
z uklizené obce nebo se dívala 
na nově zrekonstruované hřiště 
u základní školy. Vím, že to bude 
pro mnohé diskutovaná otázka, 
ale zamlouvalo by se mi i pře-
místění sídla obecního úřadu do 
čtvrtého pavilonu mateřské ško-
ly. Kromě jeho umístění v centru 
obce by byl zajištěn především 
jeho bezbariérový přístup a tím 
i jeho dostupnost pro všechny 
občany. 

Připravujete pro veřejnost něja-
kou akci?

Nechci předbíhat, ale rádi 
bychom na první den v novém 
roce zorganizovali „Novoroč-
ní pochod na Mydlovar“, který 
je historicky spojen s naší obcí. 
Cílem této akce by mělo být pře-
devším přátelské setkání, spojené 
se snahou udělat něco i pro své 
zdraví. Tradičně pak budeme 
podporovat i oslavy „Staročes-
kých májů“ či navážeme na letos
poprvé uskutečněný „Masopust-
ní průvod“. Zkrátka máme i na-
dále zájem udržet v naší obci 
dobrou náladu a podpořit tím
i dobré sousedské vztahy.

rozhovor vedla
Lenka Michálková
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se trochu 

zastavila u letošních voleb do za-
stupitelstva obce, které proběhly 
letos v říjnu. O tom, že letošní 
volby nebudou ledajaké, jsem sly-
šela prakticky už před prázdnina-
mi. Ale, že budou takové, jaké 
byly, by mě ani ve snu nenapadlo.

Velmi mě překvapilo, když mi 
paní Točíková za redakční radu 
Kostomlatskýh novin napsala, že 
v rámci zachování fair play ne-
bude v předvolebním čísle Slovo 
starostky. Nejdříve jsem to nechá-
pala, protože se domnívám, že by 
v posledním čísle před volbami 
mělo být zhodnoceno celé voleb-
ní období. A kdo jiný by to měl 
udělat, než právě starosta obce. Po 
vydání tohoto čísla jsem pochopi-
la. Nabývám dojmu, že toto číslo 
bylo záměrně zpozděno v tiskár-
ně. Jinak si nedokážu vysvětlit, 
proč byla uzávěrka už 25. srpna 
a do schránek se číslo dostalo až 
2. října. Pokud to tak není, tak je 
špatné, že si redakční rada nezjistí 
přesné termíny pro tisk.

Nicméně mi dovolte, abych 
uplynulé volební období zhodno-
tila. Když na podzim 2010 bylo 
zvoleno 15ti členné zastupitel-
stvo, měl každý nově zvolený 
člen zastupitelstva určité před-
stavy, co by chtěl v obci vylepšit, 
změnit, zdokonalit, s čím pomo-
ci. Jenže sny a představy každého 
jsou trochu jiné, a tak bylo úko-
lem zastupitelstva jednotlivé sny
a představy trochu přiblížit, upra-
vit a přeměnit je v realitu. Zastu-
pitelstvo se scházelo pravidelně 
na svých jednáních v intervalech 
kratších než stanovuje zákon, cel-
kem se sešlo 32x. 

V závěru roku 2010 a v roce 
2011 jsme pokračovali v započa-
tých rekonstrukcích komunikací 
a chodníků, konkrétně v rekon-
strukci komunikace v Rozkoši,
V Glančici, Na Bahnech, Spo-
jovací, Průběžná a část Školní.
A v rekonstrukci chodníků K Ná-
draží a Školní. Akce byla částečně 
hrazena z dotace Středočeského 
kraje, celková suma je 4 465 519,- 
Kč, dotace byla 2 850 000,- Kč. 

V roce 2011 jsme za pomoci 
dotace ze středočeského Fondu 
sportu, volného času a primární 
prevence postavili nové dětské 
hřiště v Hroněticích. Dotace či-

Zhodnocení minulého volebního období
nila 40 000,- Kč a celá akce nás 
stála 126 630,- Kč. Škoda jen, že 
je hřiště tak málo využívané. Bě-
hem tohoto roku byla také opra-
vena střecha Domu služeb včetně 
oprav římsy, okapů a okapových 
svodů. 

Protože jsme při žádosti o do-
taci na rekonstrukci pavilonu 
MŠ, nebyli úspěšní, bylo hlav-
ním úkolem roku 2012 zchátra-
lý pavilon přeměnit ve fungující 
pavilon školky z vlastních zdro-
jů. Podařilo se a od ledna 2013 
se navýšil počet dětí v mateřské 
škole na 81. Během roku naši 
pracovníci vybudovali chodník 
u Fidlerových ve směru na Lány.

Stěžejním bodem roku 2013 
byla změna vytápění ve třech 
zbývajících pavilonech základní 
školy. Nyní je ve všech pavilonech
a v každém patře samostatný 
kotel. Může se tak regulovat vy-
tápění podle obsazenosti jednot-
livých prostor a tím bude dochá-
zet k úspoře energií. Další akcí, 
která proběhla v základní škole, 
byla výměna dvou stávajících 
spotřebičů v kuchyni. Konkrétně 
se jedná o myčku nádobí a kon-
vektomat. Z akcí, které proběhly 
v obci, bych zmínila především 
vybudování nového chodníku 
podél bytového domu Palivec, 
při jehož výstavbě se odstranily 
dva schody k Jednotě, vybudoval 
se pozvolný nájezd a tím se stal 
chodník bezbariérový. Další nový 
chodník, který se podařilo po 
delší době vybudovat, je naproti 
kostelu podél Jeřichových a Vit-
nerových. Rok 2013 byl i rokem 
řady výročí. V říjnu 2013 jsme 
si připomněli 790 let od založe-
ní obce Kostomlaty nad Labem, 
35 let od otevření nové mateřské 
školy a pošty a 30 let od otevření 
nové základní školy.

V letošním roce stojí za zmín-
ku oprava hřbitovní zdi, oprava 
komínu a střechy nad kuchyní
a jídelnou základní školy a výmě-
na zbývajících oken ve škole. Tím 
bude škola připravena na další 
fázi, a sice zateplení pláště.

Celé toto volební období by 
se dalo nazvat obdobím haly 
BIOS. V roce 2011 byla oprave-
na střecha chodby u haly BIOS 
a zateplením stěn haly prove-
deny úspory energií. Byla rov-
něž provedena regulace větrání.

V roce 2012 jsme pokračovali 
rekonstrukčními pracemi šaten
a sprch u haly BIOS v hodnotě 
402 000,- Kč v roce 2013 v hale 
byla provedena regulace topení 
tak, aby topení mohlo být ovládá-
no na dálku, a tím zde docházelo 
k úsporám. Poslední rok volební-
ho období, rok 2014, se hala vy-
malovala a v srpnu a září se pro-
vedla výměna podlahové krytiny. 

Tak, jako se celým obdobím 
prolínala hala BIOS, bych moh-
la pokračovat i s dalšími akcemi: 
jako je kanalizace Hronětice, re-
konstrukce veřejného osvětlení
v Kostomlatech nebo přípra-
va pro výstavbu 26 rodinných 
domů. Dalšími projekty v tomto 
období bylo například vybudová-
ní stání pod stávajícími kontejne-
ry, vybudování stání pro kontej-
nery nové, zhotovení přístřešku 
pro psy, pravidelná údržba chod-
níků a místních komunikací.

Bohužel ne všechno bylo růžo-
vé. Několikrát jsme se snažili zís-
kat dotaci na rekonstrukci hřiště 
u základní školy, na rekonstrukce 
chodníků, kapliček apod. Zatím 
bez úspěchu. Člověk si může
o hodnocení žádostí myslet leda-
cos, ale nic s tím neudělá.

Ale s čím udělá, je právě v úvo-
du zmiňované vyjádření členky 
redakční rady. Na jednu stranu
v mailu zmíněné „v rámci zacho-
vání fair play nebude v předvo-
lebním čísle Slovo starostky“, na 
druhou stranu v KN „V rámci 
rovných podmínek jsme do to-
hoto čísla Kostomlatských novin 
nezařadili Slovo starostky“. To 
opravdu „dojme“, když vidím, 
jak si paní redaktorka a zároveň 
kandidátka udělala z novin před-
volební kampaň. A navíc kandi-
dovala ve sdružení, jehož další 
kandidátka falšuje úřední listiny. 
Bylo by ale taky dobré dodržovat 
tiskový zákon a neporušovat ho. 
Jinak musím zmínit, že členky 
redakční rady by si měly veškeré 
informace ověřovat. Opravdu mě 
dojímá, jak k panu starostovi ze 
Všechlap si jezdí přespolní sta-
rostové pro rady. Jen pro infor-
maci: rok 2012 a rok 2013 - žádost
o informace ohledně výstavby RD,
11. 3. 2014 - žádost o zaslání vý-
zvy na účetní. Toto je příklad in-
formací, které jsem poskytovala já 
panu starostovi ze Všechlap.

Je zajímavé, že předsedkyně 
výborů byly požádány, aby voleb-

ní období zhodnotily, ale starost-
ce to umožněno nebylo. Proč asi? 
To měl někdo strach, že bych psa-
la pravdu. Ale já stejně nic jiného 
než pravdu psát neumím. Pokud 
bych si měla něco vymýšlet, tak 
radši nenapíšu nic. Když už jsem 
se dotkla jednotlivých výborů, 
které uplynulé volební období 
ze zákona byly, tak mi dovolte 
pár slov k nim. Kontrolní výbor 
se za celé období, tj. 47 měsíců, 
sešel celkem 17x, mzdové pro-
středky vynaložené na funkci 
předsedkyně za celé období činily
cca 47 000,- Kč. Finanční výbor 
ve stejném období zasedl 12x. 
Mzdové prostředky vynaložené 
na funkci předsedkyně za celé 
období činily cca 47 000,- Kč. 
Jaká je odměna za jedno jednání 
výboru, tj. zhruba 2 hodiny, ať si 
každý spočítá sám.

Ráda bych také napsala pár po-
střehů z KN:
- než začnu něco psát, je dobré 
si zjistit podrobnější informace  - 
viz rekonstrukce hřiště u školy 
- obdobě platí pro separační 
dvůr a další věci - chce to jen číst 
i starší zápisy
- stejné i pro rekonstrukci 
kapličky v Rozkoši
- pokud někoho kritizuji, měla 
bych vědět, jak se člověk jmenu-
je, snad ještě platí slušnost psát 
lidem správná jména
- pokud mám s někým osobní 
problém, je nejlepší o něm napsat 
do KN a přidat k tomu i starostku.

Podobné zhodnocení uply-
nulého volebního období jsem 
přečetla na posledním veřejném 
jednání zastupitelstva, které se 
konalo v úterý 7. října 2014. Dru-
hý den, ve středu 8. října 2014, mi 
v 9.20 hodin zavolal tehdy ještě 
kandidát do zastupitelstva obce 
pan Richard Filip a vyhrožoval 
mi, že pokud zveřejním to, co 
jsem četla na zastupitelstvu, že na 
mě podá trestní oznámení. Velmi 
mě to zarazilo a celý den jsem 
přemýšlela, co tak špatného jsem 
četla, že se bojí zvěřejnění. Na nic 
jsem nepřišla, proto jsem článek 
zveřejnila.

Ten samý den ještě na kraj-
ském úřadě v Praze řešili stížnost 
pana Josefa Touše na okrskovou 
komisi č. 1 v Kostomlatech n. L., 
konkrétně na členy komise. Jak se 
pan Touš dozvěděl členy volební 
komise a kdo je předsedou, když 

pokračování na str. 6



strana 6  číslo 5/6 - listopad 2014

Stručné zprávy ze školy
(záøí - øíjen 2014)

Poněkud chaotický konec

 Názory občanů / Školství

Opakování, matka moudrosti:
1. Do 1. třídy skutečně nastoupilo 29 žáků. Nakonec je nás celkem 177.
2. Provozní doba školní družiny, včetně nového třetího oddělení,
 se posunula o hodinu tedy od 6,30 do 17 hodin.
3. Školné, poplatek za školní družinu, přesto zůstává od roku 2005
 na stejné výši, tedy 100,-Kč/měsíc.
4. Beze změny od roku 2008 zůstává i stravné.
5. V zájmu rozšíření nabídky kroužků jsme navázali spolupráci
 s agenturou Rytmik Dětem o. p. s. (www.rytmik-krouzky.cz)
 a mimo vlastních kroužků jsme nabídli např.: Bojové sporty
 a sebeobrana, Taneční a pohybový kroužek, Divadelní a dramatický
 pro 1. stupeň, Divadelní pro 2. stupeň. Zájem byl téměř nulový.

...tato informace nebyla zveřejně-
na, ať odpoví ten, kdo tuto infor-
maci poskytl. Já to nevím a ani po 
tom nepátrám. Podstatné pro mě 
je, že jsem při sestavování voleb-
ních komisí postupovala přesně 
podle zákona.

V den voleb, pátek 10. října 
2014, jsem předpokládala, že 
volby po oba dny proběhnou
v klidu. Bohužel jsem se mýlila. 
V pátek večer po deváté hodině 
volal pan Hradil na Policii ČR, 
že prý se bojí, že při pečetění vo-
lebních materiálů, dojde k jejich 
zneužití. Přijeli příslušníci Poli-
cie a paní Mejzrová z Městského 
úřadu Nymburk, která v daném 
obvodu měla volby na starost. Za 
přítomnosti paní Mejzrové byly 
všechny volební materiály a celá 
volební místnost zapečetěny. Jaké 

Poněkud chaotický konec mělo, 
a to docela symbolicky, poslední 
jednání minulého ZO naší obce. 
Jak se lze přesvědčit i na obecním 
webu, po tzv. zhodnocení své vlá-
dy paní Hercoková zcela v duchu 
svých manipulativních praktik 
jednání ZO autokraticky okamžitě 
ukončila, jednání doslova utnula. 
Byl to takový úprk, že ani nepro-
vedla poslední docela důležitý 
bod programu jednání ZO. Ale 
co, na nějakých demokratických 
procedurách jí nikdy moc nezá-
leželo, neznám jediné jednání ZO, 
které by kdy zahájila řádně, jak jí 
to platný Jednací řád ZO ukládal.

Ono to celé, poněkud utajené, 
na poslední chvíli před volbami, 
a jak se ukázalo i hodně zbytečně 
svolané jednání ZO, bylo příznač-
né, jakási ukázková zkratka prů-
běhu minulého volebního období 

bylo moje rozčarování, když jsem 
zjistila, že tzv. domobrana hlída-
la celou noc před vraty obecní-
ho úřadu. Takové manévry mě 
ani ve snu nenapadly. To si snad 
někteří mysleli, že bych šla na 
úřad, rozpečetila všechny dveře 
a materiály, naházela tam volební 
lístky a zase všechno zapečetila? 
Asi se někdo řídil heslem „Pod-
le sebe, soudím tebe“. A vrchol 
všeho bylo druhý den, když mi 
členky volební komise volaly, že 
nemohou odjet služebním autem 
s přenosnou volební urnou. Slu-
žební auto, které stálo celou noc 
zamčené na dvoře obecního úřa-
du, mělo vypuštěné kolo. Jak se to 
mohlo stát, když celou noc před 
vraty OÚ hlídala „domobrana“, 
to nevím a nepátrám po tom.

Když tak přemýšlím o průběhu 
letošních voleb, je mi z toho vše-

ho smutno.  To, co se tu všech-
no dělo, se hned tak nevidí, ať 
už to bylo v Šibicích „speciální“ 
školení členek volebních komisí, 
které delegovala tři sdružení, vy-
mýšlení strategie, kdo kdy půjde 
volit, kdo kam zavolá,  kdo co 
udělá nebo psaní různých mai-
lů. Probíhaly manévry jako by v 
Kostomlatech volil prezident ze-
měkoule. Uvidíme, co bude dál.
Chci věřit, že to celé skončilo
a nově zvolené zastupitelstvo pů-
jde svou cestou.

Závěrem mi dovolte poděko-
vat zastupitelům volebního ob-
dobí 2010 – 2014 za práci, kterou 
konali během celého volebního 
období, poděkování patří celé 
radě obce a především všem za-
městnancům obecního úřadu. 
Novému zastupitelstvu pak pře-
ji především šťastnou ruku při 

- Pokus vedení obce, 5 minut spíš 
po, než před dvanáctou, bez řádné 
znalosti problematiky a přípravy 
nějak odbýt další problém, který 
obci samo připravilo (nejenom 
uzavřením velmi nepodařených 
„smluv“ o výpůjčce kanalizace). 
Z toho vyplynuly dlouhé diskuse 
ZO, točící se stále dokola, zakon-
čené jediným možným řešením 
(ke kterému ale nebylo potřeba 
svolávat ZO): „nechme to na no-
vém ZO“.

Také, zařazený až jako mimo-
řádný bod jednání ZO, byl pozdě 
se probuzeným stoupencem paní 
Hercokové připomenut celým 
minulým volebním obdobím se 
táhnoucí problém nedostatečně, 
vlastně fakticky vůbec neprovádě-
ného stavebního dozoru investič-
ních akcí obce. Neprováděného, 
přesto obcí placeného nejenom 

na mzdě, o dopadu na kvalitu 
investic ani nemluvě. Díky inter-
venci obecního přeběhlíka nebyl 
obec poškozující chráněnec paní 
Hercokové ještě odvolán, natož 
vymáhaná obci způsobená škoda, 
to také zdědili noví ZO.

Pak bez diskuse rychlé odhla-
sování přesunů značných částek v 
obecním rozpočtu a až na návrh 
spoluobčana Filipa se ZO zabývalo 
věcí závažnou - dalším zpackaným 
tzv. výběrovým řízením, kterým 
nás mohla paní Hercoková připra-
vit o hodně peněz.Za pozornost 
stojí, že tento projev naprosté ne-
kompetence paní Hercokové (ne-
chci věřit tomu, že to byl vědomě 
připravovaný tunel...) zrušilo ZO 
drtivou většinou přítomných za-
stupitelů, tedy zejména hlasy tehdy 
vládního křídla ZO.

K hodnocení minulosti snad 
jenom jedna dosti výmluvná po-
známka - nejenom nejmenované 

vzdálené obce, ale i sousední, ne 
příliš větší obec Sadská získala
v minulém volebním období na 
dotacích 38 milionů Kč. Naše 
obec ani ne desetinu.

Více méně lze říci s klasikem: 
„Čo bolo, to bolo“. Už jenom 
skutečnost, že v obci do ZO ani 
nekandidoval žádný komunista
a paní Hercoková utekla z potápě-
jící se ODS, byla velmi povzbudi-
vá. Nekandidoval ani obecní pře-
běhlík a většina nepoužitelných 
statistů z minulého ZO. Velmi 
potěšili mladí, že byli schopni 
postavit samostatnou kandidátku
a činem prokázali, že jim osud 
obce není lhostejný. Nejlepší 
zhodnocení práce minulého ve-
dení obce dává výsledek voleb, 
reálná šance na změnu k lepšímu.

Ať se vám, noví ZO, práce daří, 
máme co napravovat a dohánět.

Josef Touš

rozhodování, štěstí při získávání 
dotací a splnění všech předvoleb-
ních slibů.

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za podporu, kterou 

jste mi během mého působení 
ve funkci starostky  projevova-
li. Doufám, že jsem Vás během 
osmi let starostování nezklama-
la. V nadcházejícím adventní 
čase Vám všem přeji hlavně klid 
a pohodu, příjemné prožití vá-
nočních svátků a v novém roce 
především hodně pracovních
i osobních úspěchů, pevné zdra-
ví, štěstí, dobrou náladu, životní 
optimismus a stálý úsměv na 
tváři.

Mgr. Milena Hercoková 
starostka obce

v letech 2006 - 2014

pokračování ze str. 5

 V příštím roce zvolíme jinou nabídkovou strategii.
6. Plavecký výcvik absolvují děti 2. a 3. ročníku od 8. září do 24. listopadu.
7. Dětské dopravní hřiště s výukou a jízdou absolvovali žáci
 4. ročníku 23. září.
8. Světový Den jazyků proběhl v pátek 3. října pod taktovkou dětí
 z 9. třídy. Na programu byly prezentace, soutěže, degustace a vše 
 vyvrcholilo soutěžním pokrmem v naší školní jídelně.
9. „Školní rádio“ začalo své pravidelné moderované relace
 od pondělí 13. října.
10. Od stejného data začala sloužit nová podlaha v hale BIOS.
11. Prince Bajaju viděly děti z 2. a 3. třídy v nymburském divadle
 ve čtvrtek 16. října.
12. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. V tomto duchu proběhla 
 naše účast na fl orbalovém turnaji žáků 4. a 5. tříd v nymburské 
 škole RAF ve středu 22. října.
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Mateøská škola

 Školství

 V novém školním roce jsme přivítali v mateřské škole vedle no-
vých dětí také paní učitelku Vendulu Fialovou působící v Kytičkové 
třídě a paní Světluši Serbusovou, která pracuje jako asistentka pedago-
ga ve Sluníčkové třídě. I v letošním školním roce je kapacita mateřské 
školy naplněna.
 Dětem se v mateřské škole líbí, hrají hry a divadlo, zpívají, kreslí, 
tvoří... Nejvíce si však děti užívají pobyt na zahrádce, kde jim přibyla 
nová skluzavka ze svahu. Zábavné je pro děti také překonávání lano-
vých prvků a průlezek, hry v pískovišti či v lese a také projížďka na 
koloběžkách, bagrech či formuli.

 16. 9. 2014 zhlédly děti v MŠ první divadelní představení s názvem 
„Jak se staví domov“.
 18. 9. 2014 proběhlo v MŠ vyšetření výslovnosti a laterality pře-
vážně předškolních dětí ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou Nymburk.
 30. 9. 2014 jsme se s dětmi vydali autobusem na první výlet do 
zábavně-naučného areálu Mirakulum v Milovicích, kde se děti dozvě-

děly spoustu nových informací při naučné lesní stezce. Děti pozorova-
ly zvířátka ve zdejším zvířecím koutku a svou obratnost si ověřily na 
nejrůznějších průlezkách a lanových prvcích. Z výletu si děti odvážely 
mnoho hezkých zážitků.
 V říjnu byl v MŠ opět zahájen stimulační program Maxík určený 
předškolním dětem a jejich rodičům, který vede Mgr. Jitka Urbanová.
 V listopadu jsme absolvovali divadelní představení „Šípková Rů-
ženka“ v Hálkově divadle.
 Na prosinec máme naplánovaný bohatý program. Čeká nás Miku-
lášská nadílka, vánoční posezení s rodiči, adventní prohlídka zámku 
Loučeň a divadelní představení v MŠ s názvem „Vánoční čas“.

Za kolektiv MŠ Vám přeji pohodové strávení svátků.
Mgr. Markéta Borecká, ředitelka MŠ

(Foto: MŠ)

publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK  
pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

SKOŘÁPKOVÉ PLODY  
mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, 

para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich

OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY  
v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO

2

PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)  
a výrobky z nich

SÓJOVÉ BOBY (SÓJA)  
a výrobky z nich

MLÉKO 
a výrobky z něj

SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM)  
a výrobky z nich

KORÝŠI  
a výrobky z nich

VLČÍ BOB (LUPINA)  
a výrobky z něj

MĚKKÝŠI 
a výrobky z nich

VEJCE  
a výrobky z nich

RYBY  
a výrobky z nich

CELER 
a výrobky z něj

HOŘČICE  
a výrobky z ní

13. Na Úřadu práce strávili čtvrteční dopoledne následujícího dne 
 žáci 9. třídy. A náš zástupce na školení požárních preventistů.
14. Na pátek 31. října plánuje 9. třída „Dušičkový den“, jako
 připomínku starodávných obyčejů k tomuto datu.
15. Od listopadu bude součástí jídelního lístku ZŠ informace
 o přítomných alergenních složkách (směrnice EU 2000/2013/ES
 ve znění nařízení 1169/2011/EU, čl. 44 odst. 1 a), v českém předpise
 vyhláška č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin
 a tabákových výrobků § 8 odst. 10. Tento údaj bude číselný,
 seznam k nalezení na webu ZŠ, či vývěsce před jídelnou.

ZŠ Kostomlaty nad Labem
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V říjnu pro vás knihovna nakoupila
21 nových knih. O vánočních prázdninách 
bude knihovna uzavřena od 22. prosince. 
Těšíme se na vás opět 5. ledna 2015.

Výběr některých nových titulů:
Nesbo: Švábi
Byrneová: Andělé v mých vlasech
Hay: Miluj svůj život
Reynard: Gabrielův očistec
Kinney: Deník malého poseroutky 8

Úryvek z připravované knihy 
vzpomínek:

Děkan Páter Werner Horák se 
narodil 6. listopadu 1944 v Liberci, 
kde také vyrostl. Pracoval jako dělník 
a vystudoval při zaměstnání Gym-
názium v Nymburku. Po maturitě 
absolvoval studium na tehdejší lito-
měřické teologické fakultě a forma-
ci v tamějším kněžském semináři. 
Dne 28. června 1975 přijal kněžské 
svěcení z rukou pražského arcibis-
kupa Františka kardinála Tomáš-
ka. Jeho první farností, do které byl 
ustanoven, se staly Kostomlaty nad 
Labem. Do jeho působnosti spadala 
i tehdy „kontroverzní“ farnost Mi-
lovice v okrese Nymburk, která byla 
vojenským prostorem sovětských 
okupačních vojsk. V září roku 1992 
byl jmenován děkanem v Lounech. 
O dva roky později se stává vikářem 
lounského vikariátu.

Pán ve své dobrotě si mě vyvolil
k pastýřské službě, a to i když 

Novinky z knihovny

Jak jsem se učil být faráøem
mě znal. Samozřejmě, že tomu 
předcházelo mnoho těžkých i ra-
dostných chvil. V roce 1975 jsem 
„úspěšně“ složil všechny zkoušky
a s absolutoriem o mém vysoko-
školském studiu na Cyrilometoděj-
ské fakultě v Praze se sídlem v Li-
toměřicích jsem pokorně požádal 
jeho Eminenci Františka kardinála 
Tomáška o vysvěcení. Samozřejmě, 
že pokornou prosbou předcházelo 
vlastní písemné vyznání víry a od-
řeknutí se všech modernistických 
bludů.

Všechno bylo tak krásné.
V Litoměřicích svěcení, v Liberci,
v rodném kostele v Rochlicích pri-
mice, přátelé, hosté, gratulace, ale
i hostina a dary. Ne, nedělal jsem si 
naděje a velké iluze v době, ve které 
jsme žili. Věděl jsem velmi dobře, 
že strana a vláda bdí a dělá všech-
no možné, aby se církevní slavnosti 
uzavřely do prostorů chrámů, a to 
se vší tichostí. Nás, mladé kněze 
bylo potřeba honem někam uklidit. 
Naštěstí to nebylo na Sibiř, ale ně-

kam k přísnému (loajálnímu) knězi, 
který by nás usměrnil v našem pas-
týřském a kněžském nadšení.

Měl jsem obrovské štěstí. Nebyl 
jsem dán pod žádnou kuratelu přís-
ného pana děkana, ale na vesnici do 
Kostomlat nad Labem u Nymbur-
ka. Znal jsem vesnici i kostel ještě
z mého pobytu v Nymburce. Tmavý 
a špinavý kostel zanešený starými 
krabicemi a nespočetné řady za-
hradních kovových židlí. I když la-
vic bylo dostatek, snad se počítalo, 
až bude lepší doba, tak věřící budou 
vděčni za každou židli. Už jako na-
dšený mladík, který chtěl vstoupit 
na bohosloví, jsem si říkal: „Tady 
bych zrovna být nemusel.“ Pán Bůh 
ale na rozdíl ode mě věděl, že učit 
se být knězem-pastýřem, je učení 
těžké. A být dobrým pastýřem je 
dokonce mučení.

Červenec utekl jako voda a pan 
kapitulní vikář Josef Hendrich 
mě ustanovil administrátorem
od 1. srpna 1975 na zmíněném 
místě a ještě mi přidal neblahé 
Milovice. V Milovicích byla jedna
z největších sovětských vojenských 
základen. Zocelen teologickým 
studiem a častými pochoďáky 
středočeským pohořím, kde jsme 
vybíjeli svoji mladickou energii 

a o prázdninách jsme pomáhali 
kněžím malovat a uklízet kostely, 
nebyli jsme žádná „mejdla“. Vyjel 
jsem tedy brzy ráno z Liberce do 
Kostomlat. Cesta vskutku závratná. 
Ať rychlíkem, nebo osobáčkem, vše 
jelo šnečím tempem. Ani kritika 
socialistických novin jejich tempo 
nezrychlila. Z Mladé Boleslavi to už 
bylo radostnější. Před devátou jsem 
nastoupil v Nymburce do osobá-
ku na Prahu. Jen dvě zastávky, ale 
sotva jsem usednul do prázdného 
oddělení, naproti přes uličku sedě-
ly dvě ženy. Daly hlavy dohromady
a něco si šeptaly. Když se napřímily, 
jedna z nich s úsměvem mě oslovi-
la: „Velebný pane, nepřisednete si
k nám?“ Byl jsem překvapen, odkud 
mě znají? Ale ty dobře věděly, kam 
mám namířeno, také mi sdělily, že 
se na mě těší. Starý pan děkan chce 
odejít se svou sestrou do své domo-
viny - Milevska. Už je pro ně při-
praven baráček. A jejich sourozenci 
se na ně těší. Ženy byly hovorné, 
družné a přátelské. Každá z nich mě 
zvala na oběd nebo večeři, zvláště až 
slečna s bratrem děkanem se defi ni-
tivně odstěhují. A tak jsem vkročil 
do pastýřské služby jedna radost.

Děkan P. Werner Horák

Autor: Anička Vávrová
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Exotika za domem V

Rok včely

Medomáslo

Kometa

Čas od času lze i ve sdělova-
cích prostředcích nalézti zprávu
o uprchlých hadech v bytech. Před 
časem se ke mně dostala dospělá 
korálovka sedlatá kalifornská 
(Lampropeltis getula california), 
která byla objevena při vyklízení 
bytu po nájemnici v Hořátvi. Had 
našel nové útočiště u chovatele 
v Čelákovicích. Bohužel takové 
štěstí neměl hroznýš královský 
(Boa constrictor), který byl nale-
zen mrtvý v kontejneru v Kosto-
mlatech. Protože jsem byl ne-
známým informátorem označen 
za jeho majitele, mohl jsem si jej 
díky paní starostce prohlédnout 
v garáži radnice. Jeho „chovatel“ 
asi nevěděl nic o tepelné pohodě 
svého chovance, protože uhynulý 
hroznýš měl na těle nejméně deset 
rozsáhlých popálenin od žárovky, 
jak zoufale hledal teplo.

Vraťme se k volné přírodě. 
Labské vody často používají 
nový osídlenci jako biokoridor, 
kterým se šíří dál. Labem z Ně-
mecka doputoval rak pruhovaný 

(Orconectes limosus) původem 
z USA. V roce 1890 si Němci
v Pomořanech vypustili do rybní-
ka sto jedinců tohoto raka, který 
se rozšířil do volné přírody. U nás 
se poprvé prokazatelně objevil 
v roce 1988 u Ústí nad Labem. 
V dnešní době prakticky zamořil 
Labe a i větší část Vltavy, včetně 
jejích přítoků. Lze jej v mohutných 
počtech, zvláště v noci, zastihnout 
na Farském potoce. Při koupání
v Labi často narazíte na jeho pla-
vající svlečku. Na rozdíl od našich 
raků není nijak náročný na kvalitu 
vody, proto byl zastižen i v Kolíně 
pod chemičkou. Jeho nebezpečí 
spočívá v tom, že je přenašečem 
plísně zvané račí mor, proti které 
je on sám imunní, ale která spo-
lehlivě likviduje naše domácí raky 
(říční, kamenáče). Proto, kde se 
objeví tento rak s červenými pru-
hy na hřbetě a oranžovo- červe-
nými konci klepet, tam naši raci 
dlouho nepřežijí. Tento rak byl vy-
sazen neinformovanými nadšenci 
do Pšovky v Kokořínském dole

Zima
V přírodě se zima projevuje 

jako období vegetačního klidu. 
Na první pohled se může zdát, že 
veškerý život v přírodě vymizel. 
Na včelnicích se provádí poslední 
z řady léčení a uteplení úlů.

Spí včely v zimě? Včelstvo sedí
v zimním hroznu - chumáči po-
blíž česna (vstup do úlu). Nad 
ním jsou uloženy pylové a cu ker-
né zásoby.

Při tomto seskupení vytváře-
jí několik vrstev kolem matky 
a přežívají zimu v určité akti-
vitě. Jednotlivé včely mohou 
zimu přežít jen ve spolupráci 
s tisíci svých sester. Uprostřed 
je chomáč volnější, spotřebova-
né zásoby se tam mění na teplo. 
Vnější obal tvoří včely natěs-
nané tělo na tělo, to je izolace. 
Čas od času dochází k výměně, 
vnější včely se přesunou dovnitř
a naopak. Zbytek úlového pro-
storu není vyhříván. Včely v zimě 
nespí, pouze jsou v zimním klidu.

Už ve starých včelařských kni-
hách se uvádí, že se včely v zim-
ním klidu nemají rušit. Staráme 
se, aby včelstva nebyla rušena 
(ptactvem, myšmi, rejsky i jinak).

Jsem stará, známá kometa,
co léta světy prolétá,
svým chvostem vesmír zametá.
Občas trocha mého smetí
atmosférou k zemi letí,
a na chvilku zazáří,
pro váš úsměv na tváři.
Už tehdy jsem stará byla, 
když jsem světu oznámila,
že narodil se Boží Syn,
který vykoupí svět z vin.
Však víc, než dva tisíce let,
připomíná si to svět.
Snad v každičkém kostelíčku
zastaví se na chviličku
u Betlémských jesliček
malý i velký človíček.
A já, stará kometa,
tam letím volat do světa
to, co říkám právě vám.
Narodil se nám, nám, nám!

Jana Rychetská

a zlikvidoval tam složitě obnovo-
vanou populaci našich raků.

Labem se opakovaně šíří i slá-
vička mnohotvárná (Dreissena 
polymorpha) původem z Kaspic-
ké oblasti, k nám se za pomoci 
lodní dopravy po Labi dostala již 
na konci 19. století. Dostala se až 
k Litoměřicím, poté díky sníže-
ní kvality labské vody její šíření 
skončilo. Opět se k nám Labem 
začala šířit v 80. letech 20. sto-
letí. Tento mlž vytváří mohutné 

Nejvhodnější pro zimování 
včelstev je stálá zima s tužší-
mi mrazy, která netrvá dlouho.
A kolik takových je?

Tohoto období využíváme
k údržbě včelařského zařízení, 
přípravě nových rámků a kont-

kolonie v řekách, pískovnách a ji-
ných vodních nádržích. Přisává se
k předmětům. V USA, kam byla 
také zavlečena, se jí říká zebra pro 
její kresbu. U nás působí značné 
škody mimo jiné i tím, že oba-
luje turbíny vodních elektráren.
V okolí je častá v Labi a v pískov-
ně na Doubravě, kde vytváří velké 
kolonie.

Pokračování příště

David Macháček

Fo
to

: a
rc

hi
v

oblíbené dětmi všeho věku
Ingredience: 3 díly medu, 2 díly másla
Postup: Máslo necháme změknout a důkladně našleháme. Přidáme 
tekutý, ale ne rozehřátý med.
Uchováme v chladničce do úplného snědení. (Pokusně bylo zjištěno, 
že vydrží i déle než rok bez zjevné změny). Vhodné nejen v běžném 
jídelníčku, ale v nemoci, při rekonvalescenci nebo zvýšené zátěži.

role uskladněných plástů. Chys-
táme vosk k výměně za mezistě-
ny, ale také k odlévání voňavých 
svíček, tolik příjemných v čase 
vánočním.

Včelám dík
Marta Dvořáková

Redakční rada přeje čtenářům
  do nového roku něhu v srdci a jiskru v oku.
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Vážení sportov-
ní přátelé, občané 
Kostomlat.

Čas utíká jako 
voda, nechce se 

tomu ani věřit, přehoupne se sy-
chravý podzim a vánoční svátky
a s nimi konec roku budou za 
dveřmi.

V minulém čísle Kostomlat-
ských novin jsem vás informovala 
o problému s vytápěním Sokolov-

Je konec měsíce října a všech-
na mužstva mají před sebou jen 
několik mistrovských zápasů 
před ukončením podzimní části 
soutěže.

Přípravka, nejmladší muž-
stvo, jarní soutěž ukončilo na 
osmém místě tabulky. Kloučci 
jsou do fotbalu zapáleni, trénu-
jí, snaží se.

Nejlepší umístění mají naši 
žáčci, kteří kralují na prvním 
místě tabulky. Přejme jim,
ať jim to vydrží nejen teď, ale
i v jarní části soutěže.

Náš dorost, budoucí posily 
pro A mužstvo, trénují a hrají 
pod vedením M. Apjara, jsou 
na 7. místě tabulky. K trénin-
kům i zápasům přistupují cel-
kem zodpovědně a svou hrou se 
vyrovnají i mužstvům z okresu 
Kutná Hora. Věřme, že se jejich 

Zprávy ze Sokola

Zprávy z kopané

Vaníčkovi jsou Mistry republiky

ny. Tento stav je stále aktuální, stále 
se touto otázkou zabýváme. Jedním 
z návrhu bylo vytápění infrazářiči. 
Bylo nám ale sděleno, že po vesnici 
vede staré vzdušné vedení, které už 
nelze více zatěžovat. Sokolovna má 
z toho důvodu jistič v elektroměru 
25 A, a to je maximum, které může 
mít. Proto nelze přidat další elek-
trické zařízení. Další alternativou 
je oprava jednoho komínu, vytá-
pění kotlem na pelety a rozvod po 
sokolovně radiátory. Toto vše má 
však jeden háček, a to jsou fi nan-

ce. Požádali jsme proto o dotaci na 
Ministerstvo životního prostředí 
a o dotaci z fondu hejtmana na 
havarijní stav. Doufejme, že nám 
některá dotace vyjde, a budeme 
moci náš záměr realizovat. Určitě 
ale necháme opravit jeden komín
z vlastních nákladů, aby se dalo 
topit alespoň kamny. Naše Soko-
lovna je opravdu v takovém stavu, 
že nevíme, co bychom dříve opra-
vovali a vylepšovali, jestli exteriér 
Sokolovny nebo vnitřní vybavení. 
Plánů by bylo hodně, chybí však ty 

korunky- stále stejná písnička.
Pánské WC je hotovo a doufám, 

že našim chlapům slouží ke spo-
kojenosti. V podzimních měsících 
a začátkem příštího roku bychom 
chtěli dokončit rekonstrukci dám-
ského WC. Instalatérské práce jsou 
již hotovy, zbývá dokončit práce 
obkladačské a podhledy. Věřím, 
že se nám to podaří, aby i děvčata 
byla spokojena. Povedlo se nám 
za fi nanční pomoci Mysliveckého 
sdružení dovybavit sál Sokolovny 
posledními sedmi stoly. Teď již jen 
dokoupit sto nových židlí, a pohled 
do sálu by byl radostnější.

Vážení občané, v krátkosti jsem 
vás seznámila se situací v našem 
Sokole, a protože je to poslední 
možnost před koncem roku jak 
vás oslovit, chtěla bych poděkovat 
všem příznivcům Sokola, všem 
sponzorům a hlavně OÚ Kosto-
mlaty, bez jejichž fi nanční i věcné 
pomoci by Sokol nemohl žít. No-
vému zastupitelstvu přeji mnoho 
pracovních úspěchů a věřím v dob-
rou spolupráci.

Přeji Vám všem, všem oddílům , 
krásný adventní čas, příjemné pro-
žití svátků vánočních, hodně zdra-
ví v Novém roce a nám, aby úkoly, 
které jsme si předsevzali, se nám 
podařilo snadněji plnit.

Vávrová Eva
starostka Sokola

přístup k tréninkům nepokazí
a přípravu na jarní soutěž odve-
dou co nejlépe, ke spokojenosti 
své i svého trenéra.

A mužstvo je před koncem 
podzimní části soutěže na
10. místě tabulky.

Všechna mužstva mají za-
jištěnou jarní přípravu v hale 
Bios, v případě dobrého počasí 
proběhne trénink na hřišti.

Podařilo se nám získat pro 
naše mužstva sponzorským da-
rem čtyři sady dresů od firmy 
KIK, za což jí děkujeme.

Přejme všem mužstvům, aby 
se umístění v tabulkách do kon-
ce podzimní části soutěže vy-
lepšilo nebo alespoň nezměnilo 
a držme jim palce do jarní části 
soutěže.

Fotbalový výbor

Zakladatelé našeho pétanqu-
ového oddílu, manželé Alena 
a Rudolf Vaníčkovi, vybojova-
li titul Mistrů české republiky
v pétanque ve společném týmu 
s Krejčínovými z pražské Kulo-
vé osmy. Ve fi nále Mistrovství 
MČR 55+ na Střeleckém ostrově 
v Praze, které se konalo v neděli 
28. září, zvítězili nad loňskými 
obhájci nejtěsnějším rozdílem 
13:12. Rekordních 21 senior-
ských týmů hrálo na osvětlené 
ploše pod stromy a obloukem 
Mostu Legií.

Na prvním domácím trénin-
ku po turnaji je čekala velká 
oslava s dortem a šampaňským. 
Pro všechny členy pétanque je 

vítězství velkou motivací, v zim-
ní sezoně budou pokračovat
s trénováním v Sokolovně. Také 
se statečně přihlásili do Zimní 
UBULIGY (UBU - United Balls 
of Únětice), která začíná v listo-
padu a končí v únoru. Znamená 
to pro ně víkendové výjezdy na 
největší a jediné kryté hřiště na 
pétanque UBULODROM, které 
se nachází přímo v Únětickém 
pivovaru, a poměření sil s nej-
lepšími hráči z celé republiky. 
Této ligy se účastní pravidelně 
kolem dvaceti týmů. Průběh ligy 
je možné sledovat na stránkách 
http://www.ubulodrom.cz/ubuliga.

text a foto
Petanque Sokol Kostomlaty

Gratulujeme
manželům Vaníčkovým,  kteří se stali Mistry

České republiky pro rok 2014 v pétanque v kategorii 55+
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Hrabalův rok vyvrcholí v Kostomlatech Tudy kráčely dějiny
aneb Vrátí se kočičí hlavy?

Myslivecký kroužek

Po prázdninách jsme se zase začali scházet s dětmi na kroužku, stále 
ve stejném počtu jako před prázdninami a to nás velice těší. Protože nás 
čeká zima a to je čas nouze pro zvířata ve volné přírodě, vypravili jsme se 
na sběr kaštanů, které se v zimě budou přidávat do krmelců. Z některých 
kaštanů si děti vyrobily zvířátka. 

Na jaře zmizí v souvislosti
s opravou hlavní silnice přes 
Kostomlaty jedno výrazné místní 
specifi kum. Kočičí hlavy. Kloužou 
a rámusí. Tento historický silniční 
povrch byl v obci vybudován prav-
děpodobně na začátku minulého 
století. Kvalitní kamenné kvádry 
namísto prašných cest si tehdy 
mohly dovolit pouze bohaté vesni-
ce. Přetrval téměř bez šrámů války, 
nepřízně počasí, odolal mnohým 
průjezdům těžké válečné nebo 
zemědělské techniky. Z kronik se 
dočítáme, že i naší silnicí kráčely, či 
spíše projížděly, dějiny. 

Má-li dlažba sem tam nějakou 
záplatu, je to tím, že dnes již není 
cestářů, kteří by si s opravou bytel-
né silniční vrstvy poradili. Parado-
xem je, že to, co bylo kdysi dávno 
pořízeno za prostředky obecní, je 

Kostomlatské retro-máje
30. 5. 2015

„Startovné“- 200 Kč na osobu
Své přihlášky zasílejte na email: kostomlatskeretromaje@seznam.cz

nebo sms zprávou na tel. číslo: 737 686 125 - Šulcová Eva
Prosíme o závazné přihlášeni zájemců o účast e-mailem nebo SMS,

a to i těch, kteří se již přihlásili ústně.

Masopust
14 . února 2015
Pro velký úspěch znovuob-

noveného Masopustu v Kosto-
mlatech chystáme pokračování. 
Účastníci, kteří by měli zájem
o zastávku masopustního prů-
vodu a vytancování medvědem, 
ať se přihlásí na emailové adrese:  
knlmasopust@seznam.cz. Trasa 
průvodu bude přizpůsobena zá-
jmu veřejnosti. Trumfne-li někdo 
ve vtipnosti a nápaditosti loňského 
vítěze masek, přerostlé mimino, se 
dozvíme v sobotu 14. února 2015. 
Prosíme kohokoliv, kdo se chce 
aktivně účastnit příprav, ať se ozve.

dnes majetkem kraje. Pokud by 
se našly v obecním rozpočtu pro-
středky a vymyslel by se rozumný 
způsob, jak a kde hromadu kamení 
dočasně skladovat, mohla by obec 
dlažbu znovu koupit a později 
využít ke zvelebení veřejných pro-
stranství. Neučiní-li tak, hladově 
po kamenech sáhnou sídla, které 
si tímto materiálem vyšperkují his-
torická centra, romantická městská 
zákoutí, průjezdy či kouzelné ulič-
ky. A co my? Kostomlatům zoufale 
chybí náměstí. Středobod obce, ve 
kterém by se dalo potkávat. Něja-
kému takovému společnému, tře-
ba nově vytvořenému veřejnému 
prostoru, který by nahradil dřívější 
střed vesnice Na Place, by kostky 
moc slušely.

Lenka Michálková

Všechna vylepšení, kterými
v minulých měsících prošla ná-
dražní budova a prostranství
kolem ní, má hlavní cíl. Tím je 
instalace pamětní desky Bohu-
mila Hrabala, kterou fi nancuje 
obec. Od jara probíhá u dráhy 
průklest náletových dřevin. Zce-
la zrekonstruovány jsou toale-
ty pro cestující. Zbourány byly 
chátrající kůlny a polámaný 
plot. Částečně byla opravena
i fasáda budovy ve směru ke ko-
lejím, vyměněna některá okna, 
vymalována čekárna. V čekárně 
byl instalován informační panel 
o působení známého spisovatele 
u nás. Z iniciativy občanů prošla 
údržbou i nástěnná vlastivědná 
mapa okolí. Pamětní deska bude 

odhalena v sobotu 6. prosince
v 15 hodin. Připraven je dopro-
vodný kulturní program včetně 
vystoupení divadelního spolku
z Nymburka. Bude se razítkovat.
V Kostomlatech mimořádně za-
staví i rychlík Bohumil Hrabal. 
Přijďte se podívat!

Lenka Michálková

V chrámu Sv. Bartoloměje v Kostomlatech n/L. Na programu bude 
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou uvede Pěvecký sbor 
Hlahol a jeho hosté.

Koncert pro Tříkrálovou sbírkuKoncert pro Tříkrálovou sbírku
sobota 3. ledna 2015 od 15 hod.sobota 3. ledna 2015 od 15 hod.

Volejbal - turnaj žáků - Odolená Voda
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 Společenská rubrika

Společenská kronika
Blahopřejeme
k významným jubileím:
panu Jiřímu Hořínkovi
paní Heleně Červené
panu Jaroslavu Janstovi
paní Boženě Toušové
paní Anně Krupičkové

Mezi námi jsme přivítali:
Matěje Mitráše - 8. září 2014
Anetu Batíkovou - 14. října 2014

Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Václavem Sedleckým z Hronětic

s paní Annou Jandovou z Kostomlat
s panem Jaroslavem Pfeiferem z Kostomlat

Vítáme Adámka, Natálku, Marečka a Alenku

Vítáme Jiříčka, Emmičku, Eričku a Mikuláška


