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Vážení čtenáři, 

  připraveno je pro vás další vydání Kostomlatských 
novin. Zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání 
schválilo nové složení redakční rady. Šéfredaktorkou 
byla jmenována Romana Točíková, redaktorkou Len-
ka Michálková, grafického zpracování se ujala Aneta 
Havelková, v radě zůstává a fotografie bude i nadále 
zajišťovat paní Marta Dvořáková. Naší hlavní moti-
vací je pozitivní služba obci, ve které žijeme. 
  Kostomlatské noviny zvyšují svůj náklad o padesát 
kusů vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel. I přes 
zvýšení nákladu, novou grafiku a zejména barevný 
tisk, podařilo se snížit výrobní náklady na jeden výtisk. 
Nově, a zatím ve zkušebním provozu, spolupracujeme 
s tiskárnou v Neratovicích, která vyšla nejlépe z výběru 
dalších třiceti konkurenčních nabídek.
  Věříme, že vás nová grafická podoba periodika 
zaujme, a bude vítaným osvěžením obsahu. Obsa-
hovou stránku časopisu jsme se rozhodly zatím za-
chovat stejnou, jako dosud. Ponecháváme místo pro 
informace z obce, pro zprávy z kulturního, spolkového, 
společenského a sportovního dění. Zásadní změnou je 
vymezení prostoru pro příspěvky a reakce čtenářů v 
rozsahu maximálně třetiny strany.
    Redakce vítá vaše názory, náměty či komentáře na 
elektronické adrese kost.noviny@seznam.cz. Mimo 
elektronickou korespondenci je možno čtenářské 
příspěvky odevzdávat na obecním úřadě, odkud nám 
vaše názory budou předány.
     Přejeme vám příjemné čtení a krásné babí léto. 

Vaše redakce 

Vážení občané, 
     jsem ráda, že po několikaměsíční odmlce znovu 
začaly fungovat Kostomlatské noviny. Věřím, že se 
znovu stanou především zpravodajem pro všechny 
naše spoluobčany, kde si každý najde tu svou ru-
briku, kterou si rád přečte, něco nového se dozví. 
Pevně věřím, že se každý bude vždycky těšit na další 
vydání, na nové zprávy, nové události. Kostomlatské 
noviny začínají fungovat v novém složení redakční 
rady, proto jí přeji hodně elánu, tvůrčí práce a 
nápadů, aby se nenechala nikým a ničím odradit.
Kalendářní rok se přehoupl do druhé poloviny 
roku, prázdniny skončily, dětem začal nový školní 
rok. Proto bych Vás ráda seznámila s akcemi, které 
byly provedeny v základní škole.
    Během prázdnin byla provedena změna vytápění 
ve třech zbývajících pavilonech. Nyní je ve všech 
pavilonech a v každém patře samostatný kotel. 
Může se tak regulovat vytápění podle obsazenosti 
jednotlivých prostor a tím bude docházet k úspoře 
energií. Další akcí, která proběhla v základní 
škole, byla částečná výměna stávajících spotřebičů 
v kuchyni. Konkrétně se jedná o myčku nádobí a 
konvektomat. Myčka zde fungovala prakticky od 
začátku školy, tj. 30 let a na jaře letošního roku 
při práci s ní hrozil dokonce i úraz. Konvekto-
mat by měl nahradit stávající trouby, jídlo se ne-
bude muset připravovat na několik etap, bude pro 
všechny strávníky připravené najednou a čerstvé. 
Věřím, že i touto výměnou dojde k úspoře energií 
a tím i finančních prostředků. V neposlední řadě 
v hale BIOS byla provedena regulace topení tak, 
aby topení mohlo být ovládáno na dálku a tím i zde 
docházelo k úsporám.  Pokračování na další straně       
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Zastupitelstvo obce  (ZO)  z 23. května

schválilo:
- člena rady obce pana Josefa Petráše;
- účetní závěrku obce Kostomlaty nad 
Labem za rok 2012;
- Smlouvu o dílo (SOD 014/13) uzavřenou 
mezi Obcí Kostomlaty nad Labem a 
VIS - Vodohospodářsko-inženýrskými 
službami, s.r.o. Hradec Králové, na vy-
pracování zadávací dokumentace v pod-
robnostech dokumentace pro provádění 
stavby „Hronětice-tlaková kanalizace“.
- Mandátní smlouvu č. 033/13 – 
uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty 
nad Labem a VIS-Vodohospodářsko-
inženýrskými službami, s.r.o.;
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemní komunikaci 
č. 13/379/KH/No/BS uzavřená mezi Obcí 
Kostomlaty nad Labem a Středočeským 
krajem zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem 
Zborovská 11, Praha 5;
- Smlouvu mezi Obcí Kostomlaty nad 
Labem a firmou Dagros, s.r.o., se sídlem 
9. května 71, Kostomlaty nad Labem;
- Volební řád školské rady s účinností 

ode dne schválení zastupitelstvem obce;
- starostku obce Mgr. Milenu 
Hercokovou k zastupování obce na valné 
hromadě firmy VaK Nymburk dne 
13. června 2013;
- nákup multikáry M25 4x2 3stranný 
sklápěč za cenu Kč 568 700,- s DPH;
- svaluje rozpočtové opatření č. 4 ze dne 
20. 5. 2013; 
- nákup stožárů dle předložené nabídky 
firmy Electrosun s.r.o.

uvolnilo:
- částku 100.000,- Kč z rozpočtu obce na 
poskytnutí účelového příspěvku na opra-
vu kostela sv. Bartoloměje v Kostomla-
tech nad Labem.

ZO na zasedání 20. června:

jmenovalo:
- redakční radu Kostomlatských novin 
ve složení Romana Točíková, Mgr. Lenka 
Michálková, Aneta Havelková a Marta 
Dvořáková. Vedoucím redakční rady 
ZO jmenuje Romanu Točíkovou. Statut 
KN bude ponechán dle usnesení ZO 
č.45/2011, základní struktura KN bude 
ponechána dle usnesení ZO č.47/2011.

schválilo:
- tyto podmínky ve věci vydání 
3.změny integrovaného povolení zařízení 
„Chov prasat Kostomlaty nad Labem“ 
– zprovoznění zpopelňovacího zařízení 
živočišných tkání:
1) v areálu společnosti Proagro Nym-
burk, a.s., provozovna Kostomlaty nad 
Labem, bude umístěno pouze jedno 
stávající zpopelňovací zařízení;
2) toto zpopelňovací zařízení bude sloužit 
pouze pro pálení živočišných tkání z 
chovu v areálu Kostomlaty nad Labem, 
nebudou sem dováženy živočišné tkáně 
odjinud;
3) provozovatel chovu bude mít 
ohlašovací povinnost prokazatelným 
způsobem obci o každém příjezdu ka-
filerního vozu do objektu pro případný 
nutný odvoz kadáverů;
- celoroční hospodaření obce a závěrečný 
účet obce za rok 2012 včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2012, a to bez výhrad.
- Smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovitostí č. UZSVM/SNB/1711/2013-
SNBM mezi Obcí Kostomlaty nad Labem 
a ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2;

Z akcí, které proběhly v obci, bych zmínila především 
vybudování nového chodníku podél bytového domu 
Palivec. Při výstavbě tohoto chodníku se odstranily dva 
schody k Jednotě a 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 Vitnerových. V následujícím roce 
bychom rádi pokračovali podél prodejny Vojtíškových 
a Povodí Labe až k přechodu pro chodce.
    V lednu jsem Vás informovala o akceptačním dopise 
z Fondu životního prostředí o zařazení naší žádosti o 
dotaci na akci „Hronětice – tlaková kanalizace“. Po vy-
hodnocení všech žádostí jsme byli nejprve zařazeni do 
zásobníku projektů. Po zaslání žádosti o přehodnocení 
výsledků nám byla schválena dotace ve výši 90 %. 
Konkrétně se jedná o dotaci z evropského Fondu 
soudržnosti ve výši 12 747 028 Kč a dotaci ve výši
749 825 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. 
Nyní firma VIS Hradec Králové připravuje výběrové 
řízení na zhotovitele celé akce „Hronětice – tlaková ka-

nalizace“. Věřím, že se ještě v letošním roce začne stavět 
a v příštím roce se celé dílo dokončí.
V říjnu loňského roku jsem Vás informovala o chys-
taných výročích v obci. Rok 2013 je rokem řady výročí 
v obci: 790 let od založení obce, 35 let od otevření nové 
mateřské školy, 30 let od otevření nové základní školy a 
30 let od otevření nové pošty. Rádi bychom si všechna 
tato výročí připomenuli společně. Proto bych Vás, 
vážení spoluobčané, ráda pozvala na sobotu 5. října, 
kdy si všechna výročí připomeneme. Bližší informace 
budou včas zveřejněny.
Vážení spoluobčané, v krátkosti jsem Vám nastínila 
část akcí, které jsme letos uskutečnili nebo které ještě 
uskutečníme. V nadcházející podzimní době Vám přeji 
hodně zdraví, rodinné pohody, úsměv na tváři a životní 
optimismus.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce



- Smlouvu o bezúplatném převodu nemo-
vitostí č. UZSVM/SNB/1719/2013-SN-
BM mezi Obcí Kostomlaty nad Labem 
a ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2;
- Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou 
mezi Obcí Kostomlaty nad Labem a 
Městem Nymburk, se sídlem Náměstí 
Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk;
- Smlouvu o dílo na realizaci zakázky 
„Adaptace topení v ZŠ“ uzavřenou mezi 
Obcí Kostomlaty nad Labem a firmou 
Ing. Jaromír Dudek, Gen. A. Sochora 
2079, 288 02 Nymburk v částce Kč 
1.920.512,- včetně DPH
- cenovou nabídku pana Jiřího Kopečka, 
Okružní 1498, Lysá nad Labem, na re-
konstrukci chodníku v ulici 9. května 
před čp. 67 a 68 za částku 142 145,-Kč;
- Rozpočtové opatření č. 5 ke dni 
20. 6. 2013;

- umístění značky zákazu vjezdu vozidel 
s celkovou hmotností nad 6 t s umístěním 
dodatkové tabulky „mimo vozidel s po-
volením OÚ“ v ulici Hradištská.

pověřilo:
- vedení obce připravit smlouvu mezi 
a firmou Proagro Nymburk, a.s. pro 
provozování zpopelňovacího zařízení v 
provozovně Kostomlaty nad Labem do 
25. 6. 2013.

vzalo na vědomí: 
- zprávu o činnosti rady obce;
- zprávu o činnosti finančního výboru.

neschválilo:
- nákup konvektomatu a myčky dle 
cenové nabídky předložené firmou Gas-
tro art, Ve Dvoře 807, 252 42 Jesenice,   

a pověřuje radu obce k předložení 
dalších cenových nabídek.

ZO na zasedání 11. července:

schválilo:
- nákup konvektomatu a myčky 
předložený firmou Veselý spol. s r. o., 
Ústí nad Labem v částce 442 884,- Kč 
včetně DPH;
- rozpočtové opatření č. 6 k 11. 7. 2013.

Usnesení z 7. února 2013 a 18. dubna 
2013 jsou k nahlédnutí na webu obce 
www.kostomlaty-obec.cz
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ROZHOVOR :  Mgr. Jaroslav Preucil , reditel skoly

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚRADU / ROZHOVOR

Vážený pane řediteli, jak hodnotíte uplynulý školní rok? 
S čím jste nejvíce spokojen a co Vám způsobovalo největší 
starosti?
Každý školní rok vybojuje x-dětí z devíti tříd svůj osobní zá-
pas s přísunem informací a pokynů všeho druhu. Každý školní 
rok se tak posune životní poznání těchto dětí o měřitelný krok 
kupředu. Pravda, u někoho je krok větší, někde menší, pod-
statná je prokazatelná existence toho posunu. Fenomén, který 
kantora těší. Každý školní rok tak musím hodnotit kladně. 
Obecně jsem spokojen se současným kultivovaným a prag-
matickým vztahem se svým zřizovatelem (obec, pozn. red.), 
což se logicky projevuje na dělné pracovní atmosféře. 
Obecně se snižující připravenost dětí do školy (návyky sociál-
ní, stravovací, dovednosti  pracovní, některé kognitivní jako je 
paměť, koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení 
a porozumění informacím, schopnost řešit problémy a další).

Jaký je výhled do nového školního roku? 
Odchází celkově 16 žáků, z toho 13 z 9. třídy. Nastupuje celkově 
17 žáků, z toho 16 do 1. třídy, celkem bude 178 dětí. Chodí 
k nám většina dětí z okolních obcí, nově ze Stratova. Často 
nabídneme pomocnou ruku dětem z okolních měst, kterým z 
různých příčin vyhovuje naše škola „rodinného“ typu.

Jaké jsou novinky ve výuce? Připojuje se škola k zavádění 
nových učebních metod jako například genetická metoda 
čtení, nové písmo Comenia Script, druhý světový jazyk ve 
vyšších ročnících, výuka finanční gramotnosti?
Držíme krok s vývojem a novými poznatky, jen upozorňuji,   

že solidní škola není pokusná laboratoř. 
O zmiňované genetické metodě víme, analyticko-syntetickou 
metodu používáme, nyní kolegyně absolvují semináře hrazené 
dotacemi z Evropské unie na téma zcela nové metodiky výuky 
prvopočátečního čtení Sfumato (tzv. Splývavé čtení). Je vhod-
ná pro vytváření bezchybného dynamického stereotypu čtení 
u žáků i jako prevence rozvoje dyslexie. Umožňuje lepší indi-
viduální práci se žáky. 
Od nového školního roku zavádíme výuku druhého světového 
jazyka, jak ukládá jarní zbrklé nařízení MŠMT. Finanční gra-
motnost máme již dávno ve svém školním výchovném progra-
mu. Písmo Comenia Script nepoužíváme, do budoucnosti jeho 
užití nevylučujeme. Postupný vývoj písma žáků k podobné 
podobě nakonec stejně směřuje.

Čím se může naše škola pochlubit, jsou nějaké mimořádné 
výkony žáků ve srovnání v okresním či celorepublikovém 
srovnání?
Za školní rok jsme se zúčastnili celkem 13 sportovních, vý
tvarných a vědomostních soutěží. V každé z nich jsme bodova-
li. Nejúspěšnější bylo 1. a 3. místo v Matematické olympiádě, 
1. místo v okresním a krajském kole OVOV (Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů) a dvě 2. místa v běžeckém 
závodu „Vzpomínka na Emila Zátopka “ a Plavecko
–běžeckém poháru Středočeského kraje. Úspěch zaznamenal 
náš žák, který přebral z rukou ministra vnitra speciální cenu 
za soutěžní výtvarný artefakt, druhou cenu převzal z rukou 
ministryně MPSV.

Zprávy z obecního úradu

Chcete-li do své e-mailové schránky 
dostávat aktuální bezplatné informace z 
obce, registrujte se k odběru novinek na 

www.kostomlaty-obec cz .
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 Konvektomat je multifunkční zařízení pro přípravu pokrmů, které má řadu výhod. Přináší 
zejména šetrnější způsob úpravy se zachováním vyšší nutriční hodnoty jídel, úsporu vody 
(brambory a knedlíky se vaří v páře), úsporu tuku (i řízky lze připravovat s minimálním 
množstvím či zcela bez tuku), úsporu energie, času a prostoru v kuchyni.

Co čeká školní budovu, jaké opravy a vylepšení? V jakém 
časovém horizontu?
Od 1. 7. 2013 do 20. 8. 2013 proběhla druhá etapa generální 
rekonstrukce systému vytápění školy, započatá v roce 2008. Po 
tomto datu bude mít každé patro svůj vlastní kotel. Zanikne 
centrální kotelna se dvěma velkými kotli, zaniknou rozvody 
vody topnými kanály pod dvorem a všemi pavilony, zásadně se 
sníží množství ohřívané vody v systému. Důvodem je úspora 
energií.
Vyvrcholení snahy o rekonstrukci zařízení školní kuchyně 
přišlo 29. července osazením nové myčky nádobí a konvek-
tomatu. Původní myčka byla 30 let v provozu a její stav byl 
již vyloženě nebezpečný. Konvektomat nahradí systém stejně 
starých elektrických pecí. Důvodem je opět úspora energií.
Stejný důvod stál za výměnou tří energeticky náročných lednic 
v průběhu školního roku za dvě nové. Lednice poctivě sloužily 
opět 30 let. Po montáži zařízení proběhlo vymalování kuchyně 
a jídelny. 
Na řadě by měla být oprava střechy na tomto pavilonu (jde 
o jedinou střechu s původní krytinou z roku 1983). Vím, že 
střecha a podlaha haly BIOS je v plánu priorit zastupitelů 
obce.

Jakými moderními vyučovacími pomůckami naše škola 
disponuje?
Od loňského roku disponuje škola dvěma počítačovými 
třídami. Každé pracoviště učitele se skládá z keramické ta-
bule s možností interaktivity, dataprojektoru a počítače. Škola 
na jmenované vybavení realizuje dva grantové projekty, na 
které čerpá peníze z evropských strukturálních fondů v rámci 
globálního grantu OPVK (Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost). Celkem škola získá 3 299 583,- Kč. 

Instalováno bude nové rozhlasové vysílací zařízení s elek-
tronickým ovládáním, které nahradí jednotku z roku 1983, 
počítáme s obnovením žákovského vysílání. V plánu je nákup 
nových pomůcek do školní družiny, následovat bude obnova 
pomůcek sportovních. Uvažujeme o výstavbě zastřešeného 
posezení na zahradě školy, které by sloužilo k vyučování 
„v přírodě“. 

Jaké bude složení nové školské rady, a jsou nějaké změny 
v jejím fungování?
V radě jsou 3 zástupci zřizovatele, 3 za pedagogy, 3 za 
zákonné zástupce žáků. Za pedagogy byli zvoleni paní Zdena 
Marečková, Irena Novotná a Hana Pokorná. Za rodiče Eva 
Pijáková, Zdeňka Keistová a František Brož. Rada se v novém 
složení poprvé sejde na sklonku září.

Jaký program chystá škola v rámci oslav třicátého 
výročí nové školní budovy? Na co se může kostomlatská 
veřejnost těšit, na co ji chcete pozvat?
K 30. výročí otevření nových pavilonů základní školy koordinu-
jeme své kroky se zřizovatelem. Škola uspořádá Školní aka-
demii a to ve středu 2. října 2013. Zvláštní říjnový termín 
letošní akademie nevratně zrušil červnové termíny akademií 
ve dvou po sobě jdoucích školních letech, letošním a příštím. 
Následně v sobotu 5. října škola uspořádá Den otevřených 
dveří. K nahlédnutí budou školní třídy, nejnovější učební 
pomůcky budou moci návštěvníci porovnat s historickým vy-
bavením. Zpřístupníme například školní kroniky a archivní 
fotografie.

Všem přeji zdraví a pohodu.
Mgr. Jaroslav Přeučil

ZŠ Kostomlaty nad Labem
 srdečně zve na Školní akademii
ve středu 2. října od 17 hodin

 v hale Bios
a

Den otevřených dveří
v sobotu 5. října od 9 do 15 hodin



ZÁKLADNÍ SKOLA / MATERSKÁ SKOLA / PRÁZDNINOVÝ FLORBAL

Při základní škole působil v uplynulém školním roce florbalový kroužek pod vedením paní učitelky Radky Musilové, Andrey a 
Markéty Musilové. Děti ze třetí až deváté třídy trénovaly dvakrát týdně. V dubnu byl v hale Bios uspořádán přátelský miniturnaj 
pro florbalisty ze základních škol z Milovic a Lysé, se kterými si naše děti mohly změřit síly. 
Na začátku letních prázdnin uspořádaly trenérky Andrea a Markéta Musilovy pro kostomlatský žákovský tým třídenní flor-
balový kemp v tělocvičně školy. Zúčastnilo se ho celkem 21 dětí, z toho 6 dívek a 15 chlapců. V průběhu soustředění byly děti 
rozděleny do tří skupin a soutěžily v celokempové hře. Žáci trénovali třikrát denně, večer se věnovali sledování instruktážních 
filmů, stolnímu tenisu či vybíjené, ubytováni byli v družině školy. Obědy byly zajištěny ve školní jídelně, snídaně a večeře dětem 
připravoval hlavní “provianťák” paní učitelka Musilová ve školní cvičné kuchyni. Oblíbený sportovní kroužek bude pokračovat 
i v novém školním roce. Hráči se těší od října na nové členy týmu.
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Florbalový kemp v Biosce

Zprávy ze Základní skoly    V dubnu se konal zápis do MŠ. I přes otevření nového pa-
vilonu, který navýšil kapacitu o 25 dětí, jsme nemohli vyhovět 
všem žádostem. Z 27 žádostí bylo přijato pouze 16 dětí. Z 
důvodu vysokého počtu předškolních dětí budou děti toho-
to věku rozdělené do dvou tříd. Na předškolní děti se těší v 
Balónkové třídě Mgr. Markéta Borecká a Milena Tykvová. Ve 
Sluníčkové třídě přivítají děti učitelky Mgr. Jitka Urbanová, 
Bc. Jana Zábranská a asistent pedagoga Bc. Dana Řeháková. 
Děti mladšího věku budou v Kytičkové třídě pod vedením 
učitelek Ludmily Hauserové a Jany Jechové.
    

Logopedii bude v MŠ i nadále zajišťovat Bc. Jana Zábranská. 
Tato nadstandardní služba je zajišťována na základě zájmu 
rodičů a od nového školního roku bude zpoplatněna.
V mateřské škole Kostomlaty nad Labem bude od září 2013 
otevřena Soukromá speciálně-pedagogická poradna v otáz-
kách prevence a nápravy školní neúspěšnosti. 
Mgr. Jitka Urbanová bude dle zájmu rodičů zajišťovat péči o 
děti s rozličnými oslabeními v předškolním a školním věku. 
Při zájmu o tyto služby můžete kontaktovat Mgr. Jitku Ur-
banovou  na telefonním čísle: 732 51 42 42 nebo na 
e-mail: poradna-urbanova@seznam.cz. Poradna v MŠ je 
určena nejen dětem z MŠ, na speciální pedagožku se mohou 
obrátit také rodiče dětí, které mají obtíže ve školním věku. 
Mgr. Markéta Borecká, ředitelka MŠ.

Zprávy z Materské skoly

Loučení s MŠ 2013

První školní den

Loučení žáků 9. třídy

Návštěva Botanicusu
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Spolecenská 
kronika

Blahopřejeme k významným jubileím:

panu Aloisu Janstovi
paní Heleně Bezuchové

paní Evě Dubské
paní Jaroslavě Procházkové

paní Zdeňce Pítové
panu Františku Smetanovi

paní Jaroslavě Matysové
paní Anně Bendlové

paní Marii Brynychové

Mezi námi jsme přivítali:

Jana Lomského, nar. 22. ledna 2013
Marii Čmolíkovou, nar. 15. března 2013

Naposledy jsme se rozloučili:

s paní Bohumilou Malou z Kostomlat
s paní Annou Mrňavou z Lán

s panem Stanislavem Pokorným z Hronětic
z paní Věrou Haluzovou z Kostomlat

s panem Jaroslavem Benešem z Kostomlat
s panem Josefem Zemanem z Kostomlat
s panem Petrem Matysem z Kostomlat

s paní Libuší Hrubou z Kostomlat
s paní Marií Škopkovou z Kostomlat

s panem Josefem Jindráčkem z Kostomlat

Staroceské máje

Editu Houdkovou, nar. 4. dubna 2013
Matyáše Preisslera, nar. 15. června 2013
Terezu Kokešovou, nar. 27. června 2013

Daniela Ilka, nar. 8.srpna 2013
Karolínu Šímovou, nar. 22. srpna 2013

Štěpána Vyšatu, nar. 22. srpna 2013

V květnovém vydání časopisu 
Lidé a země vyšel článek s fo-
tografiemi o slavení májů Smrt 
kostomlatského krále. Ačkoliv 
zvyk stavění máje je známý z 
více míst v republice, tradice 
popravy zhýralého krále je kos-
tomlatským originálem, jak píše 
autor příspěvku Richard Grégr. 
Článek je k nahlédnutí 
v knihovně.
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Klub kamarád
 
Dětský klub Kamarád je občanské sdružení založené na dobrovolnosti lidí, kteří v naší obci 
již pátý rok nabízí různé aktivity rodičům a jejich dětem. Jsme rádi, že se najdou ti, kteří pro 
rodiče a děti program připravují a ti, kteří ho navštěvují. 
Děkujeme.
Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří, který proběhne 17. září 2013, kde 
přítomní lektoři mohou podat informace o připravovaných kroužcích a akcích. Od 
10. 9. bude pro děti připravena herna i dopolední program. Dopolední kroužky jsou určeny 
především předškolkovým dětem, ty odpolední dětem předškolního a školního věku.  
Veškeré informace najdete na našich webových stránkách www.klub.kamarad.cz 
a facebooku. Kontaktovat nás můžete na  klub.kamarad@seznam.cz.
Jste vítáni.

V době konání kroužků (kromě středy- míčových her), je k dispozici i herna klubu Kamarád
S přáním pěkných podzimních dní Dětský klub Kamarád

Knihovna
Přijďte každou druhou sobotu v měsíci od 9 hodin povyprávět 

O PRO VÁS NEJÚŽASNĚJŠÍ KNIZE 

a načerpat další čtenářské inspirace 
do Obecní knihovny v Kostomlatech nad Labem.

 První setkání je v sobotu 12. října. 
Jak to probíhá?

• Rezervujte si své místo na e-mailu: info@kostomlaty-knihovna.cz 
(omezený počet míst na 6 čtenářů). 

• Přineste si tu svou NEJ knihu, která Vám přirostla k srdci.
• Přečtete část, která Vás zaujala.

• Budeme si povídat a naslouchat…..
• ZDARMA vstup, káva a čaj  

Provoz knihovny tímto není omezen!

Nové knihy v knihovně
Zuzana Brabcová: Stropy
Armanda Hodgkinsonová: Britannia Road 22
Sally Bedell Smith: Alžběta II
Galina Miklínová, Pavel Šrut: Lichožrouti navždy
Ladislav Špaček: Dědečku, vyprávěj
Jussi Adler-Olsen: Žena v kleci
Adam Barna: Dravec 
E. L. James: Fifty Shades of Grey - Padesát odstínů šedi  
E. L. James: Fifty Shades Darker - Padesát odstínů temnoty 
Iva Lecká: Dámská jízda s Milanem 
Zdeněk Pohlreich: Vařte jako šéf! 
Joanne K. Rowlingová: Prázdné místo 
Miguel Ruiz: Čtyři dohody 
Magda Váňová: Náhoda nebo osud 
Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej (Velký král Přemysl Ota-
kar I., Jednooký král Václav I., Král rytíř Přemysl II.)
Hana Whitton: Levandulová princezna 
Hana Whitton: Zamilovaná princezna a osamělý král 
Carlos Ruiz Zafón: Nebeský vězeň 
Jiří Žáček: Hrůzostrašné pohádky pro malé strašpytlíčky
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Zprávy z kopané

Zprávy ze sportu

Všechna mužstva ukončila soutěž ročníku 2012 – 2013.

A mužstvo – ukončilo okresní soutěž na 7. místě tabulky. Po dlouhé 
době jsme se nemuseli obávat sestupových příček. Tak vyrovnanou 
soutěž jako byl letošní ročník, mužstvo dohrálo v klidu a bez nervů.  
V létě bylo mužstvo dospělých a část nadšených dorostenců v 
náročné fyzické letní přípravě, která probíhá za velmi slušné účasti.

Dorost  - mužstvo dorostu skončilo na 9. místě v okresní soutěži. 
Přes velkou, až nepochopitelnou,  absenci při trénincích dorostenci 
odehráli všechna utkání. Znovu chceme apelovat na hráče a jejich
rodiče aby si uvědomili, že fotbal je týmová hra. Dorostenců není 
mnoho a absence každého z nich je bolestnou ztrátou pro celé 
mužstvo.

Svou činnost pro příští sezonu ukončili trenéři dorostu Pepa Šnajdr 
a Martin Bárta. Oběma jim touto cestou děkujeme. Vyzýváme 
proto každého, kdo by měl chuť pracovat s mládeží, aby o sobě dal 
vědět, neboť právě mládež je budoucnost našeho fotbalu.

Žáci - po nepříliš povedené zimní přípravě, kdy nás sužovala 
zranění a nemoci, jsme nedali dohromady mužstvo v plné sestavě. 
V průběhu jarní sezóny nebyly výkony chlapců špatné, ale ve 
výsledcích se to bohužel nijak neprojevilo. Po důrazné domluvě v 
kabině se kluci vzpamatovali a závěr sezóny dopadl podle našich 
představ.

Třešničkou na dortu bylo vítězství v turnaji 13.ročniku „Memo-
riálu Otakara Zdeňka“. Turnaj se nám podařilo vyhrát potřetí za se-
bou. Díky štědrým sponzorům, vedení klubu a rodičům měli kluci 
parádní rozlučku. Střelci týmu: Müller Patrik - 12 branek, Vlach Jan 
- 11, Novák Lukáš - 10, Pařízek Matěj - 5, Novák Radek - 3, Prošek 
Tomáš - 2, Veselý Radek - 2, Herajn Dominik - 1, Mitráš Šimon - 
1,Valenta Vilém - 1, Vokoun Daniel - 1, Dobrovolný Jan - 1. Sportu 
zdar - Müller Dušan, Kořán Milan.

Přípravka – začala tréninkovou činnost 19. srpna v 16.30 hod. na 
hřišti TJ Sokol Kostomlaty n./L.
Zveme děti ročníku 2003 a mladší. Přijďte zkusit své fotbalové 
umění. Je nás pořád málo.

Práce okolo fotbalu není tak jednoduchá jak se mnohým může 
zdát, ale v současné době se začíná stávat hlavně administrativní 
honičkou. Fotbalový svaz vytvořil novou organizaci FAČR, do níž se 
museli všichni aktivní fotbalisté i činovníci zaregistrovat. Bohužel, 
samozřejmě za poplatek. Činnost tohoto orgánu si vyžádalo kom-
pletní výměnu registrací všech hráčů a to nejednou. Znamená to 
výměnu razítka, nové fotografie hráčů, podpisy, vyřízení v Praze na 
FAČR.  Je to náročné jak na čas tak hlavně na finance. Věřím, že to 
vše do počátku fotbalové sezony zvládneme.   

Vávrová Eva, starostka Tělocvičné jednoty Sokol Kostomlaty n./L.

Vážení sportovní přátelé, občané Kostomlat

Po několika měsíční odmlce Kostomlatských novin Vás v tom-
to novém vydání v krátkosti seznámím s  děním v kostomlatské 
Tělocvičné jednotě Sokol Kostomlaty nad Labem.
Jednou z prvních akcí z jara byla výroční schůze Sokola. Tato 
schůze byla i schůzí volební. Svou činnost ve funkci starosty po 
třech letech ukončil bratr Bárta. Chtěla bych mu ještě jednou tou-
to cestou poděkovat za jeho práci v Sokole. Nový výbor pracuje v 
tomto složení:
starostka – Vávrová Eva, místostarostové – Petráš Josef, Mezulián-
ková Iveta, jednatel – Rutterová Ivana, hospodářka – Mgr. Herco-
ková Milena, členové výboru – Klosovský Luboš, Škornička Luboš, 
Zdenková Irena.
Jestli dovolíte moje krátké vyznání. Dlouho jsem se bránila tuto 
funkci starosty přijmout. Myslím si, že to dějiny kostomlatského 
Sokola nepamatují, aby starostou Sokola byla žena. Tato funkce 
by spíše nebo určitě náležela muži. Protože se však žádný z nich 
nenašel a mně to přišlo jako ostuda, kdyby největší organizace v 
obci neměla řádně stanovený funkční výbor, tak jsem nakonec 
souhlasila a post starostky přijala.

Nyní v krátkosti, co se od počátku roku podařilo. Společně s Mys-
liveckým sdružením jsme se finančně podíleli na zhotovení dalších 
14 stolů do sálu Sokolovny. Myslivcům za to patří velký dík.
Podhled na přední části Sokolovny nad okny – děkujeme firmě 
JAPA za zapůjčení lešení a pak jmenovitě K. Neagu, P. Tykvovi, 
D. Janáčkovi, T. Houdkovi, T. Novákovi, R. Řasovi, M. Zinkovi a 
M. Sporišovi  – práci provedli za symbolickou cenu 2000,- Kč a 
tuto částku věnovali našim žáčkům na sportovní vybavení. Okapy 
nad okny  - poděkování patří firmě „ Klempr Klosovský Luboš ”. 
Dokončení svodů a odvod do dešťové kanalizace – poděkování 
všem, kteří se zúčastnili sobotní brigády. Zahájení opravy WC na 
hřišti.      
Co se nám nepodařilo – rozdání členských známek za rok 2012 a 
výběr příspěvků na rok 2013 termín vybrání - září 2013.
Jestli se nám letos povede ještě něco více, budeme jen rádi. Záleží 
hlavně na financích a také chuti do práce. Chtěli bychom
v budoucnu oslovit stavební firmy v obci, zda by nepřispěly tro-
chou do mlýna svou prací a umem k opravě přední části budovy 
Sokolovny. Jedná se přece o jednu z dominant obce a její dlouho-
dobé chátrání by nemělo být lhostejné nikomu z nás.
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Zprávy z volejbalu
Letošní podzim bude pro volejbalový oddíl VK Kostomlaty zlomový. 
Mládežnická družstva mladších žákyň a žáků budou Kostomlaty 
reprezentovat v krajské soutěži spolu s družstvem žen. 
Družstvo žákyň a žáků v loňské sezoně absolvovalo satelit turnajů mini-
volejbalu pořádaných volejbalovým klubem Mnichovo Hradiště. Hráli jsme 
i oficiální soutěž minivolejbalu pořádanou volejbalovým svazem. Družstvo 
žáků se probojovalo do zemského kola, které se hrálo v Jablonci, a svým 
umístěním v zemském kole mělo právo startovat na mistrovství republiky v 
Brně. Družstvo žákyň, které je tvořeno z nejmladších hráček, zatím sbíralo 
zkušenosti a bylo přehráváno zkušenějšími družstvy. Umisťovali jsme se ve 
středu tabulek. Družstvo chlapců jsme i přes jejich věk posunuli už do kraj-
ského přeboru starších žáků a bude to pro ně křest ohněm. Jelikož chceme 
vytvořit v průběhu několika let silná žákovská družstva, které budou mít 
návaznost a budou dlouhodobě udržovat výkonnost, plánujeme na začátek 
září nový nábor ročníku 2000. 

Součástí volejbalového dění je letní soustředění. V loni proběhlo první, které 
mělo ověřit zájem dětí a rodičů. Na letošní akci se přihlásilo třicet dětí. Děti 
si hradily pouze stravu, všechno ostatní se nám podařilo zajistit díky pocho-
pení školy a obce zdarma. Žáky trénují kvalifikování trenéři s licencí českého 
volejbalového svazu: Petra Nováková, Iveta Mezuliánková, Alena Nováková, 
Radka Musilová, a nově i Věra Tamášová, Tereza Mezuliánková a Jiří Šubrt. 
Družstvo žen letos odehrálo svoji první krajskou soutěž. V podzimní části 
jsme skončily ve středu tabulky, jarní část byla méně úspěšná a konečný 
výsledek bylo předposlední místo. V jarní části se projevili velké absence 
hráček na zimní přípravě. Všichni se těšíme, až se začnou do našeho družstva 
dostávat naše první odchovankyně a začnou družstvo žen zkvalitňovat tak, 
jako to bylo kdysi. Trenérem je Jan Mezuliánek, asistent Jiří Šubrt.
Důležitou akcí je pravidelný posvícenský turnaj, který je každoročně pořádán 
volejbalovým oddílem a má velkou sportovní a posléze i společenskou úroveň.

V areálu fotbalového hřiště se uskutečnil
  9. ročník Posvícenského míčového sedmiboje.
Počasí přálo, stánek plný dobrot, atmosféra příjemná

 a na 16 dvojic čekaly hodnotné ceny.

Poděkování sponzorům:ARTDATTA, Štika Petr, Bürger 
Transport, BRAMCO, Generali, fa.Kolář Vladimír, 
Cukrárna u Fedi, cukrárna u Evy, Petráček Ladislav, 

p. Řasa, p. Ponec, Model, Pařízek Pavel, JAPA,
D-V-D, Blažek-GLASS
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Zprávy z SDH Hronetice
Dovolte mi krátké ohlédnutí za uplynulými akcemi. 
V dubnu bylo v Nymburce školení jednotek požární ochrany 
JPO II a III v prostorách HZS. Na letišti v Milovicích bylo 
zúčastněným názorně ukázáno hašení vakem z helikoptéry. 
Dalšího školení, které bylo v hasičské škole v Poličanech, 
se zúčastnili Jan Kincl na velitele družstva a Ruda Bayer na 
strojníka.
První větší akcí pro veřejnost bylo pálení čarodějnic na louce 
v Šibicích. V květnu jsme oslavili svátek svatého Floriána – pa-
trona hasičů. V tento den si mohli spoluobčané prohlédnout 
prostory hasičské zbrojnice i dva hasičské vozy a výstroj a 
výzbroj výjezdní jednotky. Mezi další navštěvované akce patří 
dětský den, který se již druhým rokem konal na hřišti Sahaře. 
Největší atrakcí, na kterou se vždy děti nejvíc těší, je lanová 
dráha. 
V červenci a srpnu měla naše výjezdová jednotka žňovou 
pohotovost.
V září probíhají soutěže v požárním sportu pod názvem 
Polabská liga. Jedno kolo této ligy se koná ve Vestci, kde 
zároveň probíhá soutěž o Vestecký pohár. Našemu soutěžnímu 
družstvu pod vedením pana Stanislava Nováka ve složení 

Tomáš Škornička, Lukáš a Míla Loudilovi, Radek Novák, Ruda 
Bayer, Fanda Brynych a Bohouš Verzich se jako jedinému 
podařilo získat tento putovní pohár již podruhé za sebou, za 
což jim patří velká gratulace. 
Pro členy sboru připravujeme akci k ukončení sezóny. Pro 
veřejnost připravujeme na 2.11. Halloween a 6.12. tradiční 
Mikulášskou nadílku. Jste srdečně zváni. Dne 19.10. proběhne 
svoz železného šrotu.

za SDH Hronětice
Jaroslava Škorničková

INZERCE
Vzácný zlodej v Kostomlatech

Čáp černý přistál v létě na zahradě u Dvořáků a 
občerstvil se rybou ze zahradního jezírka. Tento pták 
není příliš početný, v České republice nyní hnízdí 
pouze 300 párů, a navíc žije skrytě.
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… pokracování „Šedé kroniky obce Kostomlaty nad Labem“ 

Príklady  prý  táhnou

Názory obcanu

  Především bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, 
kterým není  jedno co se děje v jejich obci. Dostal jsem 
mnoho příspěvků a námětů od vás všech. Budu je 
zveřejňovat postupně a to podle tematických okruhů 
článků. Další oblastí, které bych se chtěl věnovat, 
je amatérismus v řízení veřejné korporace – tj.  obce a to ve 
vztahu k financím. Rád bych to uvedl na příkladu.  
O kolik finančních prostředků obec přijde, když ji řídí lidé, 
kteří nemají vůbec pro tuto činnost žádnou kvalifikaci. Je 
zcela běžné, že pro sdružení či spolky, které jsou založeny 
za účelem veřejné služby a vznikají jako neziskové organi-
zace (např.: Studio kamarád), vznikl institut bezplatné 
zápůjčky a to hlavně s přihlédnutím k přerozdělování dání 
v samotné obci.  Za naprostý amatérismus však považuji 
umožnění bezplatné zápůjčky pro osobu vzniklou za 
účelem zisku. Zastupitelstvo obce dne 11. 12. 2008  

odsouhlasilo bezplatnou zápůjčku nebytového prostoru 
pro MUDr. Pinkavovou. Paušál MUDr. Pinkavové za 
každého přihlášeného občana je 59.60 Kč.  Při započítání 
poloviny obyvatel naší obce je to částka cca 47 680,-Kč/
měsíc a za úkony uhrazené od pojišťoven nejméně dalších 
cca 20 000,- Kč/měsíc. Celkem je to pak cca 67 680,- Kč za 
42 hodin?  Potřebuje tato osoba bezplatnou zápůjčku pro 
svoji činnost?  Ostatní nájemci v domě služeb a to s daleko 
nižšími příjmy by zajisté také uvítali bezplatnou zápůjčku. 
Bude v budoucnu předkladatel opravovat dům služeb snad 
ze svých peněz?         

Zasloužíme si žít v obci, kde vítězí profesionalita nad laj-
dáckým amatérismem.

PetrBraun@atlas.cz

Není  náhoda, že odstavení  KN  následoval návrat  paní  
Hercokové k  předjednávání  programu  ZO. 
Destrukce  demokratické  správy  obce  pak pokračovala: 
řádné  jednání ZO mělo  do  řádnosti  hodně daleko, 
formálně  vzato  se nekonalo,  tedy  pokud platí  schvá-
lený  Jednací  řád  ZO.  Úvodní  formality  ošidila  paní  
Hercoková    ještě  víc  než  obvykle, výsledkem byla  
bramboračka,  na jejíž  chuť   si  patrně  již  zvykli  i mnozí 
tzv.  opoziční  zastupitelé,  kteří  se  té  frašky   bez  známky 
protestu  zúčastnili. 
Na  poněkud  utajeném programu jednání  ZO  byl  je-
diný  bod:  koupě  konvektomatu.  Bod,   který  neprošel 
předchozím jednáním  ZO, protože mu paní  Hercoková  
zase předložila nekvalitní  návrh  na  bezhlavé  utrácení  
obecních  peněz... 
Kromě  sdělení,  že se  paní  Hercoková  i mnozí  zas-
tupitelé  dověděli,  co  to vlastně  ten konvektomat je, cca 
až 14 dní  po tom,  co  koupi tohoto předraženého zařízení   
chtěla  od  zastupitelů   schválit poprvé,  přišlo i poznání,  
že ZO se opět  spokojili  s nějak  vybraným  dodavatelem a 
jeho  cenou a  předložený  návrh jednohlasně schválili.  

Moji snahu   probudit  ZO  z letargie při vydávání  sta-
tisícové  částky  poukazováním  na  to,  že  existuje a  
mnohými obcemi je běžně  využívána  internetová  po-
ptávka,   odbyla paní  Hercoková  naprosto  irelevantním    
povídáním  o tom, že  na Internetu  se  ceny  mění... No,  
kdo  by  to  řekl,  že,  ale  že to  je  právě  důvod,  
proč  by  zejména  obec  měla  využívat  aukční  nákupy   
jako  základní  nástroj  při  utrácení obecních  peněz,  to   
naše  špičkově placená  managerka  vůbec  nechápe.
I na  tomto  jednání  ZO  došlo  na    vytahování  králíka  z 
klobouku... To  a mnohé  další   je k přečtení   v plné  verzi  
článku  na  webu:  kostomlaty-obec.cz / co se do novin 
nevešlo.
  Když   se ukázalo,  že na přeběhlících  postavená  většina 
ve sněmovně   neexistuje, byly  vyvolány   předčasné   
volby.  To by  mohlo být inspirací i  pro  naše obecní 
kmotříky, přeběhlíka, profláknutou  ODS  i  tzv. opozici:  
když  už  půjdeme  k předčasným parlamentním volbám,  
mohli  bychom  si  je rozšířit  o  předčasné obecní. 

Josef Touš

Začátkem letošního roku jsme se s manželem přestěhovali 
z Chebu k vám do Kostomlat. Oba jsme již v důchodu.
S pétanquem jsme začali před šesti lety a přesto se 
můžeme pochlubit mnoha úspěchy. V letošním roce se 
manžel umístil na MČR na pátém a já na čtvrtém místě.
S výborem TJ Sokol jsme se domluvili na vybudování 
hřiště v obci a to s minimálními náklady. Rádi Vás s touto 
pohodovou hrou seznámíme a pomůžeme založit  
i Petanquový klub.
Historie pétanque:
Pétanque je hra, která má svůj původ ve francouzském 
Středomoří. Výraznou předností tohoto sportu je to, 

že pétanque může hrát úplně každý.
Princip hry pétanque:
Pétanque se hraje s kovovými koulemi /v zimě v tělocvičně 
s plastovými/ a s dřevěnou kuličkou zvanou “košonek”. 
Košonek i koule se vhazují do hry z kruhu na zemi. Cílem 
je umístnit co nejvíce vlastních koulí blíže ke košonku, než 
je první soupeřova koule. Za každou takovou úspěšnou 
kouli obdrží družstvo bod. Ten kdo dosáhne třinácti bodů 
vyhrává.

Alena Vaníčková, dosluhující prezidentka Kondor Cheb

Petanquový klub
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Repná kampan
Připomeňme, že září je v našem kraji tradičně časem sklizně řepy a počínající cukrovarnické kampaně. 
V České republice je v současné době řepa pěstována asi na 60 tisících hektarech půdy, třicet procent produkce je 
ze Středočeského kraje. Cukrová řepa se používá převážně na výrobu cukru, šestina úrody je využívána k výrobě 
kvasného lihu, který je dále zpracován na potravinářské účely či využíván jako palivo.

V současnosti se ke sklizni řepy používá obří patnáctimetrový stroj s osmiválcovým motorem Mercedes Benz, 
který plně naložený váží 54 tun. Toto monstrum sklidí 2 hektary úrody za hodinu. (Stroj jsme fotografovali v 
kostomlatské firmě Dagros)
Co se časem nemění, je stále v oblibě, a je specialitou našeho regionu jsou ŘEPÁNKY.

Babiččiny řepánky

1 kg polohrubé mouky
50 g droždí

0,5 litru mléka
špetka soli

4 lžíce cukru písek
160 g másla

tuk na vymazání plechu
tuk a rum na potření před pečením

NÁPLŇ
Řepu podusíme, ustrouháme do umletého a 
spařeného máku, přidáme trochu pepře proti řepné 

pachuti, zamícháme v hustou směs.
Připravíme kvásek a vypracujeme těsto, které 

necháme vykynout. Lžicí odkrajujeme kousky těsta, 
zabalíme do nich náplň, necháme na plechu ještě 

chvíli kynout. Před pečením potřeme tukem, pečeme 
ve středně vyhřáté troubě do zlatova, po upečení 

potřeme máslem a rumem.


