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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
i když je čas prázdnin, který si nejčastěji spo-

jujeme se zaslouženým odpočinkem, stavební 
činnosti spojené s rekonstrukcí obou našich 
škol – základní i mateřské, nám představy vy-
sněného odpočinku v letošním roce zase moc 
nedopřejí. Právě pro rekonstrukci těchto institu-
cí jsou dva měsíce letních prázdnin tím jediným 
možným obdobím, během kterého je potřeba 
vše zvládnout. 

Nejinak je tomu, stejně jako v předchozích 
letech, i u nás. Třetí pavilon mateřské školy je 
těsně před dokončením a v současné době pro-
bíhají poslední, zejména terénní úpravy jeho 
okolí. Termín kolaudace byl stanoven na 19. 8. 
2021 a tak věříme, že vše proběhne hladce a dě-
tem předáme do užívání nové prostory včetně 
zastřešené venkovní terasy na zahradě. Mezitím 
byly započaty i práce na demolici posledního 
pavilonu, který by podle stejného scénáře měl 
být vybudován do konce července 2022. Tím 
dojde po mnoha letech k celkovému navýšení 
kapacity, což jistě uvítají všichni rodiče našich 
nejmenších předškoláků.

Značným tempem se blíží také termín do-
končení stavebních prací v naší základní škole. 
V červenci byla položena střecha na spojovacím 
krčku a nyní probíhá pokládka střechy na pavi-

lonu „C“. Obrovským problémem se ukázala 
vnitřní rekonstrukce pavilonu „B“, kde se po 
provedení preventivních zkoušek potvrdila pří-
tomnost azbestocementových vláken v těsnění 
vzduchotechniky a v příčkách v 1. patře tohoto 
pavilonu. Zpracovaná projektová dokumentace 
sice řešila všechny plánované práce tak, aby se 
do příček mechanicky vůbec nezasahovalo a 
nemohlo tak dojít k uvolňování nebezpečných 
azbestových vláken, ale všechny nás překvapil 
skutečný stav těchto stěn. Bylo jasné, že pokud 
chceme, aby se naše děti učily ve zdravém pro-
středí, bude rozsah stavebních prací větší, než 
jsme předpokládali.

Azbestocementové desky mají při běžném 
provozu velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, 
jsou požárně odolné a pokud se do nich mecha-
nicky nezasahuje, nepředstavují pro uživatele 
žádné nebezpečí. Pro své pozitivní vlastnosti to 
byl ve své době jeden z velmi používaných ma-
teriálů ve stavebnictví, tzn. i v nově budovaných 
školách a školkách. Postupem doby však ma-
teriál samozřejmě degraduje a teprve s velkým 
časovým odstupem a s rozvojem vědeckých 
poznatků byl prokázán jeho negativní vliv na 
lidský organismus. Původním záměrem pro-
jektanta proto bylo opatřit všechny stěny mezi 
třídami a kabinety, které se nacházejí v 1. patře, 
ochranným nátěrem, který by zacelil drobné 
oděrky a trhlinky. Po vystěhování tříd a kabi-
netů, se však stav těchto desek ukázal v celé své 
„kráse“. Tam, kde dosud byly umístěny skříně 
či nástěnky, byly stěny v daleko horším stavu, 
než jsme předpokládali, a proto bylo narychlo 
svoláno mimořádné zastupitelstvo obce, aby se 
zastupitelé s tímto stavem seznámili a rozhodli o 
dalším postupu prací. Až na drobnou výjimku, 
nakonec zastupitelé odsouhlasili kompletní vý-
měnu stěn z azbestocementových vláken a začal 
časově neúprosný boj s úředními postupy. 

Protože jsme byli v časové tísni, byli jsme 
nuceni vyvinout maximální úsilí k získání vyjá-
dření Krajské hygienické stanice a všech dotče-
ných orgánů. Ve spolupráci s projektantem se 
nám podařilo v rekordním čase tato vyjádření 
získat a práce na rekonstrukci pavilonu „B“ tak 
mohly pokračovat. Po mnoha jednáních zho-
tovitel přislíbil, že vynaloží veškeré své úsilí k 
včasnému dokončení díla, abychom kompletně 
zrekonstruovaný pavilon „B“, zbavený všech ne-
bezpečných látek, mohli ke konci prázdnin pře-
dat vedení školy k užívání. Samozřejmostí bude 
provedení závěrečného kontrolního měření na 
přítomnost azbestocementových vláken, jehož 
negativní výsledek bude podmínkou pro uděle-
ní souhlasu s bezpečným užíváním této stavby. 
Obdobně, bez časového stresu pak budeme po-
kračovat i při kompletní výměně elektroinstala-
ce v pavilonu „A“. 

V uplynulých dnech jste také jistě zazname-
nali uzavření obou lávek přes Farský potok. Je-
jich stav je podle odborného posudku mostní-
ho technika skutečně natolik havarijní, že nešlo 
nalézt jiné řešení. Mou snahou bylo vyjednat 
s Krajskou správou a údržbou silnic, která je 
majitelem mostu, aby došlo k zúžení vozovky 
a vznikl zde obchúzný pás pro chodce, bohu-
žel mi v tomto nebylo vyhověno s ohledem na 
technický stav mostu. Výsledkem jednání však 
je, že tato organizace přislíbila opravu mostu v 
příštím roce. Děkujeme Vám za pochopení a 
omlouváme se za komplikace s tímto spojené 
a věřte, že intenzivně pracujeme na dokončení 
projektové dokumentace na lávku novou, která 
by se měla začít budovat na jaře příštího roku. 

Začátkem prázdnin, v reakci na následky 
ničivého tornáda, které postihlo jižní Moravu, 
proběhlo mimořádné zastupitelstvo obce, jehož 
předmětem bylo poskytnutí finanční pomoci 
naší spřátelené obci Mikulčice.

Myslím, že nebudu mluvit jen sama za sebe, 

když zmíním, že dosud jsem tornáda a uragány 
vnímala jen jako příhody, které se odehrávají 
ve vzdálených částech světa a dalo by se říct, že 
jsem je v našich zeměpisných šířkách brala spí-
še na lehkou váhu.  Ještě při prvních záběrech v 
televizi jsem měla za to, že se jedná o reportáž z 
úplně jiného kontinentu. Dnes už asi tuto sku-
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INFORMACE – Volby 2021
Vážení občané,
vzhledem k tomu, že Kosto-

mlatské noviny vycházejí jako 
dvouměsíčník a další číslo 
vyjde s největší pravděpodob-
ností až s termínem voleb, do-
volujeme si Vás již nyní infor-
movat o jejich konání.

Termín voleb
V pátek 8. října a v sobotu 

9. října 2021 nás čekají další 
volby, tentokrát do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky. Volební místnos-
ti budou otevřeny v pátek od 
14:00 hod. do 22:00 hod. a v 
sobotu od 8:00 hod. do 14:00 
hod. V těchto volbách mohou 
volit občané České republiky, 
kteří alespoň druhý den voleb 
dosáhnou věku nejméně 18 
let. Cizí státní příslušníci žijí-
cí na území ČR volit v těchto 
volbách nemohou. 

V loňském roce došlo k roz-
šíření volebních okrsků a při-
pomínáme jejich umístění: 

Volební okrsek č. 1 – umís-
těn v budově obecního úřadu 
na adrese Hronětická 237, 
Kostomlaty nad Labem – pro 
voliče s trvalým bydlištěm:

9. května, Hájovna, Hroně-
tická, K Nádraží, K Přejezdu, 
Na Bahnech, Nádražní, Na 

Lacinově louce, Na Závisti, 
Podle Dráhy, Požární, U Kříž-
ku, U Staré školy, V Glančici, 
V Uličkách, místní část Roz-
koš 

Volební okrsek č. 2 – umís-
těn v budově hasičské zbroj-
nice na adrese Hronětice 82 
– pro voliče s trvalým bydli-
štěm:

místní části Hronětice, Vá-
pensko a nově i Lány

Volební okrsek č. 3 – 
umístěn v budově obecního 
úřadu na adrese Hronětická 
237, Kostomlaty nad Labem 
– pro voliče s trvalým bydli-
štěm:

Doubravská, Hradištská, 
Jižní, K Cihelně, Ke Strouze, 
Kolmá, Krátká, Na Hrabovce, 
Na Křenovce, Na Ladech, Na 
Obci, Na Zdymadle, Nym-
burská, Pod Berankou, Pod 
Remízem, Pod Sokolovnou, 
Příčná, Průběžná, Severní, 
Slepá, Spojovací, Školní, U 
Sadu, Východní, V Zahra-
dách, Zahradní, Západní

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou voli-

čům dodány nejpozději v úte-
rý 5. října 2021. Pokud dojde 
k poškození, ztrátě nebo ne-
doručení hlasovacích lístků z 

důvodu nepřístupnosti či ab-
senci poštovní schránky, bude 
voličům ve volební místnosti 
vydána nová sada hlasovacích 
lístků.

Možnost hlasování do pře-
nosné volební schránky

Občané, kteří ze závažných, 
zejména zdravotních důvo-
dů nemohou přijít do voleb-
ní místnosti a chtějí hlasovat 
prostřednictvím přenosné vo-
lební schránky, mohou tento 
požadavek nahlásit:

Přede dnem zahájení voleb 
do čtvrtka 7. října 2021 na 
OÚ Kostomlaty nad Labem 
na telefon: 325 538 611 nebo 
734 202 166, případně zaslat 
požadavek na mail: podatel-
na@kostomlaty-obec.cz. 

Ve dnech konání voleb tj. 
8. a 9. října 2021 mohou ob-
čané spadající do okrsku č. 1 
a 3 nahlásit svůj požadavek na 
telefon 325 538 611 a občané 
spadající do okrsku č. 2 na te-
lefon 734 202 166.

Voličský průkaz
V těchto volbách je možné 

hlasovat i mimo místo svého 
trvalého pobytu na základě 
vydaného voličského prů-
kazu. O vydání voličského 
průkazu je možné požádat 
Obecní úřad Kostomlaty nad 

Labem a to: 
•	 v	 listinné	 podo-

bě s ověřeným podpisem 
nebo prostřednictvím datové 
schránky voliče nejdéle do 
pátku 1. října 2021 do 16:00 
hod. Do této doby musí být 
žádost na OÚ doručena.
•	 osobně	 nejdéle	 do	

středy 6. října 2021 do 16:00 
hod.

Voličský průkaz bude mož-
né doručit poštou na adresu 
voliče, převzít osobně, nebo 
k převzetí pověřit třetí osobu 
na základě ověřené plné moci. 
Při ztrátě nebo odcizení volič-
ského průkazu již nelze vysta-
vit duplikát.

Formulář žádosti o vydání 
voličského průkazu i znění 
plné moci k převzetí volič-
ského průkazu je k dispozici 
na webových stránkách obce 
v sekci Volby – Volby 2021 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, kde rovněž 
budeme zveřejňovat aktuální 
informace k volbám.

Jakékoli dotazy, týkající se 
konání voleb, či vydání volič-
ských průkazů, Vám rádi zod-
povíme na OÚ Kostomlaty 
nad Labem.

Obecní úřad Kostomlaty 
nad Labem

tečnost nikdo podceňovat nebude 
a jen si budeme přát, aby nás nikdy 
nic podobného nepotkalo. Naše 
obec nakonec na podporu obnovy 
této velmi zasažené obce zaslala ze 
svého rozpočtu jeden milion ko-
run. Peněz na obnovu zničeného 
majetku nebude asi nikdy dost a 
tak věříme, že naše pomoc najde 
své uplatnění. 

Na závěr také ještě něco pozi-
tivního. Jistě jste si nemohli nepo-
všimnout, že proměnou prochází 
socha sv. Jana Nepomuckého. 
Začátkem prázdnin proběhlo její 

mechanické zpevnění, aby tato 
více jak 250letá socha byla schopna 
převozu do dílny restaurátora. Tam 
bude provedeno její zrestaurování 
a zároveň bude sloužit jako vzor 
pro sochu novou, která bude zdo-
bit novou lávku přes Farský potok. 
Stejně jako tato socha je i barokní 
kaplička v Hroněticích jednou z 
kulturních památek, které v naší 
obci máme. Abychom udrželi ten-
to odkaz našich předků, prochází i 
kaplička sv. Vojtěcha v Hroněticích 
kompletní rekonstrukcí. K velké 
radosti místních, ale i ostatních ob-

čanů, kteří těmito místy projíždějí, 
dochází díky šikovným rukám 
štukatérů k její citlivé rekonstrukci. 
Těšíme se na její dokončení i ná-
sledné vysvěcení, které by mohlo, 
pokud vše půjde tak jak má, pro-
běhnout spolu se svěcením nových 
hasičských aut našich dobrovol-
ných hasičů. 

Ještě zbývá informace o stavu 
převodu církevního majetku. Po 
dalším jednání na Pražském ar-
cibiskupství se majetkoprávní vy-
pořádání církevního majetku po-
sunulo tak, že ze strany církve byl 

definitivně odsouhlasen bezúplat-
ný převod zvonice, kostela i hřbito-
va, prodej fary a směna pozemků 
na farské zahradě za zemědělské 
pozemky. Posledním krokem tak 
bude vzájemná dohoda o směně 
konkrétních pozemků. K tomuto 
kroku by mělo dojít v průběhu září 
letošního roku. 

Na závěr bych Vám všem chtěla 
popřát krásné letní dny a pohodo-
vou dovolenou.

Ing. Romana Hradilová, 
starostka obce 

Obec Mikulčice zřídila 
speciální transparentní účet, 
na který můžete zasílat pro-
středky na pomoc po ná-
sledcích tornáda.

 Č. účtu: 
299 222 440/0300

Ráda bych na tomto místě 
také poděkovala občanům 

našich obcí, kteří přispěli 
jakoukoli částkou na obno-
vu oblasti zničené tornádem 
a také těm, kteří neváhali a 
odjeli do postižené oblasti 

pomáhat s úklidem.
  
    
ing. Romana Hradilová, 

starostka obce
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Jednou větou

 A zase ta kanalizace…

V rubrice Ptáme se zastupitelů - Jednou větou - jsme tentokrát položili tuto otázku:

Co pokládáte za svůj největší dosavadní úspěch ve funkci zastupitele v tomto volebním období?

 Já osobně jsem spokoje-
ná s tím, že se mi postupně 
daří naplňovat vše, co jsme 
na začátku volebního ob-
dobí slíbili svým voličům, 
respektive že jsem spíš ta-
kovým „motorem“ většiny 
akcí, které se v obci dějí. 
Zároveň jsem si plně vě-
domá toho, že jednotlivé 
úspěchy nelze vztahovat 
pouze na jednu osobu, 
protože bez podpory za-
stupitelů i bez vzájemné 
spolupráce zaměstnanců 
úřadu by tyto cíle nešlo 
zrealizovat.

Ing. Romana Hradilová

 Další zastupitelé svou odpověď bohužel nedodali, nejspíš nemají zájem o vyjádření svého názoru.
Redakce

Vážení občané,
obracíme se na Vás na zákla-

dě žádostí pracovníků obsluhy 
kanalizace v našich obcích. Mu-
síme si všichni uvědomit, že ka-
nalizační systém nám slouží již 
řadu let a je proto třeba k němu 
takto přistupovat. V době jeho 
výstavby se navržený systém 
zdál pro naši obec nejvhodnější, 
postupem času se však ukazu-
jí jeho nedostatky. V Lánech a 
Hroněticích má každý dům svou 
vlastní šachtu a čerpadlo a když 
si ho občané poškodí nevhod-
ným způsobem užívání, musí za 
to nést zodpovědnost a opravu si 
zaplatit. V nových částech Kosto-
mlat (nová výstavba na Křenovce 
I a II) je to stejně. Pokud někdo 

staví nový RD, je po něm také po-
žadována vlastní jímka. Obrov-
ské problémy jsou ale v ostatních 
částech Kostomlat, kde na jednu 
jímku „jede“ více domácností. 
Obsluha neustále bojuje s tím, že 
občané splachují do odpadů vlh-
čené ubrousky, jednorázové pleny, 
dámské hygienické potřeby a ne-
zřídka se zde objevují i různé kusy 
oděvů, nejčastěji trenýrky. Je to asi 
úsměvné, ale konfekční velikost 
těchto „nálezů“ rozhodně svědčí o 
tom, že tyto kousky nehází do od-
padu děti. Namotaný ubrousek či 
textil v čerpadle toto zařízení ne-
návratně poškodí a věřte, že opra-
vy nejsou zrovna levné. Peníze na 
ně jdou z kapes nás všech a pokud 
nechceme platit přehnaně vysoké 
stočné, musíme si to už konečně 
uvědomit! Stále častěji se stává, 
že obsluha kanalizace sice zjistí, 
v které ze třech částí Kostomlat 
nastala porucha, následně ale pak 
musí vzít kolo, objíždět jednotlivé 
jímky v celých Kostomlatech a po-
slouchat, kde slyší syčení. A věřte, 
že v běžném denním provozu to 
opravdu v hluku všudypřítomné 
dopravy není snadné. Navíc než 

projde celou větev, čerpadlo se 
většinou uzavře a poruchu již ne-
lze najít a čeká se na další sepnutí, 
které může přijít vzápětí, nebo tře-
ba až po dvou hodinách, nebo v 
noci. Takže kolotoč, který jen tak 

nezastavíte. Starejte se proto, po-
kud možno, o jímku, do které jste 
napojeni alespoň tím, že se zapo-
sloucháte, zda třeba nevydává jiný 
zvuk, než je obvyklé. Pomůžete 
tím odhalit závadu včas. Dalším 
problémem jsou stále ještě napo-
jené dešťové svody do kanalizace. 
V čase kdy prší, čísla na přístrojích 
v podtlakové stanici jasně ukazují 
na to, že je přísun odpadních vod 
neúměrně navýšený. Tím pádem 

stoupají kubíky, motohodiny a 
také spotřeba elektřiny, kterou 
zase zaplatíme my všichni ve 
stočném. Chovejme se k tomuto 
zařízení s rozumem! V dřívějším 
režimu byly na veřejných zaříze-
ních cedule s nápisem: Nenič mě, 
sloužím všem! Asi měly své opod-
statnění…

OÚ Kostomlaty nad Labem

Hlas jednoho zastupite-
le není nic, i kdyby myš-
lenka byla sebelepší. Vždy 
nás musí být většina, aby-
chom návrh odsouhlasi-
li. Jsem ale velice ráda, že 
při nedávném hlasování o 
finanční podpoře Mikulči-
cím, zvítězila empatie, soli-
darita a loajalita.

Bc. Zdeňka Keistová

Že jsem to do teď vydr-
žel.:-) Ne, vážně. Úspěšný 
zastupitel nikdy nemůže 
být pouze sám. Vždy je to 
úspěch většiny.

Ing. Petr Vild

  Jsem členem týmu a tak 
daleko podstatnější je, co se 
povedlo týmu, jehož hlavním 
posláním je služba obci, re-
spektive občanům a to v kon-
textu celé časové i nadčasové 
linky, tudíž nejen občanům 
živoucím, ale i těm co přijdou 
po nás a tak bych za tým vy-
píchl hodnoty dlouhodobé, 
tudíž investice v celé své šíři, 
ať do infrastruktury, nebo ne-
movitostí v majetku obce, ale 
i virtuální investice v podobě 
obnovy tradic, podpory sportu 
a spolků, občanských aktivit i 
do vzdělávání našich nejmlad-
ších.

Richard Filip
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Kontakty na obsluhu 
kanalizace:

Kostomlaty:
všední dny od 7 do 14 hodin 

a víkendy a svátky v lichém 
týdnu - pan Bašus 602 434 128

víkendy a svátky v sudém 
týdnu - pan Jílek 602 664 329

Kostomlaty za tratí, Lány a 
Hronětice:

firma Janek Poděbrady 
(možno hlásit i SMS se jmé-
nem, adresou a popisem zá-
vady)

  pracovní dny od 7 do 15.30 
hodin 775 744 450

    víkendy a svátky 
775 744 752

Zvolení zastupitelé, které 
oslovujeme pro tuto anketu:

SDRUŽENÍ NAŠE OBCE: 
Ing. Petr Zalabák, Bc. Zdeň-
ka Keistová

SDRUŽENÍ MLADÝCH: 
Bc. Jan Kučera

OBCE SPOLU: Tomáš 
Houdek, Eva Šulcová

NEZÁVISLÍ 2018: Ing. 
Romana Hradilová, Zbyněk 
Adam, Richard Filip, Ing. 
Petr Vild, Mgr. Aleš Křeček

SDRUŽENÍ KOSTO-
MLATSKO: Ing. Miroslava 
Zajanová, Mgr. Milena Her-
coková, Josef Petráš, Milan 
Veselý, Miroslav Škornička
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Odpadové hospodárství

Chraňme si svá práva

Vážení spoluobčané, 
již se stává tradicí, že 

Vám v Kostomlatských no-
vinách píši něco na téma 
odpadového hospodářství. 

Na konci loňského roku 
došlo ke schválení nového 
Zákona č. 541/2020 Sb.,  o 
odpadech. Změn je v něm 
hodně a přináší mimo jiné 
i zpřísnění podmínek pro 
nakládaní s odpady a zvý-
šení poplatku za sklád-
kovné (uložení odpadu na 
skládku). Tento poplatek 
se v našem případě vzta-
huje na směsný komunální 
odpad z domácností a ob-
jemný odpad ze separač-
ního dvora.

Ke zvýšení cen uvedu 
příklad:      

Letos platíme za odvoz 
1 tuny směsného komu-
nálního odpadu 1.686,- Kč 
bez DPH. K tomu musí-
me připočítat zákonný 
poplatek 800,- Kč (tento 
se nedaní) za skládkovné. 
Na základě naší žádos-
ti je nám částka 800,- Kč 
za skládkovné snižována 

svozcem odpadu na část-
ku 500,- Kč. Tato sleva je 
však poskytována pouze 
na prvních 200 kg odpadu 
na občana za rok (směsné-
ho komunálního odpadu a 
odpadu objemného). Vše 
co je nad tento limit už 
platíme bez slevy.

Co nás čeká v dalších 
letech? Cenový nárůst 
za odvoz 1 tuny směsné-
ho komunálního odpa-
du nedokáže dnes nikdo 
odhadnout. V případě 
skládkovného však mlu-
ví zákon jasně. Každý rok 
bude poplatek za sklád-
kování vyšší a limit pro 
vyprodukovaný odpad, na 
který můžeme požadovat 
slevu na jednoho občana, 
nižší. V roce 2029 se do-
staneme z částky 800,- Kč 
na částku 1.850,- Kč za 
tunu uloženého odpadu 
(skládkovné) a maximální 
limit hmotnosti odpadu, 
na který můžeme uplatnit 
sníženou sazbu poplatku, 
bude jen 120 kg na občana 
za rok. 

Velký důraz je kladen na 
třídění odpadu. Zatímco 
nyní je zákonem stanoven 
poměr 40 % vytříděných 
složek (papír, plast, kov, 
tetrapak, bioodpad atd.) 
oproti 60 % směsného od-
padu, v roce 2030 se má 
tento poměr obrátit, tzn. 
z každých 100 kg celkové 
produkce komunálních 
odpadů na občana, musí 
být vytříděno 65 kg re-
cyklovatelných odpadů. 
Naše obec se o zvyšování 
procent vytříděného od-
padu snaží již od loňské-
ho roku, kdy zavedla svoz 
papíru, plastu a bioodpa-
du od domu. Někteří naši 
občané z počátku odmítali 
mít doma více sběrných 
nádob. Za rok a půl fun-
gování tohoto systému v 
našich obcích si to mno-
zí rozmysleli a zjistili, že 
tato služba jim poskytuje 
mnohem větší komfort při 
likvidaci odpadu z domác-
ností. Obec tedy, zavede-
ním tohoto systému, již v 
předstihu vykročila vstříc 
podmínkám nového záko-

na. Mnohé i větší obce a 
města se teprve k tomuto 
kroku chystají.

I přes tuto snahu o zod-
povědný přístup k recy-
klaci a snížení množství 
ukládaného odpadu na 
skládku, obec stále na li-
kvidaci odpadu významně 
doplácí. Bude tedy ne-
vyhnutelné, aby došlo ke 
zvýšení poplatku za svoz 
a likvidaci odpadu. Jeho 
výše bude upravena no-
vou obecně závaznou vy-
hláškou. Pokud budeme 
všichni maximálně třídit a 
chovat se zodpovědně, ne-
musí být zvyšování nákla-
dů na likvidaci odpadu, a 
tudíž i zdražování poplat-
ku pro nás, občany, tak ra-
zantní. Vše záleží na nás.

S přáním krásného 
zbytku prázdnin

Lenka Kudláčková,
referentka OÚ 

Vážení spoluobčané,
snahou každé obce je, 

aby skloubila své zájmy se 
zájmy svých občanů. Asi 
každý chce žít v uprave-
ném prostředí a využívat 
všechny možné výdobytky 
současné doby. S tím nelze 
nesouhlasit, ale přesto má 
každé konání svá pravidla. 
A o dodržování jednoho z 
nich vás tímto chceme dů-
razně požádat. 

Téměř každá domácnost 
má dnes minimálně dva 
osobní automobily, které je 
třeba někde zaparkovat. K 
parkování primárně slouží 
pozemek vlastníka vozidla, 
což v současné době upra-
vuje přímo i stavební zá-
kon, který nařizuje zřídit u 

domů do 100 m2 podlaho-
vé plochy 1 stání a u domů 
s podlahovou plochou vyš-
ší než 100 m2 pak 2 stání 
pro tato vozidla. 

Zákon č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních 
komunikacích, v platném 
znění, pak v § 27 odst. 
1 písm. r) říká, že řidič 
nesmí zastavit a stát na 
silniční vegetaci, pokud 
to není povoleno místní 
úpravou provozu na po-
zemní komunikaci. Vzhle-
dem k tomu, že žádná 
místní úprava provozu na 
pozemních komunikacích 
v našich obcích nebyla 
stanovena, není v žádném 
případě možné odstavovat 
svá vozidla na zelených pá-

sech u komunikací, natož 
pak na chodnících. 

Nejhorší zkušenosti s tě-
mito řidiči mají zcela urči-
tě maminky s kočárky, či 
občané s handicapem, kte-
ré při kolmém zaparkování 
vozidla na chodníku musí 
s kočárkem a mnohdy i s 
druhým malým děckem 
nebo s chodítkem či in-
validním vozíkem vstou-
pit do frekventované ko-
munikace a pokusit se co 
nejbezpečněji zdolat tuto 
překážku. Bezohlednost 
těchto řidičů vůči všem 
ostatním asi zdůrazňovat 
ani nemusíme. Do neméně 
obtížné situace se ale do-
stávají i zaměstnanci obce 
při údržbě zeleně, kde jim 

odstavená auta na zelených 
pásech brání ve výkonu 
práce. 

S ohledem na tyto sku-
tečnosti proto všechny 
dotčené vlastníky vozidel 
důrazně žádáme o umís-
tění svých vozů mimo 
chodníky a travnaté pásy, 
kam tito plechoví miláč-
ci opravdu nepatří. Od-
měnou za to budou nejen 
upravená místa, ale i zvý-
šená bezpečnost chodců, 
kterou jednou bude potře-
bovat každý z nás.

Děkujeme Vám za po-
chopení.

OÚ Kostomlaty n.L



strana 5  číslo 4 - srpen 2021 Školství

Všechna fota: Marta Dvořáková

Loučení s MŠ a ZŠ Kostomlaty nad Labem
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Statek Rychetských, Lány

Základní škola Kostomlaty nad Labem
Projekt Ve-

selé zoubky

Žáci 1. třídy 
se 27.5. 2021 
zúčastnili pre-

ventivního programu s názvem 
„Veselé zoubky“. Projekt byl 
zaměřen na prevenci zubního 
kazu. Děti se dozvěděly zajímavé 
informace o mléčném i trvalém 
chrupu, vhodném zubním kar-
táčku a pastě, o správné technice 

čištění zubů a o důležité kontrole 
příjmu cukrů. Zhlédly pohádku 
Jak se dostat Hurvínkovi na zou-
bek, zahrály si domino, vyplňo-
valy pracovní list a dostaly dárek 
v podobě samolepek, kartáčku 
na zuby, pasty, žvýkaček bez cuk-
ru a přesýpacích hodin k čištění 
zubů. Prvňáčkům se program 
líbil a přispěl k úsměvu plnému 
zdravých a silných zoubků.

Mgr. Petra Brabcová

Program Noci Kostelů 28. 5. 21 
v kostele sv. Bartoloměje podpoři-
la místní základní škola výstavou 
výtvarných prací a fotografií žáků 
z činností v covidové době. I přes 
překážky, náročnost s distanční 
výukou a omezenou docházkou 
žáků se podařilo nasbírat a vytvo-
řit koláže, které udělaly kulisu této 
slavnostní akci.

                                                                                                      
Mgr. Libuše Břeňová

 Kolektiv zaměstnanců ZŠ přeje všem krásné a pohodové prázdniny!

Klub Kamarád

Na červ-
novém Vítání 
občánků jsme 
opět obda-
rovali naše 
nejmenší ob-
čánky dáreč-

ky, které vyrobily maminky a 
babičky ze Sousedského klubu.

Závěrem školního roku jsme 
pro děti připravili akci Poznej 
pohádku. I přes úporné vedro 
hadači dorazili a k našemu po-
těšení všichni pohádku O Hur-
vínkovi uhodli. Pro děti byly v 
lese u chaty El Paso připravené 
další disciplíny a úkoly, lout-
kové divadlo, buřtíky a sladké 
odměny.

Tento rok jsme prázdninový 
program zahájili výlety a se sku-
pinou přihlášených dětí jsme se 
toulali přírodou v Českém ráji.

Provoz od září
Od září připravujeme pra-

videlný provoz od nejmenších 
dětí až po dospěláky. Aktuální 
program bude koncem srpna 
zveřejněný na webových strán-
kách a sociálních sítích.

Přejeme krásný zbytek prázd-
nin a v září se těšíme na viděnou.

Knihovna
Vzhledem k právě probí-

hající rekonstrukci v Základ-
ní škole bohužel nemůže být 
knihovna v průběhu prázdnin 
otevřena. Knihovnu jsme na-
posledy otevřeli 28. června a 
otevírací dobu prodloužili až 
do 20. hodiny. 

Všechny výpůjčky jsou 
prodlouženy do září, kdy 
předpokládáme, že knihovnu 
otevřeme tak, jak jsou čtená-
ři zvyklí. Tedy PO a ČT od 
16:00-18:00. Velmi děkujeme 
za pochopení.

Klub Kamarád
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Hrabalovou stezkou a oslava kulatých narozenin

 Z činnosti SDH Hronětice

V sobotu 12. června 2021 
uspořádali turisté z Kosto-
mlat již 6. ročník turistického 
výšlapu pro širokou veřejnost 
– Hrabalovou stezkou. Starty 
a trasy byly tentokráte opač-
ně než v předchozích letech. 
Z Nymburka šla trasa 33 km 
přes Kersko a 15 km přes 
Kostomlátky, z Třebestovic 
pak 26 km na Kersko a Litol 
a nejkratší trasa 10 km vedla 
z nádraží v Ostré, přes jezero 
a podle Labe do Kostomlat. 

Všechny trasy pak došly do 
restaurace Na Place v Kosto-
mlatech, kde byl cíl. Počasí 
dopoledne ideální a po obědě 
rtuť na teploměru vyšplhala 
až na 27 °C. Pochodníků se 
sjelo celkem 211, 110 žen a 
101 mužů ze 72 obcí a měst 
naší vlasti. Nejstarším účast-
níkem byl pan František Zna-
menáček z Říčan (97 let) a na 
trasu z Ostré se s ním vydala i 
paní Hana Rakušanová z Pra-

hy, která právě u nás oslavila 
své 90. narozeniny. Oba došli 
svěží a v pohodě do cíle, kde 
obdrželi od pořadatelů dárky 
a stali se tak i oběťmi mno-
ha fotoaparátů přítomných 
pochodníků. Bylo to milé 
setkání, kdy ani věk neroz-
hoduje o účastech na turis-
tických akcích. Do cíle pak 
došli všichni účastníci a jak 
jinak i letos převzali pamětní 
listy s B. Hrabalem, letos opět 
v jiné barvě. Poděkování za 
spolupráci patří Obecnímu 
úřadu v Kostomlatech, paní 
Martě Dvořákové za fotodo-
kumentaci, celému kolektivu 
restaurace Na Place, nikdo 
netrpěl hladem ani žízní, a 
poděkování patří i 12 členům 
odboru turistů, kteří zajistili 
hladký průběh na startech, 

kontrolách i v cíli. A ještě 
bych rád poděkoval i 15 ob-
čanům naší obce, kteří nás 
podpořili svou účastí.

Závěrem bych chtěl pozvat 
naše spoluobčany na další 
akci našeho odboru – Letním 
Polabím, která se uskuteční v 
sobotu 21. srpna se startem 
na nádraží v Brandýse nad 
Labem a cílem v restauraci 
Grádo v Čelákovicích.

Vážení čtenáři KN, přeji 
Vám jménem našeho odboru 
pohodové léto!

Za odbor KČT Kostomla-
ty nad Labem

Zdeněk Duběnka

KOSTOMLATY N. LABEM

Toto období roku 2021 
bylo zaměřeno na preventiv-
ní činnost, údržbu a opravu 
techniky, především opravu 
nádrže a kropícího zařízení 
na obou našich CAS. V rám-
ci výcviku s motorovou pilou 
se členové výjezdové jednot-

ky podíleli na údržbě zele-
ně u Sokolovny. Prezento-
vali jsme sbor na dětských 
dnech Sokola Kostomlaty a 
v Hroněticích vytvořením 
lehké pěny. Obě tyto akce 
byly velmi dobře zorgani-
zovány a děti se vyřádily. 
Dětem z Domova Milovice 
členové výjezdové jednotky 
předvedli hašení speciální 
proudnicí v Kostomlatech 
u Sokolovny. Děti obdržely 
jako dárek kelímky s logem 
našeho SDH. Další akcí 
bylo tvoření lehké pěny 
na příměstském táboře v 
Semicích. Uskutečnila se 
brigáda v hasičské zbrojni-
ci a okolí - posekali jsme a 
odvezli jsme trávu, umyli 
jsme okna a vnitřní pro-
story. Členové výjezdové 
jednotky pokračují v plá-
novaném výcviku, zúčast-
nili se námětového cvičení 
a schůze 6. okrsku v Ka-
menném Zboží.

Závěrem Vám, spoluob-
čanům, přeji hezké a klidné 
prožití dovolených.

Za SDH Hronětice
Miroslav Škornička, 

starosta
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Rozhovor
 V tomto čísle KN Vám 

přinášíme rozhovor s mla-
díkem, kterého nejspíš podle 
vidění znáte, ale možná ne-
tušíte, jak úspěšný sporto-
vec to je. Jmenuje se Ondřej 
Smetaník, je mu čerstvých 
18 let a v Kostomlatech žije 
od svého narození.

Ondro, mohl bys, pro-
sím, vysvětlit, v jakém 
sportu jsi vlastně tak 
úspěšný? Čtenáři asi zna-
jí pojmy jako benchpress, 
silový trojboj, vzpírání, 
posilování, nebo třeba 
kulturistika, ale mohou si 
je často třeba plést. Co je 
tedy přesně tvá disciplí-
na?

Sport, který dělám, se 
nazývá silový trojboj. Ten-
to sport se skládá ze 3 dis-
ciplín a to sice z mrtvého 
tahu, benchpressu a dře-
pu. Při závodech v tomto 
sportu se sečtou ty největší 
váhy ze všech tří disciplín 
a ten kdo má výsledek (to-
tal) nejvyšší, vyhrává.

Jak dlouho už vlastně 
děláš silový trojboj a co tě 
k němu přivedlo?

    Silový trojboj dělám 
rok a půl, na tuto cestu mě 
přivedli známí, kteří se o 
tomto sportu zmiňovali. 
Dále už jsem sám kontak-
toval svého současného 

trenéra, který mě pozval 
na první trénink do Sokola 
Nymburk. Takhle má cesta 
s tímto sportem začala.

Co považuješ za svůj 
největší dosavadní 
úspěch?

Za svůj dosavadní nej-
větší úspěch považuji ví-
tězství na Mistrovství 
České republiky v ben-
chpressu, kde jsem zvítězil 
ve své kategorii dorostenci 
do 93 kg. Na této soutěži 
jsem také vyhrál tzv. abso-
lutní pořadí.

Jsi mistrem ČR. Otevírá 
ti to ony pomyslné dveře 
do dalších klání (mistrov-
ství Evropy/světa/olym-
pijské hry…)?

    Ano pomyslné dveře 
mi má vítězství otevřela, 
tento rok v září se chys-
tám na své první závody 
mimo ČR. Konkrétně se 
chystáme do Švédska, kde 
se zúčastním Mistrovství 
světa v klasickém silovém 
trojboji.

Dají se tréninky zkom-
binovat s dalšími aktivi-
tami, např. školou, vol-
ným časem?

    Tréninky mám 3x v 
týdnu, takže se školou se 
dají jednoduše skloubit 

dohromady. Jinak veškerý 
volný čas v týdnu se snažím 
věnovat svému sportu, ať už 
tréninkem a nebo jinou fy-
zickou aktivitou.

Omezila tvé přípravy 
probíhající pandemie koro-
naviru?

    Určitě situace nebyla 
pro nás sportovce nijak jed-
noduchá, přípravu jsem mu-
sel přesunout domů a pouze 
tak, jak to pravidla povolila.

Na závěr – Co je tvůj nej-
bližší sen v tvé disciplíně, 
případně osobním životě?

    Můj největší sen v této 
době je co nejlepší umístění 
na závodech mimo ČR. Dále 
bych rád získal nějaké spon-
zory, což by se mi mohlo při 
co nejlepších výsledcích po-
vést.

Děkuji za rozhovor.

Martin PijákVšechna Fota: Archiv Ondřeje Smetaníka



strana 9  číslo 4 - srpen 2021 Sport

fo
to

: S
ok

ol
fo

to
: S

ok
ol

fo
to

: S
ok

ol
fo

to
: S

ok
ol

Sokol

Vážení sportovní přátelé, ob-
čané Kostomlat!

Srdečně Vás zdravím v těch-
to letních dnech. Postupné 
rozvolňování nám pomalu 
umožňuje trénovat a zapojit se 
do sportovních aktivit. Mladší i 
dospělí fotbalisté trénují na na-
šem hřišti, volejbalisté odjíždějí 
na volejbalové soustředění.

Výbor Sokola se sešel v mě-
síci květnu a červnu. Na schůz-
kách jsme řešili úkoly vyplývají-
cí z provozu Sokola (podepsání 
smlouvy s Technickými služba-
mi na příští rok na odvoz od-
padu, příprava Dětského dne, 

pokácení tůjí kolem památ-
níku, pronájem sportovního 
areálu na Klose cup apod.). Za 
pokácení tůjí děkujeme dob-
rovolným hasičům z Hronětic. 
V době dovolených se sejdeme 
opět před kostomlatským po-
svícením.

Tělocvičná jednota Sokol 
Kostomlaty nad Labem založila 
transparentní účet na podporu 
obce Mikulčice. Jelikož naše 
obce jsou ve družebním svaz-
ku a máme k sobě blízko, není 
nám jako sportovcům lhostej-
ná situace u nich po děsivém 
tornádu, které je zasáhlo. Proto 
jsme se rozhodli pomoci spor-
tovním oddílům TJ Mikulčice. 
Tornádo jim poškodilo střechu 
šaten, střechu tribuny, sítě, tráv-
ník a veškerou zeleň.

Finanční příspěvek můžete 
posílat na transparentní účet 
č. 2102006576/2010. Na účet 
TJ Mikulčice jsme odeslali 

prvních 20 tis. Kč. Děkujeme 
všem, kteří jakoukoli částkou 
přispěli a ještě přispějí na ob-
novu sportu v Mikulčicích.

Jestliže nám pandemická si-
tuace dovolí, plánujeme tyto 
akce:

- kostomlatské posvícení 
na sobotu 28.8.2021 – volej-

balový turnaj, fotbalová utkání 
dětí, venkovní posezení s hud-
bou a občerstvením,

- 23.10.2021 – taneční zá-
bavu s cimbálem a degustací 
vína

Dětský den
Tělocvičná jednota Sokol 

Kostomlaty nad Labem pořá-
dala dne 29.5.2021 DĚTSKÝ 
DEN.

Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří se na přípravě dět-
ského dne podíleli jak finančně, 
tak organizačně. Děti měly k 
dispozici spoustu soutěží, her, 

mimo jiné i skákací hrady a 
malování na obličej. Myslíme 
si, že se dětský den vydařil, o 
čemž svědčí účast 192 dětí. Již 
teď víme, že příští rok uspořá-
dáme tuto akci znovu. Budeme 
rádi, když se zúčastníte.

Sponzoři, kteří finančně i ma-
teriálně přispěli na Dětský den:

Obec Kostomlaty nad Labem, 
Generali Česká pojišťovna, Da-
gros, Bureš stavební, Klempr, 
Roše, Hradil s.r.o., Uzeniny 
Fiala, Pohostinství Sokolovna, 
Klose cup, Hasiči Hronětice, 
Kamil Neagu, Dušan Janáček, 
Jan Červený, Tomáš Javůrek, 
Andrea Korcová, Lenka Pítová, 
Miroslav Zinek.

Přeji Vám všem krásné letní 
dny.

Eva Vávrová,
starostka TJ Sokol
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Petanque – Extraliga 2021

Volejbal v Kostomlatech 

V loňském 
roce jsme se 
poprvé zúčast-
nili MČR klu-

bů a skončili na druhém místě ve 
skupině. Finále se konalo až letos 
v červnu. Po celodenním zápolení 
na mocném slunci v areálu Sahara 
Vědomice (jak příznačný název) 
jsme vyřadili jasné favority a zcela 
překvapivě pro všechny postoupi-
li do Extraligy 2021, kde se spolu 
utká 8 nejlepších klubů z celé re-

publiky. Nebude to vůbec lehké, 
ale budeme bojovat ze všech sil. 
Jedna věc je postoupit, ale dale-
ko těžší je se udržet. Podmínkou 
MČR klubů i Extraligy je účast 
minimálně 6 hráčů, kteří hrají 
současně (jedničky, dvojky nebo 
trojky) a to byl pro nás největší 
kámen úrazu. Nás aktivních je 
přesně 6, v případě nemoci apod., 
bychom hrát nemohli, proto jsme 
získali dva hostující hráče z ma-
lých klubů v okolí. 

I nadále tedy hledáme aktivní 
spoluhráče.

Kostomlatský otvírák (2.roč-
ník) byl loni zrušen a konal se až 
26.6.2021. Úspěšně se zúčastnilo 
všech šest juniorů a osm dospě-
láků, turnaj trojic si letos zahráli i 
neregistrovaní ze  Sokola Kosto-
mlaty. Počasí bylo zajištěno, ceny 
také – díky všem našim věrným 
sponzorům, občerstvení super  - 
každý z členů i rodičů juniorů, ba 
dokonce i sousedů, něco dobrého 

přinesl. Junioři zahráli výbor-
ně a také byli od přespolních  
protihráčů chváleni. Pokud 
vydrží, mohou se někteří již 
příští rok zapojit s námi do lí-
tých bojů. 

Opět jsme rozehráli Polab-
skou ligu 2021, jsme skoro  
v polovině a na druhém místě. 

Koulím zdar! 
Alena Vaníčková

Během posledního roku, 
který byl jistě pro všechny 
nelehký, jsme s napětím če-
kali, kolik dětí se nám vrátí 
ke sportu, až se vše rozvolní 
a vyrazíme zpět na hřiště. 
Zda se děti těší na volejbal, 
nebo raději zůstanou v po-
hodlí domova u počítačů. 
Už na prvních trénincích 
jsme byli mile překvapeni. 
Přišly téměř všechny a na-
opak projevily zájem s námi 
trénovat i děti z okolních 
vesnic, takže jsme se v celko-
vé bilanci rozrostli. Absence 
sportu v covidovém období 
byla vidět i na sokolském 
dětském dni, kterého se zú-
častnilo velké množství dětí 
z Kostomlat a okolí. Loň-
skou sezónu jsme ukončili 

dvěma závěrečnými turna-
ji v každé kategorii, kde za 
zmínku stojí hlavně 1.místo 
našich žen v přeboru stře-
dočeského kraje. Na příští 
rok se jedeme připravovat 
na volejbalové soustředění 
do Zbraslavic v počtu 44 
dětí a 7 trenérů. Doufáme, 
že doženeme loňskou spor-
tovní pauzu a v září úspěšně 
započneme novou sezónu. 
Závěrem bychom rádi po-
zvali všechny sportovce na 
tradiční posvícenský volej-
balový turnaj, který bude v 
sobotu 28. 8. 2021 na kur-
tech v Kostomlatech. Celý 
sokolský sportovní den 
bude doprovázen již od od-
poledne letním tanečním 
parketem a bohatým ob-
čerstvením. Budeme rádi za 
velkou účast sportovců, ale i 
fanoušků.

Za VK Kostomlaty Iveta 
Mezuliánková
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Psáno v kronice

Všechna fota: Z archivů obyvatel Rozkoše

Rozkoš

Cvičební nálet   r. 1936 
24. června byl konán nad 

celým  nymburským  okresem 
zkušební nepřátelský  letecký 
útok. V obci byl vyhlášen po-
plach troubením a zvoněním. 

Všechny složky CPO byly 
na místě.
Žně začaly 10. července a trvaly 

asi do 10. srpna. Obilí, zvláště žito 
bylo velice polehlé, takže se muse-
lo sekati ručně. Sýpka u obilí byla 

dobrá, jenom u žita byla slabší.
1.září byl odvod koní v Nym-

burce.
Od 22. srpna do poloviny září 

byla koulena okres. silnice od 
Stratova přes Rozkoš do Drahelic.

Při  válcování silnice v úseku 
katastru zdejší obce, dodáva-
la naše obec  potřebný písek a 
vodu zdarma.

Z kroniky Lán a Rozkoše 
Marta Dvořáková            
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 Na závěr

Společenská kronika

Společenská kronika

Posvícení v kostele

Blahopřejeme k významným jubileím:

Paní Boženě Tonkové z Kostomlat
Paní Alexandře Skalníkové z Hronětic
Panu Lubomíru Skalníkovi z Hronětic
Panu Václavu Hlavičkovi z Kostomlat
Panu Bohuslavu Dvořákovi z Kostomlat
Paní Libuši Trejdlové z Kostomlat
Paní Magdaleně Lohaczové z Hronětic
Panu Josefu Zelinovi z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali:

Beatu Šimonovou z Hronětic
Lilianu Novákovou z Lán
Matyáše Dušku z Kostomlat
Viktorii Říhovou z Rozkoše
Vítka Čecha z Hronětic
Damiána Šebu z Kostomlat

Naposledy jsme se rozloučili:

s panem Františkem Mrňavým z Kostomlat
s paní Helenou Kolářovou z Kostomlat
s panem Jaroslavem Neagu z Kostomlat

Červnová vítání
občánků

Anna, Nikola, Tereza, Ella

Timmi, Jana

Filip, Maxmilián, František a Antonín

Čestmír, Antonín, Melissa, Matouš

V neděli dne 29. srp-
na vás srdečně zveme do 
kostela sv. Bartoloměje. 
V 10:00 hodin se můžete 
těšit na prohlídku koste-
la s odborným výkladem 
Martina Pijáka. V době 
od 10:00 hodin do 12:00 

hodin bude zájemcům 
umožněn vstup do zvo-
nice. Program vyvrcholí 
slavnostní mší svatou, 
která začne v 11:00 ho-
din.

Farníci Všechna fota: Marta Dvořáková


