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     ÚVODNÍK                                                         

Vážení spoluobčané, 
začíná poslední rok tohoto volebního ob-

dobí, rok volební. V květnu proběhnou volby 
do evropského parlamentu a na podzim volby 
do zastupitelstev obcí. Některé obce a města 
ještě čekají volby do Senátu, nás se senátní 
volby netýkají

V prosinci 2013 schválilo ZO rozpočet 
obce na rok 2014. Příjmy jsou plánovány ve 
výši 19 087 507 Kč, výdaje ve výši 15 604 296 Kč, 
přebytek by měl být 3 483 211 Kč. Rok 2013 
jsme ukončili s přebytkem 4 912 496,91 Kč, 
výdaje byly ve výši 17 000 254,76 Kč, příjmy 
ve výši 21 912 751,67 Kč. Mimo to zůstatek na 
účtech byl 8 570 058,47 Kč.  

Rok 2014 je také rokem velkých investič-
ních akcí. Čeká nás dlouho očekávané vy-
budování kanalizace v Hroněticích. O této 
akci jsem Vás již několikrát informovala. Ale 
protože na tuto akci máme přislíbenou ev-
ropskou dotaci, je všechno trochu zdlouha-
vé. Jsme rádi, že fi rma VIS Hradec Králové, 
která nám pomohla zpracovat a získat žádost 
o dotaci, nám připravuje i výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

Další velkou akcí, kterou připravujeme, 

je rekonstrukce podlahy v hale BIOS. Tato 
podlaha je na řadě míst značně poškozená. 
Hledali jsme někoho, kdo by opravil po-
škozená místa, ale nikdo nechce dát záruku 
na opravu. Odkazují se na to, že nevědí, jaký 
je podkladní rošt. Proto se zastupitelstvo roz-
hodlo pro rekonstrukci celé podlahy. Navíc 
i bezpečnostní technik upozorňuje na problé-
my s podlahou. Nerada bych se dočkala, že 
by nějaké dítě mělo úraz z odštípnuté parkety.

Další akcí je oprava střechy nad kuchyní 
a jídelnou v základní škole. Je to poslední 
střecha, která je od začátku školy bez nového 
povrchu.

V prosinci 2013 byl termín pro podání 
žádostí o dotaci z fondů středočeského kraj-
ského úřadu. Obec podala celkem 4 žádosti 
o dotaci a zastupitelstvo obce schválilo zá-
kladní škole podání žádosti o dotaci na vý-
stavbu hřiště u základní školy.  Obec podala 
žádost do Fondu podpory dobrovolných ha-
sičů a složek IZS na nákup použitého zásaho-
vého vozidla pro SDH Hronětice, do Fondu 
kultury a obnovy památek na opravu kap-
ličky v Hroněticích, do Fondu rozvoje obcí 

Slovo starostky

Vážení čtenáři,
vstoupili jsme do roku 2014, ve kterém nás kromě 

květnových voleb do Evropského parlamentu 
čekají na podzim volby obecní. V blízké době se 
budou rozhodovat naši spoluobčané, naši sousedé, 
zda by měli zájem pokračovat ve svých funkcích 
v obecním zastupitelstvu, a jiní váhají, zda do voleb 
vstoupí poněkolikáté či vůbec poprvé. Někteří lidé 
doufají, že výsledek voleb nepřinese významnou 
změnu, někteří se naopak těší, že změna přijde. 
Je tu ještě skupina těch, kteří se o „politiku 
nezajímají“, a přitom chodí po stejných rozbitých 
chodnících, mají problém umístit děti do školky 
nebo nenajdou u nádraží místo k zaparkování.

Dávají se dohromady seskupení osobností 
s podobnými politickými názory. Budou se snažit 
formulovat svoje myšlenky a vize tak, abychom 
jim porozuměli a mohli se s nimi ztotožnit či se 
obrátit na jinou stranu. Obecní politika má velkou 
výhodu, že jsou za ní vidět konkrétní jména 
a tváře, a nezáleží tak příliš, za kterou politickou 
stranu či uskupení kdo kandiduje. Rozhodující 
je, jaký je kdo člověk, co o něm vypovídá jeho 
každodenní život a skutky. Výsledky obecních 
voleb se tedy mohou, i když nemusí, percentuálně 
lišit od výsledků politických stran hrajících na poli 
celé republiky. 

Na konkrétních jménech se neshodneme. Ale 
možná bychom se všichni shodli na základních 
vlastnostech, které by měli mít naši zastupitelé 
a nejvíce ten, kdo bude další čtyři roky stát v čele 
obce, povede ji a bude jejím reprezentantem. Jsou 
to pracovitost, poctivost, nestrannost? Měl by to 
být člověk, u kterého bude vždy vítězit blaho obecní 
před zájmy osobními. Který bude mít dostatek 
chuti a sil pohnout věcmi kupředu a stavit se 
k problémům čelem. Schopný manažer, který umí 
rozdělit práci mezi své spolupracovníky a využít 
potenciálu šikovných spoluobčanů nabízejících 
své znalosti a dovednosti pro společné dobro. 
Hlasuji pro zdravý selský rozum a špetku intuice. 
A vy?

Povzbuďte svoje sousedy, o kterých víte, že to 
zvládnou, a ke kterým vzhlížíte s úctou a respektem, 
ať do toho jdou a ať vás zastupují při rozhodování 
o naší přítomnosti a budoucnosti.

S přáním úspěšného roku 2014,
Lenka Michálková

pokračování na str. 2

Hasi ský ples
Sbor dobrovolných hasi  Hron tice vás srde n  zve na

v sobotu 1. b ezna od 20 hodin
v sále Hasi ské zbrojnice v Hron ticích.

K poslechu a tanci hraje pan Petrnoušek.
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a měst na rekonstrukci chodníků 
podél hlavní silnice a od nádraží 
k obecnímu úřadu a do Fondu 
životního prostředí a zemědělství 
na úklid černých skládek.  Dle in-
formací z krajské úřadu je peněz 
v jednotlivých fondech málo, tak 
uvidíme…. 

Na výstavbu hřiště u základní 
školy jsme již poněkolikáté podáva-
li žádost o dotaci do Nadace ČEZ, 
tzv. Oranžové hřiště. Bohužel již 
poněkolikáté jsme nebyli vybráni.  
Proto jsme se rozhodli, že žádost 
o dotaci podá základní škola, a to 
do Fondu sportu, volného času 
a primární prevence.

Stejně jako v předchozích 
letech, tak i v loňském roce, jsme 
požádali místní podnikatele 
a fi rmy o příspěvek na vánoční 
výzdobu. Celkem  podnikatelé 
a fi rmy přispěli částkou 23 500 Kč. 
Všem, kteří přispěli, patří velké 
poděkování.  Jsou to tito podnika-
telé a fi rmy (abecedně): Cukrárna 
Martina Burdová, Dagros s. r. o., 
Dvůr s. r. o., Jednota SD Nymburk, 
Montamilk s. r. o. Kamenné Zboží, 
Pohostinství Na Place – Zdeněk 
Radoušek, Pohostinství Sokolovna 
– Markéta Toušová.

Vážení občané, mám k Vám 
ještě jednu velkou prosbu týkají-
cí se volně pobíhajících psů.  Dne 
23. prosince jsem odvážela malé 
štěně do útulku v Lysé nad La-
bem. Možná nějací nezodpovědní 
měli dárek na Vánoce, ale doma 
se nesetkali s porozuměním, tak 
pejsek skončil na ulici. Pro dalšího 
psa jsme hledali majitele, objížděla 
jsem majitele stejné rasy po obci, 
a protože nikoho nebyl, odvezla 
jsem ho opět do útulku. Po té se 
ozval pan Josef Mrňavý a přive-

dl mě na majitele z Ostré.  Když 
jsem za pánem přijela, zjistila jsem, 
že skutečně psa postrádá. Z útulku 
si ho vyzvedl a byl hrozně rád, že se 
pejsek našel. Pro dalšího psa jsme 
hledali majitele v pátek 24. ledna. 
Po mnoha telefonátech jsme nako-
nec majitele našli. Na podzim jsme 
volně pobíhající psy řešili skoro 
každý týden.  Proto Vás moc a moc 
prosím o to, abyste si psa zabezpeči-
li, aby Vám neutíkal. Před několika 
lety jsme zavedli evidenci psů a ka-
ždý přihlášený pes v našich obcích 
dostal známku, kterou by měl nosit 
na obojku. Bohužel nenosí. Kom-
plikuje nám to identifi kaci psa.

Vážení spoluobčané, v krátkos-
ti jsem Vám nastínila část akcí, 
které nás v letošním roce čekají. 
V novém roce 2014 Vám všem pře-
ji především hodně zdraví, štěstí, 
vzájemného porozumění, ohledu-
plnosti a životního optimismu.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

Slovo starostky
 Zprávy z obecního úřadu

Počet obyvatel k 1. lednu 2014
aneb pozoruhodná rovnováha v Hroněticích a Rozkoši

Termíny pøistavení velkoobjemových 
kontejnerů pro letošní rok

Docházka členů ZO na zasedání v roce 2013

OBEC CELKEM MUŽŮ ŽEN
Hronětice 168 84 84
Kostomlaty n/L. 1377 668 709
Lány 123 65 58
Rozkoš 104 52 52
Vápensko 51 25 26
CELKEM 1823 894 929

Lány 21. – 24. 2. 23. – 26. 5. 15. – 18. 8. 14. – 17. 11.
Rozkoš 7. – 10. 3. 6. – 9. 6. 5. – 8. 9. 5. – 8. 12.
Vápensko 21. – 24. 2. 23. – 26. 5. 15. – 18. 8. 14. – 17. 11.

V roce 2013 se narodilo 14 dětí (8 chlapců, 6 děvčat); zemřelo 19 ob-
čanů (9 mužů, 10 žen); přistěhovalo se 42 osob; odstěhovalo se 30 osob; 
v rámci obce se stěhovalo 43 osob.

Poplatek za odpady a za 
psa zůstávají ve stejné výši 
jako v loňském roce, tedy 
550,- Kč/trvale hlášený občan 
nebo 550,- Kč/nemovitost, 
ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná osoba.

Platbu lze uskutečnit v hotovosti 
do pokladny obecního úřadu 
(pokladní hodiny: pondělí 8 - 
10 hod., středa 15 - 17 hod.),
z účtu na číslo 504 364 369/0800 
nebo složenkou, kterou zašleme 
na požádání. Po provedení platby 
obdrží plátce svozovou známku 

Poplatek ze psa v obci Kostomlaty nad Labem:
za prvního psa ……………………………………………… 100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ………… 150,- Kč

Poplatek ze psa v obcích Hronětice, Lány, Rozkoš a Vápensko:
za prvního psa ……………………………………………… 50,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ………… 100,- Kč

Poplatky obci v tomto roce
splatné do 28. února 2014

pro rok 2014. Při platbě složenkou 
nebo z účtu je třeba si svozovou 
známku vyzvednout na obecním 
úřadě.

Vodné a stočné podražilo 
Společnost Vodovody a kana-

lizace Nymburk stanovila na rok 
2014 ceny ve výši 39,68 Kč/m3 
za pitnou vodu a 39,27 Kč/m3 
za vodu odkanalizovanou. Ceny 
jsou včetně 15 % DPH. 

 Cena se od minulého roku 
zvýšila u vody o 1,53 Kč/m3

a o 1,78 Kč/m3 za stočné.

Otevírací doba separačních dvorů
V lednu, únoru a v prosinci jsou 

separační dvory v Hroněticích
i v Kostomlatech otevřeny pouze 
v sudé týdny v sobotu. V Hroně-
ticích v době od 8 do 10 hodin, 
v Kostomlatech v době od 9 
do 11 hodin.

Od března do listopadu budou 
otevřeny následovně: v Hroněti-
cích každou sobotu od 8 do 10 ho-
din; v Kostomlatech v sudé týdny 
v sobotu od 9 do 11 hodin 
a v liché týdny ve čtvrtek od 15:30 
do 17:30 hodin.

 Příjmení a jméno 7. 2. 18. 4. 23. 5. 20. 6. 11. 7. 3. 9. 10. 10. 9. 12. % účasti
ADAM Zbyněk x x o N N x x x 62,50
BÁRTA Martin x x    ukončil   100,00
DVOŘÁK Zdeněk, Ing. x x x x N x o ukončil 71,43
HERCOKOVÁ Milena, Mgr. x x x x x x x x 100,00
HRADILOVÁ Romana, Ing. x x x x o x o x 75,00
KEISTOVÁ Zdeňka, Bc. x x x x x x x x 100,00
KLOSOVSKÝ Luboš o x x x o N x o 50,00
PETRÁŠ Josef x x x x o x o o 62,50
PODROUŽEK Jan, Ing. x x x x o x x x 87,50
ŘASA Rudolf x x x x x x x x 100,00
ŠÁGR Radek x o x x o o x o 50,00
VEITOVÁ Petra        x 100,00
VESELÝ Milan   x o x N x x 66,67
ZAJANOVÁ Miroslava, Ing. x x x x x x x x 100,00
ZALABÁK Petr, Ing. x x x x x x o x 87,50
ZALABÁK  Vladimír, Ing. x x x x x x x x 100,00
ZINEK  Petr x x x x x x x x 100,00

pokračování ze str. 1

x- přítomen, o - omluven, N- neomluven
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Zprávy z obce
 Zprávy z obecního úřadu

Nová členka zastupitelstva
Za ing. Zdeňka Dvořáka nastou-

pila do řad zastupitelů účetní speci-
alistka Petra Veitová, bez politické 
příslušnosti, kandidující v obecních 
volbách v roce 2010 za Top 09 na 
5. místě kandidátní listiny, kdy zís-
kala 174 hlasů.

Dům služeb opět prořídl
Další podnikatelský záměr v ob-

jektu nevyšel. V domě služeb ukon-
čil činnost kosmetický salon. 

Dagros blíže k hlavní
Příjezdová komunikace chysta-

ného obchodně-servisního středis-
ka fi rmy na východním okraji obce 
se posune blíže k hlavní silnici od 
Nymburka. Nový návrh projektan-
ta je lepším řešením zejména pro 
obyvatele ulice K Přejezdu, kteří 
poukazovali na nízkou nosnost 
vedlejší komunikace. Toto řešení 
ještě musí schválit odbor výstavby 
nymburského úřadu. Obec uzavře-
la s fi rmou smlouvu o rekonstrukci 
části komunikace, přípojky a vy-
budování vjezdu do areálu hned 
na začátku ulice.

Multikára pro občany
Objevil se návrh na využití 

obecní multikáry pro občany, kte-
rým by mohli zaměstnanci údržby 
za poplatek odvážet odpad (vět-
ve, listí) ze soukromých pozemků 

a nemovitostí na separační dvůr. 
Starostkou byl návrh zamítnut 
s odůvodněním, že si neumí před-
stavit, jak by se to dělalo, protože 
obecní zaměstnanci mají už tak 
dost práce. Služba by byla určena 
zejména těm obyvatelům, kteří 
z hlediska fyzických sil odvoz 
nezvládají nebo nemají dostateč-
né vybavení. Obec zatím nemá 
představu, zda by byl o tuto službu 
zájem. 

Hřbitovní zeď za vlastní
K nahlášení pojistné události 

pojišťovně došlo až čtyři měsíce 
poté. Podle vyjádření pojišťovny 
nedošlo k pádu zdi živelným rizi-
kem ve smyslu podmínek uzavře-
ných ve smlouvě a nevzniká tak 
nárok na plnění. Po této zkušenosti 
by se zastupitelstvo obce mělo 
urychleně zabývat opravou i hřbi-
tovní zdi podél fary, protože pokud 
dojde ke zřícení i této zdi, hrozí 
poškození hrobů, které by poté 
obec musela na své náklady opravit 
nebo poškození majitelům uhradit. 
Stávající díra se bude řešit rozebrá-
ním části zdi mezi dvěma sloupky, 
sondy již byly udělány. Navrženo 
je stáhnutí márnice ocelovými pásy 
a opatrný postup při opravě.

Bude se kácet. A sázet?
Povoleno je pokácení 15 smrků, 

6 bříz, 3 kaštanů a 1 javoru v Kosto-
mlatech; 2 ořechů, 1 smrku a 3 bříz 
v Lánech a 2 lip v Hroněticích. 

K zemi půjde také 5 třešní podél 
hlavní silnice. Pokácení na obec-
ních pozemcích provede bezplat-
ně pražská fi rma Regionnet. Obec 
počítá s novou výsadbou, kterou by 
měla předem konzultovat s odbor-
níky a zvolit vhodnější typ stromů.

Půjdou kotle do šrotu?
Obec nabízí k prodeji dva ply-

nové kotle, které byly loni vyřazeny 
ze základní školy. Cena nebyla sta-
novena. Pokud se je nepodaří v ho-
rizontu půl roku prodat, budou zli-
kvidovány ve sběrných surovinách.

Co bude s pískovnou?
Obec dostala nabídku na 

odkoupení areálu bývalé pís-
kovny společnosti Building 
SP zpět do vlastnictví. Cena 
pozemku zatím není známa. 
V místě je riziko velké ekolo-
gické zátěže, kterou by bylo 
nutno zlikvidovat, a není 
jednotný názor na využití 
pozemku. V úvahu připadá 
posunutí separačního dvo-
ra, pronájem či uvedení do 
původního stavu, tedy zpát-
ky přírodě.

Nájemné za půdu
Zastupitelstvo opět na-

vrhuje zvýšení nájemného 
z pozemků pro zeměděl-
ské účely, které neprošlo 
při minulém hlasování 
o 1 hlas, a to z 1800 Kč za 

Anketa

hektar na 2 300,-Kč za hektar 
k 30. září 2014. Ceny nájemné-
ho se dnes běžně pohybují okolo 
2 500,-Kč za hektar, ale ani cena
3 000,-Kč není neobvyklá.

Jak se ptáme úřadu
Pracovníci obecního úřadu a čle-

nové zastupitelstva průběžně odpo-
vídají na ústní a telefonické dotazy 
občanů. V souladu se zákonem 
o svobodném přístupu k informa-
cím obec odpověděla za rok 2013 
na deset písemně podaných žádostí 
o informace. Není to málo?

Čerpáno ze zápisu ze zasedání ZO 
9. prosince 2013 

(lem)

Zajímají nás vaše názory 
a postoje. Ptáme se tedy našich 
zastupitelů a občanů.

Pouze zápis nebo zápis a zvuko-
vý záznam?

Zákonnou povinností je z prů-
běhu zasedání zastupitelstva obce 
pořizovat zápis. Zápis zachycuje 
nejpodstatnější body jednání, přija-
tá usnesení, výsledky hlasování, atd. 

Dne 1. 1. 2014 vstoupil v plat-
nost nový občanský zákoník 
č. 89/2012 Sb., který umožňu-
je použití zvukového záznamu 
pořízeného k úřednímu účelu 
a v záležitostech veřejného 
zájmu. Transparentní a veřejně pro-
spěšná správa obce je prioritním 
zájmem občanů neboli veřejným 
zájmem. 

Považujete pořizování zápisu 
ze zasedání zastupitelstva obce za 

dostatečné, nebo byste preferovali, 
v zájmu větší transparentnosti, po-
řizování i zvukového záznamu? 

Zápis za dostatečný považuji, ale 
zvukovému zápisu se nebráním, 
samozřejmě v odpovídající kvalitě 
a přiměřené ceně záznamového zaří-
zení. Více bych ovšem přivítala vyšší 
přímou účast občanů na zastupitel-
stvu, než pouze jeho poslech doma. 
Přeji vám vydařené číslo KN.
Miroslava Zajanová, zastupitelka 

Použití zvukového záznamu by 
mohlo přispět k pozdějšímu osvětlení 
některých projednávaných záležitostí 
(co kdo řekl atd.), takže bych vůbec 
nebyla proti použití.

Petra Veitová, zastupitelka

Osobně si myslím, že v dnešní době 
není problém audio či video záznam 
a i se k tomuto formátu přikláním. 
Pokud mi čas dovolí, ZO se účastním 

a kolikrát se stalo, že na ZO zazně-
lo něco, co nakonec v zápisu nebylo. 
Krom toho, ze zápisu nejsou znatelné 
emoce. Takže jednoznačně preferuji 
i audio, či video záznam, jako tomu 
bývá na jiných zastupitelstvech. 

Petr Nechanický 

Pořizování zvukového záznamu 
považuji za užitečné, v některých 
případech nezbytné. Podmínkou je 
kvalitní záznamové zařízení, aby vše 

mělo smysl. V obdobných případech 
se pak zpravidla pořizuje klasický 
zápis, kdy zapisovatel uvádí časový 
údaj pro projednávání  příslušných 
bodů. Je to velmi praktické, protože 
prohledávat dvouhodinový záznam 
bez představy, v které jeho části 
se hledané nachází, je neskutečně 
zdlouhavé.   

Josef Brynych
Anketu připravila Šárka Dvořáková, 

Romana Točíková
     INZERCE                                                                                                        

KÁCENÍ A ŘEZ
RIZIKOVÝCH STROMŮ 
STROMOLEZECKOU
TECHNIKOU

tel.: 606 527 091 www.kaceni.eu

V Hroněticích čeká na opravu kaplička se zvoničkou 
z roku 1802 zasvěcená svatému Vojtěchovi.
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Nedotknutelnost blahodárného bahna Množí se nám tady černé skládky,
požádáme o dotaci...

Jak sestavujeme rozpočet obce?
Rozpočet obce – klíčový nástroj ekonomické stability

Koncem každého roku je zá-
konnou povinností obce sestavit 
rozpočet, podle kterého bude 
obec v následujícím roce hos-
podařit. Rozpočet by měl odrá-
žet konkrétní potřeby a záměry 
obce na její správu a další rozvoj 
a měl by řešit fi nanční krytí těchto 
aktivit. Rozpočet obce se sesta-
vuje buď podle kapitol (paragra-
fů), představujících jednotlivé 
činnosti obce (jako např. údržba 
silnic, svoz odpadů, chod OÚ, 
MŠ, ZŠ, kultura, sport, bytové 
a nebytové hospodářství, veřejné 
osvětlení, zeleň, požární ochrana 
a další) anebo jako položkový, 
kde jsou výše uvedené kapitoly 
rozepsány do jednotlivých po-
ložek. Rozpočet obce lze obecně 
rozdělit do třech částí a to na část 
příjmů, část výdajů a tzv. fi nan-
cování, které je rozdílem mezi 
celkovými příjmy a celkovými 
výdaji.

Obec získává své příjmy zpra-

vidla prostřednictvím daní, nebo 
z vybíraných poplatků. Mezi 
hlavní daňové příjmy patří pře-
devším daň z nemovitostí, která 
jako jediná z přerozdělovaných 
daní připadá obci v celé své výši 
a dále potom příjmy z DPH 
a z daně z příjmu fyzických 
a právnických osob. Nezanedba-
telnou součástí příjmů obce jsou 
i poplatky, vybírané v souladu se 
schválenými místními vyhláška-
mi (např. z odpadového hospo-
dářství, ze psů aj.) a dále přijaté 
dotace ze státního rozpočtu, od 
kraje a ze státních fondů. Jen pro 
zajímavost – naše obec hospodaří 
ročně s přibližně 19 miliony ko-
run.

Po provedení kvalifi kovaného 
odhadu příjmů a jejich začlenění 
do jednotlivých kapitol následuje 
sestavení výdajové části rozpoč-
tu. Jejím cílem je co nejúčelnější 
rozložení fi nančních prostředků 
podle konkrétních potřeb obce. 

Protože však požadavky větši-
nou mnohonásobně převyšují 
fi nanční možnosti obce, je velmi 
důležité zvážit, jak bude s fi nanč-
ními prostředky naloženo. Sesta-
vení kvalitního rozpočtu by proto 
mělo být prioritou pro všechny 
zastupitele.

Ze zákona musí být každý roz-
počet schválen obecním zastupi-
telstvem. Protože je však velmi 
těžké odhadnout s ročním před-
stihem konkrétní částky příjmů 
a výdajů v jednotlivých kapito-
lách či položkách, lze při náhlé 
potřebě vyššího čerpání fi nanč-
ních prostředků, než bylo pů-
vodně schváleno, tuto skutečnost 
upravit tzv. rozpočtovým opatře-
ním, které rovněž podléhá schvá-
lení zastupitelstvem.  

Protože se ale naše obec dlou-
hodobě potýká s absencí ja-
kékoliv koncepční činnosti, je 
rozpočet v posledních letech 
sestavován tak, aby se veškeré fi -
nanční prostředky v položkách, 
na kterých dlouhodobě nebyl 
žádný pohyb, nebo byly zbytečně 
navyšovány, staly součástí zmíně-

ného „Financování“ a vytvářely 
tak určitou „rezervu“ pro případ 
neplánované fi nanční potřeby. 
Díky této skutečnosti byl nako-
nec bez větší fi nanční zátěže pro 
obec a bez využití jakékoliv dota-
ce či půjčky vybudován např. to-
lik postrádaný třetí pavilon MŠ, 
přičemž pro letošní rok se zde už 
opět podařilo „našetřit“ téměř 
7 milionů korun.  

Kvalitním plánováním a kon-
cepčním rozvojem obce lze sou-
středit fi nanční prostředky na 
obecním účtu tak, aby mohly 
být účelně vynakládány např. do 
zlepšení infrastruktury v obci 
tak, aby se nám zde všem dobře 
žilo. Za fi nanční výbor, ale přede-
vším za sebe, bych si proto moc 
přála, aby tyto peníze byly využity 
třeba na dlouho odkládané opra-
vy chodníků, místních komuni-
kací či jiných aktivit, kterých by 
se dalo vymyslet určitě nespočet 
a našetřené peníze by tak neztrá-
cely zbytečně svoji hodnotu. 

Ing. Romana Hradilová,
Předsedkyně fi nančního výboru

Taky si to užíváte? Záleží, jak 
nebo čím se po vsi pohybuje-
te. Když jdete pěšky, máte to jen 
na botách, maximálně dole na 
gatích. Zvolíte li bicykl a máte kliku, 
že kolem projede náklaďák, cítíte 
se jak v oblacích - úžasného hnědo-
černého spreje. Relativně nejhorší 
je to v autě, ten plech funguje jako 
štít. Pokud se ale cestou stavujete 
s plasty u konťáku, o nic nepřichá-
zíte (aspoň ne v Hroněticích a na 
Lánech). Ale zase změna barvy auta,  
grátis a na půl roku, je vítané zšed-
nutí barevnosti života. Déšť a sníh 
během zimy sice něco spláchnou do 
kanálu, přesto toho spousta zůstane 
na povrchu, zaplať bůh. Zhorší se to 
během suchého a větrného dubna. 
Tou dobou všem na ulici trochu 
nezvykle drhnou zuby. Před posví-
cením idylka končí téměř úplně, 

obec to za cenu nemalých výdajů 
z krajnic uklidí. Naštěstí ne všude, 
jen hlavní korzo, a tak zůstává pořád 
dost dobrý základ pro další sezónu. 
A v říjnu nám to zdejší producenti 
jistojistě opět doplní, takže pohoda.

Smutné časy by nastaly, kdyby 
zřizovatelé těchto bahenních lázní, 
sami od sebe, z polí přivezené bláto 
po sobě seškrábli, odvezli zpátky 
na pole a silnici umyli. Nebo kdyby 
to po nich neuváženě chtěla obec. 
Říkám si, kolik božích tvorů v příro-
dě dostalo do vínku znát blahodárné 
účinky bahna a zároveň si ho umět 
udělat.

Kéž nám to vydrží. Od příští-
ho října se určitě opět napíšu na 
všechny procedury. Nebo že bych 
nemohl, s trochou vaší elementární 
ohleduplnosti, sousedi zemědělci?

Vladimír Zalabák

Návrh rozpočtu obce paní Her-
coková zveřejnila na webu a tablu 
OÚ opět až na poslední chvíli. Je 
nesrozumitelný, chybí v něm nejen 
(i statisícové) položky, které letos 
obec nezbytně vynaloží, ale tají 
i aktiva obce ve výši 8 milionů Kč.

Pokus občana rozluštit ten ná-
vrh na jednání ZO prokázal, že ani 
autorka pořádně neví, co ZO před-
ložila, což zastupitel Veselý odbyl 
návrhem: Ať si (občan) dojde na 
obec a tam mu to (po schválení 
rozpočtu) vysvětlí. A je prý jedno, 
co je v rozpočtu, který lze kdyko-
li změnit. Málokdo pak ví, co ZO 
projednali o rozpočtu pár dnů před 
tím, protože zápis tohoto jednání 
ZO pořízen nebyl.

ZO znovu pootevřeli (že by 
vliv šotu v TV o trestním stíhání 
ZO pro nepečlivost při nakládání 
s majetkem obce?) otázku minule 
jimi potvrzeného skandálně nízké-
ho nájemného za obecní pozem-
ky. Ale co si o ZO myslet, když je 
v zápise uvedeno: „Dneska je re-
álné nájemné 2 500,-Kč/ha, ale 
i 3 000,-Kč/ha není nenormální. 
Usnesení č. 120/2013: ZO schvalu-
je navýšení nájemného pro země-

dělské účely na 2 300,-Kč/ha k 30. 9. 
2014.“

ZO minule potvrdili nájemné pro 
letošní rok 1 800,- Kč/ha (= názorná 
ukázka, čí zájmy někteří ZO hájí). 
Při 90,7 ha obecních polností pak lze 
snadno spočítat, že zastupitel Veselý 
má pravdu: nezpůsobil svým hla-
sováním obci škodu 45 000,-Kč, ale 
podstatně vyšší... Zastupitel Podrou-
žek (minule se hlasování alibisticky 
vyhnul: sám se z hlasování vychyt-
rale vyloučil) střet zájmů neoznámil 
a při hlasování o zvýšení nájmu ne-
hlasoval. Takto hájí naše zájmy tento 
přeběhlík...

Z popudu občanů radnice roky 
„řeší“ černé skládky s jediným vý-
sledkem: paní Hercoková přednesla 
ZO „nabídku“ Buildingu, že zdevas-
tovaný a nejenom černými skládka-
mi zatížený pozemek prodají obci.

Text zápisu jednání ZO (dostup-
ný na webu obce) často vypadá jako 
převzatý z nějaké absurdní inscena-
ce. Všem jej vřele doporučuji, obsa-
huje nejenom takovéto informační 
skvosty: „J. Touš čte další položku, 
odpovídá starostka a Ing. Hradilová. 
Pan Touš děkuje.“

Josef Touš
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Doubravská ulice a její stav
Rozhodl jsem se touto cestou 

upozornit na neutěšený stav ulice 
Doubravská, jak těsně po dešťo-
vých srážkách vypadá - zdevas-
tovaná a rozježděná. Uveřejnění 
předmětné fotografi e má být 
upozorněním pro občany Kosto-
mlat, a hlavně jejich představite-
le, jaký je zájem obce řešit tento 
problém.

Již v roce 2011, konkrétně mai-
lem dne 20. listopadu, jsem paní 
starostku upozorňoval na stáva-
jící stav ulice Doubravská. Paní 
starostka se ani neobtěžovala 
s nějakou odpovědí. Je pravdou, 
že v zápise z 9. zasedání zastupi-
telstva obce ze dne 12. prosince 
2011 v části 3) Zpráva o činnos-
ti rady obce je v diskusi zmíněn 
dotaz Františka Touše mladšího, 
jak proběhlo jednání ohledně za-
tížení komunikace Doubravská 
a dále celá diskuze k ulici Doub-
ravská. Samé řeči. Konkrétní ře-
šení a jeho realizace žádné. Další 
informace je ze zastupitelstva 
obce ze dne 2. února 2012, bod 

3) Zpráva o činnosti rady obce. 
Starostka přečetla zápis z jednání 
ohledně komunikace Doubrav-
ská. Znovu žádné řešení.

V zápise zastupitelstva obce 
ze dne 12. června 2012 jsem 
našel konečně řešení. Vskutku 
vynikající nápad paní starostky, 
který byl nakonec realizován. 
Na jednu stranu ulice, tam kde 
nejsou chodníky, se dají směro-
vé plechové patníky. To se snad 
paní starostka vysmívá občanům 
bydlícím v ulici Doubravská? Co 
se tím vyřešilo?

Dne 8. ledna 2013 jsem požá-
dal obec o pročištění dešťové ka-
nalizace v ulici Doubravská, vjez-
du na pozemek a chodníku před 
vstupem k domu č. p. 326. Ka-
nalizace byla dne 21. ledna 2013 
pročištěna a opravena. Vjezd na 
pozemek také opraven. Na chod-
níkovou komunikaci se jaksi po-
zapomnělo. Zároveň jsem znovu 
upozornil na neutěšený stav ulice 
a znovu doložil fotodokumenta-
cí. K tomuto ze strany obce žádná 

odpověď.
Současný stav je takový, jaký 

je. Kdy naposledy obec uklízela 
chodníkovou komunikaci, sekala 
travní porost v celé této ulici? Po-
kud vím, tak nikdy. O všechno se 
starají samotní občané přilehlých 

nemovitostí. Domnívám se, že 
si zaslouží trochu pozornosti. 
Jelikož mne současný stav nene-
chává lhostejným, tak volím tuto 
formu upozornění.

Ing. Oldřich Spálavský

Fotografi e Doubravské ulice, která je nejméně kritická, a dokumentuje ten lepší stav ulice.

Dostává obec Kostomlaty 
nad Labem nějakou fi nanční 
kompenzaci za průjezd těžkých 
nákladních vozů ulicí Doub-
ravská, které jezdí do pískovny 
u Kostomlátek?

Odpověď:
Obec Kostomlaty nad Labem 

žádnou kompenzaci za průjezd 
vozidel nedostává. Komunikace 
je majetkem Středočeské správy 
a údržby silnic. Již několikrát 
obec vyvolala jednání ohledně 
zklidnění provozu této komuni-
kace.  V září loňského roku jsme 

zaslali na Městský úřad, Odbor 
správy městského majetku žádost 
na snížení tonáže projíždějících 
vozidel. V lednu přišla odpověď 
se zamítavým stanoviskem – viz 
příloha na webových stránkách 
obce / Co se do novin nevešlo. Na 
radě obce jsme rozhodli poslat 
dopis na Středočeský krajský úřad 
i na Krajskou správu a údržbu sil-
nic ohledně vyřešení tohoto pro-
blému. Chceme, aby se zelené pásy 
neničily projíždějícími vozidly 
a aby majitel komunikace zpevnil 
krajnice. Zatím čekáme na odpo-
věď.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

Otázka pro starostku
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Zbavíme se hluku?
 Aktuality

Na říjnovém zasedání zastupitel-
stva obce byla iniciativou z řad ob-
čanů připomenuta nutnost řešení 
hluku a vibrací v blízkosti železniční 
trati. Měření, která již dříve provedla 
hygienická stanice, prokázala pře-
kročení platných norem. Způsobů, 
jak snížení hluku docílit, je více. Na-
bízí se vybudování odrazivých nebo 
pohltivých protihlukových stěn, 
protihlukových valů, využití antivi-
bračních rohoží v konstrukci želez-
ničního spodku, změna upevnění 
kolejového roštu z pevného za pruž-
né nebo individuální protihluková 
opatření - výměny oken s vyšším 
útlumem u dotčených nemovitos-
tí. Protihluková opatření by se dala 
v přípravné fázi, která právě probíhá, 
zapracovat do projektu přestavby 
železniční stanice v Kostomlatech, 
respektive přestavby přilehlého tra-
ťového úseku. Později by to bylo 
obtížné, ne-li zcela nemožné.

Podle sdělení technického ná-
městka Stavební správy západ 
(Praha) státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty (SŽDC) 
vyplývá, že se u nás i nadále počítá 
s rekonstrukcí kolejiště, výhybkový-
mi zhlavími, přestavbou nástupišť 
a vybudováním podchodu pro 
cestující. K přestavbě by mělo dojít 
v horizontu 3 až 4 let. Instituce, které 
mají přípravu na starost, jsou sub-
jekty státního sektoru a projekt bude 
spolufi nancovat Evropská unie. 
Projektu a fi nancování se účastní 
Ministerstvo dopravy (MD), SŽDC, 
SFDI (Státní fond dopravní infra-
struktury), JASPERS (společnost 

pro partnerství 
Evropské ko-
mise, Evropské 
investiční banky, 
Evropské ban-
ky pro obnovu 
a rozvoj). Dříve, 
než se přistou-
pí k revitalizaci 
„kostomlatské“ 
trati, je nutné 
dokončit stavbu 
Praha Běchovi-
ce - Úvaly, aby 
došlo k uvolnění 
dopravní pro-
pustnosti první-
ho tranzitního 
železničního koridoru a převedení 
části zátěže od nás na první dobudo-
vanou trať. SŽDC a MD předložilo 
společnosti JASPERS Studii prove-
ditelnosti pro zmiňovanou etapu. 
Předložené dokumenty byly pro 
nedostatky vráceny k celkovému 
přepracování, což znamená, že bu-
dou předkládány k opakovanému 
vyhodnocení přibližně v pololetí 
2014. Tím dochází k časové prodle-
vě, a zároveň se pozastavuje práce 
projektantů na přípravné dokumen-
taci. 

Co to vše znamená pro naši obec? 
Asi ve druhém pololetí 2014 bude, 
po případném administrativním 
úspěchu, dokončena přípravná do-
kumentace a budoucí stavebník, 
respektive investor, začne komu-
nikovat s dotčenými orgány samo-
správy, které budou účastníkem 
stavebního řízení a v závěru říze-

ní kolaudačního. To bude chvíle, 
kdy vstoupíme aktivně do jednání, 
a budeme mít možnost ovlivnit pro-
jekt podle našich potřeb. Vzhledem 
k tomu, že můžeme ovlivnit výsle-
dek kolaudace, máme i šanci být 
úspěšní v požadavcích již na začát-
ku. Současně můžeme mít výho-

du včasných informací a možnost 
využití přímých vztahů. Především 
je ale nutné si udělat včas představu, 
jak bychom ideálně chtěli ochranu 
proti hluku v obci řešit.

podle informací poskytnutých 
Richardem Filipem zpracovala 

Lenka Michálková

Běžně používaná varianta prosklených hlukových stěn zachovává estetický komfort 
a výhled a nenarušuje negativně krajinný ráz. Ilustrační foto

Příklad použití protihlukových stěn. Ilustrační foto

Tak se nám pomalu, ale jistě, 
rozjíždí kroužek mladých mys-
livců, do kterého chodí patnáct 
dětí. Začali jsme už v listopadu, 
a zatím jsme si s dětmi na sebe po-
malu zvykli. Budeme je přibližovat 
přírodě a všemu, co k tomu patří. 
Koncem roku jsme vyrobili krmít-
ka pro ptáčky, které jsme rozmístili 
po naší vsi, ale i v přilehlých obcích, 
do kterých chodíme přikrmovat.

Chceme poděkovat našim spon-
zorům: p. Bičák - Montamilk, 
p. Konvalina Hořátev. 

Uvítáme další sponzory, kteří 
chtějí pomoci v rozvíjení našeho 
kroužku. Kontaktovat nás můžete na 
tel.: František Touš tel.: 604 472 756, 
Milan Váša tel.: 777 101 873.

Myslivecký a ekologický kroužek
Mysliveckého sdružení Polabí

Krmítka vyrobili u myslivců
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Tøíkrálová sbírka v Kostomlatech nad Labem

 Advent
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V Kostomlatech n. L. proběhl 
již tradiční TŘÍKRÁLOVÝ KON-
CERT. Krásný vánoční program 
přednesl pěvecký sbor HLAHOL 
z Nymburka.

Jeho členkou je Ing. Miroslava 
Zajanová, která pro nás tento kon-
cert každoročně dohodne. Bez ná-
roku na honorář nám krásně zahrají 
a  zazpívají. Na této nádherné akci 
bylo vybráno:

3 372,- Kč
Celkem bylo vybráno v Lysé nad 

Labem, Milovicích n. L.  a Kosto-
mlatech n. L. 46 006,- Kč

Vám všem, kteří jste přispěli na 
tuto sbírku, patří veliké poděkování 
za všechny potřebné

Za Farní charitu Lysá nad Labem
Labutová  Jaroslava

Starousedlíci i obyvatelé nově 
přibyvší se pravidelně scházejí při 
komorním pálení čarodějnic a ví-
tají i uzavírají sezónu grilováním 
na náměstíčku. Náměstí s kaplič-
kou je také hlavním dějištěm již 
tradičního vánočního zpívání, 
při kterém je společné shledání 
doprovázeno nejen ochutnáv-
kami cukroví a pitím svařeného 
vína, ale také místními naděj-
nými hudebníky (na fotografi i). 
Péťa a Pavlík Přimdovi doprová-

zejí lahodné zvuky zpěvu fl étnou 
a housličkami. Jak vidno, Vápen-
sko ve svém kulturním životě ne-
zahálí.

Na jaře nás čeká společné 
pálení čarodějnic a vítání sezó-
ny tzv. „Posezením na Vápen-
sku“, abychom se na podzim 
u kapličky mohli stejným způ-
sobem naopak rozloučit a začít 
už péct vánoční cukroví.

Aneta Pečenková Fo
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vi

Vápenský kovář
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Adventní výstava v kostomlatské Sokolovně 

Vápensko je místem tradičních sešlostí
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Ing. Zdeněk Dvořák
Vystudoval strojní průmys-

lovku a poté mechanizaci země-
dělských strojů na Vysoké škole 
zemědělské. Pracoval v podniku 
zahraničního obchodu Koospol, 
dále v podniku Azbestos a po-
čátkem devadesátých let založil 
fi rmu Mokado, kterou rozvíjí 
dodnes. Věnuje se vedení oddílu 
karate při Sokolu Nymburk, který 
má v současnosti na stovku žáků 
a aktivně podporuje sportovní 
činnost v našem regionu.  V za-
stupitelstvu obce pracoval 3 vo-
lební období.

Proč jste skončil ve funkci za-
stupitele?

Když jsem byl zvolen zastupi-
telem obce, měl jsem určitý volný 
časový fond, který jsem chtěl obci 
věnovat. Postupně však přibývala 
práce na různých projektech a vol-
ného času tak ubývalo. V současné 
době jsem natolik časově vytížený, 
že bych se práci pro obec nemohl 
věnovat naplno.

Čemu se momentálně věnujete?
S kamarády jsme připravili vizi 

rozvoje využití volného času pod 
projektem Polabský sportovní 
pohár. Dnes tento projekt zajímá 
stále více lidí z okresu. Minulý rok 
se do projektu začlenili Milovice 
a Sadská a v letošním roce přibude 

Je tøeba táhnout za jeden provaz

SDH Hronětice - Mění starostu a chystají oslavy

Kolín a Mladá Boleslav. Je tam vel-
ký potenciál rozvoje nejen v oblasti 
sportu, ale i vzdělávání a osvěty ve 
zdravé výživě. 

Uvažujete, že byste se do obec-
ní politiky vrátil, a za jakých pod-
mínek?

Moje kandidatura by závisela na 
projektu, který by obec chtěla rea-
lizovat.  V první řadě se však obec 
musí názorově sjednotit, a to bude 
výzva pro nového starostu, který 
vzejde tento rok z voleb. Rád bych, 
aby se to podařilo a lidé v Kosto-
mlatech začali táhnout za jeden 
provaz. Všichni si musí uvědomit, 
že každé rozhodnutí má své příz-
nivce i odpůrce, a jediným kritéri-
em pro rozhodování musí být vždy 
prospěch občanů.

Co považujete za svůj největší 
úspěch a neúspěch ve funkci za-
stupitele?

Obávám se, že všichni do bu-
doucna budeme mít velký problém 
s vodou a kanalizací. Jako zastu-
pitel jsem se tedy snažil prosadit 
zavedení kanalizace a vody do 
všech částí Kostomlat a přilehlých 
obcí. Sice se to postupně uskuteč-
ňuje, ale domnívám se, že by rea-
lizace mohla být o krapet rychlejší. 

Na co by se v současné době 
měla obec zaměřit?

Všichni, kdo mají zahrádku 
vědí, že o zeleň je třeba pečovat 

průběžně a intenzivně, a to platí 
i pro obec. Dále si dokážu před-
stavit, že by obecní úřad byl pře-
místěn do Domu služeb, který se 
nachází v centru obce a byl by tím 
dostupný pro všechny současně 
s poštou, lékařem a obchodem.  
Důchodci jsou další kapitola. Dnes 
se nachází doslova na okraji spo-
lečnosti. Co pro ně děláme kon-
krétně v Kostomlatech? Sejdou se 
dvakrát do roka na taneček, a to 
mi připadá hrozně málo. Chybí 
mi zde denní stacionář, kde by se 
mohli scházet. Vhodných prostorů 
má obec dostatek. To je jen pár ná-
mětů. Obecně však platí „co můžeš 
udělat dnes, neodkládej na zítra“. 
Tedy čím méně toho uděláme 
v průběhu volebního období, tím 
více toho musí udělat zastupitelé 
v období následujícím.

Jak se daří vašemu podnikání?
Začínali jsme šitím sportovních 

oděvů a pořádáním sportovních 
akcí. Dnes vyrábíme šité a vyšívané 
oděvy, reklamní předměty, prodá-
váme obuv i drogerii. Naši nejsil-
nější komoditou je atypická textilní 
výroba, kterou se zákazníci chtějí 
odlišit od ostatních. V té chvíli se 
nespokojí s asijskou konkurencí, 
která je levnější, ale raději si zaplatí 
kvalitní českou výrobu. Bohužel, 
krizový rok 2007 na nás také za-
nechal stopy, došlo k poklesu za-
kázek, ale ustáli jsme to a věřím, 
že v dohledné době textilní výroba 

zaznamená nárůst. Bohužel jsme 
odvětví, které má zdrcující konku-
renci v Asii. Dříve jsme byli textilní 
a obuvnická velmoc a dnes se už 
u nás nevyrábí téměř nic. 

Jaké místo máte v okolí nejra-
ději?

Mám hrozně rád les podél Labe, 
kam chodím běhat. 

Chtěl byste na závěr ještě něco 
dodat?

Závěrem chci popřát všem čte-
nářům hodně štěstí, zdraví a spo-
kojenosti do roku 2014. Rád bych 
na tomto místě ještě poděkoval 
panu Františku Toušovi za jeho 
obětavou činnost jako správce 
haly BIOS a věřím, že v budoucnu 
si bude obec takovýchto lidí více 
vážit.

Rozhovor vedla
Lenka Michálková

Dosavadní starosta SDH 
Hronětice František Král, který 
je členem hasičského sboru od 
roku 1965, odstoupil ze své funk-
ce ze zdravotních důvodů. V čele 
sboru stál ve funkci velitele od 
roku 1969 a jako starosta působil 
neuvěřitelných 34 let. Nyní pře-
dává vedení mladším, ale tento 
rok bude ještě pomáhat nově zvo-
lenému starostovi.

Sbor se pod vedením pana 
Krále účastnil téměř všech 
okresních kol hasičské soutě-
že od roku 1968. V průběhu let 
bylo založeno ženské družstvo 
a družstvo dorostu, které soutěžilo 
i v krajském kole. Patřili jsme 
k top družstvům, které se umís-
ťovaly na předních příčkách 
okresu. Máme 65 pohárů z umís-
tění od prvního do třetího místa. 
V současné době máme dvě 
družstva mužů. Zásluhu na úspě-

ších družstev má vedle vedoucí-
ho Františka Krále i trenér Sta-
nislav Novák. Největším rivalem 
v těchto soutěžích je pro nás Pís-
ková Lhota. 

Mezi zajíma-
vé události, při 
kterých naši 
dobrovolní ha-
siči v minulosti 
pomáhali, patří 
třeba největší 
zásah při hašení 
hospodářského 
stavení U Čápů 
v Hroněticích, 
hašení bytovky 
ve Zvěřínku či 
zásah při požá-
ru ZZN Nym-
burk. Úspěš-
ných výjezdů 
bylo samozřej-
mě více. Naši 

hasiči pomáhali také při povod-
ních v roce 2002 v Řeži u Prahy, 
konkrétně ve Výzkumném ústa-
vu jaderné energetiky.

Na prosincové valné hromadě 

byl jednohlasně zvolen do funk-
ce starosty Miroslav Škornička, 
který je členem sboru od roku 
1973, kdy mu bylo šestnáct let. 

pokračování na str. 9
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SDH Hronětice...

Bestsellery kupujeme pro vás
Kostomlatská knihovna má 

v současnosti 110 registrova-
ných čtenářů a její fond čítá přes 
4000 svazků. V loňském roce se 
fond rozrostl o bezmála 200 knih 
a čtenáři si za rok půjčili 2647 
kousků! Na nákup nové litera-
tury je vyhrazena částka 20.000 
korun za rok z rozpočtu obce. 
Vycházíme vstříc požadavkům 
a námětům čtenářů a sledujeme 
a nakupujeme nejžádanější kniž-
ní novinky a knihy oceňované 
v literárních soutěžích. Znatelně 
se rozrostl výběr knížek pro děti 
a mládež. Nabídku obnovujeme 
také knihami z výměnného fon-
du Městské knihovny v Kutné 
Hoře, odkud si půjčujeme oblíbe-
né autory detektivek, populární 
řady románů pro ženy, knihy pro 
děti a naučnou literaturu. Pokud 
nenajdete v nabídce knihu, po 
které toužíte nebo kterou potře-

bujete ke studiu, je možno využít 
meziknihovní výpůjční službu, 
jež umožňuje vyžádat si publikaci 
z jiné knihovny a nechat si ji za-
slat do té kostomlatské. Nabízíme 
také možnost rezervace v přípa-
dě, že má vámi žádanou knihu 
právě jiný čtenář. V knihovně je 
možno využít připojení k inter-
netu zdarma na třech počítačích 
a za poplatek je možno tisknout 
dokumenty na barevné tiskárně. 
I naše knihovna má svůj online 
katalog přístupný z webových 
stránek. Za loňský rok katalog 
uspokojil téměř tisíc interneto-
vých dotazů!

Roste zájem čtenářů o kla-
sickou literaturu dříve zvanou 
„povinná četba“. Bohužel, fond 
naší knihovny má v této ob-
lasti dost značné mezery. Pro-
síme veřejnost, která by moh-
la knihovně tuto literaturu 

darovat, aby přispěla některým 
z klasiků, jejichž seznam na-
jdete na webových stránkách 
http://www.kostomlaty-knihovna.cz/.  
I v době, kdy jsou mnohé z těchto 
materiálů dostupné na internetu 
či ve formátech pro elektronické 
čtečky, si nejeden čtenář rád vez-
me literaturu ke studiu v podobě 
tištěné - do ruky, do vany nebo 
do postele.  Naopak nabízíme 
k rozebrání vyřazenou literaturu 
v ceně od 1,- do 10,- Kč.

Provoz a správu knihovny 
v současnosti zajišťuje Dětský 
klub kamarád, pod odborným 
dohledem profesionálů z Kutné 
Hory. Knihovnicí se v loňském 
roce stala Martina Sacharova (na 
snímku), toho času maminka 
na mateřské dovolené, která má 
toto poslání přímo v genech. Její 
prababička PhDr. Eliška Netíko-
vá patřila totiž mezi první profe-
sionální knihovnice v Čechách. 
Ve státních knihovnách mohly 
začít ženy pracovat až po vzniku 
Československé republiky. V roce 
1919 bylo povoleno pracovat 
v tehdejší pražské Veřejné 
a univerzitní knihovně třem prv-
ním ženám, ona byla mezi nimi. 

V Knihovně Akademie věd poz-
ději pracovala i její dcera, tedy 
Martinina babička. Dobrovolný-
mi knihovnicemi, které v kosto-
mlatské knihovně můžete potkat, 
jsou: Pavla Brožová, Eva Pijáko-
vá, Lenka Michálková a Romana 
Točíková.

Knihovna neslouží pouze jako 
půjčovna knih, ale také jako mís-
to setkávání, vzdělávání a kultur-
ních akcí. Funguje zde čtenářský 
kroužek dětí z prvního stupně 
základní školy pod vedením 
Evy Pijákové. Probíhá zde akce 
čtenářského sdílení a vyprávění 
o nejoblíbenějších knihách, kte-
rou čas od času organizuje Ro-
mana Točíková. Samozřejmostí 
jsou návštěvy dětí z mateřské 
školy a prvňáčci mají své slav-
nostní Pasování na čtenáře, které 
pro děti připravuje Pavla Brožo-
vá. Populární akcí je naše účast 
v celostátní Noci s Andersenem. 
Letošní ročník s detektivkami 
a kvízy komisaře Vrťapky se koná 
v pátek 4. dubna a zvány jsou děti 
z prvního stupně ZŠ na dobro-
družnou noc strávenou s kama-
rády a knížkami.

Lenka Michálková

V civilním životě pracuje jako 
zaměstnanec Obecního úřadu 
v Kostomlatech. Výjezdová jed-
notka úřadu má nyní 17 členů, 
dohromady bude nový starosta 
řídit šedesátiosmičlenný kolek-
tiv. Organizaci by rád vedl stejně, 
jako byla vedena doposud. Vše 
ukáže doba a čas. Nevylučuje 
organizační změny, ale důležité 
je, aby sbor fungoval. 

Pro zajištění blížících se oslav 
130 let SDH Hronětice, které se bu-
dou konat v sobotu 7. června 2014, 
by sbor rád získal sponzory a uvítá 
fi nanční dary za tímto účelem. SDH 
Hronětice má zažádáno o dotace ze 
Středočeského kraje na nákup re-
pasovaného cisternového vozu, ale 

úspěšnost žádosti si netroufá nikdo 
odhadnout. Jednotka by také po-
třebovala doplnit pět přileb nového 
typu do výjezdového vozu. Pravi-
delnou činností zůstávají dvě roční 
cvičení v rámci obecního úřadu a tři 
v rámci 6. okrsku. 

Příští schůze sboru bude mít 
na programu projednání běž-
né činnosti SDH, přípravu oslav 
130 let a plánování svátku pa-
trona hasičů svatého Floriana 
(v kalendáři 4. května pozn. red.). 
V sobotu 1. března je veřejnost 
srdečně zvána do Hronětic na ha-
sičský bál. 

O aktuálním dění ve sboru bude 
i nadále informovat paní Jaroslava 
Škorničková

Romana Točíková,
Lenka Michálková

pokračování ze str. 8

Otevírací doba

 Pondělí 16 - 18
 Čtvrtek 16 - 17
 Sobota 9 - 11

Roční poplatek

50,- Kč dospělí
20,- Kč děti a důchodci

15. března 2014 od 15 hod. 
v Kostomlatech nad Labem 
v restauraci Na Place se koná 
Dětský maškarní karneval 
(diskotéka, kdo přijde v mas-
ce - vyhrává, soutěže, překva-
pení).

14. února 2014 Nádražác-
ký ples v Kostomlatech n/L. 
v restauraci Na Place od 20.00 
hod. Přijdou vystoupit i ma-
žoretky. Všichni jsou srdečně 
zváni.

Z posledních žhavých přírůstků vybíráme:

 Evžen Boček, Poslední aristokratka, 2012 
 Michal Viewegh, Můj život po životě, 2013 
 Zdeněk Svěrák, Po strništi bos, 2013
 E. L. James, E. L., Padesát odstínů šedi, 2012 
 HarukiMurakami, 1Q84, Praha, 2013   
 Vlastimil Vondruška, Přemyslovská epopej IV, 2013 
 Dan Brown, Inferno, 2013 
 Miroslav Graclíka Václav Nekvapil, Dagmar Havlová, 2013   
 Petr Macek, Iva Janžurová, Včera, dnes a zítra, 2013 
 Pavel Šrut, Lichožrouti navždy, 2013 
 Ladislav Špaček, Dědečku, vyprávěj, 2012 
 Zdeněk Pohlreich, Vařte jako šéf!, 2013 
 Miguel Ruiz, Čtyři dohody, 2001

KOSTOMLATSKÁ

KNIHOVNA

     INZERCE                                                                                                        
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DD TSKÝ KARNEVAL

KDY: 16.2.2014 V 15H

KDE: HALA BIOS KOSTOMLATY 
NAD LABEM

VSTUPNÉ 
DOBROVOLNÉ

P EZ VKY PRO 
D TI  S SEBOU.

KARNEVALEM  BUDE  PROVÁZET      SKUPINA

OB ERSTVENÍ SOUT žE

 Školství

Co se událo ve škole od listopadu 2013 do ledna 2014

Zprávy z mateøské školy

Svíčkárna v Šestajovicích se 
stala místem exkurze 4. a 5. třídy 
11. listopadu.

Florbalové turnaje absolvovali 
kluci 8. a 9. ročníku na ZŠ RAF 
Nymburk 13. 11.

O dva dny později totéž a tam-
též kluci 6. a 7. třída.

Finanční gramotnost jako 
námět projektu pro celý druhý 
stupeň, který proběhl 14. 11.

Pedagogická rada č. 2 a třídní 
schůzky - v pondělí 18. listopadu.

Florbalový turnaj dívek probě-
hl 20. 11. Opět na RAF Nymburk.

Výměna sanitární keramiky 
proběhla v 48. týdnu v pavilo-
nech A a B, cílem je úspora a lepší 
hygiena.

Divadlo ABC hostilo členy 
Klubu mladého diváka v úterý 
26. 11. Dávali České Vánoce.

Pohár České pojišťovny-turnaj 
4. a 5. tříd ve fl orbalu: čtvrtek 28. 
11.

Memoriál Emila Zátopka 
v přespolním běhu pořádala dne 
4. 12. ZŠ Lysá n. L. - naše účast 

16 dětí.
Praktický seminář první po-

moci absolvovaly na Mikulá-
še děti 2.a 3. třídy na výstavišti 
v Lysé n. L.

Pak se vydaly Na Wilsonovo 
nádraží zhlédnout program o že-
leznici – úterý 10. 12.

Jablonecká sklárna se stala 
cílem exkurze 4. a 5. třídy 12. 12.

Vánoční koncert ZUŠ Lysá 
F. A. Šporka proběhl v pátek 13. 
Ve dvou termínech a dopadl 
skvěle (viz fotografi e).

KHS provedla kontrolní den ve 
školní kuchyni 16. 1.

Hudebně naučný koncert sku-
piny CounTrio vyslechl v úterý 
17. 12. plný počet platících žáků 
ZŠ.

Zahraniční poznávací zájezd 
do Drážďan se odehrál 19. 12.

Vánoční besídky a školní fl or-
balový turnaj proběhl poslední 
den před Vánocemi.

V pátek 17. 1. strávili členové 
KMD Noc na Karlštejně - divadlo 
Karlín.

Revize tělovýchovného náčiní 
a dětského hřiště proběhla den 
předem.

Pedagogická rada č. 3 proběhla 
v pondělí 20. 1.

Ovoce do škol, projekt, do kte-
rého je škola zapojena, pokračuje 
v novém roce 22. 1.

Muzikál Kocour v botách uvi-
děly v divadle Nymburk děti z 2. 
a 3. třídy - čtvrtek 23. 1.

Připravujeme nový web - po-

slední nesplněný bod Plánu roz-
voje školy 2010-2013.

Na nymburském stadionu si 
zabruslili děti z 2. stupně v pon-
dělí 27. 1, vstup byl zdarma díky 
laskavému přispění prezidenta 
klubu NED Hockey Nymburk 
PaeDr. Tomáše Netíka.

Vysvědčení, pololetní prázdni-
ny a zápis do 1. třídy byly 30., 31. 
ledna a 3. února

ZŠ Kostomlaty nad Labem

Prosinec byl opět plný veselí, 
5. 12. 2013 jsme s dětmi jeli na 
výlet na zámek Radim, kde na 
nás čekala mikulášská nadílka. 
Při setkání s čertem byly děti 
statečné, během chvilky s ním 
hrály čertovské hry a s úsmě-
vem plnily jeho úkoly. Za záslu-
hy, básně a písně si děti vyslou-
žily sladkou odměnu v podobě 
adventního kalendáře.

Koncem roku 2013 se vše 
točilo kolem Vánoc i pohád-
ka s názvem Divadelní Váno-
ce, kterou děti v MŠ shlédly 
17. 12. 2013. Děti se připravo-
valy na vánoční posezení s rodi-

či, trénovaly pásmo básní, písní 
a dramatizaci. Vánočně laděná 
tvořivá dílnička s vystoupením 
se dětem velice vydařila, děti si 
odnesly domů vánoční deko-
raci, kterou ve školce s pomocí 
rodičů vytvořily (na fotografii).

Odměnou dětem byly nejen 
úsměv a potlesk diváků, ale také 
dárky, které děti našly druhý 
den ve školce pod stromečkem.

Nový rok 2014 jsme s dětmi 
přivítaly ve školce divadelním 
představením s názvem Petří-
kova pohádka. 

V lednu bylo v MŠ realizová-
no šetření školní připravenos-

ti speciální pedagožkou Mgr. 
Jitkou Urbanovou. Děti před-
školního věku navštívily prv-
ní třídu ZŠ Kostomlaty nad 

Labem, kam se již nyní těší 
k zápisu.

Mgr. Markéta Borecká, 
ředitelka MŠ.

V úvodu Vám 
přeje kolektiv čle-
nů klubu Kamarád 
zdraví, spokojenost, 

pracovní i osobní úspěchy v roce 
2014.

 Program DKK a kroužky zůstá-
vají stejné i v druhé polovině roku.

Chcete -li se o nás dozvědět 
více, navštivte naše webové stránky 
www.klub.kamarad.cz nebo klu-
bovnu DKK či jednorázovou akci.

Těšíme se na vás!

V 1. polovině tohoto roku jsme pro vás 
a hlavně pro vaše děti připravili tyto jedno-
rázové akce: 

 16. 2. - Dětský karneval
 4. 4. - Noc s Andersenem
 6. 4. - Vynášení Morany
 16. 4. - Odpolední velikonoční tvoření
 31. 5. - Dětský den
 červen - Kolečkiáda termín bude upřesněn

Každé druhé úterý v měsíci pro vás připra-
vujeme večerní tvoření pro dospělé - 11. 2.,
11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6. (bižuterie, malování 
na hedvábí, píchaný patchwork…)
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Zprávy z volejbalu

PětibojKondor Cheb odlétá, Sokol Kostomlaty pøilétá

 Sport

Družstvo žen má v zimních 
měsících svojí soutěžní pauzu, 
příprava na 2. část volejbalové se-
zóny teprve začíná. Oproti tomu 
mládežnický volejbal je v plném 
proudu. Naši kluci mají za sebou 
celkem 14 zápasů, ve kterých po-
ctivě bojovali a zápas od zápasu 
se lepšili. V posledním turnaji 
na domácí půdě jsme na ně byli 
opravdu hrdí. Čekají je ještě dva 
poslední turnaje, 9. 3. v Příbrami 
a 23. 3. doma v Kostomlatech. 

Děvčata odehrála již 12 zápasů, 
zatím sice neúspěšně, ale nevadí, 
věděli jsme, že na začátku nebu-
deme vyhrávat, protože družstvo 

Vážení spor-
tovní přátelé, 
občané Kosto-
mlat.

Z d r a v í m 
Vás poprvé 

v novém roce 2014. Dovolte mi 
v krátkosti přiblížit naši činnost.

V měsíci prosinci jsme po-
dali žádost o poskytnutí dotace 
v roce 2014 ze Středočeského fon-
du vzdělání, sportu, volného času 
a primární prevence na renovaci 
severní fasády objektu Sokolov-
ny v částce 781 tis. Kč. Součástí 
žádosti byl hlavně podrobný po-
ložkový rozpočet nákladů akce, 
který pro nás vypracovala ing. 
Petra Koutská, za což ji děkujeme. 
V první etapě by se jednalo jed-
nak o opravu klempířských prvků, 
opravu podhledů a fasády přední 

je na začátku své věkové kategorie 
a jeho výkonnostní vrchol v kraj-
ském přeboru žákyň teprve přijde.

Barevný minivolejbal už nám 
jde, proběhla dvě středočeská kola 
a na posledním turnaji v Nym-
burce předvedly kostomlatské děti 
skvělý výkon. Dvě družstva se 
umístila na 2. a 3. místě a Jirka Pe-
cháček byl vyhlášen nejlepším hrá-
čem mezi kluky. Kladně se ukázala 
zkušenost z loňské minivolejbalové 
sezóny. Zveme proto všechny rodi-
če a příznivce na naše domácí zá-
pasy. Naše mladé hráčky a hráči si 
Vaši podporu zaslouží.

Iveta Mezuliánková

Zakladatelka oddílu Alena Vaníčková

Petanquový klub pod ve-
dením manželů Vaníčkových 
čeká na svoje oficiální založení 
pod křídly Sokola Kostomlaty. 
Náklady na vybudování hřiště 
a rozvoj činnosti budou mini-
mální, možný přínos pro obec 
značný. U Sokolovny se již nyní 
připravuje prostor hřiště. Jak 
se přidat ke hře vhodné pro 
všechny věkové kategorie, ať už 
rekreačně nebo závodně, se do-
zvíte v příštím čísle. Do té doby 
se můžete seznámit s pravidly 
a zakladateli našeho oddílu na 
stránkách:

www.kondorcheb.banda.cz

(lem)

strany Sokolovny. Přáli bychom 
si, aby to vyšlo, aby naše žádost 
o dotaci dopadla kladně. Myslíme 
si, že by si Sokolovna v té první eta-
pě tuto částečnou opravu po těch 
dlouhých letech zasloužila. Jsme 
připraveni i na to, že to na poprvé 
nemusí  vyjít, ale také jsme rozhod-
nuti, že se o podání žádosti o dotaci 
příště opět pokusíme.              

V minulém čísle Kostomlat-
ských novin jsem Vás informo-
vala o rekonstrukci WC Sokolov-
ny. Oprava pánského WC začala 
v polovině ledna a v současné době 
se provádějí dokončovací práce.

Po několika letech ukončil ze 
zdravotních důvodů svou činnost 
správce pan Josef Šulc. Děkujeme 
mu za jeho práci a přejeme mu 
hodně zdraví.

Novými správci Sokola bu-

dou manželé Vaníčkovi, kteří se 
k nám přistěhovali od Chebu, mají 
zájem založit u nás petanqový od-
díl a zároveň pracovat pro náš So-
kol. Přejeme jim, aby se jim práce 
okolo sportu v Kostomlatech líbila.

To je asi v krátkosti vše kolem 
našeho Sokola.

Zprávy z kopané
Přestože počasí zimu vůbec 

nepřipomíná, všem mužstvům 
zimní přestávka pomalu končí 
a začínají se připravovat na jarní 
část soutěže. Příprava probíhá jako 
každoročně v hale Bios a na hřišti 
u Sokolovny. V oddílech nedo-
šlo k žádným změnám, neustále 
hledáme trenéra pro náš dorost. 
S rozlosováním soutěže Vás sezná-
míme v příštím čísle Kostomlat-
ských novin nebo u pokladny při 

prvním mistrovském zápase. Jarní 
soutěž dospělých začíná 22. 3. - 
23. 3. 2014, dorost a žáci začínají 
5. - 6. 4. 2014. Těšíme se na Vás fot-
balové fanoušky a věříme, že přijde-
te fandit nejen našemu A mužstvu, 
ale podpoříte ve hře i naši mladou 
generaci.

Vánoční dárek
fotbalové přípravce

Tělocvičná jednota Sokol 
Kostomlaty nad Labem děkuje 
společnosti Dvůr Kostomlaty 
s. r. o. a fi rmě Dagros s. r. o. 
za zakoupení kvalitních bez-
pečnostních branek v hodnotě 
31.700,- Kč.

Vávrová Eva
starostka Sokola Kostomlaty n./L.

Dne 27. 12. 2013 
se konal 3. ročník 
Vánočního míčového 
pětiboje. Sportovali 
nejen tatínkové, ale 
i jejich potomci.
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Blahopřejeme k významným jubileím:
paní Boženě Zelinové
paní Marii Stránské
paní Marii Rylichové
paní Emilii Zemanové
Mezi námi jsme přivítali:
Ondřeje Veverku, nar. 2. prosince 2013
Jakuba Grubera, nar. 13. prosince 2013
Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Marií Zinkovou z Kostomlat
s paní Věnceslavou Netíkovou z Kostomlat
s paní Marií Holcmanovou z Kostomlat
Významné jubileum
V tomto roce by se 28. března Bohumil Hrabal dožil 100 let.

 Společenská rubrika

Podporujeme podnikání!
Občané podnikající v Kostomlatech a přilehlých obcích mohou 
při uhrazení za reklamu v Kostomlatských novinách získat zdar-
ma prostor na PR článek o jejich podnikání v rozsahu ¼ strany. 
O více informací pište na e-mail: kost.noviny@seznam.cz

Každý, kdo se alespoň trochu 
pohybuje v přírodě, si všiml její 
proměny. Díky čistší vodě v řekách 
a potocích se k nám vracejí dříve 
skoro vyhubené druhy, ale s nimi 
přicházejí i druhy nové, u nás 
mnohdy exotické, a část z nich je 
přímo druhem invazním.

Z rostlin, které jsou u nás exo-
tické a invazní, můžeme přímo 
v obci potkat například netýkavku 
žláznatou (Impatiens glandulifera), 
která pochází z Himálají a do volné 
přírody se u nás dostala ze skleníků 
v roce 1903. Jde o vysokou rostlinu, 
která vytváří krásné orchidejovité 
květy. V ČR roste už skoro na celém 
území, mimo vysloveně suchých 
míst, protože vyhledává zvláště 
místa podél toků. V Kostomlatech 
ji můžeme vidět podél Farského 
potoka, například u železného mos-

tu u železnice, ale i dál za obcí až 
k Labi. Jako klasická invazní rostli-
na, i netýkavka vytlačuje původní 
rostlinná společenstva, takže kde se 
objeví, tam po čase roste jen ona.

V našem přímém okolí nejsou 
jen exotické rostliny, ale i mnoho 
zvířat, a na ty se ve svém příspěvku 
zaměřím trochu víc. Z nedostatku 
místa nebudu zvířata popisovat, ale 
pro případné zájemce uvádím vždy 
jejich český i latinský název, takže si 
je pak mohou prohlédnout v kni-
hách nebo na internetu, doporučuji 
třeba adresu www.biolib.cz.

Už jsme si zvykli, že domácí 
zvířenu často „obohacují“ myslivci 
o bažanty, mufl ony, daňky či siky 
nebo rybáři o amury, tolstolobiky, 
karasy, sumečky americké a další. 
My se ale podíváme na zvířata, která 
k nám přicestovala buď sama, nebo 

jako neočekáváni pasažéři zámoř-
ských zásilek či uprchlíci z chovů.

Začněme třeba u savců. I u nás 
každý zná nutrii říční (Myocas-
tor coypus). Zvíře původně z Jižní 
Ameriky se do naší země poprvé 
dostalo v roce 1924 a již ve 30. až 
40. letech byla poprvé pozorována 
ve volné přírodě na Frýdecko-
-Místecku jako uprchlík z chovu. 

Exotika za domem

V Kostomlatech se dle záznamu 
z Národního muzea první exemplář 
objevil 5. 11. 2002, a dnes je může-
me potkat nejen v obci, ale i v celém 
Mydlovarském luhu, na tůních po-
dél Hlubokého příkopu, Farského 
potoka i Labe.

Pokračování příště....

David Macháček

Masopust 
v Kostomlatech

V sobotu 8. b ezna 2014
po ádají ob ané Kostomlat nad Labem

masopustní pr vod. 

Za átek ve 14.00 hodin. 
Vychází se od pošty

v Kostomlatech nad Labem.
Zakon ení zabija kovými hody.

Masky a hudební nástroje 
jsou vítané.

Jak si zajistit vlastní bydle-
ní, zabezpečit se na stáøí, 
výhodně spoøit? 

V Kostomlatech jsme otevře-
li kancelář, kam za námi můžete 
přijít a s důvěrou se obrátit ohled-
ně realizace fi nancování bydlení, 
hypotéky, refi nancování hypoték za 
podmínek snížení úrokových sazeb, 
stavebního spoření a úvěrů ze sta-
vebního spoření, životního a úrazo-
vého pojištění, autopojištění, pojiš-
tění domácnosti... Spolupracujeme 
s významnými bankovními domy 
a pojišťovnami, např. Českou 
spořitelnou, Komerční bankou,
Kooperativou, ČMSS, Raiff eisen 

stavební spořitelnou, Hypoteč-
ní bankou, Sberbank atd. Může-
me vám nabídnout široký výběr 
co nejvýhodnějších podmínek. 
Umíme objektivně vyhodnotit 
situaci a navrhnout optimální ře-
šení pro správný tok vašich fi nan-
cí, abyste si mohli splnit své cíle 
a přání. Vycházíme z vašich potřeb 
a možností.

 
Do nově otevřené kanceláře 

v Kostomlatech hledáme kolegyni 
nebo kolegu. Zájemci mohou volat 
na tel.: 774 052 055

Iveta Mezuliánková,
Zuzana Špitálská

Finanční služby Kostomlaty

Iveta Mezuliánková
9. kvìtna 65, Kostomlaty nad Labem
Tel.: 774 052 055
Email: iveta.mezuliankova@atlas.cz

Finanèní služby Kostomlaty
Kompletní finanèní servis:
 hypotéky a úvìry 
 stavební spoøení
 životní a úrazové pojištìní 
 autopojištìní
 pojištìní domácnosti


