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Slovo starostky
jsem velice ráda, že nejkritičtější období,
pokud se týká koronaviru, máme snad již
za sebou. Bylo to období pro všechny velice
náročné, plné nejistoty a mnohdy zbytečně
vyhrocených situací. Současně se ale v této
době vyprofilovali lidé, kteří bez jakýchkoliv výzev podali ostatním pomocnou ruku.
Jak už jsem zmínila v předchozím vydání,
byly to převážně ženy, které ihned v počátku pandemie zareagovaly a našily pro
naše spoluobčany látkové roušky, ale také
členové jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Hronětice, kteří opakovaně distribuovali občanům dezinfekci, přidělenou
obci Městským úřadem v Nymburce. O
počátečním celorepublikovém nedostatku prostředků a jejich přerozdělování sice
můžeme diskutovat, ale nakonec se i za
přispění jednoho z našich občanů podařilo
získat větší množství této potřebné dezinfekce a právě především díky hasičům byli
přednostně uspokojeni všichni občané nad
65 let, kteří patřili do nejohroženější skupiny. Dobrovolným hasičům a všem, kteří
se na této pomoci podíleli, bych proto ráda
na tomto místě poděkovala za jejich vstřícnost a osobní nasazení.
Po téměř dvou měsících nouzového stavu a s tím souvisejícími opatřeními jsme
začali dohánět vše, co šlo dosud vlivem aktuálních událostí trochu stranou. Pojďme
se proto podívat, co nás čeká v nejbližších
dnech a týdnech.
V plném proudu jsou administrativní
práce, související s vypsáním výběrového
řízení na kompletní rekonstrukci vodovodu a kanalizace v pavilonu A naší základní
školy a dále na výměnu střešní krytiny v
pavilonu B. V obou případech se jedná o
vyřešení havarijního stavu, neboť původní
rozvody kanalizace již přestávají fungovat,
stávající vodovod nesplňuje požadované
hygienické normy a rovněž tak do budovy školy zatéká. Jedná se opět o velkou investici, neboť předpokládané náklady na
obě zakázky činí dle předběžného odhadu
projektanta bezmála 4 mil. Kč. Součástí
zmíněné rekonstrukce budou i zcela nové
toalety pro chlapce i dívky.
Finišují rovněž práce na výstavbě první-

ho pavilonu mateřské školy. Práce i nadále
probíhají dle časového harmonogramu,
přestože současná opatření ve stavebnictví, ale i v jiných hospodářských oborech
všechno zpomalila. K drobné časové prodlevě došlo pouze v části budoucí ředitelny, kde došlo ke změně konstrukce střechy.
Bohužel se nám nevhodnost stavebního řešení v daném projektu nepodařilo odhalit
v počáteční fázi, ale jsem přesvědčená, že
vlastní změna měla opodstatněný základ a
v kontextu budoucích let, byla tato změna
smysluplná. Zhotovitel nám navíc vyšel
maximálně vstříc a většinu demontovaného materiálu použije na jiných svých
zakázkách, čímž bude omezen dopad na
rozpočet celé stavby na minimum. Abychom však předešli podobným situacím,
budou další připravované projekty, ještě
před zahájením výběrového řízení podrobněji konzultovány se stavebním inženýrem, který nám pomůže případná úskalí
a kritická místa projektové dokumentace
odhalit již ve fázi přípravy projektu.
V nejbližších dnech by také měla být
započata již poslední etapa pokládky kabelů nízkého napětí do země. Příprava této
etapy byla nejsložitější a velice náročná,
jelikož bylo nezbytné majetkoprávně vypořádat mnoho pozemků, které sice byly
součástí veřejného prostranství, ale nebyly
ve vlastnictví obce. Sice pomalým, ale vytrvalým tempem se nám podařilo většinu
těchto pozemků získat do vlastnictví obce a
tak by již nemělo vlastnímu uložení kabelů
nic bránit. Jediný dosud nevypořádaný zůstává pozemek v ulici „Na Obci“, což nás
velice mrzí a stále na jeho získání pracujeme. Jedná se ale o velmi komplikovanou
majetkovou záležitost, protože dlouhodobě jsou dva ze čtyřech spolumajitelů nedohledatelní a tak není možné s pozemkem
dále nakládat.
V průběhu dubna jsme od Ministerstva
životního prostředí obdrželi závěrečný posudek, týkající se zjišťovacího řízení EIA,
souvisejícího s budoucí modernizací železniční trati. Obec v průběhu řízení požádala o zapracování dalších požadavků, které
v původním dokumentu nebyly zohledněny a zpracovány. Jednalo se především
o požadavky na ochranu spodních vod,
na omezení případného negativního vlivu
hluku a znečišťování ovzduší, ale např. i na
budoucí výsadbu zeleně, atp. V současné
době ještě probíhají další jednání, týkající
se napojení příjezdových komunikací na
plánovaný nadjezd.
Po delší době, ale přesto v zákonném
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termínu zasedlo ke svému jednání za
zpřísněných podmínek i naše zastupitelstvo. Do programu jednání byl dodatečně,
se souhlasem zastupitelů, zařazen i bod,
týkající se nákupu nové traktorové sekačky s čelním žacím ústrojím. Po odborném
zaškolení tak naši techničtí pracovníci získali dalšího významného pomocníka na
údržbu zeleně.
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zdarma

Bohužel i přes opakované výzvy, se ani
na tomto zastupitelstvu obce v řadách
našich zastupitelů nenašel nikdo, kdo by
byl ochoten vykonávat funkci předsedy
kontrolního a finančního výboru, tak jak
ukládá zákon. Navržen a zvolen může být
kterýkoli zastupitel, nevykonávající funkci
člena Rady obce a členové výboru mohou
být doplněni z řad občanů. Snad právě
proto bych vás alespoň ráda informovala,
že začátkem května proběhl na našem úřadě povinný podrobný audit z Krajského
úřadu Středočeského kraje, který se každoročně zaměřuje na hospodaření obce a
procesní postupy. Nejen za sebe jsem velice
ráda, že tak jako v předchozích letech jsme
obhájili vynikající výsledek s kontrolním
zjištěním - bez chyb a nedostatků. Přesto
bych chtěla znovu apelovat na všechny zastupitele, aby zvážili své možnosti a zapojili
se do dění v obci, v tomto případě právě
v podobě obsazení postů ve vedení zmíněných výborů.
Koncem května vypršela i doba, po kterou jsme na speciální účet uložili finanční
prostředky, získané prodejem obecních pozemků. Roční zisk z takto uložených peněz
činil 300 tisíc Kč a tak se pokusíme tyto prozatím volné finanční prostředky zhodnotit i
v dalším období.
Jsem velice ráda, že se nám i při spoustě
administrativní práce a s neplánovaným
zdržením, souvisejícím s vládou přijatými
opatřeními, daří plnit naplánované cíle a věřím, že se nám stejně tak bude dařit i nadále.
Přeji Vám všem krásné nadcházející léto.
Ing. Romana Hradilová,
starostka
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Z činnosti SDH Hronětice
Do života
našeho sboru nepříjemně zasáhla
pandemie
koronaviru
COVID-19. Z tohoto důvodu
byla činnost omezena do dnešní
doby – věřím, že se činnost sboru znovu plně obnoví ihned po
ukončení všech nutných opatření, která vyhlásila vláda ČR.
Ještě před začátkem nouzového
stavu se nám podařilo uskutečnit několik akcí. V únoru se
konala členská schůze, zástupci SDH se zúčastnili VVH 6.
okrsku. Velmi pěknou akcí byl
Dětský maškarní ples s vystoupením kouzelníka a diskotékou.
Organizace byla opět na skvělé
úrovni, poděkování patří našim
členkám pod vedením Ivanky
Burešové a také Marušce Braunové, která dětem napekla výborné koláčky a také Cukrárně
Zumřík, která dodala zákusky.
22. února se konalo tradiční
posezení s hudbou pana Petrnouška, zaplněný sál zbrojnice a

hra o ceny byly důkazem, že náš
SDH má mnoho příznivců mezi
veřejností. Dík patří organizátorům a také sponzorům, kteří
tuto akci podpořili. Rád bych je
zde vyjmenoval:
Dvůr Kostomlaty, Montamilk
Kamenné Zboží, Dagros, Balírna zeleniny Předměřice, Bramko Semice, Pohostinství Na
Place, Stavebniny DEK, Pivovar
Postřižiny, MED – Čvančara,
Cukrárna U Evy, Cukrárna
Zumřík, Cukrárna Burdová,
Lesnické práce – Milan Klosovský, Myslivost – Martin Ježek,
Hradil CZ Šibice, Kadeřnictví
Jana Šnajdrová, soukromý zemědělec Martin Šulc, soukromý
zemědělec Alois Rylich, soukromý zemědělec Jiří Novák Lány,
stavební firma Martin Bureš,
PEKASS Milovice, Michal Zinek, Proagro Kostomlaty, Letecká škola Zbyněk Adam, catering
Radek Valenta, Pískovna Kostomlátky – Aleš Barták, Pavel
Mokrý. O gurmánský zážitek –
zvěřinový gulášek – se postarali
naši členové Milan Klosovský a

Milan Váša.
Konala se brigáda, kdy jsme
uklidili zbrojnici a její okolí a
provedli údržbu techniky, s vozidly jsme absolvovali technické
prohlídky.
Zasahovali jsme u úniku motorového oleje v Kostomlatech
(CAS 25 1+3), také u likvidace
padlého stromu v Hroněticích
(CAS 25 1+3, motorová pila).
Členové našeho SDH se také
podíleli na distribuci dezinfekce občanům našich obcí, vždy
na dvou pevných stanovištích
a jedna parta rozvážela vozem
FORD dezinfekci po okolních
obcích. Musím vyslovit velký
dík členům, kteří se na těchto
akcích podíleli a obětovali svůj
volný čas pro zajištění zdraví
našich spoluobčanů pod hasičským heslem „BLIŽNÍMU KU
POMOCI“.
Co se dále podařilo?
Především díky novému veliteli
Michalu Burešovi byl v hasičské
zbrojnici instalován internet a
nové svolávací zařízení FirePort,
který byl odzkoušen a prokázalo

se urychlení svolání výjezdové jednotky. Dále očekáváme v
brzké době dodávku ochranných obleků a přileb s osvětlením a zásahových rukavic.
Připravuje se výměna cisternového automobilu, který je již „na
cestě“ pro naši jednotku. Proto
patří díky OÚ v Kostomlatech,
který nás podporuje a má zájem
na zkvalitnění vybavení výjezdové jednotky.
Je velká škoda, že se nemohlo
uskutečnit pálení čarodějnic,
z důvodu stávající hygienické
situace. Uvidíme, jak se situace
bude vyvíjet, máme připraven
Dětský den, který by měl proběhnout 6. června.
Průběžně zajišťujeme akceschopnost jednotky, jsme dostatečně vybaveni ochrannými
prostředky proti koronaviru.
Závěrem chci říci, že budeme
dle možností připraveni plnit
úkoly požární ochrany a spolupracovat s dalšími organizacemi
v obci.
Miroslav Škornička,
starosta SDH
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Žijí tu mezi námi
Michal Bureš (*1997),
nový velitel zásahové jednotky SDH Hronětice,
stavbyvedoucí a dlouholetý
dobrovolný hasič z Lán, se
ve svém volném čase rád
věnuje hasičům, práci a
svým přátelům.
V tomto čísle Vám přinášíme rozhovor o Michalově činnosti ve sboru SDH
Hronětice, jeho plánech do
budoucna a o činnosti sboru jako celku.
1. Jak dlouho jsi členem
SDH a co (případně kdo)
tě přimělo stát se dobrovolným hasičem?
Členem jsem od roku
2010. S partou kamarádů
jsme se dohodli, že bychom
začali soutěžit v hasičském
sportu a přihlásili se do
sboru.

3. Za dobu svého členství ses jistě zúčastnil řady
výjezdů. Dokázal bys čtenářům alespoň stručně
představit nějaký pro tebe
nejzásadnější/nejnáro čnější?
Každý výjezd je náročný
nejen fyzicky, ale i psychicky, jelikož nikdy nevíte, do
čeho jdete a co vás může
potkat. Naše výjezdy nejsou vždy jen k požárům,
ale jsme voláni i k menším
technickým pomocem jako
jsou pády stromů a povodně. Celou naši jednotku
nejvíce poznamenal požár
skladu v Kostomlatech. Nejen obtížností, ale i osobní
vazbou na majitele.
4. Byl jsi zvolen velitelem
jednotky. Co tato funkce

Foto: Archiv

2. Kolik aktivních členů
má v současnosti hronětické mužstvo? Je případně
možné se k Vám přidat a
rozšířit Vaše řady?
Výjezdová jednotka se
skládá ze 17 členů, celý sbor
pak čítá 85 členů. Ano, do
našeho sboru se může přihlásit kdokoliv.

obnáší?
Především jde o komunikaci s jednotkou SDH,
útvarem HZS a obecním
úřadem.
5. Hronětická jednotka
má za sebou dlouhá léta
činnosti a rozvoje. Osobně
věřím, že její činnost bude
pokračovat ještě dlouhá
léta. Co ty vidíš jako klíčové pro rozvoj?
Minulý rok jsme oslavili
135 let od založení. Po celou
tuto dobu se všichni členo-

vé snažili udržet a zlepšovat
chod sboru, rozšiřovaly se
řady členů a to je důležité i
nyní. Naše členská základna je stabilní, kolegiální
a vstřícná, což vidím jako
klíčové pro náš rozvoj. Také
součinnost mezi obcí a složkami IZS je velmi důležitá.
6. Činnost SDH je nesmírně důležitá pro nás
všechny. Zdaleka se však
netýká jen bojů s požáry.
O tom jsme se mohli všichni přesvědčit například při

distribuci desinfekce našim občanům. Poprosím tě
tedy na závěr o krátké shrnutí toho, co naši „hasiči
dobráci“ dělají pro spoluobčany.
K hlavním aktivitám patří pořádání akcí pro děti
a veřejnost, jakými jsou
pálení čarodějnic, dětský
den, Halloween, Mikulášská
nadílka a maškarní. Dále
zajišťujeme technickou pomoc obcím.
Děkuji za rozhovor.
Martin Piják
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Činnost materské školy v době uzavrení jejího provozu
Co je nového na zahradě
MŠ?
V dubnu proběhla rekonstrukce studny s následným
jejím vyčištěním, včetně výměny pumpy, kterou budou
mít možnost nově používat
i děti, prozatím jen k zalévání zahrady. Do budoucna
máme v plánu rozšířit tento vodní prvek v zahradě
soustavou vodních mlýnků
a hracích ploch pro děti a
napojit na studnu také mlhoviště. Toto mlhoviště bude
financováno z grantu MŽP
v roce 2021 a bude využíváno dětmi v horkých letních
dnech.
Dále došlo v součinnosti
s obcí k odstranění nevyhovujícího herního prvku pro
starší děti, původních sušáků na prádlo a přístřešku na
zahradě. Tímto velice děkujeme za práci provozním
pracovníkům obce.
V současné době jsme
připravili plán k postupné
renovaci zahrady MŠ, která
proběhne v několika etapách. První etapa je ve fázi
výběrového řízení, rádi bychom ji stihli realizovat ješ-

tě do konce tohoto školního
roku. Zahrada by měla být
postupně obohacena o herní
prvky nejen pro starší děti,
ale také o prvky pro děti od
dvou let.
Pro děti jsme již pořídili
nové tříkolky, odrážedla a
fotbalové branky. Na našem
zatravněném kopci budou
mít děti možnost využít nově
hrad, který ponese název
Mydlovar. Místo původního
prvku na lezení budou mít
děti k dispozici provazovou
pyramidu. Všechna stávající
pískoviště budou opatřena
novými barevnými posedovými plochami, do všech
bude doplněn vhodný písek.
Místo ohniště vybudujeme
herní místo s přírodními
prvky, tzv. bagroviště.
Co je nového v budově
MŠ?
V květnu proběhlo výběrové řízení na vybavení nového pavilonu pro děti od
dvou let. Tento pavilon bude
mít výchovně vzdělávací
program s Montessori prvky, bude tedy vybaven Mon-

tessori pomůckovým materiálem v centrech aktivit.
V pavilonech proběhl důkladný úklid a dezinfekce
všech prostor tak, aby se
školka mohla znovu otevřít pro všechny děti od
25.5.2020 alespoň v omezeném provozním režimu od
6:30 do 14:30. Vzhledem k
opatřením jsme rovněž zakoupili bezkontaktní teploměry do tříd.
Dále proběhla úprava šatny pro personál v pavilonu
Sluníček a renovace všech
laviček jejich zbroušením
a novým nátěrem. Doplnili
jsme didaktický materiál pro
všechny třídy. V plánu máme
také rozloučení s předškoláky, které se uskuteční po dohodě s obecním úřadem na
konci června. Pro děti máme
připraveny šerpy a malý dárek na památku.
V květnu proběhly v naší
školce také zápisy pro příští
školní rok. Zájem o mateřskou školu byl nad očekávání velký.
Naše webové stránky prošly v tomto období celkovou
úpravou a došlo k jejich

rozšíření o fotogalerii a doplnění dalších potřebných
údajů pro rodiče, se kterými
jsme jejich prostřednictvím
zůstali v kontaktu. Učitelky
MŠ připravovaly pro děti
různá výchovně vzdělávací
témata, která byla obohacena o pracovní listy a náměty
pro práci s dětmi doma k
vytištění tak, abychom naplnili školní a třídní vzdělávací programy i v době, kdy
děti musely zůstat doma.
Rodičům asistovaných dětí
byla také poskytnuta podpora ohledně speciální logopedické péče.
Od nového školního roku
bude mít mateřská škola
nový školní vzdělávací program, došlo také k úpravám
několika podstatných dokumentů školy, nezbytných
pro její chod.
Těšíme se na znovuotevření naší školky a všem
přejeme hodně sil, zdraví a
elánu do příštích dnů.
Eva Sochová
a Kateřina Hakenová

ZŠ Kostomlaty nad Labem
Tato slova píšu v čase, kdy
se otevírá škola pro žáky
9. ročníku a připravujeme
se na znovuotevření školy pro žáky I. stupně. Chci
poděkovat všem pedagogům zdejší školy za jejich
přístup v tomto náročném
období, za jejich chuť experimentovat a pracovat co
nejefektivněji. Samozřejmě
bez podpory rodičů bychom
to nezvládli, a tak velké díky
patří všem těm, kteří pomohli s distanční výukou
doma. V jazyku dětí – dávám palec nahoru všem.

Zároveň probíhala rekonstrukce počítačové učebny,
kde byly instalovány nové
rozvody elektřiny a PC síť.
Učebna byla vymalována
a upravena dle požadavků
hygieny. Podařilo se nakoupit 10 nových počítačů,
celkem jich je tedy v nově
zrekonstruované
učebně
informatiky 20! Stále ještě
někteří žáci musí pracovat
ve dvojicích, což není ideální, ale rozhodně je to obrat
k lepšímu.

Kromě hledání těch nejlepších způsobů výuky na
dálku jsme ale také využili
čas na výmalbu pavilonu
školní družiny a školní kuchyně, kde je vše už čisté

Vedle rekonstrukce počítačové učebny byla školní wi-fi síť prodloužena do
pavilonu C, kde se nachází
družiny a učebna výtvarné
výchovy.

Foto: Archiv ZŠ

a připravené na návrat dětí.

(pokračování na str. 5)
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Máme za sebou realizaci
prvních 8 měsíců z projektu
Učíme se spolu, reg.č.: CZ.02.
3.X/0.0/0.0/18_063/0012525.
V období od září 2019, kdy
projekt začal, jsme realizovali následující aktivity:
1. Školní kariérový poradce – cílem aktivity je
poskytnout dočasnou personální podporu žákům
základních škol při hledání
budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace. Ve

sledovaném období od října
2019 až do dubna 2020 probíhaly individuální konzultace se žáky, případně s rodiči
ohledně budoucího výběru
škol či pomoc při podávání
přihlášek, informací atd.
2. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
osobnostně-sociálního rozvoje a inkluze
3. Projektový den mimo
školu – 5. třída podnikla v lednu 2020 exkurzi do České televize, pravděpodobně o velkém
úspěchu této akce bylo slyšet i

přes hranice, protože nadšení
bylo veliké.
4. Badatelský klub pro žáky
školní družiny fungoval v počtu
16 schůzek a byl plný zajímavých aktivit a nových znalostí,
na které děti přišly svými pokusy a zvídavostí.
Zároveň bylo v březnu 2020 z
projektu zakoupeno 5 tabletů a
5 notebooků do školní družiny
pro další z aktivit.
Na konec ještě důležité upozornění pro všechny žáky a jejich zákonné zástupce. Z důvo-

číslo 3 - červen 2020
du havarijního stavu kanalizace
ve škole a nezbytné rekonstrukci
budeme vydávat vysvědčení
23.6.2020, do 30.6.2020 budou
mít žáci ředitelské volno.
Jak jsem psala na začátku, byl
to náročný čas. Všichni ale už
vyhlížíme termín otevření brány
školy 25. 5. 2020 a těšíme se, že
budeme znovu fungovat, i když
jen v omezeném režimu.

Mgr. Erika Drobná
ředitelka školy

Klub Kamarád a knihovna
stávat aktuální informace
přímo do vaší emailové
schránky, napište nám na
klub.kamarad@seznam.cz,
vložíme vás do složky návštěvníků, kterým aktuální
informace rozesíláme.
Od 14. května je opět
v provozu knihovna, zatím
pouze dva dny v týdnu a
s dodržením hygienických
pravidel. V červenci a srpnu plánujeme mít otevřené
každé pondělí od 16 18hod.
Letošní Noc s Andersenem
bohužel nemohla být uskutečněna v termínu. Všechny
nás to mrzelo, ale potěšíme
přihlášené spáče této pohádkové noci, náhradní termín je
stanovený na podzim tohoto roku. Přihlášky se budou
vydávat nové. Všichni, kteří
stihli přihlášku vyplněnou
vrátit, budeme znovu kontaktovat, kdo nestihl přihlášku

odevzdat, může ji vložit do
poštovní schránky vedle vitríny Klubu u haly BIOS.
O prázdninách plánujeme
otevřít Klub pro děti s několika tematickými dny se zaměřením na sport, tvoření
apod., plánujeme i celodenní
environmentální výlety aj.
Vzhledem k nejisté situaci
zatím nezveřejňujeme pev-

né termíny. Na všechny akce
bude nutné se přihlásit – kapacita účastníků je omezená.
Informace včas zveřejníme na
facebooku a webových stránkách klubu. U vjezdu k hale
BIOS aktualizujeme vitrínu
s podrobnými
informacemi. V případě, že chcete do-

Na sobotu 20. června připravujeme Pohádkový les – po
značené cestě lesem budou
děti plnit u pohádkových
postav úkoly, za které dostanou odměnu. V závěru plánujeme táborák a je možné
si opéct donesené buřty.
Start je od 14 do 15 hod. od
místního prasečáku.
Velmi děkujeme všem, kteří
i v této nelehké době podpořili
naši činnost a zůstali s organizací spřízněni. Přejeme krásné
letní prázdniny plné pohody a
sluníčka.
text a foto: Klub Kamarád
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Psáno v kronice
Rozkoš
Velké sucho.
Skorem celý měsíc květen,
červen a červenec je stále
pěkné počasí, bez deště, což
má neblahý vliv na obiloviny
i okopaniny. Obilí začíná
podesíchati, pozdní obilí
ani nevymetalo. Vlivem
těchto úkazů na malý výnos
obilovin v nastávajících

žních, značně stouply ceny obilí
a krmiv. Cena ovsa stoupla z 80
Kč. na 150,-Kč.
Nedostatek krmiv a malá
vyhlídka na lepší sklizeň
způsobila pokles cen u hosp.
zvířectva. V Nymburce na trhu
bylo nabízeno za 1pár selat 5080 Kč. Pěkná kráva byla od 8001500 Kč.
Sčítání
hospodářského

zvířectva-rok 1935:
V Rozkoši 2 valaši, 1 klisna,
40 krav, 2 voli, 5 jalovic, 10 telat,
9 prasnic, 52 pečenáčů a 15 koz.
Provoz nové mlékárny- dne
6. června začala přijímati mléko
nová mlékárna v Nymburce.
Mléko se sváží do mlékárny
z celého nymburského okresu.
Také někteří rolníci z naší obce.
Cvičební nálet

Všechna fota: Archiv

24. června 1936 byl nad
celým nymburským okresem
zkušební nepřátelský letecký
útok. Také v naší obci byl
vyhlášen poplach troubením
a zvoněním.
Z kroniky Lán a Rozkoše
Marta Dvořáková
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Muselo to tak být?
Vážení čtenáři
mlatských novin.

Kosto-

Jistě si nemálo z Vás
všimlo, že při rekonstrukci
1.pavilonu mateřské školky
došlo k něčemu podivnému. Podivnému proto, že
došlo k již skoro dokončené hrubé stavbě centrální
chodby, respektive naplánované ředitelny, k opětné
demontáži střešní krytiny
a odbourání již hotových
obvodových zdí až do úrovně zhotovených ztužujících
věnců.
Jakožto zastupitele obce
mne to nenechalo klidným, vždyť to jsou nemalé finanční částky, které
jsme na zmíněnou již zhotovenou část vynaložili a
proto jsem okamžitě zareagoval podáním žádosti o
vysvětlení na vedení obce,
proč se tak stalo. Přeci někdo kompetentní z vedení

obce musel spolupracovat
s projektantem stavby při
zhotovení projektové dokumentace, dávat požadavky
na architektonický vzhled
a zhotovenou ji také převzít. Proč se teda to bourání stalo. Minimálně jednou
až dvakrát za týden jsem si
povšiml vizuální kontroly postupu prací, tak proč
to muselo dojít tak daleko?
To jsou teda ti naši vedoucí
činitelé v obci tak kompetentní, že se daná věc musí
nejdříve postavit, aby viděli,
co se vlastně vytvořilo a pak
to nechat částečně odstranit jenom proto, že se jim
to nelíbilo a že teprve teď
si všimli, co vlastně nechal
někdo naprojektovat? Kolika asi kontrolami projektová dokumentace prošla a
nikdo na nic nepřišel a nic
neviděl? To jasně svědčí o
tom, že se o to nikdo ani
nezajímal a nebo, že tomu
ale kompetentní osoby vů-

bec nerozumí. Přeci když
něčemu nerozumím, tak to
musím o to víc kontrolovat.
Pouhým otevřením dodané projektové dokumentace, respektive pohledům ze
všech stran, která tyto každá má, se na to muselo okamžitě přijít a nechat to napravit. To mají tito lidé tak
malou prostorovou představivost, že nejdříve musí
něco postavit, aby viděli jak
to vypadá a pak to nechat
odbourat a dokončit jinak?
Tomu se teda říká účelně
vynaložená investice, jak
někteří s oblibou říkají jinde, s péčí vlastního hospodáře. Nemějte mi to za zlé,
ale transparentnost a legitimita otázek je někdy lepší
než mlčení.
Proto se budeme na dalším veřejném zasedání ptát,
kdo za to mohl, kolik to stálo
naši obecní kasu finančních
prostředků a budeme to chtít

doložit. Takto se přeci nedá
hospodařit s finančními prostředky, za to musí nést někdo
zodpovědnost. Pokud budeme
takové chyby jenom liknavě
přecházet, tak kam to povede
dál. Je to všechno o kompetentnosti a odbornosti těch,
kteří to mají na starost, kteří
o tom rozhodují, chodníčky a
hraniční zdí na hřbitově to začalo a doufejme, že tady už je
konec. Nic na tom nemění ani
zpráva paní starostky na posledním veřejném zasedání,
že nám byla provedena kontrola hospodaření na Obecním
úřadě s kladným výsledkem a
že jsme snad dostali i pochvalu. To vše prosím při diskusi
o obsazení míst ve vedení finanční a kontrolních výborů,
ze zákona povinných. Proč to
teda ten zákon nařizuje, když
to asi ani být nemusí. Tak teda
nevím…..
Veselý Milan

Příspěvek zastupitele byl zveřejněn v souladu s §4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakční rady a nepodléhají korektuře.

Tady jsou lidi
Mnoho let před tím se o
tom mluvilo, ale když to
před třemi roky přišlo, připraveni jsme nebyli. Od tehdejšího představení záměru v roce 2017, na kterém
hrstka spoluobčanů zbrkle
nám všem „odhlasovala“, že
se spokojí s mnohem menší kompenzací, než kterou
dráha obci sama nabízela,
se snažím přesvědčit vedení obce, potažmo všechny
obecní zastupitele, aby se
věcí
konečně
zaobírali
s vážností a nasazením,
které by odpovídalo důležitosti problému, jakým
výstavba železničního koridoru je. Bohužel, valnou
většinu
zastupitelů obce
tato záležitost dodnes evidentně nezajímá.

Na to seznámení se záměrem (tak to bylo v roce
2017 občanům v pozvánce
prezentováno, v reálu to
ale bylo podivné hlasování
občanů o něčem, co viděli poprvé v životě a o čem
valná většina účastníků
dodnes netuší, o co jde...),
přišlo jenom několik zastupitelů a jednání neřídila
obec, ale bylo ponecháno
v režii investora, takže mi
tam ani nebylo dovoleno
představit odlišný návrh
řešení…
Ještě menší zájem projevili naši zastupitelé při
loňském projednávání EIA
k tomuto záměru. Výsledek
tomu odpovídá: Bylo to podle zajetého scénáře běžící

divadýlko pro domorodce,
jehož zájmy chrání všichni
aktéři tak vehementně, že
dopadne hůř jak ještěrka
obecná. Nepřekvapí, že zadavatel měl hotovou projektovou dokumentaci již
před tím, než to divadýlko
začalo, tak si je výsledkem
jist.
Přestože jsem v minulých
letech předal vedení obce
desítky stránek textů k této
stavbě s žádostí seznámit
s nimi spoluobčany, skončily někde v šuplíku. Ve
věci zcela selhaly i obecní
noviny, které problém s železničním koridorem dlouhodobě ignorují…
Nezbývá tedy, než se v boji

Příspěvky čtenářů ne vždy vyjadřují názory Redakční rady Kostomlatských novin.

o slušné životní podmínky pro sebe a spoluobčany
spolehnout na vlastní síly.
Proto jsem začal zřizovat
web https://www.tadyjsoulidi.cz/ , na kterém budou
mít zájemci nejenom možnost seznámit se s tím, co
se na naši obec valí, ale
i případně spolupracovat na
odvrácení toho nejhoršího.
Děkuji všem, komu není
kvalita života lidí v naší
obci lhostejná,
Josef Touš
www.tadyjsoulidi.cz
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Sokol

Vážení sportovní přátelé,
občané Kostomlat,
v minulém čísle kostomlatských novin jsem ve

svém příspěvku zvala členy Sokola na výroční členskou schůzi, zvala jsem Vás
všechny na Sportovní ples
a v neposlední řadě jsem se
těšila na setkání s Vámi při
všech našich sportech.
Nouzový stav v naší republice počátkem března
ukončil všechny akce spojené se sportem a nejen s ním.
Ples jsme odložili na příští
rok a výroční schůzi, jestli

situace dovolí, plánujeme
po uvolnění vlády na polovinu června.
Také jsme připravovali na
konec května Den dětí se
sportem.
V současné době naše oddíly začínají sportovat /trénovat/ za dodržování všech
podmínek, které mají povoleny.
To je bohužel v krátkosti vše, co Vám v současné

době mohu sdělit. Věřím, že
toho v příštím čísle kostomlatských novin budu moci
napsat více.
Přeji Vám všem hlavně zdraví, krásné dny a na
shledanou v lepších časech.
Za Tělocvičnou jednotu
Sokol Kostomlaty n. L.
Vávrová Eva - starostka

VK Kostomlaty
Rádi bychom touto cestou
poděkovali tatínkům Dušanu Vackovi, Martinu Tůmovi
a Janu Podroužkovi, kteří ve
svém volném čase připravili
hřiště na novou sezonu, pro-

tože původně plánovaná brigáda musela být zrušena.

VK Kostomlaty

Foto: Archiv

ky vyhlásily pro své svěřence
soutěž, kdo „urazí nejvíce kilometrů pěšky, nebo na kole“.
Vítězkou se stala Zuzanka
Podroužková, která zvládla 51
kilometrů. Blahopřejeme!

Foto: Archiv

V době nouzového stavu
v ČR se nemohly konat
volejbalové
tréninky, proto trenérKostomlaty

Foto: Archiv

VK
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Restaurování kostelních vitráží zdárně finišuje!
Restaurace vitrážových
oken chrámu sv. Bartoloměje, která započala v minulém roce, se zdárně blíží
ke svému konci. V rámci
kontrolního dne jsme navštívili pražskou firmu Vi-

traj ateliér, který se pracím
věnuje. Společně se zástupkyněmi obce, památkářů a
církve jsme měli možnost
prohlédnout si již zrestaurované části vitráže z lodi
kostela, na nichž je zachy-

cen mladý Kristus, sv. Josef,
Panna Maria, sv. Anna a sv.
Alžběta Uherská. Všechna
okna prošla opravou konstrukce, čištěním a doplněním chybějících sklíček.
Opravené vitráže by se do

Všechna fota: Archiv

kostela měly vrátit v první
polovině června. Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout části vitráže, o níž se zmiňuji výše.
Martin Piják
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Staročeské Máje

Ohlédnutí za
Staročeskými Máji
V sobotu 9. května měly proběhnout letošní Staročeské máje. Bohužel krizová opatření, která platí
v celé České republice, konání této akce překazila.
Podle vypravování pamětníků se Máje nekonaly pouze za druhé světové války a krátce po ní, jinak vždy
proběhly, třeba i v nepříznivém počasí. Jsem ráda, že
naše mládež tuto tradici udržuje stále živou a z celého srdce jim za to děkuji. Pevně doufám, že v příštím
roce tato krásná akce opět proběhne bez jakýchkoli
problémů. Vedení naší obce chce i nadále tuto akci
podporovat, protože čí jsou Máje? Naše.
Romana Hradilová

Všechna fota: Archivy občanů
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Všechna fota: Archivy občanů

Společenská kronika

Noc kostelů 2020
Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů, která se bude konat
v posunutém termínu v pátek 12. června od 17:00 do 20:00 v kostele sv. Bartoloměje. Jedná se o jednu z prvních společenských
akcí po dvouměsíční “koronavirové karanténě“. Jako pořadatelé
jsme postaveni před nezvyklou výzvu s ohledem na nutnost zajištění hygienických opatření. Například v Rakousku, kde tradice Nocí kostelů vznikla, se letos akce preventivně vůbec pořádat
nebude. My jsme však díky uvolňování zdejších bezpečnostních
opatření připraveni přivítat všechny příznivce Noci kostelů. Noc
kostelů vybízí k připomenutí naší historie a kořenů, dává prostor
k zastavení se a popřemýšlení o své existenci a svém budoucím
směřování. Nenechte si ujít příležitost navštívit památný kostel a
obdivovat díla rukou našich předků. K umocnění zážitku jsme připravili doprovodný program, který nabídne hudební vystoupení
žáků ZUŠ Lysá nad Labem pod vedením paní Lucie Pecháčkové,
prohlídky kostela s odborným výkladem Martina Pijáka a výstavu ornátů a rouch. V letošním ročníku Noci kostelů je aktuálně
přihlášeno 1 007 českých kostelů a modliteben. Děkujeme za vaši
každoroční přízeň, která nám umožňuje spolu s vámi pečovat o
tradici Noci kostelů v Kostomlatech nad Labem a rozvíjet tento
projekt. V předchozích ročnících jste nemalou měrou finančně
přispěli na rekonstrukci vitráží, které by právě v termínu pořádání
Noci kostelů už opět měly být k vidění na svých místech. Těšíme se
se na vás a věříme, že se znovu sejdeme i přes současnou nutnost
“zarouškování“.
Farníci

Blahopřejeme k významným jubileím:
Paní Boženě Pokorné z Hronětic
Panu Františku Bártovi z Rozkoše
Panu Jaroslavu Korcovi z Kostomlat
Paní Marii Hlavičkové z Rozkoše
Paní Marii Sedláčkové z Kostomlat
Panu Josefu Bulíčkovi z Kostomlat
Paní Haně Verzichové z Kostomlat
Paní Márii Moravečkové z Hronětic
Paní Boženě Bezuchové z Kostomlat
Paní Heleně Kalašové z Kostomlat
Paní Marii Braunové z Kostomlat
Panu Tomáši Kryštofovi z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
Alexe Kulicha z Kostomlat
Stellu Keistovou z Kostomlat
Rozálii Rolníkovou z Hronětic
Matěje Kocourka z Kostomlat
Matouše Makovičku z Kostomlat
Ninu Dvořákovou z Kostomlat
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