
Vážení občané, vstoupili jsme do

dalšího roku volebního období, a proto

mi dovolte, abych se zastavila nad tím

uplynulým.

Až do letních měsíců 2011 jsme

dokončovali akci, na kterou jsme získali

dotaci v roce 2010. Byla to rekonstrukce

komunikací a chodníků, konkrétně

komunikace Spojovací, Na Bahnech,

v Rozkoši, V Glančici, Průběžná a chod-

níky v ulici Školní a Nádražní. V roce

2010 jsme provedli rekonstrukci ulice

Spojovací, Na Bahnech a částečně

v Rozkoši a chodník v ulici Školní.

V roce 2011 se dokončila rekonstrukce

v Rozkoši a pokračovalo se ulicí

V Glančici, Průběžnou a chodníkem

v ulici Nádražní. Rekonstrukci chodníku

v ulici Školní jsme rozšířili o chodník

v areálu školy ke vchodu a rekonstrukci

komunikace v ulici Průběžná o část

komunikace v ulici Školní. Na tuto akci

jsme v roce 2010 získali dotaci ze

Středočeského Fondu rozvoje obcí

a měst v rámci Tematického zadání

Velké projekty ve výši Kč 2 650 000,-.

Dalším úkolem, který nás čekal,

byla oprava střech Domu služeb. Toto

jsme řešili prakticky od začátku roku.

Původně jsme chtěli opravit střechu jen

v místech zatékání. Po odkrytí lepenky

jsme museli opravit nejen praskliny na

střeše, ale i spadlou římsu a oplechová-

ní. Poté byl položen nový povrch na

celou střechu a nové okapy včetně

svodů. Vše se nakonec podařilo až

v podzimních měsících. 

Další střechou, kterou jsme opravili,

byla střecha chodby u haly BIOS, kterou

zatékalo do kabinetů s pomůckami pro

cvičení v této hale.

Na jaře jsme zveřejnili výzvu

k podání nabídek na rekonstrukci MŠ.

Nabídku zaslaly pouze dvě firmy.

Komise složená z členů rady obce

a předsedkyně kontrolního výboru

nabídky posoudila a doporučila zajistit

další nabídky. Po jednání ZO byla sesta-

vena komise, která za účasti odborníka

posoudila stav pavilonu školky a odbor-

ník navrhl různé varianty řešení. Na tuto

akci jsme již loni žádali o dotaci, bohu-

žel bez úspěchu. Na školku byla znovu

zveřejněna výzva na projektovou doku-

mentaci. Komise vybrala nejvhodnější

nabídku a zastupitelstvo na únorovém

jednání schválilo návrh smlouvy s pro-

jektantem.

V samém závěru roku, přes některé

problémy, které nastaly, jsme dokončili

rekonstrukci dětského hřiště v Hroněti-

cích. Přestože Zastupitelstvo Středočes-

kého kraje schválilo dotaci na toto hřiště

již 6. června, začít pracovat jsme mohli

až po podpisu smlouvy o dotaci, tedy až

v září. Již předtím vybrala pracovní sku-

pina složená ze tří zastupitelů herní

prvky a firmu, která celou akci realizo-

vala - Truhlářství Lubomír Roman. Na

děti tedy čekají houpačka, kolotoč, věž

se skluzavkou a vahadlová houpačka.

Letos tam budou ještě umístěny lavičky

a odpadkový koš.

Děkujeme sponzorům, kteří se

finančně podíleli na realizaci nově

vzniklého hřiště v Hroněticích, jmenovi-

tě jsou to (abecedně): Holík Daniel,
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Slovo starostkyMilí čtenáři,
pozdrželi jsme o několik dní uzávěr-

ku únorového čísla Kostomlatských
novin, protože na 2. února bylo svoláno
první letošní zasedání zastupitelstva,
jehož bezesporu nejdůležitějším bodem
mělo být schvalování rozpočtu na letošní
rok. Možná i to byl důvod poměrně vyso-
ké účasti občanů. Jedno neschválené roz-
počtové opatření ovšem způsobilo, že
všechno bylo jinak - na schvalování roz-
počtu nedošlo. Přítomní museli vzít
zavděk debatou o některých navrhova-
ných rozpočtových položkách. Tak snad
příště.

Zasedání zastupitelstva muselo být
i dobrou zpětnou vazbou pro zastupitele
samotné. Nebývalá šíře dotazů ze strany
zúčastněných občanů ukázala, co lidé
považují za aktuální problémy, co je trápí
i zlobí. Na první pohled by se to možná
dalo shrnout výrazem stavby a pozemky.
Ať už je to školka, bioska, kompostárna či
drtička, prostory u nádraží. Někde jsou to
problémy už existující, jinde spíš tušené
či obávané. Společným jmenovatelem
toho všeho je pociťovaný nedostatek
informací. Jak známo, nedostatek infor-
mací je podhoubím pro šíření fám a spe-
kulací, které mohou mít reálný základ.
A taky nemusejí. Než se ukáže, jak to je,
„zaručené informace“ už žijí svým vlast-
ním životem a věci se pak obtížně uvádě-
jí na pravou míru. 

Osobně mě informace o tom, že škol-
ní jídelnu navštívili zástupci nějaké firmy,
příliš nevzrušuje. Chápu ale, že někoho
jiného ano. A protože se ho to nějak týká,
zlobí ho, že o tom neví. Podhoubí pro
další spekulaci bylo úspěšně založeno.
Možná by stačila kratičká zpráva na
obecním webu, třeba pod záložkou Z kaž-
dodenního života obce. Nic zásadního by
to nevyřešilo, ale hůře by se rodilo pode-
zření, že někdo někde kuje nějaké pikle.

Příjemné zimní čtení!
František Brož

Pokračování na následující straně
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Hradil CZ s.r.o., Hydrotek Praha s.r.o.,

Montamilk s.r.o., SEMA Nymburk s.r.o.,

Tykva Tomáš - telekomunikační služby.

Dotace z Krajského úřadu Středočes-

kého kraje, z Fondu sportu, volného

času a primární prevence v rámci

Tematického zadání Podpora volnočaso-

vých a sportovních aktivit činila

40 000,- Kč. Celkové náklady na reali-

zaci tohoto hřiště se vyšplhaly na

126 630,- Kč.

Jak již bylo psáno v minulém čísle

KN, nemalé finanční prostředky byly

použity na zateplení haly BIOS. Se

zateplením se začalo již v roce 2010

a v loňském se pokračovalo v zateplení

severní a jižní strany, opraveny byly úni-

kové dveře a nainstalována regulace tep-

loty. V letošním roce chceme pokračovat

ještě v dalších pracích, zejména v šat-

nách a sprchách tak, aby i tyto prostory

odpovídaly určité úrovni. 

Dalším úkolem, který jsme řešili,

byla příprava realizace tlakové kanaliza-

ce v Hroněticích. Po výběrovém řízení

na projektovou dokumentaci k územní-

mu a stavebnímu povolení, kde byla

vybrána firma VIS - Vodohospodářsko-

inženýrské služby, s.r.o. Hradec Králové,

zástupce firmy konzultoval s občany

nejvhodnější umístění jímky na jejich

pozemku. Firma připravila projekt pro

územní souhlas na odbor výstavby

Městského úřadu v Nymburce. V závěru

roku byla podána žádost o dotaci ze

Středočeského Fondu životního prostře-

dí a zemědělství v rámci Tematického

zadání Vodohospodářská infrastruktura

na akci „Hronětice - tlaková kanalizace“.

Dle Pravidel pro poskytování dotací

v rámci Středočeského Fondu životního

prostředí a zemědělství bychom se měli

nejpozději v dubnu dozvědět, zda jsme

se žádostí uspěli.

Stejně jako každý rok, tak i v loň-

ském roce jsme požádali místní podni-

katele a firmy o příspěvek na vánoční

výzdobu. Tito podnikatelé a firmy při-

spěli (abecedně): Cukrárna U Evy - Eva

Mrňavá, Cykánek Patrik, Dvůr s.r.o.

Kostomlaty, Jednota SD Nymburk,

Radoušek Zdeněk - hostinec Na Place,

Rylich Alois, Zajanová Miroslava. Všem

děkujeme.

Na začátku letošního roku jsme se

věnovali sestavení rozpočtu tak, aby-

chom ušetřili prostředky na rekonstrukci

mateřské školy a na spoluúčast na vybu-

dování kanalizace v Hroněticích. 

K 31. 12. 2011 jsme úspornými opatře-

ními v loňském roce měli na účtě zůsta-

tek 3 707 002,19 Kč.

Vážení spoluobčané, v krátkosti

jsem se Vám snažila přiblížit nejvý-

znamnější akce v roce 2011. Věřím, že

v dalším zvelebování všech našich obcí

budeme pokračovat i letos. Do nového

roku Vám přeji pevné zdraví, štěstí, klid,

pohodu, dobrou náladu a životní opti-

mismus.

Mgr. Milena Hercoková

Pokračování z předchozí strany
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První zprávy z obecního úřadu si

mohli naši občané přečíst ve Zpravodaji
Obecního úřadu Kostomlaty nad Labem,

jehož první číslo vyšlo v prosinci 1990

a bylo pro období prosinec 1990 až únor

1991. Další čísla vycházela nepravidel-

ně, na období dvou až tří měsíců.

Rádi bychom vás postupně sezna-

movali s tím, co zajímavého se před 20

lety v kostomlatském Zpravodaji psalo.

V čísle na období říjen 1991 až bře-

zen 1992 (obsahovalo 1 list) byly rubri-

ky Co byste měli vědět, Zaznamenali

jsme, Sportovní zpravodajství, Sbor

dobrovolných hasičů Hronětice

a Slavnostní okamžiky našich občanů.

V první rubrice jsme se dozvěděli, že:

- odbočka České státní spořitelny

v Domě služeb v Kostomlatech rozšíři-

la svoje úřední hodiny (pondělí, úterý

a pátek 8-12 hodin, středa 12-17

hodin);

- školní jídelna při ZŠ nabízí všem obča-

nům možnost odběru obědů do přine-

sených nádob, cena jednoho oběda činí

15,- Kč;

- starším a nemohoucím občanům z Kosto-

mlat bude zajištěna donáška obědů;

- cvičení pro ženy v hale BIOS se koná

každé pondělí od 19 hodin, muži mají

za stejným účelem vyhrazeny čtvrtky

v době od 18.30 do 20 hodin;

- v ZŠ je možné si za mírný poplatek

zapůjčit sportovní potřeby (lyže, boty,

stany, spací pytle atd.);

- zápis do MŠ proběhne ve dnech 8. a 9.

dubna 1992;

- obecní úřad nabízí nezaměstnaným

občanům placenou brigádu při veřejně

prospěšných pracích.

Jana Keltnerová

Historie Kostomlatských novin

ČÍSLA ROKU 2011
● narodilo se 22 dětí (14 chlapců, 

8 děvčat)

● zemřelo 25 občanů (15 mužů,

10 žen)

● na OÚ byl uzavřen 1 sňatek

● přistěhovalo se 54 osob

● odstěhovalo se 26 osob

● v rámci obce se stěhovalo 

18 osob

POČET OBYVATEL K 1. 1. 2012

obec celkem mužů žen

Hronětice 179 91 88

Kostomlaty nad Labem 1340 654 686

Lány 112 60 52

Rozkoš 105 53 52

Vápensko 51 22 29

celkem 1787 880 907

(počty včetně cizinců přihlášených k TP nebo k přechodnému pobytu)

TERMÍNY 
PŘISTAVENÍ 

VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ PRO

ROK 2012
Lány
24. - 26. 2. 25. - 27. 5.
17. - 19. 8. 16. - 18. 11.

Rozkoš
23. - 25. 3. 22. - 24. 6.
21. - 23. 9. 7. - 9. 12.

Vápensko
25. - 27. 5. 17. - 19. 8.
16. - 18. 11.
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Usnesení rady obce Kostomlaty nad Labem (leden 2012)
Rada obce souhlasila: 
- se stavbou „Kostomlaty nad Labem -

ul. 9. května, kNN pro parc. č. 528“,

která řeší novou kabelovou přípojku

kNN - napojením ze stávající trafosta-

nice. Prováděcí firma musí v dostateč-

ném předstihu požádat o zvláštní uží-

vání místní komunikace;

- s přijetím sedmi studentů na letní bri-

gádu. Přesné termíny budou stanoveny

po domluvě s jednotlivými studenty.

Schválila:
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy

o zřízení věcného břemene č. IV-12-

6013647/01 uzavřenou mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a ČEZ Distri-

buce, a.s. Děčín, z důvodu akce „Kos-

tomlaty nad Labem - ul. 9. května,

kNN pro parc. č. 528“;

- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení

věcného břemene č. 3DHM110128

uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a Povodí Labe, s.p. Hradec

Králové z důvodu stavební akce „Hro-

nětice - tlaková kanalizace“;

- Smlouvu o nájmu světelné vánoční

výzdoby uzavřenou mezi Obcí Kosto-

mlaty nad Labem a MK mont illumi-

nations s.r.o. Klášterec nad Ohří, jedná

se o pronájem 4 sad výzdoby v ceně 

8 500,- Kč + DPH/sada.;

- Dodatek směrnice č. 3 pro poskytování

náhrad z důvodu nové vyhlášky;

- nový platový výměr řediteli ZŠ od 

1. ledna 2012 na základě nově vyda-

ných tabulek;

- nový platový výměr ředitelce MŠ od 

1. ledna 2012 na základě nově vyda-

ných tabulek;

- zaslání částky ve výši 150 tisíc Kč

základní škole na měsíc leden 

a 75 tisíc Kč mateřské škole na 1. čtvrt-

letí do schválení řádného rozpočtu pro

rok 2012.

Povolila:
- paní M., Hronětice, pokácení topolu na

jejím pozemku z důvodů uvedených

v žádosti;

- připojení pozemku č. 2/1 v k.ú.

Hronětice k místní komunikaci dle situ-

ačního plánu;

- zvláštní užívání pro uložení kabelu NN

do pozemku č. 983 v k.ú. a obci

Kostomlaty nad Labem pro nemovitost

par. č. 528 v ulici 9. května. Před zaháje-

ním kopacích prací požádá zhotovitel

v předstihu OÚ Kostomlaty o povolení

zvláštního užívání;

- firmě Hradil CZ s.r.o. natírání ocelo-

vých konstrukcí v areálu firmy.

Usnesení zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem
Na svém zasedání 2. února 2012 zastu-

pitelstvo mimo jiné

Schválilo:
- prodloužení smlouvy o pronájmu obec-

ního pozemku s vodní nádrží Kačák do

31. 12. 2014 stávajícím nájemcům;

- smlouvu o dílo mezi Obcí Kostomlaty

nad Labem a ing. arch. Milanem

Vojtěchem, Sezemice, na projektovou

dokumentaci rekonstrukce MŠ Kosto-

mlaty n. L.;

- pronájem části pozemku č. 300 v k.ú.

Hronětice o výměře cca 4 800 m2 J. B.

za stejných podmínek jako ostatní

zemědělské subjekty.

Vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce.

Povolilo:
- pokácení švestek v ul. Hradištská,

lokalita Křenovka;

- pokácení smrku na pozemku č. 660/1

v k.ú. Kostomlaty nad Labem.

Poplatek za odpad: 

500,- Kč / trvale hlášený občan nebo

500,- Kč / nemovitost, ve které není hlá-

šena k TP žádná osoba

Poplatek ze psa v obci Kostomlaty nad

Labem:

1. pes 100,- Kč
2. pes a každý další 150,- Kč
Poplatek ze psa v obcích Hronětice,

Lány, Rozkoš a Vápensko:

1. pes 50,- Kč
2. pes a každý další 100,- Kč

Platbu lze uskutečnit v hotovosti do

pokladny OÚ (pokladní hodiny: pondělí

8-10 hodin, středa 15-17 hodin), z účtu

na číslo 504 364 369/0800, nebo složen-

kou, kterou zašleme na požádání. Po

provedení platby obdrží plátce svozovou

známku pro rok 2012. Při platbě složen-

kou nebo z účtu je třeba si svozovou

známku vyzvednout na obecním úřadě.

Splatnost je k 28. únoru 2012.

OÚ Kostomlaty n. L.

POPLATKY OBCI V ROCE 2012 ZŮSTÁVAJÍ
VE STEJNÉ VÝŠI JAKO VLONI

Blahopřejeme 
k významným 

jubileím:
panu Františku Novákovi

Mezi námi jsme 
přivítali:

Barboru Havlasovou, 
nar. 4. 12. 2011

Natálii Hejtmanovou, 
nar. 6. 12. 2011

Michala Zajíčka, 
nar. 21. 1. 2012

Naposledy jsme 
se rozloučili:
s paní Jaroslavou 

Čihákovou z Kostomlat
s panem Miroslavem

Dytrychem z Kostomlat
s panem Václavem 

Šindelářem z Kostomlat
s paní Danuškou Špínovou

z Kostomlat

Společenská
kronika
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…PETREM ZALABÁKEM, 
zastupitelem obce

Před volbami jste určitě měl nějakou
představu o svém působení v zastupitel-
stvu v případě, že Vás občané zvolí.
Můžete prosím po několika měsících
říci, nakolik se tato představa naplnila?

Názory na chod obecních záležitostí

byly zásadním podnětem k formulaci

i mého volebního programu a kandidatu-

ře. Takže představy nějaké mám a je co

vyhodnocovat.

Za to nejpodstatnější považuji pří-

stup k řízení obce; vše ostatní se od toho

odvíjí. Může být vedena, jako každé spo-

lečenství, buď způsobem týmové práce,

nebo naopak soustředěním pravomocí do

rukou jedinců. První styl se může zdát na

první pohled zdlouhavější, ale výhody

převažují. Je výkonnější, přicházejí roz-

manitější názory, metody a dlouhodoběj-

ší představy; rozhodování o konečných

řešeních je průhlednější. Je tak otevřený

a přitažlivý pro další zájemce. Zbývá čas

a chuť nejen budovat chodníky, ale i cíle,

kam povedou. A je méně pochybností,

jestli ten chodník nemohl stát míň.

Druhý postup všechny tyto a další

výhody postrádá. V rozpočtovém hospo-

daření aktéři pouze rozdělují přidělené

prostředky bez objektivní zpětné vazby

na správnost svých rozhodnutí. Filtrují

informace, zahlceni činností nemají čas

na diskuzi, kritiku odmítají, oponenty

posílají na trestnou lavici a soustředí se

na vylepšování svého obrazu. Ráj to pro

různé dvorní dodavatele se svými nej-

lepšími cenami a železně pravidelnými

vícepracemi. 

Ze své zkušenosti jsem přesvědčen,

že týmy vítězí. A nemyslím si, že by

naše vesnice vedla okresní přebor. Tato

má základní představa se tedy nenaplni-

la; tím neříkám, že je flinta v žitě.

Mohl byste stručně popsat svou vizi,
co by mělo v Kostomlatech (případně
Lánech, Hroněticích, Rozkoši, Vápen-
sku) na konci tohoto volebního období
vypadat jinak než v současnosti?

O zásadní vizi jsem se snažil pojed-

nat výše, to je metoda, systém. Teď budu

konkrétnější a jednotlivosti se nemohou

vejít do tohoto volebního období.

Samozřejmostí je tah na třetí pavilon

školky a hned další v pořadí důležitosti

je kanalizace v Hroněticích. Obé se snad

vyvíjí ku zdaru věci.

Doufám, že se v zájmu obce vyřeší

situace okolo drážního pozemku napra-

vo od staniční budovy, přemístíme tam

parkoviště a třeba i uvítací kontejnery na

odpad. Také doufám, že tím zhyne dří-

vější megaprojekt dopravního terminálu,

kdy parkoviště mělo být zbudováno

vlevo od nádraží, silnice k němu místo

části dnešního chodníku k lávce a třetina

kolonády až k poště měla ustoupit kru-

hovému objezdu. 

Dovedu si představit celé území od

Jednoty k nádraží, k lávce a pak přes

obecní louku mezi statkem, strouhou

a farní zahradou jako promenádní oddy-

chovou zónu. Chodník od lávky přes

louku a farní zahradu s východem

k sokolovně by byl myslím využíván

a prostor by oživil. Sama louka se nabí-

zí jako parčík se zoo, kachnami a nutrie-

mi a třeba i rybníčkem. 

Zastupitelstvo jsme oslovili s myš-

lenkou najít využití pro Dům služeb,

protože od toho odvisí smysluplnost

údržby a dalších investic do něj.

Představili jsme přitom vizi jeho přemě-

ny na dům s pečovatelskou službou pro

19 seniorů. Prezentaci najdete na obec-

ním webu. Myslím si, že umístění tako-

vého zařízení je ideální, účel bohulibý

a při našem stárnutí potřebný. Obec by

tím získala na prestiži.

Do školy je třeba doplnit dva zbýva-

jící lokální kotle a odstavit neefektivní

centrální kotelnu. Do jejího prostoru pak

přesunout z DS technické zázemí obce.

No a něco si necháme na příště.

Myslíte si, že můžete své profesní
dovednosti, nebo dokonce zájmy a ko-
níčky, nějak využít v práci zastupitele?

Vedu firmu, deset let jsem progra-

moval. To dává naději, že svedu analy-

zovat a řešit každodenní problémy

a zároveň si držet nadhled pro bližší

i vzdálenější budoucno.

Chcete něco na tomto místě vzkázat
čtenářům Kostomlatských novin?

Čtěte Kostomlatské noviny, jsou

dělány s chutí. A opravdu krmte sý-

korky.

RR oo zz hh oo vv oo rr   ss .. .. ..   || RR oo zz hh oo vv oo rr   ss .. .. ..   || RR oo zz hh oo vv oo rr   ss .. .. ..   

ÚČAST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NA JEDNÁNÍ ZO KOSTOMLATY N. L. V ROCE 2011

Příjmení a jméno 27.1. 7.4. 19.5. 15.6. 18.7. 9.8. 15.9. 14.10. 22.12. % účasti

1. ADAM Zbyněk x x x x x x x x x 100,0

2. BÁRTA Martin x x x x x x x x x 100,0

3. DVOŘÁK Zdeněk, Ing. x x x x o o o x o 55,6

4. HERCOKOVÁ Milena, Mgr. x x x x x x x x x 100,0

5. HRADILOVÁ Romana Ing. x x x x o x x x x 88,9

6. KEISTOVÁ Zdeňka, Dis. x x x x x x x x x 100,0

7. KLOSOVSKÝ Luboš x x x x x x x x x 100,0

8. PETRÁŠ Josef x x x x x x x x x 100,0

9. PODROUŽEK Jan, Ing. x x x x x x x x x 100,0

10. ŘASA Rudolf x x x x x x x x x 100,0

11. ŠÁGR Radek x x x x x x x x x 100,0

12. ZAJANOVÁ Miroslava, Ing. x x x x x x x x o 88,9

13. ZALABÁK Petr, Ing. x x x x x x x x x 100,0

14. ZALABÁK Vladimír, Ing. x x x x x x x x x 100,0

15. ZINEK Michal x x x x o o o x o 55,6

Vysvětlivky: přítomen  x omluven  o neomluven  N
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Jeden pán mi přinesl velmi zajímavý

projekt na stavbu školky, poslala jsem

vám ho domů, tak se na něj podívejte

a do 14 dnů se musíme sejít a schválit

jej, abychom stihli zažádat o dotaci na

jeho realizaci. Toto sdělila paní Her-

coková během posledního loňského jed-

nání ZO a vyčerpávajícím způsobem tím

popsala, co dělá (jak sama napsala: za

královský plat, který jí z našich peněz

platíme): neplní usnesení ZO, které jí již

před více měsíci uložilo udělat něco

naprosto jiného. A navíc hloupoučkou

manipulací, kterou se naučila od svých

soukmenovců, se pokusila pod rouškou

uměle vyvolané časové tísně prosadit

kšeftík jednoho pána... Naštěstí jí to

neprošlo... 

Vlnu kritiky z řad zastupitelů neje-

nom za rok se vlekoucí přípravu rekon-

strukce školky, kdy bylo konstatováno,

že věc nijak nepokročila, vyřešila paní

Hercoková po svém: zeptala se, Co tam
máme dál?

Ale ten večer to nebyla jediná ukáz-

ka, jak si současné vedení obce předsta-

vuje službu svým spoluobčanům: Další

výtečník, pan Klosovský, nejenže zvyso-

ka kašle na svoje předvolební sliby, ale

má na háku i zákon o obcích a když je

přistižen, předstírá náhlou ztrátu paměti.

Slušný politik, byť na vesnické úrovni,

by okamžitě odstoupil, ale slušný člověk

by neporušoval zákon, navíc vědomě.

Jeho jednání sice plně odpovídá předvo-

lebnímu prohlášení jeho volební strany

Kostomlatsko, že budou porušovat zá-

kon, jak jsem na to již tehdy upozornil,

ale tento praktický čin by měl přimět

k zamyšlení zejména ty členy ZO, kteří

patří ke stejné volební straně, ale i ty

z vládního křídla nad tím, že nesou

značnou spoluodpovědnost, zejména

když jenom nečině a mlčky k věci při-

hlížejí... Na rozdíl od nich, přítomní

občané dali jasně najevo, co si o nemrav-

ném a zákon porušujícím jednání zastu-

pitele Klosovského myslí.

Poslední dnešní informace je o tom,

že se paní Hercokové, po mnoha důraz-

ných postrčeních ze strany Krajského

úřadu Středočeského kraje, konečně

podařilo jakž takž odpovědět na několik

otázek, které jsem jí položil někdy před

půl rokem. Již to samo vypovídá o jejím

přístupu ke službě občanům, za který

pobírá onen královský plat. Teď již

jenom zbývá, aby ty odpovědi - dle lite-

ry zákona - nechala zveřejnit na webu

obce, aby se o ty informace podělila se

spoluobčany. Protože jsem na mnoho

mých otázek jinak od vedení obce odpo-

vědi nedostával, budu tuto formu i nadá-

le využívat a doporučuji ji všem, komu

není lhostejné zejména to, jak jsou utrá-

ceny naše peníze. 

Jsem v této souvislosti zvědav, zdali

se paní Hercoková přiřadí ke slušnějším

občanům a stejně veřejně, jak v KN

napsala lež, tuto pomluvu opraví

a doprovodí omluvou, nebo bude dál

dělat mrtvého brouka...

Přeji všem dobrý rok 2012,

Josef Touš

Jeden pán mi přinesl...

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V letošním roce proběhla v Lysé nad

Labem, Milovicích n. L. a Kostomlatech

nad Labem TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.

Na Městském úřadu v Lysé n. L. za

účasti paní místostarostky M. Chloup-

kové a paní. Ing. I. Polenové byly po-

kladničky protokolárně otevřeny a pře-

počítán jejich obsah.

Celkem bylo vybráno:
45 020,- Kč

Z toho v Kostomlatech n. L. 
6 208,- Kč

Doprovodnou akcí v Lysé n. L. byl

ŽIVÝ BETLÉM, v Milovicích a Kosto-

mlatech krásný TŘÍKRÁLOVÝ KON-

CERT.

V Kostomlatech n. L. pan Král ob-

cházel obyvatele a oslovoval je v jejich

domovech.

Velké poděkování patří paní Ing. M.

Zajanové za uspořádání koncertu, kde si

s pěveckým spolkem Hlahol také zazpí-

vala. V letošním roce se podílelo na

těchto akcích mnoho dobrovolníků a já

jim tímto, za všechny potřebné, moc

DĚKUJI.

Děkuji tímto všem lidem dobré vůle

za přispění na tuto sbírku.

Za Farní charitu v Lysé nad Labem

Labutová Jaroslava

Tříkrálový koncert foto: z archivu Farní charity Lysá

● 18. ledna se konala 1. výborová

schůze v tomto roce.

● V lednu se naši členové zúčastňo-

vali valných hromad okolních sborů.

● Průběžně probíhá údržba výstroje

a výzbroje.

● HASIČSKÝ PLES připravujeme

na sobotu 3. března 2012 od 20 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni.

Za výbor SDH

Jaroslava Škorničková

Z  č i n n o s t i
S D H  H r o n ě t i c e
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1. Z projektu do projektu: Teprve na

rozhraní roku 2011-2012 končila

administrace dvouletého grantového

projektu školy. V tomto období byla

zároveň podána žádost o další čer-

pání peněz z OPVK projektem školy

Zkvalitnění a modernizace výuky
na základní škole. Druhá žádost

byla 17. 1. 2012 vrchním ředitelem

sekce operačních programů EU

schválena. V současnosti se připra-

vuje právní akt Rozhodnutí o pos-

kytnutí dotace. Realizace projektu je

plánována od 1. 4. 2012, ukončení

30. 9. 2014. Škola by měla být ve

všech třídách dovybavena technikou

s možností interaktivní výuky tak,

jako tomu bylo v případě prvního

projektu.

2. V roce 2013 oslaví škola 30. výročí
od svého otevření. Předpokládáme,

že v té době bude ukončena 1. etapa

druhého grantového projektu a celá

škola se bude moci pochlubit špič-

kovým vybavením při Dnu otevře-
ných dveří.

3. Společnost ČEZ zprostředkovaně

škole ohlásila celodenní výpadek
proudu na dny 25., 27. a 30. 1.

2012. Protože by škola nemohla

dodržet základní hygienické poža-

davky, ředitel vyhlásil 3 dny volna

pro žáky. Teprve po masivním pro-

testu rodičů se tento energetický

gigant rozhodl snížit výpadek prou-

du ze 3 dnů na jeden. Zapamato-

váníhodný precedens!

4. Plán divadelních představení:
9. 1. 2012: Cesta kolem světa za 

80 dní, divadlo Nymburk, 4. a 5. roč.

25. 1. 2012: Šípková Růženka, diva-

dlo Nymburk, 1.-3. ročník

14. 3. 2012: O zlém vlkovi a kůzlát-

kách, divadlo Nymburk, 1.-4. 

ročník

16. 5. 2012: Poklad na ostrově,

divadlo Nymburk, 4. a 5. ročník

5. KMD (mladý divák) zhlédl 13. 11.

v divadle Hybernia Quasimoda 

a 16. 12. v divadle ABC Krále

Leara, 16. 3. pojedou do divadla

V Dlouhé na Naše furianty.

6. Funkční je na škole i KMČ (mladý

čtenář) ve spolupráci s nakladatel-

stvím Albatros.

7. Pedagogické rady proběhly 21. 11.

a 23. 1.

8. Plavecká výuka započala 14. 11.

a končila 30. 1. za účasti 2.-5.

ročníku.

9. Eskalátor nese název pětiletý pro-

jekt testování znalostí žáků 2. stup-

ně, do kterého je naše škola zapoje-

na. Ve 48. týdnu proběhlo další tes-

tovací kolo.

10. Škola i letos na podzim (29. 11.)

pomáhala s hrabáním listí v naší

obci.

11. První zahraniční jednodenní
zájezd naší školy proběhl 14. 12.

a vedl do vánočních Drážďan. Děti

viděly Muzeum hygieny, paměti-

hodnosti města a tradiční trhy.

12. Druhý zahraniční zájezd naší
školy je naplánován na středu 4. 4.

2012 a povede do jarní Vídně.

13. Zápis do 1. ročníku proběhl v pon-

dělí 30. 1. 2012. Novela školského

zákona platná od 1. 1. 2012 mj.

zpřísňuje pravidla pro odklady
školní docházky. Pro OŠD je třeba

doložit doporučení školského pora-

denského zařízení a odborného léka-

ře nebo klinického psychologa,

znovu jsou po letech tedy nutné oba

doklady současně. Dále Školský

zákon č. 561/2004 Sb., ve znění 

k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2 ukládá

povinnost škole, že rozhodnutí, kte-

rým se vyhovuje žádosti o přijetí ke

vzdělávání, se oznamují zveřejně-
ním seznamu uchazečů pod přidě-
leným registračním číslem
s výsledkem řízení u každého ucha-

zeče. Seznam se zveřejňuje na veřej-

ně přístupném místě ve škole (hlav-
ní vchod) a v případě základní školy

též způsobem umožňujícím dálkový

přístup (www.skolakostomlaty.cz),
a to alespoň na dobu 15 dnů, obsa-

huje datum zveřejnění. Zveřejněním

seznamu se považují rozhodnutí,

18. prosince se konal volejbalový turnaj dětí foto: Marta Dvořáková

Zápis do 1. třídy foto: Marta Dvořáková



7

ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy   || ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy   || ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   šš kk oo ll yy

kterými se vyhovuje žádostem o při-

jetí ke vzdělávání, za oznámená. 

14. K datu uzávěrky je přijato 19 žáků,

dva se dostaví v náhradním termínu,

jeden OŠD (odklad školní docház-

ky) je akceptován, další dva jsou

v řízení.

15. V Hrdličkově muzeu byli žáci 

8. r. dne 16. 1. Pořad Láska ano, děti

ještě ne v kině Nymburk zhlédnou

žáci 8. a 9. r. ve středu 8. 2.

16. Pro 5. ročník proběhne v pondělí

20. 2. projektový den pod názvem
Les. Garantem je Eko Gymnázium

z Poděbrad. Podobný projektový

den proběhne ve čtvrtek 22. 3. pro

všechny ročníky v hale BIOS pod

názvem Recyklační hlídka, pořad

zaměřený na ekologii a odpadové

hospodářství a zpestřený exponáty

z IQ parku v Liberci.
17. Lyžařský výcvik byl od 6.-10. 2.

v Rodinném penzionu Homole

v Poniklé (www.rphomole.cz). 

18. Škola se zapojila do sportovního

projektu dvou olympijských vítězů

Změlíka a Šebrleho pod názvem

Odznak všestrannosti olympij-
ských vítězů (OVOV). Vyslanec

školy absolvuje na toto téma tříden-

ní camp ve středisku vrcholového

sportu v Nymburce.

19. Další sportovní aktivity: 25. 4.

Preventan cup (turnaj ve vybíjené),

3. 5. Mc Donald’s cup (turnaj v malé

kopané). Škola je zapojena do pohá-
ru ministra školství ve florbalu.

20. Vratky stravného probíhaly v mě-

síci březnu vesměs bezhotovostním

způsobem. Vratky v hotovosti bu-

dou od února po dohodě se zaměst-

nancem kuchyně. Díky zpětné vazbě

od rodičů bude škola poskytovat

každý měsíc vyúčtování v podobě

lístečku, který dostanou děti v ZŠ

a MŠ.

21. V pondělí 30. 1. proběhla instalace
keramických tabulí v posledních
třech třídách. Škola bude od tohoto

data plně vybavena tabulemi schop-

nými interaktivní projekce.

22. Technické podivnosti: Začínají

odcházet bojlery uvedené do činnos-

ti v roce 1983: všechny odešly sty-

lově: první 1. 7. 2011, druhý ve dru-

hém a třetí ve třetím lednovém

týdnu 2012. Poděkování firmě pana

Koutského za ochotu při řešení

havarijního stavu.

ZŠ Kostomlaty n. L.

ÚSPĚCH NAŠÍ 
SPOLUŽAČKY

Ve dnech 10.-11. 12. 2011 odjela

naše spolužačka Bára Šilarová na

Mistrovství ČR desetiletého žactva

v plavání do Plzně. Vybojovala šest

medailí. Dvě první místa, tři druhá

místa a jedno třetí místo. Bára plavala

štafety, 50 m, 200 m, 100 m a 400 m

volným způsobem. Je to výborná plav-

kyně, která se připravuje ve Sportovním

klubu policie Nymburk. My jí přejeme

i další takové úspěchy.

Veronika Bártová, žákyně 5. třídy
ZŠ Kostomlaty n. L.

VÁNOČNÍ VÍCEBOJ 

Vánoční víceboj se konal v hale BIOS 28. prosince. foto: Marta Dvořáková
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Každý čtvr-

tek v březnu

v době od 16:30

do 17:30 pro

vaše děti chystá-

me „Březnové
tvoření“ zamě-

řené na floristi-

ku, ubrouskovou

techniku, velikonoční dekoraci. Tvoření

je pro děti všech věkových kategorií,

tedy jak školkové, tak školní. Veškerý

materiál na tvoření bude zajištěn, bližší

informace se dozvíte na první hodině 

(1. 3.). Od 20:00 bude následovat tvoře-

ní pro dospělé. Obě tvoření povede

Gábina Jandlová.

Pokud se chystáte prodat nějaké

oblečení po dětech či příslušenství (lyže,

kola, brusle…), je možné dát do herny

DKK inzerát v podobě vyfotografované

či popsané věci spolu s vaším kontak-

tem, v herně bude váš inzerát dán

k nahlédnutí dalším návštěvníkům

herny.

Pokud máte chuť aktivně se účastnit

na vytváření programu a jednorázových

akcích pořádaných DKK, budeme velmi

rádi, pokud se nám ozvete. V současné

době sháníme zejména lektora na ang-

ličtinu pro předškoláky, pro tuto pozici

nepožadujeme žádné vysokoškolské

vzdělání, pouze dobrou angličtinu

a ochotu pracovat s dětmi.

KNIHOVNA

Začátek roku se pro knihovny nese

ve znamení ročního výkazu. Přinášíme

vám tedy v tomto čísle několik statistic-

kých údajů. K 31. 12. 2011 bylo v kni-

hovně k dispozici 3 738 knihovních

svazků. V loňském roce bylo učiněno 

1 369 výpůjček, z toho 875 krásné lite-

ratury pro dospělé, 92 naučné literatury

pro dospělé, 358 krásné literatury pro

děti a 44 naučné literatury pro děti.

Celkem knihovna registrovala 1 100

návštěv, což je o skoro 400 více než

v roce 2010.
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MINISTERSTVO PRÁCE

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

t e l :  6 0 3  2 1 8  8 2 0
www.klubkamarad.cz
www.kostomlaty-knihovna.cz

klub.kamarad@seznam.cz
info@kostomlaty-knihovna.cz

PROGRAM KLUBU KAMARÁD

DĚTSKÝ
KARNEVAL 

Kdy: v sobotu 25. 2. od 15:00 

Kde: v hale BIOS ZŠ 

Kostomlaty nad Labem  

● program pro děti plný soutěžení, 

zábavy, tančení a dovádění

● soutěž o nejlepší masky

● vstupné dobrovolné

● v maskách uvítáme i dospěláky

Prosíme rodiče, aby vzali dětem přezůvky.
Pro dospělé budou k dispozici návleky.

Děkujeme.
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Poznali jste se?

Z archivu Evy Nechanické poskytl Petr Nechanický Z archivu Evy Nechanické poskytl Petr Nechanický

V pátek 20. ledna uspořádala TJ

Sokol Kostomlaty Sokolský ples. Pouče-

ni z minulých plesů a negativních ohlasů

na termín plesu (buď před výplatou,

nebo během prázdnin) jsme se snažili

vybrat termín, který by snad mohl větši-

ně občanů vyhovovat. Opět to nevyšlo.

Přestože jsme se snažili zpříjemnit pro-

středí naší sokolovny, jak nejlépe jsme

ve stávajících podmínkách uměli,

návštěva nebyla taková, jak bychom si

představovali, což nás velice mrzí.

Dvojnásob nás však mrzí, že malá účast

byla i ze strany aktivních sportovců.

Víme, že dnešní finanční situace není

pro nikoho z nás příznivá, přesto nevěří-

me, že je to hlavní příčina malé účasti na

plese.

Pro příští plesovou sezonu se musí-

me proto zamyslet nad tím, proč právě

Sokolský ples nemá mezi občany tako-

vou odezvu jako ostatní plesy v Kosto-

mlatech.

Děkujeme všem, kteří se po celý

týden podíleli na přípravě plesu, podě-

kování patří hlavně všem níže uvedeným

sponzorům, kteří přispěli k vytvoření

bohaté tomboly. Myslíme si, že kdo na

ples přišel, nelitoval, dobrá hudba, před-

tančení juniorského páru, rychlá obsluha

a v neposlední řadě bohatá tombola při-

spěly k dobré nála-

dě všech zúčastně-

ných. 

Výbor 
TJ Sokol

Kostomlaty n. L.

Sokolský ples
ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   ss pp oo rr tt uu   || ZZ pp rr áá vv yy   zz ee   ss pp oo rr tt uu

TJ SOKOL KOSTOMLATY N. L. DĚKUJE TĚMTO SPONZORŮM
ZA FINANČNÍ NEBO VĚCNOU POMOC PŘI POŘÁDÁNÍ

SPORTOVNÍHO PLESU V ROCE 2012:

BOTANICUS OSTRÁ

DVŮR KOSTOMLATY N. L.

PÍSKOVNA DOUBRAVA

PIVOVAR NYMBURK

JITKA KRUPIČKOVÁ 

JEDNOTA NYMBURK

TRUHLÁŘSTVÍ PROŠEK

OBEC KOSTOMLATY N. L.

PEKAŘSTVÍ BRUNO

DIVADLO NYMBURK

ČEROZ - OVOCE A ZELENINA

ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ FIALA    

POHOSTINSTVÍ NA PLACE

POL MILOVICE

HRADIL CZ

RABAT MILOVICE

OTAKAR KOREC 

EVA MRŇAVÁ 

LUBOŠ KLOSOVSKÝ 

ING. JAN PODROUŽEK

ZBYNĚK ADAM

ADAM ŠULC

TOMÁŠ NOVÁK

JOSEF PETRÁŠ

Vánoční zpívání na Vápensku foto: Marta Dvořáková
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Osmisměrka
Po vyškrtání všech výrazů zbude šest písmen, která čtena
po řádcích tvoří tajenku: město ve středních Čechách.

AEROSOL, ARGENTINA, ARMÉNIE, ATLETIKA,

CÍNOVEC, DÝMKA, EMISAR, HONDURAS, 

HORSTVO, INGOT, KANEC, KOLÍN, KOLOMAZ,

KOŘIST, KOSTLIVEC, KOŠILE, KRAKATICE, 

KŘEMEN, KŘEMŽE, KŘÍŽOVKA, KURNÍK, LEDEN,

LEDNIČKA, LEGRACE, LIPSKO, MAROKO, MILAN,

MONOKL, MŽITKY, NÁROD, NASAVRKY, NEŠIKA,

NOŽÍŘ, ODKOP, OKLIKA, OLOVO, OTVOR, 

PALUBKA, PENTLE, PISTOLNÍK, PLESO, PŘÍČKA,

SEMAFOR, TELEVIZE, TERST, TIRANA, TOČNÍK,

VÝBOR, VYLADĚNÍ, YPERIT.

Občanské sdružení Toulavé Tlapky

bylo založeno v roce 2007 s cílem

pomáhat a dát druhou šanci zvířatům,

která byla odebrána

z nevhodných pod-

mínek, týraná nebo

z a n e d b á v a n á .

Veškerá činnost této

nestátní neziskové

organizace je hraze-

na pouze z darů lidí

s dobrým srdcem,

kterým není lhostej-

ný osud těchto zví-

řat. Členové sdruže-

ní a dobrovolníci

pracují ze všech sil, aby zvířatům zajis-

tili důstojné podmínky.

Po poslední kauze v Nemoticích

převzali do svého azylu nedaleko

Poděbrad  přes 80 zubožených psů, kteří

do té doby žili v otřesných podmínkách.

Nyní se v azylu nachází více než 140

psů a 80 koček. Je potřeba pro ně vytvo-

řit plnohodnotné zázemí, proto bychom

Vás rádi požádali o pomoc těm, kteří si

v „našem“ lidském světě sami pomoci

nedokážou. 

Uvítáme zejména:
- finanční dar na účet č.:

216955754/0300 u ČSOB 

- krmivo - granule, konzervy, maso

a jiné psí a kočičí dobroty

OBČANSKÉ 
SDRUŽENÍ
TOULAVÉ TLAPKY TRAVESTI SHOW

souboru Hvězdy z Prahy

Zveme Vás na celovečerní zábavnou

Počet míst omezen !!!! 
Info: +420/775 087 274      Těšíme se Vás - Vaše HVĚZDY Z PRAHY

V průběhu večera vystoupí nejznámější české,

ale i zahraniční zpěvačky jako např. Hanka

Zagorová, Eva Pilarová, Helena Vondráčková,

Madonna apod. Večer plný zábavy, kostýmů,

šperků, vtipů apod. 

Travesti kometa startuje 
v POHOSTINSTVÍ „NA PLACE“ 
dne 17. 3. 2012 ve 20 hod. 

Předprodej vstupenek: Pohostinsví Na Place

- spotřební materiál (deky, ložní prádlo,

ručníky, koberce, velké plastové pelíš-

ky - může být i použité, stelivo pro

kočky, potřeby na čištění, pevné velké

pytle na odpad, matrace…)

- stavební materiál (pletivo, dřevo -

desky, prkna…), krytiny na střechy

kotců, hřebíky, šrouby, cement...

Dary je možné předat osobně

v azylu u Poděbrad - návštěvu je nutné

domluvit předem na tel. 776 083 090,

nebo poslat balíček na adresu: P.O.Box

43, 158 00 Praha 5. 

NEJVĚTŠÍ pomocí je ale
poskytnutí milujícího a láskyplné-
ho domova některému z opuště-
ných zvířat.

Pejsky k adopci i ostatní informace
o sdružení naleznete na 
www.toulavetlapky.cz nebo 
www.facebook.com/toulavetlapky

Denisa Zárybnická,
předsedkyně sdružení


