
Vážení občané, 

v novém roce 2013 Vám všem přeji

pevné zdraví, štěstí, vzájemné porozu-

mění, ohleduplnost, životní optimismus

a hodně úspěchů v osobním i pracovním

životě.

V lednu proběhly dlouho očekávané

volby prezidenta, při kterých jsme si

mohli sami vybrat a rozhodnout, kdo

bude v čele státu příštích pět let. Nechci

polemizovat, zda ten či onen kandidát

byl lepší.  Bylo to svobodné rozhodnutí

občanů, kteří přišli k volbám a ten, který

získal největší podporu, zvítězil.

S dalším rokem volebního období

začínají nové úkoly. V prosinci 2012

schválilo ZO rozpočet obce s přebytkem

4 692 254 Kč, k poslednímu dni 

roku byl zůstatek na účtu obce cca 

4 500 000 Kč. Dohromady je to už

pěkná částka na to, abychom v letošním

roce realizovali nějaké investiční akce.

Přesto se letos všechny nepodaří usku-

tečnit. A jaké to budou? O nich rozhod-

nou zastupitelé na únorovém zasedání.

Existuje zásobník akcí, kterým by měli

zastupitelé přiřadit určitou prioritu tak,

aby se stanovilo pořadí jednotlivých

akcí. 

Z investičních akcí v základní škole

je to například dokončení rekonstrukce

vytápění po pavilonech, výměna oken

v pavilonu „C“, rekonstrukce střechy

nad kuchyní, multifunkční hřiště nebo

podlaha a regulace topení v hale BIOS.

V obcích je to vybudování chodníku

podél obytného domu Palivec nebo

u Jeřichů, vybudování komunikace

v ulici K Nádraží, části ulice Na

Cikánce, rekonstrukce veřejného osvět-

lení ve zbývajících ulicích v Kostomla-

tech, oprava kapliček v Rozkoši a na

Vápensku, vybudování míst pro kontej-

nery v Kostomlatech, Hroněticích nebo

na Lánech, nákup multikáry nebo vybu-

dování vjezdů. 

Z provozních záležitostí se jedná

o opravy komunikací v ulici Slepá,

Nymburská, Ke Strouze, Pod Remízem,

Požární a na Vápensku, úklid krajnic na

Lánech a v Hroněticích, odvodnění ulice
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Slovo starostkyMÍSTO ÚVODNÍKU
Milí čtenáři,
na tomto místě jste v minulých

dvou letech nacházeli pravidelný
úvodník. Dnes bychom zde vám rádi
poděkovali za přízeň, kterou nám vět-
šina z vás věnovala. Toto číslo Kos-
tomlatských novin je poslední, které
vzniklo pod naším vedením, rezigno-
vali jsme na své členství v redakční
radě. Toto rozhodnutí nás nikterak
netěší, nehodláme ale být šiřiteli zloby
a nevraživosti v Kostomlatech ani
okolních obcích.  

Za redakční radu Kostomlatských
novin 

František Brož

Poškozené zábradlí už je opravené.

Pokračování na str. 2
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Usnesení rady obce Kostomlaty nad Labem (leden)
Rada obce

Schválila:
– poskytnutí finančního příspěvku ve

výši 5 000,- Kč na provoz Polabského

motoráčku 2013;

– Dodatek směrnice č. 3 pro rok 2013

týkající se cestovních náhrad (podle

vyhlášky č. 427/2012);

– Rozpočtové opatření č. 10 k 31. 12. 2012;

– poskytnutí příspěvku MS Polabí ve

výši 15 000,- Kč;

– Smlouvu o podmínkách napojení,

o spolupráci a součinnosti při realizaci

plynárenského zařízení a o smlouvě

budoucí kupní číslo 9412002688/

2012/153790 uzavřenou mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a RWE

GasNet s.r.o. Ústí nad Labem (přive-

dení plynu pro 26 RD);

– seznam sponzorských darů přijatých

MŠ Kostomlaty nad Labem.

Povolila:
– majitelům pozemku (č. 761/8 v k. ú.

i obci Kostomlaty nad Labem) zvlášt-

ní užívání místní komunikace p. č.

761/1 – úplná uzavírka komunikace

29. ledna 2013, z důvodu stavebních

prací na p. č. 761/8.

DOCHÁZKA ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NA JEDNÁNÍ ZO KOSTOMLATY N. L. V ROCE 2012

Příjmení a jméno 2.2. 20.3. 24.5. 12.6. 25.7. 4.9. 4.12. % účasti

1. ADAM Zbyněk x x o x x x x 85,7

2. BÁRTA Martin x x o x x x o 71,4

3. DVOŘÁK Zdeněk, Ing. x x o o x x x 71,4

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

5. HRADILOVÁ Romana Ing. x x o x x x x 85,7

6. KEISTOVÁ Zdeňka, Dis. o x o x o x x 57,1

7. KLOSOVSKÝ Luboš o x x x x x x 85,7

8. PETRÁŠ Josef x x x x x x x 100,0

9. PODROUŽEK Jan, Ing. x x x x x o x 85,7

10. ŘASA Rudolf x x x x x x x 100,0

11. ŠÁGR Radek x x x o x o o 57,1

12. ZAJANOVÁ Miroslava, Ing. x x x x x x x 100,0

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

14. ZALABÁK Vladimír, Ing. x x x o x x x 85,7

15. ZINEK Michal o x x x o ukončil mandát k 3.9.2012 60,0

16. ZINEK Petr složil slib dne 4.9.2012 x o 50,0

Vysvětlivky: přítomen  x omluven  o neomluven  N

Nádražní a křižovatky ulic Hronětická

a 9. května, postupné přeložení chodní-

ků v ulici 9. května nebo s úpravami na

hřbitově. 

Z dlouhodobých akcí, jejich příprava

probíhá již několi let, je to kanalizace

v Hroněticích nebo příprava lokality pro

výstavbu 26 rodinných domů v jižní

části obce Kostomlaty. V lednu jsme

z Fondu životního prostředí obdrželi

akceptační dopis o zařazení naší žádosti

o kanalizaci  a do konce prvního čtvrtle-

tí bychom měli vědět, zda dotaci získá-

me či ne. Po konzultacích s firmou VIS

Hradec Králové, která žádost zpracová-

vala a celou projektovou dokumentaci

dále připravuje, jsme byli ujištěni, že

dotaci získáme. Tak uvidíme.

Co se týká výstavby 26 rodinných

domů, projektová dokumentace pro sta-

vební povolení je prakticky před dokon-

čením. Asi nejdelší dobu trvalo získat

různá vyjádření od zainteresovaných

společností, např, ČEZ, RWE

apod.

Vážení spoluobčané, v krát-

kosti jsem Vám nastínila pří-

klady akcí, které bychom rádi

letos uskutečnili. Věřím, že

i s Vaší pomocí se podaří při-

pravované akce zrealizovat.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce

Pokračování ze str. 1
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● Zpravodaj č. 7 z období červen až

listopad 1992 informoval o rezignaci

pana Jiřího Krejčího na funkci starosty.

12. listopadu 1992 se konalo veřejné zase-

dání obecního zastupitelstva. V dvou-

kolovém tajném hlasování členů OZ

byla starostkou zvolena paní MUDr.

Růžena Režná. Tajnou volbou byla také

doplněna obecní rada o pana Aloise

Rylicha.

● 5. září 1992 se na žádost občanů obcí

Doubrava a Kostomlátky uskutečnilo

místní referendum. Ze 175 zapsaných

voličů se 124 občanů vyjádřilo pro odtr-

žení obcí Kostomlátky a Doubrava od

Kostomlat nad Labem. Žádost byla

postoupena Ministerstvu vnitra ČR,

které s konečnou platností rozhodlo, že

obce Kostomlátky a Doubrava budou od

1. 1. 1993 samostatné.

ODBĚR NOVINEK Z WEBU OBCE
V dohledné době bude na webu obce

www.kostomlaty-obec.cz zprovozněn modul

Odběr novinek, který umožňuje registrovaným

uživatelům nastavit službu zasílání zpráv

o novinkách na webu. Lze nastavit výběr typu

informací, periodicita a podoba zpráv.
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Výsledky volby prezidenta České republiky v naší obci
Obec Kostomlaty nad Labem - souhrnné informace

Okrsky Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
počet zprac. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů

1. kolo 2 2 100,00 1 429 941 65,85 941 936 99,47

2. kolo 2 2 100,00 1 431 880 61,50 880 875 99,43

Obec Kostomlaty nad Labem

Kandidát Navrhující Politická 1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly strana příslušnost hlasy % hlasy %

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 47 5,02 X X

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 191 20,40 X X

3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 29 3,09 X X

4 Fischerová Taťana Občan KH 37 3,95 X X

5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 33 3,52 X X

6* Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 208 22,22 495 56,57

7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 67 7,15 X X

8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 141 15,06 X X

9+ Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 183 19,55 380 43,42

+) postupující kandidát    *) zvolený kandidát

Okrsek 1 – občané obcí Kostomlaty nad Labem, Lány a Rozkoš (souhrnné informace)

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů

1. kolo 1 251 821 65,63 821 818 99,63

2. kolo 1 251 766 61,23 766 763 99,61

Okrsek 1

Kandidát Navrhující Politická 1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly strana příslušnost hlasy % hlasy %

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 39 4,76 X X

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 158 19,31 X X

3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 23 2,81 X X

4 Fischerová Taťana Občan KH 34 4,15 X X

5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 28 3,42 X X

6* Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 192 23,47 424 55,57

7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 56 6,84 X X

8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 122 14,91 X X

9+ Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 166 20,29 339 44,42

+) postupující kandidát    *) zvolený kandidát

Okrsek 2 – občané obcí Hronětice a Vápensko (souhrnné informace)

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů

1. kolo 178 120 67,42 120 118 98,33

2. kolo 180 114 63,33 114 112 98,25

Okrsek 2

Kandidát Navrhující Politická 1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly strana příslušnost hlasy % hlasy %

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 8 6,77 X X

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 33 27,96 X X

3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 6 5,08 X X

4 Fischerová Taťana Občan KH 3 2,54 X X

5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 5 4,23 X X

6* Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 16 13,55 71 63,39

7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 11 9,32 X X

8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 19 16,10 X X

9+ Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 17 14,40 41 36,60

+) postupující kandidát    *) zvolený kandidát (čerpáno z www.volby.cz)
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TERMÍNY PŘISTAVENÍ 
VELKOOBJEMOVÝCH 

KONTEJNERŮ 
PRO ROK 2013

Lány
22. - 25. 2. 24. - 27. 5.
16. - 19. 8. 15. - 18.11.

Rozkoš
8. - 11. 3. 7. - 10. 6.
13. - 16. 9. 6. - 9. 12.

Vápensko
22. - 25. 2. 24. - 27. 5.
16. - 19. 8. 15. - 18. 11.
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ČÍSLA ROKU 2012
● narodilo se 22 dětí 

(12 chlapců, 10 děvčat)

● zemřelo 18 občanů 

(9 mužů, 9 žen)

● na OÚ bylo uzavřeno 6 sňatků

POČET OBYVATEL V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH K 1. 1. 2013

obec počet obyvatel z toho mužů z toho žen

Kostomlaty n. L. 1379 671 707

Lány 120 64 56

Rozkoš 104 53 51

Vápensko 55 23 32

Celkem 1827 897 930

Sběr textilu v roce 2012
Chtěli bychom Vám  a Vašim spolu-

občanům co nejsrdečněji poděkovat za

celoroční spolupráci při sběru textilu do

speciálních kontejnerů umístěných ve

Vaší obci.

Sběrem textilu a bot pomáháte ke

zlepšení životního prostředí a současně

i lidem v nouzi, kteří potřebují materiál-

ní pomoc. Snížením objemu komunální-

ho odpadu dochází navíc k finančním

úsporám Vaší obce.

Naše společnost pomáhá finančně

nebo materiálově např. Diakonii Brou-

mov, Oblastní charitě Červený Kostelec,

Farní charitě Beroun, Dětskému domovu

Sluníčko Liberec nebo Nadaci EURO-

NISA.

Pro Vaši informaci uvádíme, že jsme

u Vás v roce 2012 sesbírali celkem

1.700 kg sběrového textilu, cca 90 %

objemu je dále zpracováváno a využíváno.

Věříme, že nám se sběrem textilu,

který provádíme za podpory Minister-

stva životního prostředí ČR, budete

i nadále aktivně pomáhat. Ještě jednou

děkujeme za Vaší účinnou spolupráci.

DIMATEX CS

Datum Množství (kg)
Svezený textil

10. 7. 2012 50

17. 7. 2012 50

24. 7. 2012 50

31. 7. 2012 60

7. 8. 2012 100

14. 8. 2012 60

21. 8. 2012 60

28. 8. 2012 60

Datum Množství (kg)
Svezený textil

4. 9. 2012 80

11. 9. 2012 60

18. 9. 2012 100

25. 9. 2012 100

2. 10. 2012 50

9. 10. 2012 80

16. 10. 2012 80

23. 10. 2012 100

Datum Množství (kg)
Svezený textil

30. 10. 2012 50

6. 11. 2012 50

13. 11. 2012 80

20. 11. 2012 60

27. 11. 2012 50

4. 12. 2012 110

11. 12. 2012 80

21. 12. 2012 80

OBDOBÍ: ČERVENEC - PROSINEC 2012

Celkem (kg)   1 700

VÁNOČNÍ VÍCEBOJ 

27. 12. se uskutečnil 2. ročník vánočního pětiboje foto: Marta Dvořáková
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Poděkování
Děkuji, že mně bylo umožněno jako

správci haly BIOS během 4 let provést

úpravy v hale Bios, zařízení pro halu

a příslušenství. Tím zlepšit prostředí

hlavně pro žáky ZŠ a ostatní návštěvní-

ky. Zateplením haly bylo dosaženo

úspor na plynu až o 50%, což je mini-

málně 120 tisíc Kč za rok. Navýšena

byla i návštěvnost haly, což je zhruba

o 100 tisíc Kč ročně více. Tím se poved-

lo dokázat všem těm neschopným minu-

lým a některým současným, co si říkají

zastupitel, radní nebo starosta, kteří se

rychle naučili brečet od našich vládních

představitelů, že na tyto věci nejsou

peníze. S těmi schopnými jsme dokáza-

li, že to jde za použití selského rozumu.

Zvláštní poděkování patří všem

zastupitelům, kteří tyto akce podporova-

li, hlavně Ing. Vladimíru Zalabákovi

a těm, kteří si všimli, že mi v poslední

fázi dochází síly hlavně v boji s arogan-

cí, nezájmem, intrikami a lží. Přispěli

svým zájmem o věc a správně rozhodli

o rozšířené rekonstrukci šaten, sprch

a umývárny. Jsem rád, že jsem mohl

s takovými lidmi jako je Ing. Vladimír

Zalabák a ostatní zodpovědní zastupitelé

spolupracovat. Ještě jednou všem, kteří

se zasloužili o tuto věc, děkuji. Mrzí mě,

že nemohu poděkovat těm nejvyšším,

kteří by měli mít největší zájem, hlavně

co se týče prostředí pro děti a úspor.

S takovým přístupem, s jakým jsem se

setkal, opravdu není za co děkovat.

Omlouvám se těm, které jsem svým

odchodem zklamal, že jsem tento tlak

nadále nevydržel. 

Hale BIOS přeji hodně spokojených

návštěvníků. Dětem ZŠ ať v plné míře

využívají halu pro sport a jiné akce

a váží si toho, že mohou halu využívat

i v těch největších mrazech, což dříve

nebylo možné. Sám si pak přeji, abych

se ani já ani nikdo jiný nesetkal při pro-

sazování věcí, které evidentně mají při-

nést úspory a zlepšení prostředí s nezá-

jmem, neschopností, nadřazeností,

arogancí a urážkami od těch, kteří by

měli mít o tyto věci největší zájem. Nic

na tom nemění ani to, že mi starostka při

jednom vypjatém tel. rozhovoru, kdy

jsem si dovolil poznamenat, že za její

nemalý plat, bych očekával větší nasaze-

ní z její strany, mi bylo sděleno, že to

byla její velká chyba, když mi před čtyř-

mi lety tuto práci nabídla. Můj názor je,

že to byla chyba jen pro její osobu. Jen

více takových chyb, které přinesou do

obecní kasy 250 tisíc Kč ročně a chyb,

které přinesou zlepšení pro žáky ZŠ

a ostatní návštěvníky haly BIOS. 

K chování starostky bych rád pozna-

menal: Když už nemá tu schopnost

posoudit jinou práci než sekání trávy, ať

si nebere do svých úst chlapy, kteří něco

umí a v časové tísni 6-ti týdnů zachraňo-

vali to, co ona 7 měsíců se snažila držet

u ledu a po kladném zodpovědném roz-

hodnutí zastupitelů, když už nechtěla

přiložit ruku k dílu, se snažila tuto akci

bojkotovat. Myslím, že uvedená cena

402 tisíc Kč mohla být dle mého odhadu

minimálně o 20 – 25 % nižší, kdyby se

k tomu starostka nestavěla zády a v do-

statečném předstihu od 15. 11. 2011,

kdy dostala ode mě návrh, nedělala vše

pro to, aby se nic nedělalo. Co se týče

sekání trávy, bylo by zajímavé udělat

taky účet. Když např. benzín za

38 Kč/litr se vyhoupne nejméně na

60 Kč/litr, protože pro něj musí jet

výhradně sama starostka (při jejím den-

ním platu 2 500 Kč/den) plus spolujez-

dec. Zřejmě nemá nic důležitějšího na

práci.

Pokud mělo být poděkování za seká-

ní trávy a uvedení ceny za rekonstrukci

šaten včetně jmen řemeslníků cílenou

provokací a poslední kapkou do mého

poháru trpělivosti s chováním starostky,

musím uznat, že se to dokonale povedlo.

Zlikvidovala dalšího, který nechtěl nic

jiného než dělat svou práci dobře.

Starostka si může udělat další zářez na

pažbě - gratuluji. O tom, že brigádníci

umí většinou dobře pracovat, jsem se

přesvědčil v loňském roce, kdy se mnou

pracovali bratři Tomáš a Aleš Bártovi.

Ve stíženém prostředí, v ochranných

rouškách proti prachu, o sobotách, nedě-

lích a svátcích, jsme zateplili severní

a jižní stěnu haly BIOS. Za tuto zvláště

obtížnou práci jsem dal starostce píse-

mný návrh na drobnou odměnu pro

Tomáše a Aleše. Lístek, na kterém jsem

tento návrh předal, hodila ledabyle na

zem auta a následně udělala pravý opak.

Dodatečně vyhotovila smlouvu o díle,

čímž je připravila o příplatky a hodiny

jim seškrtala. Tím dala jasně najevo, že

děkovat může pouze ona a jenom těm,

kterým chce a ne těm, co si to opravdu

zaslouží.

Přeji Vám hodně úspěchů při řešení

problémů spokojených s našimi obcemi

a pevné nervy při řešení problémů, které

jsou spojeny s osobou mnohokrát zápor-

ně označovanou.

František Touš,
Školní 337, Kostomlaty n. L.

Otevřený dopis zastupitelům

V minulém článku jsem poukazoval

na některé nešvary v naší obci. Zda se

něco zlepšilo, může posoudit každý

z vás. Psal jsem též, že takových problé-

mů je více a já na ně budu upozorňovat

a psát o nich. Tak tedy plním svůj slib.

Zároveň bych rád znal i vaše názory.

Pište na „PetrBraun@atlas.cz“

Tentokrát se chci věnovat problema-

tice vycházející z platných právních

předpisů ČR. Konkrétně se jedná o zákon

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném

znění a jeho dvěma paragrafům (§30

a §31 odst.). V těchto paragrafech je sta-

novena povinnost obce zabezpečit řádné

označení budov a ulic. Jaká je však sku-

tečnost? Vytiskněte si z internetu mapu

obce s názvy ulic a vydejte se je hledat.

Myslím, že by i nejeden člen „Rychlých

šípů“ měl při této „bojovce“ problém.

A proč? No protože ač na mapě jsou uve-

deny názvy ulic, tak ve skutečnosti ulice

označeny nejsou. Jedná se např. o ulice

Nymburská, Hradišťská, K cihelně, Na

bahnech, Hronětická,… a tak bych mohl

pokračovat dále a dále. O označení

budov ani nemluvě, neb těch neoznače-

ných je více než dosti. A tak se tedy

ptám… Ví se o tomto nedostatku a jen se

přehlíží, či se o tom neví neb to nikoho

nezajímá? Možná si člověk řekne

„maličkost“. Ale u těch to začíná. Vždy

jde totiž o přístup. A při správě veřejné-

ho majetku obzvláště.

Není se čemu divit. Ten přístup

obecního úřadu je dlouhodobě neměnný.

Pro názornost uvedu příklad amaterismu

a špatného přístupu ke svěřenému

…pokračování „Šedé kroniky obce Kostomlaty nad Labem“
aneb ztrácí se radnice v paragrafech jako občan v obci?

Pokračování na str. 6
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majetku. Nedávno jsem upozornil

Obecní úřad na projíždění nákladního

vozidla Tatra 815 mix po veřejné zeleni

v blízkosti nádraží ČD. Jedná se o poze-

mek v majetku naší obce. Chtěl jsem jen

vědět, zda to bylo na základě řádného

oznámení a následného povolení.

A ejhle… Byl jsem odkázán do patřič-

ných mezí větou: „Nemáte asi co na

práci než šmírovat?!“ řekla pí Černá. No

pěkná ukázka profesionálního přístupu.

Nikdo po nikom nechce, aby šmíroval.

Toho jsme si v bohaté historii našeho

národa užili dost. Co bychom však měli

chtít, je vyžadovat dob-

rou práci od těch, kteří

jsou placeni za správu

veřejného majetku.

Mimochodem zajímalo

by mne, kdyby se zmi-

ňovaná Tatra 815 mix

pohybovala bez povo-

lení po pozemku pí

Černé. To by jednání

vypadalo jistě jinak.

Zákon, přesně §

103, odst. 4, písm. c)

jasně ukládá obcím

zabezpečit místní záležitosti veřejného

pořádku, nikdo doposud nezasáhl ani při

neoprávněném záboru veřejného pro-

stranství na pozemku č. 28/1. O tomto

problému jsem psal v minulém článku.

Na tomto pozemku (jedná se o pozemek

za poštou) je dlouhodobě složen majetek

cizích vlastníků na pozemku obce. Jedná

se stále buďto o flagrantní a dlouhodobý

nezájem vedení obce o obecní majetek,

či o neznalost svých povinností.

Slyšel jsem již i takové doporučení:

„Si zvykni“. Já říkám NE! Nebudu si

zvykat. Zasloužíme si to my všichni,

kteří poctivě platíme daně a dodržujeme

zákony. Zasloužíme si žít v obci, kde je

uplatňováno právo, existuje úcta k člově-

ku a jsou plněny povinnosti k soukromé-

mu či veřejnému majetku bez rozdílu.

Zasloužíme si žít v obci, kde vítězí pro-

fesionalita nad lajdáckým amatérismem.

Vždyť obec vynakládá z vašich daní

např. více jak 512 500 Kč na plat

a požitky naší paní starostky.

V Kostomlatech dne 15. 1. 2013

Petr Braun

Pisatel použil ve svém článku pouze
veřejně dostupné informace.

Na velmi důležité jednání ZO

o rozpočtu obce se dostavilo pouze 12

zastupitelů. I díky tomu jsme mohli být

svědky tak říkajíc pohádkových výje-

vů: ruším zrušení toho, co jsem odhla-
soval, nebo jak by řekl Švejk: na tom

zasedání našich zastupitelů se situace
měnila každým okamžikem... A nepře-

kvapí, že i tento veletoč byl důsledkem

naprosto nepřipraveného jednání ZO

a nepravdivých informací, na základě

kterých zastupitelé měli rozhodovat...

Ostatně celé jednání od začátku,

přes nejednu „veselou příhodu z natá-
čení“, jako byla ta již zmíněná třístup-
ňová hlasovačka, až do konce se neslo

již v naší obci tradičním duchu nepři-

praveného, před veřejností nejednou

dobře utajeného jednání o takovém

detailu jako je utracení nějakých 20

milionů našich Kč... Proto nepřekvapi-

lo, když v závěru toho představení, po

zhodnocení práce z našich peněz krá-

lovsky placené paní starostky, se jí spo-

luobčan Filip dotázal, jestli neuvažova-
la, že by z funkce odstoupila? Ne
neuvažovala, dostalo se nám okamžité,

striktní a chybu nepřipouštějící odpo-

vědi paní Hercokové...

Na tom jednání - mimo jiné - schvá-

lilo ZO i novou obecní vyhlášku

o poplatcích. Schválilo ji rychle a bez

diskuse, občan neměl možnost ani tam

ani před tím se s ní seznámit, takže

netušil, co bylo zastupiteli schváleno.

Po jejím následném přečtení na webu

obce jsem přesvědčen, že ani zastupite-

lé asi netušili, jaký text jim paní

Hercoková ke schválení předložila.... 

Jenom při zběžném přečtení této

OZV č 1/2012 jsem zjistil:

● V článku 4 této OZV se v odstavci 

3. píše: Při plnění ohlašovací povin-
nosti je držitel psa povinen současně
sdělit správci poplatku některé další
údaje stanovené v čl. 26 této vyhlášky.
Konec citace. Ta OZV má článků ale

jenom 25...

● V čl. 5 této OZV pak pro některé

části obce zcela vypadl parametr vlast-
ník psa (nebo je nadbytečně uvedený

pro zbytek...), působí to pak dojmem,

že pro určení zvýšené sazby za druhé-

ho psa platí v různých částech obce

různá pravidla.

● V čl. 8 (což je převážně doslovný

opis §4 zákona o místních poplatcích)

pak ta OZV sice v odstavci 1 konkrét-

ně vyjmenovává za co všechno

a v odstavci 2 kdo platí (fyzické i práv-
nické osoby, které užívají veřejné pro-
stranství způsobem uvedeným v odstav-
ci 1), ale když dojde na výčet
jednotlivých sazeb, zjistíte v čl. 12 té
OZV, že v naší obci vybíráme poplatky
pouze za umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování
služeb a prodeje a za umístění reklam-

ního zařízení. Proč tedy ten dlouhý
podrobný výčet zpoplatněných činností
v čl. 8 OZV? Jinými slovy: například
za desítky na obecních pozemcích
trvale parkujících vozidel nejenom
že do obecní pokladny nic nezíská-
me, ale ještě zaplatíme za poničenou
zeleň, rozježděné chodníky, o nebez-
pečí a komplikacích pro občany
i obcí jenom projíždějící řidiče ani
nemluvě.
● Další povinnosti uvedené v neexis-
tujícím čl. 26 této od 1. 1. 2013 plat-
né OZV nám plátcům - tedy občanům

přikazuje plnit ještě i článek č. 11 této

vydařené OZV.

● Pro nedostatek místa ani neoteví-
rám problematiku, která se zjeví při
podrobnějším pohledu na tuto naši
novou OZV...

Kdyby měli občané včas k dispozici

materiály, které bude OZ projednávat,

mohlo by se - mimo další důležité efek-

ty - poměrně snadno předcházet schvá-

lení takto podivných obecních vyhlášek.

Jenže když není vůle paní Hercokové

pracovat pro své zaměstnavatele trans-

parentně a ve spolupráci, když navíc

kvalita její odváděné práce je dlouhodo-

bě taková jaká je, pak nepřekvapí, že

potřebné podklady pro rozhodování

nemají včas a kompletní ani zastupitelé,

pak mohou vznikat i takovéto OZV

a spousta dalších paskvilů...

„NOVINÁŘSKÁ PRÁCE JE ZVEŘEJŇOVAT TO, CO NĚKDO NECHCE, ABY BYLO
ZVEŘEJNĚNO. VŠECHNO OSTATNÍ JE REKLAMA,“ (GEORGE ORWELL)

Pokračování ze str. 5
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Což pak teprve asi obsahuje schvá-

lený obecní rozpočet, když jednoduchá

OZV je takový unikát. Malý test: Kdo

si při přečtení návrhu rozpočtu (tedy

pokud se mu vůbec dostal do ruky...)

všimnul, že rozpočet obce na letošní

rok je přebytkový, o nějakých cca 

8 milionů Kč? Kolik peněz celkem

zaplatíme za telekomunikační služby

a za jaké? Kolik celkem zaplatíme za

benzín?

Místo informací užitečných a sro-

zumitelných pro občany, můžeme

v KN číst nemalé pasáže - okopírovaná

usnesení obecních orgánů. V těch

podivných textech je přitom značné

množství „informací“, jejichž smysl

a význam není často schopen vysvětlit

ani jejich autor. Možná si tyto texty čte-

náři KN skutečně žádají, nic to nezmě-

ní na mém přesvědčení, že by místo

nich bylo pro všechny mnohem přínos-

nější zveřejnit v KN včas a srozumitel-

ně třeba návrh obecního rozpočtu, tak,

aby mu porozuměla většina spoluobča-

nů a měli tak představu, za co chce

obec jejich peníze utratit a případně

k němu mohli vznést připomínky. Už

jsem měl v ruce nejedny cizí obecní

noviny, ale otrocky kopírovaná usnese-

ní jsem v žádných nikdy neviděl, ostat-

ně ani v jiných novinách, kdo by to

kupoval, že? 

A když jsem se zeptal na smysl

publikování těchto textů v KN a sdělil

svůj názor na práci novináře, pan šéfre-

daktor zareaguje manýrami hodných

budovatelů jasných zítřků, když na

stránkách KN otiskl nejdříve na titulní

stránce svůj „vysvětlující“ komentář

a teprve až o několik stránek dál můj

text, na který pan šéfredaktor předem

čtenáře patřičně připravil, aby si snad

občan, bez berliček redakce, neudělal

na věc názor vlastní... No a zase pěkně

po vzoru budovatelů neváhá pan objas-

ňující redaktor při tom napsat něco

vlastních výmyslů, to aby ovčani snáze
a správně pochopili. Pak už jen stačí

další manipulační praktika: nepřipustí-

me žádnou, natož včasnou opravu

redakčních výmyslů a máme stádečko

ovčanů pěkně pod kontrolou... 

Ono je nesrovnatelně jednodušší

zkopírovat do KN stránku textu, než

pobýt několik hodin na jednání OZ

a pak z toho ještě napsat spoluobčanům

srozumitelně zprávu. Jenže když pan

šéfredaktor na ta jednání ZO ani

nechodí ani si nedá práci přečíst si ales-

poň zápis z nich, snadno se mu přihodí,

že zveřejní pouze svoje fabulace na

téma co by, kdyby...

Pane Broži, pokud byste místo

ukvapeného publikování svých úvah

o možném mém mlácení prázdné
slámy odvedl alespoň základní práci

novináře, snadno byste zjistil, že než

jsem já psal do KN o možnosti dotovat

škrt vládou krácené finance pro školu

z peněz obce, již jsem požádal o tento

postup ZO. A je naprosto jedno, že

„pouze“ jako občan a nečekal jsem na

zasedání Školské rady, jejíž jednání

v té chvíli ani nebylo v dohledu. Na té

radě jsem pak otevřel i tento bod a dis-

kuse k němu byla dost zajímavá, místy

překvapivá. A zatím naposledy jsem se

k této věci vrátil při projednávání obec-

ního rozpočtu, protože zástupci obce

ve ŠR jaksi neměli potřebu se věcí

zabývat a OZ ještě ani jednou nemělo

potřebu vyžádat si od nich informace

z jednání ŠR.. Na rozdíl od jiných obcí,

které když někam vyšlou svého zástup-

ce, požadují od něj minimálně zpětnou

vazbu... Vidíte, pane Broži, kolik pod-
statnějších sdělení mohlo být vytiště-
no místo Vašich úvah co by, kdyby.
Pak kdo mlátí prázdnou slámu...

Josef Touš

(Pozn. red.: Odvedli jsme základní
práci novináře, jak pisatel požaduje.
Zjistili jsme, že návrh OZV, o níž se v
textu píše, že ji neměli zastupitelé k dis-
pozici včas, dostali zastupitelé 14. listo-
padu.)

Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych se krátce vyjádřila k dopisu pana
Touše (str. 5). Je až s podivem, jak něk-
teří lidé rychle zapomínají. Myslí si, že
když před lety šla řada věcí v podniku
provádět jen tak, bez jakéhokoli schvále-
ní, tak že to jde dělat v dnešní době také.
Bohužel to tak není. Nelze začít provádět
rekonstrukci sprch a šaten v takovém
rozsahu, v jakém se prováděla, bez pro-
jednání a schválení v zastupitelstvu,
podepsání smlouvy apod. Bez tohoto
„papírování“ se v dnešní době neobe-
jdeme.  Možná si také někteří myslí, že
křikem, arogancí a vyhrožováním něče-
ho docílí. Opak je pravdou. 

A na závěr malý dovětek. Nechci se
nikoho dotknout, každý si určitě prošel

obdobím dobrým i obdobím špatným.
Ale je až s podivem, že člověk v invalid-
ním důchodu vykáže okolo 250 odpraco-
vaných hodin za měsíc, když fond pra-
covní doby je 160 až 180 hodin. Úsudek
ať si udělá každý sám.

Mgr. Milena Hercoková

Při závěrečných korekturách jsem

k svému překvapení objevil v novinách

tento text starostky. Mohl jsem sice vyu-

žít pravomoci šéfredaktora a pirátsky vlo-

žený text neotisknout, ale to by se čtenáři

nedozvěděli, jak se věci mají. Rozhodl

jsem se tedy reakci starostky otisknout

s tímto komentářem. Ať čtenáři vědí…

A pro mne o důvod víc, proč Kostomlat-

ské noviny dál dělat nechci.               FB

Vyjádření k dopisu pana Františka Touše

P Ř I P O J U J E M E  S E  K  P O D Ě K O V Á N Í



Miniškolička je

od ledna otevřená

každou středu od

8:00 do 12:00 hod.,

určená je pro děti od 2 let. Děti se v ní

postupně připravují v malém kolektivu

na vstup do školky, zvykají si na ostatní

děti bez maminky. Pokud máte zájem,

kontaktujte nás, nebo přijďte ve středu

na návštěvu.

Lekce kreativního tvoření s Gábi-
nou pro dospělé budou v letošním roce

probíhat každé druhé úterý v měsíci 

(12. 2., 12. 3., 9. 4., 14. 5. a 11. 6.).

Vynášení Morany je starý pohan-

ský zvyk, který se dodržuje pátou postní

neděli, tzv. „smrtnou“. Tento rok vychá-

zí Smrtná neděle na 17. března, proto

jsme na tento den připravili již tradiční

cestu k Labi, kde Moranu upálíme. Sraz

všech účastníků bude u separačního

dvora v 15:00.

27. března se můžete v odpoledních

hodinách přijít velikonočně naladit na

Velikonoční tvoření. Těšte se na floris-

tiku, pletení pomlázek nebo zdobení

perníčků. Z důvodu omezeného prostoru

a nákupu materiálu bude tato akce pouze

na rezervaci. Zájemce prosíme, aby se

hlásili v klubovně DKK nebo e-mailem,

a to do 20. března.

Letos už počtvrté chystáme Noc
s Andersenem. Tentokrát se tato celo-

státní akce na podporu dětského čtenář-

ství uskuteční 5. dubna. Bližší informa-

ce budou od března na webových

stránkách knihovny a Dětského klubu

Kamarád.

Pokud máte chuť aktivně se účastnit

na vytváření programu nebo jednorázo-

vých akcích pořádaných DKK, budeme

velmi rádi, pokud nás kontaktujete.

Děkujeme všem, kteří jste nám v roce

2012 pomáhali a kteří nám pomáháte

i v letošním roce. Do konce školního

roku pro vás ještě připravujeme

Sportovní rodinný den, Dětský den nebo

Kolečkiádu.

V roce 2012 navštívilo hernu DKK

v pondělí celkem 175 rodičů a 145 dětí,

v úterý celkem 467 rodičů a 607 dětí, ve

čtvrtek celkem 235

rodičů a 362 dětí.

KNIHOVNA
I za knihovnu přinášíme několik sta-

tistických údajů: v roce 2012 jsme zare-

gistrovali 66 čtenářů, z toho 22 do 15 let.

Celkem jsme poskytli 1301 výpůjček,

z toho 409 dětské literatury.

Ke konci roku jsme nakoupili nové

knihy. Nabízíme vám drobnou ochut-

návku nových titulů.

Petra Hůlová: Čechy, země zaslí-
bená – hrdinka nového románu Petry

Hůlové přijíždí do Čech, aby si vydělala.

Příběh Olgy je výpovědí o nelehkém

životě v cizí zemi. Vyprávění se pokouší

vyrovnat se se stereotypy, týkajícími se

jak Ukrajinců, českých zaměstnavatelů

a neziskových organizací, tak žánru

"gastarbeiterského románu", který živo-

ty svých hrdinů často redukuje na boj za

slušnou materiální existenci a rodinné

štěstí. 

Simon Mawer: Dívka, která spad-
la z nebe – Marian Sutro je napůl

Angličanka, napůl Francouzka. Ve tře-

tím roce druhé světové války ji mimo

jiné právě pro její perfektní znalost fran-

couzštiny naverbuje francouzská sekce

britských zvláštních jednotek a Marian

se začne připravovat na výsadek v oku-

pované Francii. Během náročného

výcviku se naučí zacházet se zbraněmi,

výbušninami a vysílačkami, snášet

fyzickou zátěž i drsné metody výslechu,

skákat padákem a pohybovat se v utaje-

ní v zemi, kde stejně nebezpeční jako

okupanti mohou být kolaboranti nebo

zdánliví spojenci. Její mise ve Francii

má ale kromě podpory domácího odpo-

ru ještě jedno, velmi speciální poslání:

přesvědčit mladého fyzika Clémenta,

jehož výzkum by spojenci rádi využili

v nevypsaném závodu o zkonstruování

atomové bomby, aby opustil svou zemi

a odletěl do Anglie. Skutečnost, že ji

s Clémentem pojí citové pouto z dob

společného dospívání, může Marian

pomoci - anebo jí úkol hodně zkompli-

kovat.

Cormac McCarthy: Suttree –

McCarthyho opus magnum, román

Suttree, je situován do tennesseeského

Knoxvillu 50. let dvacátého století. Jeho

hrdinou je Cornelius Suttree, mladík

v Kristových letech, jenž sešel z pravé

životní cesty jako kdysi Dante a nyní

v černé komedii hledá sám sebe i vlastní

spásu. Na živobytí si vydělává rybaře-

ním na řece Tennessee a protlouká se

knoxvillským peklem plným odpadlíků,

vyděděnců a zatracenců - bez spolehli-

vého průvodce, zato s mnoha svérázný-

mi souputníky. Autobiografické dílo, na

němž McCarthy pracoval více než dvě

desetiletí, se vyznačuje mnohovrstevna-

tým vyprávěním, jazykovou invencí,

myšlenkovou hloubkou a v neposlední

řadě netypickým svébytným humorem.

(anotace převzaty z www.kosmas.cz)
Další tituly: Magda Váňová: Ať myši

nepláčou; Jiří Kratochvil: Dobrou noc,

sladké sny; Lauren Brooke: Dokonalý

tým; Jo Nesbo: Doktor Proktor a prdicí

prášek; Peter Wawerzinek: Krkavčí

láska; John Greene: Mámin seznam;

Inna Rottová: Milenci oddané manžel-

ky; Michal Viewegh: Mráz přichází

z Hradu; Ronni Cooper: Nástrahy velko-

města; Vladimír Liška: Největší tajem-

ství Adolfa Hitlera; J. D. Robb:

Neomylný instinkt; Miloš Urban: Praga

piccola; Martina Formanová: Snědla

dětem sladkosti; Jo Nesbo: Sněhulák;

Jonas Jonasson: Stoletý stařík, který

vylezl z okna a zmizel; Lars Kepler:

Svědkyně ohně; Pavel Kohout: Tango

mortale; Miroslav Kasáček, Luděk

Navara: Volavčí sítě; Tomáš Keltner: Já

věřím; Adele Faber, Elaine Mazlish: Jak

mluvit, aby nás děti poslouchaly; Peggy

Joy Jenkinsonová: Jak rozvíjet dětskou

spiritualitu; David Walliams: Babička

drsňačka; Bitva na pláni Astrégů; Čerto-

vo kopyto - soubor undergroundových
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Dětský klub Kamarád – program 
pondělí ovt 00:51-00:41 ření pro školní dě� 

s Gábinou 
15:30-15:50 pískání s kocourkem  

úterý 9:00-9:15 cvičení pro dě� do 1 roku
9:30-9:45 cvičení pro dě� 1-2roky 
10:00-10:30 program pro dě� od 2 let 
10:45-11:00 tvoření 

14:30-15:00 anglič�na pro první třídu 
15:00-15:30 anglič�na pro předškoláky 

středa miniškolič ím 00:61-51:51ak čové hry 
čtvrtek  03:41-00:41 čtenářský kroužek 

16:00-17:00 Klubáček 
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DĚTSKÝ 
KARNEVAL 
Kdy: v neděli 3. 3. od 15:00 

Kde: v hale BIOS ZŠ 

Kostomlaty nad Labem  

● program pro děti plný soutěžení, 

zábavy, tančení a dovádění

● od 16 hod. Vodnická pohádka

● soutěž o nejlepší masky

● vstupné dobrovolné

● v maskách uvítáme i dospěláky

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

Děkujeme.

pohádek; Loic Dauvillier: Dítě s hvěz-

dičkou; Zuzana Majíčková: Fotbalový

sen; Jak maminka vylezla na věž; Ivona

Březinová: Johanka z parku; Gareth

P. Jones: Kletba rodu Bardulfů; Petra

Braunová: O chlapci, který spadl z nebe;

Lenka Brodecká: Pišťucha má problémy;

Ernst Hans Gombrich: Stručné dějiny

světa pro mladé čtenáře; Martina

Drijverová: Tajemný kůň aneb Cesta za

českými památkami; Petra Braunová:

Tramvaj plná strašidel; James Herriot:

Vánoční koťátko. 

Během měsíce února máme slíbenou

návštěvu knihovnic z Kutné Hory, které

nám přivezou nové knihy.

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
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1. Dnes se sponzory 17. 10. navštívili

žáci 1. a 2. třídy pražskou zoo.

2. Stejné třídy jely den poté do Hál-

kova divadla na Perníkovou cha-
loupku.

3. Na Krkonošskou pohádku jely děti

z 1.–5. třídy 15. 11. a osmáci navští-

vili Hrdličkovo muzeum v Praze.

4. Ve 48. týdnu proběhla ve všech tří-

dách 1. stupně a zbývajících dvou

třídách 2. stupně montáž dataprojek-

torů a notebooků z druhého šablono-

vého projektu čerpání peněz z EU.

5. Tentýž týden proběhla montáž zbýva-

jících dvou interaktivních tabulí. Od

tohoto data jsou všechna kantorská
pracoviště vybavena: interaktivní
tabulí, dataprojektorem a počíta-
čem, či notebookem z financí EU.

6. Třetí zahraniční zájezd naší školy
měl cíl v Linci a Steyru v předvá-

nočním čase dne 5. prosince.

7. Druhý den jsme se zúčastnili Běhu
Emila Zátopka v Lysé n. L.

8. „Neviditelnou výstavu“ zhlédly děti

ze 6. třídy v pondělí 10. prosince

v Praze.

9. Stále se účastníme projektu „Ovoce

do škol.“

10. Ženich pro čertici byl název pohád-

ky, na kterou se jely podívat děti

z 1.–5. třídy dne 13. 12.

11. Florbalovým turnajem a Vánočním

koncertem ZUŠ jsme zakončili

kalendářní rok 2012.

12. Nový rok nás přivítal  7. 1. prasklým

vodovodním potrubím, závadou na

elektroinstalaci a opět rozbitou myč-

kou nádobí ve školní kuchyni.

Zvyklí na trampoty dosluhujícího
zařízení kuchyně jsme vše v roz-
mezí dvou dnů opravili.

13. Revize Tv náčiní proběhla 9.- 10. 1.

2013 a přinesla potřebu dovybave-
ní kabinetu Tv.

14. Na výstavu do Lysé „Chovatel“ se

jely podívat děti ze 7.třídy v pátek

11. 1.

15. Schůzka Školské rady (ŠR) probě-

hla v pondělí 21. ledna za účasti

ředitele školy, mj. byl projednán

žalostný stav kuchyňského zařízení

a navržen postup řešení.

16. ŠR pracuje v tomto složení: 3 zá-

stupci zřizovatele, 3 zástupci rodičů,

3 zástupci pedagogů. Na konci škol-

ního roku uplyne mandát všem vole-

ným členům a proběhnou nové
volby do Školské rady. 

17. Předškoláci z MŠ se byli 24. ledna

podívat na současné prvňáčky, aby

věděli do čeho půjdou.

18. Zápis do 1. třídy se uskutečnil

v pondělí 4. 2. 2013 od 13 hodin,

náhradní termín 11. 2. 2013. Dosta-

vilo se 18 dětí (výhled na čtyři roky

dopředu: 28 – 29 – 18 – 26).

19. Pololetní pedagogická rada se sešla

28. 1., vysvědčení (v našem případě

Výpis z vysvědčení) se rozdávalo ve

čtvrtek 31. 1. Následoval jeden den

pololetních prázdnin.

20. V následujícím 6. týdnu jel KMD do

Divadla Pod Palmovkou na pořad

„Ještě jednou, profesore.“
21. Druhý den 8. 2. jel florbalový krou-

žek podívat do Prahy na opravdový

zápas.

22. V 8. týdnu od 18.–22. 2. budou

jarní prázdniny.

ZŠ Kostomlaty nad Labem

Srdečně Vás zveme na

10. Staročeský myslivecký bál,
který se bude konat 22. února 2013 od 20 hodin v sále Sokolovny.

K tanci a poslechu hraje skupina UNIKÁT.

Bohatá tombola.

Kácení a řez 
rizikových stromů 
stromolezeckou

technikou 

tel.: 606 527 091

www.kaceni.eu
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V Novém roce

jsme zahájili provoz

mateřské školy 7. 1.

2013. Díky velkému

vánočnímu dárku

v podobě nového

pavilonu s názvem

Sluníčka jsme mohli

přivítat v MŠ o 25

dětí více, čímž se

zvýšila celková

kapacita MŠ na 81

dětí. Do nové třídy

bylo přijato 11

chlapců a 14 dívek.

Zpočátku ještě některým

dětem scházela maminka,

ale jiné zas naopak plaka-

ly, když měly odejít ze

školky domů. Věřím, že si

děti jistě brzy zvyknou na

nové prostředí MŠ, na

nové kamarády i paní uči-

telky a že slzičky brzy

ustanou. V novém pavilo-

nu na děti čekaly paní uči-

telka Bc. Jana Zábranská a paní učitelka

Mgr. Eva Černá, která do naší MŠ nově

nastoupila. Také v Kytičkové třídě se na

děti těšila nová paní učitelka, která se

jmenuje Jana Jechová.

Koncem ledna navštívilo MŠ Petr-

paslíkovo divadlo s pohádkou „Když se

čerti ženili“. Představení s čertíky se

nám všem moc líbilo.

Nadšené jsou děti také ze zimních

radovánek. Díky sněhové nadílce jsme

mohli bobovat na školní zahrádce, kres-

lit obrázky do sněhu, ale také třeba pro-

vádět a pozorovat některé pokusy se

sněhem.

Sněhová pokrývka nám také umožni-

la hledání a rozlišování stop zvířat, které

jsme pozorovali při procházce ke krmel-

ci. Zvířátkům jsme donesli nasbírané

kaštany a žaludy, některé děti přinesly

z domova i seno, suchý chléb a zeleninu.

Děti si sníh opravdu užívají, a proto

bych jim přála, aby sněhová nadílka

vydržela co nejdéle.

Mgr. Markéta Borecká, 
ředitelka MŠ

Mateřská škola Kostomlaty nad Labem

Děti z nového pavilonu. foto: Marta Dvořáková
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Konec kalendářního roku a začátek

roku nového jsou ve všech organizacích

předmětem bilancování, jak byly napl-

něny stanovené plány, co se nepodařilo

a jak co zlepšit v tom roce novém. Před

tímto úkolem stojí i kostomlatští

SOKOLOVÉ. Na pátek 15. března je

svolána do místní sokolovny Valná hro-

mada se začátkem v 18.00 hodin. 

Pro sokolské jednoty však letos

končí tříleté volební období, což je pří-

ležitost volby nového vedení. Apeluji

proto na všechny členy i sportovní příz-

nivce, zapojte se do přípravy těchto

voleb, usilujte o to stát se členy

Hlavního výboru, navrhněte případné

kandidáty a nebojte se svými zkušenost-

mi pomoct rozvoji sportu v naší obci.

V Kostomlatech je rozhodně na co

navazovat. Rok 2012 byl veleúspěšný

pro oddíl odbíjené. Naše ženy si dobře

vedou v krajské soutěži, ale za husarský

kousek považuji jejich úsilí o výchovu

nejmenší volejbalové generace. Pod

vedením Ivety Mezuliánkové, Radmily

Musilové, Petry a Aleny Novákových se

podařilo dát dohromady přes pětadvacet

capartů, s nimiž připravují již druhý kraj-

ský turnaj v kostomlatské hale BIOS.

Přijďte je povzbudit v sobotu 9. března

a budete překvapeni, s jakými celky sou-

peří. Na prosincový turnaj k nám zavíta-

la družstva z Kutné Hory, Kolína,

Nymburka a dalších velkých měst.

Dobře si vedli i fotbalisté, podařilo se

udržet rozpadající se mužstvo dorostu

s pomocí okolních obcí a i naše Áčko po

podzimní části není jako v minulosti na

chvostu. Povedl se i sobotní žákovský

turnaj kopané dne 19. ledna pod vede-

ním manželů Műllerových za účasti čtyř

družstev z Milovic a Kostomlat.

Svědčí to o dobré práci trenérů

a jejich asistentů. Děkuji jim i rodičům,

že svoje ratolesti vedou ke sportování

a naplňování sokolského hesla „Ve zdra-

vém těle zdravý duch.“ 

Starosti jsou i s udržováním sokol-

ského majetku. Bez řady sponzorů by

nebylo možné jen z členských příspěvků

a vstupného u A mužstva provozovat

pěkné fotbalové hřiště a hřiště na odbíje-

nou, ani provádět obnovu nábytku

(stoly, židle) či nutné opravy chátrající

budovy sokolovny. Dnes se všechno točí

kolem peněz, už ani společenské zábavy

a plesy nejsou výdělečné. Ale i zajištění

posvícenských atrakcí vyžaduje letos

investovat. Musí se vybudovat elektrický

rozvaděč na tréninkovém hřišti, neboť

přímé při-

pojení na

rozvodnou

síť a násled-

ná revize je

pro provo-

zovatele „atrakcí“ již neúnosná. Pustili

jsme se v těchto zimních měsících do

opravy žlabů a střešních podhledů na

severní straně budovy. Zde musím podě-

kovat firmě pana Cykánka za bezplatné

zapůjčení a postavení části lešení.

Druhou část nám zapůjčil zdarma pan

Luboš Klosovský. I díky největšímu

našemu sponzoru Obci Kostomlaty se

nám podařilo v roce 2012 ušetřit pár tisíc

na případnou realizaci již vyprojektova-

ného centrálního vytápění v sokolovně. 

Beztrestným rozkradením SAZKY

přišla Obec sokolská o 13,5 % akcií,

proto vláda rozhodla podporovat sport

prostřednictvím obcí z výnosu hazard-

ních her. I bývalý ministr školství Dobeš

se snaží pro venkovské sportovní organi-

zace zajistit finanční podporu, jaký bude

výsledek, se teprve uvidí. Zatím je to

u těch nejmenších jednot založeno na

dobrovolnosti a lásce ke spolkové práci. 

Sportu zdar

Antonín Bárta, starosta TJ Sokol

Jak v roce 2013

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V letošním roce probě-

hla v Lysé nad Labem,

Milovicích n. L. a Kosto-

mlatech n. L. TŘÍKRÁ-
LOVÁ SBÍRKA. 

Na MěÚ Lysá n. L. za

účasti pí. místostarostky M.

Chloupkové a pí. Ing. I. Po-

lenové byly pokladničky protokolárně otevřeny a přepočítán

jejich obsah.

Celkem bylo vybráno 45 048,- Kč
Doprovodnou akcí v Lysé n. L. byl ŽIVÝ BETLÉM

v Milovicích n. L a v Kostomlatech n. L. krásné TŘÍKRÁ-
LOVÉ KONCERTY. 

Děkuji především paní Ing. M. Zajanové a Pěveckému

souboru Hlahol z Nymburka za krásný koncert v kostele sv.

Bartoloměje v Kostomlatech n. L.

Vybráno bylo 4 129,- Kč
I v letošním roce se podílelo na těchto akcích mnoho dob-

rovolníků 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 foto: Marta Dvořáková
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U textů v rubrice NÁZORY OBČANŮ redakce neprovádí jazykovou korekturu.

Úmyslně jsem zvolil pro následující

řádky samotný závěr novin. Jak jste si

mohli přečíst v Názorech občanů,

v úvodníku předminulého čísla jsem nej-

dříve řádně zmanipuloval čtenáře, aby

pochopili text v této rubrice tak, jak šéf-

redaktor potřebuje. Abych se vyhnul

podobnému podezření (pokud ovšem

někdo nečte noviny odzadu)… Nemám

totiž nejmenší potřebu mít „stádečko

ovčanů pěkně pod kontrolou“, jak je mi

připisováno. Nemám ale ani nejmenší

potřebu nechat si kolem dokola vyčítat,

že nechodím na jednání zastupitelstva.

Copak je povinností šéfredaktora účast-

nit se každého jednání? Mimochodem,

Kostomlatské noviny byly zastoupeny

některým z členů redakční rady na kaž-

dém zasedání zastupitelstva. Nemám ani

nejmenší potřebu nechat se urážet při-

rovnáním k „budovatelům jasných zítř-

ků“. Nechci zavádět Kostomlatské novi-

ny do končin každé dva měsíce se

opakujících reakcí a reakcí na reakci

nebo dokonce osobních útoků. Za pár

čísel by se z novin stala publicistická

žumpa (pokud už tam v některých

momentech nejsme teď). Takových textů

bych rád čtenáře novin ušetřil, nezaslou-

ží si, aby byli číslo co číslo konfrontová-

ni s mediálními přestřelkami. Máme jich

dost na celostátní úrovni. 

Když jsem se před zhruba dvěma

roky ujímal vedení redakční rady

Kostomlatských novin, měl jsem vcelku

jasnou představu o směřování ke spole-

čensko-kulturnímu periodiku. V mnoha

ohledech se nám to podařilo. Rubrika

Názory čtenářů ovšem noviny jedno-

značně od deklarovaného směřování

odvádí. Odvádí je směrem k rádoby

politické publicistice, používající postu-

py připomínající bulvár. Nevidím

nejmenší důvod, proč by se k takovému

trendu měly připojovat i naše obecní

noviny. Nechci být, a ani nebudu, nástro-

jem k šíření zloby a „blbé nálady“ jen

proto, že rubriku umožňující otisknout

takřka cokoli v novinách máme. Re-

dakce vlastně ani nemá prostor k tomu,

aby tyhle texty nezveřejňovala - okamži-

tě by se někdo ozval, že je mu upíráno

jeho bytostné právo na zveřejnění názo-

ru. Právo je zaměňováno za nárok.

Nemůžeme uspět - buď budeme tisknout

cokoli, nebo budeme obviněni z cenzury.

Třetí cesta není. Je přitom dobře, že rub-

rika v novinách je, obecní noviny by ji

mít měly. Že u nás nefunguje, resp. fun-

guje úplně jinak než je obvyklé, je věc

jiná. Jen u toho nechci být, nechci být

spojován se šířením nevraživosti a při-

spívat k zostřování názorových rozdílů

a postojů v obci. V dobách nedávných

i dávnějších jsem několik let působil

v redakcích odborných časopisů, dělal

jsem šéfredaktora vrchlabských měst-

ských novin. S takovým množstvím

nevraživých textů jsem se setkal ale až

v Kostomlatských novinách. Zabývat se

takovými texty považuji za ztrátu času,

který raději věnuji třeba svým univerzit-

ním studentům. Rozhodl jsem se proto,

a se mnou celá redakční rada, rezignovat

a dát příležitost někomu jinému. 

V každém případě upřímně děkuji za

spolupráci a podporu svým redakčním

kolegyním. A dík patří i všem, kteří za

dobu mého působení v novinách přispí-

vali svými texty k informovanosti spolu-

občanů o činnosti jejich institucí, sdruže-

ní, spolků, oddílů i klubů. Jejich texty

jsou těžištěm Kostomlatských novin.

V neposlední řadě patří mé poděkování

i čtenářům, bez nichž noviny nejsou

novinami. 

František Brož

Poslední slovo

Blahopřejeme k významným jubileím:
paní Libuši Hrubé

panu Josefu Jindráčkovi
paní Gertě Šnajdrové

Mezi námi jsme přivítali:
Elišku Hanuskovou, nar. 6. 12. 2012
Antonína Špidlena, nar. 20. 12. 2012
Evelínu Dědkovou, nar. 2. 1. 2013

Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Zdeňkem Peckou z Hronětic

s panem Václavem Přibylem z Hronětic
s paní Marií Hlavičkovou z Kostomlat
s paní Jiřinou Bodlákovou z Kostomlat

Společenská kronika


