
Kostomlatské

S nadcházejícím jarem se rozbíhá

řada nových akcí, které byly schváleny

v rozpočtu obce pro letošní rok. Jednou

z těchto akcí je dokončení rekonstruk-
ce komunikací v Rozkoši, V Glančici,

v ulici Průběžná a chodníku K Nádraží.

V Rozkoši je komunikace prakticky

hotová a je připravena k předání.

Obdobně je to s chodníkem K Nádraží.

V jarních měsících se ještě dočkají

rekonstrukce ulice V Glančici a Prů-

běžná. Tím budou dokončeny všechny

komunikace a chodníky, na které jsme

v roce 2010 získali dotaci z Krajského

úřadu Středočeského kraje.

V minulém čísle KN jsem Vás infor-

movala o uzavřeném mostu přes
Vlkavský potok a o zaslání dotazu

ohledně mostu na Krajský úřad. Jsem

moc ráda, že Krajský úřad vyhodnotil

stav mostu jako havarijní a přistoupil
k okamžité opravě. Následovalo úplné

uzavření pro veškerou dopravu. Sice to

pro občany Kostomlat znamená nemalé

problémy s objízdnými trasami, ale

věřím, že nastalou situaci všichni pocho-

pí a nějaký čas budou ochotni využívat

těchto objízdných tras.

Určitě jste si všimli, že z obce zmizel

stojan Ekovody. Tento stojan byl v obci

umístěn před lety. S provozovatelem

Ekovody nebyla sepsána žádná smlouva,

existovala pouze ústní dohoda o tom, že

spotřeba elektřiny bude hrazena rovno-

měrně, z poloviny bude hradit obec,

z poloviny bude hradit provozovatel -

podnikatel. První dva nebo tři roky tomu

tak bylo. Pak pan podnikatel odmítl hra-

dit spotřebu elektrické energie. Obec

tedy hradila celou spotřebu sama.

V posledních letech se ale částka za spo-

třebovanou elektřinu vyšplhala na 

15-20 000 Kč ročně. Od loňského roku

jsme vedli s panem podnikatelem jedná-

ní o převedení elektroměru na něho

nebo o alespoň částečné úhradě elektři-

ny. Protože provozovatel stojanu odmí-

tal jakákoliv jednání, rozhodlo zastupi-

telstvo obce o odpojení elektroměru.

Následovalo tedy odvezení stojanu na

Ekovodu z obce.

V prvním letošním čísle KN jsme

zveřejnili anketní dotazník pro občany.

Chtěli jsme, abyste vyjádřili své připo-

mínky a náměty k jednotlivým oblastem

veřejného života. Celkem dotazník ode-

vzdalo 27 občanů. Jednotlivými náměty

se bude nyní zastupitelstvo zabývat,
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SLOVO STAROSTKYMilí čtenáři, 
na jiném místě tohoto čísla Kosto-

mlatských novin se můžete dočíst o změně
v redakční radě. Změny se budou postupně
projevovat i na obsahu a vzhledu našich
novin. Naším přáním je, abychom Kosto-
mlatské noviny učinili živějšími, čtivějšími,
čtenářsky přitažlivějšími, a to při zachová-
ní jejich informační funkce. Tak se i nadá-
le budete setkávat se zprávami z rady
i zastupitelstva, budeme informovat o čin-
nostech knihovny, školských zařízení,
zájmových, společenských i sportovních
organizací působících v obci. Vedle toho
ale chceme prostřednictvím rozhovorů
seznamovat čtenáře s výraznými kosto-
mlatskými osobnostmi. Jen pro ilustraci -
kolik z nás může třeba říci, že zná všechny
zastupitele, případně o nich něco ví?
Nejde zdaleka jen o ně, v našich obcích
žije hodně lidí, kteří vyvíjejí různé aktivity
ve všemožných oborech lidské činnosti. Je
vždy dobré o činnosti takových lidí vědět,
i to je projevem občanské sounáležitosti.
Byli bychom rádi, kdyby se nám ve srov-
nání se současným stavem podařilo
„zatáhnout“ mezi autory publikující
v novinách více místních. Kostomlatské
noviny může oživit každý, někdo nápadem,
jiný textem, fotografií… K tomu by mohla
pomoci i zamýšlená rubrika Otázky čtená-
řů. Když nám napíšete otázku, samozřejmě
týkající se kostomlatských záležitostí,
pokusíme se získat odpověď od vedení obce
či kohokoli jiného, kdo by odpovědět mohl
nebo dovedl. S potěšením otiskneme i vaše
názory, samozřejmě pokud budou věcné,
slušné a adekvátně rozsáhlé. Stálý prostor
v novinách je vyhrazen vedení obce, poku-
síme se o větší zastoupení kultury, připra-
víme i něco pro luštitele. Zkrátka chceme,
aby si co nejvíce čtenářů mohlo
v Kostomlatských novinách najít to své.

Za celou redakční radu přeji příjemné
dubnové čtení.  

František Brož Pokračování na str. 2

Oprava mostu přes Vlkavu foto: archiv OÚ



sestavíme z nich plán investic pro celé

volební období. 

Pokud bych měla zmínit některé,

pak by to byla z technické vybavenosti
hlavně kanalizace a vodovod do okol-

ních obcí, elektřina do země, výstavba

jižní části obce, rekonstrukce chodníků.

V občanské vybavenosti je to hlavně

chybějící bankomat, větší informovanost

na webu obce, delší otevírací doba

pošty, penzion pro seniory, veřejný inter-

net, klubovna pro různé spolky. V oblas-
ti zdravotnictví vás hlavně trápí chybě-

jící zubní lékař, bezbariérový vstup

k lékařům, dětský lékař, sociální péče.

V sekci školka a škola jste připomínali

další pavilon MŠ, delší provozní dobu

MŠ, zprovoznění školního hřiště, využi-

tí pro všechny spolky, zateplení ZŠ,

úsporná energetická opatření. V sekci

společenská činnost, kultura, spolky,
sport a volný čas jste zmínili záchranu

sokolovny pro kulturní akce, hřiště pro

skateboard, dětské hřiště v Hroněticích,

charitativní sbírky oblečení, historii

Kostomlat a okolních obcí, podporu

všech spolků a organizací, využití spor-

tovišť i za účasti vozíčkářů. V oblasti

bezpečnosti a prevence kriminality
požadujete častější průjezdy Policií ČR

obcí v denní i noční době, kamerový

systém, vadí vám parkování u hřbitova.

V kapitole doprava je to bezpečnost při

přecházení silnice, revitalizace nádražní-

ho prostoru, protihluková opatření ČD,

oddychová zóna - Jednota, pošta, nádra-

ží, autobusové spojení navázat s vlakem,

lávka přes Labe, kontrola vjezdu náklad-

ních aut na Vápensko, bezpečnostní ost-

růvky, zúžení komunikace, parkování

vystřídané zelení. V kapitole kulturní
památky, kostel, hřbitov požadujete

rekonstrukci zvonice,  opravu kostela

z obecních rozpočtů, nasvětlení kostela,

opravu varhan, větší angažovanost arci-

diecéze, řádné označení hrobů, opravu

vrat hřbitova, opravu zdi u kostela a fary,

opravu sokolovny, možný odkup soko-

lovny obcí. V životním prostředí
a vzhledu obcí vás trápí úprava okolí

nádraží, vandalismus, požadujete spolu-

práci občanů při úklidu, kontejnery na

větve, obnovu stromů v ulicích, omlaze-

ní starých alejí, zvýšit četnost vyvážení

kontejnerů, plán obnovy a rozšíření

zeleně, zapojení dětí do výsadby zeleně,

zapojení znečišťovatele do údržby,

vymezení biokoridorů a biocenter, revi-

talizace Vlkavy. V oblasti turistiky
požadujete větší propagaci obce na

výstavách, cyklostezky podle Labe,

turistické okruhy okolo Kostomlat, pro-

pojení Kostomlat s Kerskem, lávku nebo

přívoz do Hradištka, naučnou stezku

v Mydlovarském luhu. V podmínkách
pro podnikání požadujete vyvolat dis-

kusi s místními podnikateli, zveřejnit

jejich seznam na webu obce. Pro využi-
tí veřejných ploch jste přišli s námětem

pořádání trhů, odpočinkové plochy za

stodolami, požadujete více laviček po

celé obci. Do kapitoly ostatní jste při-

pomínkovali lavičky pro seniory mezi

hřbitovem a Jednotou, opravu sokolov-

ny, pitnou vodu v Hroněticích, opravu

čekárny na Vápensku, vadí vám neukáz-

nění pejskaři po Kostomlatech. 

Připomínám, přestože uzávěrka ode-

vzdání dotazníků již proběhla, že může-

te i vy, kteří jste své náměty a připomín-

ky ještě neodevzdali, přinést dotazník na

obecní úřad. Děkujeme všem, kteří

dotazník již odevzdali, děkujeme i těm,

kteří teprve dotazník přinesou. Za každý

námět budeme rádi.

Mgr. Milena Hercoková
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SLOVO STAROSTKY
Pokračování ze str. 1

Usnesení zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem
27. ledna 2011 se uskutečnilo zasedání

zastupitelstva obce, na kterém mimo jiné

zastupitelstvo

schválilo: 
- jako ověřovatele zápisu paní Zdeňku

Keistovou, Dis. a pana Luboše

Klosovského;

- návrhovou komisi ve složení pan

Radek Šágr, paní ing. Miroslava

Zajanová, pan ing. Petr Zalabák;

- rozpočtové opatření č. 9 k 31. 12. 2010;

- příspěvek Římskokatolické farnosti

Lysá nad Labem ve výši 50 tisíc Kč na

opravu kostela sv. Bartoloměje

v Kostomlatech;

- ponížení par. 3745, pol. 5169 (nákup

ostatních služeb) o částku 50 000,- Kč.

Tato částka bude převedena na par.

3330, pol. 5223;

- příspěvek TJ Sokol Kostomlaty ve výši

160 000 Kč;

- příspěvek DK Kamarád ve výši 

120 000 Kč;

- ponechání částky 350 tisíc Kč na §

6171, pol. 6121;

- rozpočet obce na rok 2011 jako přebyt-

kový, včetně příjmů a výdajů uskuteč-

něných v době rozpočtového provizoria;

- rozpočtový výhled na roky 2011-2013

s úpravou pro rok 2011;

- inventarizaci k 31. 12. 2010;

- vyřazení počítače včetně softwaru

v částce 83 800 Kč k 31. 12. 2010;

- neuvolněnému místostarostovi měsíční

odměnu ve výši 10 450 Kč s platností

od 1. 1. 2011;

- pro předsedy finančního a kontrolního

výboru měsíční odměny ve výši 

1 000 Kč s platností od 1. 1. 2011;

- smlouvu o výpůjčce přístřešku na zpět-

ný odběr elektrozařízení mezi obcí

Kostomlaty nad Labem a firmou

Asekol, s.r.o. Praha 4;

- podání žádosti o dotaci do nadace ČEZ

na projekt „oranžové hřiště“ na rok

2011.

vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce;

- zprávu kontrolního výboru ze dne 

20. 12. 2010.

uložilo vedení obce:
- zaslat do konce února zastupitelům

podklady zmapovaných pozemků -

počet případů a jejich výměru.

povolilo:
- paní Marii Hlavičkové pokácení smrku

na pozemku č. 153 v k.ú. Lány

u Kostomlat (obec Kostomlaty nad

Labem, část obce Rozkoš);

- ořezání topolů okolo rybníka v k.ú.

Lány u Kostomlat (obec Kostomlaty

nad Labem, část obce Rozkoš) na

pozemku č. 316 a 315/1;

- povoluje pokácení 9 ks smrků stříbr-

ných v k.ú. Hronětice (obec

Kostomlaty nad Labem, část obce

Hronětice) na obecním pozemku

č. 324/1;

- pokácení jasanu před nemovitostí čp.

20 v Hroněticích, na pozemku č. 376

v k.ú. Hronětice (obec Kostomlaty nad

Labem, část obce Hronětice);

- pokácení 2 ks lip na pozemku č. 693

před čp. 272 v obci i k.ú. Kostomlaty

nad Labem;

- pokácení stromů na hřbitově na pozem-

ku č. 5 v k.ú. i obci Kostomlaty nad

Labem: č. 10 (smrk), č. 11 (2x zerav),
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Usnesení rady obce Kostomlaty nad Labem

Usnesení zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem

č. 14 (jasan) dle přiložené mapky a pro-

řezání větví stromů č. 2 (zerav u vrátek)

a č. 16 (javor u márnice).

pověřilo vedení obce:
- zasláním dopisu firmě Ekovoda, s.r.o.

ohledně přehlášení elektroměru u sto-

janu do 28. 2. 2011.

Podrobnosti ze zasedání zastupitelstva obce najdete na adrese http://www.kostomlaty-obec.cz/usneseni-zastupitelstva/ds-10533/p1=209. 

pokračování z předchozí strany

Na letošních zasedáních rada obce

přijala mimo tato usnesení:

Schválila:
- poskytnutí finančního příspěvku ve

výši 1 000,- Kč okresnímu výboru

Svazu postižených civilizačními choro-

bami Nymburk;

- platový výměr ředitele základní školy

Mgr. Jaroslava Přeučila platný od 1. 1.

2011;

- platový výměr ředitelce mateřské

školy Mgr. Markétě Borecké platný od

1. 1. 2011;

- převod financí Základní škole

Kostomlaty nad Labem takto: měsíčně

částku 150 000,- Kč, vždy do 10. dne

v měsíci. V měsíci prosinci částku 

115 000,- Kč;

- převod financí Mateřské škole

Kostomlaty nad Labem takto: čtvrtlet-

ně částku 75 000,- Kč, vždy do 10. dne

prvého měsíce daného čtvrtletí;

- převod financí TJ Sokol Kostomlaty

nad Labem takto: čtvrtletně 40 000,-

Kč, vždy do 10. dne prvého měsíce

daného čtvrtletí;

- převod financí DK Kamarád takto:

čtvrtletně částku 30 000,- Kč, vždy do

10. dne prvého měsíce daného čtvrtletí;

- převod financí Mysliveckému sdružení

Polabí Kostomlaty nad Labem takto:

částku 15 000,- Kč jednorázově po

podpisu smlouvy;

- převod financí Římskokatolické far-

nosti Lysá nad Labem takto: částku 

50 000,- Kč jednorázově po podpisu

smlouvy;

- poskytnutí finančního příspěvku ve

výši 3 000,- Kč na provoz Týdenního

stacionáře Handicap centra Srdce,

o.p.s. v Chotěšicích;

- Dodatek k směrnici č. 3 - nejnižší

sazby stravného dle platného zákona;

- vyřazení majetku do 1 000,- Kč z OTE;

- umístění reklamního poutače firmy

Podlahy Kutil. Žadatel je povinen

doložit vyjádření DI PČR;

- poskytnutí finančního příspěvku ve

výši 5 000,- Kč Klubu železničních

cestovatelů, o.s. Praha 9 na projekt

„Polabský motoráček 2011“;

- zakoupení a montáž regulátoru do haly

BIOS z důvodu úspory energie;

- Smlouvu o bezplatné výpůjčce pozem-

ku č. 325 v k.ú. Lány u Kostomlat 

(tzv. Bejkovka) uzavřenou mezi Obcí

Kostomlaty nad Labem a o.s.

Mydlovar;

- Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě bytu

uzavřený mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a Kateřinou Ziegelheimovou za

stávajících podmínek. Nájemní smlouva

se tímto dodatkem prodlužuje o 1 rok;

- Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě bytu

uzavřený mezi Obcí Kostomlaty nad

Labem a Hanou Hrabákovou za stáva-

jících podmínek. Nájemní smlouva se

tímto dodatkem prodlužuje o 1 rok;

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezplatné

výpůjčce uzavřený mezi Obcí Kosto-

mlaty nad Labem a praktickou lékař-

kou MUDr. Věrou Pinkavovou (neby-

tové prostory v domě služeb, přízemí

vpravo). Tímto dodatkem se mění doba

nájmu na dobu neurčitou, počínaje 

1. březnem 2011. Ostatní body smlou-

vy zůstávají nezměněny;

- zadání Výzvy k podání nabídky

v rámci veřejné zakázky malého rozsa-

hu na rekonstrukci pavilonu MŠ;

- přijetí M. Zajana, M. Červinky,

L. Novotného a J. Novotného na letní

brigádu. Termíny budou upřesněny po

dohodě se zaměstnavatelem;

- pronájem nebytových prostor v domě

služeb, přízemí vlevo, panu Petru

Nechanickému, Kostomlaty, za účelem

zřízení Internetového klubu;

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení

místa zpětného odběru uzavřený mezi

Obcí Kostomlaty nad Labem

a Ekolamp, s.r.o. Praha 2;

- Dohodu o ukončení nájmu nebytových

prostor „květinky“ uzavřenou mezi

Obcí Kostomlaty nad Labem

a Romanem Hájkem k 31. 3. 2011;

- cenovou nabídku firmy Kompostárna

Hořátev ve výši 2 000,- Kč + DPH na

štěpkování větví ze separačního dvora

v Kostomlatech nad Labem;

- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy

o zřízení věcného břemene č. IV-12-

6009704/VB1 ke stavbě Kostomlaty

nad Labem - kVN, TS, kNN pro čp.

73. Dotčenými pozemky jsou p.č. 28/1,

963, 674/3, PK 1376/2, PK 1382,

196/4, PK 743, 217/10 a 217/15;

- redakční radu Kostomlatských novin

ve složení: Mgr. František Brož, Marta

Dvořáková, Jana Keltnerová;

- cenovou nabídku firmy PESO

Nymburk na pokácení stromů v obci;

- cenovou nabídku firmy PV Izolace na

opravu střechy DS;

- změnu pracovní doby pracovnic obce

Daniely Černé a Jany Keltnerové od 

1. května 2011;

- rozpočtové opatření č. 1 k 25. 3. 2011.

Povolila:
- pokácení smrku na pozemku č. 212

v k.ú. Hronětice (obec Kostomlaty nad

Labem, část obce Vápensko) u nemovi-

tosti čp. 29;

- pokácení kaštanu firmě X3 Group,

s.r.o. Nymburk, z důvodů uvedených

v žádosti. Strom se nachází na jejich

pozemku č. 981 v k.ú. i obci

Kostomlaty nad Labem;

- zvláštní užívání místní komunikace

poz. č. 319 v k.ú. Hronětice z důvodu

pokládky el. vedení pro pozemek č. 2/1

firmě Tomáš Káninský Elektro,

Kamenné Zboží. Termín realizace 

13.4.2011-22.4.2011. 

Souhlasila:
- se zřízením vjezdu z pozemku č. 160/1

v k.ú. Kostomlaty nad Labem manželů

Novákových, Kostomlaty 236, na míst-

ní komunikaci ul. Na Ladech, z důvo-

du přístavby garáže;

- s umístěním elektroměru na čp. 47 pro-

vozovateli internetu T. Tykvovi na

vlastní náklady;

- s přijetím Tomáše a Aleše Bártových,

Kostomlaty 359, na letní brigádu.

Termíny budou upřesněny později;

- s uzavřením Mateřské školy v Kosto-

mlatech nad Labem v době letních

prázdnin v termínu od 1. 8. 2011 

Pokračování na str. 4
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Usnesení rady obce Kostomlaty nad Labem

do 31. 8. 2011;

- se zadáním zpracování ekonomických

a energetických auditů na všechny

obecní budovy firmě Europoint dodáv-

ky staveb s.r.o. Pardubice. Audity

budou zpracovány zdarma;

- s výměnou oplocení u nemovitosti čp.

92 v obci Kostomlaty nad Labem.

Oplocení bude umístěno v místě stáva-

jícího oplocení;

- s rozdělením hospodářského výsledku

MŠ Kostomlaty nad Labem za rok

2010 dle návrhu ředitelky MŠ 

- s přístavbou rodinného domu čp. 297

v Kostomlatech nad Labem dle předlo-

žené projektové dokumentace.

Uložila:
- účetní obce, aby poslední rozpočtové

opatření roku 2010 provedla po doho-

dě se starostkou a místostarostou.

Nesouhlasila:
- s převzetím těchto ranních spojů: spoje

č. 2 linky 270046 (Nymburk - Lysá

n. L.), spoje č. 1 linky 270044 (Straky

- Milovice) a spoje č. 1 linky 270046

(Lysá n. L. - Nymburk) do ostatní

dopravní obslužnosti;

- se spoluprací s PMS Nymburk v rámci

výkonu obecně prospěšných prací pro

rok 2011;

- s osvobozením nemovitostí Lány čp. 18

a Lány čp. 38 (od platby poplatku za

odpady). Osvobodit lze podle nového

zákona pouze ty, kteří jsou zahrnuti do

OZV, článek Osvobození a úlevy;

- s pokácením lípy před čp. 215 na

pozemku obce č. 963 v ulici Nádražní,

v k.ú. a obci Kostomlaty nad Labem;

Zamítla:
- poskytnutí finančního příspěvku

základní organizaci SPCCH Nymburk.

Příspěvek byl již poskytnut okresnímu

výboru SPCCH.

Rozhodla:
- pro letošní rok nevalorizovat nájmy

v nebytových prostorách z důvodu

nízké míry roční inflace.

Pověřila:
- vedením kroniky obce pracovnici obce

Janu Keltnerovou.

Pokračování ze str. 3

Zápisy usnesení rady obce najdete na adrese http://www.kostomlaty-obec.cz/usneseni-rady/ds-8465/p1=6384.

DĚKUJEME, POKRAČUJEME... 
Kandidáti do obecního zastupitel-

stva za SOS děkují každému, kdo
nám dal svůj hlas.

Z logiky volebních počtů vyplývá,

že pro SOS hlasovalo 127 až 204 voličů,

tedy průměrně cca 165 spoluobčanů, což

bylo 20 % lidí, kteří přišli volit. Jinými

slovy, každý 5. spoluobčan, který využil

své volební právo, dal alespoň jeden hlas

kandidátce SOS. Nijak nepřeceňujeme

náš volební výsledek, do zastupitelstva

jsme se nedostali, ale je tu vědomí, že to,

o co se již nějaký čas snažíme: oživit

občanskou společnost jako jedině účin-

nou obranu proti mafiánským praktikám

kdejakých podnikavců, nezůstává bez

odezvy. Takže alespoň touto formou
děkujeme a jak jsme již před volbami
avizovali: pokračujeme.

Pokud výše uvedený text připadá

někomu poněkud opožděný, nemýlí se.

Ten text byl napsán nedlouho po ozná-

mení výsledků loňských voleb do ZO.

Byl ještě rozšířen a - opět v KN neo-

tisknut (kompletní text, předaný

28.1.2011 k otištění v KN, je možné

vidět na www.kostomlaty.cz). To, že se
dostává ke svým čtenářům až teprve
nyní, je pouze malá ukázka toho, jak
si někteří, z našich peněz placení
činovníci, představují svůj výkon
služby občanům. Přesněji: členky

redakční rady s pochybným mandátem

a s nimi minimálně paní starostka, kte-

rou jsem na velmi problematické fungo-

vání RR KN opakovaně upozorňoval

a v souvislosti s tím ji položil otázku na

budoucí osud KN, na kterou mi ale paní

starostka dodnes neodpověděla.

Dlouhodobě velmi neuspokojivý stav ve

správě obecních novin paní starostce

patrně vyhovoval, proto ani neřešila

odchod šéfredaktorky, patrně se pasova-

la do role šedé eminence a k její výraz-

né snaze všechno v obci rozhodovat

sama, přiřadila i KN. V posledních

dnech sice byla jmenována nová RR

KN, ale způsobem, který má hodně

daleko do běžného standardu demokra-

tické společnosti. Nezbývá doufat, že si

to naši zastupitelé uvědomí a zjednají

nápravu.

Zoufalý obsah KN, množství nevyu-

žitých příležitostí a stagnace obce jsou

pak zákonitým výsledkem takto zastara-

le monarchisticky praktikovaného řízení,

které nemůže konkurovat týmové práci

ani kdyby v čele obce stál někdo schop-

nější, neřku-li profesně vhodnější...

Nelze se ubránit otázce, zda-li takovýto

pracovní výkon nevyvolává už jenom

královská odměna cca 50 000,- Kč, kte-

rou starostce měsíčně z našich peněz

automaticky platíme, aniž se kdo zajímá

za co... (ryze aristokratické pojetí odmě-

ny jak vyšité, že. Jenomže žijeme

v poněkud jiné době i společnosti...).

Pro spoluobčany, kterým takovéto

poměry na naší radnici nevyhovují, mám

odkaz na http://new.otevrete.cz/ucast-

obcanu-na-rozhodovani, kde je spousta

informací, jak by obecní správa v roce

2011 měla vypadat... Neméně poučné

jsou i weby obcí, které mají ve svém

vedení lidi, kteří jsou pro obec přínosem

a není náhoda, že si za to ani nenecháva-

jí tak královsky platit, například viz

www.okrisky.cz, plat jejich starosty pak

na: www.okrisky.cz/usneseni-ze-ii-zase-

dani-zastupitelstva-mestyse-okrisky/d-

357505/p1=10825. 

Na stejných stránkách je možné

podrobně sledovat činnost obecní rady

srovnatelné obce Okříšky a pak ji porov-

nat s tou naší. Matematicky se tomu
říká nepřímá úměra: oč větší je plat
naší starostky (2,5 x ), tím míň toho
naše rada dělá (cca 10 x)...

Na těchto webech je i dostatek inspi-

rací, jak zlepšení poměrů i na naší radni-

ci dosáhnout...

Všem, kdo tomu napomáhají,
přeji - ne mojí vinou opožděně -
úspěšný rok 2011.

Josef Touš



Jsem ráda, že mě oslovila redakční
rada Kostomlatských novin, abych se

v rámci objektivity vyjádřila k článku,

který napsal pan Touš. Nemám ve zvyku

vyjadřovat se k článkům plným nesmys-

lů. Až dosud jsem nereagovala na žádný

článek pisatele, i když právník mi již

několikrát radil, abych se bránila proti

nesmyslným výpadům a lžím právní

cestou. Dokonce pana pisatele podle

předchozích článků označil za psychic-

ky nevyrovnaného až nemocného člově-

ka. 

Já se však řídím heslem „Chytrému

není co vysvětlovat a hloupý stejně nepo-

chopí“. Proto jsem se nevyjadřovala.

Pokud se mám nyní vyjádřit, činím

tak na žádost redakční rady.

1) Jestliže pro SOS hlasovalo 127 až

204 voličů, pak pro stranu, za kterou

jsem kandidovala (ODS), hlasovalo 369

až 2072 voličů. Zajímavé, že? Obzvlášť,

když v naší obci se zúčastnilo voleb
757 voličů… Asi má někdo jinou logiku

a matematiku.

2) V prvním letošním čísle KN bylo

toto sdělení redakční rady:

Článek do rubriky Názory našich

občanů s názvem „Děkujeme, pokraču-

jeme…“ od autora Josefa Touše nalez-

nete na webových stránkách obce

http://www.kostomlaty-obec.cz/co-se-

do-novin-neveslo/ds-10132/p1=7252.

Možná někdo nečte celé KN, možná

někdo neumí číst na webu naší obce

nebo spíš nechce umět…

3) Do práce redakční rady jsem

nikdy nezasahovala, nemíním tak činit

ani do budoucna. Články pana pisatele

jsem většinou nečetla ani v tištěných KN

ani na webu obce. Pouze, když mě

někdo na něco v nich upozornil, tak jsem

si článek přečetla. Články plné lží
a nesmyslů mě opravdu nezajímají.

4) Pan pisatel si zřejmě plete pojmy

s dojmy, protože pokud by znal zákon

o obcích, tak by musel vědět, že uvolně-
ní členové zastupitelstva mají právní
nárok na odměnu zakotven v přísluš-

ném zákoně. Odměnu je nutno (bez nut-

nosti předchozího schválení zastupitel-

stvem) poskytovat ve výši, kterou

stanoví nařízení vlády, a to bez možnos-

ti jakéhokoliv „odchýlení“. Neuvolnění
členové zastupitelstva nemají ze záko-

na právní nárok na poskytování
odměny. Nařízení vlády stanoví maxi-

mální výši odměny, kterou je možno

neuvolněným členům zastupitelstva

vyplácet, a zastupitelstvo schválí kon-

krétní výši odměny v rozpětí nula až

dané maximum dle nařízení. 

Ještě dovětek - opravdu královskou

odměnu mi pan pisatel přisoudil, o ní si

ale mohu jenom nechat zdát.

5) Poučný web neustále zmiňova-

ných Okříšek, jen kdyby byl interpreto-

ván správně a pravdivě. Pokud by si

pisatel chtěl všimnout, tak zjistí, že pan

starosta z Okříšek je neuvolněný
zastupitel, tudíž o jeho odměně rozho-

duje zastupitelstvo. Také si jaksi nevši-

ml, nebo nechtěl všimnout, že o odměně

paní místostarostky není nikde ani zmín-

ka. Čím to asi je? Není to tím, že paní

místostarostka je uvolněná zastupitel-
ka? A další dovětek - pan starosta i paní

místostarostka jsou jednateli Technic-

kých služeb Okříšky, s.r.o.... 

6) Opravdu nevím, kdo je z jakých

peněz placen. Zastávám ale názor, že

lidé, kteří chodí do práce, mají starostí

dost a dost a nemají čas psát různé

nesmysly. Existuje ale i skupina lidí,
kteří jsou placeni z našich daní,
nepracují a vymýšlí neustále nesmysly.

Jsou evidováni na úřadech práce jako

nezaměstnaní, stát za ně z našich daní
platí sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění a možná jim z našich daní
vyplácí i podporu v nezaměstnanosti.
Kdyby se tito lidé více věnovali hledání

zaměstnání nebo práce, snížily by se

státu výdaje na jejich zabezpečení. 

Tolik mé vyjádření k článku.

Omlouvám se všem slušným lidem,

které takovéto články a reakce na ně

nezajímají a obtěžují je. Zároveň děkuji

redakční radě KN za to, že mě oslovila,

abych se k článku vyjádřila.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce

Pozn. red.: Z výměny názorů tohoto
charakteru potěšení nemáme. Nechceme
být tribunou pro prezentaci osobních
animozit, považujeme proto výše uvede-
nou názorovou výměnu z pohledu
Kostomlatských novin za uzavřenou.

5

REAKCE NA PŘEDCHOZÍ ČLÁNEK 

Čím větší množství odpadu je v naší obci vytříděno, tím

větší finanční obnos obdržíme od společnosti EKO-KOM, a

tím méně zaplatíme za odvoz a uložení komunálního odpadu

na skládku. Tato úspora obecních financí se promítá 

do paušálních poplatků za odpad.

Bližší informace o společnosti Eko-kom naleznete na
www.ekokom.cz

TŘÍDĚNÍM ODPADU ŠETŘÍME PENÍZE Z OBECNÍHO ROZPOČTU

JAK JSME TŘÍDILI V ROCE 2010

surovina množství v tunách

Papír a lepenka 18,364

Sklo 15,124

Plasty 18,565

Kompozitní obaly (tetrapack) 0,284

Směsný komunální odpad 568,677

Objemný odpad 89,020

Biologický odpad ze hřbitova 5,020

Železo 5,740

Příjem od Eko-komu 144 104 Kč
Za sběr železa 11 330 Kč

Výměna dopravního značení foto: Marta Dvořáková
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Blahopřejeme 
k významným jubileím:

paní Marii Vaňkové 
paní Heleně Bodlákové 
paní Jozefě Brynychové

Mezi námi jsme přivítali
Vojtěcha Škorňu, nar. 5. 3. 2011
Václava Krále, nar. 8. 3. 2011

Šimona Trýznu, nar. 13. 3. 2011

Naposledy jsme se 
rozloučili:

s panem Karlem Soukalem z Hronětic

s panem Františkem Bártou z Kostomlat

s panem Josefem Melingerem z Hronětic

s paní Janou Chytrou z Rozkoše

Společenská
kronika

Mobilní svoz nebezpečných odpadů 
a odpadů určených ke zpětnému odběru

Kostomlaty nad Labem
30. dubna 2011
Na určených stanovištích mohou občané bezplatně předat 
pracovníkům svozové firmy následující odpad:

● nebezpečný odpad - oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla,
pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, 
zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.

● elektrospotřebiče - lednice, televize, monitory, zářivky, drobné
elektrospotřebiče - jelikož lednice, televize a monitory patří 
do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče 
převzaty pouze kompletní (bez všech komponent nejsou 
využitelné, tudíž patří do objemného odpadu)

● pneumatiky - od osobních automobilů bez disků, ostatní pneu-
matiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

● azbestový odpad - pouze v omezeném množství

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Stanoviště Čas

separační dvůr 
Kostomlaty 
nad Labem 10:35 - 11:35

V rámci mobilního svozu nebezpečného
odpadu nebude přebírán od občanů 
z kapacitních důvodů objemný odpad
(nábytek, linolea, koberce, atd.) 
- nejedná se o nebezpečný odpad!

23. února jsme přivítali Robina, Denisku
a Tomáška (zleva)...

... a Viktorku a Ondru...

... a 23. března Matyáška, Markétku a Kubíka foto: Marta Dvořáková
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Dokumentace voleb v českých zemích ve dvacátém století
Národní muzeum

se obrací k široké

veřejnosti se žádostí

o pomoc při sběru

dokumentů, fotografií

a předmětů vztahují-

cích se k tématu parlamentních VOLEB

v českých zemích ve dvacátém století.

Zaslané artefakty obohatí naše poznatky

o tomto fenoménu a budou rovněž vyu-

žité na výstavě Národního muzea

s názvem "VOLBY", jež se bude konat

v Národním památníku na Vítkově ve

druhé polovině roku 2011. Posléze

budou uloženy v depozitářích NM

a budou přístupné pro badatele i pro

využití na dalších výstavách. Žádáme ty,

kteří mají ve svém vlastnictví některý

z níže uvedených artefaktů a byli by

rádi, aby zůstaly zachovány i pro další

generace, aby takové předměty věnovali

Národnímu muzeu pro výstavní a doku-

mentační účely.

I) Hmotné artefakty
1. „Volební“ předměty - např. voleb-

ní urny, slavnostní výzdobu volebních

síní, odznaky, a další předměty spojené

s konáním voleb, i s předvolební kampa-

ní.

2. Případné písemné dokumenty

spojené s konáním voleb - volební letá-

ky, velkoformátové volební plakáty,

volební brožury, volební lístky, „lidovou

tvořivost“, karikatury, „ilegální“ tisky,

texty básní a písní apod.

3. Další výtvory lidské tvořivosti

spojené s fenoménem voleb

II ) Fotografická dokumentace
1. Dobové fotografie všech aktivit

spojených konáním voleb - fotografie

volebních dnů, předvolebních kampaní,

volebních místností, voličů, atd.

2. Nápisy na veřejných místech -

veršované či jinak standardizované.

III) Nepublikované vzpomínky, pamě-
ti, autobiografické poznámky, nahra-
né či nafilmované (audio/video) zázna-
my a vzpomínky 

Máme zájem o všechny fenomény

výše uvedeného typu, vytvořené v obdo-

bí let 1918-1992. 

Sbírka nemá časově omezenou plat-

nost, předměty a věci je možné darovat

kdykoliv.

Mgr. Tomáš Bursík, 
PhDr. Ivan Malý

e-mail: tomas_bursik@nm.cz; 

ivan_maly@nm.cz

tel.: (+420) 222 781 676

mobil: (+420) 725 371 054

Národní muzeum

Oddělení novodobých českých dějin

Václavské náměstí 68

115 79 Praha 1
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Zápis do MŠ foto: Marta Dvořáková foto: Marta Dvořáková

Maškarní karneval v balónkové třídě foto: Marta Dvořáková Maškarní karneval v kytičkové třídě foto: Marta Dvořáková
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1. Lyžařský výcvikový kurs úspěšně proběhl od 14. 2. do 18.

2. v Desné v Jizerských horách.

2. Problémový systém odpadů v pavilonu B, i přesto, že je

měsíčně čištěn, o sobě dal opět vědět. Po dvou letech

muselo být použito strojní čištění s kamerovým systémem.

3. Revize hasicích přístrojů a hydrantů proběhla 23. 2., záro-

veň získala nové zatemnění projektová učebna.

4. 25. 2. navštívili žáci 8. ročníku výstavu Řemesla na výsta-

višti v Lysé n. L. 

5. V plaveckém výcviku pokračovaly každý pátek až do 25.

3. děti z 2., 3., 4. třídy.

6. Karneval pořádaný Dětským klubem Kamarád za přispění

školní družiny ovládl halu BIOS v neděli 27. 2.

7. Klub mladého diváka zhlédl ve středu 2. 3. Strakonického

dudáka a 5. 4. divadlo Ypsilon s pořadem Drama v kostce 2.

8. Druhý seminář o předlékařské první pomoci absolvovaly

děti ze zdravotnického kroužku 3. 3. Samotná soutěž pro-

běhne 5. 5.

9. Dlouhodobá nemoc postihla jednoho zaměstnance ze škol-

ní jídelny a jednoho ze školní družiny. Byla přijata patřič-

ná opatření, aby se absence co nejméně projevily na pro-

vozu obou zařízení.

10. Žáci 5. a 7. ročníku navštívili 3. 3. planetárium.

11. Broučky na prknech Hálkova divadla viděly děti 

z 1. a 2.třídy 16. 3. Škola vyslala 2 zástupce na recitační

soutěž, ze které přivezli čestné uznání.

12. Žáci 7. ročníku navštívili 25. 3. výstavu Chovatel na výsta-

višti v Lysé n. L. 

13. 28. 3. byl Den učitelů. Učitelé kostomlatské ZŠ děkují za

všechny projevené gratulace. Poděkování za odvedenou

práci vždy potěší.

14. Noc s Andersenem organizovaná Dětským klubem

Kamarád proběhla v prostorách školy z pátku na sobotu 

(1.-2.4.).

15. Na pohádku Sůl nad zlato odjeli do Poděbrad 8. 4. žáci 

3., 4. a 5. třídy.

16. Škola zásadně změnila systém protidrogové prevence

výpovědí smlouvy agentuře Semiramis, která neplnila

požadavky školy. Přecházíme na komponované pořady

s profesionály přímo z praxe. První vedl 8. 4. bývalý pra-

covník Národní protidrogové centrály Mgr. Michal

Kroužil, který přijel na přednášku s besedou pro žáky 6.-9.

třídy, Přednášky se mohli zúčastnit i rodiče. V jednání je

pořad s Terezou Pergnerovou.

17. Na Preventan Cup - pohár ve vybíjené se chystáme ve stře-

du 13. 4.

18. Coca cola Cup - pohár ve fotbalu žáků 2. stupně byl letos

celostátně zrušen!!?

Navazujeme na tradice: škola připravuje ve spolupráci

s volejbalovým klubem spuštění volejbalového kroužku od

školního roku 2011/2012. Do tří let by měla existovat tři druž-

stva žákyň: přípravka (3.-4.třída), mladší žákyně (5.-6.třída),

starší žákyně (7.-9.třída). První oslovení adeptů volejbalu

z budoucích 3. a 4.tříd proběhne na třídních schůzkách v pon-

dělí 18. 4.

Plánovaný sběr papíru po obci proběhne 3. 6.

Školní Akademie je v plánu ve čtvrtek 23. 6.

ZŠ Kostomlaty n. L.

Plavecký výcvik Foto: archiv ZŠ



KNIHOVNA
1. dubna se usku-

tečnila v knihovně již

druhá Noc s Anderse-

nem, tentokrát ve zna-

mení pirátské výpravy za pokladem.

Protože bychom se do knihovny nevešli,

spalo se i letos v jídelně. Během Noci

vytvořily děti obálky svých oblíbených

knih, které pak ozdobily náš Pohádkov-

ník na chodbě u knihovny. Letos jsme

četli Stevensonův Ostrov pokladů

a Kratochvílovy Duchaře. Děkuji všem,

kteří se podíleli na přípravách a průběhu

této akce.

Knihovna nabízí placenou službu

černobílého i barevného kopírování,

tisku na formát A4, a to jednostranně

i oboustranně.

Knihovna se chystá připojit k projek-

tu Čtení pomáhá, který podporuje rozvoj

čtenářství a umožňuje dětem a mládeži

přímo se podílet na charitativní činnosti.

Do této akce se zapojily např. známé

osobnosti jako Zdeněk Svěrák, Jiří

Dědeček či Marek Eben. Více informací

naleznete na www.ctenipomaha.cz.

O velikonočních prázdninách budou

klubovna i knihovna uzavřené.

Pavla Brožová
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■ Od 14. 3. zahájilo svou přípravu na

soutěže v hasičském sportu soutěžní

družstvo mužů a pravidelně se scházejí

každé pondělí.

■ Dne 23. 4. se

bude konat v přísálí

hasičské zbrojnice

od 20.00 hodin

„Pouťové posezení“

s hudbou pana

Petrnouška. Všichni

jsou srdečně zváni.

■ Poslední akcí

v dubnu 30. 4. je

PÁLENÍ ČARO-

DĚJNIC. Akce se

koná od 17 hodin

na Šibické louce.

Občerstvení pro

děti i dospělé zajiš-

těno.

■ Na den 14. 5. při

příležitosti svátku

sv. Floriána připra-

vujeme od 8.00

hodin v hasičské

zbrojnici „den otev-

řených dveří“.

V tento den bude

vyhlášeno i námě-

tové cvičení pro

výjezdovou jednotku sboru DH Hro-

nětice.

VŠICHNI JSTE NA NAŠE AKCE ZVÁNI.

Za výbor SDH

Škorničková Jaroslava

Kontakt:
info@kostomlaty-knihovna.cz,
www.kostomlaty-knihovna.cz

foto: Marta Dvořáková
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pondělí 15:00-16:00 dívčí aerobik (8-15let)
15:30-16:00 angličtina pro předškoláky
16:00-16:30 angličtina pro předškoláky
16:30-17:00 flétnička

úterý 9:30 cvičení do 1 roku 20:00-21:00 kalanetika
9:45 cvičení od 1-2 let
10:00 program pro děti zaměřený 
na rytmiku (pohyb / tvoření / pohádku)

středa 10:00 angličtina pro rodiče 13:30-14:15 čtenářský kroužek I
14:15-15:00 čtenářský kroužek II
15:30-16:30 cvičení pro rodiče s dětmi do 6 let 
16:00-18:00 dílna plná tvoření

čtvrtek Od 10:00 cvičení pro děti do 3 let a pohádka 15:30-16:30 cvičení pro rodiče s dětmi do 6 let (hala Bios)
16:00-18:00 dílna plná tvoření

INFORMACE O POSKYTNUTÍ
PŘÍSPĚVKU NA ROK 2011
OD OBCE KOSTOMLATY
NAD LABEM

Na rok 2011 poskytla Obec

Kostomlaty nad Labem DKK účelovou

dotaci následně: 20 000 Kč na provoz
DKK, 60 000 Kč na energie, které

DKK platí Základní škole Kostomlaty

nad Labem, o tuto částku je ponížen roz-

počet  ZŠ Kostomlaty nad Labem. Obec

tedy na této položce nevydá ani o koru-

nu navíc. Platba za energie tímto způso-

bem proběhla již loni. DKK nesmí tuto
částku použít na jiný účel, než na pro-

placení faktury na energie. 15 000 Kč na

roční odměnu knihovníkovi (tato částka

je stejná jako u předchozího knihovníka,

provozní doba knihovny a pořádání jed-

norázových akcí však výrazně vzrostly).

25 000 Kč má obec vyhrazeno na nákup

knih (které jsou obecním majetkem)

a provozní náklady knihovny (kancelář-

ské potřeby apod.). Dotace od obce na

vlastní činnost DKK je tedy ve skuteč-

nosti o 5 000 Kč nižší než v roce 2010.

Všem dospělým nabízíme angličti-
nu pro dospělé, která se koná v dopo-

ledních hodinách. Hlídání dětí na tomto

kurzu je zajištěno. Angličtina bude pro-

bíhat ve středu v dopoledních hodinách.

Pokud byste měli zájem i o odpolední či

večerní hodiny, prosím kontaktujte nás.

I v roce 2011 čerpáme dotaci z MPSV.

Děkujeme paní Mrňavé za zákusky

na letošní karneval, na který přišlo více

než 100 dětí.

Připojujeme se k projektu Sluníčkový

den, který pomáhá opuštěným dětem.

Podpořit tuto charitativní akci můžete i vy

koupí magnetky, která bude na prodej

v klubovně a knihovně. Více informací se

dozvíte na www.rozumacit.cz.

Pavla Brožová

KROUŽKY KLUBU KAMARÁD

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

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA HERNY KLUBU
KAMARÁD OD 1. 4. 2011
pondělí 16:00-17:00

úterý 8:30-12:00

středa hlídání dětí

čtvrtek 16:30-17:30

DUBEN 2011
Út 5. 4. 10:00 Koláč ze slaného těsta (tvoření); říkadla, cvičení… 

Ne 10. 4. 15:00 Vynášení Morany 

Út  12. 4. 10:00 Jede, jede mašinka, cvičení, říkadla… 

So 16. 4. 14:00 Mimořádné tvoření (do cca 16:00) 

Út 19. 4. 10:00 Velikonoční dekorace pro nejmenší, říkadla, cvičení….

St 20. 4. 16:00 Velikonoční cvičení s trampolínou 

Út 26. 4. 10:00 O kohoutkovi a slepičce, cvičení, říkadla… 
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Osmnáctého března se uskutečnila

v sokolovně valná hromada, na které

bylo provedeno zhodnocení uplynulého

roku. Schůzi za účasti jen 32 členů řídi-

la sestra Ivana Rutterová. Hlavní zprávu

přednesl starosta Sokola bratr Antonín

Bárta. Po jeho úvodním vystoupení

následovaly zprávy jednotlivých oddílů,

revizní komise. Velké problémy budou

mít trenéři přípravky, kdy odchází osm

nejmladších do oddílu žáků. Žádáme

rodiče o zapojení svých ratolestí do

tohoto oddílu, kde se naučí základům

našeho nejpopulárnějšího sportu.

Problém je i u dorostenců, kteří jsou sice

ve středu tabulky, ale řadu utkání pro-

hráli jen proto, že se nesešli v plném

počtu. 

Informaci o stavu sokolských financí

a návrh rozpočtu na rok 2011 přednesla

sestra Milena Hercoková. Rozpočet byl

schválen v těchto číslech (viz tabulka

níže).

Jen pro ilustraci rozfázuji, co se

skrývá za nejvyšší položkou výdajů -

kopaná. Polovinu tvoří mzdy a odvody

za údržbu hřiště, praní prádla, odměny

rozhodčím. 15 tisíc stojí účast v soutě-

žích, další peníze se vydají na dopravu

hráčů, nákup dresů, míčů apod. Mrzí

nás, že stále nedokáže-

me zabránit chátrání

budovy sokolovny, ale

z toho mála, co zbývá na opravy, se

zázraky dělat nedají.

I proto si velice cením dobrovolné

práce trenérů a funkcionářů, kteří bez-

platně ze svého volna věnují stovky

hodin chodu naší organizace (výjimkou

je symbolický plat trenéra Áčka). Přeji

si, aby i v době nedostatku financí a vše-

obecné malé podpory sportu od státu

nezahořkli a kostomlatskému sportu se

nadále věnovali a aby do našich řad při-

šli další.                                       A. B.

SOKOLOVÉ BILANCOVALI

Nazdar sestry a bratři,

i já vás srdečně vítám na dnešní

valné hromadě TJ - Sokola Kostomlaty

nad Labem. Chtěl jsem přivítat bratra

Josefa Těšitele - jednatele župy Tyršovy

Kolín, který se ale přes příslib nedosta-

vil. Vítám sestru magistru Milenu

Hercokovou - starostku naší obce, a bra-

tra Rudolfa Řasu - místostarostu obce.

Úkolem dnešní valné hromady je

zhodnotit naši činnost v uplynulém roč-

ním období a vytyčit si úkoly pro obdo-

bí nadcházející. Od loňské volební valné

hromady, kdy jsem stanul v čele organi-

zace, se hlavní výbor scházel pravidelně

na měsíčních schůzích, kterých se usku-

tečnilo 13 řádných a jedna mimořádná,

jež 15. června řešila zajištění činnosti

rozpadajícího se fotbalového výboru

před přihlášením mužstev do soutěží

a pověření jednotlivých trenérů.

Skutečná práce se však nepoměřuje

počtem schůzí, ale sportovními úspěchy,

starostí o údržbu a zvelebováním svěře-

ného majetku, vedením a výchovou mlá-

deže a celkovou reprezentací Sokola,

a tím i naší obce. Z tohoto pohledu spo-

kojeností neoplývám a sám sebe za roční

činnost hodnotím školní známkou 4- až

5. Neznamená to, že by nebylo čím se

chlubit. Tradičně dobře si vede v soutě-

žích naše mládež, radost nám dělají

i naše volejbalistky. Přebral jsem ale

organizaci s počtem 208 evidovaných

členů, členské příspěvky jsme však

vybrali až dlouho po termínu v závěru

loňského roku jen od 161 členů. Co je

ještě horší, 30% odvod župě Tyršově

Kolín jsme odevzdali až v únoru roku

letošního. Nesplnili jsme tedy základní

podmínky podle stanov. S problémy evi-

dence členů, včasným vyplňováním sta-

tistických výkazů, placením faktur, dele-

gováním zástupce na jednání výboru či

valné hromady župy se naše organizace

potýká dlouhodobě. Tyto základní úkoly

se nám podařilo zajistit až v letošním

roce. Bratr Těšitel měl přivézt členské

známky pro letošní rok  a hospodářka

rozdat členské legitimace, které měla

léta u sebe. V termínu do konce dubna

odešleme i 30% podíl z vybraných člen-

ských příspěvků a předáme legitimace

včetně členských známek tak, jak to

vyžadují stanovy.

Naše tělocvičná jednota má k dneš-

nímu dni 139 členů. Z toho je v oddíle

odbíjené 6 členek, v tenise 5 členů, ve

fotbale 81 členů a v odboru všestrannos-

ti je 47 členů. Nejstarší naší členkou je

sestra Marie Zdeňková, nejstarším čle-

nem bratr Ladislav Ježek. Ze 139 členů

máme 21 žen a 118 mužů.

ZPRÁVA STAROSTY TJ SOKOL KOSTOMLATY N. L. 
NA VALNÉ HROMADĚ DNE 18. 3. 2011

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

Předpokládané výdaje Předpokládané příjmy
Kopaná všech oddílů 250 000 Kč Příjmy kopané 25 000 Kč

Stolní tenis 5 000 Kč Příjmy stolního tenisu 0

Odbíjená 30 000 Kč Příjmy odbíjené 0

Tenis 5 000 Kč Příjmy tenisu 0

Členské příspěvky odvod 10 000 Kč Členské příspěvky výběr 28 000 Kč

Elektřina - spotřeba 15 000 Kč Pronájem restaurace 96 000 Kč

Aktualizace softwaru 5 000 Kč Pronájem sálu 5 000 Kč

Vedení účtu a poplatky 2 500 Kč Dotace od župy 10 000 Kč

Daň z nemovitosti 1 700 Kč Dotace od obce 160 000 Kč

Organizace tanečních zábav 20 000 Kč Vstupné 8 000 Kč

Revize komínů 1 200 Kč Výnosy z tanečních zábav 25 000 Kč

Revize hasicích přístrojů 1 600 Kč Příspěvky sponzorů 10 000 Kč

Opravy a rekonstrukce 20 000 Kč

Výdaje celkem 367 000 Kč Příjmy celkem 367 000 Kč
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V průběhu uplynulého období se

hlavní výbor mimo stálých bodů, mezi

které patřilo ověřování zápisů a kontrola

plnění přijatých usnesení, také pravidel-

ně zabýval sledováním našeho hospoda-

ření a informováním o výsledcích jedno-

tlivých soutěží. Výbor delegoval dva

zástupce na valnou hromadu Okresního

fotbalového svazu. Zorganizovali jsme

a ze sponzorských darů zajistili již tra-

diční žákovský turnaj Otakara Zdeňka.

Sponzorům děkujeme. V červnu jsme

získali pro A-mužstvo nového hráče

pana Jaroslava Tománka ze Sokola

Ratboř za 20 tisíc. Zajistili jsme organi-

zaci Kostomlatského posvícení včetně

soutěží, taneční zábavy a posvícenských

atrakcí. Zde jsme byli kritizováni veřej-

ností za chybějící atrakce pro nejmenší,

což se nám pro letošní rok podařilo

smluvně zajistit. Byla provedena revize

4 komínů v sokolovně za cenu 4 000

korun v loňském roce, přitom před týd-

nem provedená revize dvou komínů na

uhlí a jednoho plynového od jiné firmy

nás přišla na 1 200 korun, včetně vyme-

tení a vybrání sazí. Byly zorganizovány

tři brigády na natažení nového plotu

a opravu a natření sloupků ve východní

části areálu. Byl zvolen nový fotbalový

výbor, provedena rekonstrukce střechy

nad kabinami a zbourán jeden nepotřeb-

ný komín nad úrovní střechy. 4. března

se uskutečnil sokolský ples letošního

roku, který i při menší návštěvnosti

nebyl prodělečný a výnos bude použit na

nákup nových stolů. Organizátorům

plesu a sponzorům děkuji. Byly uzavře-

ny smlouvy se správcem areálu, pradle-

nou a trenérem A-mužstva. Postupně je

prováděna obměna novými stoly v sále

sokolovny. V letošním roce jsme získali

na tuto akci od mysliveckého sdružení -

jež pořádalo myslivecký ples v sokolov-

ně bez poplatku - 10 000 korun, sami

budeme investovat 14 000 Kč. 

Členové naší organizace se význam-

ně zapojili do organizace a účasti

v komunálních volbách v listopadu loň-

ského roku, když jsme získali z 15člen-

ného zastupitelstva osm mandátů. Šesté-

ho prosince jsem se zúčastnil jednání

výboru Sokolské župy Tyršovy v Čásla-

vi. V úvodu starosta župy ing. Melichar

dal odsouhlasit program a provedl kon-

trolu usnesení z minulé valné hromady.

Konstatoval, že z předsednictva odstou-

pili dva členové, bratr Borecký zemřel

a jeden se funkce vzdal. Na této schůzi

jsme místo nich zvolili sestru Evu Vojáč-

kovou a bratra Bartoše z Plaňan. Dalším

úkolem bylo vybrat členské příspěvky

za rok 2010 a uplatnit sankce vůči jed-

notám za nesplnění v termínu. Zde figu-

rují na prvním místě Kostomlaty, dále

Dymokury, Žleby, Velim. V ekonomic-

kých záležitostech sdělil, že nebyly roz-

děleny dotace v celkové výši 43 tisíc,

neboť došlo k problému s doklady.

Systém rozdělování dotací ze župy

zůstává stejný, tj. 1/3 na členskou

základnu, 2/3 na provoz. Jediný trest za

neplnění povinností pro některé ze 49

jednot župy Kolín je neposkytnutí dota-

ce. K 15. všesokolskému sletu v roce

2012 byly vydány dobrovolné známky

v ceně 50 korun. Grant na vybavení

tělocvičen je rozdělován systematicky

při splnění podmínek na jednoty tak, aby

se postupně dostalo na všechny. Dále

jsme byli informováni o vyhlášení

dotačního programu kraje, který bylo

možno stáhnout z internetu do 31. ledna,

o čemž jsem informoval výbor.

U Ministerstva školství, tělovýchovy

a mládeže je situace s granty velice špat-

ná, z podaných žádostí v roce 2010

v celkové výši 170 milionů bylo vykryto

jen 14 miliónů. V letošním roce je situa-

ce ještě horší. V této souvislosti také kri-

tizoval nedostatečné dotování sportu

z výnosu SAZKY a informoval nás, že

výbor České obce sokolské podal jako

jeden z prvních žádost na odstoupení

Dr. Hušáka z vedení této organizace.

Zde má ale většinu ČSTV, který se situ-

ací v současnosti zabývá. V roce 2001 se

uskutečnilo přepočítávání majetku jed-

not - ale vyhlášky se v Česku mění jak

na běžícím pásu, takže další oceňování -

pasportizace - by stála obec sokolskou

15 milionů, na což prostředky scházejí.

Proto všechny jednoty mají vycházet

z výsledků roku 2001. Bratr Těšitel

informoval o některých změnách stanov

- byla vyškrtnuta povinnost skládat

sokolský slib - o přijetí členů rozhoduje

výbor. Vyloučení musí být zdůvodněno

písemně a také písemně musí být k jed-

nání přizván vylučovaný. Vynechává se

slovo „absolutorium“ udělované kon-

trolní komisí, ale může se nadále použí-

vat. Výbor se musí sejít minimálně šest-

krát ročně, ze stanov byly vypuštěny

jednotlivé povinnosti funkcionářů, což

lze řešit jednacím řádem. A vydal úkol

zvolit na valné hromadě jednot vyslance

na schůze výboru Sokolské župy

Tyršovy. V závěru připomněl oslavy 150

let obce sokolské v roce 2012.

Radost kostomlatským fanouškům

rozhodně nedělá v tabulce poslední

místo A-mužstva po podzimní části 

soutěže. V podmínkách českého kapita-

lismu je prioritou řady našich mladých

fotbalistů udržení si zaměstnání, kdy

musí pracovat o sobotách i nedělích.

Nepodařilo se nám dát dohromady 

opravdovou partu, která by pro fotbal

udělala maximum. Při této příležitosti

rád vzpomínám na bývalého divizního

trenéra Áčka pana Kyliánka, který, ač se

odstěhoval do Opočnice, stále kosto-

mlatskému fotbalu fandí a na naše zápa-

sy dojíždí, i když mu na tréninky chodi-

lo jen 5 až 7 hráčů, partu se ani jemu

dohromady dát nepodařilo. Současné

kopané se plně věnuje trenér Martin

Šulc s celou svou rodinou. Prosím hráče,

odměňte se mu zlepšením hry, on si to

zaslouží a já mu děkuji, že se věnuje

i dorostu, který trenéra Hájka ztratil.

Část viny na podzimním neúspěchu

dávám i podivným poměrům panujícím

v okresním přeboru. V mistrovském

zápase v Libici nad Cidlinou, kde naše

mužstvo vyhrávalo, odpískal rozhodčí

dvě desítky, které neviděli ani domácí

diváci, ale jen pan rozhodčí. Na fotbalo-

vém stadionu se podávalo pivo i tvrdý

alkohol, pořadatelé byli bez označení

a za sprosté nadávky diváků před dětmi

jsem se musel stydět. Podat protest či

stížnost z naší strany bylo bezpředmět-

né, neboť i někteří naši hráči se nechali

vyprovokovat k rvačce s diváky po skon-

čení utkání. Věřme, že se tyto excesy

v jarním kole nebudou opakovat

a Kostomlaty se v soutěži udrží. 

V letošním roce bychom chtěli

pokračovat v obnově oplocení našeho

areálu, provést rekonstrukci okapů soko-

lovny, případně i opravu venkovních

střešních podhledů, provést výměnu top-

ných radiátorů v této restauraci, zajistit

sportovní klání v rozsahu minimálně

loňského roku a připravit postupnou

obnovu nábytku - stolů a židlí v sále

sokolovny. Nadále se i za pomoci spon-

zorů chceme věnovat údržbě velmi pěk-

ného travnatého fotbalového hřiště.

Dobrovolné brigády nad rámec těchto

deklarovaných úkolů provedené ve pro-

spěch zlepšování údržby a vybavení
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naplánované jednotlivými oddíly budou

vítány. Znovu chci vyzdvihnout a ocenit

záslužnou práci dlouholetých trenérů

mládeže inženýrů Včelky a Šubrta

i tahounů naší organizace, děvčat - sester

Vávrové a Rutterové. Škoda, že neumí-

me řadu našich aktivit více propagovat

v místních novinách, rozhlase a podob-

ně, jak to umí Klub Kamarád.

Děkuji všem funkcionářům, i těm,

co v plnění úkolů zaostávají, za dobro-

volnou práci ve prospěch Sokola. Děkuji

trenérům, hráčům, správci bratru Josefu

Šulcovi za odvedenou práci i bratru

Josefu Petrášovi, předsedovi fotbalové-

ho výboru. Děkuji i kostomlatským

fanouškům za podporu nejen fotbalu, ale

i ženské odbíjené. Poděkování patří

i našemu největšímu sponzoru - radním

a zastupitelstvu obce Kostomlaty. Všem

přeji pevné zdraví, dobré rodinné záze-

mí, mnoho úspěchů v práci i osobním

životě.

Sportu zdar… 

MAĎARSKO - termální lázně
HARKÁNY

!!!  POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA  !!!
29. 4.-8. 5. a 6. 5.-15. 5.

4 490 Kč APT/os., 5 990 Kč penzion polopenze
7 x ubytování s dopravou, 

NÁSTUP BENÁTKY/PRAHA

CHORVATSKO - Drvenik 
/ hotel Sunce

- přímo u moře
1. 7.-10. 7. - 8 990 Kč (dítě do 12 let 5 990 Kč)

doprava, 7 x ubytování s polopenzí, delegát,
NÁSTUP NYMBURK

CHORVATSKO - Istrie/Umag
- hotel Adriatik /Jadran

!!! DÍTĚ DO 14 LET - ZDARMA !!! 
platí jen dopravu 1 990 Kč

17. 6.-26. 6. - 7 290 Kč Jadran, 8 090 Kč Adriatik
24. 6.-3. 7. - 7 690 Kč Jadran, 8 490 Kč Adriatik

doprava, 7x ubytování s polopenzí, delegát,
NÁSTUP BENÁTKY/PRAHA

CHORVATSKO - Seget /hotel
Medena 

- přímo u moře
!!! DÍTĚ DO 12 LET - ZDARMA !!! 

platí jen dopravu 2 290 Kč
8. 7.-17. 7. a 29. 7.-7. 8. - 8 990 Kč 

(dítě do 16 let 5 890 Kč/
doprava, 7x ubytování s polopenzí 

+ nápoj k večeři, delegát
NÁSTUP BENÁTKY/PRAHA

CHORVATSKO - APARTMÁNY 
vlastní dopravou i busem, pobyty možné 

na libovolný počet dní

BULHARSKO - Primorsko 
- hotel Koop - LETECKY

7. 8.-14. 8. - 9 990 Kč (dítě do 15 let 6 990 Kč)
letenka, poplatky, transfer, 7 x ubytování 

se snídaní, delegát

PROGRAM SENIOR +55 
- 8denní letecké zájezdy s polopenzí

MADEIRA 11. 6.-9. 7. - 14 990 Kč
ANDALUSIE 14. 4.-1. 5. - 11 700 Kč +2 x výlet
MALORKA 18. 4.-23. 5. - 9 990 Kč + 2 x výlet
KYPR 21. 4.-21. 5. - 11 990 Kč a akce

23. 10.-30. 10. - 10 490 Kč

Venezia Tour
Benátky nad Jizerou

tel. 326 362 775
tel. 724 294 220,

www.veneziatour.cz

C e s t o v n í  k a n c e l á ř

Jsme příspěvková organizace městy-

se Lukavec. Poskytujeme odlehčovací

službu pobytovou - celorepublikově,

ambulantní a terénní - regionálně.

Služba je určená osobám dospělého

věku (19-64 let) s mentálním a kombi-

novaným postižením, o které je jinak

pečováno v jejich domácím prostředí.

Dočasným převzetím péče chceme

umožnit nezbytně nutný odpočinek nebo

čas k řešení osobních záležitostí rodi-

nám pečujícím o tyto osoby.

Délka odlehčovacího pobytu může

být až 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno

na šestiměsíční pobyt. Kapacita našeho

zařízení je 8 míst pro pobytovou odleh-

čovací službu, 7 míst pro ambulantní

odlehčovací službu a 2 místa pro terénní

odlehčovací službu.

Všechny zájemce o službu rádi při-

vítáme v našem Centru po předchozí

telefonické domluvě a také zodpovíme

veškeré dotazy. Možný je také tzv. pobyt

na zkoušku s rodičem.

Pobytová služba:
nepřetržitě
Ambulantní služba:
po-pá 6.00-20.00
Terénní služba:
po-pá 8.00-18.00

Kontakt: Centrum sociálních služeb
LADA Lukavec
V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Ředitel: Mgr. Hynek Seidl
Telefon: /+420/ 774 624 008 
E- mail: hynekseidl@seznam.cz, 
ladalukavec@centrum.cz  
Web: www.ladalukavec.cz

nabízí
pobytové, ambulantní a terénní odlehčovací 
služby pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením dospělého věku.
Chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek 
rodinám pečujícím o tyto osoby na dobu
až 3 týdnů.

Centrum sociálních služeb

LADA Lukavec

Služba je poskytována celorepublikově.
Kontakt: Mgr. Hynek Seidl, tel.: 774 624 008
www.ladalukavec.cz, e-mail: ladalukavec@centrum.cz

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LADA LUKAVEC



A1A OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÍ A MUŽSTVO
Kostomlaty Pátek SO 26. 3. 2011 15:00

Krchleby Kostomlaty NE 3. 4. 2011 16:30

Kostomlaty AFK Semice B NE 10. 4. 2011 16:30

Dymokury A Kostomlaty SO 16. 4. 2011 17:00

Kostomlaty Libice nad Cidlinou A NE 24. 4. 2011 17:00

Běrunice A Kostomlaty SO 30. 4. 2011 17:00

Kostomlaty Loučeň NE 8. 5. 2011 17:00

Kostelní Lhota A Kostomlaty SO 14. 5. 2011 17:00

Kostomlaty Městec Králové A NE 22. 5. 2011 17:00

Hrubý Jeseník A Kostomlaty SO 28. 5. 2011 17:00

Kostomlaty Slovan Poděbrady A NE 5. 6. 2011 17:00

Kostomlaty Sadská B NE 12. 6. 2011 17:00

Přerov nad Labem A Kostomlaty NE 19. 6. 2011 17:00

C1A OP DOROST
Kostomlaty Všechlapy SO 12. 3. 2011 10:00

Straky Kostomlaty SO 19. 3. 2011 10:00

Kostomlaty Opočnice SO 26. 3. 2011 10:00

Dymokury Kostomlaty SO 2. 4. 2011 10:00

Kostomlaty Rožďalovice SO 9. 4. 2011 10:00

Loučeň Kostomlaty NE 17. 4. 2011 10:00

Kostomlaty Kostelní Lhota SO 23. 4. 2011 10:00

Městec Králové Kostomlaty SO 30. 4. 2011 10:00

Kostomlaty Milovice SO 7. 5. 2011 10:00

Kostomlaty Litol SO 14. 5. 2011 10:00

Velenice Kostomlaty NE 22. 5. 2011 10:00

Běrunice Kostomlaty SO 4. 6. 2011 10:00

Kostomlaty Pátek SO 11. 6. 2011 10:00

Kounice Kostomlaty NE 19. 6. 2011 10:00

E1A OP ŽÁCI
Kostomlaty Libice nad Cidlinou NE 10. 4. 2011 14:30

Rožďalovice Kostomlaty NE 17. 4. 2011 10:00

Kostomlaty Dymokury NE 24. 4. 2011 15:00

Městec Králové Kostomlaty NE 1. 5. 2011 15:00

Křinec Kostomlaty NE 8. 5. 2011 15:00

Slovan Poděbrady Kostomlaty NE 15. 5. 2011 10:00

Kostomlaty Litol NE 22. 5. 2011 15:00

J A R O  2 0 1 1

A mužstvo

ukončilo v rámci

přípravy začátkem

března 13. ročník

zimního turnaje

v Rejšicích. 

Konečné pořadí turnaje
1. Rejšice 

2. Akuma Mladá Boleslav 

3. SKP Mladá Boleslav 

4. Kostomlaty

5. Žerčice

6. Čejetice

Všechna mužstva nastoupila po

zimní přípravě do jarního kola soutěže.

Přestože příprava nebyla kolikrát taková,

jak bychom si představovali (neúčast,

nedochvilnost, malé nasazení), věříme

a přejeme si, že v jarním kole soutěže

udělají naše mužstva vše pro to, aby se

v okresní soutěži udržela. 

Přáli bychom si, aby si hoši našeho

A mužstva uvědomili, že bez práce

nejsou koláče a zároveň tak bez řádného

tréninku nejsou výsledky. Věřím, že si

všichni uvědomují, že případný sestup

do nižší soutěže by znamenal černou

tečku pro kostomlatský fotbal. Vždyť už

jsme to před několika lety zažili a nikdy

už jsme se zpátky do vyšší soutěže

nevrátili.

Víme, že rodina, práce se dnes upřed-

nostňuje především, ale zároveň věříme,

že naši kluci mají fotbal rádi a budou

dělat vše proto, aby se od toho konce

tabulky nejen odrazili, ale aby hráli  fot-

bal, který by přilákal větší množství

fanoušků. Na naše fanoušky apeluji,

přijďte podpořit naše kluky, i když se jim

právě nedaří. Ono kritizovat a nadávat  je

v dnešní době moderní  a nejjednodušší.

Místo kritiky a nadávek zkuste přijít

a pomoci chodu fotbalových oddílů,

neboť nedostatek ochotných lidí zapojit

se do dění kolem fotbalu je bolestí

zejména mládežnické kopané. Sami pak

vidíte, že příliv mladých hráčů je praktic-

ky nulový a výsledným obrazem je

výkonnost, kterou tak rádi kritizujete.

Na to navazuje problém, se kterým se

výbor právě potýká, což je mužstvo

dorostu. Trenérskou činnost ukončil pan

Hájek a naše mužstvo dorostu je v sou-

časné době bez trenéra. Tréninkovou pří-

pravu provádí zároveň s A mužstvem.

Přípravu na zápasy řešíme od zápasu

k zápasu. Chtěli bychom proto poprosit

především rodiče našich dorostenců

o pomoc hlavně s dopravou na zápasy,

a pak oslovit i naši veřejnost s trochu fot-

balovým srdíčkem o pomoc s trenérskou

činností.

Trenérskou činnost ukončil u muž-

stva žáků pan Herajn, kterého vystřídal

v této funkci pan Dušan Müller. Panu

Herajnovi děkujeme za jeho práci a panu

Müllerovi přejeme hodně fotbalových

úspěchů.

Přeji všem trenérům i hráčům hodně

úspěchu v jarním kole soutěže a hráčům

především dobrou trefu.

Eva Vávrová
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Osmisměrka
Po vyškrtání všech výrazů zbude devět písmen, která čtena po

řádcích tvoří tajenku: obec na Nymbursku.

ANAKONDA, ATLAS, BOREC, ČERNO, ČETNÍK, DÁLAVA,

DÁREČEK, DĚDINA, DÍLNA, DINOSAURUS, DLÁTO,

DOKTRÍNA, DROMEDÁR, ETIKETA, HOTELIÉR, JITRO,

KARATE, KIMONO, KOLONÁDA, KRAKATIT, LÍMEČEK,

LOMIKÁMEN, LONDÝN, MALTA, MAMON, MEDOJED,

MENTOL, MORDA, NEHODA, NITRA, PATRONA, PESTÍK,

PLANTÁŽNÍK, POTOK, POUTO, PŘÍBOR, PTAKOPYSK,

RADIÁTOR, RUSKO, SÁDRA, SKLOVINA, SKOBA, SKUNK,

STATEK, TALENT, TATAMI, TISKAŘ, TITAN, TLUMOK,

TOREADOR, ULITA, VANAD 


