
Pokud někdo projíždí Kostomlaty,
nelze přehlédnout, že se v obci něco děje.
Výstavba skupinového vodovodu
Nymburk - Kostomlátky - Doubrava -
Kostomlaty postoupila do Kostomlat.
Díky příznivé zimě mohla firma Zepris od
ledna pokračovat ve výstavbě vodovodu
v Kostomlatech. Nejprve se provádí vý-
stavba hlavního řadu, poté bude následo-
vat realizace jednotlivých vodovodních
přípojek. Při výstavbě hlavního řadu se
postupuje podle harmonogramu prací. Při
pravidelných kontrolních dnech se řeší
problémy, které při výstavbě takového
rozsahu vznikají. Hlavní řad se provádí
protlaky pod silnicemi nebo podél silnic.
K tomu je nutný prostor pro zařízení,
který protlak provádí. Chtěla bych proto
občany Kostomlat vyzvat a hlavně popro-
sit o shovívavost. Výstavba se dotkne kaž-
dého z nás. 

Další částí bude
realizace vodovodních
přípojek. Ve druhé
polovině roku 2003
projektantka firmy
Multiaqua Hradec Krá-
lové obcházela jednot-
livé vlastníky nemovi-
tostí, kteří projevili
o vodovod zájem. Po
konzultaci s nimi vy-
pracovala projekty jed-
notlivých vodovodních
přípojek. Následovala
žádost o stavební po-

volení na tyto přípojky, které bylo zaháje-
no veřejnou vyhláškou v lednu
2005. K tomuto se mohli vlastníci
nemovitostí ve stanovené lhůtě
vyjádřit. Dalším krokem bylo sta-
vební povolení, které nabylo
právní moci v dubnu 2005. Podle
harmonogramu bude realizace
vodovodních přípojek v Kosto-
mlatech probíhat v červnu a v čer-
venci letošního roku. Někteří
vlastníci nemovitostí zřejmě již
zapomněli, jak se v roce 2003
s projektantkou dohodli. Obec ale
nemůže tyto projekty jen tak
měnit. Je nutné si uvědomit, že
každá změna projektu něco stojí
a obec by tyto změny musela
zaplatit. Někteří mají přípojku
naprojektovanou přímo do nemo-
vitosti, někteří, pokud by přípojka

byla dlouhá, mají naprojektovanou šachtu
na hranici pozemku. Pokud občané, kteří
mají naprojektovanou šachtu, chtějí vidět,
jak taková šachta vypadá, mohou se přijít
na ni podívat na obecní úřad. Jednu tu
máme k dispozici. 

Chtěla bych ještě občany poprosit,
aby nic zatím nekopali dopředu. Při
výstavbě přípojek vždy nejdříve zhotovi-
tel obejde občany, kde budou v nej-
bližší době provádět přípojky, a dohodne
se na skutečném provedení. Poté bude
možno kopat, aby bylo možno nemovi-
tost připojit.

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce

Kostomlatské
RRooččnnííkk  XXVV.. ČČíísslloo  22 DDUUBBEENN  22000077 ZZddaarrmmaa

VÝSTAVBA SKUPINOVÉHO VODOVODU

Příjemné prožití svátků jara všem našim 
spoluobčanům přeje rada obce, 
zastupitelstvo obce a redakční rada
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ZÁPIS 
do mateřské školy
na školní rok 2007/2008

se koná v pondělí 
23. dubna 2007 

od 13.00 do 16.00 hodin.
Rodiče s sebou 

přinesou občanský průkaz,
rodný list dítěte a potvrzení

o zaměstnání matky.

POPLATKY
Poplatek za stočné za 1. pololetí roku
2007 je splatný do 30. června 2007.
Poplatek lze uhradit: přímo do pok-
ladny OÚ Kostomlaty, složenkou
(zašleme na vyžádání) nebo převo-
dem  z účtu. 
Náš účet je 504364369/0800.

OÚ Kostomlaty n. L.

Výstaviště Lysá nad Labem
zve ve dnech 12. - 15. dubna  na výstavu ELEGANCE -

výstavu módy, koženého zboží a doplňků.
Doprovodnou výstavou bude D O V O L E N Á  A  V O L N Ý  Č A S .

PPPP EEEE UUUU GGGG EEEE OOOOTTTT
AUTO-CENTRUM
● Prodej náhradních dílů

● POUŽITÉ I NOVÉ

PPPPNNNNEEEEUUUUSSSSEEEERRRRVVVVIIIISSSS
● Prodej pneu

● POUŽITÉ I NOVÉ

Lány 8, Kostomlaty nad Labem,
tel. 723 607 150, 602 341 984

Blahopřejeme 
k významným jubileím:
paní Anně Břeňové z Hronětic

paní Boženě Hladíkové z Kostomlat
paní Antonii Hlaváčkové 

z Hronětic
panu Josefu Zemanovi z Kostomlat

panu Stanislavu Bezuchovi 
z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali:
Sáru Loudovou, nar. 14. 1. 2007
Davida Bendla, nar. 3. 2. 2007

Alžbětu Borovou, nar. 7. 2. 2007
Žanetu Toušovou, nar. 15. 2. 2007

Rozloučili jsme se:
s panem Jindřichem Kratochvílem

z DD Lysá nad Labem

Společenská
kronika

Dne 18. 3. byla otevřena nová prodejna v 1. patře
obchodního domu Jednoty v Kostomlatech n. L.

NÁBYTEK
Prodejna nabízí veškerý sortiment nábytku - kuchyně,

jídelní stoly a židle, sedací soupravy, konferenční 
stolky, sektorový nábytek, rustikální nábytek, ložnice,

dětské pokoje, ložní prádlo a přikrývky.

ELEKTROSPOTŘEBIČE
Od 1. května též veškeré elektrospotřebiče - myčky,

pračky, lednice, sporáky, odsavače a jiné, výběr 
z katalogu.

TRÁVNÍ SEMENA 
- HNOJIVA - POSTŘIKY
Prodejna dále nabízí špičková trávní semena pro 

zátěžové i okrasné trávníky a vysoce kvalitní hnojiva
(SRN), dále postřiky proti plevelům a mechu.

Otevírací doba:
Po - Pá  8.00 - 11.00   12.00 - 17.00 (úterý od 13.00)

So 8.00 - 11.00

17.3. se v sále Sokolovny konal maškarní ples pro děti, který uspořádali zaměstnanci firmy Proagro,
a.s., provozovna Kostomlaty nad Labem. Za perfektně zvládnutou akci jim patří veliký dík. Velké podě-
kování patří také všem sponzorům, bez jejichž finančního přispění by nebylo možné tak náročnou akci
provést. foto: Jana Keltnerová

Maškarní ples si užily také děti v mateřské škole. Ve víru tance zde bylo možné vidět princezny, pirá-
ty, mušketýry čaroděje a jiné pohádkové bytosti. foto: Jana Keltnerová
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SETKÁNÍ 

22 absolventů ZŠ v Kostomlatech se sešlo

17. 3. 2007 v restauraci „Na Place“ u Radou-

šků, aby si připomněli své malé jubileum.

Právě před 50-ti lety ukončili jako první ročník

celou Osmiletou základní školu v Kostomla-

tech n. L. Kromě květin pro bývalé žákyně byl

milým překvapením i pamětní list s profesio-

nální fotografií, který si každý odnesl již z akce.

Potleskem byl odměněn dopis bývalého

třídního učitele a později ředitele školy pana

Jaroslava Baiera.

Minutou ticha byla uctěna památka spolu-

žáků, kteří již nežijí.

K dobrému průběhu celé akce významně

přispěl hudební doprovod a vzorná obsluha.

Ladislav Pour

PO PADESÁTI
LETECH
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DUBNOVÝ INFORMAČNÍ SERVIS, NEJEN PRO RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY
Nekonečný seriál postřehů a informací

ze školy i dnes pokračuje chronologicky
seřazeným obdobím od počátku února, tedy
2. pololetím školního roku, do data odevz-
dání příspěvku, tedy 27. 3. 2007. 
● Naše škola se přihlásila do celostátního
testování žáků 9. ročníků ze znalostí
matematiky, českého jazyka a všeobecného
přehledu. Proběhlo 1. února a výsledky,
které budeme znát na rozhraní dubna
a května, využijeme v podobě zpětné vazby
ve svém ŠVP (vlastní vzdělávací program
školy).
● K podobnému testování znalostí jsme
přihlásili také žáky 5. ročníku. Odehraje
se ve dvou dnech 25. a 26. dubna. Evaluační
proces hodnocení výstupních znalostí v 5.
a 9. ročníku se stává standardním nástrojem
naší školy.
● Pololetní hodnocení nepřineslo radost 
4 žákům (pátá, šestá a osmá třída), kteří
neprospěli. Jedná se o učebnicovou ukáz-
ku, jak nezastupitelnou roli ve výchově má
zázemí v rodině.
● V pondělí 5.2. se v patře pavilonu pro 
I. stupeň objevily děti z posledního ročníku
MŠ. Ano, šly k zápisu. Připravené třídy
i paní učitelky přivítaly celkem 18 dětí, do
školy jich půjde jen 16, dvě děti mají
odklad povinné školní docházky o jeden
rok.
● V příštím školním roce tedy nastoupí 16
dětí do první třídy a 20 dětí odejde. Pokud
se letošní deficit 4 dětí sečte s deficity
z předchozích pěti let, není divu, že letos
poprvé začíná mít škola potíže se mzdo-
vým rozpočtem. Ilustrativně: ve šk. roce
2001/2002 měla škola 184 žáků, letos jen
162!
● Podstatná informace pro rodiče: Jedním
ze způsobů vynucených úsporných mzdo-
vých opatření v letošním roce bude prefero-
vání dělení tříd při nutnosti suplování. Třída
bude se zadanými úkoly rozdělena do dvou,
či tří ostatních tříd tak, aby nevznikla potře-
ba financovat suplujícího pedagoga dvojná-
sobkem průměrného výdělku, jak ukládá
nesmyslně přilepený § 8a za § 41 v zákonu
o pedagogických pracovnících (známá
poslanecká iniciativa). Letos škola ze svého
poddimenzovaného rozpočtu již není
schopna tyto 200% hodiny zaplatit. 

Povzdechnutí první: Komenský by se
chudák asi divil, jak český stát umí podpo-
rovat vzdělání. 
● Klub mladého diváka jel 6.2. do Divadla
v Dlouhé na „Výlety pana Broučka“. 
V červnu pojedou do Hudebního divadla
v Karlíně na legendární komedii Limo-
nádový Joe. 
● Pátek 9. února byl nabit akcemi: oslavili
jsme svátek sv. Valentina tradiční diskoté-
kou, zorganizovanou a provozovanou
z vlastních zdrojů šikovnými žáky z 9.

třídy, sedmá a osmá třída si dojela do
Lysé nad Labem na výstavu „O Řemes-
lech“ a v odpoledních hodinách vnikl do
školy přítel matky odcházejícího žáka
a ztropil zde mnoho povyku pro nic.
(Chtějme po dětech, aby byly slušné, když
toho nejsou schopni jejich zákonní zástup-
ci). 
● Druhý den odjíždí žáci 7. ročníku, dopl-
něné o žáky z ostatních tříd na lyžařský
výcvik do Desné v Jizerských horách.
Letošní zima byla skoupá na sníh, přesto se
podařilo výcvik uskutečnit a lyžovalo se
formou dojíždění do vyšších poloh hor. 
● S podobnými potížemi sněhového defici-
tu se letos potýká i nově založený sportov-
ní kroužek, nesoucí ve svém prenatálním
stadiu vývoje sice název lyžařský, přesto má
ambice státi se kroužkem všesportovním.
Lyžování se v zadaných termínech
v Čechách nezadařilo, odjelo se lyžovat
alespoň jednou do Rakouska. V plánu jsou
výlety na kolech a od září budou probíhat
pravidelné atletické tréninkové dny v hale
Bios.
● Školní metodik primární prevence
začal 16. února půlroční specializační studi-
um s dotací 250 hodin, zaměřené k výkonu
specializačních činností - prevence sociálně
patologických jevů. Projekt je spolufinan-
cován Evropským sociálním fondem.
Z podobného evropského zdroje čerpá
i další náš studující metodik EVVO (envi-
ronmentální výchova), který svoje studium
začal již v loňském roce. Se současným
metodikem ICT (informační a komunikač-
ní technologie), bude škola disponovat dal-
šími dvěma specialisty, vyškolenými na
nejlepší úrovni. 
● Po jarních prázdninách jsme se zúčastni-
li turnaje ve florbale na ZŠ Tyršova
v Nymburce a mužstvo přivezlo druhé
místo.
● V březnu dokončilo vedení školy dovy-
bavení všech potřebných tříd, včetně druži-
ny, televizí a videotechnikou. Nebojme se
21. století, už máme BTV a VCR s DVD!
● Ve středu 14. 3. jsme se zúčastnili soutě-
že v recitaci a přivezli tři čtvrtá místa.
Devátá třída absolvovala zajímavou a půso-
bivou exkursi ve věznici v Jiřicích. (viz.
samostatný článek v KN). Žactvo přijelo
i zpět.
● Den po svátku Josefů jsme se zúčastnili
matematické soutěže Padák a druhá se
třetí třídou ukončili plavecký výcvik - jed-
na hodina výuky stojí plavce 32,- Kč, škola
celou akci dotuje částkou 32 400,- Kč.
● Dva dny nato absolvovala šestá a sedmá
třída pravidelný blok programu Centra pri-
mární prevence občanského sdružení
Semiramis, zaměřené na dlouhodobou pri-
mární prevenci rizikového chování se
zaměřením na návykové látky na základ-

ních školách. Firma působí na naší škole na
základě smluvního vztahu a do dvou let
obsáhne celý druhý stupeň školy.
● V rámci školního projektu Krajina za
školou, několikrát navštívili žáci archív
Polabského muzea v Lysé nad Labem
a dokumentovali množství starých fotogra-
fií z Kostomlat a okolních všech obcí.
Vrcholí první fáze projektu, kdy se sbírá
materiál. Ve druhé fázi budou děti pořizovat
k nasbíraným starým fotografiím jejich
dvojníky ze současnosti. Učí se pracovat
s digitálním fotoaparátem, scannerem,
notebookem a užívat programy na zpraco-
vání fotografií. Děti poznávají místo svého
bydliště, objevují na fotografiích zákoutí již
dávno zaniklá, sbírají informace od pamět-
níků a posilují tak vlasteneckého ducha.
Škoda, že vláda neuvolnila finance určené
na SIPVZ (státní informační politika vzdě-
lanosti), důsledkem je, že náš dvouletý pro-
jekt nemá finanční krytí ve svém druhém
roce a je pravděpodobné, že si škola bude
muset ze svého platit i konektivitu, kterou
z peněz SIPVZ dosud hradilo ministerstvo. 

Povzdechnutí druhé: Komenský by se
chudák asi divil, jak český stát umí podpo-
rovat vzdělání. 
● Dne 28. března proběhl ve vší tichosti
a za naprostého nezájmu médií Den učite-
lů. Naši pedagogové si poblahopřáli mezi
sebou a v odpoledních hodinách se ve sbo-
rovně zúčastnili malé tryzny na téma škol-
ství. 

Povzdechnutí třetí: Komenský by se
chudák asi divil, jak český stát umí podpo-
rovat vzdělání. 
● V posledních dvou březnových týdnech
provádí škola vlastními silami radikální
úpravu venkovního hřiště (sousedé s pří-
mým výhledem na školní hřiště jistě zare-
gistrovali a podali patřičně nadšené referen-
ce). Na vysvětlenou: je stržen celý
zaplevelený „antukový“ svršek, kterému
pravidelná 2x roční aplikace herbicidu
i manuální likvidace šla natolik k duhu, že
vegetace po těchto zásazích vždy bujela
ještě lépe a radostněji. Bylo proto rozhod-
nuto zbavit se celé horní vrstvy povrchu.
Díky pomoci obce, která zajistila odvoz
suti, se práce dokončila a děti mohou hřiště
začít užívat od počátku dubna. 
● Podstatná informace pro rodiče: Děti
převážně z prvního stupně a někteří žáci ze
šesté a sedmé třídy spolu s pracovníky
kuchyně, sesbírali mezi sebou částku přesa-
hující 5 tisíc korun a adoptovali na rok
levharta obláčkového ze ZOO v Praze.
Škola obdržela certifikát o adopci (vystaven
v hale školy) a dvě volné vstupenky do
ZOO v Praze platné do února 2008, čímž
tuto informaci dávám na vědomí všem
rodičům, nechť jsou vstupenky po celý rok

Pokračování na str. 6
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V pátek 23. 3. 2007 se
v místní sokolovně konala
Valná hromada Tělocvičné

jednoty Sokol Kostomlaty nad Labem.
Celé jednání vedla sestra Ivana
Rutterová, která přivítala jednatele Župy
Tyršovy Kolín bratra Těšitele a starostku
OÚ Kostomlaty n. L. sestru Mgr. Herco-
kovou. Po úvodních procedurách jako je
schválení navrhovaného programu,
volba mandátové a návrhové komise,
stanovení zapisovatele a ověřovatele
zápisů bylo přistoupeno k jednotlivých
bodům programu. Nejprve vystoupil
bratr Ponec, který zhodnotil uplynulý
rok včetně oslav 100. výročí založení
naší TJ. V závěru svého vystoupení se
rozloučil a poděkoval dosavadnímu
výboru za spolupráci. Následovaly zprá-
vy z jednotlivých oddílů. Hlavní slovo
za oddíl kopané měl bratr Řasa, který

postupně uváděl příspěvky jednotlivých
vedoucích družstev (přípravky, žáků,
dorostu, B mužstva a A mužstva). Další
část patřila bratru Adamčíkovi, který
zhodnotil práci všech družstev stolního
tenisu. Další zprávou byla zpráva o hos-
podaření jednoty za uplynulý rok
a návrh rozpočtu na letošní rok, kterou
přednesla sestra Mgr. Hercoková. Poté
následovala zpráva z revizní komise
v podání sestry Zdeňkové. Po jednotli-
vých zprávách následovala krátká pře-
stávka s občerstvením. 

Dalším bodem programu byla volba
nového výboru TJ a volba revizní komi-
se TJ.

Podle Stanov Sokola se starosta TJ
volí zvlášť, v této volbě byl po návrhu
jednomyslně zvolen b. Josef Petráš.
Následovala volba dalších členů výboru.
Místostarostou TJ se stal b. Žatečka, jed-

natelkou s. Rutterová, hospodářem s.
Mgr. Hercoková, dalšími členy b. Če-
mus, b. Kastner, b. M. Kořán, b. Mrňavý,
b. Ing. Podroužek, b. Řasa, b. Skoba, b.
Sporiš a s. Vávrová. Předsedkyní revizní
komise byla zvolena s. Zdeňková, členy
b. Bárta a b. Ponec.

Následující diskuse se týkala hlavně
oslav 100. výročí založení TJ, zhodnoce-
ní letošního plesu, převodu budovy soko-
lovny do majetku TJ, příspěvek předne-
sla i starostka obce s. Mgr. Hercoková
a jednatel Župy Tyršovy Kolín b. Těšitel.
V usnesení valná hromada schválila
přednesené zprávy a návrhy a uložila no-
vému výboru TJ řadu úkolů. Závěr valné
hromady patřil novému starostovi Tělo-
cvičné jednoty Sokol Kostomlaty bratru
Petrášovi, který poděkoval za důvěru.

Výbor TJ Sokol 
Kostomlaty nad Labem

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL KOSTOMLATY NAD LABEM
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DUBNOVÝ INFORMAČNÍ SERVIS, NEJEN PRO RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

řádně využity!! Na den 1.4. (nejde o apríl)
poslala zoo dvě vstupenky na slavnostní
zahájení sezóny, jejich vlastnictví si vyloso-
val žák Štěpán Melinger ze druhé třídy.
● 4 dny před ukončením měsíce března
dorazily objednané nové lavice pro 30
dětí. Vybavena jimi bude 3. a 5. třída.
Všechny třídy prvního stupně jsou k tomuto
datu vybaveny zcela novými, ergonomický-
mi, výškově stavitelnými žákovskými lavice-
mi a židličkami. Nákup nebyl jednoduchý,
výrobek byl sice nabídnut za neobvykle
nízkou akční cenu, přesto musela škola
požádat o rozepsání platby do splátek, aby
byla přitom schopna financovat jiný splát-

kový systém, dětského hřiš-
tě, spolu s ostatními běžnými
platbami. 
● Podstatná informace pro
rodiče: dva dny velikonoč-
ních prázdnin připadnou na
čtvrtek 5.4. a pátek 6. 4.
2007. V jednání je návrh na
volno ředitele ve dnech 30.
4. a 7. 5. z důvodu úpravy
vodního systému školy.
Rodiče budou včas informo-
váni.

Příjemné Velikonoce
a ještě hezčí prožití jara posí-
lá za všechny ze školy Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel

Pokračování ze str. 5

POSTŘEHY ŽÁKŮ 9. TŘÍDY Z EXKURSE 
VE VĚZNICI

Exkurze Jiřice
Dne 14. 3. 2007 jsme navštívili

Věznici Jiřice u Milovic. Ihned u příchodu
do střeženého areálu věznice jsme absol-
vovali prohlídku vězeňského autobusu
s výkladem o přepravě vězňů. Poté jsme se
přemístili do zasedací místnosti a absolvo-
vali poučný výklad o trestním právu
a životě ve věznici.

Potom nám dva zaměstnanci eskortní
služby prakticky ukázali poutání vězňů,
které pro tuto chvíli představovali naši
spolužáci. Asi nejsilnější dojem v nás
zanechala návštěva budovy s ostrahou.
Nejprve jsme si prohlédli cely pro neukáz-

něné vězně, tzv. samotky. Dále jsme pro-
cházeli učebnami, posilovnou a hudební
místností. 

Po prohlídce následoval návrat do
zasedací místnosti a rozhovor se dvěma
vězni. Mohli jsme se jich zeptat na cokoli
z jejich života nejen ve věznici, na jejich
tresty a jiné. Závěrem jsem si mohli pro-
hlédnou předměty vyrobené ve věznici
tajně. 
Dojmy žáků:
● Po návštěvě věznice si určitě důkladně
rozmyslím, jestli se vyplatí páchat trestnou
činnost.
● Nechtěl bych tu zůstat ani den.

● Prostředí bylo deprimující.
● Neměli jsme volnost, každé dveře za
námi zamykali, kolem věznice byly vyso-
ké ploty a byli jsme rádi, že už jsme venku. 
● Být bych tam nechtěla, stejně jako
každý člověk s normálním úsudkem.

9. třída ZŠ Kostomlaty


