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PRÁCE V OBCI SE ROZBÍHAJÍ
S nastupujícím jarem se v obci rozjíždí řada 
nových akcí. Už v průběhu zimních měsíců 
jsme tyto akce připravovali. Prakticky od 
loňského roku nám fi rma Montano školky 
Přerov nad Labem zpracovává projekt na 
úpravu stávající zeleně a výsadbu zeleně 
nové. Podle těchto projektů jsme postu-
povali v případě prořezávky aleje v ulici 
9.Května, prořezávky kaštanů U Křížku, 
prořezávky stromů na Lánech i v Hro-
něticích. Další akcí byla výsadba smrků 
podél školního hřiště v ulici Průběžná. 
Zde se jedná o štíhlé smrky Picea omori-
ka v počtu 16 kusů. Vzrostlá zeleň jehlič-
natých stromů nepoškodí stávající vedení 
NN a bude současně poskytovat zastínění 
části sportoviště, zejména přilehlé běžecké 
dráhy. Další úprava zeleně proběhla v Kos-

tomlatech od křížku až ke kalu ve směru 
na Rozkoš a v ulici Hradištská. Při úpravě 
zeleně si vypomáháme naší technikou. Bo-
hužel se stalo, že při odstraňování spadlého 
stožáru veřejného osvětlení, byla multikára 

s plošinou poškozena a musela být doveze-
na do opravy. Tato oprava se vyšplhala na 
cca 84 tisíc korun plus dvakrát jízda tam 
a zpět do Uherského Brodu.

Koncem února 
byla otevřená 
nová Květinka 
v Kostomlatech 
nad Labem. Vě-
řím, že si lidé na-
jdou cestu do této 
provozovny tak, 
jak to bylo u před-
chozí Květinky.
Během dubna by 
mělo začít budo-
vání veřejného 
osvětlení k cihel-
ně. Tato akce bude 
provedena našimi 
pracovníky. Ti se 

rovněž připravují na rekonstrukci osvětlení 
podél pěšiny k nádraží a dále Nádražní uli-
ci až k ulici 9. Května. Zde se bude zároveň 
budovat chodník. 
Ze zastupitelstva vyplynul požadavek 

zpevnění slepé komunikace za bývalou 
hospodou v Hroněticích. I tuto akci při-
pravujeme k realizaci.
Další důležitou akcí, kterou připravuje-
me spolu s fi rmou VIS Hradec Králové, 
je vybudování kanalizace v obci Lány. 
Věříme, že dotaci na tuto akci získáme, 
a budeme moci ještě letos kanalizaci vy-
budovat.
Na zasedáních rady obce jsme se zabývali 
rekonstrukcí terasy domu služeb. Paní ar-
chitektka vypracovala pět návrhů, z nichž 
rada vybrala dva. Z těchto dvou zastupitel-
stvo vybralo jeden, na který bude zpraco-
vána cenová nabídka. 
V březnu proběhlo na obecním úřadu pode-
psání smluv na stočné a vodné mezi občany 
Kostomlat a fi rmou VaK Nymburk. Pokud 
je nemovitost celá napojená na vodovod, 
bude se stočné i vodné počítat podle ode-
brané vody. Pokud je nemovitost napojena 
jen částečně, vodné bude podle vodoměru 
a stočné podle směrného čísla. Cena stoč-
ného od VaK je vyšší než od OÚ. Je to
 z důvodu toho, že obec na stočném do-
plácela za občany.
Počátkem dubna přinesl pan ing. Jiří Čvan-
čara dopis, ve kterém oznamuje svoji rezig-
naci z rodinných důvodů na funkci zastu-
pitele obce.
Podle zákona za odstupujícího zastupi-
tele přichází na jeho místo náhradník ze 
stejné kandidátní listiny. V tomto případě 
je to pan Ladislav Zapadlo. Po oznámení 
rezignace pana Čvančary jsem s ním jed-
nala, pan Zapadlo funkci přijal. Bohužel 
se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit 
3. dubna jednání ZO. Slib zastupitele složí 
na dalším jednání ZO.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

Nová výsadba u školního hřiště v Průběžné ulici foto: archiv OÚ

Vichřice Emma porážela nejen stromy,
ale i lampy. foto: archiv OÚ
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ SE PROTÁHLO
Třetí letošní schůze zastupitelů za 

uspokojivé účasti asi 20 občanů řídi-
la starostka Mgr. Hercoková. V úvo-
du byl odsouhlasen program o sedmi 
bodech, ale diskuse k nim a dalším 
problémům protáhla jednání až do 
nočních hodin.

Již ke zprávě o činnosti rady obce, 
přednesené místostarostkou R. Novot-
nou, byla řada poznámek k likvidaci, 
ošetření a výsadbě stromů. Byla vznese-
na kritika k pokácení vrby u OÚ, tu ale 
podle vyjádření starostky zlikvidovali 
jako nebezpečnou pro částečné ztrouch-
nivění vlastníci pozemku České dráhy. 
Dosud není uklizen kal na Cikánce po 
likvidaci topolů a roští z prořezaných 
stromů v Kostomlatech, odvezené na 
„Bejkovku“ do Rozkoše. Paní starostka 
bude prováděcí fi rmy urgovat k nápravě. 
Zároveň vyzvala vlastníky nemovitos-
tí o úklid větví z prořezu stromů Ener-
getickými závody před svými domy. 

Závěrečný účet obce za rok 2007 
včetně auditu, úprava vnitřní směrnice 
k vedení obecní pokladny a smlouvy 
o koupi pozemků, kde stojí část ČOV 
a povede plánované vedení kanalizace 
Lán byl schválen bez připomínek. Rov-
něž tak prodej 5 m² obecního pozemku 
panu Neagovi a smlouva o dílo na přípra-
vu realizace splaškové kanalizace Lány, 
zpracovávaná Vodohospodářskými služ-
bami Hradec Králové až do fáze požá-
dání o dotaci, byly odsouhlaseny. Nao-
pak zastupitelé zamítli prodej pozemku 
s vodní nádrží v obci Rozkoš u čp. 42 
i zakoupení ruiny bývalého pohostinství 
u nádraží za vysokou cenu od vlastníka.

Stěžejním bodem se stalo projedná-
ní návrhu rekonstrukce terasy Domu 
služeb a vybudování parkovacích míst, 
jakož i informace o letošních investič-

ních a provozních akcích. Názory od 
zbytečnosti navrhovaného projektu, 
bezbariérového vstupu ze severní strany 
do Domu služeb, který již moc lidem ne-
slouží, až po realizaci za menší investici 
podle nerealizovaných projektů zpraco-
vaných v minulosti vyústily v usnesení, 
aby rada obce zadala vypracování ceno-
vých nabídek několika fi rmám. Bylo na-
vrženo i rozšíření parkovacích míst vedle 
chodníku od Domu služeb až k nádraží. 
Ještě složitější bylo jednání o výměně 
oken ve dvou pavilonech MŠ za plasto-
vá. Nakonec převládl názor, že plastová 
okna s větší životností než 20 let překra-
čují životnost stávajících pavilonů. Byl 
odsouhlasen návrh nechat stav pavilonů 
posoudit statikem a teprve pak o inves-
tici rozhodnout. Padla také kritika na 
nevhodnou opravu komunikace V Glan-
čici stavební sutí, dále na mýcení stromů 
a keřů v areálu nádraží, odkládání zpev-
nění cesty od čp. 13 po čp. 11 v obci Roz-
koš, kde dochází při dešti k splavování 
zeminy do kanalizace a její ucpávání. 
Také se kritizovalo stálé odkládání do-
končovacích prací vydláždění vjezdů 
a parkovišť podle projektu výstavby in-
ženýrských sítí, k 39 rodinným domkům, 
jakož i problém s řešením melioračního 
příkopu. Občané kritizovali vypouště-
ní splašků do dešťové kanalizace z ne-
movitostí, které nejsou v Kostomlatech 
napojeny na splaškovou kanalizaci. 
A nutnosti vyvíjet tlak na České dráhy 
ke snížení hluku a úprav areálu nádraží, 
zabývat se chátrajícími budovami, které 
nezabezpečeny proti vstupu ohrožují ze-
jména děti, i skutečností, že v nynějším 
zastupitelstvu nejsou zastoupeny svými 
zastupiteli přilehlé obce.

V další části byla podpořena snaha 
vzniku občanského sdružení jménem 

„Dětský klub Kamarád“, s uvolněním 
jedné třídy a kabinetu v ZŠ, po dohodě 
s panem ředitelem Mgr. J. Přeučilem, za 
symbolickou cenu a uvolnění z rozpočtu 
obce částky 10 tisíc Kč na jejich činnost, 
se zkušební dobou jednoho roku. Klub 
předpokládá, že zde najdou zázemí ma-
minky s dětmi, šestinedělky, či přísluš-
níci jejich rodin, kde si budou předávat 
zkušenosti, organizovat přednášky, zá-
jmové kroužky s nabídkou využití vol-
ného času.

V závěru jednání byl připomenut 
slib radnice do konce dubna instalo-
vat tabule s ukazatelem měření rych-
losti a lepší zajištění přechodů před 
vzrůstající automobilovou dopravou. 
Paní starostka konstatovala, že tento 
příslib platí, radnice ho jen posunula, 
neboť Středočeský kraj vypsal dotaci 
na poskytnutí prostředků ke zlepšení 
bezpečnosti silničního provozu a obec 
čeká na výsledek. Ing. Hradil vyslovil 
poznámku, že výměnu oken v restauraci 
bývalého hospodářského pavilonu MŠ 
vedení obce v minulosti podpořilo, nyní, 
když se jedná o děti v MŠ, tak ne. Ještě 
dlouho po schůzi se mi tato věta honila 
hlavou, škoda, že poznámka nepadla při 
jednání o tomto problému. Snad není nic 
ztraceno, líbil se mi i jeho návrh na vy-
budování kruhového objezdu křižovatky 
9. května – Doubravská.

Podnětů a kritiky se sneslo ještě 
víc, bude záležet na vedení obce, ale 
i nás zastupitelích, co dokážeme rea-
lizovat. Škoda, že z rodinných důvodů 
rezignoval na funkci zastupitele a před-
sedy kontrolního výboru ing. Čvanča-
ra, který byl dlouholetým rozumným 
a plodným funkcionářem. 

Antonín Bárta

PODĚKOVÁNÍ
K 31.3.2008 rezignoval z rodinných 

důvodů ing. Jiří Čvančara na funkci za-
stupitele obce Kostomlaty nad Labem. 
Pan Čvančara působil jako zastupitel 
třetí volební období, tedy již od roku 
1998. V minulém volebním období byl 
členem kontrolního výboru, v tomto 
volebním období byl předsedou tohoto 
výboru. Přestože byl pracovně velmi 
vytížen, vždy si našel čas pro práci za-
stupitele obce. 

Panu Čvančarovi děkujeme za prá-
ci, kterou za 10 let vykonal, a přejeme 
mnoho úspěchů v osobním i pracovním 
životě.

vedení obce

Obec Kostomlaty nad Labem
zveřejňuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory v domě 
služeb, K Nádraží 351, Kostomlaty nad Labem.

1) v suterénu - 24,47 m² 
2)  v přízemí - 41,4 m² kancelář/dílna, 12,85 m² kancelář/dílna, 12,85 m² 

kancelář/dílna, 5,94 m² dílna, 2,84 m² umývárna/WC, vstupní chodba
3)  v 1. patře - 25,9 m² kancelář, 9,4 m² chodba, WC 11,5 m² vstupní chod-

ba, schodiště

Prostory lze pronajmout samostatně.
Zájemci mohou podat žádost o pronájem do 28.4.2008
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POPTÁVKA:
Koupím rod. dům na trase 

Nymburk – Lysá n/L,
 rekonstrukce možná.

 Cena do 2 mil Kč.

 Tel.: 602 571 112

Jak třídíme
V roce 2007 odvezla z našich obcí svozová fi rma tolik odpadů:

surovina množství v tunách výdej v Kč příjem v Kč

Papír a lepenka 4,728 20 028,- 2 565,-
Sklo 7,621 12 852,- 4 149,-
Plasty 8,444 91 872,- 28 876,-
Kompozitní obaly
(tetrapack)

0,083 2 871,- 223,-

Směsný
komunální odpad

548,227 896 640,-

Objemný odpad 101,920 175 245,-
Biologický odpad 
ze hřbitova

13,920 36 442,-

Vedlejší náklady 
(koše, černé skládky)

5 000,-

Železo 17,730 29 250,-
Bonusy za sběr 8 922,-

 Poplatky od občanů 868 376,-
 celkem 702,673 1 240 950,- 942 361,-

Obec doplácí na likvidaci odpadů 298 589,-Kč

Realitní kancelář TANA
Vám nabízí na prodej:
•  RD Dymokury, 4+1/G, pozemek 723 m2,-

cena 1,79 mil Kč
•  St. parcela Jizbice 767 m2, 
 cena 290 Kč / m2
•  BT Nymburk, OV, 3+1/2xL, 80 m2,
 cena 1,79 mil Kč
• BT Nymburk, družst., 2+1, 55 m2, cena 1,29 mil Kč
• BT Nymburk, družst., 2+1, 55 m2, cena 1,76 mil Kč
• RD Křinec, 3+1, pozemek 151 m2. Cena 2,3 mil Kč. 
• RD Městec Králové, 2+1, pozemek 233 m2, cena 1,31 mil Kč

Kontakt: tel. 325 511 375, 724 143 498 nebo více na www.tana.cz

Zákon číslo 261/2007 Sb. o 
stabilizaci veřejných rozpočtů 
přinesl do znění zákona o dani z 
nemovitostí některé změny. Vý-
znamnou změnou, která ovlivňuje 
výši daně z nemovitostí, je nová 
úprava koefi cientů u malých obcí 
do 1 000 obyvatel. Dosavadní ko-
efi cienty ve výši 0,3 a 0,6 se ruší 
a nahrazují se koefi cientem 1,0. V 
praxi to znamená, že např. v obci 
do 300 obyvatel byla sazba za 1 
m2 domu 0,30 Kč, po změně to je 
1 Kč (obdobná úprava je u obcí do 
600 obyvatel – koefi cient z 0,60 
Kč na 1 Kč). Vzhledem k těmto 
změnám se poplatníkům vlast-
nícím obytný dům, byt a příslu-
šenství k obytnému domu, bytu 
(kůlna, chlév apod.) zvyšuje daň 
z nemovitostí.

Zákonné koefi cienty, kterými 
je upravena základní sazba daně 
ve všech ostatních obcích nad 1 
000 obyvatel, se nemění.

Další změnou, která vyplývá 
ze snahy zefektivnit správu daní, 
je centrální rozesílání složenek 
na daň z nemovitostí dodavatel-
skou fi rmou. Složenky vytvořené 
a zpracované na fi nančním úřadě, 
budou touto fi rmou vyexpedová-
ny v termínu do 15. května.

Pro úplnost uvádíme, že splat-
nost daně z nemovitostí do 5 000 
Kč je jednorázová v termínu do 
31. května příslušného roku.

Daňové složenky lze uhradit 
na poště bez poplatku.

Kontaktní telefon: 
325 535 363, 325 535 366

Informace FÚ 
v Nymburku

Daň 
z nemovitostí
 na rok 2008
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N o v i n k y  v  k n i h o v n ě N o v i n k y  v  k n i h o v n ě

● Sandra Brown - Bílý žár - Otázky pracovních podmínek, 
rodinný spor, vražda a vášeň vzplanou v městečku Destiny, 
když se Sayre Lynchová vrátí po deseti letech domů, na pohřeb 
svého bratra Dannyho. Od rodiny se dozví, že Danny spáchal 
sebevraždu……

● Sam Holden - Deník zoufalého otce/Táta na mateřské 
- Chlap na mateřské - hotová pohroma! Deník zoufalého otce 
vypráví příběh Sama, který ztratil práci a neochotně souhlasí 
s tím, že zůstane doma, bude pečovat o rodinu a jeho žena se 
vrátí zpátky do práce. Záhy však pozná, že mateřská dovolená 
není žádná hračka…

● J.K. Rowling - Harry Potter a relikvie smrti - Potte-
rovská fantasy sága se uzavírá, sedmým dílem nelítostný zá-
pas dobra se zlem vrcholí. Trojice věrných kamarádů – Harry, 
Hermiona a Ron – tentokrát do posledního ročníku bradavické 
školy nenastoupí. Plní úkol, který po zásahu smrtící kletbou 
nemohl splnit moudrý Albus Brumbál.

● Vlasta Javořická - Hory a propasti I. + II.
● Pavel Verner - Jak nezabít manžela - neobvykle vtipný 

a čtivý příběh Marie, mladé, inteligentní a pohledné ženy, která 
řeší typický tragikomický problém dneška. Jak založit rodinu 
se svou dlouholetou a naprosto nepoužitelnou láskou? Její mi-
lenec je totiž přesvědčen o svém básnickém nadání, a vysedá-
váním po vinárnách se stává spíš znalcem kvalitních vín než 
perspektivním otcem rodiny. 

● Mary Higgins Clark - Ještě se setkáme - Když je doktor 
Gary Lash nalezen za svým stolem mrtvý, vyděsí jeho vražda 
celou vybranou společnost; zvlášť když je vzápětí zatčena a ob-
viněna jeho krásná mladá žena Molly. Nepodařilo se jí prokázat 
nevinu, i když se k hrůznému činu nikdy nepřiznala.

● Jennifer Weiner - Malá zemětřesení - Becky je bacu-
latá kuchařka, která má sice úžasného manžela, novorozenou 
dcerku a uznávanou restauraci, ale zato ji osud obdařil vprav-
dě pekelnou tchyní. Kelly pracuje jako organizátorka večírků 
a zuřivě se snaží co nejúspěšněji skloubit práci a mateřství. 
K tomu se jí po bytě plouží nezaměstnaný manžel, který se ne-
jen zapomíná holit, ale občas už ani nepovažuje za nutné zapí-
nat si kalhoty. Ayindin manžel, basketbalová hvězda, zničí její 
důvěru v tom nejzranitelnějším okamžiku a vystaví tak svou 
rodinu zničující pozornosti médií. A pak je tady Lia, herečka, 
která po strašlivé tragédii opustila svou hollywoodskou kariéru 
i manžela, aby začala nový život.

● Sandra Brown - Mrazivý chlad - Ospalé horské městečko 
Cleary, kde se zpravidla nic neděje, zažívá sérii únosů mladých 
žen. Po stopě neznámého únosce, který na místech, odkud ženy 
zmizely, nechává modrou stuhu, se vydává šéf místní policie 
Dutch Burton.

● Sandra Brown - Nejhlubší tajemství - Alexandra přijíž-
dí do poklidného texaského městečka, aby jako představitelka 
kanceláře státního zástupce otevřela pětadvacet let starý pří-
pad vraždy, jejíž obětí se stala osmnáctiletá dívka - její vlastní 
matka. Alex se domnívá, že vraždu má na svědomí jeden ze tří 
vlivných místních mužů. 

● Ed McBain - Noc kouzel zbavená - Noc se stává pří-
zrakem. O halloweenovém večeru v předvečer svátku Všech 
svatých se ve městě odehrávají tři příběhy, pro detektivy z 87. 
revíru tři případy. Banda liliputánů, které zprvu všichni pova-
žují za děti, přepadává obchody s alkoholem, v popelnicích se 
postupně nacházejí části mužského těla a ve vykřičené čtvrti 
řádí šílenec, který brutálně mučí a vraždí prostitutky. Noc plná 
kouzel se stává přízrakem, který se vytrácí až k ránu s vyřeše-
ním případů.

● Stanislav Rosypal a kolektiv - Nový přehled biologie - 
Autory bylo navrženo nové členění do těchto celků: úvod do bi-
ologie, buňka, bakterie, archea, eukarya (protozoa, chromista, 
rostliny, houby, živočichové), člověk, viry a subvirové částice, 
dědičnost a proměnlivost, organizmy ve vztahu k prostředí, 
evoluční biologie. Obecné souvislosti mezi charakteristikami 
hlavních skupin jsou zajišťovány kapitolami o buňce, dědič-
nosti organizmů, vztazích mezi organizmy a o molekulárních 
základech života a jeho vzniku. Jednotlivé kapitoly (bakte-
rie, archea, eukarya) jsou pojaty jako globální charakteristika 
(strukturální, morfologická, fyziologická a systematická) uve-
dených skupin organizmů. 

● Barbara Erskinová - Oheň je tvým osudem - dějištěm je 
Anglie, Wales a Skotsko ve 13.století. V čase bojů o trůn se od-
víjí životní příběh velšské princezny Eleyne, zrozené na požáru 
hradu na ostrově Anglesey, kdysi bájném sídle kelských kněží.

● Patricia Shaw - Pět vichrů - Cestující na luxusní zaoce-
ánské lodi Čínská kráska, vplouvající do jižních vod Tichého 
oceánu, netuší, jaká tragédie je čeká. Je mezi nimi i Mal, který 
se vrací do rodné země, aby tam se svou čínskou manželkou Jun 
Lien začal nový život. Posádka vedená prvním důstojníkem se 
však u pobřeží Austrálie vzbouří a cestující využije jako ru-
kojmí. Než tyto dramatické chvíle skončí, Malova krásná žena 
je mrtvá a životy těch, kteří přežili, se nenávratně změní.

● Jan Bauer - Poslední slovo má ďábel - V závěrečné části 
trilogie z doby Rudolfa II. vyvrcholí vzrušující události spoje-
né s tajemným receptem na kámen mudrců. Znovu se setkáme 
s jezuitským agentem Šimonem Dlouhoveským, anglickými 
alchymisty Johnem Deem a Edwardem Kelleyem, císařským 
lékařem a astronomem Tadeášem Hájkem z Hájku a dalšími 
postavami, které známe už z dřívějška. Závěr knihy pak přináší 
zcela šokující rozuzlení.

● Patricia Shaw - Údolí lagun - V roce 1825 vyplouvá z An-
glie loď Emma Jane, která veze náklad vězňů do trestaneckých 
kolonií a rovněž hrstku platících pasažérů rozhodnutých pod-
stoupit nebezpečnou cestu do země nových možností - Austrálie.
Přistěhovalci brzy zjistí, že v této zemi se dá nejrychleji zbo-
hatnout získáním co největší rozlohy pastvin pro dobytek. Bez-
ohledné zábory půdy však vedou k prudkým střetům s bojov-
nými domorodými kmeny a proti anglickým osadníkům stojí 
i nehostinná příroda. 

● Jeffery Deaver - Vrahem může být kdokoliv - Zdálo by 
se, že v detektivním žánru už bylo vymyšleno a použito vše: 
veškeré typy přestupitelů i strážců zákona, veškeré varianty 
zápletek. Pak ovšem přijde s novou knihou Jeffery Deaver a na-
bídne na minimálním prostoru tolik neotřelých postav a dosud 
nevídaných motivů, že postaví zmíněnou teorii na hlavu.

● Jan Bauer - Záhada kamene mudrců - Historický thril-
ler nás zavede do druhé poloviny 16. století, do doby panování 
císaře Rudolfa II. Kdesi v Praze je prý od časů Karla IV. ukryt 
recept na kámen mudrců. Pátrají po něm všichni alchymisté, 
včetně učeného Angličana Johna Deeho a jeho přítele Edwarda 
Kelleyho, tajemný hrabě Bragadino, císařský antikvář Ottavio 
Strada i bratři Tovaryšstva Ježíšova. 

● Agatha Christie - Zlatá brána otevřená - Všechno zača-
lo ve chvíli, kdy velice schopná sekretářka Hercula Poirota udě-
lala tři chyby v jediném dopise. Něco bylo velmi v nepořádku 
a Poirot brzy zjistil příčinu potíží: sestra jeho sekretářky vede 
studentskou ubytovnu v Hickory Road, kde v poslední době do-
šlo k řadě podivných událostí.

● Breda Hrobat, Mojca Pojlanšek - 90-denní rozlišovací 
dieta 
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VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V pondělí 17. 3. 2008 proběhl v naší MŠ 

zápis dětí pro školní rok 2008/2009. 
Tento den je vždy provázen trochou po-

chopitelného napětí. Rodiče by rádi věděli 
výsledek přijetí hned při jednání, je však 
třeba počkat na konečný počet žadatelů. Při-
bližně do týdne sděluji výsledky rodičům. 

Každoročně s pobavením ale sleduji, 
že mé informace nejsou první. Již v den 
zápisu někdo neznámý informuje veřej-
nost o závěrech, které ještě ani já neznám. 
Samozřejmě jsou to vždy zprávy poplašné 
( …. spousta dětí není přijato, je to důsle-
dek toho, že obecní úřad nevybudoval ještě 
jednu třídu....atd.). Katastrofi cké prognó-
zy, které slýchám již 10 roků zatím ale ni-
kdy naplněny nebyly. Dokonce nepřichází 
ani předpovídané zástupy rodičů s dětmi 
z nově postavených domků ( možná za ně-
kolik roků ). 

Matrika OÚ má přesná čísla narozených 
dětí, takže pro nás nebyl žádným překva-
pením letošní mimořádně zvýšený zájem 
o přijetí. Do mateřských škol nastupují 
celorepublikově silné ročníky dětí 2004 
a 2005. S předstihem jsme situaci se starost-
kou obce řešily. Každoročně je zvažována 
eventualita vybudování další třídy MŠ. Ne-
byla by to malá fi nanční částka, zodpověd-
ný hospodář nejdříve promyslí efektivitu 
výdaje a teprve pak jej zrealizuje. Přesné 
údaje z matriky ukazují, že zatímco se 
v roce 2005 narodilo 18 dětí, počet naro-
zených dětí v roce 2006 je pouze 8. Počet 
volných míst pro školní rok 2009/2010 by 
tedy měl být ve stávající MŠ dostačující. 
Vybudovat další třídu MŠ se z důvodu ná-
sledného klesajícího počtu narozených dětí 
jeví prozatím jako neefektivní. Po dohodě 
a ve spolupráci se starostkou obce jsme situ-
aci pro příští školní rok vyřešily jinak. Po-
drobnostmi nebudu zatěžovat, výsledek je, 
že mateřská škola byla od 1. 4. 2008 nově 
zařazena do sítě škol se zvýšenou kapaci-
tou – z 50 na 56 dětí. Využily jsme zákonné 
možnosti požádat o udělení výjimky z po-
čtu dětí na třídu z 24 na 28 dětí. Zvládnout 
28 dětí ve třídě ( zejména těch 3-letých ) 

nebude asi jednoduché. Ale 1 rok se to dá 
vydržet. 

A nyní k vlastnímu zápisu na školní rok 
2008/2009.

Podmínky předškolního vzdělávání 
stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., školský 
zákon. 

Předškolní vzdělávání se organizuje 
pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. 
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, 
které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, má doklad, že je proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podro-
bit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona 
č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Školský zákon ukládá ředitelce MŠ 
povinnost přijmout přednostně děti 
v posledním roce před zahájením povin-
né školní docházky s místem trvalého 
pobytu v obci. Další kriteria pro přijetí k 
předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka 
MŠ.

Děti do Mateřské školy Kostomlaty nad 
Labem jsou přijímány v tomto pořadí:
•1.  děti 1 rok před začátkem povinné školní 

docházky, 
•2. děti, které dovršily věk 4 let,
•3. děti, které dovršily věk 3 let,

Doplňující kritéria - přednost má mat-
ka, která doloží písemné potvrzení, že na-
stupuje do zaměstnání.

MŠ bude mít od září 22 volných míst. Po-
čet může být i vyšší, dosud nejsou dořešeny 
4 případy dětí, kterým je navrhován OŠD. 
Při letošním zápisu se dostavilo celkem 
24 rodičů s dětmi. Z toho 22 dětí splňu-
je výše uvedená kriteria – budou přijaty 
k docházce do MŠ. Rodičům dvou dětí, 
které dovrší tří roků až v prosinci 2008, 
bylo prozatím zasláno negativní stanovis-
ko, není ale vyloučeno, že aktuální situace 
v prosinci umožní další dítě přijmout.

A na co se mohou nově přijaté děti těšit? 
Ještě v letošním školním roce bych ráda do-
končila vybudování školní zahrady. Nové 
dětské atrakce jsou již objednány. Vy-
braly si je podle obrázků samy děti, tak 
snad jim přinesou hodně radosti. Peníze 
na zakoupení jsme si ušetřily z přiděleného 
rozpočtu od OÚ posledních dvou roků. Sna-
žíme se být dobrými hospodáři veřejných 
prostředků.

Sluncem prozářené dny přeje všem čte-
nářům 

Helena Kratochvílová,
 ředitelka MŠ

V mateřské škole pořádali maškarní bál  foto:archiv MŠHolčičky mají v MŠ k dispozici krásně vybavenou kuchyňku.  foto:archiv MŠ

Pohled na jídelní stolečky v MŠ.  foto: archiv MŠ
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Také u vás straší…?

DĚTSKÝ KLUB KAMARÁD

Připravujeme „Dětský den“ 
s Dětským klubem Kamarád…... 
a těšíme se na Vás!

Na den 7.6.2008 chystá Dětský 
klub Kamarád svou 1. akci určenou 
pro širší veřejnost - Dětský den. Akce 
se bude konat od 14.00 do 18.00 hodin 
v areálu ZŠ Kostomlaty n. L. Pro děti, 
rodiče, prarodiče a ostatní hosty bude 
připraven následující program: di-
vadlo pro děti s písničkami, soutěže, 
tombola a v případě hezkého počasí 
i opékaní buřtů. Po celou dobu bude 
zpřístupněno dětské hřiště při ZŠ a k 
dispozici bude i velká skákací tram-
polína. Vzhledem ke skutečnosti, že 
Dětský klub Kamarád je nezisková 

organizace, bude celá akce pojata 
jako benefi ční. Znamená to, že pří-
padný výtěžek z ní bude věnován na 
úpravu a vybavení prostor Dětského 
Klubu Kamarád. Doufáme, že nám 
bude počasí přát a společně strávíme 
příjemné, hravé odpoledne. 

Poděkování
Děkujeme současně touto cestou 

zastupitelům obce za poskytnutí pro-
stor pro klubovou činnost v ZŠ Kos-
tomlaty n. L. za symbolickou částku 
a schválení dotace, která nám umožní 
zahájení našich aktivit. Věříme, že 
poskytnuté prostory a fi nance nám 
pomohou vytvořit kvalitní programy 
i zázemí pro rodiny s malými dět-
mi, které se rozhodnou využít našich 
služeb. Poděkovat chceme také panu 
řediteli ZŠ Mgr. Přeučilovi za vstříc-

ný postoj k našim nápadům a poža-
davkům. A nezapomínáme ani na 
maminky, které se k nám rozhodly 
připojit a pomoci nám již na samém 
začátku, stejně tak jako na tatínky, 
kteří nás podporují a jsou nám tak 
velkou oporou. Děkujeme!

Kontakt
Pokud se nás chcete na něco ze-

ptat nebo se přímo zapojit do činnosti 
Dětského klubu Kamarád, můžete nás 
kontaktovat prostřednictvím interne-
tu na adrese: klub.kamarad@seznam.
cz nebo na tel: 603 218 820. 
Děkujeme za Váš zájem a podporu …. 
a těšíme se na Vás!

za Dětský klub Kamarád
Hanka Radilová, Líba Břeňová, 

Svatava Tűrke

V malebné středočeské obci úrod-
ného Polabí – Kostomlatech nad La-
bem – straší dvě rozpadlá nezajištěná 
stavení, ohrožující bezpečnost, zejmé-
na dětí. Straší funkcionáře, občany 
i návštěvníky obce při nevábném po-
hledu na rozpadající se nemovitosti, 
o které soukromí vlastníci nejeví zá-
jem.

Domnívám se, že právě vlastníky 
bývalé zemědělské usedlosti, stojící 
jako první stavení vpravo při vjezdu do 
obce od Šnepova a vlastníka bývalého 
pohostinství uprostřed obce by mělo 
strašit pomyšlení, že jejich majetek 
léta chátrá a ztrácí na ceně. Asi se ani 
nebojí toho, že volně přístupný – ne-

zajištěný objekt ohrožuje případným 
zřícením hrající si tam děcka. Nestraší 
je ani to, že by mohli dostat pokutu za 
ohrožování bezpečnosti.

Moderní lidé i odrostlejší děti na 
strašidla nevěří. Proto by nás neměly 
znechucovat ani tyto „ruiny“ a pří-
slušné úřady by už konečně měly jed-
nat, než dojde k úrazu.

Antonín Bárta

Dům čp. 73 v centru obce   foto: A. Bárta

◄  Dům čp. 59 se nachází na pravé straně 
při vjezdu od Lysé do Kostomlat. 

 foto: A. Bárta
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Z e  ž i v o t a  š k o l y Z e  ž i v o t a  š k o l y Z e  ž i v o t a  š k o l y

Z  č i n n o s t i  S b o r u  d o b r o v o l n ý c h  h a s i č ů 
H r o n ě t i c e

● V únoru jsme uspořádali posezení 
s hudbou pro dospěláky a pro děti maš-
karní rej. Děti, které přišly, se dosyt-
nosti vyřádily a odcházely spokojené.

● V březnu začaly nácviky soutěž-
ního družstva. Scházejí se každé úterý 
v 18.00 hodin a připravují se na soutěže 
v požárním sportu.

● V březnu jsme také uspořádali 
sběr železného šrotu.

● V dubnu jsme zahájili údržbu ha-
sičské výzbroje a výstroje.

● Na přelom měsíců duben a kvě-
ten připravujeme oslavu svátku sv. 
Floriána – den otevřených dveří, kdy si 
zájemci budou moci prohlédnout hasič-
skou techniku.

● Na červen plánujeme tradičně or-
ganizaci dětského dne.

 za SDH Jaroslava Škorničková

Události 4.2.- 4.4.2008.
►  Zápis do 1. ročníku proběhl v pondělí 

4. února, stav k datu uzávěrky KN: 21 
dětí přijato, 3 odklady školní docház-
ky potvrzeny, 4 odklady docházky 
čekají na vyjádření poradny. 

►  V únoru proběhla rekonstrukce 
vstupních prostor školy: nové infor-
mační skříňky, vymalování. Důstoj-
ný vstup do školy zve k návštěvě.

►  V rámci adopce levharta obláčkového 
odjelo do ZOO v Praze 30 dětí v pon-
dělí 11.2. Konal se Den se sponzory 
v ZOO.

►  16.2. - 22.2. zdárně proběhl lyžařský 
kurz v Desné v Jizerských horách.

►  Firma Photodienst Brno fotila děti na 
I. stupni v pondělí 18.2. Škola udělala 
chybičku, dopředu akci nezveřejnila 
rodičům, poslala již nabídku fotosou-
borů - omlouváme se.

►  Školní družina se odvázala ve čtvrtek 
21.2. – konal se zde maškarní kar-
neval.

►  Před jarními prázdninami nabídla 
škola své prostory Sdružení mami-
nek s dětmi, též je nabídla MŠ pro 
zvětšení její kapacity – obojí je po 

projednání s KHS technicky možné.
►  Recitační soutěže se děti zúčastni-

ly ve středu 12.3. a přivezly čestná 
uznání.

►  Následující den byly 2. a 5. třídy 
v poděbradském muzeu na výstavě 
„Fimfárum.“

►  Běh Terryho Foxe byl celostátně zru-
šen.

►  Kurzy pro dospělé. Rok probíhala 
akce na podporu kurzů pro dospělé. 
29.1 a 18.3. se sešli v jídelně školy 
zájemci o kurzy výuky počítačových 
základů a počátků angličtiny. Nebyly 
naplněny početní stavy obou kurzů. 
Nový termín pro všechny zájemce 
bude koncem září 2008. Poutače 
budou před školou, v obchodě, akce 
bude vyhlášena obecním rozhlasem. 
Podrobnosti: délka kurzu 5 dnů po 
dvou hodinách, cena 200,-Kč/hodi-
nu.

►  Školní tým se přihlásil do celostátní 
fotbalové soutěže Coca-cola pohár. 

První soupeři: ZŠ B.Hrozného Lysá 
n/L. a ZŠ Milovice.

►  V úterý 18.3. shlédli členové KMD 
hru Šakalí léta v divadle ABC. 

►  Den poté byli žáci 8. r. v Národním 
muzeu na výstavě Stopy lidí a žáci 
9. r. ve věznici v Jiřicích -na exkurzi.

►  Od 1. března se zvýšila cena stravy 
pro děti, podle Vyhlášky 107/2008 
Sb. přílohy č. 2 je naše cena stanove-
na na 75% vyhláškou daného ceno-
vého limitu (včetně dětí z MŠ). 

►  Cena stravného pro dospělé strávní-
ky se zvýšila podle kalkulace účetní 
fi rmy na 55,-Kč.

►  Po Velikonocích absolvovalo druž-
stvo děvčat přípravný kurz na soutěž 
v předlékařské první pomoci, další 
15.4. a vlastní soutěž se uskuteční 
22.4.

►  Za jižní zdí školního hřiště vysáze-
la obec ku prospěchu školního hřiště 
stálezelené dřeviny. Tyto nemají lis-
ty, které by obtěžovaly sousedy. 

 (S tím, kdo popírá základní postuláty, 
se totiž nepřeme!)

►  V areálu školy je zákaz kouření. 
Děti o pracovních činnostech nasbí-
raly množství cigaretových nedo-
palků z prostor dětského hřiště před 
vstupem do haly BIOS.

►  Začátkem dubna děti z I. st., 6.a 7. 
roč. adoptovaly 3 zvířata v pražské 
ZOO: levharta obláčkového (5 tis.), 
želvu pardálí (2 tis.) a páva korunka-
tého (1 tis.).

Události očekávané.
►  2x návštěva divadla Gong a Hálkova 

divadla v 15.a 16. týdnu.
►  Systém protidrogové prevence 6., 7. 

a 8. r.
►  Testování jazykových znalostí na me-

zinárodní úrovni. Obojí 17. týden.
►  Dopravní soutěž - 20. týden.
►  V rámci Dne Země budou v pátek 

2. května dopoledne děti sbírat po 
obci starý papír. Kdo chce doma po 
zimě uklidit, ať vystrčí svázaný papír 
před vrátka - děkujeme.

ZŠ Kostomlaty n/L

2. března pořádali dobrovolní hasiči z Hronětice
 maškarní pro děti   foto: R. Novotná

Maškarní v družině základní školy.  foto: M. Dvořáková



Společenská
kronika

Blahopřejeme
 k významným jubileím:

panu Aloisu Janstovi z Kostomlat
paní Heleně Bezuchové z Kostomlat

Blahopřejeme k výročí svatby:
70 let

 manželům Boženě a Václavu Hlavičkovým
z DD Poděbrady

60 let – diamantová svatba
manželům Blance a Josefu Charvátovým 

z Kostomlat
manželům Heleně a Stanislavu Bezuchovým

z Kostomlat

Mezi námi jsme
přivítali:

Josefa Váchu, nar. 20.03.2008

Naposledy jsme se 
rozloučili:

s panem Vratislavem Houdkem z Kostomlat
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Sokolové hodnotili…
Hodnotící valnou 

hromadu za účasti 30 
zástupců tělocvičné 
jednoty zahájila a ří-
dila členka hlavního 
výboru sestra Ivana 

Rutterová. Starosta Sokola J. Petráš 
informoval o roční činnosti hlavního 
výboru, problémech se správou majet-
ku, mimo jiné konstatoval, že sokolská 
župa předala k registraci na katastrál-
ním úřadu, vlastnictví místní soko-
lovny TJ Kostomlaty. Zprávou o práci 
jednotlivých oddílů v podání trenérů 
či jednotlivých vedoucích zahájil šéf 
stolního tenisu bratr Kastner sděle-
ním, že v uplynulém období se týmu 
moc nedařilo, skončili v soutěži na 
posledním místě jak v dospělých, tak 
i v žácích. Hlavní problém je generační. 
V závěru tak vyzval přítomné rodiče 
o zapojení dětí a mládeže do tohoto od-
dílu. Podobné problémy panují i v dal-
ších oddílech, jak informoval vedoucí 
fotbalových oddílů Rudolf Řasa. 
I trenér fotbalových žáků pan V. He-
rajn, kteří hrají okresní soutěž, zdů-
raznil, co úsilí dá podchycení mláde-
že a získání rodičů k funkcionaření či 
trenérství. Ing. Josef Včelka, který 

vede kostomlatskou přípravku již mno-
ho let, porovnával dosažené výsledky 
a umístění v soutěži s minulými lety, 
poděkoval sponzorům za podporu 
a materiální zajištění. Jiří Kopeček, 
trenér dorostenců, účastníků krajské 
soutěže, hlavní líhně A i B mužstva, 
těžce nese předčasné ukončení činnosti 
některých talentovaných fotbalistů. Za 
omluveného trenéra B mužstva pana 
Sladkovského podal krátkou zprávu 
starosta sokola. Nejdelší vystoupení měl 
trenér A mužstva bratr Jiří Kyliánek, 
který se snaží již druhým rokem dát 
své letité zkušenosti z vyšších soutěží 
ve prospěch hráčů Kostomlat. Nelíbí se 
mu přístup řady hráčů k účasti na zimní 
přípravě, kde se rozhoduje o zdatnos-
ti pro celou sezonu. Závidí trenérům, 
kteří vybírají sestavu z více hráčů, on 
není mnohdy schopen postavit „ani je-
denáctku“, vypomáhá si hráči z „Béč-
ka“ či dorostu. Chválil podporu diváků 
a jejich dobrou účast na zápasech a ape-
loval na zlepšení morálky u hráčů.

Mgr. Milena Hercoková ve zprá-
vě hospodáře informovala o příjmech 
a vydáních za loňský rok i stavu účtu 
a pokladny. Následovalo vystoupení 
slečny Ireny Zdeňkové za revizní vý-

bor konstatováním, že nebyly zjištěny 
žádné nedostatky ve vedení podvojného 
účetnictví. Starosta Josef Petráš připo-
mněl, že letos budou fotbalisté slavit 
80 let od založení kostomlatské kopané 
a požádal přítomné o podporu tohoto 
významného výročí.

Po tradičním malém občerstvení 
(párek s rohlíkem a káva s tatrankou) 
se diskutovalo, jak zapojit do sportov-
ního dění více obyvatel a hlavně mlá-
deže. Vždyť TJ Sokol je mimo hasičů 
jedinou, největší, organizací v obci (má 
199 členů), která pracuje s mládeží. 
Získání mládeže pro sport by pomoh-
lo upevnit jejich zdraví, ale hlavně při 
této ušlechtilé činnosti by neměla čas 
na lumpárny. Mirek Cankář připo-
mněl členům výboru možnosti získání 
dotací od Župy, kraje, ale i republiko-
vého vedení Sokola na údržbu, opravy 
a činnost. Je však třeba připravit projekty 
a žádosti.

„Přeji funkcionářům, trenérům 
i hráčům hodně zdraví a úspěchů v sou-
těžích letošní sezony,“ to byla slova bra-
tra Rudolfa Řasy, který z důvodu ne-
moci musí částečně omezit své aktivity 
v této organizaci, kde léta působí.

bratr Antonín Bárta

2. dubna jsme mezi námi přivítali Elenku, Danečka  (oba na 
snímku), Martinku a Lukáška. foto: M. Dvořáková


