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STÁLE SE NĚCO DĚJE
Prázdniny uplynuly jako voda a děti zno-

vu usedly do školních lavic. Pro děti to byly 
odpočinkové měsíce, ale pro pracovníky 
obce nikoliv. Ti provedli rekonstrukci veřej-
ného osvětlení v ulici Na Lacinově louce
a v ulici Na Bahnech. Na Cikánce pan Kout-
ský za pomoci našich pracovníků provedl 
připojení dalších domů na podtlakovou 
kanalizaci. Během prázdnin provedla fi r-
ma z Peček výměnu oken v části pavilonu 
základní školy z jižní, západní a z části 
severní strany, fi rma z Lysé nad Labem 
výměnu oken na obecním úřadě. Firma pana 
Pavelky z Rozkoše provedla rekonstruk-
ci chodníku okolo pronajatého pavilonu
u mateřské školy. V rekonstrukci tohoto 
chodníku bychom chtěli postupně pokračo-
vat až k základní škole. Ve výčtu akcí bych 
mohla pokračovat.

Nejvíce se v současné době obec zabývá 
výstavbou vodovodu. Hlavní řady jsou již 
hotovy, nyní se provádí vybudování vodo-
vodních přípojek. Po trochu slabším rozjez-
du se práce zkoordinovaly a vše běží podle 
plánu. 

Skupina pracovníků pod vedením pana 
Čureji provádí výkopové práce dle projektu. 
Řada našich občanů je chválí za vstřícnost
a slušnost. Někteří si ale stěžuje, že je
u nich dlouho rozkopáno, že se nic neděje, že 
se kope dále a není hotovo rozkopané apod. 
Je třeba si uvědomit, že skupina provádějí-
cí výkopy, to neovlivní. Pán, který provádí 
navrtávky a propojení do nemovitostí včet-
ně umístění držáku na vodoměr, se v obci 
pohybuje pouze jednou nebo dvakrát týdně. 
Proto nemohou být výkopy zase zasypá-
ny, dokud nebude nemovitost připojena. 
Dalším problémem jsou změny v projektu, 
které někteří lidé požadují. Před třemi lety, 
když vás navštívila paní projektantka, jste si 
uvedli, kudy chcete přípojku vést. 

Nyní požadujete něco jiného. Každá 

takováto změna se musí znovu prokonzulto-
vat a vše se protahuje.

Každý měsíc procházíme dokončené 
přípojky a měříme pro fakturaci výkopy, 
úpravy výkopů, délku hadic na obecním
a na soukromém pozemku. Od začátku 
stále zdůrazňujeme, že výkopy a hadice po 
soukromém pozemku si musí každý uhra-
dit sám. Výkopy po soukromém pozemku 
je nutno zaplatit fi rmě, která výkop prove-
de, nebo si musí každý provést výkop sám. 
Hadici, která je na soukromém pozemku, 
je nutno uhradit na obecním úřadě. Teprve 
po úhradě bude dodán vodoměr. Vodovody 
a kanalizace Nymburk sice již některým 
občanům vodoměr nainstalovaly, ale úhra-
da hadice se týká i těchto občanů. Věříme, 
že se podaří nejdéle do konce října vodovod 
dokončit a zkolaudovat.

Další akcí, která nás ještě na podzim 
čeká, je rekonstrukce části veřejného osvět-
lení. Bude provedena rekonstrukce osvětlení 
od bytovek na Lacinově louce ulicí 9. Května 
až na křižovatku u kostela, dále v ulici Hro-
nětická a Požární. Tuto rekonstrukci bude 
provádět fi rma AZ Elektrostav Nymburk. 
V dalším roce bychom chtěli v této obnově 
pokračovat.

Během letních měsíců nám pomáhali
a i nyní v září nám pomáhají s péči o vzhled 
našich obcí brigádníci z řad studentů. Chtěla 
bych je veřejně pochválit a poděkovat jim za 
práci, kterou pro obec vykonali. Tito mla-
dí hoši pomáhali nejen se zelení a úklidem 
obcí, ale i s výkopovými pracemi Na Laci-
nově Louce, v ulici Na Bahnech a v lokalitě 
Na Cikánce. Při sekání jednotlivých lokalit 
se ukázalo, jak zastaralá je naše technika. 

Každodenní provoz některé stroje nevy-
držely a bylo nutno často opravovat. Proto se 
již nyní zamýšlíme nad případnou obměnou 
tak, abychom mohli včas začlenit požadav-
ky do rozpočtu na příští rok.

Dalším krokem, který nás čeká, je řeše-
ní kanalizace v okolních obcích. 

Na červnovém zastupitelstvu obce byl 
předložen investiční záměr řešení kanaliza-
ce obce Lány. Pro bližší vyjasnění rozdílu 
tlakové a podtlakové kanalizace bylo svo-
láno mimořádné ZO v červenci, kterého se 
zúčastnil i ředitel VaK Nymburk ing. Pete-
ra. ZO rozhodlo pro Lány řešení tlakovou 
kanalizací. Proto dalšími kroky je vypraco-
vání projektu, žádost o dotaci a vlastní rea-
lizace v roce 2008. V dalším roce stejným 
způsobem chceme odkanalizovat Hronětice, 
pak by měla následovat Rozkoš a nakonec 
Vápensko.

Mgr. Milena Hercoková
starostka obce

Pozvánka
na 5. zasedání zastupitelstva 
obce Kostomlaty nad Labem, 
které se uskuteční ve čtvr-
tek 20. září 2007 od 19.00 
hodin v jídelně Základní školy
v Kostomlatech nad Labem.

Program:

 1) Zahájení

 2) Kontrola plnění přijatých usnesení

 3) Zpráva o činnosti rady obce

 4)  Úprava rozpočtu a zpráva o přezkoumá-
ní hospodaření DSO Kostomlatsko

 5)  Informace o postupu investičních akcí

 6) Projednání a schválení smluv

 7) Diskuse

 8) Návrh na usnesení

 9) Závěr
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Odečet elekrické 
energie

Odečet elektroměrů v obci 
Kostomlaty proběhne od 15.10. 

do 18.10.07 od 8 - 15 hodin.

(Bližší info na úřední desce)

s t á l e  d i s k u t o v a n é  t é m a s t á l e  d i s k u t o v a n é  t é m a

Občanské průkazy bez strojově 
čitelných údajů končí platnost podle 
doby vydání dokladu, a to v následují-
cích termínech:

Pro občany narozené před 1. 1. 1936 
platí výjimka – občanské průkazy, ve kte-
rých je vyznačena doba platnosti „bez 
omezení“ nebo „platnost prodloužena 
bez omezení“, zůstávají nadále platné.

Občanské průkazy se strojově čitel-
nými údaji (zelené barvy) jsou vydává-
ny od druhé poloviny roku 2000 a platí 
po dobu v nich uvedenou.

O výměnu občanského průka-
zu můžete žádat na obecním úřadě. 
Výměna je bezplatná. S sebou si 
vezměte dosavadní občanský prů-
kaz a jednu fotografi i ze současnosti.
V případě změny stavu doklad o změně 
( oddací list, úmrtní list nebo rozsudek 
soudu o rozvodu). Nový občanský prů-
kaz se vydává také z důvodu změny byd-
liště.

Žádost o nový občanský průkaz
z důvodu ztráty či odcizení OP je zpo-
platněna – 100,-Kč.

zdroj: Ministerstvo vnitra, odbor 
správních věcí

Máte platný občanský průkaz?

Stočné
Stočné za 2. pololetí roku je splatné-
do 30.11.2007. Platit lze v hotovosti 
v pokladních hodinách každé pondělí 
od 8 do 10 hodin a ve středu od 15 
do 17 hodin. Dále převodem z účtu 
nebo složenkou, kterou zasíláme na 
vyžádání.
Občané Kostomlat, kteří dosud ne-
jsou napojeni, mají za povinnost 2x 
do roka předkládat doklad o vyvážení 
septiku. Doklad za 1. pololetí roku 
doloží vždy do 15. června a za
2. pololetí do 15.11.

OÚ Kostomlaty

Kanalizace v obci v otázkách
a odpovědích

Jistě jste si povšimli, že naši pra-
covníci na ČOV objíždějí v noci
i o víkendech obec. Systém podtlakové 
kanalizace u nás není modernizován, 
proto, když dostanou z ústředny hlášení, 
že je porucha, musí pracovníci sednout 
na kolo, jezdit po obci a poslouchat, kte-
rá jímka syčí.

Ne všechny závady však ústředna 
hlásí. Např. když před Vaším domem 
vytéká z jímky voda, musí občan sám 
poruchu- závadu nahlásit.

Telefonní kontakty na naše pra-
covníky jsou: p. Josef Bašus - 602 
664 329 a p. Jiří Jarolím – 723 072 
956. Včasným odhalením závady ušet-
říme jak výdaje na el. energii, tak práci 
zaměstnanců. Prosíme všechny, kteří si 
všimnou závady (syčení jímky či vyté-
kání vody z jímky), aby zavolali na výše 
uvedená čísla. 

Některé závady jsou způsobeny 
samotnými občany. Vypouštějí či vhazu-
jí do kanalizace věci, které tam rozhodně 
nepatří. Takže co lze v kanalizaci najít? 

Ve velké míře lidé do kanalizace 

vyhazují hadry, hygienické potřeby,
z těch kuriózních případů to potom jsou 
vajíčka, drobné hračky, ale naši pracov-
níci nalezli v jímce také i kočku a ježka.

Apelujeme proto na všechny obča-
ny, nevypouštějte do kanalizace věci, 
které tam nepatří. Tam, kde je do jedné 
jímky napojeno více domů, nelze zjistit, 
který občan do kanalizace vypustil to, 
co tam nepatří. A samozřejmě, pokud
se zeptáte, nikdo nic nesprávného nevy-
pustil.

Zastupitelstvo obce na svém 
mimořádném zasedání 25. červen-
ce 2007 odsouhlasilo přípravu pro-
jektu kanalizace pro obec Lány, a to 
systém tlakový. Tedy odlišný, než je
v Kostomlatech.

Nebude problém s propojením pod-
tlakového a tlakového systému? 

(Pomoci zodpovědět otázky týkají-
cí se kanalizace přišel na zasedání ZO 
ředitel fi rmy VaK Nymburk ing. Petera 
a náš pracovník na ČOV p. Bašus. )

Oba systémy se propojovat nebu-
dou. Tlaková kanalizace bude napo-
jena přímo na ČOV. Dále ing. Petera 
mimo jiné řekl, že v současné době se 

již od podtlakového systému upouští
a budují se tlakové kanalizace. U tla-
kové kanalizace je snadnější údržba
a v případě, že se porouchá jedna jímka, 
zbytek kanalizace funguje. U podtlako-
vé kanalizace znamená porucha na jedné 
jímce to, že nefunguje celá jedna větev. 
Každá jímka u tlakové kanalizace má 
své čidlo, které poruchu oznamuje.

V případě, že vše půjde dobře, kdy 
se bude moci tlaková kanalizace v obci 
Lány realizovat?

Do konce roku by mohl být hotov 
projekt, podání žádosti o dotaci musí být 
do konce ledna 2008. Začít kopat by se 
mohlo v červnu 2008 s tím, že hotovo 
by bylo do konce roku 2008. V dalších 
letech přijdou na řadu další obce – Hro-
nětice, Rozkoš, Vápensko. Pro všechny 
obce se bude obec snažit získat dotaci 
od krajského úřadu.

Jaký rozdíl je z hlediska nákladů na 
výstavbu kanalizace?

Náklady na tlakovou kanalizaci 
jsou 0,75 – 0,80 nákladů na podtlako-
vou kanalizaci. V tom rozsahu, kte-
rý bude v naší obci se jedná o rozdíl
2 mil. Kč.

PŘIPRAVUJE SE VÝSTAVBA KANALIZACE PRO OBEC LÁNY

vydané do konec platnosti
31. 12. 1994 byl do 31. 12. 2005
31. 12. 1996 byl do 31. 12. 2006
31. 12. 1998 nejpozději 31. 12. 2007
21. 12. 2003 nejpozději 31. 12. 2008

Dnem 1. března 2008 nabude účin-
nosti zákon č. 106/2007 Sb., kterým se 
mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech a o změně zákona č. 283/1991 
Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o cestovních 
dokladech) a zákon č. 634/2006 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Uvedenou právní úpravou se od 
1. března 2008 umožňuje zapisovat 
občany mladší 10 let do cestovního 
dokladu rodiče. Na základě zápisu 
mohou tyto děti překračovat stát-
ní hranice bez vlastního cestovního 
dokladu s rodičem, v jehož dokladu 
jsou zapsány.

Zapisování dětí do
cestovního

dokladu rodiče
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JAK LIKVIDOVAT STARÉ 
ELEKTROSPOTŘEBIČE
Snad každý už někdy slyšel 

o recyklaci odpadů. Protože zbytečně 
nechcete zatěžovat životní prostředí, 
mnoho z vás doma třídí plasty, sklo 
a papír, ti svědomitější i nápojové kar-
tony a kovy. Málokdo ale ví, že stejné 
zacházení vyžadují i elektronické spo-
třebiče jako televize, ledničky, počíta-
čové monitory, ale i mobilní telefony 
nebo nabíječky. 

KAM S NIMI
Elektrospotřebiče jsou už dlouhá 

desetiletí nedílnou součástí našeho 
života. Usnadňují nám každodenní 
povinnosti, pomáhají při práci a sta-
rají se o zábavu. Jejich vývoj se neu-
stále zrychluje a cenově jsou čím dál 
dostupnější. To vše s sebou ale přináší 
i závažný problém: co s nimi, když 
doslouží? 

V minulosti bylo běžné, že jsme 
staré spotřebiče nechávali u popel-
nic, odkud je odvezli popeláři. Ještě 
před pár lety jiná možnost prakticky 
neexistovala. Pokud se zdraví škodli-
vé materiály vyhodí spolu s běžným 
komunálním odpadem do kontejneru, 
s největší pravděpodobností nedojde 
k jejich recyklaci, ale skončí na říze-
né skládce nebo ve spalovně odpadů. 
Ani jedna z možností není pro životní 
prostředí příznivá. Ještě horší dopad 
na přírodu mají černé skládky. Kro-
mě toho, že hyzdí široké okolí svým 
vzhledem a zápachem, jejich obsah
v mnoha případech vyvolá menší eko-
logickou katastrofu. „Kamenem úra-

zu je právě elektroodpad, který může 
obsahovat například freon nebo toxic-
ké kovy jako kadmium, rtuť či olovo. 
Tyto jedovaté látky hrozí kontamina-
cí půdy nebo ještě hůře, podzemních 
vod,“ říká Jan Vrba ze společnosti 
ASEKOL, která se stará o sběr a eko-
logickou recyklaci elektrozařízení.

SBĚRNÉ DVORY JAKO 
DOKONALÁ ALTERNATIVA

Informace o sběru a recyklaci elek-
trospotřebičů naleznete na www.elek-
trosrot.cz. Zde se nachází i seznam 
míst zpětného odběru elektroodpadu. 
Pro třídění odpadů jsou nejlepší tzv. 
sběrné dvory. Není nic jednodušší-
ho, než naložit rezavou mikrovlnku 
a dovézt ji do místního sběrného dvo-
ra. Ty u nás v poslední době rostou 
jako houby po dešti. Pokud nemáte 
přístup na internet, můžete adresu
a otevírací dobu sběrného dvoru zjis-
tit na obecním nebo městském úřadě
a s odpadem tam vyrazit. „Ve sběr-
ném dvoře od vás doslouživší elektro-
spotřebič převezme místní pracovník
a posléze jej vyzvedne specializova-
ná fi rma, která ho předá k recyklaci. 
Protože v obchodě při koupi nového 
elektrospotřebiče zaplatíte i zvlášť 
účtovaný příspěvek na recyklaci, 
místa zpětného odběru od vás nede-
montované elektrozažízení přijmou 
zdarma. Výše příspěvku závisí na 
druhu elektrospotřebiče, k fotoapa-
rátu při jeho koupi připlatíte pouhé 
4 koruny, k větší televizi 200 a k led-
ničce 420 korun. 

Pokud máte ke sběrnému dvoru 
příliš daleko, můžete spotřebič vrátit 

v prodejně, servisu či opravně elek-
trospotřebičů. „Síť sběrných míst nyní 
v České republice zahrnuje více než 
3050 lokalit, z toho 1100 sběrných 
míst je v prodejnách nových elektro-
spotřebičů, v opravnách a v servisech 
elektrovýrobků. Dalších 250 sběrných 
míst je umístěno v obecních sběrných 
dvorech, kde na zajištění odběru spo-
lupracují města a obce. V 971 menších 
obcích se nefunkční elektrická zaříze-
ní odebírají pomocí mobilního sběru,“ 
říká Jan Vrba. V rámci mobilního 
sběru je čas od času v obci k dispozi-
ci kontejner, kam mohou občané staré 
elektrospotřebiče odevzdat.

MÁME CO DOHÁNĚT
Češi třídí elektroodpad zhruba 

rok. Na jednoho obyvatele dnes při-
padá kolem 2 kg recyklovaného elek-
trošrotu za rok, přičemž hlavní část 
připadá na televize a ledničky. Podle 
Vrby to ale není mnoho. „V západní 
Evropě se vybere několikanásobně 
více, počet kilogramů vybraných na 
osobu se pohybuje mezi 10–15 roč-
ně. Důvodem je delší tradice zpětné-
ho sběru a lepší ekologická výchova
a osvěta,“ říká. Nedávný průzkum 
chování spotřebitelů, který proved-
la společnost Markent, ukázal, že 
nemluví do větru. Například fén či 
kulma skončily v popelnici téměř 
v 50 % případů. Budoucnost však
v Asekolu vidí ve světlých barvách. 
„Zatímco v prosinci 2005 společ-
nost Asekol odebrala zhruba 50 tun 
použitých elektrospotřebičů, v dubnu 
letošního roku už hmotnost překročila 
350 tun a v září objem elektroodpadu 
pokořil dokonce 700 tun,“ dodává Jan 
Vrba spokojeně. Od loňského srpna 
u nás kolektivní systémy Asekol, Elek-
trowin a Elektrolamp vybraly 8.150 
tun elektroodpadu. Nezbývá než věřit, 
že třídění elektroodpadu se stane stej-
ně běžnou součástí našeho života jako 
třeba nedělní oběd s rodinou. 

čerpáno z webových stránek krajské-
ho úřadu

Pozn. Naše obec má smlouvu
 s výše jmenovanou fi rmou 
ASEKOL, která odveze elektro-
odpad ze separačního dvora. Svoz 
nebezpečného odpadu je dvakrát do 
roka (jaro, podzim).

Modeláž nehtůModeláž nehtů
Marcela Volfová

Na Křenovce 470 Kostomlaty nad Labem (nová lokalita)

Nově otevřená provozovna
modeláže nehtů zahajuje provoz.

V případě zájmu objednávejte se, prosím, telefonicky na čísle 605 72 61 83.

 Acrylic systém (porcelán), permanentní francouzská manikúra,
zdobení nehtů (ručně malované vzory)
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zve ve dnech 4. – 7. října 2007
na 27. národní výstavu zeleně, mechanizace,
pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků.

Cílem výstavy ZEMĚDĚLEC je představení fi rem, 
jejich produktů a novinek ze všech oborů spjatých s půdou. 
Nejširšímu okruhu návštěvníků z řad odborné i laické veřej-
nosti bude představeno české zemědělství, zahradnictví, ale 
i drobné zahrádkaření.

Souběžně s výstavou Zemědělec se uskuteční 12. výsta-
va NÁŠ CHOV prezentující chov hospodářských zvířat, 
technologie pro chov a veterinární pomůcky.

Nebude chybět ani doprovodný program, odborné před-
nášky a poradny. Jedním z hlavních témat budou opět posled-
ní novinky v pěstování, zpracování a konzumaci brambor.

NÁŠ CHOV DEN PO DNI:

4. 10. DEN CHOVU PRASAT 
•  ukázka plemen prasat a jejich kříženců chovaných v ČR
•  od 11 hodin předvedení kolekce prasniček

5. 10. DEN CHOVU SKOTU 
•  od 14:30 hodin svod dcer holštýnských býků (jen černá 

plemena)
•  předvedení zástavového skotu masných plemen, ochutnáv-

ky hovězího masa od masných plemen skotu 

6. 10. DEN CHOVU OVCÍ 
•  ochutnávka skopového masa a uzenin, ochutnávka kozích 

a ovčích sýrů a mléka, ukázky stříhání ovcí a ovládání stá-
da ovčáckým psem, ukázky zpracování ovčí vlny odborné 
poradenství pro chovatele ovcí a koz.

7. 10. DEN DROBNOCHOVU – DEN VČEL
•  odborné přednášky pro chovatele drůbeže a králíků, porad-

na pro chovatele drobných zvířat
•  možnost nákupu chovných králíků, ukázková expozice 

Klubu přátel exotického ptactva, poradna pro chovatele 
exotů, ochutnávky pštrosích specialit

Zajiš�ujeme prodej, pronájem, bytů, rodin-
ných domů, pozemků. Veškerý právní
servis a fi nanční poradenství.

(Hypotéky, penzijní připojištění, pojištění nemovitostí, stav. 
spoření, investice, úrazové pojištění, kapitálové životní 
pojištění, atd.).

Vaše dotazy ohledně naší nabídky Vám zodpoví real.makléř 
a fi nanční poradce Petra Radoušková na tel.604 557 905.
Mail: radouskova.petra@mireas.cz.

VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM
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O letošních prázdninách pracovalo v obci několik 
brigádníků z řad studentů. foto: archiv OÚ

Výkopové práce na Cikánce. foto: archiv OÚ

Nová autobusová čekárna v Hronětické ulici. Postupně bychom 
chtěli vyměnit i ostatní autobusové čekárny. foto: archiv OÚ

V lokalitě Na Křenovce vyrůstá nových 39 rodinných domků.
 foto: archiv OÚ

O prázdninách provedla fi rma Pavelka rekonstrukci chodníku
u bývalého prvního pavilonu MŠ. foto: archiv OÚ

27. 6. proběhlo zatím poslední vítání občánků.
 foto: M. Dvořáková

Během prázdnin provedla fi rma výměnu oken na obecním úřadě. 
 foto: archiv OÚ

Nová okna v ZŠ. foto: archiv OÚ
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V pondělí 3.září přivítal ředi-
tel školy společně s paní starost-
kou 163 žáky základní školy a byl 
tak ofi ciálně zahájen školní rok 
2007-2008. První rok odstartované 
školské reformy. V celé republice 
bude v základních školách 850 tisíc 
žáků, což je asi o 25 tisíc méně než 
loni, přičemž do všech prvních tříd 
nastoupí o 1 400 nových dětí více, 
žáčků do prvních tříd bude něco 
kolem 93 tisíc. Obecně stále počty 
žáků v základních školách klesají, 
avšak počty prvňáčků začínají stou-
pat. 

V naší škole však tento letošní 
mírný demografi cký růst prvňáčků 
není znát, přichází k nám do 1.tří-
dy pouze 17 dětí, ze třídy deváté 
jich odešlo 19. Úbytek dětí v naší 
škole činí letos 5 žáků (i s těmi, 
co se odstěhovali), ale 7 nových 
žáků škola přivítala: jsou to 4 děti 
do 4.roč., jeden do 3.roč. a dva do 
9.třídy, celkem nás je o dva více 
než loni, ale stále pouhých 163. 
Ze zákona je dost podstatný údaj 
o průměrném počtu žactva a ten je 
17 dětí na třídu (pod toto číslo nes-
mí počty klesnout, jinak musí rozdíl 
hradit zřizovatel, či je škola zruše-
na). Ještě před 4-5 lety jsme měli 
průměr 20,44; ale již loni spadl na 
17,88 (!!!), letos je průměr zatím 
18,11. Do prvních ročníků nastupu-
je stále méně dětí, než jich odchází 
z ročníku devátého, je na čase bít 
na poplach. Škole ubývají děti, 
z MŠ jich do prvních tříd nastupu-
je méně a méně a ani příští početný 
ročník (28 dětí) to nezachrání. Po 
celou dobu sice každoročně „stahu-
jeme“ děti z okolních obcí i měst, 
ale to je tak malý počet, který defi -
cit nezastaví, pouze zmírní, jako 
se tomu stalo letos. Zatím mlhavá 
řešení (v delším časovém horizon-
tu) se nabízí v nové bytové zástavbě 
a navýšení kapacity MŠ, to reálněj-
ší bude oslovit starosty a rodiče dětí 
Stratova a Kamenného Zboží. 

Přejeme všem letošním prvňáč-
kům, aby se jim v naší škole líbilo 

a sladké očekávání, se kterým 
vstoupili do budovy základní ško-
ly již při zápisu bylo vyslyšeno 
a dlouho vydrželo v jejich srdíčkách. 
Přejeme i všem ostatním dětem, aby 
ke své školní práci přistupovaly 
zodpovědně a poctivě a mohly zaží-
vat radost ze svých výsledků, byť 
by byly sebemenší. Všichni ve škole 
jim v tomto úsilí rádi budou pomá-
hat. Přejme si také, aby úsilí peda-
gogů šlo ruku v ruce s potřebami 
rodičů žáků, abychom se vzájemně 
informovali, abychom si myšlenko-
vě rozuměli, abychom komunikovali 
na úrovni, která ve výsledku prospě-
je vývoji dětí, nikoliv ublíží.

V letošním školním roce čeká 
tak jako všechny základní školy 
v ČR i tu naši vstup do školské refor-
my v podobě zavedení vlastních 
učebních osnov do výuky v prvním 
a šestém ročníku. Zbývající ročníky 
budou postupně během 4 let opouš-
tět státem garantované a dosud uží-
vané učební osnovy a přejdou na již 
dnes připravený vlastní školní vzdě-
lávací program. Je veřejným tajem-
stvím, že celá školská reforma byla a 
je státem velmi špatně podporovaná, 
mediálně zcela přehlížená, zpočátku 
zodpovědnými místy naprosto opo-
míjená a dokonce zmatečná. Celá 
reforma (ze zákona povinná) stála 
především na úsilí a poctivé práci 
kantorů, pochopitelně bez nároku na 
honorář, všech kantorů, což mohu za 
naši školu zcela potvrdit. 

Ptejme se ale raději ve fi nále, co 
přinese, již na samotné vytvoření 
velice náročný, vlastní vzdělávací 
program do naší školy. Jak zlepší 
výuku našich dětí a bude-li krokem 
kupředu. Řečeno nadsázkou: opti-
misté věří, že první rok povinné 
výuky podle ŠVP přinese do prv-
ních a šestých ročníků ZŠ radikál-
ní proměnu dosavadních způsobů 
vzdělávání, zatímco pesimisté se 
obávají, že tomu bude skutečně 
tak. Každá mince má dvě strany! 
Jedna věc je vlastnictví hotového 
písemného dokumentu v podobě 

ŠVP (školní vzdělávací program), 
druhá věc je její praktické využití 
v dlouhodobém horizontu. Změna 
se nedá uspěchat. Tradice i praxe 
chápe výuku předmětů spíše jako 
nahromaďování poznatků, než 
jako badatelství a rozvažování. 
Tímto pohledem lze chápat staré 
osnovy a nové ŠVP jako něco, co 
podléhá vývoji. Co bychom chtěli 
u žáků spatřit? Současná mašiné-
rie školy nás ponouká, abychom se 
zaradovali, když žák zvítězí v jaké-
si olympiádě, avšak hlubší profesní 
potěšení kantor zažije, když uvidí, 
že nedávní žáci pozdraví starého 
učitele a nemluví mezi sebou spros-
tě. Skutečným přínosem ale bude, 
když nám dnešní mládež vydělá na 
důchody a v příštích volbách nedo-
sadí do parlamentu smečky sobec-
kých a nevzdělaných pitomců. Jasné 
tedy je, že záležet bude v konečném 
důsledku na každodenní práci uči-
tele, aby se naučil plánovat výuku 
tak, aby žáci mohli chtít se učit, 
aby uměli spolupracovat, hodnotit, 
porovnávat. Velkou přednost vidím 
v otevřenosti a elastičnosti celého 
programu, nebude to fosílie; pod-
le vlastních zkušeností jej můžeme 
upravovat, vylepšovat, což počítám, 
že se také bude muset dít. Další 
důležitý prvek je v redukci učiva 
v podobě důsledné koordinace 
vzdělávacího programu, aby se 
v různých předmětech nepřekrý-
valy stejné pasáže. Jiná přednost je 
v otevření a přiblížení učiva reál-
ným potřebám současného a hlav-
ně budoucího světa. To jsou však 
stále jen slova, pravda je, že smys-
luplnému pojetí výuky se všichni 
musíme učit a to je věc dlouhodo-
bá, nikoliv, jak předkládají reformu 
média, že mávnutím kouzelným 
proutkem v podobě ŠVP bude hned 
vše jiné, lepší a radostnější. Hned 
nebude nic… , ale víme, kudy musí-
me jít, abychom neztratili kontakt 
s vývojem a potřebami současného 
 Pokračování na straně 7

Škola začíná v září
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Pokračování ze strany 6
světa a to je důležité. 

Vedle pravidelné každodenní 
práce i činností, které k výchově 
a vzdělání patří, nás ve škole čekají 
návštěvy divadel, kin, některé uměl-
ce pozveme přímo do školy, žáci 
1. - 5.ročníku se mohou letos těšit 
na výuku plavání v nymburském 
bazénu, žáky 7.třídy čeká lyžařský 

výcvik, budeme se účastnit vědo-
mostních, sportovních i uměleckých 
soutěží, ze kterých pravidelně při-
vážíme úspěšná umístění, budeme 
se i nadále podle svých sil účastnit 
života v obci kulturními vystoupení-
mi pro důchodce, při vítání občánků 
nebo aktivitami v mateřské škole. 

Škola má až do konce února 2008 
dvě volné vstupenky do ZOO v Pra-

ze. Jsou k disposici všem, kteří by se 
do zoo chtěli podívat, stačí poslat po 
dětech zprávu. 

Škola i nadále provádí sběr papí-
ru, stačí jej složit vedle vrat do dílny 
ve dvoře školy. 

Kursy anglického jazyka a počí-
tačových základů pro dospělé jsou 
stále v jednání, včas budeme infor-
movat.

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

Škola začíná v září

První zářijoví návštěvníci, pro-
cházející školou, si všimli, že je 
čistá, uklizená, voňavá a to díky 
poctivé prázdninové práci zaměst-
nanců z obou provozních úseků úklidu 
i kuchyně a věřím, že v pěkném pro-
středí se budeme všichni cítit příjemně 
a hlavně, že si společnými silami to 
pěkné prostředí udržíme. 

Novinek v nadcházejícím škol-
ním roce je tak jako ve všech letech 
předchozích několik, především jsou 
to nová okna jižní strany pavilonu 
B (44 oken), žáci druhého stupně už 
nemusí mít strach, že při dešti, sedíc 
u okna, jim bude kapat voda do seši-
tu. Během čtyř let se nám ve spolu-
práci s obcí podařilo instalovat okna 
v jižních křídlech obou pavilonů 
A, B. Dále uvedu doplnění nových 
lavic v 5. a 3. třídě, čímž je celý první 
stupeň vybaven ergonomickým nábyt-
kem, tak jak ukládá zákon. 

Největší událostí minulého škol-
ního roku se stala výstavba dětského 
hřiště v proluce mezi pavilony B a C. 
Tato stavba se stala chloubou školy
i celé obce. Málokdo už ví, že celou 
akci jsme spláceli v průběhu roku ze 
svého vlastního rozpočtu, nepožadova-
li jsme žádné navýšení a většina peněz 
vybíraných druhým rokem za pobyt 
dětí ve ŠD padla a ještě padne právě na 
tuto platbu. Škola se tak na rok musela 
uskrovnit ve fi nancování svých potřeb 
až do současnosti. Přesto máme ve 
výhledu další smělé cíle: protože víme, 
že v již tradičně dobré spolupráci se 
zřizovatelem by se mělo podařit reali-

sovat tři zásadní velké akce:
1. Pokračování i v dalších letech 

v osazení zbývajících oken všech pavi-
lonů.

2. Přistoupení k postupné 
rekonstrukci systému vytápění školy, 
kdy bude každé patro mít svůj vlast-
ní zdroj a odpadne ztrátové vedení 
teplovodními kanály pod dvorem
a pod pavilony.

3. Přestavba prašného venkov-
ního hřiště. 

Ovšem ze všeho nejdříve nás 
čeká připojení objektu na měst-
skou, hygienicky nezávadnou vodu 
a nad námi již konečně nebude viset 
Damoklův meč v podobě nedodržo-
vání hygienických limitů a sankcí 
s tím spojených. Z tohoto pohledu je 
naprosto správné rozhodnutí zastupi-
telů obce, zavést pitnou vodu do Kos-
tomlat. 

Dalším našim velkým úkolem 
je zvelebovat interiéry školy, aby 
se zde všichni cítili příjemně. Jen 
namátkou: je nutné vybavit ještě
5 učeben druhého stupně ergonomic-
kým nábytkem, tak jak ukládá zákon 
a jako se to povedlo na stupni prvním, 
5 učeben potřebuje novou podlahovou 
krytinu, čeká nás postupná výměna 
dosluhujících tabulí a hlavně je třeba 
změnit muzeální vybavení interiérů 
školní družiny a to jsem se nezmínil
o 5 let starém vybavení počítačové 
učebny, které musíme řešit průběžně.

Především věřím, že ve svém zři-
zovateli nalezneme opět pevnou oporu 
a spolupráce bude smysluplná, aby-

chom mohli být na naši školu a děti, 
které z ní vycházejí náležitě pyšní. 

Všem rodičům, svým kolegům 
i sobě přeji touto cestou dobré zdra-
ví, pevné nervy po celých 10 měsí-
ců školního roku a rodičům při-
pomínám, že mohou své ratolesti 
kdykoliv navštívit ve výuce a v případě 
pochybností se nebát přijít do školy
a každý problém spolu s kantory 
začít řešit, slušnou formou zvládneme 
i zdánlivě nemožné. Vždyť ve většině 
případů právě na hloupostech kolabují 
nejčastěji mezilidské vztahy - to jistě 
všichni dobře známe. 

Všem dětem závěrem přeji, aby 
se nejen naučili potřebným znalostem 
a dovednostem, ale aby také zvláda-
li dobré mezilidské vztahy ve svých 
třídních kolektivech, aby se naučili 
kulturně chovat jeden ke druhému, 
ctili své rodiče a slušně se chovali ke 
všem dospělým. My dospělí víme, že 
dnešní doba dětem nepředkládá vždy 
správné příklady mezilidských vzta-
hů, ona nakonec každá doba taková 
bývá, proto o to usilovněji se snažme, 
aby děti naslouchaly svým učitelům 
a rodičům, kteří se je snaží vést cestami 
slušnosti a poctivosti. Především proto 
jsem přesvědčen, že spolupráce rodiny 
a školy musí nabývat na větší intenzitě 
a nikoliv jen jednostranně. Pro obou-
stranný prospěch. Protože ve škole(ať 
před reformou, či po ní) je budoucnost 
tohoto národa! 

Ať se školní rok 2007-2008 všem 
vydaří.

Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel ZŠ.

První letošní akcí bude Běh Terryho Foxe – ve čtvrtek 20.září, na který zvu 
všechny zájemce. BTF startuje od 17 hodin, presence od 16 hodin v hale BIOS.
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Závěrem několik užitečných informací:
Časové rozvržení vyučovacích hodin
ZŠ Kostomlaty n/l.:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7,50-8,35 8,45-9,30 9,50-10,35 10,45-11,30 11,35-12,20 12,25-13,10 13,15-14,00 14,05-14,50.

Období školního vyučování 
ve školním roce 2007/2008 začne 
ve všech základních školách, střed-
ních školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích v pondělí 
3. září 2007. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 31. ledna 2008. Období škol-
ního vyučování ve druhém pololetí 
bude ukončeno v pátek 27. června 
2008. 

Podzimní prázdniny připadnou 

na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 
2007. 

Vánoční prázdniny budou zaháje-
ny v sobotu 22. prosince 2007 a skon-
čí ve středu 2. ledna 2008. Vyučování 
začne ve čtvrtek 3. ledna 2008. 

Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 1. února 2008. 

Jarní prázdniny v délce jednoho 
týdne jsou podle sídla školy stanoveny 
takto: 

25.2 - 2.3. 2008: Praha 6 až 10, 

Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nym-
burk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, 
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

Velikonoční prázdniny připad-
nou na čtvrtek 20. března a pátek
21. března 2008. 

Hlavní prázdniny budou trvat od 
pondělí 30. června 2008 do neděle 
31. srpna 2008. 

Období školního vyučování ve 
školním roce 2008/2009 začne v pon-
dělí 1. září 2008.

Organizace školního roku 2007/2008 – všeobecně.

Fo t o g a l e r i e  z e  ž i v o t a  š k o l y Fo t o g a l e r i e  z e  ž i v o t a  š k o l y

26.6. - loučení s 9. třídou na obecním úřadě foto: archiv OÚ 3.9. zahájil ředitel ZŠ Mgr. Přeučil nový školní rok.
 foto: M. Dvořáková

12.6. - loučení s MŠ na obecním úřadě. foto: archiv OÚ Prvňáčkové dostali na uvítanou šerpy. foto: M. Dvořáková
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Od 19.6 do 24.6.2007 probíhala 
v Ústí nad Labem celorepubliková 
olympiáda mládeže. Účastnilo se jí cca 

4500 závodníků a trenérů z celé ČR.
V celkovém hodnocení krajů 

obsadil náš Středočeský kraj velmi 
pěkné druhé místo za Jihomorav-
ským krajem. Jako třetí se umístil 
kraj Moravskoslezský. O celkové 
vítězství usilovalo celkem 14 krajů.

Na olympiádu byli delegováni dva 
trenéři z Nymburka, kteří měli na 
starost přípravu mladých karatistů na 
tuto soutěž. A skutečně to byla šťast-
ná volba.V průběhu stráveného týd-
ně se podařilo ve skupině závodníků 
Středočeského kraje vybudovat velmi 
silného týmového ducha a motivovat 
všechny závodníky obrovskou touhou 
po vítězství. V konečném hodnocení 
obsadil Středočeský kraj famózní tře-
tí místo, což s ohledem na konkurenci 
na takto významné soutěži rozhodně 
nikdo nečekal. Karatisté ze středních 

Čech si přivezli 2 stříbra, 3 bronzy 
a 3 pátá místa. Dík patří závodní-
kům - Koubové Katce,Vítu Filipovi, 

Plané Kataríně, Brandsu Pimovi, 
Bshirové Karmen, Fulneku Domini-
kovi, Guldanu Patrikovi a Grillové
Denise jako úspěšným reprezen-
tantům a jejich trenérům na této 
soutěži - p. Bašusovi Jiřímu - 2dan
a Ing. Dvořáku Zdeňkovi - 3dan.

Nesporný podíl na tomto úspěchu 
patří také trenérům v jejich mateř-
ských oddílech.

Každý má možnost být mladým 
olympionikem a pokud máš chuť, pev-
nou vůli a jsi ochoten na sobě praco-
vat, rádi tě přijmeme do našeho oddílu 
karate Sokol Nymburk.

Tréninky jsou v úterý a ve čtvrtek 
od 18,30 hod v sokolovně Nymburk 
a začínáme od 11.září.

Ing. Dvořák - 3dan 
ved. oddílu karate Sokol Nymburk

Olympiáda mládeže

Volejbalový turnaj na kostomlatské 
posvícení se stal již po páté velice zají-
mavou sportovní událostí, kterou navští-
vilo obrovské množství diváků. Je vidět, 
že volejbal v Kostomlatech má své hlu-
boké kořeny a stále více příznivců nejen 
z řad sportovců , ale i veřejnosti . Úžas-
nou atmosféru tohoto dne dokreslilo 
bohaté občerstvení. Opékalo se maso, 
klobásy, točilo se pivo, nechyběly ani 
malé kalíšky pro skvělou náladu.

Turnaje se zúčastnilo 9 druž
stev, která se umístila v následujícím
pořadí:

Nový Dvůr
Rypáciw

Chudáčci
Třetí zuby ( Kostomlaty)
Milovice
Kostomlaty
Stratov
Pralinky (Kostomlaty )
SG1 (Kostomlaty )
Vyvrcholením celého dne bylo pře-

dávání cen pro všechny hráče.
Doufáme, že takové úspěšné akce 

přivedou k volejbalovému sportu další 
mladé lidi.

Poděkování patří všem sponzorům 
a těm, kteří se podíleli na přípravách 
a chodu turnaje.

volejbalisté z Kostomlat

Volejbalový turnaj

Společenská
kronika

Blahopřejeme
k významným jubileím:

paní Marii Lacinové
z Kostomlat

paní Jitce Chytré
z Rozkoše

k diamantové svatbě:
manželům Zdeňce a Josefu 

Melingerovým
z Hronětic

Mezi námi jsme
přivítali:

Elišku Vorlíčkovou, nar. 
23.06.2007

Martina Bureše, nar.
7.9.2007

Rozloučili jsme se:
s paní Boženou Keistovou

z Kostomlat

s panem Robertem Stříbrným
z Kostomlat

s paní Květuší Novákovou
z Lán

s paní Stanislavou Cankářovou
z Hronětic

s paní Zdeňkou Královou
z Kostomlat

s panem Josefem Petrášem
z Kostomlat

Volejbalový zápas při posvícenském 
turnaji. foto: I. Mezulianková

Účastníci turnaje. foto: archiv TJ Sokol Nymburk



FAI mistrovství světa v UL, které se 
uskutečnilo od 18. do 25. srpna 2007 na 
letišti v Ústí nad Orlicí, bylo jedním z nej-
větších v dosavadní historii tohoto sportu. 
Zúčastnilo se ho 126 závodníků v 77 leta-
dlech z 15 států. Kromě účastníků z evrop-
ských zemí, zde byla zastoupena i Jihoaf-
rická republika a USA. Česká reprezentace 

čítala 21 startujících. Mezi nimi byl i náš 
občan Zbyněk Adam.

Zlaté medaile si rozdělili zástupci pou-
ze dvou států – České republiky a Velké 
Británie.

Pořadí týmů: 1. Česká republika,
2. Velká Británie, 3. Francie

čerpáno z webových stránek
 czechinfo.aero

O posvícení „na zlatou“ v pondělí 
se již stává tradicí míčový sedmiboj. 
Letos se konal již třetí ročník. Turnaje se 
zúčastnilo 18 dvoučlenných týmů, větši-
nou z aktivních členů Sokola.

Před 8. hodinou se začali soutěžící 
sjíždět na hřiště. Počasí nám také přálo. 
Soutěžilo se v disciplínách: nohejbal, 
volejbal, tenis, stolní tenis, házená – sed-
mičky, košíková, kopaná – penalty.

V průběhu celého turnaje se moh-
li účastníci i přihlížející občerstvit 
v podobě uzených klobás, pečeného sele-
te a vychlazeného piva, vše se podávalo 
zdarma.

Tímto děkujeme všem sponzorům, 
kteří se podíleli ať již fi nanční podpo-
rou nebo věcnými cenami.

Turnaj byl ukončen vyhodnocením, 
všechny zúčastněné dvojice si odnes-
ly ceny. Na stupních vítězů se umístili: 
1. místo: ČEPEK st. – ČEPEK ml.
2. místo: KOLÁŘ P. – ŠTIKA P.
3. místo: DYTRYCH P. – APJAR M.

Sedmiboj se stal již tradiční zába-
vou na posvícenské pondělí, účastníci se 
shodli, že se skvěle pobavili i protáhli svá 
těla a již nyní se těší na ročník příští.

Organizátoři turnaje

Posvícenský míčový
sedmiboj

Všechna mužstva zahájila sezónu 
2007 – 2008. U dvou našich mužstev 
došlo ke změnám ve vedení. Žáky tré-
nuje V. Herajn, Jar. Korec je vedoucím 
družstva. Dorost trénuje J. Kopeček, 
p. Jírovský je vedoucím družstva. 
Ostatní mužstva zůstala beze změn.

výbor oddílu kopané

Zprávy z kopané

Rozpis podzimní části 2007/2008
A – MUŽSTVO
Běrunice A – Kostomlaty SO 22.9. 16.30 hodin

Kostomlaty – Poříčany A NE 30.9. 16.30 hodin

Pátek A – Kostomlaty SO 6.10. 16.00 hodin

Kostomlaty – Milovice A NE 14.10. 16.00 hodin

Libice A – Kostomlaty SO 20.10. 15.30 hodin

Kostomlaty – Krchleby NE 28.10. 14.30 hodin

Kostelní Lhota A – Kostomlaty SO 3.11. 14.00 hodin

Kostomlaty – Kovanice A NE 11.11. 14.00 hodin

B – MUŽSTVO
Kostomlaty – Seletice SO 22.9. 16.30 hodin

Mcely – Kostomlaty SO 29.9. 16.30 hodin

Kostomlaty – Bobnice SO 6.10. 16.00 hodin

Žitovlice – Kostomlaty SO 13.10. 16.00 hodin

Křinec B – Kostomlaty SO 20.10. 15.30 hodin

Kostomlaty – Všechlapy SO 27.10. 14.30 hodin

Hrubý Jeseník – Kostomlaty SO 3.11. 14.00 hodin

Kostomlaty – Všejany SO 10.11. 14.00 hodin

DOROST – I.A TŘÍDA
Jirny – Kostomlaty NE 23.9. 10.15 hodin

Kostomlaty – Akuma SO 29.9. 10.15 hodin

Krnsko – Kostomlaty NE 7.10. 10.15 hodin

Kostomlaty – Kost. Hlavno SO 13.10. 10.15 hodin

Lysá – Kostomlaty SO 20.10. 10.15 hodin

Kostomlaty – M. Hradiště SO 27.10. 10.15 hodin

Pěčice – Kostomlaty NE 4.11. 10.15 hodin

Kostomlaty – D. Bousov SO 11.11. 10.15 hodin

ŽÁCI – OP
Kostomlaty – Dymokury NE 23.9. 10.00 hodin

Loučeň – Kostomlaty SO 29.9. 13.30 hodin

Kostomlaty – Hořátev NE 7.10. 10.00 hodin

Sokoleč – Kostomlaty NE 14.10. 10.00 hodin

Kostomlaty – M. Králové NE 21.10. 10.00 hodin

Velenice – Kostomlaty SO 27.10. 12.30 hodin

S p o r t S p o r t S p o r t S p o r t S p o r t S p o r t

Mistrovství světa v ultralehkém létání


