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Svoz a likvidaci komunálního odpadu pro naše obce zajišťuje již mnoho let firma
Technických služeb města Nymburka. Již v minulosti byly snahy přejít k jiné cenově
výhodnější firmě, ale bez úspěchu. Jak firma Rethman - Jeřala, tak i její nástupce
firma Remondis však výhodnější podmínky nepředložily. Až nyní firma AVE CZ s.r.o.
Benátky nad Jizerou dala obci k projednání velmi zajímavou nabídku, kterou jak
rada obce tak i zastupitelstvo schválilo.
Pane starosto, můžete našim čtená-

řům firmu blíže představit?
Skupina AVE je jedním z největších

podniků v oblasti odpadového hospo-
dářství ve střední Evropě. AVE nabízí
likvidaci a recyklaci odpadů obcím, živ-
nostníkům, průmyslovým podnikům i
domácnostem. K současné vedoucí
pozici koncernu na trhu přispěla vysoce
moderní recyklační a likvidační zaříze-
ní, schopná roztřídit a bezezbytku vyu-
žít veškerý odpad, včetně rozsáhlé

nabídky služeb. V ČR zatím působí v
Praze, Benátkách nad Jizerou, kde je
většinovým vlastníkem skládky, dále v
Čáslavi, Novém Boru, Plzni, Třebíči,
Českých Budějovicích, Brně a Ostravě.
Do budoucna plánují investovat do
vybudování spalovny nebezpečného
odpadu v Pardubicích a výstavbu dal-
ších třídíren a spaloven.
V čem je AVE pro obec zajímavější?
Ne jenom v ceně, ale především ve

filozofii likvidace odpadů s ohledem na

OD PŘÍŠTÍHO ROKU NÁS ČEKAJÍ ZMĚNY

Sběr a likvidace odpadů
životní prostředí. Naši zákonodárci sta-
novili někdy v roce 2000, že se bude až
do roku 2010 zvyšovat sazba poplatku
ze skládek. Např. v Rakousku šli dál a
již v roce 1994 přijali zákon, že od roku
1996 nesmí být v přírodě skládkován
jiný odpad než invertní - škvára. Proto
tam byly vybudovány třídírny odpadů,
nebot lidé jsou “bordeláři”, a i když
mohou sami odpad třídit do zvláštních
nádob, část ho skončí v popelnicích.
Jeho roztříděním je vrácen do zpraco-
vatelského průmyslu a zbytek spálen v
naprosto ekologických spalovnách, kde
je vyráběna elektrická energie a zbyt-
kem teplé páry vytápěna sídliště a
domy. Pro nás je podstatné, že AVE
budou odvážet obsah popelnic
každý týden po celý rok a za nižší
cenu, než to dělají dosud TS města
Nymburka. Obec pro příští rok při
nezměněné ceně 500,- Kč/občan nebu-
de muset tuto službu tak vysoce doto-
vat.

Jak bude řešen přechod z jedné
firmy na druhou?

Vzhledem ke skutečnosti, že nádoby
na odpad, mimo několika kontejnerů,
jež obec získala od Středočeského
kraje, jsou majetkem TS města Nym-
burka, bude nutno je městu odevzdat a
nádoby od firmy AVE po obcích znovu
rozvést. V druhé polovině měsíce
prosince 2006 rozvezou AVE Benát-
ky n. J. dle požadavku obce popelni-
ce a kontejnery občanům a do obcí
tak, aby po posledním svozu, jež pro-
vedou TS dne 28. prosince 2006 byly
tyto popelnice TS ponechány na
veřejném prostranství a pracovníci
obce je mohli soustředit na dvůr
obecního úřadu. Odtud si je TS odve-
zou. Od nového roku již bude odpad
odvážet a likvidovat firma AVE.

Za rozhovor děkuje M. Holcmanová
28. a 29.6. se na Dni zemědělce představilo na sto zemědělských strojů.

foto: A. Bárta
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Voleb do PS PČR se zúčastnilo celkem
59% našich občanů. Další volby nás
čekají v říjnu, tentokrát do zastupitel-
stva obce. foto: Mgr. M. Hercoková

Dosáhne obec na evropské peníze?
Parlament evropské pětadvacítky

schválil po dlouhých jednáních minulý
měsíc rozpočet EU na léta 2007 až
2013. Česká republika jako jedna
z deseti nově přistoupivších zemí má
jedinečnou možnost čerpat ročně až 93
mld. korun.

Po dvouletém členství v EU města a
obce moc peněz čerpat nestačila. Jaké
jsou příčiny? Malé obce i po založení
“dobrovolných svazků obcí”, neboť Bru-
sel dává peníze spíše velkým celkům,
než malým obcím, si nemohou dovolit
půjčky od bank a tak se zadlužit, proto-

že EU dává finance až po kolaudaci
stavby a dodržení všech stanovených
podmínek. Dalším problémem je nároč-
nost vypracování projektů, jejich posu-
zování až po předložení na minister-
stvo.

Politici nás v poslední době ujišťují, že
do konce letošního roku se zlepší situa-
ce v čerpání finančních prostředků ČR
v tomto i příštím plánovacím období.
K tomu by mělo přispět poskytnutí
peněz obcím po schválení projektu EU
z rozpočtu státu, které by se vrátily po
kolaudaci stavby a obdržení peněz
z Bruselu. Toto by byla významná
pomoc, podaří-li se to prosadit. Bylo by
však třeba přijmout další opatření.
Například převést větší podíl k rozhodo-
vání o financích z EU a z ministerstev
na kraje, které mají větší přehled o
potřebách obcí, než ministerští úředníci
z Prahy. V této souvislosti mě napadá,
jestli se dočkáme redukcí ministerstev,
jak se předpokládalo v roce 1998 při
zahájení reformy státní správy? Další
pomocí by mělo být zjednodušení admi-
nistrativy spojené s vypracováním a
schvalováním projektů.

Naše obec by mohla z evropských
peněz provést:
- rekonstrukci budovy staré školy čp. 47
(na kopečku) na budovu obecního
úřadu
- ze stávající budovy OÚ čp. 237 zřídit
dům s pečovatelskou službou pro seni-
ory
- rozšíření kanalizace a vodovodu na
satelitní obce
- přistavět hlediště k tělocvičně BIOS
- vybudování dalšího sportoviště, např.
u ZŠ hřiště s umělým povrchem
- opravu komunikací a vybudovat bez-
prašné chodníky
- zateplení obecních budov, zvláště
základní školy
- vybudování zpevněné cyklostezky,
případně další akce.

K těmto, alespoň některým z plánova-
ných akcí, je však třeba již nyní zadávat
vypracování projektů a být připraveni je
v krátkých termínech po vypsání témat
podávat.

Antonín Bárta, starosta

číslo a název strany okrsek 1. okrsek 2. celkem

01. Strana zdravého rozumu 5  5 10
03. Balbínova poetická strana 1  - 1
05. Právo a Spravedlnost -  1 1
06. Nezávislí 4  1 5
08. Koruna Česká 1  - 1
09. ODS 252  30 282
10. ČSSD 211  32 243
11. SNK Evropští demokraté 27  1 28
12. US - DEU 1   - 1
14. Pravý Blok 5  - 5
15. 4 VIZE 1  2  3
18. Strana zelených 48 2  50
20. KSČM 88  2 3
21. Koalice pro Českou republiku - 1 1
22. Národní strana 2  - 2
24. KDU-ČSL 40  9 49
25. Nezávislí Demokraté (V. Železný) 2  1 3

počet voličů, kterým byli vydány vol. lístky 1149  174 1323
počet platných hlasů 688  96 784
počet neplatných hlasů 2  1 3
účast v % 60,05             55,75 59,48

Výsledky voleb do PS PČR
konaných 2. - 3. června 2006 v našich obcích:

Vypálená tráva na Bejkovce v Rozkoši.
foto: J. Keltnerová

Také jsem by malý kluk a dělali jsme
řadu vylomenin, ale nevzpomínám si,
že by někdo svévolně ničil práci dru-
hých. Dnes je ničení málem považová-
no za hrdinství, když cestou z hospody
poráží popelnice, ničí dopravní značky,
lucerničky na hřbitově, záhony a upra-
vené veřejné prostranství. Vrcholem
těchto “hrdinů” bylo zapálení rákosu
v Rozkoši na Bejkovce, ničení vysáze-
ných stromků, usmrcení hlemýžďů,
brouků i hnízdících ptáků. Zde museli
zasahovat profesionální hasiči!

Kdo zmařil práci myslivců, kteří ve

Vzhledem k tomu, že naše obec ukon-
čí k 31. 12. 2006 spolupráci s Technic-
kými službami Nymburk, poskytly nám
k výměně zničených popelnic našich
občanů pouze popelnice použité. Prosí-
me proto občany o pochopení, že za
svou zničenou nádobu nedostanou
novou. Koncem měsíce prosince, jak je
uvedeno v rozhovoru s panem staros-
tou, budou všechny popelnice vyměně-
ny za nové od nové firmy AVE CZ
Benátky nad Jizerou.

OÚ Kostomlaty n.L.

Výměna
popelnic

Vandalům není nic svaté
svém volnu vysázeli stromky a obětavě
se snaží civilizací sužovanou přírodu
chránit a vylepšovat?? Naši “hrdinové”
jim také dokázali zcizit 350 stromků
borovic připravených k vysázení.

Lidé, buďme všímaví a nedovolme
těmto lidem řádit, vždyť ve svém
důsledku na to doplácíme všichni.

Antonín Bárta, starosta
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A-mužstvo Kostomlat v sezóně
2005/2006. foto: M. Dvořáková

V jarní části soutěže sehrála příprav-
ka celkem 14 soutěžních utkání. 9
zápasů bylo vítězných, 4 prohry a 1
remiza při skóre 52:31. Při zisku 28
bodů se přípravka zúčastnila turnaje
v Křinci, kde po dvou prohrách a jed-
nom vítězství obsadila 5. místo.
V jarní části soutěže se vystřídalo 20
hráčů a hráček.
Střelci branek (včetně turnaje):
Michal Dudla 28, Bára Hladíková 16,
Tereza Mezulianková 5, Radek Petr-
noušek 2, Denisa Veselá 2, Martin
Šulc 1 a David Šnajdr 1.

ing. Včelka Josef,
Houdek Zdeněk, ing. Šubrt Jiří

foto: M. Dvořáková

Srpen je osmý měsíc v roce. V starořímském kalendáři se původně jmenoval sex-
tilis, tj. šestý měsíc, neboť rok tehdy začínal březnem. Když udělil římský senát
císaři Oktaviánovi, který vládl v letech 29 př. n. l. - 14 n. l., titul Augustus (Vzne-
šený), byl na jeho počest pojmenován tento měsíc “augustus”. A tento latinský
název měsíce srpna přejala i většina evropských jazyků. Název našeho srpna by
napovídal, že v tomto měsíci panuje srp, tedy žně. Byl však též vysloven názor, že
název srpen patrně souvisí s litevským sirpsti, tj. zráti.

- Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
- I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
- V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
- Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
- Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
- Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.

Čerpáno z knihy Medardova kápě aneb pranostiky očima meteorologa od Jana
Munzara

Po úrazu nebude ordinovat po dobu 6 týdnů dětský lékař MUDr. Walterstein (zhru-
ba do 2. poloviny měsíce srpna). K dispozici je zdravotní sestra MUDr. Waltersteina
v ordinaci v Nymburce, a to  pro případ očkování či vystavení potvrzení (v době od
7.30 do 10.00 hodin), vždy prosíme kontaktovat nejprve telefonicky 325 514 127.
Zastupující lékařkou je MUDr. Havránková, která má ordinaci ve Zbožské ulici čp.
497/13 (budova dětského střediska, 1. patro), ordinační doba je denně od 8 do 11
hodin. Telefon 325 514 128. V případě změny zastupujícího lékaře, bude vše včas
oznámeno obecním rozhlasem a písemnou informací na úřední desce a webových
stránkách.

Bližší informace Vám poskytne zdravotní sestra MUDr. Waltersteina.   
OÚ Kostomlaty n. L.

V souvislosti s ukončením vydávání
stávajícího typu strojově čitelných
cestovních pasů sdělujeme, že občané
budou moci podat žádost o vydání
tohoto pasu na matričním úřadu (v
Kostomlatech nad Labem) nejpozději
ve středu dne 16. srpna 2006. Měst-
ský úřad v Nymburce bude přijímat
žádosti o vydání cestovního pasu do
21. srpna 2006 do 17.00 hodin.

V období od 22. srpna do 31. srpna

Pranostiky na srpen

Ukončení vydávání stávajícího typu
strojově čitelných cestovních pasů

2006 budou na Městském úřadu
v Nymburce přijímány pouze žádosti o
vydání cestovního pasu bez strojově
čitelných údajů s platností 1 rok. Popla-
tek za tento cestovní pas bude 600,-Kč.
Od 1. září 2006 bude platit nová práv-
ní úprava pro vydávání cestovního
pasu se strojově čitelnými údaji a

s nosičem dat s biometrickými údaji
a žádosti se budou podávat výhrad-
ně na příslušném úřadu obce s rozší-
řenou působností podle místa trvalé-
ho pobytu občana (Nymburk)
zpracováno podle informace vedoucí

správního odboru MěÚ Nymburk Evy
Čmugrové

Zástup za nemocného MUDr. Waltersteina

Praktická lékařka MUDr. Věra Pinka-
vová nebude od 31. 7. do 18. 8. 2006
ordinovat z důvodu dovolené. Zastupu-
jícím lékařem bude MUDr. Furák, který
má ordinaci v areálu ZOM Nymburk (za
obchodním domem Norma vlevo -
vstup do areálu). Telefonní spojení je
325 516 454.
Pracovní doba je následující: 
pondělí 6 - 9 hodin
úterý 9 - 11 hodin
středa 6 - 9 hodin
čtvrtek 6 - 9 hodin
pátek 13 - 15 hodin

V případě nutnosti pohotovost v Nym-
burce.

Pacienti, kteří užívají léky trvale, ať si
je vyzvednou předem u MUDr. Pinkavo-
vé!!!.

Dovolená
MUDr. Pinkavové

Pronájem obecního bytu
Po obci se šíří “zaručené zprávy”, že

obecní byt po MUDr. Režné bude pro-
najat té či oné osobě. Tímto bychom

chtěli tyto informace vyvrátit. Rada
obce byla obecním zastupitelstvem
pověřena výběrem nájemníka, výběr
však ještě neproběhl. V polovině měsí-
ce července byl rekonstruován balkon
tohoto bytu. Nyní by mohl být pronajat.
Rada obce však preferuje pronájem
bytu v obecním (veřejném) zájmu
(lékař, zubař, pracovník na údržbu
obce). V případě, že by v této záležitos-
ti nebyl o byt zájem, rozhodne se o
zájemci z řad občanů. Zatím jsou evido-
vány 3 žádosti.

OÚ Kostomlaty n. L.

Telefonní čísla
na pracovníky ČOV
Prosíme občany, aby v případě poruchy

týkající se vakuové kanalizace (syčení
z jímek) volali naše pracovníky pana
Bašuse 602 664 329 nebo pana Jarolíma
723 072 956. Včasné zjištění závady
ušetří elektrickou energii i práci našich
zaměstnanců, kteří musí poruchu hledat
po celé obci. OÚ Kostomlaty n. L.

K 21. 7. 2006 dluží občané Kostomlat
na stočném částku 69 444,-Kč, z toho
jsou nedoplatky za loňský rok ve výši
4.132,-Kč. OÚ Kostomlaty n.L

Jak platíme...
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Stát Česká republika
Zaměstnavatel (název a adresa) THE SOURCE GROUP

MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 3
602 00 BRNO

Pracovní pozice OPERÁTOR VE VÝROBĚ - Celestica Kladno
Počet pracovních míst 150
Pracovní náplň práce v pásové výrobě - výroba základových desek do televizorů, počítačů 

a mobilních telefonů, fyzicky nenáročná ve stoje nebo v sedě
Kvalifikační požadavky Vzdělání: Základní vzdělání - vyučen (nemusí být vyučen v oboru, ale elektro

vzdělání výhodou)
Schopnosti: šikovnost, zručnost, pečlivost, jedná se o práci  náročnější na zrak

Týdenní pracovní čas 8 hod/směna, 37,5 hod/týden
Platové podmínky 9.000 + přípl. práce v noci 10,- Kč/hod + práce v SO a NE 50% bonus + práce

ve svátek 100% bonus + přesčasové příplatky - všední den 25% bonus,
víkend 50% bonus práce mimo víkend 3,- Kč na hodinu + motivační bonus
až 2.000,- Kč dle výkonu (průměrná mzda 11 000 - 15 000,- Kč)

Jazykové znalosti NEPOŽADUJEME
Výhody SOU elektro výhodou - nikoli podmínkou (příplatek ve výši 1.000,- - 1.500,- Kč)
Další informace Ubytování: zajišťuje zaměstnavatel a poskytuje částku 2.400,- Kč

měsíčně příplatek na ubytování.
Stravování: zajištěno - zaměstnavatel přispívá 55% z ceny obědy

tj. cca 30 - 32 Kč na oběd
Doprava z místa ubytování zajištěna a to za jednorázový měsíční poplatek 400 ,- Kč

Jak se hlásit Kontakt: Radka Chvátalová
rchvatalova@thesource-group.com
tel. 724929819, 542422251

Okresní správa sociálního zabezpečení Nymburk oznamuje, že od 29. 6. 2006 sídlí na nové adrese - U Prádelny, č.p. 384,
Nymburk. Objekt se nachází u hlavního nádraží ČD a autobusového nádraží, směrem k nadjezdu na Mladou Boleslav ulicí
Nádražní.
Úřední hodiny OSSZ Nymburk zůstaly nezměněny:

Pondělí, středa 8:00 - 17:00, úterý, čtvrtek 7:00 - 15:30, pátek 8:00 - 13:00 hod. 
Pokladna: pondělí, středa 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 hod.

Dále OSSZ Nymburk sděluje, že se změnila telefonní čísla:
Fax: 325 515 307
Telefonní ústředna: 325 503 503
Provolba: 325 503 xxx

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Změna sídla OSSZ

V. Radechovská
OSSZ Nymburk
Tel. 325 503 573

Pracoviště Telefonní linka Přímá linka
Ředitelka OSSZ 535 325 512 525
Sekretariát 573 325 515 307
Vedoucí odboru sociálního pojištění 550 325 512 721
Oddělení nemocenského pojištění 560 - 565
Oddělení důchodového pojištění 510 - 516
Oddělení OSVČ 551 - 557
Vedoucí odboru výběru pojistného 540
Oddělení účtárny pojistného a dávek 541 - 545
Oddělení vymáhání pojistného 590 - 593
Odbor kontroly 580 - 585
Podatelna 502
Pokladna 501

ČSSZ, Referát LPS Nymburk
Posudková lékařka Referátu LPS 520 - 521
Tajemnice LPS 528 - 529
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Zasloužené prázdniny... a jaký byl letošní školní rok?
Otázka na konci školního roku zní

vždy stejně: Máme důvod být spokoje-
ni? Odpověď je pro nás letos jedno-
značná: Nepochybně ano. Učivo přede-
psané osnovami bylo probráno, nikdo
výrazně nezaostával ve studijních
výsledcích, ani chování dětí nevybočilo
ze solidních kolejí, naše děti se se ctí
umístily ve sportovních soutěžích,
v předlékařské první pomoci dokonce
obsadily první místo v družstvech i jed-
notlivcích, kantoři mají za sebou první
fázi přípravy nového školního vzděláva-
cího programu, podle kterého musí
všechny školy ze zákona začít vyučovat
od školního roku 2007/2008, během
školního roku jeden žák ubyl a čtyři při-
byli; ač je škola rok od roku více a více
zahlcena jalovou administrativou, pře-
sto jsme i letos snahy šílených úředníků
přežili ve zdraví, se ctí jsme obstáli i při
kontrole z Finančního úřadu, OSSZ i
kontrolního výboru obce, zvládli jsme
se zřizovatelem havárii ústředního vytá-
pění v nejméně vhodnou dobu -
v únoru, nainstalovali nové vchodové
dveře a hlavně - doladili jsme si koneč-
ně pravidla pro kontakt se zřizovatelem,
to považuji za největší a nejhodnotnější
čin letošního roku. Je to jako když člo-
věk zorá pole, poseče louku, či prořeže
ovocný sad, otře hřbetem ruky pot z
čela a pak se po svém díle ohlédne
... ano, je to dobré!
(Vím, jedna brázda ujíždí z řady, něko-

lik trsů trávy zůstalo na louce nepose-
čených a pár větví u té krajní jabloně
ještě trčí k obloze, ale z podstaty,
z gruntu, je to dobré a jsem spokojen.)
Co konkrétního se ve škole stalo od

poslední informace v KN?
1. Zapojili jsme se do skauty pořádané
akce ve sběru odpadových surovin, sbí-
rali jsme letos hliník.
2. Pokračoval projekt protidrogové pre-
vence sdružení Semiramis.
3. V dopravní soutěži jsme obsadili obě
2.místa, bohužel nepostupová.
4. Začali jsme proškolovat ve spoluprá-
ci s Ekogymnasiem v Poděbradech
vlastního koordinátora EVVO (environ-
mentální výchova - další z názvoslovně
odporných slov znamená, týkající se
životního prostředí).
5. Museli jsme zakoupit vlastní sekačku
na trávu a křovinořez.

6. Nově se líhnoucí koordinátor EVVO
zorganisoval první soutěž tohoto typu.
7. Čtvrtá s pátou třídou se vydaly na
školu v přírodě do Jizerských hor,
škoda, že 17 dětí zůstalo z různých pří-
čin doma.
8. Šesté až deváté třídy absolvovaly
několikadenní výlety v lokalitách Jese-
níky, Zbraslavice, Sedmihorky, 1.- 3.
ročníky byly na hradu Kosti, kde probí-
hal lákavý program.
9. Hrou proti AIDS se jmenoval osvěto-
vý program SZŠ Nymburk a KHS
Praha, kterého se zúčastnili žáci 8. - 9.
ročníků.
10. Rádi jsme se také účastnili akcí
pořádaných obcí, jako je Vítání občán-
ků, Posezení s důchodci, Loučení dětí
v MŠ.
11. Naše děti jsou aktivní a úspěšní
v organisaci Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Letos se tým mla-
dých hasičů, jehož členy jsou i žáci naší
školy, probojoval na Mistrovství ČR a
jsou špičkou ve své kategorii.
12. Škole byl schválen projekt na
téma: Elektronický průvodce obcí
Kostomlaty nad Labem a okolím a na
realisaci jsme od státu získali finanční
prostředky.
13. Líbil se “výchovný koncert” skupiny
Alibababand pro druhý stupeň na téma
“Vlak do stanice 60,” pro první stupeň to
byla “Cesta kolem světa.”
14. Pod křídly koordinátora EVVO pro-
běhla sběrová akce starého papíru po
celých Kostomlatech i přilehlých
obcích; byl to příspěvek dětí ke Dni
životního prostředí (5. 6.).
15. Na poslední červnový týden jsme
letos soustředili většinu aktivit, jindy
volně roztroušených po červnu: spor-
tovní dny pro I. a II. stupeň, soutěž o
EU, soutěže ke Dni dětí, kde nám při-
spěli i naši sponzoři - Polabské mlé-
kárny Poděbrady, Ovoce - zelenina
Kroupa Lysá n/L, Řeznictví Píša Nym-
burk, kterým děkujeme.
16. V závěru roku jsme museli nakoupit
10 nových lavic pro první stupeň, máme
nyní plně vybavenou 1., 2. a 3. třídu
lavicemi, splňujícími požadavky záko-
na.
17. V prvních červencových dnech se
malují všechny chodby pavilonu A,
včetně schodiště a každým rokem
postupně přidáme další z pavilonů,
odděleny budou od sebe barevně,
barva letošního pavilonu A je žlutá.
18. Prázdninový provoz školní
kuchyně: od 7. 8. do 25. 8. kuchyň uza-
vřena, před i po tomto období vaříme.
19. Děti nastupují do školy v pondělí
4. 9. 2006 - tak hezké prázdniny!

V současné době probíhají dokončo-
vací jednání na přípravách realisace
výstavby dětského venkovního hřiště
pro školní družinu a první stupeň ZŠ
v prostorách areálu školy. Proč právě
nějaké hřiště? Na počátku úvah jsme
vycházeli z následujících faktů:

l financování provozu školní družiny
vždy pokulhává za výukovými aktivitami
školy
l vybavení interiérů ŠD je z roku 1983.
l většina dětí z I. stupně tráví ve ŠD
min. 4 hodiny denně
l děti se obecně málo pohybují
l od letošního roku si začali rodiče za
pobyt dětí ve ŠD platit
l exteriéry školy nenabízí vhodné
pohybové aktivity, pokud ano, již nevy-
hovují BOZP-předpisům
l je třeba volit takové hřiště, které
nabídne co nejvíce pohybových mož-
ností a bude rozvíjet i fantazii
l vše musí být bezpečné, certifikova-
né, dle platných norem

Tyto a další úvahy nás postupně
dovedly k myšlence realisovat celý pro-
jekt hřiště a realisovat ho najednou.
Odklad by znamenal další zanedbání
mimoškolních aktivit. Největší problém
ale znamená financování, pochopitelně
na tak velký projekt nemáme dostatek
peněz, proto jsme zvolili kombinaci
několika metod:
a) platbu rozdělíme do 12-ti splátek ze
svého vlastního rozpočtu (nebudeme
žádat navýšení rozpočtu, jednak by to
stejně nebylo nic platné, jednak a hlav-
ně, chceme využít i jiných možností
financování a jen nestát s nataženou
dlaní, i když pro děti)
b) budeme žádat o grant
c) na financování se budou podílet i
rodiče svými ročními platbami za ŠD

Pokud vše dobře půjde, doladíme se
zřizovatelem účetní postupy celé akce,
dohodneme se zvolenou firmou harmo-
nogram prací a začátkem září by se
stavba mohla začít realisovat. Jak bude
vše vypadat? Předně celý prostor bude
oplocen, vévodit tu bude sestava připo-
mínající mořský koráb (viz. romantická
kresba), stávající z pohyblivé lávky,
malé lezecké stěny, skluzavky, kajuty,
houpačky, dále bude prostor tvořen pís-
kovištěm, dvojhoupačkou se šplha-
dlem, lezeckým žebříkem a triptychem
venkovních tabulí se dvěma lavičkami.
Věřme, že vše dobře dopadne.
Závěrem všem pedagogickým a nepe-

dagogickým zaměstnancům školy
upřímné poděkování za celoroční
nelehkou a vyčerpávající práci ve pro-
spěch dětí.

Hezké léto všem a dlouhé prázdniny.
Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy

31. května se konalo na OÚ rozloučení
se školkou. Do první třídy půjde 20
dětí. foto: M. Dvořáková

Kresba dětského venkovního hřiště,
jak je naplánována k realizaci.
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Společenská 
kronika

Blahopřejeme
k významným jubileím:
paní Marii Lacinové z Kostomlat
panu Robertovi Stříbrnému z Kostomlat
Rozloučili jsme se:
s paní Zdeňkou Novákovou z Kostomlat
s panem Aloisem Hrubým z Kostomlat
s paní Marií Eliškovou z Hronětic

Dne 26. června 1906 na přípravné
schůzi v hostinci “U Korců” v Kostomla-
tech čp. 93 za mostkem k Lánům byli
zvoleni funkcionáři “Sokola” v Kostomla-
tech - nově založené venkovské těloc-
vičné jednoty, druhé venkovské v celé
Tyršově župě, v tomto složení: Robert
Katz, nájemce dvora - starosta, Antonín
Novák, rolník z Lán - náčelník, Jaroslav
Vojtěch, pekař z Kostomlat - jednatel,
Vojtěch Novák, rolník z Rozkoše -
pokladník, František Škopek, rolník z
Kostomlat, Alois Eliška, rolník z Lán a
František Vorlíček, rolník z Kostomlat.

O posvícení 26. srpna 1906 bylo první
veřejné cvičení. Pozvány byly jednoty
Sokola z Lysé nad Labem, z Nymburka
a z Poděbrad. Cvičilo 7 místních cvičen-
ců, 12 cvičenců z Nymburka a 9 z Podě-
brad. Přijelo s nimi hodně Sokolů i s pra-
pory.

Za prvním domem v Lánech se k nim
připojilo 12 děvčat v národních krojích a
šli na náměstí u staré školy. Tam je víta-
li starostové Antonín Fidler z Kostomlat
a Josef Rychetský z Lán. Za Tyršovu
župu je vítal bratr náčelník A. V. Prágl.
Byl to již starší muž, který přijel z Kolí-
na na kole. Cvičení probíhalo na zahra-
dě u pekaře Vojtěcha. Po cvičení byla
veselice v hostinci u Hrabů. Ze slavnos-
ti zbylo 70 korun rakouské měny. Toť
začátek založení Sokola v Kostomla-
tech.

K tomu je nutné v krátkosti vysvětlit
důvody a počátky založení Sokola na
území České republiky. Před více než
145 lety v tehdejším mocnářství
rakousko-uherském, kde byly Čechy
začleněny, došlo k pádu tzv. “Bachov-
ského absolutismu”, a to v roce 1859.
Poté začal rozvoj českého spolkové-
ho života. Mezi jinými spolky byl v
roce 1862 bratry Miroslavem Tyršem

a Jindřichem Fügnerem založen
Sokol.

První snahou naší mladičké jednoty
bylo sehnat místnost ke cvičení, na krát-
ký čas to bylo v hostinci u Nováků na
Lánech. Během roku 1907 jednota
zakotvila “U zlaté podkovy” pana Pro-
cházky (nyní Hostinec Na Place), kde
setrvala až do postavení Sokolovny
v roce 1926. Pátého všesokolského
sletu v roce 1907 v Praze se zúčastnilo
8 bratrů v kroji. V roce 1914 vlastnil
Sokol hrazdu, bradla, koně a kruhy, v té
době byl náčelník bratr Veselý.

Po první světové válce vzrostl počet
členů na 120. Nastal nebývalý tělocvič-
ný ruch a touha po vlastním cvičišti.
V roce 1922 zakoupil místní Sokol poze-
mek za 15 400 korun. V roce 1926 zís-
kala jednota licenci na kino, na základě
které bylo přikročeno ke stavbě Soko-
lovny. Slavnostní položení základního
kamene se uskutečnilo 15. srpna 1926,
slavnostní otevření 19. června 1927.
Dluh obnášel asi 380 000 korun.
Za vedení jednoty starostou bratrem
ing. Židlickým byla získána v roce 1933
hostinská licence pro sokolovnu a téhož
roku složilo 15 bratrů 147 600 korun na
dluh hotově do záložny. V roce 1936 se
přestěhoval místní klub SK Kostomlaty
(kopaná) se svojí činností do sokolovny.
Za německé okupace bylo na čas
v sokolovně ubytováno německé vojsko
a Sokol byl zrušen. Obětí fašistů se stali
naši dva bratři Alois Rejholec a Alois
Škopek.
V roce 1945 Sokol znovu ožil. V dalším

roce zaplatilo 22 bratrů a 1 sestra ze
svých vklad 170 000 Kč na dluh za
sokolovnu. Tím byl dluh zcela vyrovnán.
31. 3. 1948 byla sloučena veškerá tělo-

výchova u nás s SK Kostomlaty (kopa-
ná).

Tolik zkráceně ze vzpomínek a
zápisků bratrů Františka Brynycha,
Antonína Hercoka, Jaroslava Vojtě-
cha a Josefa Fidlera.

V dalších letech cvičení i další aktivity
v sokolovně (kino) postupně ochabovaly
a hlavní slovo převzal fotbal, který je
páteří Sokola dodnes. V současné době
má oddíl kopané dvě mužstva mužů, po
jednom dorostu, žáků a přípravky. Fot-
bal zaštiťuje bratr Rudolf Řasa. Předloni
založený oddíl stolního tenisu má dvě

družstva mužů a jedno družstvo žáků
společně se žákyněmi. Tento oddíl vede
bratr Petr Adamčík. Tyto oddíly hrají
různé druhy soutěží. Mimo soutěž
máme rekreační volejbal a tenis. Aby
tyto činnosti fungovaly, je zapotřebí
nezištné práce funkcionářů oddílů i jed-
noty, kterých je stále nedostatek. Proto
žádám širší sportovní veřejnost o jakou-
koli pomoc při zajišťování této činnosti.

V nesportovní činnosti je hlavní podíl
starost o budovu sokolovny a přilehlých
prostor. Zde máme ještě nedostatky,
které se postupně v rámci finančních
možností řeší. Například vloni jsme
s velkou pomocí Proagra vymalovali sál
a galerie, letos jsme plánovali plynové
topení na sále, ale je odloženo na příští
rok. V závěru bych rád poděkoval za
vstřícnost obecnímu zastupitelstvu
v čele s bratrem Antonínem Bártou, pod-
nikům na území Kostomlatska, všem
sponzorům a příznivcům sportu, dále
funkcionářům zdejšího Sokola a v nepo-
slední řadě všem sportovcům.

bratr Jiří Ponec
starosta TJ Sokol Kostomlaty

100 let TJ Sokol Kostomlaty nad Labem

U příležitosti oslav 100. výročí TJ
Sokol Kostomlaty nad Labem vystou-
pily i mažoretky pod vedením paní
Pítové. foto: J. Keltnerová

Předávání poháru vítěznému kosto-
mlatskému družstvu Memoriálu O.
Zdeňka. foto: J. Keltnerová

Chtěl bych Vás informovat o tom, že
byla založena akciová společnost
SENIOR PARK a.s., která má za cíl
vybudovat u nás síť malých penzionů
pro staré občany - luxusní, přesto však
cenově velmi dostupná alternativa k
domovům důchodců. V první fázi je
naplánována stavba 10 penzionů. Veš-
keré informace o záměru společnosti
získáte na www.senior-park.cz. Poten-
ciální klienti pro náš projekt mě mohou
kontaktovat elektronicky nebo telefo-
nicky (tel. 605 590 001), popřípadě pře-
dat dále kontakt na naše stránky, za což
vám velmi děkuji.   

Jaroslav Plesník
předseda představenstva

SENIOR PARK.

SENIOR PARK


