
Toto není možné ze strany obce zaji-
stit. Jednak z důvodu projektových, kdy
pan projektant nemůže jezdit z Hradce
Králové na každou přípojku zvlášť, jed-
nak obec má vyčleněnou určitou finanč-
ní částku na realizaci vodovodních pří-
pojek. Občan platí pouze část přípojky,
zbytek hradí obec z rozpočtu. Rada
proto přijala usnesení, ve kterém spe-
cifikuje podmínky, kdy si další zájem-
ci mohou žádat o vodovodní přípojku.
Znamená to, že každý další zájemce
o přípojku si vše od vyhotovení projektu
přes vyjádření majitelů jednotlivých sítí,
žádost o stavební povolení až po kolau-
daci své přípojky vyřídí sám. Rada obce
pouze omezila dobu výstavby těchto pří-
pojek do kolaudace celého vodovodu. 

S ukončením vodovodu by měly být
provedeny i opravy povrchů komunika-
cí. Následovat by měla i úprava zeleně.
Obec požádala odbornou firmu
o vypracování projektu na regeneraci
zeleně. Postupně bychom chtěli pomo-
cí dotací obnovit zeleň ve všech našich
obcích. Velice nás trápí parkování aut na

zelených pásech. Občané by si měli uvě-
domit, že ničí nejen okolí svého domu,
ale narušují tím i vzhled obce. Samo-
zřejmě s budováním vodovodu souvisí
i pořádek v obcích. Některým lidem vadí
odpadkové koše v ulici K Nádraží
a podél trati u pěšiny, proto neustále
vysypávají jejich obsah a rozhazují koše
samotné. Další lidé například na hřbito-
vě využívají kontejneru k likvidaci
svého domovního odpadu, jiní místo
využití kontejneru tvoří novou skládku
na odpad ze hřbitova za kostelem. 

V předchozích letech jsme ve spolu-
práci s Úřadem práce přijímali neza-
městnané z našich obcí od jara do podzi-
mu na veřejně prospěšné práce. Tito
občané pomáhali se sekáním travna-
tých ploch, odstraňováním trávy
v chodnících, zametáním podél silnic
apod. Už v loňském roce se bohužel
takového pracovníka nepodařilo zaji-
stit. Letos jsme zkoušeli oslovit znovu
naše nezaměstnané. Oslovili jsme nej-
dříve muže, a protože se nikdo nepři-
hlásil, oslovili jsme i ženy. Zájem pra-

covat z řad občanů není žádný,
respektive má zájem pouze jeden.
Proto vítáme v prázdninových měsí-
cích brigádníky z řad studentů.

Mezi akce, které nás čekají letos, je
výměna oken na obecním úřadě. Na
podzim loňského roku jsme požádali
o krajskou dotaci z Programu obnovy
venkova. Teprve letos na jaře byla dota-
ce ve výši Kč 121 000,- schválena. Je to
zhruba třetina finančních prostředků,
které okna budou stát. Další akce, které
plánujeme, bude výměna oken v části
jednoho pavilonu základní školy, rekon-
strukce další části veřejného osvětlení
v Kostomlatech. 

Velmi důležitý úkol, který stojí před
námi, je odkanalizovat obce Lány, Hro-
nětice, Rozkoš a Vápensko. Bylo již pro-
dlouženo územní rozhodnutí na kanali-
zaci Lány, Hronětice. V současnosti
probíhá příprava projektové dokumenta-
ce, následovat bude stavební povolení
tak, abychom mohli na podzim zažádat
o dotaci na realizaci kanalizace Lány
a v dalších letech postupně další obce.

Je toho mnoho, co je třeba udělat
nebo zlepšit. Věřím, že se nám postup-
ně podaří zlepšit život občanů nejen
v Kostomlatech, ale i v Hroněticích,
na Lánech, v Rozkoši a na Vápensku. 

Mgr. Milena Hercoková,
starostka obce

Kostomlatské
RRooččnnííkk  XXVV.. ČČíísslloo  33 ČČEERRVVEENN  22000077 ZZddaarrmmaa

CO NÁS TRÁPÍ A CO JE PŘED NÁMI
V současné době probíhá poslední fáze realizace hlavního řadu vodovodu

v Kostomlatech nad Labem. Zahájení výstavby vodovodních přípojek se před-
pokládá přibližně v polovině června. Přestože možnosti přihlášení na realizaci
přípojek byly avizovány v několika vlnách, naposled se měli občané možnost při-
hlásit do 22. března letošního roku, našli se další nerozhodní, kteří po uzávěrce
přípojku požadovali. 

3. zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 
v letošním roce se bude konat 

ve čtvrtek 28. června 2007 od 19.00 hodin 
v sále hasičské zbrojnice v Hroněticích. 

Program bude zveřejněn na webových stránkách obce a na úředních deskách.
Zveme srdečně všechny občany!POZVÁNKA



Ministerstvo zemědělství zahájilo
informační kampaň, kterou chce širokou
veřejnost upozornit na povinnost vlast-
nit povolení pro nakládání s vodami.
Platné povolení musí mít každý, kdo
odebírá podzemní nebo povrchovou
vodu u rodinného domu, na chatě,
či jiném objektu, nebo ten, kdo do
těchto vod vypouští odpadní vodu.
Tito odběratelé by si měli ohlídat dva
důležité termíny, a sice 1. červenec 2007 
a 1. leden 2008. 

K 1. lednu 2008 zaniká platnost
povolení k odběru povrchových nebo
podzemních vod a k vypouštění odpad-
ních vod, která byla vydána a nabyla
právní moci do 31. prosince 2001.
Povolení vydaná po 1. lednu 2002 nadá-
le platí. Pokud u příslušného vodopráv-
ního úřadu podá žadatel nejpozději do 
1. července 2007 žádost o prodloužení
stávajícího platného povolení, může být
při splnění zákonných podmínek jeho
platnost prodloužena.

V praxi jde například o následují-
cí případy - studna, vrt, povrchový tok
využívaný pro odběr vody k zalévání
zahrady, či zavlažování, k napájení zví-
řat, k napouštění rybníků, sádek, líhní,
provozu veřejného koupaliště, k výrobě
umělého sněhu a následně vypouštění
odpadních vod z domácích čistíren,
z provozů, myček aut, penzionů apod. 

Povolení není třeba, pokud je voda
konečnému uživateli dodávána nebo
odváděna prostřednictvím vodárenské či
kanalizační společnosti, obcí apod.
Povolení k odběru podzemní vody ze

zdroje určeného pro individuální záso-
bování domácnosti vodou jsou dále
v platnosti. Povolení pak není také
potřeba, pokud se k odběru povrchové
vody nevyužívá technické zařízení
(např. čerpadlo), nebo se zdroj nevyuží-
vá a využívat nebude. Nadále zdarma
jsou odběry vody, které nepřekročí
500 m3 měsíčně, nebo 6 000 m3 ročně,
což jsou u individuálního využití vod
prakticky nepřekročitelné limity. 

Více informací lze získat na bezplat-
né informační lince ministerstva země-
dělství 800 101 197 a na internetových
stránkách www.zanikpovoleni.cz, kde

jsou k dispozici také veškeré formuláře
ke stažení či diskusní fórum s poraden-
ským servisem. Ministerstvo zároveň
distribuovalo letáky se základními údaji
pro veřejnost, které jsou na úředních
deskách krajů a obcí a budou současně
volně k rozebrání. Kontaktovat lze také
přímo místně příslušný úřad obce
s rozšířenou působností - Městský
úřad Nymburk, odbor životního pro-
středí, 4. patro.

Tiskopisy pro občany jsou k dispozici
také na vašem obecním úřadě.

Táňa Králová,
tisková mluvčí MZe

Kdy žádat o povolení k odběru podzemních vod (ze studny)? - pro domácnosti
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V pondělí 28. května 2007 se konalo
v Kostomlatech nad Labem v pohostin-
ství Na Place oblastní sdružení ODS.
Mezi přítomnými nechyběl například
senátor MVDr. Jiří Liška, poslanec
a předseda regionálního sdružení ODS
Ing. Vlastimil Tlustý, Csc., poslanec Jan
Morava, náměstek ministra práce a soci-
álních věcí Ing. Miroslav Jeník, člen
rady kraje a starosta Nymburka Ladislav
Kutík, předseda finančního výboru kraje
Ing. Jozef Ďurčanský, náměstek ministra

zdravotnictví a další. Celé jednání řídil
poslanec evropského parlamentu a před-
seda oblastního sdružení ODS
Mgr. Hynek Fajmon, který také předne-
sl zprávu o činnosti oblastního sdružení
v loňském roce. Následovala zpráva
o hospodaření za uplynulý rok, kterou
přednesla oblastní manažerka Věra
Tomanová, a zpráva z kontrolního
a revizního výboru. V široké diskusi se
jednotliví řečníci věnovali jednak vněj-
ším otázkám jako jsou připravovaná
daňová reforma, problémy ve zdravot-
nictví nebo v dopravní infrastruktuře,
a jednak otázkám zabývajícím se situací
uvnitř ODS. 

místní ODS

PLATBA 
STOČNÉHO

Poplatek za stočné za 1. pololetí roku
2007 je splatný do 30. června 2007.
Zaplatit jej můžete v hotovosti do
pokladny obecního úřadu nebo převo-
dem z účtu na účet č. 504364369/0800.
Při bezhotovostní platbě nezapomeňte
uvést do variabilního symbolu číslo
popisné Vašeho domu. Platí se 322,- Kč
/ os. / pololetí nebo 322,- Kč / pololetí
/ rekreační objekt.

OÚ Kostomlaty nad Labem

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ SPUSTILO
KAMPAŇ K ZÁNIKU POVOLENÍ 

K ODBĚRU A VYPOUŠTĚNÍ VOD

ss tt áá ll ee   dd ii ss kk uu tt oo vv aa nn éé   tt éé mm aa   ||   ss tt áá ll ee   dd ii ss kk uu tt oo vv aa nn éé   tt éé mm aa

studna postavena před rokem 1955 nové povolení není potřeba

studna postavena v letech je třeba požádat o povolení
1955 až 2001 (není povolení)

studna postavena v letech 1955 nové povolení není třeba
až 2001 (je povolení)

studna postavena v roce je třeba požádat o povolení
2002 až dosud (není povolení)

studna postavena v roce 2002 není potřeba žádat o nové povolení
až dosud (je povolení)

studna není používána povolení není potřeba

Studny využívané k podnikatelským účelům musí mít vydáno nové povolení vždy.
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JAKÉ ODPADY PATŘÍ DO JEDNOTLIVÝCH
KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

CO MŮŽEME A CO NAOPAK NESMÍME DO JEDNOTLIVÝCH 
KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ ODHODIT?

KONTEJNER NA SKLO 
(BÍLÝ ČI ZELENÝ)

PATŘÍ:
● nevratné lahve bez uzávěrů 
● sklenice od kompotů
● lahvičky od kosmetiky
● lahvičky od mycích prostředků  
● okenní skla                                        
● tabulová skla ze skříní                        
● skleněné nádobí                                 
● skleněné střepy                                  

NEPATŘÍ:
● skla s drátěnou výstuží
● zrcadla
● žárovky a zářivky
● televizní obrazovky
● automobilová skla
● keramika, porcelán
● obaly od chemikálií      
● jiné neskleněné obaly

KONTEJNER NA PLASTY
(ŽLUTÝ)

PATŘÍ:
● PET lahve od nápojů                          
● igelity, sáčky, tašky                            
● čisté folie                                           
● kelímky                                             

● krabičky od pokrmových tuků            
● obaly od mycích prostředků                
● prázdné obaly od kosmetiky               
● misky, kbelíky                                   
● hračky                                               
● plastové výrobky                               

NEPATŘÍ:
● jednorázové pleny
● bakelity
● laminované pryskyřice
● molitany
● obaly od maziv a olejů
● lahve od stolních olejů
● znečištěné plasty
● novodurové trubky
● linolea a jiné výrobky 
● plastové výrobky z PVC
● automobilové plasty

KONTEJNER NA PAPÍR
(MODRÝ)

PATŘÍ:
● noviny, časopisy                                 
● katalogy, reklamní letáky                    

EE KK OO LL OO GG II EE   ||   EE KK OO LL OO GG II EE   ||   EE KK OO LL OO GG II EE   ||   EE KK OO LL OO GG II EE

zelený bod znamená,
že obal bude znovu použit 
- recyklován

panáček s košem značí,
že použitý obal patří 
do příslušné nádoby na
odpad, pokud je panáček
přeškrtnutý, znamená to,
že obal do popelnice 
nepatří, protože obsahuje
nějaké nebezpečné látky

šipky s číslem nebo zkrat-
kou udávají, z jakého
materiálu je obal vyroben a
do kterého kontejneru
patří. Např. PAP = papír,
GL = sklo, PET = plasty,
tetrapackové obaly mají
označení kombinované
C/PAP

Pokračování na str. 4
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TŘÍDĚNÍM ODPADU ŠETŘÍME PENÍZE Z OBECNÍHO ROZPOČTU
Již druhým rokem soutěží města

a obce Středočeského kraje ve třídění
odpadu pod názvem „My třídíme nej-
lépe“. Jejím cílem je zvýšit zájem
veřejnosti o třídění odpadu a zvýšit
počet obyvatel, kteří odpady třídí sou-
stavně.

Soutěže se zúčastnily všechny obce
Středočeského kraje, které jsou zapoje-
ny do systému EKO-KOM a jsou rozdě-
leny do čtyř skupin podle počtu obyvatel
tak, aby se vyloučilo ovlivnění výsledků
z důvodů velikosti obce. První skupina
je určena pro obce do počtu 499 obyva-
tel, druhá od 500 do 1999, třetí skupinu
tvoří obce od 2000 do 10 tisíc obyvatel
a čtvrtou města, která mají více než 10
tisíc obyvatel.

Vyhodnocována byla samostatně

výtěžnost tříděného sběru plastů, skla,
papíru a celková výtěžnost, přepočtena
na kilogramy tříděného odpadu na jed-
noho obyvatele, zapojeno do ní bylo 995
obcí a měst z celého kraje.

V hlavní kategorii měst s více než 10
tisíci obyvatel získalo prvenství město
Čelákovice a 39,95 kg tříděného odpadu
(plasty + sklo + papír) na jednoho oby-
vatele. Na dalším místě skončily Říčany
a po nich Poděbrady (31,36 kg).

Vítězství v kategorii obcí s počtem
od 500 do 1999 obyvatel, ve které soutě-
ží i naše obec, zvítězily Čisovice z okre-
su Praha - západ, které vytřídily 100,
07 kg odpadu na jednoho občana. V této
kategorii soutěžilo celkem 302 obcí
a z tohoto počtu byla naše obec na
277. místě (12,33 kg vytříděného

odpadu na jednoho obyvatele).
Z okresu Nymburk je v této katego-

rii před námi například obec Hradištko
(55,63 kg), Dymokury (37,43 kg), dále
Pátek, Kounice, Kostelní Lhota, Straky,
Hořátev, Libice nad Cidlinou, Kovanice,
Rožďalovice a Všechlapy (12,7 kg).
Těsně za naší obcí je Kamenné Zboží
s 12,14 kg/obyvatel.

Tříděním odpadu je možno dosáh-
nout úspory peněz z obecního rozpo-
čtu. Čím větší množství odpadu je v naší
obci vytříděno, tím větší finanční obnos
obdržíme od společnosti EKO-KOM,
a tím méně zaplatíme za odvoz a ulože-
ní komunálního odpadu na skládku. Tato
úspora obecních financí se promítá do
paušálních poplatků za odpad.

-mah-

Doporučujeme 
a informujeme:

● sešlapáváním plastových lahví
ušetříte místo v kontejneru

● u lahví nedotahujte uzávěry,
nedají se potom lisovat do balíků

● znečištění plastů zvláště zbytky
potravin může znemožnit 
recyklaci 

● z PET lahví není potřeba 
odstraňovat etikety ani víčka

● papírové krabice před vhozením
rozkládejte

● tetrapackové obaly vymývejte 
a sešlapujte

● slisovaný sběrový papír poslouží
k výrobě nového papíru, stejně
jako když se vyrábí ze dřeva,
papír lze takto recyklovat pět 
až sedmkrát

● z recyklovaného papíru se vyrábí
novinový papír, sešity, lepenkové
krabice, obaly na vajíčka, toaletní
papír aj.

● z recyklovaného skla se vyrábí
lahve na minerálky a pivo aj.,
sklo se dá recyklovat 
donekonečna

● z PET lahví se vyrábějí vlákna,
která se používají jako výplň
zimních bund a spacáků nebo se
přidávají do zátěžových koberců

● z fólií se opět vyrábějí fólie 
a různé pytle, např. na odpady

● pěnový polystyren slouží 
k výrobě speciálních cihel

● ze směsi plastů se vyrábějí
odpadkové koše, zahradní 
nábytek, zatravňovací dlažba,
protihlukové stěny u dálnic aj.

● nápojové kartony (tetrapacky) 
se dají použít např. jako 
stavební izolace

V letošním roce budou postupně přidávány do našich obcí
další kontejnery na plasty i na papír. Doufáme proto, že se
zlepší vzhled okolo jednotlivých kontejnerů.

Připomínáme, že papír lze dávat také do dvora školy,
škola pomáhá naší obci sbírat papír a za peníze za sběr si
mohou koupit nové pomůcky.

Pozn.: V současné době vznikly ve svozové firmě problémy,
proto budou plasty vyváženy ne ve středu, ale v sobotu.

EE KK OO LL OO GG II EE   ||   EE KK OO LL OO GG II EE

● sešity, knihy                                      
● kancelářský papír                               
● krabice                                              
● karton, lepenka                                  

NEPATŘÍ:
● mastný, mokrý papír
● krabice od nápojů
● použité pleny
● uhlový, dehtový papír
● kopíráky 
● voskový papír

KONTEJNER 
NA TETRAPACK 
(ORANŽOVÝ)

PATŘÍ:
● nápojové 

kartony 
od mléka, 
mléčných 
výrobků        

● nápojové 
kartony 
od džusů a vín       

● nevyprázdněné 
nápojové kartony

NEPATŘÍ:
● jiné obaly od nápojů
● nevyprázdněné nápojové kartony

Pokračování ze str. 3
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V jižní části obce vyrůstá nových 39 domů. foto: R. Novotná Údržba podtlakové kanalizace není vždy snadná. foto: M. Dvořáková

Příprava věnce na hlavní májku. foto: R. Novotná Zvedání hlavní májky. foto R. Novotná

Máje 2007 
- před Sokolovnou.        
foto: Mgr. Hercoková

I takové jsou Máje.
foto: Mgr. Hercoková

Mateřská škola je vybavena novým nábytkem. foto: R. Novotná

N OV I N K Y  Z  M AT E Ř I N K Y
● k zápisu do mateřské školy se dostavilo 17 dětí
● do první třídy základní školy odchází 16 dětí
● koncem května se konalo společné 

fotografování
● 4.6. jsme oslavili Dětský den
● 12.6. bude rozloučení budoucích prvňáčků s MŠ
● 13.6. pojedeme na výlet do ZOO Liberec
● 22.6. bude zahradní

slavnost
● v měsících dubnu 

až červnu jezdíme na
plavání - je celkem 
10 lekcí

▼
▼
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ČERVNOVÝ INFORMAČNÍ SERVIS, NEJEN PRO RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY
Ve školách se všichni blížíme do finále,

dotahuje se, opakuje a procvičuje poslední
učivo, plánují a realisují se výlety, exkurse,
vycházky a školy v přírodě. Sestavuje se
plán výuky a dislokace kantorů na příští
školní rok. Dolaďují se poslední detaily na
novém školním vzdělávacím programu.
Premiéru bude mít od září.
● Naše škola se již počtvrté přihlásila do
celostátního testování žáků 9. ročníků ze
znalostí matematiky, českého jazyka a vše-
obecného přehledu. Proběhlo 1. února a zde
jsou některé zajímavé výsledky:
☞ Celkový počet zúčastněných žáků: 
70 353
☞ Souhrnné výsledky v jednotlivých tes-
tech (v závorce pro porovnání přidány
údaje z podobného testování v roce 2006):

☞ Z tabulky vyplývá mírně nadprůměrná
úroveň žáků naší školy vzhledem ke všem
testovaným žákům ZŠ, velmi příznivě
působí i srovnání s celou ČR. 
☞ V porovnání s podobným testováním
před rokem, tedy v roce 2006, došlo
k výraznému zlepšení hlavně v matematice
a českém jazyce (tyto údaje jsou v závorce). 
☞ Ke stejnému testování jsme přihlásili
letos poprvé také žáky 5. ročníku. Výsledky
k datu uzávěrky KN ještě neznáme. Pra-
videlně tak budeme každý rok hodnotit úro-
veň výstupních znalostí u žáků 9. a 5. třídy.
● Ke konci roku houstne objem pravidel-
ných soutěží a dalších akcí pro děti, uvá-
dím proto krátký souhrn:
☞ Soutěž v předlékařské první pomoci - 6.

a 8. místo (17.4. SZŠ Nymburk)
☞ Vybíjená - 8. místo (19.4. Poděbrady)
☞ Výtvarná soutěž - 3. místo (19.4. DDM

Poděbrady)
☞ Soutěž mladých cyklistů-1. a 2. místo (

3.5. DDH Nymburk) a postup do kraj-
ského kola (4. a 5.6. Poděbrady)

☞ Beseda žáků 8. roč. s pracovníky ÚP
Nymburk (20.4.)

☞ Den Země (všichni přispějeme činem
22.6. a to sběrem papíru v celé obci),
žáci 2. ročníku byli s paní učitelkou na
akci ke dni Země v Poděbradech 23.4.

☞ Ženich pro čertici byla pohádka
v Hálkově divadle a shlédli jí žáci 1.- 3.
ročníku dne 25.4.

☞ Testování znalostí žáků 5. ročníku pro-
běhlo ve čtvrtek 26.4.

☞ Jak se vyrábí svíčky se byly podívat děti
ze 2.- 4. třídy v Šestajovicích (14.5)

☞ Den s lesy - pořad se soutěžními prvky
navštívily opět děti ze 2.- 4. třídy na
Výstavišti v Lysé nad Labem (24.5.)

☞ V pátek 25.5. se většina tříd fotografo-
vala, pokračování za týden 31.5.

☞ Lehkoatletického Poháru rozhlasu jsme
se za mladší žactvo zúčastnili 29.5.
o den později se do Nymburka na tarta-
nový ovál podívali starší žáci.

☞ Oslavy Dne dětí přesouváme z praktic-
kých důvodů tak jako v loňském roce do
posledního týdne školy (pondělí 25.6.).

Školní výlety:
28.5.-1.6. - 8.třída - Jeseníky, Staré Město
pod Sněžníkem,
30.5.-1.6. - 7. třída - Sedmihorky
3.6.- 8.6. - 2. a 4. třída - ŠVP, Desná
v Jizerských horách
4.6.- 7.6. - 9. třída - Horní Sitová, Krkonoše
☞ Ještě nás do konce roku čeká: 1. a 3.
třídu návštěva Hálkova divadla s hudebním

pořadem Jaroslava Uhlíře (6.6.), 8.třídu
jednodenní osvětová akce SZŠ a KHS
v Nymburce pod názvem Hrou proti AIDS
(8.6.), Klub mladého diváka pojede ten
samý den do HDK na Limonádového Joe,
naše děti z hudebního kroužku se půjdou na
obecní úřad slavnostně rozloučit s absol-
venty MŠ( 12.6.) a recipročně děti z MŠ to
oplatí našim „deváťákům“ při slavnostním
přijetí u paní starostky (26.6.), atletických
soutěží pro 1.- 5.třídy se na nymburském
tartanovém oválu zúčastníme 12.6. a 21.6.
pojedeme na další atletické klání do Lysé
nad Labem (Velká cena Lysé n. L.), v pátek
15.6. se děti z 1. - 5. třídy podívají na
Budyňský hrad.
☞ Rozpis akcí na poslední červnový
týden: Pondělí: Soutěž ke Dni dětí, spoje-
ná se znalostmi EU a rodné obci.
Úterý: Dětské dopravní hřiště 4. třída, 10
hod. slavnostní přijetí absolventů 9. třídy
u starostky obce (premiéra).
Středa: Sportovní den II.stupně. Vítání
občánků na obci od 15 hod.
Čtvrtek: Sportovní den pro I.stupeň.
Pátek: Slavnostní zakončení školního roku.
● V rámci dvouletého školního projektu
Krajina za školou, několikrát navštívili
žáci archív Polabského muzea v Lysé nad
Labem a zdokumentovali množství starých
fotografií z Kostomlat a všech okolních
obcí. Vrcholí první fáze projektu, kdy se
sbírá materiál. Ve druhé fázi budou děti
pořizovat k nasbíraným starým fotografiím
jejich dvojníky ze současnosti. Učí se pra-
covat s digitálním fotoaparátem, scanne-
rem, notebookem a užívat programy na
zpracování fotografií. Děti poznávají místo
svého bydliště, objevují na fotografiích
zákoutí již dávno zaniklá, sbírají informace

od pamětníků a posilují tak vlasteneckého
ducha. Ministerstvo školám dělá stále jen
radost a proto 28.5. t.r. dopisem potvrdilo,
že vláda neuvolnila finance určené na
SIPVZ (státní informační politika vzdě-
lanosti) a důsledkem je, definitivní ukon-
čení všech dvouletých projektů. Škola
přes veškeré vynaložené úsilí získala finan-
ce pouze na první rok projektu a ten v polo-
vině cesty násilně končí! V praxi to mimo
velké zklamání znamená, buď ukončit práci
na projektu úplně (což by byla škoda) nebo
v rámci možností pokračovat, ale činnost
rozvrhnout do delšího časového horizontu,
upravit konečný cíl a cestu k němu, protože
vše musíme dále financovat ze své kapsy. 
● Uzamčení školy: doba se změnila
a objekt školy je z bezpečnostních důvodů
v dopoledních hodinách trvale uzamčen,
což je v pořádku. Horší situace vznikne,
potřebuje-li se kdokoliv do školy dostat.
U hlavního vchodu máme tři zvonky (dru-
žina, školník, chodba pavilonu A a B) a tři
vnitřní telefonní linky (družina, sborovna,
ZUŠ), přesto se stává, že se návštěvník
nedovolá a nedozvoní, dle vyvěšeného
pokynu pak musí obejít školu do technické-
ho dvora a zazvonit do kuchyně, kde je per-
sonál trvale přítomen a zde je návštěvník do
školy vpuštěn. Slabší povahy tento systém
kritizují a tvrdí, že bylo lépe, byla-li škola
odemčená. Pochopitelně je to nesmysl!
Přesto se snažíme rodičům cestu do školy
ulehčit a jednáme s telekomunikační firmou
o možnosti zavedení vnitřních telefonů
přímo do každé třídy, aby návštěva mohla
oslovit přímo příslušného vyučujícího.
Veřejnost bude včas informována, kdy bude
systém vnitřních linek oživen. 
● Dáváme na vědomí všem rodičům, že
škola má až do konce února 2008 dvě
volné vstupenky do ZOO v Praze. Jsou
k disposici všem, kteří by se do zoo chtěli
podívat, stačí poslat po dětech zprávu.
● Na podzim jsme dělali průzkum zájmu
občanů o účast na výukových kursech ve
škole. Vyhodnocením byl zjištěn zájem
o kursy počítačových základů (10 respon-
dentů) a základů angličtiny (13). Dotazník
byl anonymní, proto bych zájemcům rád
touto cestou položil dvě upřesňující, ale
stěžejní otázky: 
1. Jakou časovou dotaci byste si před-
stavovali? (počet hodin, týdenní frek-
vence).
2. Jakou finanční částkou byste byli
ochotni se spolupodílet na kursu.
Prosím na lístečku vhodit názor do schrán-
ky na škole, či poslat po dětech (děkujeme).
V září by měla v KN vyjít zásadní informa-
ce o konání těchto kursů.
● Žáci 9. třídy v matematice v rámci statis-
tického šetření prováděli 3. 5. od 8.10 - 9.10

Pokračování na str. 7

Rok 2007 Matematické dovednosti Dovednosti v č. jazyce Obecné dovednosti
skóre úspěšnost skóre úspěšnost skóre úspěšnost

Naše ZŠ 29,0 (18,9) 58,0 (37,7) 28,9 (32,8) 57,8 (65,6) 22,1 (20,9) 76,1 (65,2)
ZŠ v ČR 22,4 44,7 27,3 54,5 18,8 64,9
Celkem ČR 23,5 (21,6) 46,9 (43,2) 28,0 (33,3) 56,0 (66,5) 19,3 (19,7) 66,4 (61,5)
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ČERVNOVÝ INFORMAČNÍ SERVIS, NEJEN PRO RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

hodin na silnici 332, průzkum průjezdu
automobilů obcí a jejich obsazenosti. Údaje
převáděli do grafů a tabulek, představuji
zde některé zajímavé údaje o vytíženosti
osobních aut: 

● Letos se budeme loučit s těmito žáky 9.
třídy: Tomáš Bárta, Jiří Brzobohatý,
Jakub Cába, Ondřej Červinka, Aneta
Elišková, Ondřej Hercok, Veronika
Hermanová, Marek Holub, Adam

Janouch, Jana Kinclová, Jaroslav Král,
Petra Marečková, Lukáš Netík, Pavel
Říha, Lada Somrová, Denisa Šindelářo-
vá, Petr Škornička, Jakub Zajan
a Jaroslav Zumr. Byli v naší škole devět
let, prožili hezké i horší časy a postupem let
se z nich vytvořil kolektiv, se kterým se
budeme jen neradi loučit. Nakonec i tato
parta zjišťuje, že to ve škole zas tak špatné
nebylo a jistě se jim nebude lehko odcházet.
Popřejme jim do jejich budoucího života
jen to nejlepší, ať prožívají samé šťastné
chvíle a s těmi méně šťastnými ať se doká-
žou se ctí poprat. 
● SBĚR PAPÍRU PO OBCI PROVEDOU
ŽÁCI ŠKOLY V PÁTEK 22.6. DOPOLED-

NE. ZÁJEMCŮM STAČÍ SVÁZANÝ
SBĚR UMÍSTIT PŘED VRATA.
V SATELITNÍCH OBCÍCH MOHOU
OBČANÉ UMÍSTIT SBĚR DO
AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK.
● Na technickém dvoře opravujeme pří-
střešek na kola, rozbitý při lednové vichřici.
V podobném stylu chceme vedle skleníku
vybudovat stabilní venkovní učebnu,
z jedné strany napojenou na skleník, ze
druhé končící rekonstruovaným krbem.
● Montáž nových oken do pavilonu B je na
dobré cestě, tak abych nezakřikl… a krásné
letní dny všem.

Mgr. Jaroslav Přeučil,
ředitel

Pokračování ze str. 6

četnost 
automobilů 132 51 6 2 0

počet osob 
v autě 1 2 3 4 5
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● Od března začaly nácviky soutěžních
družstev. První kolo Polabské ligy má již
soutěžní družstvo za sebou.
● V dubnu proběhl sběr železného
šrotu.
● Ke dni sv. Floriána uspořádali hasiči
den otevřených dveří a při této akci pro-
vedli úklid hasičské zbrojnice.
● Den dětí jsme s dětmi oslavili 2. červ-
na. I přes nepříznivé počasí se všichni
dobře bavili a děti odcházely spokojené.

Za SDH Jaroslava Škorničková

SEZÓNA ZAČALA

Oblíbenou disciplínou dětského dne byl požární útok. Po skončení všech soutěží na děti čekala jízda
na lanovce, vyhlášení vítězů, opékání vuřtů a překvapení v podobě vystoupení šermířů. Pořadatelům
patří velký dík. Foto: J. Keltnerová

Náš spoluobčan a student nymburského gymnázia
Martin Hudec byl jedním z vítězů soutěže pořádané
Evropskou komisí pro rozvoj a která měla za cíl poukázat
pomocí prostředků výtvarné tvorby na problematiku afric-
kých rozvojových zemí.

Soutěže se zúčastnili studenti ze 751 škol ze všech člen-
ských zemí Evropské unie a je to jeden z projektů na pod-
poru rozvoje černého kontinentu. Martin Hudec zvítězil
v národním kole soutěže svou multimediální prezentací
nazvanou „Lepší později než nikdy“ a spolu s 25 studenty
ze stejného počtu zemí EU byl odměněn pětidenním poby-
tem v africké Rwandě.

I když navštívili jen kousek z afrického kontinentu, byla
tato cesta - dle Martinových slov -velmi podnětná. Vzpomíná
nejen na malebnou krajinu, záplavy exotických květů, pří-
jemné klima, ale i na domky slepené z hlíny a všudypřítom-
né houfy dětí, ze kterých se mnoho nedožije věku dospělosti.

Pět dnů pobytu v africké Rwandě bylo pro Martina
Hudce určitě silným zážitkem, který do budoucna jistě zúro-
čí. K ocenění mu blahopřejeme a zároveň přejeme úspěšné
naplnění dalších životních plánů i skrytých snů.

Marie Holcmanová

PĚT DNŮ V AFRICE

Martin Hudec mezi domorodci. 
Foto: zdroj webové stránky nymburského gymnázia 

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou proje-

vit vřelý dík naší obvodní lékařce
MUDr. Věře Pinkavové za její
vzorné léčení.

Byla jsem u konce svých sil po
devítileté těžké nemoci. Paní dok-
torka svým přístupem a změnou
většiny léků mi moc pomohla, takže
nejen že žiji, ale dokonce si v klidu
užívám každého dne.

Se svojí zdravotní sestřičkou
jsou dobrý tým, takže zvládají vždy
plnou čekárnu pacientů.

vděčná pacientka
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A-mužstvo:
Čtyři kola před koncem soutěže je

umístění mužstva na pěkné 3. příčce -
(39 bodů 49:29).

Během soutěže se podařilo do týmu
zapracovat mladé hráče, což by měl být
příslib do dalších let. Závěrečná kola se
odehrají 2x v Kostomlatech - (Polaban
„B“, Přerov „A“) a končíme na hřišti
Krchleb. Protože jde především o špičku
okr. přeboru, zveme naše fanoušky, aby
nás přišli podpořit v co největším počtu.

Dorostenci:
Mužstvo si v jarní části krajské

I. A třídy vede se střídavými úspěchy.
Z domácího hřiště jsme udělali „nedo-
bytnou tvrz“, neprohráli jsme ani jedno
utkání a co je potěšitelné, hoši se pre-
zentovali velice slušnou hrou, na kterou
se dalo dívat. Bohužel nejsme schopni
totéž zopakovat na hřišti soupeřů. Jako
hosté jsme na jaře nezískali ani bod
a herně jsme propadli. Pozitivem u toho-
to kolektivu je účast na trénincích
a zápasech, už se neopakuje situace
z konce podzimní části, kdy jsme dohrá-
vali někdy s menším počtem hráčů. Také
se celkem daří zapracovávat žáky do této
dorostenecké kategorie.

Přes některé problémy si myslíme,

že bychom měli splnit vytyčený úkol 
a tím by byla záchrana v této soutěži. Do
konce chybí ještě pár zápasů a pokud
hráči k zápasům přistoupí tak, jako
k zápasům s Litolí, měli bychom ještě
nějaké body přidat.

Žáci:
Žákovský tým se po několika méně

úspěšných sezónách vyšvihl na 1. příčku
a zdá se, že bez vážnějších problémů
postoupí do okr. přeboru, v současné
době má náskok 7 bodů a před sebou
poslední 4 zápasy. Přejeme hráčům, aby
zúročili poctivou práci svou i trenéra
p. Sladkovského a do vyšší soutěže
postoupili.
Přípravka:

Naši nejmenší si vedou ve své věko-
vé kategorii dobře, jejich umístění je
v polovině tabulky a ještě je čeká sehrát
turnaj.

B - mužstvo:
Mužstvo zahájilo jarní část sezóny

pěknými úspěchy a drží velmi pěkné 
3. místo ve IV. třídě, tým stále vede J.
Hanuš.

Všechny příznivce a fanoušky fotba-
lu zveme na již 7. ročník žákovského
turnaje Memoriálu Otakara Zdeňka.

Věříme, že naše naděje přijdete v hoj-
ném počtu povzbudit.

Vzhledem k tomu, že se již blíží opět
čas prázdnin a dovolených, dovolte mi
jménem svým i celého odd. kopané Vám
všem popřát příjemně prožité prázdniny
těm mladším a nám starším hezkou
dovolenou plnou sluníčka a pohody.
Všichni nasbírejte potřebnou dávku síly
do nové sezóny 2007-2008. 

Za výbor odd. kopané
Rudolf Řasa

ZPRÁVY Z KOPANÉ

VOLEJBAL
Zájemci o amatérský volejbal, dostavte se kterékoliv pondělí v 18.00 hodin na

antukové hřiště u Sokolovny! Je nás málo. Hrajeme každé pondělí od 18.00 do
20.00 hodin. Na věku nezáleží!

P O Z V Á N K A

Oddíl kopané pořádá 
dne 23. června 2007 na hřišti 
v Kostomlatech nad Labem

7. ročník
žákovského 

turnaje
Memoriálu

Otakara Zdeňka
Zahájení a rozlosování turnaje 

začíná v 9.00 hod.
Účast přislíbila 4 mužstva. 

Záštitu nad turnajem převzala 
starostka OÚ

Mgr. M. Hercoková

Blahopřejeme 
k významným jubileím:

paní Boženě Bašusové 
z Hronětic

paní Marii Sedláčkové 
z Kostomlat

panu Václavu Hlavičkovi 
do DD Poděbrady

paní Marii Zdeňkové
z Kostomlat

paní Miladě Bodlákové 
z Lán

panu Václavu Havlovi 
z Kostomlat

Společenská
kronika

Mezi námi jsme přivítali:
Adama Michálka, nar. 3. 4. 2007

Elišku Novákovou, nar. 21. 4. 2007
Pavla Brože, nar. 21. 5. 2007

Rozloučili jsme se:
s panem Jaroslavem Švihálkem 

z Rozkoše
s paní Marií Pitrovou z Kostomlat

s panem Jaroslavem Kašičkou 
z Vápenska

s paní Stanislavou Stříbrnou 
z Kostomlat

s paní Boženou Hladíkovou
z Kostomlat


