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Kostomlatské 
noviny

Povznesme se nad byrokracií
a buìme v pohodû

novým rokem 2006 začal platit
nový správní fiád č. 500/2004, který
upravuje postup orgánÛ moci vý-
konné, orgánÛ územních samo-
správných celkÛ a jiných orgánÛ,
právnických a fyzických osob, po-
kud vykonávají pÛsobnosti v oblasti
vefiejné správy. Nic proti novým zá-
konÛm, jsou-li stručné a srozumitel-
né. Tento je tfiikrát obsáhlejší než
správní fiád dosavadní a pfiitom nû-
které oblasti nefieší a u jiných pfied-
bûhl dobu. Byrokracie narÛstá geo-
metrickou fiadou a obdivuji neuvol-
nûné starosty obcí, jak se vÛbec
v pfiemífie zákonÛ a nafiízení mohou
orientovat. Mnohé zákony platí již
nûkolik rokÛ, ale nyní se začínají

pfiísnû uplatÀovat. Napfiíklad zákon
č.201/1990 o loteriích, ve znûní po-
zdûjších pfiedpisÛ, stanovuje tolik
administrativních procedur, že na-
pfiíklad pofiádat na plese tombolu
a vyhnout se pfiípadnému postihu je
skoro nemožné. Jídelny a restaurace
musely zavést bezdotykové baterie,
samostatné místnosti pro pfiípravu
masa, vajec. Dodržet pfiedpis, tak
snad ani nejde udûlat volské oko. Co
je ale horší, u nás v ČR je jídlo jídlem
pouze od uvafiení po dobu tfií hodin,
zbude-li, potom je to odpad, který se
nesmí dát ani psovi. Na zpracování
biologického odpadu je určena nej-
bližší firma v Kolínû. V Rakousku,
které je také v EU, platí, že jídlo je jíd-

lem teprve když ho kuchafi dá na ta-
lífi a ochutí, ne když skončí vafiení ja-
ko u nás. PÛjde-li to tak dál, budeme
muset mít „rozhodnutí i na utfiení
zadku“. Ale co, povznesme se nad
stoupající byrokracií a v pohodû če-
kejme na dobu, kdy snad i poslanci
a senátofii budou ze svého platit za
vydávání zákonÛ - zmetkÛ. Myslíte,
že se dočkáme?

Další problémovou oblastí je finan-
cování obcí. Jako občané a podnika-
telé jsme uvítali snížení daní, což si
stát vykompenzoval napfiíklad ros-
toucími spotfiebními danûmi nebo
prodejem zbytku státních podnikÛ.
Co ale obce ? Sdílené danû stagnují,
zavedení obecních daní je v nedo-
hlednu, daÀ z nemovitosti je již pfies
deset let na stejné výši, nájmy z by-
tÛ jsou regulovány. Pfiitom letos se

Dokonãení na stranû 2.

na 1. letošní zasedání zastupitelstva
obce Kostomlaty nad Labem, které se
bude konat ve ãtvrtek 26. 1. 2006 od
19.00 hodin v jídelnû Základní školy
Kostomlaty nad Labem.
Program:
1) Zahájení
2) Projednání a schválení dodatku ke

smlouvû DSO Kostomlatsko
3) Projednání a schválení koupû po-

zemkÛ od rodiny MalypetrÛ
4) Schválení inventarizace majetku ob-

ce za rok 2005
5) Diskuse
6) Usnesení
7) Závûr

Pozvánka

Prvňáčkové ve školním roce 2005/6 foto: M. Dvořáková
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Povznesme se nad byrokracií
a buìme v pohodû

zvyšují ceny energií, ceny za likvida-
ci odpadÛ, stát požaduje od obcí ú-
kony, na které nepfiispívá. Zužuje se
tak prostor prosperity obcí, pÛjde-li
to tak dále, budou obce jen úfiadovat
a s tíží udržovat již vybudovanou in-
frastrukturu.

Ale dost pesimismu, letos nás če-
kají i optimistické události. Velkým
úspûchem je schválení dotace na
skupinový vodovod Parlamentem
ČR, zahájení jeho výstavby plánuje-
me na jaro letošního roku. Dalšími
investičními akcemi bude výstavba
splaškové kanalizace a komunikace
ulic Pod Beránkou a Krátká, zahájení
rekonstrukce vefiejného osvûtlení
a rozhlasu v Kostomlatech. Tyto

a další pfiipravované drobné inves-
tiční akce pfiispûjí ke spokojenosti
našich občanÛ.

Tûlocvičná jednota Sokola Kosto-
mlaty slaví v letošním roce sté výro-
čí svého založení.

Všechny turnaje, soutûže a další
akce se ponesou v duchu tohoto ku-
latého výročí. Hlavní oslava potom
probûhne o víkendu 24. a 25. kvûtna.
Prosím občany, ktefií mají doma do-
bové dokumenty a fotografie pfiipo-
mínající historické dûní této spole-
čenské organizace, o jejich zapÛjče-
ní na kvûtnovou výstavku, jež pro-
bûhne v Sokolovnû. Kontaktujte pro-
sím starostu Sokola pana Jifiího
Ponce.

Rok 2006 je také volebním rokem.

Pokraãování ze strany 1. V červnu budeme volit poslance do
Parlamentu ČR, v listopadu potom
do Senátu a zastupitelstev obcí. Jak
se tyto volby blíží, jednotlivé politic-
ké strany hledají kostlivce ve skfií-
ních, rÛzné kauzy a podvody, aby
druhou stranu zdiskreditovaly.
Berme to jako český folklór a svou
velkou účastí ve volebních místnos-
tech dejte hlasy té stranû či stranám,
od kterých mÛžeme očekávat pro-
speritu našeho státu, neboÈ pokud
volit nepÛjdete, zvolí sami sebe.
Vážení spoluobčané, slibme si, že

v letošním roce budeme k sobû a
okolí laskavûjší, všímavûjší a ohle-
duplnûjší. K tomu Vám pfieji pevné
zdraví, pohodu a zdravou mysl.

Antonín Bárta, starosta obce

Z ARCHIVU - Z ARCHIVU
pokračování z minulého čísla

ŠIBICE
I tak malá osada jako Šibice měla

svoji krčmu. Vedla tu kdysi frekvento-
vaná cesta od Nymburka k Lysé.
Krčmu koupil od krčmářky
Vondrákové roku 1572 krčmář Jan.
Ten ji roku 1578 prodal Janu Bendovi
z Lán. Pak následovali v rychlém sle-
du další majitelé: Tomáš Ostrý
(1581), Mikoláš Plaček (1582), Jana
Vondráčková (1583), Vácslav Tomáš
(zeť Jany Vondráčkové), od toho ji
koupil Jan Macháček ze Šibic (1599),
Samuel Macháček (1603), Cyprián
Sládek z Hořátve (1608), Šimon, kr-
čmář z Jíkve (1608), Vácslav Pechan
z Předměřic, Tomáš Šipera (1617),
Havel Šipera (1621), Jiří Závora
(1623). Po válce 30-leté však již v píse-
mných pramenech o krčmě v Šibicích
zmínky není.

Roku 1647 daroval císař lyské pan-
ství, tedy i Šibice, za zásluhy, generá-
lu Janu Šporkovi. V šibickém dvoře
byl roku 1690 purkrabím (panský
správce) Andreas Schneider, měšťan
Nového Města Pražského a později
i měšťan nymburský.

V okolí Šibic se rozprostíraly také
četné lesy a remízy. Bývala tu i pan-
ská myslivna, kterou vrchnost proda-
la roku 1738 Janu Královi. Rok před
tím, 7. září 1737, v šibickém lesíku za-
střelil panský myslivec Poltz pravou
divokou kočku. Divoká kočka prý vá-
žila 11 liber (libra česká 0,51 kg).
Na Millerově mapě z roku 1720 je za-

kreslen velký Šibický rybník ještě s ne-
dalekým rybníkem Vázkem. V urbáři
z roku 1729 Šibický rybník je ještě
jmenován, ale byl již silně zarostlý
a musel býti 1000 sáhů zšíři čištěn.

V soupise rybníků z roku 1786 nejsou
již tyto rybníky uváděny. Kolem roku
1834 byly již zcela vysušeny a zrušeny.

K Šibicím se váže jedna z pověstí
- příběhů týkajících se majitele
Lysého panství - generála Jana
Šporka.
Mladý Jan si vedl na všech bojiš-

tích jako obratný a udatný voják,
a tak stále ve vojenských hodnos-
tech postupoval výš a výš.

V jedné divoké bitevní vřavě za-
chránil Špork císaři život a ten ho
za to povýšil do hodnosti generá-
la. Kromě toho mu císař za záslu-
hy udělil panství Lysou se zane-
dbaným hradem na holém návrší.
Od vladyků v Kostomlatech
a Kamenném Zboží skoupil po-
zemky. Jen šibický zeman mu je
nechtěl prodat, a proto mu je hra-
bě Špork zabral násilím.
Poškozený zeman se chtěl hraběti
pomstít. Počíhal si na hraběcí ko-
čár u Šibic v přilehlém lese, který
lemoval starodávnou cestu do
Lysé. Tam ho chtěl zastřelit ručni-
cí. Když však na Šporka vyšla o-
sudná rána, koule se zázrakem od
hraběte odrazila. Zeman byl za
svůj opovážlivý čin oběšen na stro-
mě nedaleko jeho rodného šibické-
ho dvora.

V Šibicích, vedle řeznictví pana
Zvěřiny, bývala kamenná panská bu-
dova, které se říkalo Slovárna. Byli
zde ubytovaní najmutí zemědělští děl-
níci ze Slovenska i se svými rodinami.
Tito pracovali v šibickém dvoře i na
polích, jejichž majitelem byla vrch-
nost na zámku v Lysé nad Labem.

Traduje se, že ze šibického dvora
vedla podzemní tajná chodba až
na hrad Mydlovar, nacházející se

na labském břehu nedaleko Ostré.
Název vísky odborníci vyvozují od

příjmení obyvatele Šíby soukeníka.
Sloveso šíbati znamená breptati.

Jistě by se dalo o Šibicích napsat ví-
ce, ale musím se zmínit o jedné zají-
mavosti. Uslyšíte-li někoho užít ter-
mín „šibičák“ není to obyvatel Šibic,
ale nízký dvoukolový velkoplošný pří-
věs za traktor. Ten byl údajně vyrá-
běn, snad i vynalezen, ve zdejší trak-
torové stanici, která v padesátých le-
tech byla ve zdejším dvoře. Přívěs byl
velice osvědčený, zvláště pak při do-
pravě slámy a jiných zemědělských
produktů. Bohumil Tuzar

archivář SOA Nymburk

Již v minulém ãísle jsme vás informova-
li o zmûnû poplatku za odpady (vyvážení
popelnic, vyvážení kontejnerÛ na plasty,
sklo a papír, separaãní dvÛr, vyvážení
odpadu ze hfibitova) z pÛvodních 400,-
Kã na 500,- Kč/os./rok. U trvale neobyd-
lených nemovitostí je ãástka 500,-Kã/ne-
movitost/rok. Tento poplatek je splatný
do konce mûsíce února 2006.

Poplatek za stoãné se pro rok 2006 ne-
mûní u trvale obydlených nemovitostí,
zÛstává tedy 322,- Kã/os./pololetí, u trva-
le neobydlených nemovitostí se poplatek
zvyšuje na 322,- Kã/nemovitost/pololetí.
Poplatek za stočné je splatný za první
pololetí do 30. 6. 2006 a za druhé po-
loletí do 30. 11. 2006.

Do konce mûsíce ùnora je i splatný po-
platek za psa. I ten zÛstává stejný -
Kostomlatech je to 55,- Kã/pes a v okol-
ních obcích 35,- Kã/pes. U každého dal-
šího psa je poplatek 100,- Kã.

OÚ Kostomlaty nad Labem

Zmûna poplatkÛ
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S pfiíchodem mûsíce ledna je tu no-
vý rok a nový plán práce pro naši ãin-
nost. Za ten loÀský rok bych ještû jed-
nou chtûla podûkovat za sponzor-
ství paní Braunové. Její dobrosrdeã-
nosti si moc vážíme a její dobroty
vždy osladí každou naši akci. V závû-
ru roku jsme paní Braunové pfiedali
malou pozornost jako podûkování.
Také musím podûkovat OÚ Kosto-
mlaty za spolupráci a finanãní pomoc
na našich akcích.

Poslední akcí, kterou jsme uspofiá-
dali pro dûti v roce 2005, byla 4.12.
Mikulášská nadílka. Tato akce byla
pro nás nová, ale podle ohlasu pfií-
tomných, hlavnû dûtí, jsme poznali,
že naše práce s pfiípravou nebyla
marná. A co dûti fiíkaly na ãerta a an-
dûla s Mikulášem? Pravda, že v nû-
kterých byla jen malá dušiãka, o to víc
se pfiekonaly a básniãku pfiede všemi
odfiíkaly. VždyÈ ty dobroty, které je ãe-
kaly, za to stály. A slib ãertÛm, že ten
pfiíští rok urãitû nebudou zlobit, se jis-
tû pokusí splnit, vždyÈ ãerti slíbili, že
za rok pfiijdou zas i s andûlem
a Mikulášem.

Zhodnocení naší práce za celý rok
probûhlo na Valné hromadû
16.12.2005. âestnými hosty, ktefií se
zùãastnili naší VH, byli starosta obce
Kostomlat pan Antonín Bárta a velitel
nymburských profesionálních hasiãÛ
kapitán Jifií Vetešník.

Významným bodem naší Valné
hromady bylo pfiedání vûrnostní
medaile panu Stanislavu Janákovi
za 60 let činnosti v SDH
a Františku Královi st. za 40 let čin-
nosti v SDH. Dalšími ocenûnými
byli: Stanislav Pokorný - 20 let,
Miroslav Kašička - 20 let, Helena
¤eháková - 20 let, Jaroslav
Kudláček - 10 let a Josef Saska - 10
let členství.

Mikulášská nadílka v Hroněticích.
foto: R. Novotná

Přišel Mikuláš, čert i anděl.
foto: R. Novotná

První akcí, kterou letos pfiipravuje-
me, je „POSEZENÍ S HUDBOU“, kte-
ré se uskuteãní 10.3.2006 od 20.00
hodin v pfiísálí hasiãské zbrojnice.

Pro dûti pfiipravujeme již tradiãní
„Maškarní rej“ na sobotu 11.3.2006
od 14.00 hodin. ZVÁNY JSOU
VŠECHNY MASKY OD 0 DO 100
LET. P¤IJëTE SE S NÁMI POBA-
VIT, AË JSTE MALÝ NEBO KMET.
za SDH Hronûtice

Jaroslava Škorničková

LoÀský plán práce jsme splnili, začínáme s novým
Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČÒ HRONùTICE - Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČÒ

I v letošním roce pro zajímavost pfiedkládáme ãísla loÀského roku:
● narodilo se 18 dûtí ( 10 holãiãek, 8 chlapcÛ)
● zemfielo 18 obãanÛ ( 9 žen, 9 mužÛ)
● bylo uzavfieno 10 sÀatkÛ (z toho 3 na OÚ v Kostomlatech)
● probûhlo 5 rozvodÛ
● pfiistûhovalo se 44 osob
● odstûhovalo se 57 osob
● stûhování v rámci obce: 11 osob

Počet obyvatel v jednotlivých obcích
obec poãet obyvatel        z toho žen z toho mužÛ
Hronûtice 164 84 80
Kostomlaty n.L. 1240 622 618
Lány 112 55 57
Rozkoš 94 46 48
Vápensko 45 27 18
Celkem 1655 834 821

PrÛmûrný vûk v jednotlivých obcích
obec Ø vûk              z toho u žen       z toho u mužÛ
Hronûtice 43,5 46,4 40,5
Kostomlaty n.L. 39,7 40,9 38,6
Lány 37,8 40,6 35,1
Rozkoš 44,7 48,7 40,9
Vápensko 45,2 45,1 45,3

ČÍSLA ROKU 2005
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Zimní údržba foto: A. Bárta

Tak, jak se pravidelnû stfiídají roãní
období, tak se i každoroãnû stává
problémem zima a to, co k ní patfií.
Sníh a mráz! A neustále se opakuje:
pfiíprava na zimu u silniãáfiÛ i v ob-
cích je zajištûna, ale skuteãnost je
potom jiná. Napadne pár ãísel snûhu
a kalamita je tady!

V letošním roce i u nás v nížinû
napadlo více snûhu. Jak to,pane
starosto, vypadalo s jeho úkli-
dem?

Státní silnice I. a II. tfiídy udržuje ve
sjízdném stavu SÚS svojí technikou.
Na silnice III. tfiíd mají sjednané míst-
ní firmy, které traktory s radlicemi na
odhrnování snûhu tuto ãinnost zajiš-
Èují. U nás má SÚS smlouvu s pa-
nem Martinem Šulcem. Místní komu-
nikace a vefiejné chodníky uklízí obec
pomocí multikáry a traktÛrku s radli-
cemi. Pomáhají nám i organizace
Proagro a.s., DvÛr s.r.o. a Montamilk
s.r.o.

Jak je to s údržbou chodníkÛ
pfied rodinnými domky a nemovi-
tostmi soukromých vlastníkÛ?

Vlastník nemovitosti, která v zasta-
vûném ùzemí obce hraniãí se silnicí
nebo místní komunikací, odpovídá za
škody, jejichž pfiíãinou byla závada
ve schÛdnosti na pfiilehlém chodníku,
která vznikla zneãištûním, náledím
nebo snûhem.

Obecná zákonná povinnost uklízet
chodníky nikde není stanovena. V §
27 odst. 4 zákona ã. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znûní
pozdûjších pfiedpisÛ, je stanovena

O zimní údržbû komunikací hovofiím se starostou A. Bártou

Radost pro malé - starost pro dospûlé
odpovûdnost vlastníka nemovitosti,
která v zastavûném ùzemí obce hra-
niãí se silnicí nebo s místní komuni-
kací, za škody, jejichž pfiíãinou byla
závada ve schÛdnosti na pfiilehlém
chodníku, která vznikla zneãištûním,
náledím nebo snûhem, pokud nepro-
káže, že nebylo v mezích jeho mož-
ností tuto závadu odstranit.

MÛžete uvést pfiíklad ?
Na neuklizeném zasnûženém chod-

níku vznikne náledí, po kterém obãan
uklouzne a zlomí si nohu. Vlastník
pfiilehlé nemovitosti je povinen k ù-
hradû bolestného a pfiípadnû k ná-
hradû za stížené spoleãenské uplat-

nûní, náhradû ušlé mzdy a jiných ná-
kladÛ s léãbou spojených, které ne-
hradí zdravotní pojišÈovna.

Kolik finančních prostfiedkÛ vy-
nakládáme v našich obcích na
zimní údržbu?

Každá zima je jiná, obec platí mzdy
pracovníkÛm, pohonné hmoty a po-
sypový materiál. V rozpoãtu obce
zvlášÈ zimní ùdržbu neevidujeme, to-
to je zahrnuto v ùdržbû komunikací.
âím více nás stojí zimní ùdržba, tím
ménû zÛstane na odstraÀování jejich
následkÛ.

Dûkuji za rozhovor
Marie Holcmanová

V naší obci bylo obvodním oddělením
Policie ČR Nymburk v loňském roce
vyšetřováno celkem 9 trestných činů:
● leden - pokus o vloupání do rodin-

ného domu
● leden - krádež peněženky ze šatny

v ZŠ 
● únor - vloupání do garáže

Sokolovny a krádež malotraktoru
● duben - zanedbání povinné výživy

(obviněný je v naší obci hlášen, ale
nezdržuje se zde)

● květen - vloupání na pozemek a od-
cizení jízdního kola z kůlny

● červenec - vloupání do zahradního
domku

V pátek 13. ledna 2006 byl ukonãen
termín pro pfiihlášení lékafiÛ do druhého
kola výbûrového fiízení na obsazení ob-
vodního lékafie v ordinaci Kostomlaty
nad Labem. Šestnáctého ledna mi na
telefonický dotaz z odboru zdravotnictví
Stfiedoãeského kraje sdûlili, že se pfii-
hlásil jeden zájemce - MUDr. Vûra
Pinkavová. Výbûrová komise
Stfiedoãeského krajského ùfiadu bude
jednat 31. ledna 2006 (mají i další
okresy). Po tomto termínu vydají roz-
hodnutí o vybraném ùãastníku fiízení.
Až toto rozhodnutí obdrží fieditel VZP v
Nymburce Mgr. Jifií Plavec, požádá o u-
dûlení výjimky ùstfiedí Všeobecné zdra-
votní pojišÈovny v Praze, dle pfiíkazu
nového ministra zdravotnictví. Pan fiedi-
tel vûfií, že výjimku Kostomlaty obdrží.
Na dotaz, kdy pfiedpokládá, že v
Kostomlatech bude obvodní lékafika or-
dinovat, byÈ na ãásteãný ùvazek, odpo-
vûdûl Mgr. Plavec - pfiedpokládám do
konce ùnora 2006.

Bárta Antonín

Zpráva o bezpečnostní situaci
v obci Kostomlaty nad Labem za rok 2005

● červenec - vloupání do dvou kůlen
a následná krádež jízdního kola

● srpen - vloupání do sklepní koje
a následné odcizení jízdního kola

● říjen - odcizení jízdního kola uzam-
čeného v kolostavu

Při dopravně bezpečnostních akcích
byli v naší obci přistiženi tři řidiči pod
vlivem alkoholu (dvě osoby žijící v na-
ší obci).

Převzato ze zprávy, kterou na
OÚ poskytlo OO PČR Nymburk

Dočkáme
se lékafie?
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Výstupní hodnocení žákÛ, zmûna k lepšímu?
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Souãasná radikální a ne vždy kvalitnû
pfiipravená zmûna školské legislativy,
pfiináší nûkolik dÛležitých krokÛ, o kte-
rých je nutné vefiejnost a hlavnû rodi-
če informovat. Soubûžnû s rozbûhnu-
tými, ze zákona povinnými pracemi na
nových školních vzdûlávacích progra-
mech na každé škole, se ze zákona vy-
klubal na svût nový legislativní pohled
na systém pfiijímacích pohovorÛ na
stfiední školy a do zákona byla z ãaso-
vého hlediska nepfiíliš šÈastnû zabudo-
vána pasáž o povinnosti fieditelÛ zá-
kladních škol (Z.561/2004 Sb. § 51
odst. 5, ve znûní Z.383/2005 Sb.) vydá-
vat žákÛm v posledním roce povinné
školní docházky „Výstupní hodnoce-
ní,“ které by zase mûlo sloužit fiedite-
lÛm stfiedních škol pro lepší hodnocení
uchazeãe o studium (§ 60 odst. 4 písm.
a). Celý proces zmûn by jistû mûl smy-
sl, pokud by nejprve silná mediální
kampaÀ osvûtlila národu smysl a cíle
reformy školství a hlavnû vše na sebe
smysluplnû a též ãasovû navazovalo
(reforma totiž vstoupí v platnost až po
roce 2007). Zákon je ale na svûtû a je
tfieba se jím tedy fiídit.

Co je tedy výstupní hodnocení?
Výstupní hodnocení doplÀuje hodnoce-
ní žáka na vysvûdãení v oblastech, kte-
ré nelze na vysvûdãení hodnotit nebo
uvádût - ùãast a ùspûchy v soutûžích
a pfiehlídkách, nadání žáka, jakékoliv
další významné skuteãnosti ve vzdûlá-
vání žáka. Není to vysvûdãení, neklasi-
fikuje se zvládnutí konkrétního uãiva
v pfiedmûtech, ale popisujeme dosaže-
nou ùroveÀ vzdûlání žáka souhrnnû
a obecnû. Tiskopis pro výstupní hodno-
cení není sice stanoven, jde však o ofi-
ciální dokument školy, který mÛže být
(v našem pfiípadû také bude) podobný
tiskopisu vysvûdãení.

Výstupní hodnocení se, podle zmi-
Àovaného § 51 odst. 5 školského záko-
na, vydává žákovi, škole tedy nevzni-
ká povinnost pfiedat ho pfiímo zákon-
nému zástupci žáka. Dûti obdrží vý-

stupní hodnocení spoleãnû s vysvûdãe-
ním. Škole ze žádné právní normy ne-
vzniká povinnost projednávat text vý-
stupního hodnocení pfied jeho vydáním
se zákonným zástupcem žáka.
Zákonný zástupce žáka má ale mož-
nost se k textu výstupního hodnocení
vyjádfiit a toto svoje vyjádfiení mÛže pfii-
ložit k pfiihlášce ke studiu. V prvním ko-
le pfiijímacího fiízení odesílá fieditel zá-
kladní školy pfiihlášku s pfiílohami fiedi-
teli stfiední školy, ve druhém a dalších
kolech pfiijímacího fiízení odesílá pfii-
hlášku stfiední škole zákonný zástupce
žáka. Žák má navíc povinnost pofiídit si
na vlastní náklady potfiebný poãet ovû-
fiených kopií pro potfieby dalších kol pfii-
jímacího fiízení. U nás ve škole zjedno-
dušíme celý proces a žákovi bude vy-
dán originál výstupního hodnocení, dá-
le vytvofiíme na vlastní náklady stejno-
pis dokumentu, který budeme zasílat
spoleãnû s pfiihláškou na stfiední školu,
pfievzetí obou stejnopisÛ žák stvrdí pod-

pisem. Výstupní
hodnocení se vydá-
vá žákovi na konci 1.
pololetí školního ro-
ku, v nûmž splní po-
vinnou školní do-
cházku (nemusí to
být vždy 9. roãník zá-
kladní školy!) nebo
na konci 1. pololetí
v 5. a 7. roãníku žá-
kovi, který se hlásí
k pfiijetí ke vzdûlává-
ní ve stfiední škole.

Nová legislativní
pravidla ovlivní
pfiedevším formálnû,
zvýšenou administ-
rativní agendou i zá-Všichni podali maximální výkony. Foto Marta Dvořáková

pis dûtí do prvních ročníkÛ, a to díky
Zákonu 500/2004 Sb. správní fiád, pla-
tícímu od 1. 1. 2006. ¤editel školy musí
zavést každému žáãkovi dle správního
fiádu spis, pfiidûlit spisovou znaãku a do
spisu zakládat všechny pfiedepsané
dokumenty. Zákonný zástupce musí
v první fiadû podat žádost o pfiijetí
k základnímu vzdûlávání nebo odkla-
du povinné školní docházky, posléze
bude ve správním fiízení vydáno roz-
hodnutí o pfiijetí (ãi nepfiijetí) k základní-
mu vzdûlávání nebo rozhodnutí o od-
kladu povinné školní docházky, zákon-
ný zástupce pak písemným zpÛsobem
potvrdí pfievzetí rozhodnutí. Stávající
podmínky pro pfiijetí dítûte k základnímu
vzdûlávání, které urãuje Zákon
561/2004 Sb. školský zákon se tedy
nemûní. U nás ve škole opût zjednodu-
šíme celý proces tím, že rodiãÛm pfiímo
u zápisu pfiedáme již vypracované pfie-
depsané tiskopisy, které si pouze vypl-
ní. Forma zápisu bude podobná loÀ-
skému modelu, pohovory budou
probíhat ve tfiech tfiídách pavilonu A,
za účasti dvojic zkušených učitelÛ.
Zápis probûhne 30. ledna 2006 od 13
hodin.

S uspokojením mohu konstatovat, že
v prvních dnech roku 2006 našlo vede-
ní školy spoleãnou fieã s vedením obce,
nastavila se pravidla vzájemné spolu-
práce pro tento rok i následující, aby
vztahy byly prÛhledné a obec mohla být
pyšná na svou školu a naopak. Škole
byl posílen rozpoãet, poãítá se s výmû-
nou dvefií hlavního vchodu, léto by mû-
lo pfiinést výmûnu oken jižní strany pa-
vilonu B, blýská se na lepší ãasy a lep-
ší zprávu jsme si nemohli do nového ro-
ku pfiát!

Mgr. Jaroslav Pfieučil, fieditel ZŠ

Vánoční akademie v ZŠ objektivem M. Dvořákové
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Mezi námi jsme pfiivítali:
Henry Klaubenschalka, nar. 09.11.2005
Magdalénu BfieÀovou, nar. 03.12.2005
Adélu Radilovou, nar. 08.12.2005
Víta Valentu, nar. 09.12.2005 
Johanu Chadalíkovou, nar. 15.12.2005

Rozloučili jsme se:
s panem Jindfiichem Eliškou z Hronûtic
s paní Josefou Henyšovou z Kostomlat
s paní Vlastou Pozníkovou z Kostomlat

UZÁVùRKA P¤ÍSPùVKÒ DO DALŠÍHO ČÍSLA KOSTOMLATSKÝCH NOVIN JE 12. B¤EZNA 2006.

Věneček - prosinec 2005. Foto: M. Dvořáková

Kostomlaty se dostaly do pohádek
„V době, kdy i dětské čtenářství pod-

léhá globalizaci a komercionalizaci -
mám na mysli knihu Harry Potter
(i když ji neodsuzuji), je kniha pohá-
dek Pravda pravďoucí jasným svě-
télkem uprostřed tmy. Přináší totiž
malému čtenáři laskavost, hravost
a podnět k fantazii, ale také ho oboha-
cuje krásným a košatým jazykem. To

ale není vše. Dokáže dítěti vysvětlit, co
je to láska k domovu, k místu, kde ži-
jeme, k polabské krajině, krásné příro-
dě i k lidem, kteří zde žijí s námi. A to
tak, jak to rodič ani pedagog neumějí.“

Takto se vyjádřil o knize Jana Ře-
hounka literární vědec PhDr. Jaroslav
Rejmond, CSc. Jen v superlativech o ní
hovoří i řada dalších dospělých, kteří si

knihu přečetli, děti jsou z pohádek na-
dšené. A což teprve ty, jimž je rodiče
koupili a dali jim možnost stát se ilus-
trátory. Jde totiž o „jedinou pohád-
kovou knížku, do které mohou dě-
ti malovat“, jak je napsáno v nadtitu-
lu. Jako ilustrace jsou použity obrázky
dětí a pro potencionálního čtenáře jsou
připraveny prázdné rámečky, do nichž
může ztvárnit své dojmy z četby.
Rodiče, případně paní učitelky, najdou
pak v závěru metodický list, který jim
poradí, jak knihu správně využít.

Proč tyto řádky píšu? Faktem je, že
autor knihu vydal sám, bez zázemí vel-
kých nakladatelství a tedy i bez rekla-
my. A tak o ní lidé nevědí. A je to ško-
da. Vždyť i Kostomlaty se, snad poprvé
v historii, dostaly do pohádek. Ta po-
hádka se jmenuje Jak Martin uhodl
hádanky hlídače pokladů Štrapetla
a spolu s Martinem, chasníkem
z Doubravy, najdeme poklad na
Mydlovaru. A návod pro všechny, kdo
by si také chtěli odnést nějaké zlaťáky.

Další pohádky se odehrávají napří-
klad v Rožďalovicích, Lysé nad Labem,
Byšičkách, Sadské, Městci Králové,
Krchlebích, Poděbradech, Nymburce,
Dobšicích, na Žehuňském rybníce,
Oškobrhu, loučeňském zámku...

Knížka Pravda pravďoucí je výraz-
ným obohacením kultury našeho regio-
nu. Vždyť pohádky o něm snad ještě
ani nikdy napsány nebyly.

Honza Mandelík
Literární klub Polabí

literarni.klub@seznam.cz

NA ČEM SE DOHODLI ZASTUPITELÉ OBCE

Pfiidûlování parcel
V polovinû prosince minulého roku se

uskuteãnila schÛzka žadatelÛ o staveb-
ní parcely v jižní ãásti obce. Úãastníci
zde byli seznámeni s pfiedpokládanými
náklady na inženýrské sítû, informováni
o regulaãních podmínkách, mûli mož-
nost mluvit se zástupci bank o pfiípad-
ných pÛjãkách. Kromû toho si pfiítomní
zájemci mûli možnost vybrat již i parce-
lu podle pofiadníku, ale vzhledem k to-
mu, že na schÛzce chybûlo ãtrnáct z 39
pfiihlášených budoucích stavebníkÛ
a ani pofiadník nebyl zcela správný, byl
tento provedený výbûr neplatný.
Pozvánky na toto jednání byly totiž ro-

zeslány jako obyãejná psaní, nikoli do-

poruãenû, a tím se ne ke všem zájem-
cÛm o stavební parcely dostaly vãas.

Proto prosincové zastupitelstvo obce
uložilo radû obce svolat schÛzku novou
a pozvánku zaslat každému jednotlivci
doporuãenû do vlastních rukou.
ZároveÀ zastupitelstvo obce urãilo pod-
mínky pro kolaudace rodinných domkÛ,
a to do 5 let od kolaudace inženýrských
sítí. Schválen byl i návrh zvýšit ãástku
na jejich vybudování na 500,- Kã za m2.

Podle zápisu z jednání zastupitelstva
obce zpracovala M. Holcmanová

Poznámka starosty: do uzávûrky tisku
novin se stavebníci sešli znovu, a to
v poãtu 25. Pfiesto, že byly dopisy s po-
zvánkami rozeslány doporuãenû do
vlastních rukou, tfii žadatelé si je vÛbec
nepfievzali, z ostatních se bez omluvy
nedostavilo 9 žadatelÛ (2 zájemci zruši-
li své žádosti v den konání schÛzky).
Rozdûleno tedy bylo zatím 25 parcel.

Proagro, a.s.,
provozovna Kostomlaty nad Labem

pofiádá v sobotu 18. bfiezna 2006
od 14.00 hodin

v sále Sokolovny

maškarní ples pro dûti
Všechny dûti jsou srdeãnû zvány!

Pozvánka


