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Kostomlatské 
noviny

V LETOŠNÍM ROCE BUDE SPLACENA PÒJČKA OBCE

Informace z posledního zastupitelstva
V lednových novinách jsme mimo jiné zvefiejnili pozvánku na první vefiejné zase-

dání zastupitelstva obce v letošním roce. Pozvání akceptovalo 15 občanÛ a 13 za-
stupitelÛ. Dva byli fiádnû omluveni. Proto, i když s odstupem jednoho mûsíce, Vás
chceme seznámit s výsledkem tohoto jednání.

V ùvodní zprávû o ãinnosti rady obce mís-
tostarostka Mgr. Hercoková seznámila
pfiítomné s opatfieními rady k ùsporám na
ùseku odpadového hospodáfiství, konsta-
tovala ztrátu mandlu za rok 2004 ve výši
79.234,- Kã. K ãásteãnému snížení této
ztráty byly zvýšeny ceny za mandlování
z 5,- Kã na 7,- Kã za 1 kg kropeného prá-
dla a ze 7,- Kã na 10,- Kã za 1 kg nekro-
peného prádla. Dále vysvûtlila zámûr obce
pfiestûhovat dûtského lékafie do prostor pfií-
zemí základní školy (místo knihovny, pfii-
ãemž knihovna byla pfiemístûna naproti),
z dÛvodu velkých nákladÛ na výtápûní or-
dinace v domû služeb. Obvodní lékafi by
se pfiesunul do pfiízemí DS po pediatro-
vi a ZO odsouhlasilo pronájem nynûjší
ordinace praktického lékafie firmû MO-
KADO. ZdÛvodnila také, proã obec trvá na
pololetní platbû stoãného. Stoãné se vybí-
rá zpûtnû vždy za uplynulé pololetí, a to
nejpozdûji do 15. ãervence a 20. prosince

každého roku. Znamená to, že obãané pla-
tící tento poplatek pfiíkazem banky si mo-
hou zvolit termín, napfi. duben a listopad,
který jim z hlediska rodinného rozpoãtu vy-
hovuje. Obec poukazuje napfi. pfii mûsíã-
ních zálohách na zbyteãné platby za fi-
nanãní operace (2,- Kã organizace a 2,- Kã
obãan). Návrh na ponechání mûsíãních zá-
loh nebyl pfiijat.

Na dotaz pana Josefa Touše o bližší in-
formaci k likvidaãní komisi a pfievedení o-
becní knihovny z Lysé nad Labem pod
Nymburk bylo sdûleno, že likvidaãní komi-
se se zfiizuje za ùãelem vyfiazení nûkterého
rozbitého a nevyužitého inventáfie navrže-
ného inventarizaãní komisí k likvidaci.
Pfiechod od metodického fiízení obecní kni-
hovny a možností výpÛjãek knihovního fon-
du z tûchto stfiedisek byl uãinûn v návaz-
nosti na rozdûlení okresního ùfiadu na po-
vûfiené obce (napfi. Stará Lysá byla vedena
pod Nymburkem a Kostomlaty pod Lysou).

Vzhledem k tomu, že první kolo zájem-
cÛ o vodovodní pfiípojky bylo ukonãeno
v listopadu loÀského roku, bude v mûsíci
kvûtnu probíhat kolo druhé. Všechny zá-
jemce o vodovodní pfiípojky proto vyzývá-
me, aby se do konce mûsíce dubna pfii-
hlásili na OÚ. Po uzavfiení tohoto kola již
nebudou další pfiihlášky akceptovány.  

OÚ Kostomlaty

Poselství T. G. Masaryka k 28. fiíjnu 1928

Pfiedsedkynû kontrolního výboru
a ùstfiední inventarizaãní komise informo-
vala o provedených inventarizacích obec-
ního majetku. Konstatovala, že nebylo
shledáno nedostatkÛ.

Za omluveného pfiedsedu finanãního vý-
boru pfiednesla zprávu o hospodafiení obce
za loÀský rok místostarostka obce.
Uvedla, že pfiíjmy za rok 2004 byly plnû-
ny na 100% a výdaje na 99,83%.
Konstatovala také, že v letošním roce
bude splacena pÛjčka na výstavbu ČOV
a informovala o návrhu rozpočtu obce
na rok 2005, který byl po delší diskusi
schválen ve výši pfiíjmÛ, včetnû zÛstat-
ku z roku 2004, 16.898.600,- Kč a ve vý-
ši výdajÛ 14.725.000,- Kč s tím, že plá-
novaný pfiebytek bude použit pro vý-
stavbu skupinového vodovodu či jiné
investiční akce, pfiípadnû bude pfieve-
den do dalšího roku. Pan Borový se do-
tazoval, proã je provoz tûlocviãny BIOS
ztrátový. Tûlocviãnu provozuje obec v od-
poledních hodinách a o víkendech. Roãnû
je vybíráno za pronájem kolem 160 tisíc,
druhou polovinu dne využívá tûlocviãnu
škola. Obec za využívání BIOSky školou
nic neùãtuje a naopak škola zase neùãtuje
užívání umýváren, chodeb a WC. Provoz
tûlocviãny za energie a opravy pfiijde roãnû
na 350 tisíc Kã.

Výzva
Tomáš Garique Masaryk - 155. výročí narození prvního prezidenta ČSR

* 07. 03. 1850
†  18. 09. 1937

„Dnes už není stát nûco mimo nás a proti nám, teì nic nebrání, abychom si jej zafiídi-
li co nejlépe. Máme zemi, kterou ãinila bohatou a krásnou pfiíroda i lidská práce; máme
národy nadané a dûlné, ktefií se mohou druh od druha mnoho uãit a ktefií pfiírodou a his-
torií jsou urãeni k harmonické souãinnosti; a máme dûjiny, které nás zavazují k vzestu-
pu a pokroku. Tûch deset let klidného, silného vývoje ukázalo, že si naše ùzemí posta-
ãí, že jeho obãanstvo má schopnosti k samostatnému, státnímu životu; náš stát se ctí
obstál a obstojí v svûtovém závodûní o pokrok lidstva. Co jsme dosud vykonali, je nám
dáno, abychom to udrželi a zdokonalili, co jsme dosud neuãinili, je nám uloženo, aby-
chom to vykonali. V ãem jsme chybili, z toho se uãme, kdo zapomíná zkušenost špat-
nou, ztrácí dobrou. Máme všichni z tûch desíti let zkušenost bohatou.“

pfiipravil František Forejt, Nymburk

Pokraãování na stranû 2.
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V LETOŠNÍM ROCE BUDE SPLACENA PÒJČKA OBCE

Informace z posledního zastupitelstva
ZO po rozšífiení pohostinství U Evy o nû-

kdejší byt bylo postaveno pfied ùkol i zde
zavést paušální poplatek ze zábav, který
se fiešil schválením nové vyhlášky, neboÈ
obecnû závazné vyhlášky nejdou doplÀo-
vat. Ceny ze zábav tedy jsou: Sokolovna
250,- Kã, pohostinství Na Place 150,- Kã
a U Evy 100,- Kã.

ZO také určilo cenu za prodej pozem-
kÛ pfiipravovaných pro výstavbu 39 ro-
dinných domkÛ v jižní části obce na
100,-Kč/m2. Cena za inženýrské sítû bu-
de stanovena až po provedeném výbûru
dodavatele a její výše se pfiedpokládá
500 - 600,-Kč/m2.
V další ãásti jednání byl odsouhlasen roz-

poãet Svazku obcí Kostomlatsko, kde se
budou ãerpat drobné výdaje ze zÛstatku
loÀského roku. Teprve získáním dotace na
skupinový vodovod by byl podíl následující:
Obec Kostomlaty nad Labem 44%, Obec
Kostomlátky 22% a VaK Nymburk 34%.
Jedná se o rozpoãtovou kalkulaci podle
délky sítû v tom kterém ùseku. Výše podílu

jednotlivých subjektÛ bude záležet na výši
státní podpory a rozložení pfiípadných splá-
tek na delší ãasový ùsek.

Po diskusi k dalším problémÛm zajímající
pfiítomné a odsouhlasení usnesení byla
schÛze ve 21 hodin ukonãena.

Antonín Bárta 
starosta obce

pitelstvo obce, spoãíval v pfiestûhování or-
dinace dûtského lékafie do uvolnûných ka-
binetÛ základní školy. Dále v pfiestûhování
ordinace obvodního lékafie do pfiízemí bý-
valé ordinace pediatra a komerãní proná-
jem ordinace v prvním patfie. Souãástí zá-
mûru zlepšit rentabilnost hospodafiení do-
mu služeb je také snaha alespoÀ 30% pfií-
jmÛ z pronájmÛ roãnû investovat do ùdržby
této budovy.

Jak bude zdlouhavé pfiestûhování ordina-
ce dûtského lékafie nás samotné pfiekvapi-
lo. Po prvním, velmi vstfiícném posouzení
prostor kabinetÛ v prvním patfie ZŠ pracov-
nicemi Krajské hygienické stanice
v Nymburce a stanovením, co musí ordina-
ce splÀovat, z listopadu loÀského roku na-
stala zdlouhavá anabáze. Nejdfiíve rodiãe
a zastupitelé kritizovali bariérové umístûní
ordinace v patfie budovy školy. ¤ešení
jsme našli ve spolupráci s fieditelem školy
uvolnûním bývalých dílenských prostor
v pfiízemí pavilonu „C“ a pfiestûhováním
sem obecní knihovny. Toto se nám podafii-
lo zajistit na pfielomu roku 2004-5.
Následovaly ùpravy uvolnûných dvou míst-
ností (kabinetÛ) bývalé knihovny a rekolau-
dace tohoto objektu na ordinaci. Zde mu-
sím podûkovat pracovnicím odboru výstav-
by a ÚP v Nymburce za promptní jednání.
Již 21. ùnora nabylo právní moci výše zmí-
nûné rozhodnutí o rekolaudaci. Tedy moh-
li jsme stûhovat. Ale ouha, stûhuje-li se or-
dinace do jiného objektu, musí toto schvá-
lit ještû krajský ùfiad. Díky MUDr.
Waltersteinovi, který hned 22. ùnora   o-
sobnû navštívil odbor zdravotnictví
Stfiedoãeského kraje, kde pfiedložil doklady
o doktorátu, aprobacích a kolaudaci nové
ordinace, musí provést kontrolu i pracovni-
ce kraje.

Nechci kritizovat pracovnice krajského ù-
fiadu, ale ty zbyteãné, byrokratické postupy
v této republice. Nestaãí k pfiestûhování
stejného lékafie do jiného objektu vyjádfiení
okresních institucí (hasiãÛ, hygieny a vý-
stavby), ale musí vûc posoudit ještû kraj.
Ještû, že jsou na tûchto ùfiadech rozumní
a vstfiícní lidé. Jinak bychom tuto zmûnu
ordinace zvládli snad až za pÛl roku.

Dûti a rodiče, dûtský lékafi od pátku 4.
bfiezna 2005 ordinuje v nové ordinaci
pavilonu „C“ základní školy s vchodem
z ulice PrÛbûžné! Možnost parkování
kočárkÛ je v chodbû u tûlocvičny BIOS.
Ordinační hodiny zÛstávají stejné:
Pondûlí 11.00 - 13.00 hodin
Pátek 10.00 - 11.30 hodin

Antonín Bárta, starosta obce

Po loÀském rozboru hospodafiení obce
v domu služeb, kde doplácíme znaãné
ãástky za nízké pronájmy zdravotnických
ordinací a služeb s tím spojených, navrhl
FV (finanãní výbor) fiešení ke zlepšení situ-
ace. Návrh, který následnû schválilo zastu-

Ordinace pediatra se pfiestûhovala

Pokraãování ze strany 1.

Příjemné prožití velikonočních svátků
přeje Obecní úřad Kostomlaty nad Labem,
rada obce a zastupitelstvo obce
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Pane starosto, mezi občany se ho-
vofií o odchodu pana MUDr.
Markulčeka z kostomlatské ordina-
ce. Co je na tom pravdy?

Ano, po získání tûchto zpráv jsme se
pfied ãtrnácti dny obrátili  spolu s mís-
tostarostkou pfiímo na doktora
Markulãeka se tfiemi otázkami:
- zda je pravda, že ukonãí v Kostomla-
tech své pÛsobení a kdy?
- zda uvolní byt a v jakém termínu?
- zda se pfiestûhuje s ordinací v 1. pat-
fie do pfiízemí po uvolnûné ordinaci dût-
ského lékafie?

Co Vám odpovûdûl?
Potvrdil nám, že chce ãinnost obvod-

ního lékafie v Kostomlatech ukonãit, ale
k otázce termínu se vyjádfiil neurãitû,
mÛže to být do mûsíce nebo do pÛl ro-
ku.

„Bydlení si zajišÈuji v hlavním mûstû a
mûl bych v brzké dobû kostomlatský
byt obci pfiedat.“

„S pfiestûhováním ordinace souhla-
sím.“ Na pfiímou otázku, zda obci dá to-
to stanovisko písemnû vãetnû pfiibliž-
ných termínÛ odpovûdûl: „Nedám.“

Proč se tedy do uvolnûné ordinace
v pfiízemí nestûhuje?

Pfii vlastní prohlídce vyklizené dûtské
ordinace dne 2. 3. 2005 zaãal pan dok-
tor uplatÀovat slevu na vytápûní z dÛ-
vodu jednoduchých, neotvíratelných
oken na východní stranû. Dále pouká-
zal na skuteãnost, že ordinace je nad
suterénem, který není vytápûn. Tyto
slevy rada obce odmítla a ordinaci po
dûtském lékafii doãasnû pronajala firmû
MOKADO. Po ukonãení ãinnosti MUDr.
Markulãeka v Kostomlatech bude vyho-

vûno obãanÛm a ordinace obvodního
lékafie se pfiestûhuje do pfiízemí.

A to se vedení obce s touto situací
spokojí?
Rozhodnû ne! Již nyní usilujeme o zís-

kání nového obvodního lékafie. Vûc má
však nûkolik háãkÛ. Pfiedevším za pÛ-
sobení doktora Markulãeka se snížil po-
ãet zde registrovaných obãanÛ o polo-
vinu. Obsadit takto malý obvod lékafiem
s plnou pracovní dobou je nereálné.
Jednáme proto s pojišÈovnou o zajištû-
ní ordinaãních hodin alespoÀ na tfii
pÛldne v týdnu.
¤ešili jste stížnosti občanÛ a s nimi

spojený pfiechod k jiným lékafiÛm?
Ano, Obec Kostomlaty v loÀském roce

postoupila stížnost obãanÛ na Krajský
ùfiad Stfiedoãeského kraje. Tato stíž-
nost zÛstala bez odpovûdi.

Dûkuji za rozhovor.
ptala se M. Holcmanová

Získá obec nového obvodního lékafie?

Na Farském potoce se rozmnožily nutrie. Foto A. Bárta

-  ROZHOVOR  -  ROZHOVOR  -  ROZHOVOR  -  ROZHOVOR  -  ROZHOVOR  -

Vždy první stfiedu v mûsíci v dopoled-
ních hodinách budou zamûstnanci
obecního ùfiadu provádût svoz papíru.
Prosíme proto obãany, aby nechali sta-
rý papír pfied svými domy. Svoz železa
provedou hasiãi 2x roãnû.

Svoz druhotných surovin
Svoz plastÛ a skla se nemûní.

Kontejnery na plast (žluté) jsou pravi-
delnû vyváženy v pondûlí, kontejnery
na sklo (zelené) jsou vyváženy po jejich
naplnûní na základû telefonické domlu-
vy s Technickými službami Nymburk.
Pfiipomínáme, že popelnice jsou vyvá-
ženy podle druhu (barvy) svozových
známek následovnû:
● žluté známky : fiíjen - duben každý tý-
den ve ãtvrtek (1x týdnû)
kvûten - záfií každý sudý týden ve ãtvr-
tek (1x za 14 dní)
● modré známky: celoroãnû v sudé
týdny ve ãtvrtek (1x za 14 dní)
● rÛžové známky: první ãtvrtek v mûsí-
ci v sudém týdnu (1x za mûsíc)

OÚ Kostomlaty

2. letošní zasedání zastupitelstva
obce se bude konat ve čtvrtek 14.
dubna 2005 od 19.00 hodin v jídelnû
Základní školy v Kostomlatech nad
Labem.

Zasedání
zastupitelstva

sídlí i naše obecní knihovna.
Nepřestěhovala se daleko - pouze přes
chodbu, ale prostředí je příjemnější
a regály jsou plné knih. Na jejich po-
řízení je každoročně vyčleněno z roz-
počtu obce 10.000,-Kč, proto zde mů-
žete najít vždy některé nové tituly.

Zájemcům je v knihovně k dispozici
i internet a pokud nevíte, jak s ním za-
cházet, manželé Cankářovi Vám
ochotně poradí.

Otevírací doba zůstává stejná -
každé pondělí 15.00 - 18.00 hodin.

-mah-

V nových 
prostorách

âeská pošta, obvod Nymburk nám
oznámila, že od 1.4.2005 dojde u pošty
v Kostomlatech nad Labem k následují-
cí ùpravû hodin pro vefiejnost:
PONDúLÍ, ÚTERÝ, âTVRTEK, PÁTEK
08.00 - 11.00   14.00 - 16.00 hodin
ST¤EDA  
08.00 - 11.00   14.00 - 17.00 hodin

Nová ùprava hodin pro vefiejnost vy-
chází z navržených ùsporných opatfiení
pro rok 2005-6 a pfiesnûji pokrývá sku-
teãnou poptávku po službách âeské
pošty, s.p.

Obec Kostomlaty nad Labem se
k následujícímu oznámení vyjádfiila
s požadavkem na zajištûní alespoÀ
dvou dnÛ v týdnu s prodlouženou
dobou do 17.00 hodin. Zda bude po-
žadavek vyslyšen, zatím nevíme.

Zmûna otevírací
doby pošty?
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Platnost občanských prÛkazÛ
V letošním roce končí platnost ob-

ãanských prÛkazÛ knížkového formá-
tu (vydávané v letech 1948 až 1993)
a obãanských prÛkazÛ ve formû kartiã-
ky vydávané do 31. 12. 1994, i když je
v nich uvedeno neomezené datum plat-
nosti. Zkontrolujte si proto své obãan-
ské prÛkazy a pokud jste právû vy drži-
teli tohoto OP, pfiijìte si na Obecní ùfiad
v Kostomlatech nad Labem vyplnit žá-
dost o nový OP. Staãí Vám k tomu vzít
s sebou dosud platný OP a 1 fotografii
ze souãasnosti. V pfiípadû, že budete
chtít zapsat do tohoto prÛkazu nepovin-
ný ùdaj - manžela/manželku, vezmûte
s sebou také jeho/její obãanský prÛkaz
nebo rodný list, pokud jste již tento ùdaj
nemûli zapsaný ve starém OP. V pfiípa-
dû, že u Vás došlo ke zmûnû stavu
(rozvod, ovdovûní), vezmûte s sebou
také rozhodnutí soudu o rozvodu nebo
ùmrtní list manžela/manželky.

Ostatní starší obãanské prÛkazy ve
formû kartiãky bez strojovû ãitelných

ùdajÛ musí být vymûnûny následovnû:
OP vydané do 31.12.1996  

- výmûna nejpozdûji do 31.12.2006
OP vydané do 31.12.1998 

- výmûna nejpozdûji do 31.12.2007
OP vydané do 31.12.2003 

-  výmûna nejpozdûji do 31.12.2008
(bez strojovû čitelných údajÛ)

Žádosti o vydání OP pfiedloží obãan
nejpozdûji do 30. 11. v pfiíslušném roce.
Obãanské prÛkazy se vymûÀují bez-
platnû.

Nový OP bude vydán do 30 dnÛ od
pfiedložení všech dokladÛ potfiebných
pro jeho vydání.

Nové obãanské prÛkazy se strojovû
ãitelnými ùdaji jsou vydávány od srpna
2000. Jsou ve formû zalaminované kar-
ty o rozmûrech 74 x 105 mm se zaob-
lenými rohy. Pfiední strana obsahuje
vedle základních ùdajÛ o držiteli (jmé-
no, pfiíjmení, rodné ãíslo, datum a místo
narození) také tištûnou podobu a pod-
pis držitele. Rovnûž obsahuje strojovû

Z iniciativy vedoucí stfiediska Kostomlaty
Proagra, a.s. ing. Barákové a za vydatné
pomoci pracovníkÛ Povodí Labe vedené
ing. Hanušem, se podafiilo v mûsíci lednu
proklestit pfierostlá náletová kfioviska ko-
lem místní komunikace k Labi.

Usilovná práce, v nepfiíznivém zimním
poãasí, deseti pracovníkÛ Povodí Labe,
pûti pracovníkÛ Proagra - vepfiín
Kostomlaty a našeho pracovníka pana
Hrabáka, pomohla obci zkulturnit kfiovino-
vou džungli zužující i prÛjezd po této míst-
ní komunikaci. V jarních mûsících prove-
de spoleãnost DvÛr s.r.o. odstranûní ná-
nosÛ zeminy z krajnic vozovky a pomocí
mulãovacího stroje budou dbát na udrže-
ní kfiovin v ùnosné mífie.

Všem zúčastnûným za odvedenou
práci dûkujeme. Rada obce

Likvidace kfiovin

ãitelný kód, který je pfiepisem ùdajÛ
o držiteli dokladu. Zadní strana obsahu-
je povinné ùdaje (trvalý pobyt, rodné
pfiíjmení a rodinný stav) a mÛže obsa-
hovat i další nepovinné ùdaje - omeze-
ní ãi zbavení zpÛsobilosti k právním ù-
konÛm , ùdaje o manželovi/manželce,
dûtech a titulech.

Pfiestupky na úseku OP
Od letošního roku občan, který ztratí,

poškodí nebo mu je odcizen OP, za-
platí za vydání nového 100,- Kč. Tím to
však nekonãí. Obãan se totiž dopustí pfie-
stupku tím, že:
a) poruší povinnost chránit obãanský prÛ-
kaz pfied ztrátou, odcizením, zniãením ne-
bo zneužitím
b) nepožádá o vydání nového obãanské-
ho prÛkazu v pfiípadû zmûny stavu, poby-
tu apod.
c) ani po opakované výzvû nepfievezme
osobnû obãanský prÛkaz
d) neprodlenû neohlásí poškození, zniãe-
ní, ztrátu odcizení nebo zneužití OP
e) poruší zákaz provádût zápisy, zmûny
nebo opravy v OP
f) v zákonem stanovené lhÛtû nesplní po-
vinnost provést výmûnu svého OP bez
strojovû ãitelné zóny
g) ùmyslnû zniãí, poškodí, odcizí nebo
zneužije OP
h) poskytne nebo pfiijme OP jako zástavu
nebo odebere OP pfii vstupu do objektu
nebo na pozemek

Za toto všechno je obãan povinen za-
platit pokutu, kterou mu však nevymûfií
náš OÚ, ale ùfiad s rozšífienou pÛsobnos-
tí, pro nás tedy Mûstský ùfiad Nymburk.
Za pfiestupky uvedené v bodech a - h lze
uložit pokutu do 10.000,-Kã.
V praxi by to tedy mûlo být takto: náš ob-

ãan si podá žádost na OÚ v Kostomla-
tech, kde zaplatí 100,- Kã za vydání no-
vého OP za ztracený, poškozený nebo
odcizený obãanský prÛkaz. Novû vydaný
obãanský prÛkaz si však pfievezme na
Mûstském úfiadu v Nymburce, ulice
U Sladovny, 2. patro, kde mu vymûfií po-
kutu za pfiestupek. Jana Keltnerová

Takhle práce probíhaly. Foto M. Dvořáková

Zemědělská a vodohospodářská správa Poděbrady zajistila v měsíci únoru 2005
léta odkládané odbahnění Hlubokého příkopu. Náročné práce, kterým předchá-
zela likvidace křovin a náletových stromů byla zvládnuta v krátkém termínu a
stála nemalé peníze. Občané, nedopusťte zaneřádění tohoto vodního díla odpa-
dy a harampádím.  foto: A. Bárta
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Osobní ùdaje jsou informace, které vy-
povídají o Vašem soukromí a mohou
prozradit ãasto více, než si pfiejete, aby
bylo známo. Informují o Vaší osobû,
o Vašich zálibách a zvyklostech, o Va-
šich vlastnostech ãi názorech, o rÛz-
ných stránkách Vaší osobnosti,
o Vašich majetkových pomûrech.

Vypovídají také o tom, jaký je Váš zdra-
votní stav a jaký je styl Vašeho života.
Jejich propojováním je možné vytvofiit
si obraz o tom, kdo jste a jak žijete.

Jaká jsou Vaše práva - ke zpracová-
ní Vašich osobních ùdajÛ mÛže oprav-
Àovat urãitý zákon. Nebo je ke zpraco-
vání Vašich osobních ùdajÛ zapotfiebí

Váš souhlas. Pfii zpracování citlivých ù-
dajÛ musí být tento souhlas výslovný
(to znamená, že musíte souhlasit se
zpracováním každého jednotlivého citli-
vého ùdaje). Máte právo být informová-
ni o osobních ùdajích, které jsou o Vás
zpracovávány, o zpÛsobu jejich zpraco-
vání, o rozsahu a ùãelu jejich zpracová-
ní, o sídle toho, kdo Vaše osobní ùdaje
zpracovává, o pfiedávání Vašich osob-
ních ùdajÛ jiným subjektÛm.
Úfiad pro ochranu osobních ùdajÛ
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
e-mail: info@uoou.cz, právní konzulta-
ce - telefon 234 665 555

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÒ

Co byste mûli vûdût

Vážení obãané, uživatelé splaškové-
vakuové kanalizace,

v posledních dnech se vyskytla fiada
poruch ventilÛ vakuové kanalizace se
stejnou pfiíãinou - hadry spláchnuté do
záchodové mísy. Žádáme uživatele,
nesplachujte vûci, které neprojdou 65
milimetrovým ventilem. Pomozte obci
snížit zbyteãné náklady na opravy.
Dûkujeme.

Antonín Bárta

Výzva

Obec Kostomlaty nad Labem zve-
řejňuje záměr odprodat vyřazený
majetek za celkovou částku 500,-
Kč. Jedná se o 2 ks chrom. židlí
s koženkou, 1 ks otočné židle,
1 ks elektrické počítačky, 1 ks
váhy decimální a 1 ks zdravotní-
ho lehátka.

Prodej
V posledních letech se zlepšuje i vzhled našich mûst a obcí (nové fasády, rekon-

strukce starých domÛ). S potûšením jsme proto pfiivítali rozhodnutí spoleãnosti
DvÛr, s.r.o., opravit fasádu stodol ze strany od nádraží.

Nároãnou akci zahrnující „stažení opukových zdí“, jejich zpevnûní a zhotovení no-
vé fasády na stûnû dlouhé 164 metrÛ a vysoké 4,5 m provádí firma p. Milana
Veselého z Kostomlat.

Doãkáme se i rekonstrukce budovy bývalé hospody u nádraží. Souãasný majitel
p. Kfiíž požádal o stavební povolení na zavedení zemního plynu a dokonãení zapo-
ãaté rekonstrukce. Antonín Bárta

Vstupní brána do obce
od vlakÛ zlepší vzhled

Wakizaši cup - velká cena Sokol Nymburk
Dne 5. bfiezna 2005 se konal

v Kostomlatech nad Labem v hale Bios
4. roãník soutûže v karate Wakizaši cup
- velká cena Sokol Nymburk.
Soupisky se závodníky zaslalo celkem

28 klubÛ z celé âeské republiky. Do bo-
jÛ o medaile zasáhlo 130 závodníkÛ
v soutûži kumite, což je zjednodušenû
fieãeno volný boj, a 4 teamy. V soutûži
kata, což je imaginární boj s více než
jedním soupefiem, bojovalo o medaile
117 závodníkÛ a 2 teamy.

Závodníci „domácího“ Sokola Nym-
burk se v celkovém hodnocení oddílÛ
dle zisku medailí umístili na velmi pûk-
ném 5. - 6. místû spolu se závodníky
z Mladé Boleslavi.

V soutûži kata seniofii obsadil Jifií
Bašus 3. místo, kde zÛstal trošku za
svými výkony, neboÈ výkonnost má roz-
hodnû vyšší. Doufejme tedy, že smÛlu
si vybral na této soutûži a na Mistrov-
ství âeské republiky, kam je nomino-
ván, pfiedvede jen špiãkové výkony.
V soutûži kumite v kategorii mladší do-

rostenci do 65 kg se umístili domácí
borci v tomto pofiadí - Kratochvíl Jan 2.
místo, Jecha David 3. místo a Skofiepa
Tomáš 3. místo.
Kategorie mladší dorostenci nad 65 kg

- Vanûk Adam 3. místo, dorostenky do
57 kg - Jechová Katefiina 2. místo, mu-
ži do 75 kg - Antoš Michal 1. místo, mu-
ži bez rozdílu hmotností Antoš Michal 2.
místo. Také v prestižní soutûži kumite
družstev muži obsadil team Sokol
Nymburk 1. místo.

Je tfieba vyzdvihnout všechny závod-
níky v kategoriích dorostencÛ, pro které
to byly první závody v jejich soutûžní
kariéfie, a dokázali se v tûžké konku-
renci prodrat až na medailové stupnû.
Pfiekonali tím svÛj strach a obavy a do-
kázali se postavit na zápasištû sami
svému soupefii a poprat se o medaili.
Je to pro nû velká deviza do budoucího

života, neboÈ zaãali více dÛvûfiovat
svým schopnostem a spoléhat sami na
sebe.

Podûkování patfií také našim sponzo-
rÛm a všem, bez jejichž pomoci by ne-
bylo možno tuto akci realizovat,což si
myslím, by bylo škoda, neboÈ více jak
polovina všech závodníkÛ byli naši mlá-
dežníci - žáci a dorostenci.

Dûkujeme starostovi obce Kostomlaty
p. Bártovi za ùvodní slovo k závodní-
kÛm, pofiadatelské službû z 8. tfiídy
Základní školy Kostomlaty n/L,vedení
ZŠ Kostomlaty a OÚ Kostomlaty.

Sponzofii akce - Mokado s.r.o., Drupol
Nymburk, Elco Nymburk, Modrá
Pyramida Nymburk.

Ing. Dvofiák - 3dan Karate Sokol
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● Letošní zima je nezvykle dlouhá
a všichni netrpûlivû ãekáme na první
hfiejivé sluneãní paprsky, zvláštû ti, kte-
fií byli skoleni zákefinými bacily chfiipky
a nyní se mátožnû plouží školními
chodbami. Dûti nejvíce profiídly v 9. tfií-
dû, ze které  v prvním bfieznovém týdnu
zÛstala legraãní skupinka stateãných.
Horší je to s dospûlými, ktefií stateãnû
pfiechází nemoci, (jen abych nemu-
sel/a/ chybût, kolegové by za mû mu-
seli zastupovat), tato filosofie patfií
k poctivosti školních pracovníkÛ už léta!
Vzhledem k ùnavovému chfiipkovému
syndromu i autora ãlánku (navíc jsem
mûl rukopis odevzdat už vãera!) bude
lépe se podívat na život školy struãnû
v pfiehledném soupisu, tak tedy:
● Lyžafiský výcvik probûhl v termínu
22. 2. - 28. 2. 2005 na Mariánské hofie
letos po zmûnû v penzionu Berounka
s nadstandardním vybavením i péãí, za
výhodnûjší cenu, dûtem se bude 100,-
Kã ještû vracet. Spokojeny byly dûti
i dospûlí.
● Zápis do 1. ročníku probûhl 31. 1.
2005, ke dni tisku ãlánku je znám vý-
sledek zápisu: 21 pfiijatých dûtí (každý
obdržel poštou slavnostní potvrzení
o pfiijetí), 2 odklady školní docházky.
● Nymburští skauti nabídli zapojení na-
ší školy do projektu Ekorekord 2005
sbíráním víãek od PET lahví. Soutûž
probíhá ve 140 tfiídách celého okresu,
po vyhodnocení prvního mûsíce obsa-
dili žáci naší školy tfii první místa z pûti
(rozhodující je poãet víãek na jednoho

žáka) a dûti ze tfietí tfiídy zvítûzily za le-
den.
● Bûhem ledna a ùnora probûhly pra-
videlné revize hasicích pfiístrojÛ, tûlo-
výchovného náfiadí, tematická kontrola
hasiãÛ, proškolení topiãÛ NTL, revize e-
lektroinstalace, biologické ošetfiení od-
padních systémÛ.
● Bûhem pololetních a navazujících
jarních prázdnin byly vystûhovány
všechny uãebny v pavilonu A (pro ne-
jmenší dûti) a díky vstfiícnosti pana
starosty a pfiedsedy finančního vý-

Učebny 1., 2. a 3. třídy jsou vybaveny novými lavicemi. Celkem je zde 24 lavic.
Foto M. Dvořáková

Pohled do 1. třídy Foto M. Dvořáková

boru, bylo položeno nové lino v 1. -
4. tfiídû, to staré bylo z hlediska bez-
peãnosti již nevyhovující.
● Dûti v 1. - 3. tfiídû dostaly nové la-
vice, které vyhovují vyhlášce minister-
stva zdravotnictví, podle této mají být
do záfií 2005 stejnû vybaveny všechny
uãebny, což je v našem pfiípadû nereál-
né. PÛvodnû byly zakoupeny lavice jen
do dvou tfiíd, ale v rámci ùsporných
opatfiení (penûz ubývá) byly rozdûleny
do tfiíd tfií.
● Leden a únor byl pro školu tragic-
ký v množství obdržených finanč-
ních prostfiedkÛ, stali jsme se neplati-
ãi! Teprve zásahem starosty a pfiedsedy
finanãního výboru se systém financová-
ní zaãal fiešit, koneãnû vidí škola zase
zájem o svou ãinnost a to je dobfie.
● Ve čtvrtek 17. 2. byla poslední lek-
ce v plavání pro 2. a 3. ročníky.
● Od 1. 1. škola pfiišla o dva žáky,
v ùnoru další dva zase získala, stav
žactva je 166 dûtí, z toho 67 dívek a 99
chlapcÛ, na I. stupni je 86 dûtí na II.
stupni 80.
● Dûti z I.stupnû byly ve stfiedu 16. 2.
na pohádce Ferda Mravenec
v Hálkovû divadle v Nymburce, dûti ze
II. stupnû ãekal 10. 3. v tom samém di-
vadle inscenace Strakonický dudák.
● Dravci ve škole: nejde o výraznû ži-
vé dûti pfii výuce, nýbrž o ukázku umû-
ní sokolníkÛ z Ratibofiic, pfiivezli mimo
poutavého vyprávûní i 12 dravcÛ, dûti si

Pokraãování na stranû 7.
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25. 2. 2005 zavítala do školy sokolnice paní Mazochová, která s sebou přivezla
12 dravců. S nimi se děti mohly blíže seznámit. Foto: M. Dvořáková

je mohly pfienášet na rukavici po hale
BIOS, kde se celá produkce odehrála.
● Na pondûlí 21. 3. jsou objednáni hu-
debníci pod názvem CounTrio, ktefií
dûti provedou hudebními žánry souãas-
né hudby. S tûmito muzikanty máme již
své dobré zkušenosti, proto se tûšíme
na jejich pofiad.
● Klub mladého diváka navštívil ve
ãtvrtek 24. 2. Divadlo v Dlouhé.
● Druhý týden v bfieznu byly odeslány
pfiihlášky na stfiední školy všech žákÛ
9. roãníku a také dvou z roãníku páté-
ho: držíme palce všem, aby se dostali
všude, kam se hlásí a dûlali ãest sobû
i své kostomlatské škole.
● V sobotu 5. 3. probûhl v hale BIOS
turnaj karate, na kterém škola pomá-
hala pofiadatelsky (dûti z 8. roãníku)
a gastronomicky.
● Pûvecká soutûž v Podûbradech se
stala úspûšnou pro naše družstvo
pod odborným vedením paní vychova-
telky Hany Pokorné, získali jsme do-
konce nûkolik ãelních umístûní (na di-
plomy teprve ãekáme).
● Chystáme se na soutûž recitační,
a to pod vedením Mgr. H. Hudcové ve
stfiedu 23. 3., tentýž den se ve škole
odehraje Velikonoční turnaj ve volej-
bale.
● ..pak už budou Velikonoce!
● Pfiijímací pohovory na stfiední ško-
ly probûhnou v pondûlí 18. 4. Budeme
držet našim dûtem všechny palce, aby
byly ùspûšné.
● Od 4. 3. ordinuje v budovû školy
MUDr.Walterstein, vždy v pondûlí
a pátek.
● Perličky ze školní legislativy: to, že
od 1. 1. 2005 platí 3 nové školské zá-
kony každý asi ví, to, že provádûcí
pfiedpisy k nim vychází až bûhem ùno-
ra i bfiezna, ãímž nesmírnû komplikují
život školám, je nejspíše pro mnohé po-
zoruhodná novinka, patfií to však k poli-
tické nekulturnosti souãasnosti.
● Naše škola začíná pracovat na
svém nejvûtším úkolu poslední do-
by, a tím je tvorba vlastního vzdûlá-
vacího programu. Od 1. 9. 2006 by
mûl zaãít platit, zatím jsme ve stadiu
pfiíprav a rozvržení ùkolÛ. Bližší v dal-
ších ãíslech KN.
● Od 2. pololetí pracuje ve funkci zá-
stupce fieditele pro výchovu a vzdû-
lání Mgr. Zdena Marečková, která
pfiedala svou pfiedchozí funkci výchov-
ného poradce pro volbu povolání
Mgr. R. Musilové. Hodnû štûstí a ùs-
pûchÛ ve své práci pro obû.

Mgr. Jaroslav Pfieuãil, fieditel školy

Pokraãování ze strany 6.

Informujeme všechny občany, že na Obecním úřadu v Kostomlatech jsou v pro-
deji 2 druhy pohlednic naší obce. Starší pohlednice s pohledem na kostel stojí 2,-
Kč/ks a novější pohlednice (s vyobrazením chalupy čp. 8, zdymadla Labe, po-
hostinství Na Place a základní školy) za 3,-Kč/ks.

OÚ Kostomlaty

Obec Kostomlaty nad Labem pfiijme do trvalého pracovního pomûru ùdržbáfie ve-
fiejné zelenû, komunikací a vefiejných prostranství. Nástup od 1. dubna 2005.
Bližší informace na tel. 325538611 nebo osobnû na Obecním ùfiadû
v Kostomlatech nad Labem.

Obec Kostomlaty

Nabídka pracovního místa

Prodej pohlednic

VESELÝ MILAN
PROVÁDùNÍ STAVEB - ZÁMEČNICTVÍ, Kostomlaty n. L. 322

Kompletní výstavba rodinných domkÛ.

Stavby obãanské a prÛmysl. vybavenosti.

Rekonstrukce, nástavby, pfiístavby.

Rekonstrukce koupelen, byt. jader.

Fasády zateplené i nezateplené.

Garáže, komunikace, oplocení.

Zpevnûné plochy, zámkové dlažby.

Automatická vrata, brány, závory.

Kompletní výstavbu bazénÛ apod. Vše kompletnû a v nejlepší kvalitû.

Po dohodû zajistíme zpracování projektové dokumentace dle Vašeho 
osobního návrhu.

Tel. 602 337 717, tel. 325 538 595, fax 325 538 072, 
e-mail: vesely milan@tiscali.cz, http//www.veselymilan.com
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Společenská 
kronika

Mezi námi jsme pfiivítali:
Jana Jáchyma Lejnara, 

nar. 06. 01. 2005
Adrianu Klozovou, nar. 05. 02. 2005
Martina Polického, nar. 22. 02. 2005

Blahopfiejeme k narozeninám:
paní Antonii Hlaváãkové z Hronûtic
panu ZdeÀkovi Židlickému, který žije
v USA, ale stále je naším obãanem

Rozloučili jsme se:
s panem Josefem Saskou z Lán
s paní Marií Mejzrovou z Vápenska
s panem ing. Jifiím Krupiãkou z Hronûtic

Nûktefií ãlenové Tûlovýchovné jedno-
ty Sokola Kostomlaty (TJ) se zajímali,
kdy se uskuteãní výroãní ãlenská schÛ-
ze (VâS). O informaci jsme požádali
starostu TJ pana Jifiího Ponce. Podle
stanov pro ãinnost „Sokolských jednot“
ãlánek 6 a 7, ãást první, se musí usku-
teãnit VâS nejménû jedenkrát za rok,
do 30 dnÛ po sestavení výsledku hos-
podafiení za uplynulý rok. Valná hroma-
da spojená s volbou funkcionáfiÛ se po-
tom koná každé tfii roky.

Výbor TJ Sokola Kostomlaty ozna-
muje všem členÛm, že výroční člen-
ská schÛze se uskuteční v sobotu
26. bfiezna 2005 od 15.00 hodin v bu-
dovû Sokolovny v Kostomlatech

nad Labem. Zveme všechny členy
TJ!
Velkým problémem, jimž se v souãas-

né dobû výbor Sokola zabývá je zcize-
ní malotraktoru na sekání hfiištû, ùdrž-
ba chátrající budovy Sokolovny ãp. 226
a pfiíprava 100. výroãí založení Sokola
v Kostomlatech, jež pfiipadá na rok
2006.

Všechny výše uvedené akce mají
spoleãného jmenovatele - nedostatek
financí. Výbor TJ vyzývá a prosí všech-
ny organizace a pfiíznivce o jakkoli vy-
soký finanãní pfiíspûvek, jež by pomohl
alespoÀ ãásteãnû fiešit výše zmínûné
problémy.

Dûkujeme.  
Antonín Bárta, člen TJ

TJ Sokol Kostomlaty informuje

UZÁVùRKA P¤ÍSPùVKÒ DO DALŠÍHO ČÍSLA KOSTOMLATSKÝCH NOVIN JE 29. DUBNA 2005.

Již v ùnoru se letos hasiãi potýkali
s neodkladnû fiešitelným problémem tý-
kající se vodního dûla. Vodní dûlo po-
tfiebovalo nutnû opravit a hasiãi opravu
vyfiešili svépomocí.

Dne 12.02.2005 jsme pofiádali

„Posezení s hudbou“. Pro nejmenší
jsme 13. 02. pfiipravili „Dûtský maškarní
ples“. Tímto bych chtûla podûkovat OÚ
Kostomlaty nad Labem za finanãní
pfiíspûvek a paní Braunové za vûneã-
ky a kremrole, na kterých si dûti po-
chutnaly.

Podûkování také patfií Janû
Stejskalové a všem, ktefií jí pomáhali
s výzdobou sálu. Velice pûkná výzdoba
a hudební doprovod pana Petrnouška
podtrhly atmosféru maškarního plesu
a odmûnou nám byly spokojené a smû-
jící se dûtské tváfie.
Dne 12. 03. 2005 se dva vybraní pfied-

stavitelé SDH Hronûtice zùãastní
Okresního shromáždûní delegátÛ okre-
su Nymburk. Shromáždûní pfiedstavite-
lÛ SDH spolu s Výkonným výborem
OSH svolává Nejvyšší okresní orgán
dobrovolných hasiãÛ.

Ve druhé polovinû mûsíce bfiezna plá-
nujeme sbûr železného šrotu. Datum
konání ãi pfiípadnou zmûnu oznámíme
místním rozhlasem.

Na mûsíc duben pfiipravujeme pouÈo-
vé posezení s hudbou, na které jste
všichni zváni.

za výbor SDH
Jaroslava Škorničková

Dětský úsměv je nejlepší odměnou

PROAGRO, a.s. - provozovna Kostomlaty nad Labem
pofiádá v sobotu 19. bfiezna 2005 od 14.00 hodin

v sále Sokolovny Kostomlaty

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
Všechny dûti jsou srdečnû zvány!

se bude konat v pondûlí 4. dubna 2005 od 10.00 do 16.00 hodin.

Rodiče pfiinesou s sebou: občanský prÛkaz, rodný list dítûte,
zamûstnaná maminka potvrzení o zamûstnání.

Zápis do matefiské školy
pro školní rok 2005/2006


