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Kostomlatské 
noviny

S JAREM ZAČÍNAJÍ V OBCI PLÁNOVANÉ AKCE

Obecní rozhlas až do bytu
Z letošní zimy mají radost snad jen dûti a energetické společnosti, nás

ostatní bude stát velká finanční vydání. Ne jinak jsou na tom obecní rozpoč-
ty, co bude jenom stát vytápûní škol, údržba sjízdnosti komunikací a chodní-
kÛ? S jarem, nepfiijdou-li povodnû, nás čeká oprava výtlukÛ na komunika-
cích, tedy všechno vûci, které pfiinesla tato tuhá zima a jichž jsme byli fiadu
let ušetfieni.

Po souãinnostní schÛzce dodavatele,
projektanta, geodeta, stavebního dozo-
ru, zástupcÛ energetikÛ a nás jako in-
vestora byla v desátém týdnu zahájena
výstavba inženýrských sítí a komunika-
cí v lokalitû výstavby 39 rodinných dom-
kÛ „Na Kfienovce“. Vybraný dodavatel

Vodohospodáfiské stavby, spol. s
r.o. Teplice provedou výstavbu vodovo-
du, podtlakové splaškové kanalizace,
plynovodu, vefiejného osvûtlení a ko-
munikací do 15. prosince 2006. Nyní
probíhají jednání o urychlení výbûru do-
davatele a výstavby trafostanice a elek-

trických rozvodÛ pro 39 rod. domkÛ,
které zajišÈuje STE Kolín.

S odstupem tfiech dnÛ probûhla další
souãinnostní schÛzka s dodavatelem
„Výstavby skupinového vodovodu
Nymburk-Kostomlátky-Doubrava-
Kostomlaty po traÈ âD, na Obecním
ùfiadû v Kostomlátkách, kde bylo do-
hodnuto místo pro zafiízení staveništû,
ukládky vytûžené zeminy, práce sta-
vebního dozoru a další upfiesnûní spo-
lupráce s projektanty a provádûcí fir-
mou ZEPRIS Praha. Pfiedpoklad za-
hájení stavby je v dubnu 2006
a v tomto roce se počítá s výstavbou
schybky pod Labem, propojení dvou
vodovodních soustav a následné vy-
budování vodovodu v obci Kosto-
mlátky a Doubrava. Ke konci roku
a v roce 2007 by pokračovalo budo-
vání skupinového vodovodu do
Kostomlat.

Tfietí již zahájenou akcí je rekonstruk-
ce vefiejného rozhlasu v Kostomla-
tech. Firma VEGA-COM instaluje digi-
tální ùstfiednu s možností ãasování roz-
hlasového hlášení, ovládání mobilem
i s napojením na integrovaný záchran-
ný systém. V okolních obcích zÛstanou
novû vybudované rozhlasové obvody
vãetnû možnosti samostatného hlášení
pro obec Hronûtice a Vápensko do do-
by jejich postupné amortizace.
Bezdrátový systém v Kostomlatech
umožní zavedení vefiejného rozhlasu
i do areálu Povodí Labe jezu
Kostomlaty a do samot jako je há-
jovna. Občané si budou moci zakou-
pit bytový pfiíjímač v cenû 1.600,- Kč.
Jedná se o zafiízení v podobû radio-
budíku, které je vybaveno pro pfiíjem
vysílání obecního rozhlasu ze systé-

Od 1. března v Kostomlatech působí MUDr. Pinkavová. foto: A. Bárta Dokonãení na stranû 2.
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Obecní rozhlas až do bytu

P¤IHLÁŠKU O DOMOVNÍ P¤ÍPOJKU MÒŽETE PODAT DO KONCE POLOLETÍ 2006

Skupinový vodovod
Po dvouletém úsilí bude zahájena v mûsíci dubnu ‘06 rozsáhlá investiční ak-

ce „Výstavba skupinového vodovodu Nymburk - Kostomlátky - Doubrava -
Kostomlaty“ v částce 45.213.000,- Kč. Z toho bude činit bezúročný úvûr 40 %,
tj. 18.085.000,- Kč s dobou splatnosti 15 let. Dalších 40 % tvofií dotace MZe a
vlastní zdroje ve výši 20 %, tj. 9.043.000,- Kč. Z čehož pfiipadá na obec
Kostomlaty 5.469.748,- Kč. Stavbu provede firma Zepris Praha a stavební do-
zor budou vykonávat profesní odborníci ing. Borecký a pan Bohuslav.

Souãástí budovaného skupinového
vodovodu nejsou vodovodní pfiípojky.
Tato akce bude sice probíhat souãasnû
s postupem výstavby pátefiních uliãních
rozvodÛ vody, ale na samostatné sta-
vební povolení a jinou vybranou firmou.
V první etapû pfiihlášek „domovních pfií-
pojek“ se pfiihlásilo celkem 235  vlastní-
kÛ nemovitostí. V následné druhé eta-
pû, která ještû bude probíhat do po-
loviny letošního roku evidujeme za-
tím 11 žadatelÛ. Obci se pfies dost
velkou propagační a vysvûtlovací
akci nepodafiilo v termínu uzávûrky
„Žádosti o dotaci“ doložit více pfiihlá-
šek domovních pfiípojek. V té dobû
jsme mûli evidováno pfies 100 zájemcÛ.
Do žádosti byl proto odhadem uveden

poãet pfiípojek na 225. Tento poãet je
zahrnut do celkové dotace MZe pro do-
dávku navrtávacích pásÛ a ventilÛ pro
domovní pfiípojky. Další pfiípojky nad
tento poãet si bude muset uhradit již
žadatel. To znamená 8.000,-Kã paušál
na pfiípojku plus ùhradu navrtávacího
pásu a ventilu.

Po jednání rady obce s budoucím
provozovatelem VaK Nymburk byly
dohodnuty následující postupy:
- VaK netrvá na tom, aby pfiípojky kon-

ãily vodomûrnou šachtou na hranici ne-
movitosti (pozemku). Stanovily však
maximální vzdálenost pfiípojky od hrani-
ce pozemku k vodomûru na 15 m.
Bude-li vzdálenost vûtší, potom si musí
žadatel zajistit vybudování vodomûrné
šachty (ta se dodává jako prefabrikát v
cenû 4,5 až 5 tis.Kã).

- Podmínka VaK je, aby se pfiípojka
udûlala vždy celá, tedy ãást na vefiej-
ném prostranství s navrtávací sousta-
vou, ventilem a plastovým potrubím až
k vodomûru.

- Vak bude zajišÈovat zemní práce na
vefiejném pozemku. Na vlastních po-
zemcích si obãané budou práce prová-

dût svépomocí,vãetnû pfiípadného pro-
ražení zdi do sklepa, kde bude nainsta-
lován vodomûr. Pokud toto nebude
schopen zajistit, provádûcí firma zajistí
výkopy a další práce na soukromém
pozemku za ùhradu. Souãástí vodomû-

ru , který je majetkem Vaku je nerezový
držák, jenž se pfiipevní na zeì a ten ob-
sahuje dva uzavírací kulové ventily
pfied a za vodomûrem.

- Vodovodní pfiípojka bude vždy za-
konãena zaplombovaným vodomûrem.

- Tolerance odbûru vody - obãan ne-
musí odebírat vodu po dobu tfií ãtvrtletí
a nebude ani platit žádný poplatek.
Neodebere-li vodu po tomto termínu
bude s ním VaK jednat o dalším provo-
zování ãi odebrání vodomûru a zajištû-
ní potrubí proti nedovolenému odbûru.

Bárta Antonín, starosta

mu VISO 2002. V pfiípadû hlášení se
i pfii poslechu oblíbené radiostanice by-
tový pfiijímaã pfieladí na hlášení obecní-
ho rozhlasu. Zafiízení je možno záloho-
vat proti výpadku elektrické energie po-
mocí 9 V baterie. Celý digitální rozhlas
mÛže pracovat bez elektrické energie

po dobu 72 hodin. Zafiízení v cenû 780
tis. bude uvedeno do provozu v dubnu
2006.

Další plánovanou akci „Výstavba deš-
Èové kanalizace a komunikace v ulici
Krátká a Pod Beránkou“ teprve pfiipra-
vujeme k realizaci, i když stavební po-
volení bylo vydáno již v loÀském roce.

Do konce mûsíce bfiezna je také vy-

Dokonãení ze strany 1. mezen termín likvidace stromÛ a ke-
fiÛ, kterou provádûjí pracovníci obce
i s pomocí plošiny.

Až se jaro skuteãnû probudí, ãekají
nás opravy výtlukÛ místních komunika-
cí a další práce na ùdržbû vefiejných
prostranství.

Antonín Bárta, starosta obce

Krásné prožití svátků jara přeje všem občanům Obecní
úřad v Kostomlatech nad Labem, zastupitelstvo obce
a redakční rada.
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Doporuãení pro chovatele:
Aviární influenza drÛbeže je nebez-

peãná nákaza kura domácího, krÛt,
vodní drÛbeže, holubÛ, pernaté zvûfie,
exotických ptákÛ a volnû žijícího ptac-
tva, vyvolané virem influenzy A. Ztráty
jsou vysoké, dosahují až 100%.
Virus se šífií kontaktem s ostatními ptá-

ky, vzduchem, kontaminovanými do-
pravními prostfiedky, technikou, náfia-
dím,  krmivem a zneãištûnou obuví a o-
dûvem.

Inkubaãní doba je 3 až 7 dní. Nákaza
se projevuje nechutenstvím, celkovou
skleslostí, náhlým poklesem snášky,
dýchacími potížemi, otoky hlavy, vod-
natými prÛjmy, výtoky z oãí. Pfii pitvû se
zjišÈují krváceniny na orgánech, fibri-
nózní nálepy na orgánech dutiny tûlní,
zánûty stfiev a zánûty horních cest dý-
chacích. Vakcinace proti nákaze se ne-
provádí. Postižené hejno drÛbeže se li-
kviduje.

V pfiípadû dalšího šífiení Aviární influ-
enzy doporuãujeme chovatelÛm drÛbe-
že v âR pfiijmout opatfiení, která by mi-
nimalizovala nebezpeãí pfienosu náka-
zy a která spoãívají v tûchto krocích:
● zákaz vstupu nepovolaným osobám
do hal a chovÛ drÛbeže,
● omezení poãtu vstupÛ a vjezdÛ na je-
den hlídaný (zvonkem propojit s kance-
láfií apod.)
● vstupující osoby vybavte ochrannými
pomÛckami (obleky, holínky)
● dodržování ãerno-bílého systému o-
chrany chovu (osoby, služby),
● nainstalujte sprchovací zafiízení a
prostfiedky k mytí rukou osob
● jednorázové naskladÀování a vy-
skladÀování turnusÛ, (all in - all out)
● aktivace dezinfekãních rohoží pfied
vstupy do jednotlivých hal a vjezdÛ na
farmu,
● povolte vjezd jen dezinfikovaným vo-
zidlÛm, ostatní zÛstanou vnû chovu
● ãistûte a dezinfikujte manipulaãní
prostory
● zasíÈujte okna, vûtrací otvory a za-
mezte vstupu volnû žijícího ptactva do
hal,
● zamezení prÛniku hlodavcÛ do chovu
(myším staãí otvor 7,5mm, potkanÛm
15 mm), deratizace, odstranûní všech
zdrojÛ vody pro hlodavce (kaluže, fon-
tánky) z okolí chovu
● u chovÛ, které jsou provádûné na vý-
bûhu, zamezte hlavnû v podzimním ob-
dobí styku drÛbeže s tažnými volnû žijí-
cími ptáky a to omezením chovu ve vý-
bûhu nebo výstavbou zastfiešených
venkovních voliér,
● organizujte chov v uzavfiených pro-
storách - halách a zamezte styku drÛ-
beže s volnû žijícím ptactvem,

Dále je tfieba:
● vést fiádnou evidenci o chovu drÛbe-
že, jejich pfiesunech a veterinárních zá-
krocích, jak vyplývá z legislativy,
● hlásit veterinární službû zvýšené hro-
madné ùhyny drÛbeže, pfiípadnû i ptac-
tva,
● v záchranných centrech provádût od-
bûry vzorkÛ k vyšetfiení u ptákÛ na AI,

● pfii chovu v halách v dobû, kdy nebu-
de mít drÛbež pfiístup na výbûh, je tfieba
pamatovat na zajištûní dostateãného
podestýlání, zajištûní dostateãného
krmného prostoru (krmítek) a napáje-
ãek. Rovnûž je tfieba dodržovat doporu-
ãené množství kusÛ drÛbeže podle jed-
notlivých kategorií na jednotku prostoru
a dbát na dostateãnou výmûnu vzdu-
chu zvýšeným vûtráním.

Pfiíznaky onemocnûní Aviární influ-
enzou :
– naãepýfiené pefií
– ptáci jsou skleslí a shrbení
– náhlý pokles snášky
– tenké skofiápky
– ztráta chuti
– cyanóza (modrofialová barva) lalÛãkÛ
a hfiebínkÛ
– otok a zdufiení hlavy, oãních víãek,
hfiebínku, lalÛãkÛ a bûhákÛ
– prÛjem zelené barvy
– ztížené dýchání
– výtok z dýchacích otvorÛ ãasto lehce
zbarvený krví
– ztráta koordinace, ztráta pohybu a
schopnosti stát
– drobné krváceniny viditelné na bûhá-
cích
– zvýšené ztráty hynutím
– náhlé ùhyny bez pfiedchozích pfiízna-
kÛ onemocnûní

Doporučení postupu neškodného
odstranûní jednotlivû nalezených u-
hynulých ptákÛ

V pfiípadû nálezu jednotlivých kusÛ u-
hynulých ptáku v pfiírodû nebo na mís-
tech, kde není znám majitel ani správce
ùzemí nálezu, je pfiedevším nutné za-

Ptačí chfiipka - stále aktuální téma
chovat klid a k neškodnému odstranûní
pfiistupovat bez obav z nejhoršího.
Obãan má tyto možnosti:

1.zakopání na místû nebo na nejbliž-
ším vhodném místû (z hlediska ochrany
zdraví lidí a zvífiat a ochrany životního
prostfiedí)

2.spálení v kotli na pevná paliva
3.odložení do nádob s komunálním

odpadem
4.oznámení nálezu obecnímu ùfiadu

obce, na jejímž katastrálním ùzemí mís-
to nálezu leží.
Obecní ùfiad mÛže:
● kontaktovat k odvozu spádový asa-
naãní podnik, nebo
● kontaktovat k odvozu osoby, které
mají povolení k výkonu veterinární asa-
naãní ãinnosti (napfi. osoby, které pro-
vádûjí dezinfekci, dezinsekci, deratiza-
ci), nebo
● kontaktovat soukromého veterinární-
ho lékafie, který má v rámci své veteri-
nární ordinace kafilerní box, nebo
● podá informaci o umístûní sbûrného
kafilerního boxu.

Obec je v tomto pfiípadû zodpovûdná
za neškodné odstranûní uhynulých ptá-
kÛ a ùhradu vzniklých nákladÛ.

Veterinární asanace je fiešena 39 až
42 zákona ã. 166/1999 Sb., o veterinár-
ní péãi a o zmûnû nûkteré souvisejících
zákonÛ (veterinární zákon).

Doporučená ochrana obyvatel pfii-
cházejících do styku s uhynulými
ptáky
● k manipulaci s uhynulými ptáky pou-
žijte pfiinejmenším ochranné rukavice,
roušku a pevné boty, ãepici zakrývající
vlasy
● po provedené likvidaci si dÛkladnû u-
myjte ruce mýdlem
  Pfii nálezu vûtšího počtu uhynulých
ptákÛ (nad 5 kusÛ) nebo i jednotli-
vých uhynulých vodních ptákÛ vždy
kontaktujte veterinárního lékafie
místnû pfiíslušné krajské veterinární
správy.

Další informace týkající se chfiipky
ptákÛ jsou umístûny na adrese: 
http://www.svscr.cz/files/pt.html
na ùfiední desce OÚ a na webových
stránkách OÚ: 
www.kostomlaty-obec.cz

Dr. Bartonûk, KVS

PP EE UU GG EE OO TT
AUTO-CENTRUM

Prodej náhradních dílÛ
POUŽITÉ I  NOVÉ

PPPP NNNN EEEE UUUU SSSS EEEE RRRR VVVV IIII SSSS
PRODEJ PNEU - POUŽITÉ I NOVÉ

Lány 8, Kostomlaty nad Labem, tel. 723 607 150, 602 341 984

Ledové kry na Farském potoku.
Foto: A. Bárta
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V lednu se konal jediný ples v Kostomlatech, a to Staročeský myslivecký. Na
snímcích R. Novotné je patrno, že tancechtivých lidí je zde dostatek a tombola
stála také za to.

Hálkovo divadlo nabízí našim obãa-
nÛm možnost návštûvy divadelního
pfiedstavení, vždy 1x za mûsíc dle je-
jich nabídky. Na mûsíc duben nabízí
hru Henryho Becqua PA¤ÍŽANKA
na 10. dubna 2006. Jedná se o sar-
kastickou komedii o šikovné pafiížské
dámû, která si umí najít cestiãky, kte-
rými se bûžnû k cíli nedostáváme.
Hrají: Michaela Dolinová, J. Klem, L.

Potmûšil, I. Šebo, D. Homolová.
A navíc nabízí Hálkovo divadlo

Nymburk odvoz autobusem v cenû
lístku, tedy 180,-Kã.

Jezdí se vždy v 18.50 hodin od au-
tobusové zastávky u Jednoty
v Kostomlatech, zaãátek pfiedstavení
je v 19.30 hodin. (V pfiípadû, že se

Pojeìte s námi do divadla
pfiihlásí ménû než 10 osob, autobus
pfiistaven nebude). Spoleãnû s naší
obcí již využívá tûchto služeb obec
Ostrá a Milovice.

V pfiípadû, že máte zájem jet s námi,
ozvûte se na OÚ 325538611 do 5.
dubna.

Jana Keltnerová

MUDr. Vûra Pinkavová ordinuje
v Kostomlatech nad Labem v budovû
Domu služeb ã.p. 351 v pfiízemí vpra-
vo následovnû:
ùterý 6.30 - 8.30 hodin
stfieda 13.30 - 15.30 hodin 

(pÛvodnû bylo 12.30 - 14.30)
ãtvrtek 6.30 - 8.30 hodin
Čekárna ordinace bude otevfiena

vždy 30 minut pfied začátkem ordi-
nační doby.

OÚ Kostomlaty

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad
Labem zve všechny obãany na své vý-
jezdní zasedání, které se bude konat ve
ãtvrtek 20. dubna 2006 od 19.00 hodin
v sále hasiãské zbrojnice Hronûtice.
Program schÛze bude vyvûšen na
ùfiední desce a také na webových
stránkách www.kostomlaty-obec.cz.

● V letošním roce zakoupila obec na
žádost MUDr. Waltersteina novou vá-
hu Seca 354 od firmy Chironax v ce-
nû 4.512,50 Kã. Tato váha je souãás-
tí výbavy dûtského lékafie v budovû
ZŠ v naší obci.
● Bûhem jarních prázdnin byly v ZŠ
vymûnûny vchodové dvefie za dvefie
plastové - cena 102.339,-Kã.
● Havárie topení v ZŠ a jeho násled-
ná oprava firmou p. Vojtûcha stála
185.000,-Kã.
● U haly BIOS byly opravovány umý-
várna a šatny.

Ordinační doba
praktické lékafiky

Investujeme 

Pozvánka
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Členové Sboru dobrovolných hasičů Hronětice pořádali v sobotu 11.3. maškarní
rej pro děti. Na snímku Věry Tamášové je zachycen taneční rej malých účastnic.
Poděkování patří všem pořadatelům i sponzorům.

Jako již tradičně, pořádali zaměstnanci firmy Proagro Nymburk, provozovna
Kostomlaty, maškarní ples pro děti. V sobotu 18. března zaplnily téměř dvě
stovky dětí sál Sokolovny. Každé dítě si u vchodu vylosovalo lístek do tomboly,
nikdo však nebyl ochuzen, vyhrávaly totiž všechny lístky! Odpoledne bylo
obohaceno o vystoupení šermířů.

I zde je třeba poděkovat všem pořadatelům a sponzorům.
Foto: J. Keltnerová

V letošním roce opût probûhla v na-
šem mûstû a okolních obcích „tfiíkrá-
lová sbírka“. Mimo Lysé nad Labem
se pfiipojily Milovice, Pfierov,
Kostomlaty a Byšiãky. Celkem bylo
vybráno 28.856,-Kč. Tyto finanãní

Tříkrálová sbírka
prostfiedky budou využity na vybudo-
vání kombinovaného projektu:
Azylového domu pro matky s dûtmi
v tísni a týdenního stacionáfie pro se-
niory (Praha 5, Hluboãepy). âást této
sbírky se vrací zpût do Lysé nad

Labem a bude využita pro potfieby
naší charity.

Ráda bych touto cestou podûkovala
Vám všem, ktefií jste pomáhali tuto
sbírku realizovat. Velký dík patfií pa-
ní Zajanové a paní Žampové
z Kostomlat. Zde, jako již tradiãnû,
byla vybrána velká ãást z této sbírky.

Dûkujeme všem lidem dobré vÛle,
ktefií sbírku finanãnû podpofiili.

Jaroslava Labutová
Farní charita Lysá n.L.

Název mûsíce bfiezen je pravdûpodobnû mínûn jako označení stavu
pfiírody, doby, kdy kvetou bfiízy. V starém fiímském kalendáfii, který
podle povûsti zavedl již Romulus, zahajoval mûsíc bfiezen nový rok. I
Slované slavili nový rok v bfieznu, pfii jarní rovnodennosti. Bfiezen je ta-
ké mûsíc počátku polních prací a jarního úklidu v sadech, na vinicích a
zahrádkách.
Na rozdíl od bfiezna se kalendáfiní duben již částečnû kryje s pfiírodním

- kvetou duby. Dubnové počasí nemÛže být jiné než aprílové. Je ná-
sledkem typických jarních vpádÛ chladného vzduchu. Toto „náladové
počasí“ se vyznačuje obvykle náhlým ochlazením, nárazovitým vûtrem,
velkou prÛzračností vzduchu, ale i rychlými zmûnami mohutné kupovi-
té oblačnosti, takže se stfiídají jednotlivé pfieháÀky deštû, snûhu nebo
krupek s kratšími či delšími obdobími vyjasnûní s již intenzivním slu-
nečním svitem.
– V bfieznu vítr, v dubnu déšÈ - pak jistû ùrodný rok jest.
– Jestli bfiezen kožich stáhl, duben rád by po nûm sáhl.
– Bfiezen bez vody - duben bez trávy.
– Bfiezen mokrý, duben suchý a kvûten vûtrný - pytle obilím a sudy vínem

naplní.
– Sníh dubnový hnojí, bfieznový tráví.
– Teplé deštû v dubnu, teplé dny v fiíjnu.
– Hfimí-li v dubnu, konec mrazÛm.

ãerpáno z knihy Medardova kápû od Jana Munzara

V sobotu 13. května 2006 se bu-
dou konat tradiční STARO-
ČESKÉ MÁJE. Zahájení bude ve
13.00 hodin před Sokolovnou.
Večerní zábava bude od 20.00
hodin.

Bližší informace - Bohumil
Koutský ml., telefon 605267528.

Zápis do matefiské školy pro
školní rok 2006/2007 probûhne
ve stfiedu 26. dubna 2006 od
13.00 do 16.00 hodin. Rodiãe
s sebou pfiinesou: obãanský prÛ-
kaz, rodný list dítûte, zamûstna-
ná maminka potvrzení o zamûst-
nání.

Helena Kratochvílová, 
fieditelka MŠ

Pranostiky

Zápis do
matefiské školy

Staročeské 
máje
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Se všudypfiítomnou hrozbou ptaãí
chfiipky postihla naši školu jiná osudová
rána. Nazývá se optimalizační opatfie-
ní. Optimalizace je horší viru H5 tím,
napsal by humoristický ãasopis, že je
výplodem ãlovûka, respektive státního
ùfiedníka a toho, na rozdíl od nositele
ptaãího viru, nelze utratit.

V zásadû jde o ùmûru: ménû dûtí =
ménû penûz a v podstatû o formu
úspory financí ze státního rozpočtu
plynoucích do školství (to neladí
s proklamací, že školství je prioritou té-
to vlády již 8 let! a tvrzením, že ãeská
ekonomika zaznamenala v loÀském ro-
ce rekordní rÛst). Rozpoãet pomocí tzv.
krajských normativÛ urãuje poãet peda-
gogických a nepedagogických pracov-
níkÛ v závislosti na poãtu žákÛ, ãi stráv-
níkÛ (výkony). DÛvody úsporných
opatfiení jsou v našem pfiípadû dány
jednak snižujícími se výkony základ-
ní školy: pravidelnû klesají poãty žákÛ
nastupujících do 1. roãníku v ZŠ
Kostomlaty, následnû pak klesají poãty
strávníkÛ a jednak rok od roku pfiísnûj-
šími hodnotami krajských normati-
vÛ. Dopady na zamûstnance základní
školy jsou nepfiíjemné (adekvátnû sil-
nûjší výraz tisk nesnese): snižování o-
sobního ohodnocení zamûstnancÛ,
pfiefiazování do nižších tarifních tfiíd, sni-
žování pracovních ùvazkÛ.
Optimalizace se bude týkat všech, a to
právû v období zvýšené pracovní aktivi-
ty pfii tvorbû vlastního vzdûlávacího pro-
gramu! Dopady pro obec mohou pfiijít
v horizontu 6 - 7 let let v podobû nut-
nosti dorovnávání financí do státního
rozpoãtu z vlastních zdrojÛ, mimo již
v souãasnosti velmi tûžkého financová-
ní ùdržby, oprav a bûžného provozu
rozsáhlého komplexu budov. Pokud
bude poãet dûtí nastupujících do prv-
ních roãníkÛ každoroãnû klesat jako do-
sud, není zapotfiebí mnoho fantasie, a-

bychom si pfiedstavili, jak špatnû mÛže
situace pro školu v závûru dopadnout.
Pro ilustraci ãísla ze statistických výka-
zÛ o stavu žactva: rok 2001 - 174 dûtí,
2002 - 184, 2003 - 188, 2004 - 166,
2005 - 162, a výhled: 2006 - 154, 2007
- 150, 2008 - 160, 2009 - 156, 2010 -
149, 2011 - 147. Kompetentní orgány
obce, školu nevyjímaje, musí dát hlavy
dohromady, aby za pár let nebylo již
pozdû.

Nelehký ùkol obce na financování
chodu budov školy lze demonstrovat na
ùnorovém kolapsu topného systému.
Opût jako pfied rokem, se zaãala ztrá-
cet voda a v nejvûtších mrazech bylo
tentokrát nezbytné pfiistoupit k pfieinsta-
lování celého topného systému pavilo-
nu E na samostatný okruh s vlastním
kotlem, oddûleným od centrální kotel-
ny. Vše bûhem 14-ti dnÛ. Podobný zá-
sah by mûl ãekat i ostatní pavilony, ù-
spora na sebe urãitû nenechá dlouho
ãekat. Podûkování v této fázi patfií
pfiedevším pracovníkÛm gastrono-
mického provozu školy, ale také ma-
lým i velkým strávníkÛm za stateãnost
pfii pfiípravû i konzumaci jídel v témûfi
„arktických podmínkách.“
Bohužel, opût musím preventivnû kon-

statovat jediné: budovû školy je 23 let.
Krásnû nové a funkãní bylo vše právû
pfied tûmi 23 lety. Žádná stavba se ne-
obejde bez prÛbûžné ùdržby, jak vnûjší
(okna, dvefie, stfiecha), tak vnitfiní (lino,
lavice, tabule) a bohužel pro naši školu,
vše zde dosluhuje najednou. NezmiÀuji
se vÛbec o nutnosti inovace pomÛcek,
poãítaãové techniky, nábytku ve tfií-
dách, školní družinû a vybavení školní
kuchynû, kde jednotlivé pfiístroje zaãí-
nají dosluhovat.

Neãekáme, chceme pomoci. Ve fázi,
kdy je celý sbor zahlcen prací na vlast-
ním vzdûlávacím programu (rozumûj-
napsat tak, aby fungoval, nikoliv tak,
aby byl napsán), se pfiihlašujeme do
Projektu vyhlašovaném Ministerstvem
školství, dále uvažujeme, že budeme
žádat o grant v rámci primární preven-
ce, abychom alespoÀ ãásteãnû pomoh-
li sobû i obci a získali finance na dovy-
bavení školy. Stáváme se zdatnými
ùfiedníky.

Školní život bûží dále, nezávisle na
problémech. Jaký tedy byl od 1. ledna
2006?
❒ Až do 9. 2. jsme jezdili na plavecký
výcvik.
❒ 9. 1. skupina historického šermu

K zápisu do základní školy se dostavi-
lo 22 dětí. Foto: M. Dvořáková

Pernštejni pfiedvedla pásmo na téma
Tfiicetiletá válka v souvislostech.
❒ 12. 1. zaãala první fáze projektu
sdružení Semiramis na téma protidro-
gové prevence.
❒ V Hálkovû divadle byli žáci I. stupnû
12. 1. a 14. 3.
❒ V lednu a ùnoru probûhly pravidelné
revize Tv náãiní, hasicích pfiístrojÛ
a školních tabulí.
❒ 23. 1. se sešla tfietí pedagogická ra-
da v tomto školním roce, týden nato
jsme rozdávali vysvûdãení.
❒ 1. 2. probíhalo celý den celostátní
testování znalostí žákÛ 9. roãníku, do
kterého jsme se v rámci autoevaluace
pfiihlásili.
❒ Pfiibyli nám 3 noví žáci, jeden do 9.
roã. druhý do 6. roã. a tfietí do 4. roãní-
ku.
❒ 3. 2. kolabuje topný systém školy.
❒ V prÛbûhu jarních prázdnin jsou osa-
zeny nové vchodové dvefie = další
ùspora tepla.
❒ 23. 3. probûhla již pravidelná kontro-
la hospodafiení školy. Kontrolní výbor
zastupitelstva obce neshledal žádné
závažné nedostatky.
❒ Od 24. 2. do 3. 3. probûhl lyžafiský
výcvik v novém objektu v Desné. Akce
se zdafiila, všichni byli spokojeni.
❒ KMD byl v sobotu na muzikálu Tfii
mušketýfii, líbil se moc. Den pfiedtím
jsme bohužel odfiekli ukázku dravcÛ.
❒ 14. 3. probûhla kontrola âSSZ.
❒ a také se tûšíme na jaro a sluníãko!

Mgr. Jaroslav Pfieuãil, fieditel školyOprava topení v ZŠ. Foto: A. Bárta
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Blahopfiejeme k významným jubileím:
panu Miroslavu Hladíkovi z Kostomlat
paní Boženû Pokorné z Kostomlat
paní Antonii Hlaváãkové z Hronûtic
panu Antonínu Hlaviãkovi z Kostomlat
paní RÛženû Kuchtové z Kostomlat

Mezi námi jsme pfiivítali:
Annu Moravcovou, nar. 30. 1. 2006
Elišku Toãíkovou, nar. 6. 2. 2006

Rozloučili jsme se:
s panem Františkem Houdkem 

z Kostomlat
s panem Vladimírem SÛrou z Hronûtic
s panem Jifiím Polívkou z Kostomlat
s panem Jifiím Matysem z Kostomlat

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

Sněhu si užívaly hlavně děti v mateř-
ské škole. Foto: M. Dvořáková

V letošním roce všechna družstva za-
ãala pfiípravu v lednu v hale BIOS a poté
pfiešla, pokud to poãasí dovolilo, na pfií-
pravu venku.
A-mužstvo:
v zimní pfiestávce absolvuje zimní turnaj

v Rejšicích, kde dostává šance široký
kádr hráãÛ. Tento turnaj je kvalitnû ob-
sazen a je dobrou pfiípravou na jarní se-
zónu.
B-mužstvo:

zahájilo zimní pfiípravu v hale BIOS.
Pfied zahájením jarní ãásti soutûže se-
hrají pfiípravné zápasy.
Dorost:

zahájil zimní pfiípravu na jarní sezónu
první týden v roce. Hráãi se scházeli 1x
týdnû v hale BIOS a 1x týdnû byla bû-
žecká pfiíprava. Bohužel se nám vložilo
nepfiíjemnû do pfiípravy poãasí. Díky ex-
trémním mrazÛm jsme nemohli absolvo-
vat nûkteré výbûhy a v druhé polovinû
tréninkového období nebyly pfiijatelné te-
rény. Nejvíce nás mrzí malý poãet sehra-
ných pfiípravných zápasÛ. Pouze jeden
zápas v Nymburce s mladším dorostem
Polabanu a turnaj v Milovicích. Doufáme,
že se moc neprojeví nerozehranost a
mužstvo bude dobfie reprezentovat naši
obec v I. A tfiídû.
Žáci:

zimní pfiíprava probíhá v tûlocviãnû BI-
OS. Co se týká hráãÛ-žákÛ, je dostatek,
ktefií mají zájem o fotbal, ale problém
nám dûlá vedení žákÛ. Pan Sladkovský,
který vede žáky, dojíždí z Nymburka.
Bylo by zapotfiebí, kdyby se nûkdo našel
z fiad rodiãÛ žákÛ a pomohl mu pfii vede-
ní a trénování.
Pfiípravka:

zimní pfiíprava probíhá každý ãtvrtek
v hale BIOS. U pfiípravky došlo k posíle-

ní na trenérském místû, kde vedle ing.
Josefa Vãelky a ZdeÀka Houdka zaãal
od této sezóny pomáhat ing. Jifií Šubrt
z Nymburka.

Jarní soutûž roãníku 2005/2006 byla
vzhledem ke špatnému poãasí a tím
k nevyhovujícímu terénu na hfiištích po-
sunuta o 14 dní u všech mužstev.
Soutûž by mûla zaãít 1.4.2006.

Závûrem pfieji všem mužstvÛm hodnû
sportovních ùspûchÛ a divákÛm pfiíjem-
né zážitky. Rudolf ¤asa

ROZLOSOVÁNÍ SOUTùŽÍ:
A mužstvo
Nedûle 19. 3. - 15.00 hod. Pofiíãany A -
Kostomlaty
Nedûle 26. 3. - 15.00 hod. Kostomlaty -
Bûrunice A
Sobota 1. 4. - 16.30 hod. Opoãnice -
Kostomlaty
Nedûle 9. 4. - 16.30 hod. Kostomlaty -
Jíkev
Nedûle 16. 4. - 17.00 hod. Hofiátev -
Kostomlaty
Nedûle 23. 4. - 17.00 hod. Kostomlaty -
Hrubý Jeseník
Nedûle 30. 4. - 17.00 hod. Kostomlaty -
Semice
Nedûle 7. 5. - 17.00 hod. Lysá n/L -
Kostomlaty
Nedûle 14. 5. - 17.00 hod. Kostomlaty -
Pfierov
Nedûle 21. 5. - 17.00 hod. Krchleby B -
Kostomlaty
Nedûle 28. 5. - 17.00 hod. Kostomlaty -
Polabec B
Sobota 3. 6. - 17.00 hod. Pátek A -
Kostomlaty
Nedûle 11. 6. - 15.00 hod. Kostomlaty -
Libice n/C A

B mužstvo
Nedûle 19. 3. - 15.00 hod. Kam. Zboží -
Kostomlaty
Sobota 25. 3. - 15.00 hod. Kostomlaty -
Straky
Sobota 1. 4. - 16.30 hod. Seletice -
Kostomlaty
Sobota 8. 4. - 16.30 hod. Kostomlaty -
Chleby
Sobota 15. 4. - 17.00 hod. Kostomlaty -
Kfiinec
Nedûle 23. 4. - 17.00 hod. Všechlapy -
Kostomlaty
Sobota 29. 4. - 17.00 hod. Kostomlaty -
Bobnice
Sobota 6. 5. - 17.00 hod. Vestec -
Kostomlaty
Sobota 13. 5. - 17.00 hod. Kostomlaty -
Krchleby
Nedûle 21. 5. - 17.00 hod. Hr. Jeseník -
Kostomlaty
Sobota 27. 5. - 17.00 hod. Kostomlaty -
Žitovlice
Nedûle 4. 6. - 10.15 hod. Dvory -
Kostomlaty
Sobota 10. 6. - 15.00 hod. Kostomlaty -
Mcely

Dorost
Sobota 25. 3. - 10.15 hod. Kostomlaty -
LouãeÀ
Sobota 1. 4. - 10.00 hod. M. Králové -
Kostomlaty
Sobota 8. 4. - 10.15 hod. Kostomlaty -
Lysá n/L
Sobota 15. 4. - 10.15 hod. Benátky -
Kostomlaty
Sobota 22. 4. - 10.15 hod. Kostomlaty -
Velim
Sobota 29. 4. - 10.00 hod. Semice -
Kostomlaty
Sobota 6. 5. - 10.15 hod. Kostomlaty
AFK Peãky
Nedûle 14. 5 - 10.15 hod. â. Brod -
Kostomlaty
Sobota 20. 5. - 10.15 hod. Kostomlaty -
Koufiim
Nedûle 28. 5. - 10.15 hod. Brandýs -
Kostomlaty
Sobota 3. 6. - 10.15 hod. Kostomlaty -
Sedlec
Sobota 10. 6. - 10.15 hod. Kostomlaty -
Sadská
Nedûle 18. 6. - 10.15 hod. Zeleneã -
Kostomlaty

Žáci
Nedûle 2. 4. - 10.00 hod. Sokoleã -
Kostomlaty
Nedûle 9. 4. - 10.00 hod. Kostomlaty -
Pofiíãany
Nedûle 19. 4. - 10.00 hod. Litol -
Kostomlaty
Nedûle 23. 4. 10.00 hod. Kostomlaty -
Pfiedhradí
Nedûle 30. 4. - 10.00 hod. Hofiátev -
Kostomlaty
Nedûle 7. 5. - 10.00 hod. Kostomlaty -
Pfierov
Nedûle 14. 5. - 10.00 hod. Chrást -
Kostomlaty
Nedûle 21. 5. - 10.00 hod. Kostomlaty -
Ostrá
Nedûle 28. 5. - 10.00 hod. Kostomlaty -
Kam. Zboží
Sobota 3. 6. - 15.00 hod. Tatce -
Kostomlaty
Nedûle 11. 6. - 10.00 hod. Kostomlaty -
K. Lhota

ZPRÁVY Z KOPANÉ


