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Kostomlatské 
noviny

ISSS - Internet ve státní správû a samosprávû
Dne 4. a 5. dubna se uskuteãnil již

osmý roãník konference ISSS -
Internet ve státní správû a samosprá-
vû v kongresovém centru Aldis
v Hradci Králové.

O konferenci, jíž jsem se zùãastnil
již tfiikrát, je stále vûtší zájem. Letos,
okolo dvou tisíc ùãastníkÛ z 26 zemí
rokovalo v šesti sálech, kde se usku-
teãnilo na 250 pfiednášek.
Informatizace vefiejné správy postu-
puje mílovými kroky. Rozvoj elektro-
nických služeb pro obãany, zavádûní
elektronických podatelen,geografic-
kých informaãních systémÛ, ale i ICT
v cestovním ruchu, zajištûní bezpeã-
nosti a zapojení i malých obcí bylo
pfiedmûtem mnoha diskusí, které do-
plÀovaly prezentace na 100 vystavu-
jících firem.

Zùãastnûní zástupci knihoven, ka-
tastrálních ùfiadÛ, starostÛ a primáto-
rÛ, hejtmanÛ, státních ùfiedníkÛ, poli-
tikÛ a ministrÛ, se zájmem vyslechli
projevy zástupcÛ Evropské komise
v ãele s ãeským eurokomisafiem
Vladimírem Špidlou,velvyslance USA
v âR Williama Cabanise i dalších
hostÛ. Jejich vystoupení potvrdila, že
âeská republika jde v rozvoji infor-
matiky správným smûrem.

Na konferenci se také diskutovalo

o problémech reformy vefiejné sprá-
vy- navyšování ùfiedníkÛ a byrokratic-
kých pfiístupech státních orgánÛ
smûrem k obcím a obãanÛm.

Veãer, na slavnostním rautu, byly
vyhlášeny výsledky prestižních sou-
tûží a pfiedána ocenûní - Zlatý erb,
Eurocrest, âeský zavináã, cena mi-
nistra informatiky a další ceny - vítûz-

ným kolektivÛm a obcím.
Jsem rád, že i naše obec po dlou-

hých diskusích a dohadování, provo-
zuje webové stránky slušné ùrovnû
(pí. Keltnerová ) - www. Kostomlaty-
obec.cz, máme elektronický podpis
a elektronický styk s bankou. V obec-
ní knihovnû mají obãané možnost
surfovat na internetu. Antonín Bárta

Dne 7. kvûtna 2005 zemfiel P. Tadeusz Barnowski, faráfi z Lysé
nad Labem, Milovic a Kostomlat nad Labem, ve vûku nedožitých
49 let.

Se zesnulým se vûfiící i vefiejnost naposledy rozlouãili v sobotu
14. kvûtna 2005 v chrámu Pánû sv. Jana Kfititele v Lysé nad Labem.
Jeho ostatky potom budou pfievezeny do rodného Polska.

âest jeho památce!

Kromû povinné výmûny obãanských
prÛkazÛ, bude patrnû vûtšina fiidiãÛ
žádat také o nový fiidiãský prÛkaz.
Podle souãasného znûní zákona o
provozu na pozemních komunikacích
totiž platí, že všechny fiidiãské prÛkazy
vydané od 1. července 1964 do 31.
prosince 2000 musí být vymûnûny
za nové nejpozdûji do konce letošní-
ho roku. Zmûnit tuto povinnost by
mohlo schválení novely zmínûného
zákona. Pfiijetí novely by znamenalo
postupnou výmûnu fiidiãských prÛkazÛ
podle data vydání až do roku 2013.

Souãasný systém výmûny fiidiãského
prÛkazu pfiedstavuje pro žadatele dvû
návštûvy odboru dopravy
Mûstského úfiadu v Nymburce. Pfii
první obãané pfiedávají vyplnûné žá-
dosti spolu s fotografií a pfiedkládají
souãasný ¤P a obãanský prÛkaz.

Výmûna fiidičských prÛkazÛ
Druhá návštûva pfiedstavuje vyzved-
nutí nového ¤P a odevzdání starého.

¤idiãské prÛkazy s datem vydání do
31. 12. 2000 jsou vymûÀovány bez-
platnû. Pokud se jedná o ztrátu nebo
poškození, je výše správního poplatku
100,- Kã. Jana Keltnerová

Výstaviště Lysá nad Labem vás sr-
dečně zve na mezinárodní výstavu
NATURA VIVA 2005, která se bude
konat od 27. května do 4. června.
Připravena je expozice dvou tisíc zla-
tých a stříbrných trofejí z posledních
pěti let, které dosud nebyly vystave-
ny. Uvidíte pestrou nabídku potřeb
pro myslivce, rybáře, včelaře a mi-
lovníky přírody vůbec. Výstavu dopl-
ní módní přehlídky, prezentace ky-
nologických a sokolnických klubů, u-
kázky živých ryb, autogramiády, ale
také odborné přednášky a poraden-
ství. Po celou dobu výstavy je pro vás
připraven bohatý kulturní program.
Otevírací doba je denně od 09.00 do
17.00 hodin.

Pozvánka
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Se zaãátkem jarního období se hasiãi
zabývali myšlenkou dát do pofiádku
prostory za zbrojnicí. Ve stfiedu 20.
dubna provedli ùklid tûchto prostor

Oslavili jsme svátek sv. Floriána

Dobrovolní hasiči tentokrát nasbírali 1500 kg železného šrotu. 
Foto: M. Dvořáková

a pfiipravili vše na oplocení objektu. Za
finanãního zajištûní OÚ se na oplocení
objektu podíleli pan Vanûk a pan
Veselý z Kostomlat.

Dne 23. 4. pofiádali hasiãi sbûr želez-
ného šrotu. Tentýž den veãer ve 20.00
hodin jsme se sešli na pouÈovém pose-
zení s hudbou.

Každoroãnû dne 7. 5. slaví svátek sv.
Florián - patron všech hasiãÛ. Ku pfiíle-
žitosti tohoto svátku pofiádal sbor dob-
rovolných hasiãÛ Hronûtice den otevfie-
ných dvefií. Zájemci si mohli prohléd-
nout hasiãskou zbrojnici, kde shlédli
prostory a vybavení zásahové jednotky.
Vidûli zde výjezdovou techniku, osobní
ochranné pomÛcky jako dýchací pfií-
stroje, ochranné helmy souãasné i pou-
žívané v minulosti, ochranné obleky,
boty. Ke shlédnutí byly i vystavené po-
háry, které dokazují ùspûchy našich
soutûžních družstev.

Dne 1. června slaví svátek naši nej-
menší. Odpoledne plné her a soutû-
ží, zakončené táborákem, pfiipravu-
jeme pro dûti na sobotu 4. června od
14.00 hodin. Všechny dûti jsou sr-
dečnû zvány.

Za výbor SDH 
Jaroslava Škorničková

Hronûtická domovní znamení
V Hronûticích jsou na dvou domech

umístûna domovní znamení. Možná, že
jste si jich všimli, ale možná, že ne. 

Co tato domovní znamení pfiesnû zo-
brazují vám chceme dnes objasnit. 

Hronûtice čp. 48 (dÛm ve slepé uliã-
ce za starou hronûtickou hospodou) 

Ve štítu se nachází kachel s vyobra-
zeným Bodlákem. 
V roce 1993, když jsme chalupu kupo-

vali, tak tento domek byl ve vlastnictví
paní Bodlákové z Lán. Na její poãest
a s jejím souhlasem jsme naši chalupu
pojmenovali ‘Bodlák’ a jeho vyobrazení
jsme umístili ve štítu domu.Kachel byl
zhotoven v roce 1993 amsterdamskou
sochafikou a keramiãkou Joyce
Vehmeyer. 

Hronûtice čp. 57 (dÛm na rozcestí
U kfiížku)

Zde ve štítu najdete tfii kfiíže umístûné
nad sebou a pod nimi nápis ANNO-
MM. A vysvûtlení tohoto znamení?

Tfii kfiíže umístûné nad sebou jsme
pfievzali jako symbol ze znaku mûsta
Amsterdamu, kde s manželem žijeme.
DÛm se proto také jmenuje
‘Amsterdam’. 

A co znamenají tfii kfiíže? Jsou to tzv.
Andreasovy kfiíže; apoštol Andreas byl
ùdajnû na jednom kfiíži tohoto typu ukfii-
žován. 

Proã právû tyto tfii kfiíže zdobí znak
Amsterdamu (bílé kfiíže v ãerném poli)
se bohužel nedochovalo. Pravdûpo-
dobnû byly kfiíže pfievzaty z erbu jedné
bohaté amsterdamské rodiny, která

Od loňského roku je obec Kostomlaty
nad Labem členem Mikroregionu
Nymbursko. Společně s námi jsou čle-
ny tyto obce: Bobnice, Budiměřice,
Dvory, Hořany, Chrást, Jíkev,
Jizbice, Kamenné Zboží, Kostomlát-
ky, Krchleby, Nymburk, Oskořínek,
Písty, Straky, Všechlapy, Zbožíčko,
Žitovlice.
Mikroregion Nymbursko zadal firmě

ke zpracování posouzení obcí dle uve-
dených kritérií. Z tohoto materiálu
jsme pro vás vybrali následující infor-
mace:
● Společnými okruhy pro všech-
ny tyto obce je řešení: výstavby od-
vodu splaškových odpadních vod, o-
prava místních komunikací, cyklos-

tezky, penzion pro seniory, odpadové
hospodářství, hřbitovy, hřiště, památ-
ky, odbahnění rybníků, rekonstrukce
veřejného osvětlení a azylanté.
● Charakteristika mikroregionu:
- hustota obyvatel je vyšší v porovná-
ní k ČR (170 obyvatel/km2, ČR 129 o-
byvatel/km2)
- index stáří obyvatel mikroregionu je
vysoký (průměr 132%, průměr ČR je
117,8%)
- vzdělanostní struktura nižší v po-
rovnání k ČR
- většina pracovně aktivních obyvatel
obcí, kromě Nymburka, vyjíždí za
prací
- zemědělsko-průmyslový charakter

Mikroregion Nymbursko

v Amsterdamu a okolí dfiíve vlastnila
hodnû pozemkÛ.

ANNO-MM je Rok 2000, kdy jsme do-
mek pfiestavûli do dnešní podoby.Toto
domovní znamení vytvofiil holandský
sochafi Frans Bossenbroek z mûsta
Zaandam (pozn. Zaandam se ve svûtû
proslavil hlavnû tím, že se zde ruský
car Petr Veliký uãil loìafiskému fiemes-
lu.) Frans Bossenbroek na domovní
znamení použil francouzský bílý písko-
vec.

Tak to bylo trochu novûjší hronûtické
historie. Fred & Milena Kolfoort

Chcete si zahrát soutûžní velký ku-
leãník, šipky, stolní tenis a nechcete
být nikým rušeni?

Chcete si uspofiádat veãírky, oslavy,
svatby a pod. akce v diskrétní nové vi-
nárnû se špiãkovou hudební produkcí?
Zakládáte kapelu nebo jiné rÛzné pro-
dukce a nemáte kde zkoušet?

Nemáte se kde školit, schÛzovat
a scházet se?

SeniorÛm uspofiádáme posezení
s dechovkou a tancem, pro sportovce
disko-tance.

Žádný problém - neváhejte, zavolej-
te.

Zn. „dohoda jistá”.
Tel. 607 724337, 606 960069.

Oznámení
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„ Ve středu 9. května vjely do Prahy
první ruské tanky, pravé to ocelové ko-
losy, které hravě zlomily poslední od-
por Němců a Praha a celý náš národ
byl svobodný!

I ta příroda, jako by se oblékla ve
slavnostní háv a po studených dešti-
vých dnech se vyjasnilo a nastalo
krásné, teplé počasí.
Nyní se pokusím tuto historickou do-

bu, tento převrat popsat tak, jak my,
zde u nás v Kostomlatech jsme jej pro-
žívali a co vše mu předcházelo.

Již v dubnu 1944 byl naším národ-
ním odbojem určen za budoucího
předsedu Místního Národního výboru
Jaroslav Baier, řídící učitel z čísla
306.

Místní národní výbory, ve zkratce
MNV, byly určeny jako budoucí vý-
konné orgány v obcích na místo obec-
ních zastupitelstev. Mimo to měl ještě
Baier vybrat osoby pro předsedy MNV
na Lánech a v Hroněticích.

Čas od času přicházel k němu tajný
posel a přinášel zprávy a instrukce.
To vše se ovšem muselo dít v přísné
tajnosti, neboť Němci, čím více na
frontách prohrávali, tím byli zuřivější
a naši lidé každou neopatrnost platili
svými životy.

Národní výbor, který se tehdy vlast-
ně jmenoval Revoluční národní výbor,
musel být složen z lidí naprosto spo-
lehlivých. Vše mělo být pečlivě při-
praveno a čekat pak na další pokyny.
Tak přišel historický 5. květen, kdy si-
tuace u nás se změnila, ukvapeným
zásahem 4 našich občanů, kteří bez
nějaké přípravy a bez vědomí Baiera
chtěli německou posádku u nás od-
zbrojit.

Němci však se nemínili vzdát, byli
silně ozbrojeni a tak tento pokus byl
brzy zlikvidován a naši 4 občané byli
zatčeni a odvezeni do Milovic.
Jaroslav Baier musel se nyní ihned
prohlásit předsedou Revolučního NV
a spolu s vrchním četnickým stráž-
mistrem Dlouhým vyjednával s ně-
meckým majorem o propuštění zatče-
ných. Ten však nechtěl ani slyšet, na-
opak vyhrožoval, že nechá celé
Kostomlaty letectvem rozbít. K tomu
však již nedošlo, neboť oni už přichá-
zeli k rozumu, viděli již svou věc pro-
hranou a nechtěli si dělat ještě více ne-
přátel než jich měli.

Tři dny však pobyli naši 4 zatčení
v Milovicích. I Revoluční národní vý-

bor zahájil svou činnost v tomto slože-
ní: předseda Jaroslav Baier st., mí-
stopředseda Boh. Krupička, členové
Josef a Rudolf Brynychové, Jos.
Fidler, Jan Kraus, Jar. Hron, Frant.
Krupička, Jar. Baier ml., Frant.
Procházka a Ol. Pabišta.

Kancelář jeho byla v Sokolovně, kde
bylo stále živo, neboť události nyní
přímo letěly.
Praha, která s Němci stále ještě bojo-

vala, volala o pomoc a my ve snaze za-
bránit případný postup Němců ku
Praze, postavili jsme 2 zábrany,
ovšem bez svolení předsedy NV
Baiera.

Německá posádka, která se rozhodla
odcestovat k Nymburku, však nařídi-
la a my museli zábrany opět rozbořit.
Nedalo se nic dělat, Němci byli plně
vyzbrojeni a my se na odpor postavit
nemohli.

V této chvíli byl u sochy sv. Jana,
před starou školou Němci zadržen
18letý hoch Šrajer z Nymburka, který
naší obcí projížděl jako spojka RNV
z Nymburka. Byl u něho nalezen re-
volver a to tehdy stačilo. Němci jej od-
vezli do Milovic, kde byl ještě týž den
zastřelen.

Škoda toho chlapce, který zemřel na
prahu naší svobody! To bylo 7. květ-
na.

Po kapitulaci Němců, kterou tito
v Berlíně před spojeneckými generály
podepsali, začalo hotové stěhování
Němců z našeho kraje, kteří již byli ú-
plně bezhlaví. To bylo po 6. květnu.
Každý z nich se za každou cenu hleděl
dostat do zajetí Anglo-Američanů,
kteří byli v této době v západní části
našeho státu.

LISTUJEME KRONIKOU A VZPOMÍNÁME, JAKÉ TO BYLO U NÁS V OBCI PŘED ŠEDESÁTI LETY

Dnes je to již historie

Pokládání věnců u příležitosti 60. výročí osvobození. foto: archiv OÚ

Rok 1945 na Nymbursku, na židli sedící je předseda RV a učitel Jaroslav Baier.
foto: archiv OÚ

Pokračování na straně 4.



Rekonstrukce ulice v Rozkoši je dokončena. Foto: M. Dvořáková
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LISTUJEME KRONIKOU A VZPOMÍNÁME, JAKÉ TO BYLO U NÁS V OBCI PŘED ŠEDESÁTI LETY

Dnes je to již historie
Z Rusů měli panický strach, neměli

čisté svědomí ze své činnosti v zemi
Sovětů!

Naší obcí, hlavně po dráze směrem
k Lysé, procházely celé stovky Němců,
civilistů i sběhlých vojáků s ranci a
nejnutnějšími zavazadly. I po silnici
od Nymburka k Lysé jich spousta pro-
cházelo a projíždělo a to vše jen a jen
k západu k Američanům k nimž se
však již nedostali.

8. května již končila všechna svobo-
da Němců, kteří až dosud byli rozptý-
leni a každý si vedl na svou pěst.

Nyní byli již jako zajatci, byli sesku-
pováni v transporty a celé takové tisí-
cové kolony, byli jich provedeny naši-
mi vojáky a dobrovolníky naší obcí,
směrem k Milovicím, kde byl velký
sběrný tábor.

Němci byli morálně a fyzicky úplně
zničeni a cestou padali jako mouchy.

Tak skončila celá sláva té vychvalo-
vané a prý neporazitelné německé ar-
mády.

Někteří se pokusili o útěk a byli za-
střeleni, několik jich v naší obci vysí-
lením padlo a zemřelo.

Všichni byli pak společně s 3, kteří
zemřeli v maďarském sanitním vlaku,
který stál v kostomlatské stanici asi
10 dní, pochováni na našem hřbitově
v rohu márnice.
Bylo jich celkem 12 a kaplan Linhart

jim i společný hrob vykropil.
Každý z Němců, kdo uměl jen trochu

česky prohlašoval se za Čecha, nebo
aspoň za Vídeňáka a vůbec každý pro-
hlašoval, že on za nic nemůže a že byl
vždycky proti Hitlerovskému nacis-
mu. Inu situace se obrátila v celé kolo
a těžko bylo hledat nevinného!

Celý německý národ byl vinen!
Asi 40 Němců, mužů i žen bylo

k nám přivedeno pak ze sběrných tá-
borů a zde pak pracovali u velkostat-
ku a rolníků, což se jim, po době jejich
nadvlády a nadřazenosti, mnoho nelí-
bilo.
A nutno připomenout, že se k nim na-

ši lidé a vojáci chovali velmi korektně.
Ba i sovětští vojáci v porovnání s nimi
byli hotoví kavalíři, což si Němci roz-
hodně ani nezasloužili.

9. května asi v 8 hodin večer přijeli
k nám první, tolik očekávaní sovětští
vojáci, naši osvoboditelé. Byl to tanko-
vý oddíl.

Těžko se dá popsat, jak jsme je uví-
tali! Na tento okamžik jsme tolik roků
v tak hrozných útrapách a nejistotách
čekali.

To byla chvíle, na kterou se nezapo-
míná! Toho líbání, objímání, povídá-
ní a dorozumívání!

Pokračování ze strany 3. Naši lidé radostí plakali, přípitky na
šťastné shledání nebraly konce.

Druhý den se Kostomlaty oblékly ve
slavnostní šat! Všude květin, vlajek a
praporů v našich i sovětských bar-
vách. Děvčata v národních krojích
procházela obcí v průvodu našich bra-
tří osvoboditelů, kteří však již téhož
dne museli od nás odjet.

11. května, při přesunu vojsk Rudé
armády na našem území, plných 24
hodin projížděla naší obcí ruská voj-
ska všech zbraní. To byla podívaná!
Naši lidé takřka nespali, nevařili a
vůbec celý náš život vyšel z normál-
ních kolejí.

Naše radost byla však zkalena tra-

gickou událostí! Na přejezdu dráhy u
strážního domku čís. 237, mezi
Kostomlaty a Rozkoší došlo k neštěstí,
když z neznámé příčiny (podle tvrzení
službu konajícího strážníka si prý
Rusové sami zvedli závory), vjel vlak
jedoucí od lysého ruských povozek,
přičemž 3 sovětští vojáci byli usmrce-
ni a 2 těžce raněni.

Jaká to ironie osudu! Vojáci, kteří
prošli tolik front a prodělali tolik bo-
jů, zahynuli, když jejich boj byl již do-
bojován! Škoda.

Na našem hřbitově jsme je pak se vší
pietou pohřbili.“
Čerpáno z kroniky obce, kterou psal

Antonín Černý

Letošní Máje se opět vydařily! Foto: J. Keltnerová
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Na dubnovém vefiejném zasedání
obecního zastupitelstva se živû disku-
tovalo. Dotazy pfiítomných byly zamûfie-
ny pfievážnû na dûní v obci, proto nû-
které z nich zvefiejÀujeme. Myslíme si,
že odpovûdi by mohly zajímat i vás. Na
vûtšinu otázek reagovala místostarost-
ka obce mgr. Hercoková, ale i ostatní
zastupitelé. Jména tûch, ktefií se tázali,
i tûch, ktefií odpovídali, jsou uvedena
v závorce.

Pfiipomínka (p. Touš) - zábradlí u bý-
valého pavilonu matefiské školy (dnes
Hallpe) je opût poškozené. Je zde tfie-
ba zvolit jiné fiešení, než každou chvíli
zábradlí opravovat.

ZároveÀ pan Touš poukázal na zá-
pach z odpadÛ dešÈové kanalizace.
Odpovûì (mgr. Hercoková) - rada ob-

ce se již tímto problémem zabývala
a rozhodla pfiemístit chodník blíže k pa-
vilonu tam, kde je již nyní vyšlapaná
cestiãka. Zábradlí se posune na ùroveÀ
dnešního chodníku.

Co se týãe zápachu z dešÈové kanali-
zace - pfiipomínku budou fiešit ãlenové
komise životního prostfiedí, ktefií pro-
jdou obcí a zjistí, které domy vypouštû-
jí odpad do dešÈové kanalizace.

Pfiipomínka (mgr. Hudcová) - v dobû
víkendu, v prÛbûhu soboty a nedûle,
jsou v obci vždy poniãeny odpadkové
koše, dopravní znaãky, jsou pfievráce-
né popelnice. Není možné požádat pro
tyto dny o pomoc policii?

Odpovûì (ing. Dvofiák) o zvýšenou
pohotovost pro tyto dny v obci již rada
policii požádala.
Dotaz (p. Brynych) - naše obec se za-

ãlenila do svazku Mikroregion
Nymbursko. Kolik je v nûm obcí a jaký
to má význam?

Dále se tázal, kdo rozhoduje a dává
souhlas k zavážení polních cest staveb-
ní sutí a kdo dovolil zasypávat potok

Vlkavu u železné lávky.
Odpovûì (mgr. Hercoková) - ve svaz-

ku Mikroregion je zatím 18 obcí.
(Podrobnûjší informaci zvefiejÀujeme
v tomto ãísle v jiném ãlánku)

Na druhý dotaz odpovûdûl pfiedseda
stavební komise R. ¤asa. Obec k tûm-
to zavážkám souhlas nedala a pozem-
ky v blízkosti potoka Vlkava, patfií
Povodí Labe.

Dotaz (M. Škorniãka) - kdo zodpovídá
za vyãištûní hradla na Vlkavû, které je
ucpané a v potoce jsou naházené
pneumatiky.

Odpovûì (mgr. Hercoková) - jak již
bylo fieãeno - Vlkava patfií pod Povodí

Co zajímalo naše občany
Labe se sídlem v Mladé Boleslavi.

Nûkolik pfiipomínek bylo i na špatný
stav chodníkÛ v obci. H. Tanglová po-
ukázala na poniãený chodník v ulici 9.
kvûtna, na dezolátní stav chodníku
u Kfiížku upozornil pan Borový.

Odpovûì (ing. Dvofiák) - chodník v u-
lici 9. kvûtna se bude opravovat ještû
letos, ale v rámci obce je chodníkÛ po-
mûrnû hodnû a peníze na jejich opravy
nestaãí. Proto se, podle finanãních
možností, opraví každoroãnû vždy jen
nûkterý ùsek.

Podle záznamu z jednání upravila M.
Holcmanová

Měsíc květen je považován za nej-
krásnější měsíc v roce. Má však ještě
další prvenství: jediný ze všech měsí-
ců v roce má dvě pojmenování: starší
máj (z latinského maius) a mladší
květen (podle přírody, která v tuto
dobu kvete). Málokdo však ví, že ná-
zev květen je u nás znám teprve 200
let. Užil ho poprvé jeden z tvůrců no-
vodobé češtiny Josef Jungmann r.
1805 při “počešťování„ francouzského
přírodního románku F.R.
Chateaubrianda. Starší označení pá-
tého měsíce se však ještě dlouho udr-
žovalo a je dosud poměrně živé. Užil
ho i Karel Hynek Mácha pro svou ne-
smrtelnou báseň z roku 1836 - Máj.

■ Sníh v máji - hodně trávy.
■ V máji vlhko, chladno - bude
vína na dno.
■ Na mokrý květen přichází su-
chý červen.
■ V máji hřímoty nedělají tram-
poty.

Květnové pranostiky
■ Chladno a večerní mlhy v máji
hojnost ovoce a sena dají.
■ Májová vlažička - poroste tra-
vička, májový deštíček - poroste
chlebíček.

Čerpáno z knihy Medardova ká-
pě aneb Pranostiky očima mete-
orologa

od Jana Munzara

ČTVRTEK PRO OBCE KOSTOMLA-
TY, ROZKOŠ, LÁNY, HRONùTICE,
VÁPENSKO

Vzhledem k neustálým zmatkÛm s vý-
vozem popelnic v našich obcích, nám
Technické služby Nymburk poskytly
v mûsíci dubnu tuto tabulku, ze které
vyplývají termíny vývozu popelnic dle
jednotlivých barev známek.

Žlutá svozová známka: 
12. 5.,  26. 5., 
9. 6.,  30. 6. 
14. 7.,  28. 7., 
4. 8.,  18. 8., 
1. 9.,  15. 9.,  29. 9., 
6. 10.,  13. 10.,  20. 10.,  27. 10.

Modrá svozová známka
12. 5.,  26. 5., 
9. 6.,  30. 6., 
14. 7.,  28. 7., 
4. 8.,  18. 8., 
1. 9.,  15. 9.,  29. 9., 
13. 10.,  27. 10.

Červená svozová známka
12. 5.,  
9. 6., 
14. 7., 
4. 8., 
1. 9., 
6. 10.,  13. 10.,

Rozpis svozových 
dnÛ 2005

Měsíc po nákladném vyčištění vypadá Hluboký příkop takto. Občané, kteří vy-
pouštějí septiky přímo do tohoto příkopa nebo do dešťové kanalizace by se nad se-
bou měli zamyslet! Věřte, že není příjemné mít toto pod oknem. Foto: Fr. Touš
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Letošní zima byla nezvykle dlouhá
a všichni, ktefií ãekali netrpûlivû na prv-
ní hfiejivé sluneãní paprsky, jsme se do-
ãkali. Zde jsou nové a zaruãenû ty pra-
vé zprávy ze školy:
❑ Divadelního pfiedstavení Strakonic-
ký dudák se 10. 3. zùãastnili žáci dru-
hého stupnû v Hálkovû divadle
v Nymburce.
❑ Stolní tenis ve škole je výsledek no-
vé aktivní spolupráce mezi školou
a Sokolem Kostomlaty nad Labem -
každý pátek probíhá kroužek výuky to-
hoto sportu ku spokojenosti obou
stran.Vše zaãalo turnajem.
❑ Nymburští skauti nabídli zapojení na-
ší školy do projektu Ekorekord 2005
sbíráním víãek od PET lahví. Soutûž
probûhla ve 140 tfiídách celého okresu,
po celkovém vyhodnocení obsadili žáci
9. tfiídy naší školy druhé místo a dûti
ze druhé tfiídy byly tfietí, šestá skonãila
tfietí tfiída.
❑ 15. 3. probûhla v ZŠ kontrola hos-
podafiení, kontrolní komise obecního
ùfiadu konstatovala provoz bez pro-
blémÛ a bez závad!
❑ V pondûlí 21. 3. pfiijeli hudebníci pod
názvem Countrio a provedli dûti hu-
debními zákoutími folkové a countriové
hudby, pfiítomni byli redaktofii deníku
Nymbursko.
❑ Den pfied Velikonocemi probûhl ve
škole volejbalový turnaj žákÛ druhého
stupnû. Po prázdninách mûly dûti ještû
dva volné dny z dÛvodÛ hlavnû energe-
tické ùspory a nutné zdravotní rekonva-
lescence po chfiipkových ùtocích.
❑ Zùãastnili jsme se recitační soutûže
a v ní postoupila naše soutûžící Eliška
Hradilová ze druhé tfiídy do krajského
kola v Mûlníku.
❑ Fotbalového turnaje Coca-cola cupu
se v Sadské zùãastnilo naše družstvo
klukÛ, stalo se 31. 3.
❑ Na majetku ve škole začíná dÛ-
slednû hlodat zub času: generálku
musely podstoupit oba vysavaãe, myã-
ka nádobí a praãka - tyto jsme ještû
zvládli vlastními silami, pak se definitiv-
nû rozložila škrabka na brambory a se-
kaãka trávy. Otázka ãasu, kdy budou
následovat další, stejnû letité pfiístroje.
Je dobré vûdût, že nic nevydrží vûãnû
a o majetek je dobré se prÛbûžnû sta-
rat.
❑ Podûkování patfií ãlenu rady panu
Poncovi za vstfiícnou nabídku pomoci
pfii posekání travnatých ploch ve škole.
❑ ¤editel školy pfiedal zástupcÛm obce

návrh na nový systém vytápûní ško-
ly, ušetfií znaãné finance a odstraní vy-
tápûní dvora i kanálÛ pod školou .
❑ Velkou zásluhou pfiedsedy finanãní
komise Ing. Dvofiáka škola eliminuje
vleklé potíže v systému financování
školy v roce 2005.
❑ 4. 4. probûhla ve škole schÛzka ãle-
nÛ Rady školy, pozvání pfiijal fieditel
školy.
❑ Klub mladého diváka navštíví ve
ãtvrtek 18. 5. Divadlo Rokoko a jeho
abonenti shlédnou pfiedstavení Rychlé
šípy II.
❑ Všichni žáci deváté tfiídy ùspûšnû se-
hnali svou stfiední školu - až na jedno-
ho, tomu stále držíme palce. Je dobré
vûdût, že pro všechny deváÈáky fun-
govaly od ledna kroužky pfiípravy na
pfiijímací pohovory, ne všichni však
tuto možnost využili!
❑ Od dubna provádíme postfiik školní-
ho hfiištû pfiípravkem Roundup a jeho
mechanické odplevelování. Situace se
stává neùnosnou, plevel je rok od roku
kvalitnûjší, dûtem se tato ãinnost za-
mlouvá stále ménû, o prašnosti plochy
nemluvû. Pfiíjemné zjištûní, že zástupci
obce zvažují získání grantu na položení
umûlého povrchu.
❑ 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.
❑ Ve stfiedu 13. 4. probûhla ve škole
gymnastická presentace žákyÀ 7. - 9.
ročníku pod vedením Mgr. H. Vránové,
velmi dobfie pfiipravená akce dýchala
atmosférou opravdových závodÛ.
❑ Zástupci Úfiadu práce v Nymburce
mûli ve ãtvrtek 14. 4. pravidelnou bese-
du o volbû povolání se žáky 8. roãníku.
❑ Černoši ve škole se objevili ve stfie-
du 20. 4., objednáno bylo komunikaãní
pfiedstavení na téma Jihoafrická repub-
lika.
❑ Za presentaci školy na vefiejnosti
je dÛležité podûkovat p. H. Pokorné,
ùãastní se s dûtmi akcí v obci jako jsou
Vítání obãánkÛ, Posezení s dÛchodci,
Louãení se žáky v MŠ
❑ V dopoledních hodinách 21. 4. byla
ve škole odcizena akuvrtaãka, vše šetfií
policie âR.
❑ Pfiedposlední Pedagogická rada pro-
bûhla 25. 4. a projednala dle pfiiprave-
ného obsahu výsledky prospûchu
a chování za 3.Q. Tentýž den probûhly
tfiídní schÛzky rodiãÛ.

❑ 1. místo v soutûži v pfiedlékafiské
první pomoci konané v silné konku-
renci 28. 4. v areálu SZŠ v Nymburce,
získalo pod vedením Mgr. H. Vránové
družstvo našich dûvãat (Aneta Švond-
rová, Saša Hrušková, Martina
Petrášová).
❑ Pohár rozhlasu v atletice probûhl 3.
a 4. 5. na tartanové dráze Sportovního
centra v Nymburce a odhalil naše vel-
mi prÛmûrné výsledky v lehkoatletic-
kých disciplínách (že by plánovaný no-
vý povrch školního hfiištû ovlivnil i bu-
doucí výsledky našich žákÛ?).
❑ V ùterý 10. 5. probûhla pravidelná re-
vize elektrických pfiístrojÛ.
❑ V ten samý den se naše dûti zùãast-
nili fotbalového turnaje Mc Donalds
cup v Lysé nad Labem, tak jako starší
kolegové v Coca cola cupu nepostoupi-
li do krajského kola.
❑ Pod vedením Mgr. R. Musilové se
pfiipravuje družstvo na dopravní sou-
tûž, plánovanou na pondûlí 16. 5.
LoÀského roku se družstvo probojovalo
až do republikového finále, kde skonãi-
lo na 5. místû.
❑ Pravidelná výuka na dopravním hfiiš-
ti ãeká žáky 4. roãníku ve ãtvrtek 19. 5.
❑ Žáci 6. - 7. roãníku se pojedou podí-
vat 19. 5. do Zoo ve Chlebích a nav-
štíví i blízkou rozhlednu.
❑ V ùterý 24. 5. se již tradiãnû zùãastní
naše dûti slavnostního vyhlášení vý-
sledkÛ výtvarné soutûže Hasiãského
sboru v Nymburce, tentokrát se zùãast-
ní i s rodiãi.
❑ Den dûtí plánujeme na pátek 27. 5.,
tentokrát formou soutûžní, s plnûním
ùkolÛ na stanovištích rozesetých po ob-
ci, vše na téma: Znalosti o státech EU,
den bude pokraãovat turnaji ve vybíje-
né a volejbale.
❑ Své místo ve školním kalendáfii už
mají zakotveny školní výlety, odehrají
se od poãátku ãervna v tûchto lokali-
tách: Mšeno, Doksy, Ostružno, ŠiklÛv
Mlýn.
❑ Odstávka školní kuchynû probûh-
ne od 25. 7. do 14. 8. 2005.
❑ Vedení školy sestavuje skladbu pfiíš-
tího školního roku (pfiedstavena bude
na poradû dne 23. 5.) do procesu by se
již mûla vrátit po dlouhé rekonvalescen-
ci po ùrazu na místním nádraží p. uãi-
telka Milena Formánková.

Hezké a klidné prožití jarních dnÛ od
všech ze školy, aby sluneãní paprsky
vyhladily chmury ve tváfiích i duších.

Mgr. Jaroslav Pfieučil, fieditel školy
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Zahrada MŠ prošla v měsíci dubnu
velikou rekonstrukcí. Děti nyní mají
k dispozici nové skluzavky a prolé-
začky. foto: J. Keltnerová

Ráda bych seznámila širší vefiejnost
se závûreãnou fází projektu, na kterém
pracujeme s kolektivem zamûstnancÛ a
za pomoci rodiãÛ, OÚ a rÛzných spon-
zorÛ od mého pfiíchodu do MŠ v roce
1998.

Byla jsem tenkrát nadšena z rozlehlé
zahrady MŠ, souãasnû jsem promýšle-
la, co všechno by bylo dobré zmûnit,
vylepšit. A tak jsme rozjeli postupnou
rekonstrukci. Není jednoduché tak vel-
kou plochu udržovat. Zahrada se nevy-
užívala celá, tráva na okrajových ãás-
tech se sekala postupnû dle potfieb
chovatelÛ králíkÛ. Pokrokem další se-
zóny bylo strojové sekání celé plochy
zahrady s tím, že jsme vlastními silami
museli zabezpeãit shrabání. Po pracov-
ní dobû jsme se všechny vystfiídaly, po-
mohli také rodiãe. Už tfietím rokem má-
me pohodu. Firma p. Pafiízka poskytuje
moderní sekaãku se sbûrným košem a
s tou pan Škorniãka vzornû celou za-
hradu udržuje.

Dalším problémem byl dûravý plot.
Ten jsme v loÀském roce  nahradili no-
vým. Odebral nám z rozpoãtu více jak
10000 Kã. S výmûnou nového plotu by-
ly souãasnû vykáceny plané kefie, které
prorÛstaly všemi kouty. Zahrada se
prosvûtlila, vypadá upravenû. Abychom
splnili aktuální hygienické požadavky,
bylo letos tfieba zakoupit ochranné sítû
na dvû používaná pískovištû. Stály
8000 Kã. Mohlo to být dražší, to kdyby-
chom další dvû pÛvodní pískovištû ne-
zrušili. Za pomoci rodiãÛ a sponzorÛ
jsme je již dfiíve postupnû pfiebudovali.
Z jednoho vzniklo posezení s místem
pro ohništû, které využíváme nejvíce na
konci školního roku pfii zahradní slav-
nosti. V druhém byly zabudovány stoly
a lavice. V teplých mûsících slouží ke
stolování i hrám.
Od poãátku dubna letošního roku jsme

rozjeli poslední etapu rekonstrukce za-

hrady. Byla vyvrcholením nûkolika jed-
nání s rÛznými dodavateli zahradních
tûlocviãných konstrukcí. Vybrali jsme
firmu Benjamin, která nabízí certifikova-
né výrobky dle platných norem.
Objednali jsme skluzavku a tûlocviãný
mnohoùhelník. Dlouhou životnost by
mûly zaruãit nosné konstrukce , které
jsou vyrobeny z lepených hranolÛ ze
severské borovice. Hranoly jsou pfiipev-
nûny na pozinkovaných konzolách, kte-
ré jsou ukotveny do zemû, takže dfievo
nepfiichází do pfiímého styku s podkla-
dem . Bezpeãnost dûtí je zajištûna širo-
kou dopadovou zónou, vyplnûnou pís-
kem nebo kaãírkem.

Za dfievûné konstrukce zaplatila MŠ
156356 Kã. A to jsme díky tatínkÛm,
ktefií byli ochotni ve svém volném ãase
dopadové zóny vykopat, ušetfiili 8000
Kã. Ty jsme mohli použít pro firmu, kte-
rá vnitfiní pÛdorys dopadových zón
zpevnila betonovými obrubníky. V prÛ-
bûhu mûsíce ãervence pfiiveze a zabu-
duje firma Benjamin ještû dvû dfievûné
kladiny - zdarma.

Chtûla bych touto cestou vyslovit po-
dûkování všem rodiãÛm, ktefií nám po-
máhali a pomáhají. Zejména tatínkové
si v posledním mûsíci utužili pfii kopání
hlíny a odstraÀování starých betono-
vých kvádrÛ svaly. Vstfiícného pfiístupu
všech si moc vážím a chci doufat, že to
tak zÛstane i nadále.

Investice do zafiízení zahrady není je-
dinou, do které jsme se letos pustili.
Díky vyjednání množstevní slevy, jsme
za výhodných podmínek objednali od
stejné firmy nábytek do tfiídy nejmen-
ších dûtí a stoly a židliãky pro pfiedško-
láky. Dodání - ãervenec 2005.

Cena cca 170 000 Kã pfiesahuje naše
souãasné možnosti, bude dle dohody
s dodavatelem postupnû splacena do
poloviny roku 2006.
V tomto pfiípadû je tfieba ocenit pfiístup

souãasné rady obce, která mûla pocho-
pení pro naše plány a navýšením roz-
poãtu o 20000 Kã napomohla jejich rea-
lizaci.

Helena Kratochvílová, fied. MŠ

Novinky z matefiinky

Pořadatelé dětského karnevalu v Kostomlatech. Foto: R. Novotná

Dûkujeme touto cestou všem sponzo-
rÛm, ktefií pfiispûli aÈ již finanãnû nebo
vûcnými dárky na dûtský karneval
v Kostomlatech n/L, který se konal dne
19. bfiezna 2005.

Mile jsme byli pfiekvapeni, když jsme
oslovili sponzory místní i mimo naší
obec a byli ochotni pfiispût bez ohledu
na to, zda se karnevalu zùãastní jejich
dûti.

Tûšíme se na další spolupráci s Vámi
snad v pfiíštím roce !! Pofiadatelé

Podûkování

Klub kamarádÛ KučerovcÛ - pražské
legendární hudební skupiny - rozšifiuje
své fiady u pfiíležitosti nastávajícího 60.
výroãí jejího vzniku a nepfietržité ãin-
nosti. Bezplatné a výhodné ãlenství.
Informace a pfiihlášky (za dopisní
známku) na kontaktní adrese: Bedfiich
Jan Skoãdopol (KKK), âiklova 21, 140
00 Praha 4 - Nusle, nebo telefonicky
241 405 152, mobil: 721 253 282.

Bedfiich Jan Skočdopol, Praha 4

Omluva
V minulém ãísle Kostomlatských novin

jsme v ãlánku „poselství T. G. Masary-
ka„ uvedli, že T. G. Masaryk zemfiel 18.
09. 1937. Správnû mûlo být 14. 09.
1937. Za tuto chybu se omlouváme.

Nabídka vstupu
do Fan-klubu
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Účastníci turnaje ve stolním tenisu se svými výhrami. Foto: R. Novotná

Společenská 
kronika

Blahopfiejeme k narozeninám:
paní Marii Hlaviãkové z Rozkoše
panu Václavu Hlaviãkovi 

do DD Podûbrady
paní Magdalenû Houdkové z Kostomlat
paní Boženû Keistové z Kostomlat

Mezi námi jsme pfiivítali:
Matûje Horáãka, nar. 21. 03. 2005
Martina Kukala, nar. 25. 03. 2005

Rozloučili jsme se:
s panem Karlem Dubským z Kostomlat
s paní Marií Jankovskou z Kostomlat
s panem Martinem Brzákem 

z Kostomlat
s panem Jaroslavem Jandou 

z Kostomlat

Všechna mužstva oddílu kopané po-
kraãují ve svých mistrovských soutû-
žích.
A - mužstvo:

V prÛbûhu jarní ãásti soutûže se se-
stavy vrátil po vážném zranûní nohy
nejzkušenûjší hráã M. Sporiš. Po 6-ti
odehraných kolech je vidût jak moc
nám chybûl. Ve zmínûných zápasech
jsme 4x vyhráli a 1x remizovali.
Kostomlaty - Pátek 2:1, Pofiíãany -
Kostomlaty 0:0, Kostomlaty - Opoãnice
2:0, Podûbrady “B„ - Kostomlaty 1:2,
Kostomlaty - Hofiátev 3:1. Zápas ve
Vrbici byl poznamenaný tradiãní kosto-
mlatskou akcí - Staroãeské máje, kte-
rých se zùãastnila velká ãást hráãÛ
a zápas jsme museli odehrát ve velmi
kombinované sestavû, kde vypomáhali
i hráãi „staré gardy”. I pfies neùãast 5-ti
hráãÛ základní sestavy jsme vyhráli 4:2
(pol. 4:1). V brance podal dobrý výkon
M. Hanousek, do zápasu se zapojili i F.
Tykva, J. Petráš a P. Dudla. Do Vrbice
nás pfiijel podpofiit starosta obce A.
Bárta a starosta Sokola J. Ponec.
A myslím, že s výkonem mohou být
spokojeni.
Dorost:
Dorost pomalu ale jistû kráãí k vítûzství

v okresním pfieboru a postupu do kraj-
ské soutûže. V jarních zápasech nepo-
znali hofikost porážky a i když nûkdy to
nebylo hernû dobfie, bojovnost a herní
nadšení slavilo ùspûch. Pokud mužstvo

postoupí, bude nutné kádr posílit, aby-
chom nehráli za rok pouze o záchranu
a nedûlali ostudu.

Vûfiíme, že dorostenci dotáhnou sna-
žení do vítûzného konce a pfiíští sezónu
se budeme dívat na kvalitní dorostene-
cký fotbal.
Žáci:
Žákovské mužstvo prochází nelehkým

obdobím. Již tak ùzký kádr pozname-
návají zranûní zkušenûjších hráãÛ, na-
víc morálka nûkterých dalších je velice
špatná, smysl pro kolektiv jim nic nefiíká
(nebo, že by snad byli na vinû rodiãe?).
V obou posledních zápasech shodou
okolností domácích jsme utrpûli kruté
porážky 10:1, 8:0, pfiesto bychom ve
hfie našli pár dobrých fotbalových mo-

mentÛ. Pfiejme to jim i nám všem.
Nadále pfietrvává problém na trenér-
ském postu.

Pfiestože Z. âemuse doplnil J. Petráš,
není situace vzhledem k jejich pracov-
nímu vytížení ideální. Proto i nadále
vyzýváme všechny zájemce o práci
s mládeží - pfiijìte mezi nás.
Pfiípravka:

Pokraãuje v soutûži se stfiídavými ùs-
pûchy. V druhé polovinû tabulky je její
umístûní v tabulce. Nûktefií starší pfiešli
do žákÛ a zÛstali zde mladší roãníky.
Závûrem vás zveme na 5. ročník žá-

kovského turnaje MEMORIÁL OTA-
KARA ZDE≈KA, který se uskuteční
11. června 2005.

Rudolf ¤asa

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

O velikonoãních svátcích uspofiádal
oddíl stolního tenisu TJ Sokol
Kostomlaty nad Labem 1. ročník tur-
naje ve stolním tenisu. Za ùãasti 14
závodníkÛ se ve tfiech kvalifikaãních
skupinách bojovalo o celkem šest po-
stupových míst do finálové skupiny. Ta
se odehrála 1. dubna ve vinárnû U Evy
a urãila prvního vítûze, kterým se stal
Marek Apjar. Druhý se umístil J.
Janovský a tfietí skonãil R. Skoba.
Všech šest finalistÛ obdrželo hodnotné
ceny a všichni potvrdili, že se systé-
mem turnaje, jeho organizací i závûreã-
ným hodnocením byli spokojeni a tûší
se na pfiíští rok.

Vyvrátily se i pochybnosti o tom, že

ùãast hráãÛ hrajících závodnû soutûž
za Kostomlaty znehodnotí ùroveÀ tur-
naje a lze si jen pfiát, aby pfiíštû byla již
ùãast mnohem masovûjší, vždyÈ tento
krásný a nenároãný sport zde má mno-
ho pfiíznivcÛ.

Závûrem je tfieba podûkovat majite-
lÛm restaurací U RadouškÛ a U Evy
za to, že nám bezplatnû umožnili v pro-
storách jejich zafiízení odehrát velkou
ãást turnaje, a všem ùãastníkÛm za pfií-
kladnou bojovnost a sportovní chování
v prÛbûhu celého turnaje.

V pfiíštím ãísle pfiineseme výsledky
mužstva stolního tenisu TJ Sokol
Kostomlaty i celkové zhodnocení sezó-
ny. P. Adamčík

Stolní tenis v Kostomlatech

ZPRÁVY Z KOPANÉ


