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Kostomlatské 
noviny

NA KOLE Z POLABÍ AŽ NA HRANICI NùMECKA

Pro další rozvoj turistiky
Ing. Vladislav ŠÈastný, pfiedseda Spolku pro rozvoj mûsta Lysá nad Labem,

spolu s europoslancem Mgr. Hynkem Fajmonem zorganizovali úspûšný se-
mináfi pro starosty obcí, jejichž katastr sousedí s Labem. Semináfie v restau-
raci U gurmána v Lysé nad Labem se dále zúčastnili: ing. arch. Jan Ritter,
místostarosta mûsta Hranice Mgr. Miloslav Wildener, zástupce ČD ing.
Votava, zástupci Povodí Labe ing. Bažant a ing. Pejgl, zástupci Krajského ú-
fiadu p. ing. Pfienosil, ing. Martin a Mgr. Kopecký, zástupce Státního fondu
dopravní infrastruktury ČR Mgr. René Bartoš a další fandové cykloturistiky.

Po pfiivítání a ùvodních slovech ing.
ŠÈastného vystoupil europoslanec p.
Mgr. Fajmon, který ozfiejmil práci ães-
kých zástupcÛ v Evropském
Parlamentu a pfiipomnûl složitosti jed-
nání parlamentu a i to, že âR se v roce
2005 zafiadila na pfiedposlední místo
v ãerpání finanãních prostfiedkÛ z EU,
poslední byl Kypr. ZdÛraznil, že nové
plánovací období EU na léta 2007 až
2013 pfiedpokládá jedineãnou možnost
získání až 100 mld. Kã roãnû pro âes-
kou republiku. Bude také zfiízen nový
fond Pro rozvoj venkova od 1. 1.
2007 a na budování cyklotras a roz-
voj cykloturistiky, budou-li ucelené

smysluplné projekty, je možné zís-
kat finance od EU.

Pan architekt Ritter, neùnavný propa-
gátor a projektant cyklotras, pfiiblížil his-
torii budování cyklotras ve stfiedních
âechách i plán cyklostezky od prame-
ne Labe až po hranice s Nûmeckem.
Své vystoupení doplnil videoprojekcí.
Úsek cyklostezky Polabí v nymbur-
ském okrese pfiedstavuje 35 km.
Celá trasa od pramene po hranici
s Nûmeckem potom 395 km, místy po
obou stranách. Na ùzemí Stfied. kraje je
zpevnûných cyklostezek 126 km, a ne-
zpevnûných 74 km. Dobudování cyk-
lostezky kolem Labe na ùzemí âR

pfiedstavuje ãástku 300 mil. Kã.
Zástupci Povodí Labe ve svém vy-

stoupení konstatovali, že rozvoji cyklo-
tras na svých pozemcích nebrání, ale
požadují dodržení dvou základních
podmínek. Asfaltované ãi jinak uprave-
né bezprašné povrchy cyklostezek mu-
sejí mít šífii pro projetí težké techniky
a ùnosnost 20 tun, další požadavek je
zfiízení a ùhrada vûcného bfiemene.

Mgr. Bartoš ze SFDI konstatoval, že
pamatují s financemi i na cyklotrasy.
V roce 2004 vydalo SFDI na vybudová-
ní cyklostezek 60 mil., v loÀském roce
již 100 mil a letos bude tato ãástka zfiej-
mû o trochu vûtší. Nadûji na získání
prostfiedkÛ mají cyklostezky propojující
republiku, což cyklostezka Labe je.
Členové rady Stfiedočeského kraje
rozhodnû projekt cyklostezky
Stfiední Polabí podpofií, ale iniciáto-
rem a organizátorem být nechtûjí.

Velkým aplausem bylo odmûnûno vy-
stoupení místostarosty z mûsta
Hranice, který na videozáznamu i prak-
tickými radami upozornil asi 60 pfiítom-
ných ùãastníkÛ semináfie na problémy
legislativy pfii získávání povolení na lini-
ové stavby, mezi které cyklotrasy patfií.
Jen nesrovnalosti v evidenci soused-
ních katastrálních ùfiadÛ, pfiípadné nové
zamûfiení stojí hodnû penûz a zaberou
spoustu ãasu. Pfies vstfiícnost bývalého
fieditele Povodí Moravy je jako mûsto
stálo hodnû penûz zfiízení vûcného bfie-
mena na vedení cyklostezky po jejich
pozemku a splnûní podmínky nosnosti
na 20 tun. Ve stfiednûtûžkém terénu tak
vyjde 1 km cyklostezky pfii šífii 3 m na 3
až 4,5 mil Kã. Pfiitom vlastní práce jsou
již pro vybranou firmu rutina. Nejvíce
starostí a problémÛ je pfii vypracováníLabská stezka začíná nedaleko pramene Labe ve Špindlerově Mlýně, dále po-

kračuje přes Hradec Králové, Pardubice, Kolín, Nymburk, Mělník, Ústí nad
Labem do Děčína. Měří 294 km. zdroj: internet Dokonãení na stranû 2.
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Pro další rozvoj turistiky

Z ARCHIVU - Z ARCHIVU

Zájem o historii a přírodu svého oko-
lí mnohdy dokázal dát dohromady
skupinu laických nadšenců, kteří se
zápalem a vervou propagovali a pro-
hlubovali své i jiných znalosti kraje,
ve kterém se narodili, žili a pracovali.

Kdokoliv jede vlakem z kostomlat-
ského nádraží, může spatřit na stěně
budovy zavěšenou mapu Kostomlat
a okolí. Je to památka na činnost
vlastivědného kroužku Mydlovar.

10. dubna 1961 byl iniciativou a zá-
sluhou pana Františka Vaňka (kroni-
káře obce) ustaven vlastivědný krou-
žek. Ten byl zapojen do tehdejší
Osvětové besedy, která sdružovala
kulturní organizace v obci. Kroužek si
předsevzal především provádět udržo-
vací práce v okolí zříceniny středově-
kého hradu Mydlovar, nacházející se
nedaleko Kostomlat a Ostré.
Ustavující schůze se konala v hostinci
U Hronů (nyní u Radoušků).

Na návrh Jaroslava Fryše
z Nymburka (člen okresní kulturní ko-
mise) a Svatopluka Šebka (ředitel
Polabského muzea v Poděbradech) byl
kroužek pojmenován Mydlovar. Ve své
době byl kostomlatský kroužek prv-
ním a snad jediným zájmovým sdru-
žením (s historicko vlastivědným za-
měřením) v nymburském okrese.

Zakládajícími členy se stali:
František Čermák (t.č. ředitel školy
v Kostomlatech), Jaroslav Fryš,
Miloslav Drda, Svatopluk Šebek, Oto
Řehák, František Vaněk, Václav
Vokoun, p. Bičák. Předsedou kroužku
byl zvolen František Vaněk, jednate-
lem František Čermák. Příští rok při-
stoupili další členové: Antonín
Brynych, Míla Kratochvíl, Alois
Nehasil, Josef Kuchta, Emilie
Vokounová.
Vedení kroužku hned po ustavení po-

čalo organizovat výlety a vycházky na
nejzajímavější lokality v blízkém
i vzdálenějším okolí (Mydlovar,
Ostrá, Přerov nad Labem, Poděbrady,
Praha). Další náplní činnosti kroužku
bylo pořádání odborných přednášek
(o historii Kostomlat, květeně, hou-
bách, obojživelnících v okolí..).

Nemalou zásluhu měl v roce 1963
kroužek na odhalení pamětní desky
na místním hřbitově MUDr.
Bohuslavy Keckové - první české lé-
kařky.

Zásluhou kroužku Mydlovar byly
rozšířeny sbírky Polabského muzea
v Poděbradech. Uvědomělí občané
Kostomlat prostřednictvím vedení
kroužku darovali některé pozoruhod-
né předměty ze svých hospodářství
a domácností i nahodilých terénních

nálezů (zemědělské nářadí a nástroje,
džbány, okříny, keramické střepy ná-
dob, část jeleního parohu, železnou
ostruhu, ba i lidskou lebku nalezenou
Františkem Vaňkem u Rozkoše v bý-
valém písečníku).

Činnost kroužku po roce 1966 ocha-
buje a kdy přesně zcela ustala a krou-
žek zanikl, se mi nepodařilo zjistit.
Bohumil Tuzar, archivář Státního

okresního archivu Nymburk

projektÛ a vydání stavebního povolení,
což v Hranicích zabralo 3 roky usilovné
práce. Kritizoval pfiemíru nesmyslných
zákonÛ a nafiízení, které brání rychlejší-
mu rozvoji cykloturistiky v âesku a vy-

zval pfiítomné, aby v ùsilí o prosazení
cykloturistiky vytrvali.

Závûrem ing. ŠÈastný informoval
o svolání další schÛzky v mûsíci ãervnu
letošního roku s tím, že pfiítomní zá-
stupci mûst a obcí spolu se sponzory
by mûli získat ve svých regionech širo-

Dokonãení ze strany 1. kou podporu prosazení tohoto trendu
moderního životního stylu - cykloturisti-
ky a pfiipravit ve svých rozpoãtech fi-
nance na podíl pfii výstavbû cykloste-
zek.

Antonín Bárta,
starosta obce

Vlastivědný kroužek Mydlovar v Kostomlatech n. L.

čas konání: pátek 14.00 - 22.00 hodin
sobota 8.00 - 14.00 hodin

1. volební okrsek: obfiadní místnost OÚ Kostomlaty nad Labem
komise: pfiedseda: Ladislav Kašiãka

zapisovatelka: Miroslava Cankáfiová
členové: Mgr. Hana Hudcová

Marie Holcmanová
Helena Koláfiová
Ivana Rutterová
Mgr. Milena Hercoková
Radmila Novotná

2. volební okrsek: sál hasičské zbrojnice Hronûtice
komise: pfiedseda: Miroslav Cankáfi

zapisovatelka: Helena Králová
členové: Jana Najmanová

Nadûžda Davídková
Jana Málková   
Anna Toušová

Volební lístky budou voliãÛm doruãeny do 30. kvûtna domÛ do schránek.
Kandiduje 26 politických stran na hnutí.

OÚ Kostomlaty n.L.

Volby do PS Parlamentu ČR
se budou konat ve dnech 2. - 3. června 2006

Výstavištû Lysá nad Labem Vás srdeãnû zve na výstavu NATURA VIVA 2006,
která se bude konat od 25. do 28. kvûtna. Pfiipravena je pestrá nabídka pro mys-
livce, rybáfie, vãelafie a milovníky  pfiírody. Výstavu doplní pfiedvádûní plemen lo-
veckých psÛ, ukázky sokolnického výcviku dravcÛ, vábení zvûfie, fiezbáfiství, síÈo-
vání, výroby loveckých nožÛ, živých a preparovaných ryb. Nebudou chybût ani au-
togramiády, módní pfiehlídky, odborné pfiednášky spolu s poradnami, laserová
stfielnice, výstava obrazÛ, zdobení perníãkÛ a výroba svíãek, ochutnávky specialit
a degustace vína. Dûti základních škol se zùãastní poznávací soutûže Den s Lesy
âR spolu s nauãnou stezkou. Bohatý doprovodný program Vás bude provázet po
celou dobu výstavy.

Otevírací doba je dennû od 9.00 do 17.00 hodin. Tûšíme se na Vaši návštûvu!

Pozvánka na výstavu
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V pátek 7. dubna uspofiádala âeská
obchodní komora spolu s poslaneckým
klubem Parlamentu âR pod záštitou
Výboru pro obranu a bezpeãnost konfe-
renci „Ochrana a bezpečnost obyvatel
na počátku 3. tisíciletí“. Konference za
ùãasti starostÛ a zástupcÛ podnikatel-
ské sféry se konala v pfiísálí divadla
v Mladé Boleslavi za ùãasti asi 60 osob.
Na konferenci vystoupili: ing. Vlastimil
Tlustý, CSc. - poslanec PSP âR
Jan Vidím - pfiedseda výboru pro obra-
nu a bezpeãnost PSP âR
MUDr. Milerová
MUDr. Jan Pláček - Sdružení záchran-
ných služeb âR
MUDr. Nekleren - senátor PS âR
gen. Šandor - bývalý náãelník zpravo-
dajských služeb âR
ing. Kratochvíl, PhDr. - HZS Praha
náčelník Policie ČR Ml. Boleslav
Mgr. Jifií Sucharda - místostarosta
Varnsdorfu
zástupce ČSOK

V ùvodu ing. Tlustý konstatoval neutû-
šený stav, kdy v âR se již pfies 15 let ne-
školí obyvatelstvo v první pomoci pfii mi-
mofiádných událostech, což se mimo ji-
né projevilo pfii letošních povodních, ale
i pfii lokálních ùnicích nebezpeãných
chemických látek, vûtších dopravních
nehodách, požárech a dalších událos-
tech. Poznamenal také, že škody pfii po-
vodních v letech 1997 - 2002 a 2006 se
vyšplhaly na 180 až 200 mld. Kã.
Preventivní opatfiení, které by jim zabrá-
nilo, by pfiišlo na 50 mld. Kã. Vyzdvihl ja-
ko pfiíklad obec Hofiín, kde starosta spo-
lu s deseti nadšenci zorganizoval „do-
mobranu“ a sami zajistili vytvofiení hráze
proti záplavám.

Kritizoval také malou podporu státu
SDH, kterých je v âR 300 tisíc a nemají
zajištûnu ani ochranu v zákonû pfii ùjmû
na zdraví. Poukázal na skutečnost, že
zrušením vojenské základní služby
a profesionalizací armády zanikl
ohromný potenciál techniky, odbor-
níkÛ a lidské síly, včetnû lékÛ a záze-
mí. Dnes fiada kasáren zeje prázdnotou
a dislokace dnešní profesionální armády
je problematická.

Poslanec Jan Vidím kritizoval nákup
nepotfiebných stíhaãek a problém náku-
pu cizích transportérÛ, neboÈ naše ar-
máda by se nemûla zamûfiovat na válku.
PodceÀuje se ochrana obyvatelstva a
vÛbec neexistuje „pfiíprava obãanÛ na o-
chranu životÛ a zdraví“.
MUDr. Nekleren poznamenal, že meto-

da politikÛ je hádání, metoda záchraná-
fiÛ je spolupráce. VÛbec se neosvûdãuje
pfiílišná centralizace HZS z okresÛ na
kraje, vãetnû dalších složek zdravotníkÛ
a policie. Dochází ke zmatkÛm nezna-
lostí místní situace a prodlužuje se doba
od nahlášení události do výjezdu.
MUDr. Milerová pfiipomnûla, že fiada
problémÛ je závislá na osobní odvaze
jednotlivce. Shrnula to do ãtyfi slov: vím
(vzdûlání, školení), umím (zruãnost,

procviãování), mohu (tûlesná zdatnost,
dispozice), chci (odvaha a stateãnost).
Mnoho lidských životÛ a tûžké ná-
sledky na zdraví jsou zpÛsobeny ne-
tečností a nevšímavostí občanÛ.

Generál Šandor pfiipomnûl, že dnešní-
mu âesku nehrozí válka, ale fiada hro-
zeb zpÛsobená korupcí, terorismem.
Islám, Taliban a Al-Kájda jsou proti no-
votám, ale využívají ke svým cílÛm tu
nejmodernûjší techniku. Jejich monitoro-
vání je složité, napfi. po jednom užití mo-
bilu tento zahazují a na další hovor pou-
žijí jiný. Na ùzemí âR pÛsobí fiada cizích
zpravodajských služeb, zejména rus-
kých. Není regulována ãinnost bezpeã-
nostních agentur, kde jsou mnohdy
v pracovním pomûru bývalí dÛstojníci
StB, kterých bylo propuštûno na 12 tisíc.
ČR a jiné státy by neumûly reagovat

na zastavení dodávek ropy z Iráku
a Venezuely, ceny by vzrostly na 100
US dolarÛ za barel.

V âR je nyní 47 tisíc policistÛ, problé-
my s odstupným a nepfiijetím zákona
o služebním pomûru zpÛsobilo odchod
kvalifikovaných policistÛ s dlouholetou
praxí.
Ing. Kratochvíl uvedl své postfiehy z 26-

leté práce preventisty a uãitele VŠ v prá-
ci HZS Hl. mûsta Prahy. Kritizoval ruše-
ní stanic HZS v Praze, pfiílišnou centrali-
zaci, problémy se zavedením linky 112
a další opatfiení ùfiedníkÛ od zeleného
stolu. Zákonem je napfi. stanoven čas
dojezdu do 15 minut jak hasičÛ, tak
i zdravotníkÛ, a pfiitom je technika
soustfiedûna tak, že to v praxi není
vždy možné.

Mgr. Sucharda promítl autentický prÛ-
bûh zorganizované tajné havárie auto-
cisterny s vysoce jedovatou chemikálií.
S nápadem seznámil hejtmana

INFORMACE Z KONFERENCE K SEBEOCHRANù OBYVATEL

Jednání, které bylo konkrétní a poučné
Severoãeského kraje s tím, že vše pro-
bûhne jako skuteãná havárie, ne jako
pfiipravované cviãení, v naprosté tajnos-
ti. Výsledek byl šokující. Událost se ode-
hrála na kfiižovatce ve mûstû, místo vy-
tékající chemikálie vytékala voda a kou-
fiily dýmovnice. Po dobu 20 minut nikdo
z pfiihlížejících osob nezavolal na tísÀové
linky, po 20 minutách toto uãinil zasvû-
cený pozorovatel, který se na to už ne-
mohl dívat. Hasiãi dorazili za 10 minut,
tedy od nehody za 30 minut, teprve na
místû si oblékali „skafandry“, a to dokon-
ce v dýmu na ulici. Policie dorazila za
dalších 15 minut, naprosto nevybavená
k takovému zásahu. Další minuty trvalo,
než zaãali vyzývat ãumily k vyklizení ne-
bezpeãného prostoru a do toho pfiijel lin-
kový autobus, který zastavil na zastávce
a otevfiel dvefie cestujícím vystupujícím
pfiímo do koufie z dýmovnice. Pfii oprav-
dové situaci by zde pfiišlo o život ãi bylo
postiženo na zdraví neskuteãnû moc ob-
ãanÛ. Místostarosta s hejtmanem oãe-
kávali rozumné vyhodnocení situace
a z ní pouãení. Místo toho se doãkali
stížností, jak si mohli nûco takového do-
volit, a to ze strany vedení HZS, Policie
i dalších státních orgánÛ.

V závûru vystoupil zástupce âSOK,
který uvedl, že komora má možnost po-
máhat obcím pfii vypracování havarijních
plánÛ, mají i kontakty na fiadu renomo-
vaných firem s technikou na pomoc pfii
krizových událostech.

Po skonãení konference a diskuse si
mohli ùãastníci prohlédnout nejmoder-
nûjší hasiãskou techniku záchranáfiÛ
a zdravotníkÛ. Celá konference byla pro
pfiítomné pouãením a pro zainteresova-
né výzvou situaci postupnû zmûnit k lep-
šímu.

Antonín Bárta, starosta obce

13. května se konaly tradiční Staročeské máje. V letošním roce je zahajovala
místostarostka obce Mgr. Milena Hercoková. Průvod krojovaných a diváků vy-
šel od Sokolovny a končil, jako tradičně, na Place, kde krojovaní zatančili sta-
ročeskou besedu. Ačkoli z počátku počasí nepřálo, nakonec se umoudřilo a celý
den byl pro všechny příjemným zpestřením květnového víkendu.

foto: Jana Keltnerová



Práce na výstavbě inženýrských sítí pro 39 rodinných domů. Dosud je zamluve-
no 33 parcel, 6 je ještě volných. foto: Antonín Bárta
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Prodej náhradních dílÛ

POUŽITÉ I  NOVÉ
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Lány 8, Kostomlaty nad Labem, tel. 723 607 150, 602 341 984
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1. záfií 2006 vstoupí v platnost zákon
ã. 136/2006 Sb., kterým se mûní nûkte-
ré zákony na ùseku cestovních dokla-
dÛ.

Nové cestovní prÛkazy budou obsa-
hovat strojovû ãitelné ùdaje a nosiã dat
pro uchovávání ùdajÛ o zobrazení obli-
ãeje, ùdajÛ o otiscích prstÛ, ùdajÛ zpra-
covaných na datové stránce cestovní-
ho dokladu a dalších bezpeãnostních
prvkÛ stanovených pfiímo použitelnými
právními pfiedpisy Evropského spole-
ãenství.

V pfiípadû, že obãan žádá o vydání
CP v kratší lhÛtû než 30 dnÛ, bude mu
vydán CP bez strojovû ãitelným ùdajÛ
a bez nosiãe dat s biometrickými ùdaji
ve lhÛtû do 15 dnÛ (tento CP nebude
obsahovat digitální zpracování fotogra-
fie a podpisu obãana).

Obãanovi staršímu 5 let, u nûhož ne-
ní možné pofiídit otisky prstÛ, se vydá
CP se strojovû ãitelnými ùdaji s nosi-
ãem dat, v nûmž jsou z biometrických

Vydávání cestovních pasÛ
ùdajÛ zpracovány pouze ùdaje o zo-
brazení obliãeje. ObãanÛm mladším 5
let se vydá CP bez nosiãe dat a bez
strojovû ãitelných ùdajÛ.

Nepovinnými ùdaji zapisovanými na
žádost obãana do CP jsou: oznaãení ti-
tulÛ a vûdeckých hodností a v CP rodi-
ãe ùdaje o dûtech mladších 15 let.

Žádost o vydání cestovního pasu
se strojovû čitelnými údaji lze podat
na OÚ dle místa trvalého bydlištû
nejpozdûji do 21. 8. 2006 (jedná se
o cestovní pasy současného vzhle-
du). Od 1. záfií 2006 budou nabírány
žádosti na CP se strojovû čitelnými
údaji s nosičem dat.

Cestovní prÛkazy s nosiãem dat ob-
sahujícím biometrické ùdaje o otiscích
prstÛ se budou vydávat ode dne 1.
kvûtna 2008.

Doba platnosti CP:
CP se strojovû ãitelnými ùdaji: 
obãan 5 - 14 let 5 let platný
obãan 15 let a straší  10 let platný

CP bez strojovû ãitelných ùdajÛ: 
obãan do 5 let  1 rok platný
nad 5 let  6 mûsícÛ platný
Cena za vydání: (od 1. 9. 2006)
CP se strojovû ãitelnými ùdaji: 
obãan 5 - 14 let 100,-Kã
obãan 15 let a více 600,-Kã
CP bez strojovû ãitelných ùdajÛ: 
obãan mladší 5 let 50,-Kã
obãan 5 - 14 let 1.000,-Kã
obãan 15 let a více 1.500,-Kã

Jana Keltnerová, OÚ Kostomlaty

Od mûsíce kvûtna do mûsíce fiíjna
budou Technické služby Nymburk
provádût svoz popelnic vždy jednou
za 14 dní, a to ve ãtvrtek v sudý týden.
Separační dvÛr

Separaãní dvÛr v Kostomlatech je
otevfien každý týden:
v liché týdny ve ãtvrtek: 
16.00 - 18.00 hodin
v sudé týdny v sobotu: 
9.00 - 11.00 hodin.

Žádáme obãany, aby na separaãní
dvÛr nevozili plasty. Kontejnery na
plasty se v Kostomlatech nacházejí u
nádraží a u Lacinových (roh ulic Na
Bahnech a 9. kvûtna)

OÚ Kostomlaty

Svoz popelnic

Kontejner na nebezpeãný odpad bude
pfiistaven na separaãním dvofie
v Kostomlatech nad Labem v sobotu
24. ãervna od 8 do 9 hodin.

Pfiistavení kontejneru
na nebezpečný odpad

NABÍZÍME

vysokorychlostní
internet

v Kostomlatech nad Labem
a nejbližším okolí

Bližší informace na adrese
www.ikostomlaty.net 

nebo:
Tomáš Tykva

Na Ladech 413
289 21 Kostomlaty n/L

tel: 602 614 729

Martin Bendl
Na Hrabovce 400

289 21 Kostomlaty n/L
tel:606 723 858

napfi: 
512Kbps 1:20 za 350Kč s DPH
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CO NÁS ČEKÁ OD 1. 7. 2006 NA SILNICÍCH

Pfiipravte se na nový zákon o silničním provozu
Od 1. ãervence 2006 nabude ùãin-

nosti zákon ã. 411/2005 Sb., o silniãním
provozu, který novelizuje v souãasnosti
platný zákon ã. 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních komunikacích a o
zmûnách nûkterých zákonÛ.
Hlavní zmûny v pravidlech:
● celoroční svícení: bude povinností
svítit celodennû celoroãnû (dosud bylo
povinností svítit v zimním období, tato
povinnost konãila tzv. letním ãasem)
● jízda pod vlivem alkoholu a drog -
zákon pfiináší vyšší sankce
● dûtské autosedačky - bude povin-
ností používat dûtské autosedaãky na
všech pozemních komunikacích
● povinné pfiilby pro cyklisty
● pfiedjíždûní cyklistÛ - povinnost dát
znamení o zmûnû smûru jízdy
● telefonování fiidičÛ za jízdy
● zastavení a stání - novela umožÀu-
je parkování nejen soubûžnû s chodní-
kem, ale i šikmo a kolmo, aniž by to
muselo být vyznaãeno pfiíslušnou do-
pravní znaãkou. Musí však zÛstat ales-
poÀ jeden volný jízdní pruh o šífice nej-
ménû 3 m pro každý smûr. Dále je za-
kázáno parkovat na vegetaci kolem sil-
nice, pokud to nedovoluje místní ùpra-
va.
● jízda v jízdních pruzích
● jízda po kruhovém objezdu - pfii
vjíždûní na kruhový objezd se nesmí

dávat znamení o zmûnû smûru jízdy
● jízda nákladních vozidel
● zákaz používání antiradaru

BODOVÝ SYSTÉM
¤idiã na základû dosažení horní hrani-
ce povoleného poãtu bodÛ (12) pfiijde
na jeden rok o fiidiãský prÛkaz a pfied

jeho získáním bude muset skládat opût
zkoušku. Bodové konto ovlivÀuje i roãní
doba bez pfiestupku, fiidiã tak sníží své
konto ãtyfimi body.

(Podrobnûjší informace naleznete na
www.novapravidla.cz/proc_nova_pravidla/)

Dlouho avizovaná pozvánka na dvacáté výročí oslav výstavby kulturního do-
mu v Mikulčicích a spojených oslav 865 let založení obce se uskutečnilo posled-
ní dubnový víkend. Trochu byl problém s obsazením malého autobusu pro 27 re-
prezentantů naší obce. Nakonec jela sestava složená ze zástupců nynějšího a dří-
vějšího zastupitelstva i dalších zájemců. Náklady na cestu i pobyt si hradil kaž-
dý účastník sám, řidič autobusu Fr. Bárta odjel zájezd bez nároku na honorář.
Hlavním večerním programem bylo vystoupení tří cimbálových kapel, největší
úspěch od mikulčických diváků všech věkových skupin sklidila cimbálová kape-
la Slovácko. foto: Mgr. Milena Hercoková

Společná návštěva Mikulčic

Pfiipomínáme obãanÛm Kostomlat, že
poplatek za stoãné za 1. pololetí letoš-
ního roku je splatný do 30. 6. 2006.
âástka je stejná jako v letech minulých,
tedy 322,-Kã/os./pololetí.

Zmûna je u osob, které zde trvale ne-
žijí - užívají nemovitost pouze rekreaã-
nû. Zde je poplatek stanoven na ãástku
322,- Kã/pololetí/nemovitost (pÛvodnû
bylo 140,- Kã/rok).

Poplatek je možno zaplatit pfievodem
z ùãtu, pfiímo do pokladny OÚ nebo slo-
ženkou, kterou na žádost zašleme.
Pokladní hodiny jsou: 
pondûlí 8.00 - 10.00 hodin
stfieda 15.00 - 17.00 hodin
(Pozn. všichni dlužníci byli 16. 5. 2006
pfiedáni firmû vymáhající pohledávky,
neboÈ k tomuto datu pfies veškerá upo-
zornûní neuhradili poplatky za odpady -
splatné do 28. 2. 2006 - a za stoãné -
splatné do 15. 12. 2005).

OÚ Kostomlaty nad Labem

Od mûsíce kvûtna jsou zmûnûna tele-
fonní ãísla Hasiãského záchranného
sboru Nymburk, z pÛvodního ãísla 325
513333 na telefonní ãíslo 950 865 111 -
ústfiedna. âísla 150 nebo 112 zÛstávají.

Platba poplatkÛ za stočné

Zmûna čísel
nymburských hasičÛ

Základní umûlecká škola Františka Antonína Šporka 
Lysá nad Labem, pobočka Kostomlaty nad Labem

Vás srdečnû zve na

Koncert žákÛ
Dne 29.kvûtna 2006 v hudebním sálku

v 17.00 hod. ZŠ Kostomlaty n/L

V rámci koncertu bude možno shlédnout výstavu prací žákÛ
výtvarného oboru ZUŠ

Základní umûlecká škola
Františka Antonína Šporka Lysá nad Labem, poboãka Kostomlaty n. L.

zve všechny šikovné dûti na 

talentové zkoušky
do výtvarného a hudebního oboru

v tûchto termínech:
výtvarný obor:  pátek 2. 6. 2006 od 13.00 do 15.00 hod.

hudební obor:  pondûlí 5. 6. 2006 od 16.00 do 17.00 hod.
v uãebnách hudebního a výtvarného oboru

v budovû ZŠ Kostomlaty nad Labem
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V sobotu 8. dubna uspořádali členové SDH sběr železného šrotu.
foto: Marta Dvořáková

Červen mokrý a studený - bývají vždy žně zkaženy. foto: internet

V první polovinû mûsíce dubna jsme
uspofiádali sbûr železného šrotu, na-
plnili jsme 2 valníky. Ve druhé polovi-

Z jarní činnosti SDH Hronûtice
nû jsme se sešli pfii PouÈovém pose-
zení s hudbou.

Dne 29. 4. jsme oslavili svátek sv.

Floriana - patrona hasičÛ - dnem
otevfiených dvefií. Zájemci si mohli
prohlédnout vybavení výjezdové jed-
notky, výstroj, vozové vybavení a také
ocenûní a poháry soutûžních družstev
našeho sboru dobrovolných hasiãÛ.
Tento svátek jsme spojili i s ùklidem
hasiãské zbrojnice a veãer jsme pfiá-
telským posezením zahájili letošní se-
zónu.

Soutûžní družstvo mužÛ se již také
pfiipravuje na soutûže v požárním
sportu. Zùãastnili se „Prvního sání“ ve
Všechlapech. 13. kvûtna probûhlo 1.
kolo soutûže Polabská liga, kde se
naše družstvo mužÛ umístilo na velice
pûkném 3. místû. GRATULUJEME!

S datem 1. ãervna se nám blíží svá-
tek našich nejmenších. Tímto bych
chtûla poznat všechny dospûláky,
aby pfiišli se svými dûtmi oslavit s ná-
mi DEN DùTÍ, který se bude konat
v sobotu 3. června od 14.00 hodin
na hfiišti v Hronûticích.

VŠECHNY DúTI JSOU SRDEâNú
ZVÁNY!!
za SDH Hronûtice

Jaroslava Škorničková

PRANOSTIKY
Končí měsíc květen, který je považo-

ván za nejkrásnější v roce, a blíží se po-
čátek června. Jméno červen se vysvětlo-
valo různě, počínaje červenáním jahod
a ovoce v tomto měsíci, přes červy, kte-
ří tohoto měsíce působí škody na stro-
mech a ovoci, a konče červeností růže
šípkové, která v této době nejbujněji
kvete. Nejpravděpodobněji souvisí
s hmyzem červcem, který se v minulos-
ti užíval k barvení látek. Na tento mě-
síc připadá nejméně pranostik ze všech
měsíců od začátku roku.

Pohyblivý svátek, který může v ná-
vaznosti na datum Velikonoc připad-
nout třeba již na poslední třetinu květ-
na nebo ve druhém krajním případě až
do doby letního slunovratu, 7. červen je
tedy pouze teoretickým „průměrným“
datem:
7. června (Boží tělo)
- Na Boží tělo jaký den, takové počasí
po celý týden.
- Jaký čas o Božím těle, takový bude 40

dní pořád.
- Na Boží tělo den jasný - celý rok šťast-

ný.
Nejvíce pranostik se však váže ke sv.

Medardu:
8. června (Medard)
- Jaké počasí na Medarda bývá, šest

neděl trvání mívá.
- Když na Medarda prší, voda břehy

vrší.
- Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.
- Jasný den na Medarda tiší rolníkovo

naříkání.
a nejznámější z nich - Medardova ká-
pě - čtyřicet dní kape.

Zatím nejstarším dokladem o historii
Medardovy kápě je zmínka v Životě
Viléma z Rosenberga. Známý rožmber-
ský kronikář Václav Březan tam v roce
1582 uvádí, že dne 8. junii, jinak den
sv. Medarda, kterýž deštěm vládne, byl
den jasný bez deště. Ze zdůraznění fak-
tu, že tento den nepršelo, vyplývá, že
naši předkové již koncem 16. století
očekávali na Medarda spíše déšť.

Dalším kritickým dnem červnových

pranostik je 15. červen. K tomuto dni
se váží pranostiky, které informují
o nástupu vyšších teplot, z nichž nej-
starší pranostika pochází z roku 1472.
- Pohoda na svatého Víta - to dobrota

na žita.
- Na svatého Víta ve dne v noci svítá.

čerpáno z knihy Medardova kápě
aneb Pranostiky očima meteorologa

od Jana Munzara
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Podzim 2005 probûhl ve znamení
sbírání informací formou dotazníkové-
ho šetfiení od rodiãÛ, kantorÛ a žákÛ
za ùãelem získat kvalitní a objektivizo-
vané podklady pro tvorbu vlastního
hodnocení (ošklivým cizím slovem:
evaluace a autoevaluace) a hlavnû
pro pfiípravu nového vzdûlávacího
programu školy. Vyhodnocení celého
šetfiení s názvem Mapa školy máme
k disposici od dubna t. r., ãítá 164
stran textu a je k nahlédnutí u fieditele
školy. Dnešní pfiíspûvek bych rád vû-
noval exkursi nûkterými zajímavými
momenty z prÛzkumu, aby si co nej-
širší rodiãovská vefiejnost dokázala u-
dûlat pfiedstavu o celé problematice.
Uvedena zde budou pouze získaná
fakta a jejich analýzu ponechám na
laskavém ãtenáfii. Nás ve škole peãli-
vá analýza teprve ãeká.

Šetfiení bylo zamûfiené na vzájemné
vztahy, postoje, názory a pfiání na vý-
uku, vzdûlávání, prostfiedí školy a ta-
ké na pfiedstavy o dalším zamûfiení
školy. Celkem se zùãastnilo 90 146
respondentÛ ze 195 škol (93,3% tvo-
fiily základní školy). Pro statistický po-
fiádek: návratnost rodiãovských do-
tazníkÛ ãinila 66%, uãitelských 77%
a žákovských 85%. A teì pfiímo k jed-
notlivým tématÛm:

CÍLE ŠKOLY: Názor na nejdÛleži-
tûjší cíle školy se rÛzní: rodiãe v 70%
preferují získání maxima znalostí
a vûdomostí (uãitelé jen ve 12%), na-
opak kantofii vidí v 75% jako nejdÛle-
žitûjší nauãit se uãit se, vyhledávat

a zpracovávat informace (rodiãe
55%).

KVALITA VÝUKY: Uãitelé jsou pfie-
svûdãeni 74% o rozdílném pfiístupu
jednotlivých učitelÛ k výuce (rodiãe
jen 28%). Že jsou dûti pfietûžovány
si myslí 34% rodiãÛ dûtí z I. stupnû,
8% rodiãÛ dûtí z II. stupnû a 62% uãi-
telÛ! Z oblastí, na které by se škola
mûla více zamûfiit, naši rodiãe uved-
li: cizí jazyky-informaãní a komunikaã-
ní technologie a sport.
HODNOCENÍ: Rodiãe podporují for-

mu hodnocení pomocí známek
v 31% a kombinací známek i slovního
hodnocení v 34%, jen samotné slovní
hodnocení by uvítala pouhá 3%.
V prÛmûru si vûtšina našich rodiãÛ
myslí, že je jejich dítû hodnoceno
objektivnû (výsledky jsou k disposici
zvlášÈ za každý roãník). Naši uãitelé
jsou v 88% pfiesvûdãeni o poklesu ve
školním ùsilí žactva, pokud by dûti by-
ly klasifikovány pouze 1 a 2, zbytek
slovnû. 

VZTAHY: Velmi vysoko naši rodiãe
hodnotí (3,36 body ze 4 možných)
pfiístup učitelÛ k rodičÛm s respek-
továním jejich názorÛ, 82% rodiãÛ je
spokojena s vedením školy (uãitelé
50%). 

SPOLUPRÁCE: Reálnou možnost
ovlivÀovat chod školy a rozhodo-
vat o její budoucnosti vidí 50% rodi-
ãÛ (12% uãitelÛ), spolupráci rodiny
a školy hodnotí kladnû 60% rodiãÛ
(0% uãitelÛ). V souãtu 96% rodiãÛ
soudí, že je dostateãnû informováno
o dûní ve škole a 92% vyhovuje zpÛ-

sob dosavadního informování,
v prÛmûru 85% má zájem dozvûdût
se více o zmûnách souvisejících s re-
formou základního školství. Samotní
rodiče odpovídají, že by se chtûli
spolupodílet na následujících ob-
lastech života školy: nauãit se dodr-
žovat pravidla a respektovat autoritu
(30%) a nauãit se slušnû chovat
(22%). 

MATERIÁLNÍ ZÁZEMÍ: Spokoje-
nost s vybavením školy projevilo
82% rodiãÛ (13% kantorÛ) naopak ne-
spokojenost 18% rodiãÛ (87% kanto-
rÛ).

ŠKOLNÍ NEJ: Rodiče si nejvíce na
škole váží pfiístupu uãitelÛ k žákÛm
(45%), pfiístupu uãitelÛ k rodiãÛm
(30%), vedení školy (26%) a kvality
výuky (26%). Nejvíce jim vadí malý
výbûr kroužkÛ (26%). Učitelé si nej-
více na škole váží dobrých vztahÛ
mezi žáky navzájem a pfiátelských
vztahÛ mezi žáky a uãiteli (vše po
50%). Nejvíce jim vadí nedostatek
kvalitního vybavení-pomÛcek, poãíta-
ãÛ, programÛ, knih, uãebnic (75%)
a špatné vztahy mezi nûkterými kole-
gynûmi (62%).

Tolik struãný exkurs dotazníkovým
šetfiením, na kterém je na rozdíl od
zamûstnancÛ (uãitelÛ), velmi pfiíjem-
ná pfievažující dÛvûra našich zákazní-
kÛ (rodiãÛ) ve svou školu.
SBùROVÁ AKCE ŠKOLY

V pátek 23. 6. 2006 uskuteãní škola
ke Dni životního prostfiedí akci, kdy
dûti budou po obci sbírat starý pa-
pír. Pod dohledem svých uãitelÛ se
rozjedou v dobû od 8 - 10 hodin s kár-
kami a vozíky po Kostomlatech a po-
sbírají svázaný papír, který jim lidé na-
chystají pfied svá obydlí - tímto prosí-
me obãany Kostomlat o spolupráci,
sami se zbaví pfiebyteãného papíru
a dûtem pomohou. O stejnou spolu-
práci poprosíme také obãany v okol-
ních obcích: Kostomlátky, Doubrava,
Hronûtice, Lány, Rozkoš a Vápensko,
kde pÛjde o shromáždûní papíru do
autobusových zastávek, svoz tam
provedeme zajištûnými prostfiedky.
Sbírat budeme novinový i barevný pa-
pír a karton. Dopfiedu dûkujeme za
spolupráci na sbûrové akci.
SCHÒZKA RODIČÒ

SchÛzka s rodiãi budoucích žákÛ
prvního roãníku je svolána na ùterý
20. 6. 2006 od 16.30 hodin do 1. pat-
ra pavilonu A budovy ZŠ.

Mgr. Jaroslav Pfieučil 
fieditel školyŽáci 9. třídy, kteří koncem června opustí naši školu. foto: archiv ZŠ
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Společenská 
kronika

Blahopfiejeme
k významným jubileím:
paní Jaroslavû Dvofiákové z Kostomlat
panu Josefu Melingerovi z Hronûtic
panu Václavu Hlaviãkovi 

do DD Podûbrady
paní Karle Mejzrové z Rozkoše

Rozloučili jsme se:
s panem ing. Petrem Lipkou 

z Kostomlat
s paní Ottilií SÛrovou z Hronûtic

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

26. dubna se konalo první letošní vítání občánků. Přivítali jsme Aničku,
Johanku a Adélku (zleva). foto: Marta Dvořáková

Jeden z účastníků 5. ročníku turnaje
v karate. foto: Ing. Zdeněk Dvořák

Kostomlaty nad Labem - V hale BIOS
probûhl V. ročník Wakizaši cup v ka-
rate. Závody byly uspofiádány v rám-
ci oslav 100. výroãí založení Sokola
Kostomlaty. Pofiádající oddíl Karate Do
Sokol Nymburk pfiivítal v hale 21 oddí-
lÛ z âR. Domácím závodníkÛm se dafii-
lo a v celkovém hodnocení obsadili 6.
pfiíãku, s ãímž mohl být trenér Dvofiák
spokojen. Nejùspûšnûjším oddílem se
stal opût SK Kesl Ryu Praha. V kate-
gorii kata se pfiedstavil Jifií Bašus, Jan
Moravec, Nikola Kampeová, Katefiina
Rychetská a Tereza Mezuliánková.
Nikola Kampeová nastoupila v kate-
gorii juniorek a žen. V juniorkách získa-
la druhé, v ženách tfietí místo. Jifií
Bašus nastoupil rovnûž ve dvou kate-

WAKIZAŠI CUP

V letošním roce uplyne 100 let od založení tûlocviãné jednoty Sokol. Oslavy týka-
jící se tohoto výroãí budou probíhat celoroãnû, ale hlavním dnem bude 24. červen
2006.
Program dne:
8.00 hodin Slavnostní zahájení
8.00 - 13.00 hodin Žákovský turnaj „Memoriál Otakara ZdeÀka“
13.00 - 13.30 hodin Vystoupení mažoretek pod vedením paní Pítové
13.30 - 14.00 hodin Vyhodnocení turnaje žákÛ
15.00 - 16.30 hodin Slavnostní schÛze Sokola (v budovû Sokolovny)
17.00 - 19.00 hodin Fotbalové utkání: Internacionálové Jablonec -Kostomlaty A
20.00 hodin Taneãní zábava pro všechny vûkové skupiny

Dalším doprovodným programem bude 3. 6. 2006 turnaj žákÛ ve stolním tenise,
na posvícení turnaj ve volejbale a v mûsíci záfií turnaj mužÛ ve stolním tenise. Bližší
informace k tûmto akcím naleznete na plakátech.

Jifií Ponec, starosta TJ Sokol

goriích. V kategorii mužÛ skonãil na tfie-
tím místû, v kategorii masters nenašel
pfiemožitele, zvítûzil a obsadil tak první
místo. Ostatní skonãili bez zisku meda-
ilí. Do kumite nastoupil Michal Antoš,
Jakub Kaláš, Jan Kratochvíl, Adam
Vanûk, Tomáš Skofiepa, Jan Moravec,
Michaela VaÀková a Jana Loudová.
Obû dûvãata získala tfietí místa. Michal

Antoš vybojoval v BRH tfietí a ve své
váhové kategorii druhé místo, Jakub
Kaláš tfietí. V kategorii dorostencÛ se
mohl tûšit Adam Vanûk z prvního mís-
ta, Tomáš Skofiepa i Jan Kratochvíl
získali místa tfietí.
6. 5. 2006 Kostomlaty nad Labem

Ing. Dvofiák - 3DAN,
vedoucí oddílu Sokol Karate

100. výročí založení Sokola

ObãanÛm narozeným pfied 1. lednem 1936 skonãí podle ustanovení § 24 zákona
ã. 328/1999 Sb., o obãanských prÛkazech, ve znûní zákona ã. 395/2005 Sb., nej-
pozdûji dnem 31.12.2008 platnost obãanských prÛkazÛ bez strojovû ãitelných ùda-
jÛ vydaných do 31.12.2003. Ministerstvo vnitra

odbor správních činností

Platnost občanských průkazů
občanů narozených před 1. lednem 1936


