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IX. SNùM SVAZU MùST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Nové kompetence by mûly
doprovázet i patfiičné finance
Ve dnech 26. a 27. kvûtna 2005 se

konal již IX. Snûm Svazu mûst
a obcí ČR. V kulturním domû ve
Žìáru nad Sázavou snûmovalo
664 primátorÛ, starostek a staros-
tÛ zastupujících 2.445 členských
obcí, v nichž žije 7.373.827 obyva-
tel. Nevynechal jsem žádné z deví-
ti snûmování, mohu tak i srovná-
vat. Každé pofiádající mûsto se
chtûlo ostatním pfiedvést. Nejinak
tomu bylo i ve Žìáru.

Už uvítací projev starosty Žìáru
nad Sázavou Mgr. Jaromíra
Brychta ukázal, jak pofiádající mûsto

na rozhraní âech a Moravy o tuto
významnou akci stojí. Hejtman kra-
je Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil
uvedl, že tento kraj má nejãistší ži-
votní prostfiedí a nejmenší kriminali-

tu. Naopak kritizoval dnešní systém
daní, který nezohledÀuje aktivity ob-
ce ani poãet obyvatel. Kraj Vysoãina,
který má nejvûtší poãet malých obcí,

V létû roku 2004 byl založen v sou-
ladu s ustanoveními zákona ã.
128/2000 Sb. o obcích dobrovolný
svazek obcí „Mikroregion

Z činnosti výboru svazku
„Mikroregion Nymbursko“

Nymbursko“, zahrnující 18 správních
obcí nymburského okresu.
Mikroregion vznikl na základû po-
tfieb fiešit problematiku obcí, která
je v souladu s rozvojovou koncep-
cí Stfiedočeského kraje, ale která
je tak finančnû náročná, že by ji
obce nebyly schopny fiešit vlast-
ními prostfiedky. Dobrovolné
svazky obcí, které se spojí pro fie-
šení společného problému, mají
šanci získat finanční prostfiedky
z podpÛrných programÛ jak re-
publikových, tak z EU.

První ùkol pro rok 2004, který stál
pfied výborem, bylo projednání roz-
sahu a zpÛsobu vypracování
Strategie rozvoje Mikroregionu
Nymbursko. Zástupci firmy APIS
z Nymburka seznámili ãleny mikro-
regionu s postupem zpracování stra-
tegie, s její ãasovou i cenovou ná-
roãností. V této souvislosti mikroregi-
on požádal Stfiedoãeský krajský ù-
fiad o pfiíspûvek na zpracování stra-
tegie. Pak následovala mravenãí
práce firmy APIS. Zástupci této firmy

Úprava schodů se setkala s velkým ohlasem. V dohledné době se bude dělat
i úprava schodů u přechodu pro chodce před Jednotou tak, aby po nich mohly
jezdit maminky s kočárky. Foto: Antonín Bárta Dokonãení na stranû 3.

Pokraãování na stranû 2.
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Takto dopadlo sklo úřední desky po útoku vandalů. Foto: Jana Keltnerová Dokonãení na stranû 3.

tak roãnû pfiichází o jednu miliardu
korun.
Vûtšina prvního dne snûmování by-

la vûnována vystoupením hostÛ.
Pfiedseda vlády ing. Jifií Paroubek
si vysloužil potlesk pfiíslibem, že na
jednom z nejbližších zasedání vlády
navrhne uzavfiení dohody o spolu-
práci vlády âR a Svazu mûst a obcí.
Vláda po vstupu âR do Evropské u-
nie musí pfiijímat rÛzná rozhodnutí,
a tak potfiebuje v domácí politice
partnera se zkušenostmi v domácí
politice s mezinárodními zkušenost-
mi. Spolu s ministrem pro místní
rozvoj Radko Martínkem to jsou po
dlouhé dobû jediní zástupci vlády,
ktefií získali své zkušenosti dlouhole-
tým pÛsobením v komunální politice
a oba chtûjí s pfiedstaviteli obcí ùzce
spolupracovat, aby tak mûli zpûtnou
vazbu.

Pfiedseda SMD ing. Oldfiich
Vlasák, poslanec Evropského par-
lamentu, seznámil pfiítomné s ãin-
ností Svazu od posledního snûmu
v Hradci Králové. Pfiipomnûl dlouho-
letou historii od vzniku v roce 1907
až po dnešní spolupráci s fiadou za-
hraniãních SvazÛ. Konstatoval, že
se osvûdãila komorová práce, jež
pokrývá problematiku malých obcí,
mûst i statutárních mûst. Tento tfiíko-
morový systém práce doplnûný ak-
tivní ãinností jednotlivých komisí je
ùspûšný. Po letitém ùsilí se 1. ãerv-
na 2004 stal Svaz povinným pfiipo-
mínkovým místem pro projednávání

vládních materiálÛ. SMO - âR má
dnes velkou autoritu, dosáhl prosa-
zení fiady zákonÛ a projektÛ, které
posílily postavení obcí. Kritizoval
nedokončenou reformu státní
správy, kdy byly zrušeny okresy,
zavedeny kraje, ale nedošlo k re-
dukci ministerstev co do počtu
i velikosti. Pfiipomnûl nespokoje-
nost starostÛ s postupem finanãních
ùfiadÛ pfii kontrolách dodržování for-
málních náležitostí pfii využívání stát-
ních dotací, pfiebujelou administrati-
vu. Hovofiil i o problémech ve využití
strukturálních fondÛ a kohezního
fondu. Je tfieba nastolit taková pravi-
dla, která umožní obcím co nejjedno-
dušeji a nejefektivnûji využívat ev-
ropské peníze. Chceme, aby od roku
2007 mohly obce získat zálohové
platby na projekty pfiedem. Upozornil
i na nutnost fiešit otázky, které vyplý-
vají z plnûní pfiístupové smlouvy me-
zi âR a EU. Nebudou-li mít napfiíklad
obce nad 2.000 obyvatel do roku
2010 ãistiãky odpadních vod, ãekají
je sankce. Závûrem svého projevu
nastínil šest hlavních priorit SMO na
období let 2005 - 2007.

První prioritou by mûlo být ùsilí re-
spektování principu subsidiarity.
O vûcech, o kterých mÛže rozho-
dovat obec, by nemûl rozhodo-
vat kraj nebo stát. Nové kompe-
tence pro obce by mûly doprová-
zet také patfiičné finance.

Druhá priorita má posílit finanční
nezávislost a samostatnost obcí,
to znamená posílení podílu na da-

ních a potlaãení dotací a jiných tran-
sferÛ, o které musejí obce žádat.

Tfietí prioritou bude úsilí o snižo-
vání administrativního zatížení
obcí a potvrzení jejich role v ùzem-
ním plánování.
âtvrtou prioritou je snaha o dodržo-

vání zásad dobré vefiejné správy za-
ložené na otevfieném sdílení a výmû-
nû informací mezi obcemi, krajem
a státem.

Pátou prioritou je umožnit využití
zkušeností s budováním samosprá-
vy v âR také pro mûsta a obce
a asociace zemí, kde se samospráv-
ná demokracie teprve vytváfií (napfi.
Ukrajina, Srbsko a další).

Poslední prioritou musí být další
zviditelÀování činnosti a významu
Svazu a pfiedevším role mûst a ob-
cí pro fungování demokratické
společnosti. Svaz musí všem neu-
stále pfiipomínat, že jsou to mûsta,
která jsou motorem evropské eko-
nomiky, a že to jsou právû obce,
které jsou základem fungujícího
státu.

Po pfiedsedovi SMO vystoupili dal-
ší hosté, místopfiedsedkynû
Poslanecké snûmovny Miroslava
Nûmcová. Kritizovala práci dolní ko-
mory, pfiijímání spousty nesmysl-
ných zákonÛ, i dnešní finanãní pro-
stfiedí, kdy ãasto rozhoduje, kdo se
s kým zná a nikoliv potfieba obcí.
Kritizovala i âeskou televizi, která
zvefiejní každou maliãkost ze svûta,
ale na jednání sedmi stovek starostÛ
nepfiijdou.
Pozdravné poselství prezidenta re-

publiky Václava Klause pfiednesl
ing. Ladislav Moravec, fieditel po-
litického odboru. Ze zahraniãních
hostÛ vystoupil Erich Pramböck, ge-
nerální tajemník Rakouského svazu
obcí, místopfiedseda Združenia mest
a obcí Slovenska Jozef Turãany, kte-
fií vyzdvihli význam svazových struk-
tur. Vlády ãasto na samosprávy za-
pomínají, proto je musí asociace
mûst a obcí hájit. Dlouhé projevy
mûli i ministfii Radko Martínek
(MMR), jehož ministerstvo chce u-
lehãit práci radnicím a pfiipravilo nû-
kolik nových zákonÛ o vefiejných za-
kázkách, stavební zákon. Hovofiil tak
jako ministr pro zemûdûlství ing. Petr
Zgarba i o evropských fondech, kte-
rý také pfiipomnûl vysokou neza-
mûstnanost na venkovû a odlivu
mladých lidí do mûst. Ministr životní-
ho prostfiedí Libor Ambrozek infor-
moval o náhradách za výrobu ekolo-

Pokraãování ze strany 1.
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Dokonãení ze strany 2.

do jednotlivých obcí rozeslali dotaz-
níky, aby zjistili, co obce nejvíce trá-
pí. Pfii osobních schÛzkách v obcích
byly problémy blíže specifikovány.

Pfii jednáních výboru svazku v le-
tošním roce se zástupci obcí sezna-
movali s dalším ãasovým postupem
prací na strategii s ohledem na plá-
nování akcí jednotlivými obcemi.
Zástupci obcí doplnili prioritní akce
svých obcí. Z nich pak schválili hlav-
ní priority strategie rozvoje mikrore-
gionu.

Firma APIS vše peãlivû zpracovala
do koneãné verze Strategického plá-
nu rozvoje „Mikroregionu
Nymbursko“. V tištûné podobû byla
strategie vypracována ve ãtyfiech vy-
hotoveních a v elektronické v jed-
nom. Zástupci obcí se dohodli na vy-
pracování strategie v elektronické
podobû pro všechny obce. 

Strategický plán rozvoje
Mikroregionu Nymbursko se skládá
z nûkolika ãástí. V první ãásti je mik-
roregion ùzemnû vymezen, v další
ãásti následuje jeho charakteristika.
Tfietí ãást stanovuje hlavní priority
pro fiešení problémÛ. Za témata
s nejvyšší prioritou označil mikro-
region tyto: výstavbu splaškové
kanalizace a ČOV, výstavbu vefiej-
ného vodovodu, výstavbu a re-
konstrukci místních komunikací,
výstavbu cyklostezek a dostavbu
ZŠ Tyršova ulice Nymburk - 1.

etapa. âtvrtá ãást obsahuje SWOT
analýzy pro obce mikroregionu
a mikroregion. To znamená, že tu
jsou urãeny silné a slabé stránky,
pfiíležitosti i hrozby jednotlivých obcí
i mikroregionu. V další ãásti strate-
gického plánu jsou stanoveny hlavní
cíle a postupné cíle mikroregionu.
Poslední, nejobsáhlejší ãást obsahu-
je vytipování a popis konkrétních
projektÛ mikroregionu vãetnû ãaso-
vého a finanãního plánu v rozdûlení
na období do konce roku 2006 a na
období 2007 - 2013.

Tento plán byl ve ãtvrtek 7. ãerven-
ce 2005 na jednání výboru svazku
schválen. Výbor také schválil podá-
ní žádosti do POV 2006 - poradce
mikroregionu, další postup ãinnosti
pro rozvoj mikroregionu. To zname-
ná v ãasovém horizontu podzim
2005 zpracování spoleãného projek-
tu na získání dotací v oblastech vý-
stavba splaškové kanalizace a vý-
stavba vefiejného vodovodu pro ob-
ce. Výbor svazku dále uložil zástup-
cÛm obcí projednat ve svých zastu-
pitelstvech jednorázovou ùhradu
pfiíspûvku ve výši Kč 10,- na obča-
na, který bude ùãelovû vázán na ad-
ministrativní zpracování žádosti
o dotaãní tituly Mikroregionu
Nymbursko.

Mgr. Milena Hercoková
pfiedsedkynû Mikroregionu

Nymbursko

Dokonãení ze strany 1.

Rada obce Kostomlaty nad Labem po-
žádala pfiedstavitele Mûstského ùfiadu
v Lysé na Labem o výpomoc pfii mûfie-
ní rychlosti v našich obcích. V pfiípadû,
že bude zakoupen pfiístroj na mûfiení
rychlosti, budou mûstští policisté z Lysé
nad Labem obãas vídáni u nás, což
s povdûkem pfiivítá snad každý obãan.

OÚ Kostomlaty

gicky ãistých energií.
Na veãerním rautu byla slavnostnû

podepsána smlouva o spolupráci
Svazu s Ministerstvem pro místní
rozvoj. Byli vylosováni dva šÈastliv-
ci, kterým Škoda auto a.s. poskytla
bezplatný roãní leasing vozu Fabia
(mûsto Písek a jedno moravské
mûsto, jehož jméno jsem zapomnûl).
Ve 22 hodin odpálil starosta Žìáru
slavnostní 15 - minutový ohÀostroj.

Druhý den snûmovního jednání byl
pracovní. Byly zvoleny komise,
pfiedloženy zprávy o činnosti
Svazu mezi Snûmy, o hospodafie-
ní, zpráva kontrolní komise, na-
vrhnuta koncepce finančního za-
jištûní činnosti Svazu po IX.
Snûmu a pfiijaty priority další prá-
ce SMO (členský pfiíspûvek se sta-
novil na pevnou částku 2.200,-Kč
pro obce a 5.000,-Kč pro mûsta.
Pro statutární mûsto Praha částka
10.000,-Kč, variabilní část člen-
ského pfiíspûvku na 1,80 Kč za ob-
čana).

V diskusi vystoupila fiada starostek
a starostÛ s fiadou podnûtných návr-
hÛ. Neprošel návrh na pfiímou volbu
starosty a zatím ani návrh zmûny
vûtšinového volebního systému již
pro volby v roce 2006. Snad se toto
podafií v delším ãasovém horizontu.
Zaujala také diskuse o zrušení dota-
cí, neboÈ je s tím spojena velká byro-
kracie a korupce a zamûstnává to
mnoho ùfiedníkÛ. Návrh pfievést tyto
finanãní prostfiedky (dotace) pfiímo
do sdílených daní obcím byl zpestfie-
ním, ale není zatím politická vÛle to-
to zavést. Naopak jsem vÛbec neza-
registroval diskusi o doživotní rentû
pro odstupující starosty, kterou pre-
zentovala média. IX. Snûm Svazu
pouze podpofiil požadavek na výslu-
hu pro starosty, což byla obdoba nû-
kolika platÛ, které dostává každý za-
mûstnanec pfii odchodu ze zamûst-
nání.

Na závûr bylo schváleno usnesení,
které mimo jiné uložilo
Pfiedsednictvu Svazu prosazovat
zmûnu v zákonû o volbách do zastu-
pitelstev obcí tak, aby byly posíleny
prvky vûtšinového systému. V pat-
nácti bodech usnesení IX. Snûm po-
vûfiil Pfiedsednictvo SMO k prosazo-
vání a podpory nastínûných priorit,
z nichž se jmenovitû uvádí napfi. za-
pracování do zákona o obcích ozna-
ãení „mûstys“, fiešení sociálnû vylou-
ãených obyvatel a jejich integrace do
spoleãnosti, podporu žádosti dobro-
volných hasiãÛ o zafiazení do nemo-
cenského pojištûní, požadavek na
uzákonûní povinnosti státu v plném
rozsahu hradit výkon státní správy
v pfienesené pÛsobnosti, vyzývá vlá-
du âR, aby neprodlenû zahájila jed-
nání s Evropskou komisí o prodlou-

žení pfiechodného období sjednané-
ho pro oblast vodního hospodáfiství,
a další ùkoly.

Na Snûmu také vystoupil ãestný
pfiedseda SMO primátor hlavního
mûsta Pavel Bém, který s lítostí u-
vedl, že zatímco Žìársko a kraj
Vysoãina jsou nejzdravûjším místem
âeské republiky a s nejmenším po-
ãtem zloãinnosti, u Prahy je tomu na-
opak.

Sám jsem získal nûkteré námûty
pro práci zastupitelstva naší obce
a unisono si zanadával spolu s dele-
gáty na rostoucí zahlcování obecní-
ho aparátu rÛznými dotazníky a po-
tfiebou studovat pfiijaté zákony, které
mají krátkou životnost a jsou stále
novelizovány tak, že se v nich nikdo
nevyzná.

Antonín Bárta, starosta obce

Mûfiení rychlosti
v obci



Strana 4

Na posledním jednání zastupitel-
stva obce pfiednesl starosta A. Bárta
informaci o současných i pfiipravo-
vaných investičních akcích
v Kostomlatech i pfiilehlých obcích.

Tato informace bude jistû zajímat
i ostatní občany, ktefií se vefiejného
zasedání nezúčastnili.

Pane starosto - pfiedevším: jaký je
současný stav akce - budování sku-
pinového vodovodu?

Tato akce je projekãnû pfiipravená,
vãetnû stavebního povolení. Na minis-
terstvu zemûdûlství máme podanou žá-
dost o dotaci od prosince roku 2003
a doufáme v její kladné vyfiízení. Pokud
âeskomoravská záruãní a rozvojová
banka náš Svazek obcí Kostomlatsko
provûfií, pfiedpokládáme realizaci vodo-
vodu v pfiíštím roce s dlouhodobým
splácením ùvûru, pfiibližnû dvacet let.
Tento ùvûr, spolu s dotací ministerstva
zemûdûlství, by nám umožnil realizovat
i další akce.

Napfiíklad které?
V širším výhledu pfiepokládáme nûko-

lik nároãných akcí - jako je výstavba
splaškové kanalizace Lány - Hronûtice
cca za 18 milionÛ korun, modernizaci
vefiejného rozhlasu s digitální bezdráto-

Tři otázky pro starostu
vou ùstfiednou, dále rekonstrukce vytá-
pûní základní školy a její zateplení, o-
pravy domu služeb, vybudování víceù-
ãelového hfiištû s umûlým povrchem
u ZŠ, provedení opravy chodníkÛ, míst-
ních komunikací a fiadu dalších akcí, na
které byla zpracována dokumentace
s možností podpory z Programu obno-
vy vesnice.

Vím, že obec ještû splácí dluh
Státnímu fondu životního prostfiedí,
který nám neumožÀuje žádné velké
další plány.
Ve druhém pololetí letošního roku nám

zbývá uhradit SFŽP již jen 2.167.000,-
Kã. Proto pfiipravujeme podklady k žá-
dosti na pfiípadné využití nûkterých do-
tací z rozpoãtu státu. Kromû toho pfii-
pravujeme i další investiãní akce jakou
je napfiíklad rekonstrukce vefiejného o-
svûtlení ãásti Hronûtic, výmûna oken ve
spojovací hale základní školy, výmûna
oken v bývalé hasiãské zbrojnici (dnes
pronájem provozovny paní Braunové)
a zahájení rekonstrukce dešÈové kana-
lizace v ulici Krátká ještû v letošním ro-
ce.

Dûkuji za odpovûì.
Marie Holcmanová

V lednu roku 1775 propuklo živelné
povstání selského lidu na Teplicku,
Broumovsku a Policku. To se šífiilo jako
lavina a již v bfieznu zachvátilo ùzemí
celých severovýchodních âech, Polabí
až k Praze. PÛvodním iniciátorem celé-
ho povstání byl zámožný sedlák
Antonín Nývlt ze Rtynû na Náchodsku
se skupinou dalších zdejších sedlákÛ
v okolí.

Pozdûji se nejradikálnûjší ohniska po-
vstání pfiesunula na Chlumecko,
Bydžovsko a Polabí.

Na Chlumecku stanul v ãele povstání
legendární Jan Chvojka z Roudnice.
Zde se vzboufienci pokusili nûkolikrát
dobýt chlumecký zámek a byli však voj-
skem vždy odražení a potlaãeni. („do-
padli jak sedláci u Chlumce“ - 14 jich
bylo zabito a 400 zajato). 22. bfiezna
další vzboufiení sedláci obsadili zámek
v Podûbradech a odtud pak táhli v nû-
kolika proudech ke Kluku a Velimi, dal-
ší jejich houf smûfioval pfies Lhoty
k Sadské a Milãicím. Tfietí proud se hr-
nul pfies Polabec, Chvalovice,
Kovanice, Hofiátev, Zvûfiínek k Sadské
a odtud menší skupina k Hradištku,
Semicím, Velence k Pfierovu a Vestci.
Vzboufienci všude napáchali znaãné
škody. Nejvíce se jich shromáždilo
v Kounicích (na 4000). Odtud se vydali

Selská rebelie
smûrem k Brandýsu nad Labem a ku
Praze, kde byli zastaveni, rozehnáni a
pfiedstavitelé zajati. Koncem dubna by-
la již jednotlivá povstání utlumena.
Nová vlna odporu se však znovu po-
zvedla na mnoha panstvích o žních té-
hož roku, zvláštû pak ve stfiedních a se-
verních âechách.

Dne 9. srpna povstali také sedláci
na celém lyském panství. Nechtûli již
více robotovat. Vojsko, které tehdy
leželo v Lysé nad Labem, nemohlo
s nimi nic pofiídit. Houf vzboufiených
sedlákÛ táhl tedy bez pfiekážky smû-
rem ke KostomlatÛm, se zámûrem
pfiibrati další rebelující sedláky, aby

s nimi zamífiili na další panské zám-
ky. V Kostomlatech se jim však do
cesty postavilo vojsko, nastala mezi
vzboufienými sedláky a vojáky šar-
vátka a ozbrojený konflikt.
Výsledkem nerovné srážky byl jeden
mrtvý a nûkolik zranûných. O nûkolik
dnÛ pozdûji (11. a 12. srpna) bylo
vojsko posíleno, nûktefií vzboufiení
sedláci pochytáni a pfiivedeni do
Lysé nad Labem. Tady byli pfiivázáni
na námûstí k pranýfii a pomocníky
zdejšího rychtáfie ukrutným zpÛso-
bem zmrskáni. Teprve až po jejich
slibu, že budou dále robotu konati,
byli propuštûni.

VÛdcové sedlácké vzpoury byli
však odvedeni do nymburského vû-
zení. Tak neslavnû skončilo povstání
sedlákÛ v Lysé nad Labem.

Bohumil Tuzar
archiváfi SOkA Nymburk 

podle F. J. Vaváka a Fr. Otruby

Z ARCHIVU - Z ARCHIVU

Pfiipomínáme obãanÛm Kostomlat, že
poplatek za stoãné za 1. pololetí letoš-
ního roku byl splatný již 15. července.
Platit mÛžete buì hotovû pfiímo do po-
kladny obecního ùfiadu, nebo složen-
kou, kterou Vám zašleme na požádání.
Prosíme obãany, ktefií platí poplatky
z ùãtu, aby do textu uvádûli jméno plát-
ce.

Pokladní hodiny: pondûlí 8 - 10 ho-
din a stfieda 15 - 17 hodin.

OÚ Kostomlaty

Dvû šenkýfiky oznamují všem obča-
nÛm Kostomlat a pfiilehlých obcí, že
otevfiely novou hospodu „U Lípy“
v areálu obchodního a kulturního
domu čp. 62 ve Stratovû, smûr
Milovice, v pátek 1. 7. 2005. K dispo-
zici je kulečník, šipky, ping-pong!

Možnost objednání rÛzných akcí
v diskrétním prostfiedí vinárny NAR-
CIS v patfie, kde nebudete rušeni. Na
pfiání obsluha BEZ !
Hudba k poslechu a tanci zajištûna.

Tûšíme se na Vás! Vaše spokojenost
- náš cíl!

Tel. 607 724 337
Dvû šenkýfiky

Vážení občané, vzhledem k tomu, že
v poslední době rostou Vaše stížnosti
na obvodního lékaře MUDr.
Markulčeka, rádi bychom Vás popro-
sili, abyste případné stížnosti adreso-
vali přímo zdravotnímu radovi:
Krajský úřad Středočeského kra-
je, k rukám zdravotního rady,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov. Děkujeme.

OÚ Kostomlaty

V letošním roce budou umístûny po-
svícenské atrakce opût na tréninko-
vém hfiišti TJ Sokol Kostomlaty nad
Labem.

Oznámení

Upozornûní

Posvícení

Vaše stížnosti
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Pfiíprava prodeje 39 stavebních par-
cel v jižní ãásti obce Kostomlaty nad
Labem se blíží pomalu k závûru. Do
dnešního dne jsme obdrželi 35 žádo-
stí, ZO dne 14.7.2005 rozhodlo za-
hájit jednání s žadateli v mûsíci zá-
fií tak, aby se prodej mohl uskuteč-
nit ještû do konce letošního roku.
Cena stavební parcely je navržena ve
výši 650,-Kã/m2. V souãasné dobû se
dokonãují provádûcí projekty inženýr-
ských sítí pro stavební povolení. Celá
tato akce se zdržela, neboÈ v ùzem-
ním fiízení nebylo ze strany provozo-
vatelÛ nûkterých sítí pfiipomínek, ale
k vlastnímu provádûcímu projektu již
pfiipomínky byly a projekty se musely
požadavkÛm pfiizpÛsobit. Ke zmûnû
k dobrému došlo ze strany energeti-
kÛ, ktefií požadovali zpracování pro-
jektÛ vlastní kanceláfií, ale budou
hradit 40% nákladÛ na trafostanici
a elek. rozvody.

Rada obce v tûchto dnech také ro-
zeslala pro vlastníky nemovitostí obcí
Rozkoš, Lány, Hronûtice, Vápensko
a ãásti obce Kostomlaty (za tratí) do-
tazníky s žádostí o vyjádfiení, zda
by byli pro zajištûní pravidelného vy-
vážení septikÛ do doby, než bude vy-
budována splašková kanalizace. Pro
obec by toto fiešení znamenalo insta-
lovat na âOV desetikubíkovou nádrž
s postupným dávkováním splaškÛ
tak, aby to dokázala ãistírna zpraco-
vat. Jednalo by se o investici pfies
350.000,-Kã a následné zajištûní fe-
kálního vozu na vyvážení septikÛ.
Cena za tuto pravidelnou službu by
byla stejná, jakou platí obãané, ktefií
jsou napojeni na kanalizaci (podobné
fiešení má i obec Šnepov).

Velkým problémem tûchto dnÛ je se-
kání trávy. âasté deštû zpÛsobují její
pfierÛstání. Obec situaci vyfiešila od
11. ãervence pfiijetím dvou brigádní-
kÛ. Oãekáváme proto zlepšení situa-
ce. Obec také pfiijala stálého pracov-
níka za pana Hrabáka - pana Petra
Zinka.

Množí se nám také pfiípady vandal-
ství, niãení dopravních znaãek, kvûti-
nové výzdoby obãanÛ, niãení záhon-
kÛ a zlodûjiny. Krade se na hfibitovû,
v kostele není zlodûjÛm nic svaté.
Občané, zajímejte se o své dûti,
zda nekonzumují alkohol, nehrají
na hracích automatech a kde na to
berou peníze?!!! Buìte všímaví
k cizím lidem a pokud jste svûdky
nûjakých nepfiístojností či ničení

Nûkolik informací od starosty
majetku - oznamte to! Solidarita
s vandaly pfiipravuje obec o pení-
ze, které by bylo možno investovat
jinde.

Poslední informace se týká naší far-
nosti. Úmrtím lyského faráfie pana
Barnowského, který spravoval i ko-
stomlatskou farnost, vznikl problém
pro pražskou diecézi, kam spadáme,
zajistit náhradu. Do 1. ãervence za-
stupoval tuto oblast pan faráfi z âelá-
kovic. Od tohoto termínu byl jmeno-
ván pro Lysecko, Kostomlatsko
a Milovicko nový faráfi pan Pavel A.
Porochnavec, který postupnû far-
nost pfiebírá. Bohoslužby v kosto-
mlatském kostele se uskuteční
každou nedûli od 11.00 hodin.

Antonín Bárta

Firma Chládek-Tintěra provádí rekonstrukci nástupiště nádraží ČD
Kostomlaty nad Labem (červen 2005). Foto: Antonín Bárta

Rádi bychom Vám pfiedstavili server,
který zpracovává programy jednotli-
vých divadel, klubÛ, koncertÛ, festiva-
lÛ, kin, televize a rádií z celé republiky
vãetnû podrobných popisÛ akcí. Díky
pfiehlednosti a kompletnosti programÛ
na jednom místû, je 365dni.cz nejnav-
štûvovanûjší stránkou svého druhu

Kulturní akce
v âR a urãitû pfiispívá k vyšší návštûv-
nosti uvádûných akcí. Zpracované in-
formace jsou uvádûny na zmiÀova-
ných stránkách a pfiedávány informaã-
ním službám mobilních operátorÛ
Eurotel, Oskar a internetovým portá-
lÛm - Seznam, Atlas, Centrum .

Rádi bychom akce ve Vaší obci pro-
pagovali na naší internetové stránce
a u našich odbûratelÛ. Uvítali bychom,
kdybyste nám pravidelnû zasílali infor-
mace o akcích, které se u Vás konají -
poutû, vinobraní, pivní a jiné slavnosti.
Informace, prosím, zasílejte na náš e-

mail: nebo na fax 596 132 113, popfi.
na naši adresu goNET, s.r.o.,
Jureãkova 6, 702 00 Ostrava 1.

Veškeré zpracování a zobrazení
Vašich kulturních programÛ je zdarma.

Zuzana Klupová
sekce divadel a klubÛ

Na vefiejném zasedání ZO dne 14. 7.
2005 byl pfieãten kritický dopis od ob-
ãanÛ „Cikánky“ - proã nejsou osazeny
svûtelné body na již položené rozvody
vefiejného osvûtlení slibované pfies rok
starostou obce. ZO rozhodlo nejdfiíve
dokonãit vefi. osvûtlení Hronûtice-Šibi-
ce. Rekonstrukce VO Kostomlaty se
zahájí v roce 2006 a ukonãí v roce
2008. Antonín Bárta

Proč obec neinstaluje 
7 stožárů veř. osvětlení

âSOP OpoãeÀ hledá pro správu infotabulí u cyklostezek nûkoho schopného,
který by jednou týdnû zkontroloval tabuli v obci, pfiípadnû v okolí, a osadil je de-
stiãkami reklamy, nebo informacemi o kulturních, spoleãenských, sportovních
akcích. Rovnûž potfiebují kurátory soutûží, redaktora (redaktorku) rubriky ECHÓ
a AGORA, správce i operátory výstav, správce galerie, operátory obchodu
a další. Bližší informace na opocen@cyklocesty.cz a na www.cyklocesty.cz.

ČSOP OpočeÀ

Český svaz ochránců přírody
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Má-li vÛbec smysl psát v polovinû ãer-
vence ãlánek o uplynulém školním ro-
ce, pak pouze z úcty k rodičÛm dûtí,
absolvujících pravidelnou školní do-
cházku: aby byli alespoÀ minimálnû in-
formováni o školním dûní, protože pra-
videlné ãlánky o škole v Kostomlat-
ských novinách, schÛzky rodiãÛ ve ško-
le 3x v roce a strohé zápisy v žákov-
ských knížkách dûtí, jsou jediným pojít-
kem školy s rodiãi a to je málo, tudíž
špatnû a škola to musí zmûnit! Hned
poãátkem školního roku (15.9.) plánuje-
me spoleãné setkání všech rodiãÛ v jí-
delnû školy, kde krátce a struãnû bû-
hem 20 minut probereme dÛležité udá-
losti nadcházejícího školního roku,
vãetnû plateb (školství už dávno není
zdarma!), pozdûjší formy spoleãných
setkávání mohou mít i jiné podoby, ku-
pfiíkladu zahradní slavnosti, ãi školního
plesu dle spoleãné chuti. 

Uplynulý školní rok nebyl vÛbec
jednoduchý, ale byl rozhodnû ús-
pûšný!

Úspûšný proto, že všichni žáci 9. roã-
níku se dostali na vybrané školy bez
vûtších potíží, stále platí, že jsou velmi
dobfie pfiipraveni pfiedevším z ãeského
jazyka, matematiky a technických pfied-
mûtÛ, ùspûšný byl i proto, že škola je
dlouhodobû zapojena do vûdomost-
ních, sportovních i výtvarných soutûží,
kde hlavnû v poslednû jmenovaných
zaãíná pravidelnû sbírat ãelní umístûní,
ùspûšný i proto, že se podafiilo vybavit
tfiídy I. stupnû novým linoleem a do tfií
tfiíd (1., 2. a 3.) byly pofiízeny nové lavi-
ce,  každá jmenovaná tfiída má navíc
vlastní audiovizuální techniku. Bûhem
prázdnin by mûla být zabudována nová
okna do centrální haly smûrem k ven-
kovnímu hfiišti, kde by také 1. záfií mû-
lo probûhnout zcela novû pfiivítání
všech dûtí v novém školním roce.

Nebyl vÛbec jednoduchý proto, že
financování školy pfiinášelo velké
a vleklé potíže, tûžce narušující práci
školy, které jsme fiešili za pochodu, ne-
byl jednoduchý ani proto, že od 1.1.05
vešly v platnost nové školské zákony,
za nimi ovšem velmi daleko pokulháva-
ly provádûcí pfiedpisy v podobû vyhlá-
šek a to pfiineslo další nepfiíjemné situ-
ace.

Do nového školního roku si popfie-
jme milejší a pfiíjemnûjší vzájemnou
komunikaci mezi dospûlými na
všech úrovních, ze které se postup-
nû mohou vyvíjet i lepší vzájemné
vztahy mezi dûtmi - je to tak nemož-
né?

Mgr. Jaroslav Pfieuãil
fieditel školy

Sbor dobrovolných hasičů v Hroněticích pořádal v sobotu 4. června „Dětský
den“. Všem pořadatelům patří velký dík! Na fotografii předávání cen - dostalo
se na všechny soutěžící děti. Foto: Jana Keltnerová

V úterý 21.6. proběhlo v obřadní síni OÚ Kostomlaty slavnostní rozloučení před-
školáků s mateřskou školou. Na fotografii Marty Dvořákové si děti prohlíží kni-
hu, kterou dostaly.

Budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů v základní škole!
Foto: Marta Dvořáková
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Touto cestou bychom chtûli
podûkovat majitelÛm tûchto pro-
vozoven, ktefií se starají o ùpravu
svého okolí. ZároveÀ také dûku-
jeme všem obãanÛm, ktefií udr-
žují pofiádek v okolí svých domÛ,
v tûchto mûsících zvláštû za to,
že si sami sekají trávu pfied svý-
mi domy.

DĚKUJEME
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Společenská 
kronika

Blahopfiejeme k jubileím:
paní Boženû Dvofiákové z Hronûtic
panu Janu Barkovi z Kostomlat
paní Marii Lacinové z Kostomlat

Mezi námi jsme pfiivítali:
Adélu Cykánkovou, nar. 17. 5. 2005
Emmu van Driel, nar. 23. 5. 2005
Terezu Toušovou, nar. 31. 5. 2005
Daniela Šustu, nar. 17. 6. 2005
Václava Pecháãka, nar. 25. 6. 2005
Barboru Novotnou, nar. 4. 7. 2005

Rozloučili jsme se:
s paní Janou Brynychovou z Kostomlat

Všechna družstva našeho oddílu
skonãila fotbalovou soutûž roãník
2004-2005 se stfiídavými ùspûchy.
A-mužstvo:

skonãilo na 5. místû, když v jarní
ãásti podávalo kvalitní výkony.
U mužstva skonãil trenér Jifií Jarolím
na vlastní žádost. Nepodafiilo se ho
pfiemluvit k pokraãování. Pfiislíbil
však, pokud mu to ãas dovolí, v rám-
ci svých možností, že by v budoucnu
našemu fotbalu pomohl. Jifiímu
Jarolímovi patfií za jeho pÛsobení
u mužstva podûkování.

Novým trenérem bude do pfiíští se-
zóny Milan Sporiš, vedoucím zÛstá-
vá J. Petráš. A-mužstvu pfiejeme, aby
se jim práce dafiila dle jejich pfiedstav.
Dorost:
vyhrál okresní pfiebor a pfiíští sezónu

bude hrát krajskou I. A tfiídu. V nad-
cházející sezónû ãeká dorostence
i jejich vedoucí vûtší zatížení v pfiípra-
vû tak, aby pfii mistrovských zápa-
sech krajskou soutûž udrželi.
Vzhledem k této skuteãnosti shánûjí
do dorostu vedoucí M. Kofián a trenér
M. Šulc posily, aÈ již na hostování ne-
bo na pfiestup. Pfiejeme dorostencÛm
a jejich vedoucím, aby se jim jejich
práce dafiila k jejich spokojenosti.
Žáci:

skonãili v okresní soutûži v druhé
polovinû tabulky. Jejich umístûní
odpovídá kvalitû mužstva. Již delší
ãas se projevuje u žákÛ generaãní
problém. Ovšem více než umístûní
žákÛ nás mrzí, že se nám nedafií se-
hnat k jejich vedení vedoucí. V sou-

ãasné dobû se o dûní žákÛ starají Z.
âemus a J. Petráš. Opût bychom
chtûli z tohoto místa apelovat zejmé-
na na rodiãe dûtí - žákÛ, ale pochopi-
telnû i na další - kdo by mûl zájem
pracovat s mládeží, pfiijìte mezi
nás!!
B-mužstvo:

bude hrát pfiíští sezónu 4. tfiídu o-
kresu. Vedoucím mužstva je Aneta
Toušová, trenérem mužstva je J.
Kopeãek. B-mužstvu pfiejeme, aby se
jim hra dafiila a splnila jejich poslání.
To znamená, aby zde vyrÛstali hráãi
do A-mužstva.

V mûsíci ãervnu se uskuteãnil již 5.
ročník žákovského turnaje
„Memoriál Otakara ZdeÀka“. Nad
tímto memoriálem pfievzal záštitu sta-
rosta obce A. Bárta.

Umístûní mužstev:
1. Sokol Milovice
2. AFK Nymburk
3. Sokol Kostomlaty
4. Sokol Ostrá

Dûkujeme všem spozorÛm za fi-
nanãní pfiíspûvek nebo vûcné ceny.
Bez jejich pomoci bychom turnaj tûž-
ko zvládli. Také dûkujeme rodinû
ZdeÀkových za finanãní pfiíspûvek.
Tento roãník memoriálu se vydafiil ke
vší spokojenosti všech zùãastnûných.
Závûrem dûkujeme všem funkcio-

náfiÛm, hráčÛm a pfiíznivcÛm naší
kopané a pfieji vám všem hezkou
dovolenou a hodnû sportovních
úspûchÛ v sezónû 2005-2006.

Rudolf ¤asa

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

ZPRÁVY Z KOPANÉ

Z hlediska pranostik je překvapivé, že tento prázdninový měsíc má nejméně mě-
síčních rčení z celého roku. Souvisí to snad s tím, že rolníci měli plné ruce prá-
ce s polními pracemi, a tak neměli čas zamýšlet se nad formulací povětrnostních
pořekadel?
-  Červenec nese parna, krupobití a medovice, jesti hojný na bouřky a vichřice.
-  Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
-  Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
-  Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
-  Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. (20. července)
-  Na Máří Magdalénu očekávej jistý déšť. (22. července)

Čerpáno z knihy Medardova kápě aneb pranostiky očima meteorologa
od Jana Munzara

Pranostiky na červenec

Předávání cen při žákovském turnaji ve fotbale „Memoriál Otakara Zdeňka“.
Foto: Marta Dvořáková


