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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
s nadcházejícím podzimem pomalu bi-

lancujeme, zda jsme si stihli splnit všech-
na svá letošní předsevzetí a jistě mi dáte za 
pravdu, že se ani pořádně nenadechneme a 
bude nás čekat další předvánoční atmosfé-
ra a předvánoční schon. Zatím se ale pojď-
me radovat z přítomnosti a z podzimních 
barevných dnů, které nás bezprostředně  
čekají. 

Znovu využívám této možnosti, abych Vás 
informovala o dění v našich obcích a začnu 
opět našimi nejmenšími. Většina z Vás jistě 
postřehla, že se naše mateřská škola rozrostla 
o další, nově zrekonstruovaný pavilon. Děti se 
tak od 1. září mohou těšit ze „žlutého“ Kašpár-
ka, kterému v příštím školním roce přibude 
další, pro změnu „modrý“ kamarád. Poté, co 
dojde ještě ke sjednocení vzhledu dnes žlutě 
natřeného pavilonu, bude úspěšně završena 
naplánovaná kompletní rekonstrukce naší 
mateřské školy.  

Také v základní škole proběhly stavební 
práce, které z pavilonu vyššího stupně vytvoři-
ly téměř novou budovu. V rámci rekonstrukce 
byly nově vybudovány rozvody vody a kana-
lizace, vznikly moderní toalety, nová cvičná 
kuchyň pro výuku vaření, dále byly provede-
ny nové rozvody elektřiny a v přízemí tohoto 
pavilonu byla na hlavní chodbě položena 
nová dlažba a v 1. patře a na schodišti vinylová 
podlaha. Ve všech prostorech došlo k výměně 
elektroinstalace, byla zde osazena nová svíti-
dla a provedena výměna plechových stropů 
za sádrokartonové. Jednalo se o rozsáhlou 

rekonstrukci, vyvolanou havarijním stavem 
všech zmíněných prvků. Přestože byl původní 
rozsah díla doslova „našlapán“ do dvou měsí-
ců letních prázdnin, po provedeném měření 
a zjištění obsahu azbestocementových vláken 
ve stěnách v 1. patře této části školy, bylo dílo 
významně rozšířeno ještě o výměnu všech 
stěn, obsahujících tyto minerální látky. I když 
se zhotovitel zavázal dokončit dílo v nově do-
hodnutém termínu, přesto se práce opozdily 
tak, že obec bude uplatňovat nemalou smluvní 
pokutu za nedodržení tohoto prodlouženého 
termínu odevzdání díla. V této souvislosti pa-
tří velká omluva všem zaměstnancům školy 
za ztížené pracovní podmínky a žákům za 
provizorní vyučovací prostory, které snad bu-
dou dostatečně vykompenzovány novým a 
moderním prostředím, které bude odpovídat 
současným standardům a normám.

Konkrétní rozměry začal získávat také sběr-
ný dvůr v Kostomlatech nad Labem, který 
by měl být podle plánu dokončen v listopa-
du tohoto roku. V nejbližší době zde bude 
nainstalována mostní váha, následovat bude 
kompletace provozních objektů a vyasfaltová-
ní označených povrchů. Součástí celé stavby 
bude i výsadba doprovodné zeleně tak, aby se 
sběrný dvůr, umístěný v blízkosti rodinných 
domů, zahalil do přívětivé zeleně, která bude 
ladit s okolním terénem.   

Významným počinem uplynulých dnů je 
bezesporu odsouhlasení převodu církevního 
majetku do vlastnictví obce, které zastupitel-

stvo obce schválilo na svém posledním zase-
dání. Po náročných jednáních na Arcibiskup-
ství pražském za účasti generálního vikáře 
Mons. ThDr. Jana Balíka PhD. a statutárního 
zástupce Římskokatolické farnosti Lysá nad 
Labem R.D. Pavla A. Porochnavce se poda-
řilo uskutečnit historický průlom v dosavad-
ních jednáních se zástupci církve a do majet-
ku obce tak bude v nejbližší době převedena 
nejen budova kostela se zvonicí a hřbitovem, 
ale i farská zahrada a budova fary, včetně sou-
visejících hospodářských staveb. Jedná se o 
průlomový okamžik, který bude v budoucnu 
sloužit jako pilotní projekt pro převody církev-
ního majetku do majetku dalších obcí. Naše 
obec získá tímto krokem do svého vlastnictví 
významnou část nemovitostí přímo v cen-
tru obce, které jí umožní další rozvoj, ať už v 
podobě možného přemístění sídla obecního 
úřadu do budovy fary, nebo zřízení rozsáhlé-
ho veřejného parku, který propojí chodník v 
ul. 9. května s chodníkem od nádraží. Obec 
tak zároveň získá možnost přímo ovlivňovat 
využití a budoucí charakter nabytého majetku, 
včetně možnosti zajišťování tolik potřebných 
finančních prostředků pro udržování a opra-
vy budov, které jsou dominantami naší obce a 
jako takové si do budoucna jistě zaslouží naši 
pozornost. 

Moc bych si přála, aby se stav těchto nemo-
vitostí podařilo obnovit do takové míry, jako se 
to povedlo při rekonstrukci kaple sv. Vojtěcha 
v Hroněticích, která se díky šikovným rukám 
zhotovitele stala chloubou celé obce a zároveň 
vzorem pro obce okolní. 

Jistě jste také zaznamenali, že došlo ke změ-
ně vzhledu webových stránek obce. Ráda bych 
zde poděkovala panu Jiřímu Majtaníkovi a 
paní Erice Blažíčkové, kteří vytvořili jejich 
grafickou podobu a zároveň se sponzorsky za-
sloužili o jejich vznik. 

Na závěr svého článku se ještě vrátím k 
červnovým událostem na jižní Moravě. Ráda 
bych na tomto místě poděkovala našim dob-
rovolným hasičům, kteří neváhali a v průběhu 
července odjeli pomáhat do tornádem poniče-
né obce Mikulčice. Dík patří i těm, kteří takto 
postiženým poskytli materiální pomoc, nebo 
se rovněž osobně účastnili pomoci při odstra-
ňování škod, které tento ničivý živel způsobil.  

Přeji Vám všem krásné podzimní dny plné 
pohody, zdraví a sluníčka.

Ing. Romana Hradilová
starostka obce 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 18 hod. v jídelně základní školy bude projed-

náván návrh zadání územního plánu naší obce.
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Otevrení nového pavilonu MŠ

Červená třída

Tento školní rok probíhá 
v naší třídě projekt, který 
jsme pro děti vymyslely 
spolu s Bárou Proškovou, 
která u nás loni vykonáva-
la odbornou praxi v rámci 
svého studia předškolní 
pedagogiky.

Projekt je primárně za-
měřen na propojení rodi-
ny a školy, a nese název 
“Františkův cestovatelský 
deník”. František je maňá-
sek, kterého si děti ve 

školce mohou půjčit a vzít 
jej například na rodinný 
výlet nebo mu ukázat něco 
zajímavého z rodinného 
života. Děti vědí, že Franti-
šek je vzácná návštěva a je 
tedy třeba zacházet s ním 
ohleduplně. Rodiče své 
děti mohou při rodinných 
činnostech vyfotit a zaslat 
fotografii na mail mateřské 
školy. Na ranním komuni-
kačním kruhu pak ostat-
ním kamarádům vyprávějí 

MŠ Kostomlaty nad Labem

Zelená třída

1.9. nastal opět ten slav-
nostní den, kdy jsme se 
všichni sešli po prázdni-
nách v naší Zelené třídě, 
letos naposledy ve žlutém 
kabátku mezi dvěmi bí-
lými, nově vystavenými 
školkovými budovami. 
Kromě 19 "staronových" 
dětí jsme uvítali ještě 4 
tříleté nováčky a 1 před-
školačku. Září bývá tra-
dičně adaptačním měsí-

cem, a tak probíhaly první 
dny u nových dětí za spo-
luúčasti rodičů. Pár slzi-
ček ze změny prostředí a 
odloučení brzy odezní a 
děti s úsměvem a radost-
ným očekáváním denně 
vchází do třídy, kde se do-
zví a učí spoustu nových 
věcí, např. pravidla tří-
dy, svou značku, říkanky, 
písničky, společnou hru, 
práci v centrech a také 

Všechna fota: Marta Dvořáková

své zážitky z Františkovy 
návštěvy u nich doma. Fo-
tografie je poté vložena do 
cestovatelského deníku, 
který mohou děti dozdobit 
vlastními obrázky. Věříme, 
že projekt pomůže dětem 
nejen v procesu současné 
adaptace, ale že také při-
spěje k rozvoji prosociál-
ního cítění dětí ve skupině 
a sounáležitosti s ní.

Za pedagogy v Červené 
třídě Bc. Eva Sochová

stolování. Přejeme všem 
dětem, aby chodily do 
školky šťastné, spokoje-
né a s úsměvem, s touhou 
po nových vědomostech  
mezi kolektiv stejně nala-
děných kamarádů a bylo 
jim tu po celý školní rok 
2021/2022 prostě fajn.

Za ZT: 
 Kateřina Hakenová
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Žlutá třída celá v novém

     Během letních prázdnin naše 
třída zažila velké stěhování do 
nově postaveného pavilonu. Bylo 
to nejlepší „fitko“, které jsme kdy 
zažili. Ani jsme netušili, kolik věcí 
zvládneme za tak krátkou chvíli 
přestěhovat, namontovat a upravit.

     Pavilon je velmi moderní 
budovou, kterou jsme dovybavili 
moderním nábytkem na míru, aby 
vyhovoval našim požadavkům a 
byl maximálně funkční především 
pro děti, které ho budou používat.

     Třída se nese ve velmi moder-
ním duchu, světlé tóny ozvláštňují 
prvky v krásných, jak jinak než 
žlutých barvách, které příjemně 

doplňují celkovou poklidnou at-
mosféru. Připravené prostředí tří-
dy je vybaveno didaktickým ma-
teriálem, podporujícím přirozený 
vývoj dítěte. Třída je rozdělena do 
jednotlivých částí – center aktivit. 
Každé centrum je důmyslně pro-
myšlené a vybavené tak, aby pod-
porovalo učení přirozenou hrou a 
dopřálo co největší škálu přiroze-
ného rozvoje dětí.

     Velmi zajímavou novinkou je 
venkovní pergola, která umožňuje 
i učení venku v jakémkoliv počasí 
a stává se tak nedílnou součástí celé 
MŠ.

     Prvního září se po prázdni-
nách otevřela školka znovu dětem. 
Děti pečlivě školku prozkoumaly 

a seznámily se s novinkami, které 
jsme si pro ně pro tento školní rok 
připravili. A my jsme se přesvědčili, 
že prostředí, ve kterém se nachází-
te, může ovlivnit i to, jak se cítíte. 
A teď už naši třídu zdobí výrobky 
dětí, které jsou nejkrásnější dekora-
cí celého interiéru.

     Na závěr bychom rádi podě-
kovali všem, kteří nám pomohli 
přenášet a rovnat věci, monto-
vat nábytek, převážet nábytek a 
dekorace, uklízet, lepit značky, 
rovnat výtvarný materiál, vystři-
hovat obrázky a mnoho dalšího. 
A hlavně za úsměvy, kterými nás 
podpořili, když už jsme se cítily 
unavené. Velké díky za Žlutou tří-
du: Moni Hrázská, Miši Vávrová a  

Jani Herajnová, ale že to stálo za to!
Monika Hrázská, učitelka 

Žluté třídy

Fo
to

: A
rc

hi
v 

ZŠ

T-Mobile Olympijský běh
Dne 8. 9. se naše škola zapoji-

la do největší běžecké akce roku 
T-Mobile Olympijského běhu. 
Různí běžci, různá místa, olym-
pijská myšlenka. To je heslo, se 
kterým je propojen T-Mobile 
Olympijský běh už několik let. 

Na T-Mobile Olympijském běhu 
oslavujeme radost z pohybu a 
sport jako takový. Touto akcí 
si připomínáme mezinárodní 
Olympijský den, tedy založení 
Mezinárodního olympijského vý-
boru. V jeden den, přesně v jeden 

čas, vybíhají tisíce běžců po celé 
České republice – ať už jako sou-
část hlavních závodů ve školních 
bězích, nebo v rámci individuální 
výzvy. 

Žáci II. stupně se tento den při-
pojili k mnoha dalším běžcům z 

celé republiky. Odměnou jim za 
to bylo pěkně strávené dopoledne 
na našem hřišti a ti nejlepší byli 
oceněni drobnými cenami, které 
pro ně organizátoři soutěže při-
pravili.  

Mgr. Jiří Bašus
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Statek Rychetských, Lány

Dnes Vám přinášíme rozhovor s 
jedním ze zakladatelů firmy Dag-
ros, která sídlí tady u nás v Kosto-
mlatech. Pan Zdeněk Šilar nám 
prozradil mimo jiné i to, čím to je, 
že se jim neustále tak dobře daří. 
Přejeme příjemné čtení.

Jak byste popsal firmu Dag-
ros?

Jsme firma, která se zabývá 
dovozem a prodejem moderních 
zemědělských strojů. Stroje vybí-
ráme tak, aby zaujaly zákazníky 
– zemědělce a přinesly jim co nej-
větší užitek. Snažíme se o to, aby 
naše stroje byly něčím výjimečné. 
Aby svojí konstrukcí přinášely 
nové pracovní metody, aby zvýšily 
výkonnost a kvalitu práce. Záro-
veň by měly nahradit nedostatek 
lidské práce a měly by našim zá-
kazníkům přinést zvýšení efekti-
vity jejich činností. Snažíme se jít 
trochu proti proudu a přinášíme 
novinky a výjimečné stroje.

Fungujeme od roku 2003. My-
slím, že mnozí z Kostomlat o nás 
dlouhou dobu ani nevěděli, pro-
tože jsme byli „schovaní“ za vraty 
zemědělského dvora. Asi většina 
Kostomlatských se o nás dozvě-
děla až v okamžiku, kdy jsme se 
přestěhovali do nového areálu, ale 
to už nám bylo 12 let.

A jak se vám daří v této neleh-
ké době?

Daří se nám „zaplaťpánbúh“ 
dobře. Práce je hodně, stroje se 
prodávají, zákazníci o náš sor-

timent mají zájem. Co nás však 
trápí, je nedostatek pracovníků. 
Hledáme hlavně lidi do obchodu, 
logistiky a servisu. Ale je to s námi 
při výběru někdy těžké, protože 
nebereme každého, kdo se při-
hlásí, ale důkladně si vybíráme. 
Důležitá je pro nás kvalita kandi-
dátů, aby se u nás dobře pracovalo 
a tvořili jsme fajn tým.

Vaše firma je dlouhé roky sta-
bilní a daří se. V čem myslíte, že 
to bude? V čem tkví ten úspěch?

Za tu historii, co jsme na trhu, a 
to je skoro 19 let, se nám podařilo 
najít sortiment, který zákazníky 
pozitivně šokoval. Opravdu se 
nám podařilo najít několik děr na 
trhu a přinést stroje, které zaujaly 
svojí netradiční konstrukcí. Ze za-
čátku to byly třeba rotorové mul-
čovače. Stroje takové konstrukce 
tady nebyly a zákazníci je neznali. 
Nám se jich díky cílenému mar-
ketingu podařilo za pár let prodat 
stovky kusů. Naše firma vyrostla 

na tom, že jsme našli něco nety-
pického, zajímavého a žádaného. 
Daří se nám i ve sklizňové tech-
nice. Naše stroje vynikají vysokou 
variabilitou nastavení do extra 
suchých nebo extra mokrých 
podmínek. To je velmi důležitý 
faktor v současné době, kdy výky-
vy počasí jsou mnohdy extrémní. 
Dalším důležitým faktorem je i 
to, že se o stroje dokážeme posta-
rat, nejen je prodat, ale také díky 
servisnímu zázemí je dokážeme 
udržet v nasazení, aby fungovaly 
spolehlivě. Zákazník často kvituje 
to, že dokážeme zabezpečit rychlý 
servis a rychlou dodávku náhrad-
ních dílů. A to dělá dlouhodobě 
ten hlavní efekt.

Určitě také velmi důležití pro 
úspěch celého Dagrosu jsou naši 
zaměstnanci. Máme tady mnoho 
velmi šikovných a pracovitých 
lidí, na kterých stojí úspěch naší 
firmy. Mnoho z nich u nás pracuje 
dlouhé roky, firmu znají dobře, ve 

své práci jsou velmi kompetentní 
a přesně o to se snažíme. My oba, 
s druhým spolumajitelem Jiřím 
Šachem, máme mnoho nápadů 
a díky našim kolegům se nám 
je také daří dotahovat do konce. 
Za tím stojí hodně dobré práce. 
Chceme, aby naši zaměstnanci 
byli u nás spokojeni a pokud jsou 
spokojení, těší to i nás.

Jaké máte plány do budouc-
na?

Samozřejmě stále budeme hle-
dat nový, atraktivní sortiment, 
upevňovat systém péče o stávající 
sortiment a hledat nové zákazní-
ky. Budeme také hledat nové pra-
covníky, kteří pokryjí svojí prací 
požadavky našich zákazníků. 
Také plánujeme rozšířit stávající 
prostory. Když jsme se stěhovali 
do nového areálu, tak se nám zdá-
lo vše velké a prostorné, ale teď už 
musíme přemýšlet jak prostory 
zvětšit.

Jak vy osobně vnímáte účel 

Rozhovor
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firmy Dagros?
Hlavním účelem je pomáhat 

zemědělcům vyřešit jejich pro-
blémy. Dodávat jim kvalitní tech-
niku, která jim skutečně pomůže 
ekonomicky růst. Také vnímáme, 
že tím podporujeme české a slo-
venské zemědělství.

Co Vás osobně nejvíce baví na 

Vaší práci?
Asi to, že od stávajících zákazní-

ků slyším, že jsou spokojeni nejen 
s technikou, kterou od nás koupi-
li, ale i s našimi službami, ať je to 
dobrý přístup obchodníka, který 
zakázku získal, tak také s násled-
nou péčí oddělení logistiky nebo 
servisu. Že nám to jako celek vel-

mi dobře funguje a zákazník svoji 
spokojenost šíří dál. Taky mě těší, 
když jsou spokojení naši zaměst-
nanci, když u nás pracují rádi.

S jakými lidmi pracujete nej-
raději vy?

Nejlépe se mi pracuje s lidmi, 
kteří přicházejí s novými nápady 
a nebojí se je prosadit a jsou také 

do určité míry samostatní. Rád 
pracuji s šikovnými a rozhodný-
mi lidmi.

Děkuji za rozhovor a přeji hod-
ně zdaru do další práce.

Eva Belicová
Martin Piják

Z činnosti SDH Hronětice

Klub Kamarád

V uplynu-
lém období 
se konaly dvě 
v ý b o r o v é 
schůze a tři 
setkání vý-

jezdové jednotky, kde se členové 
této jednotky zabývali výcvikem 
a údržbou výjezdové techniky. 
Zúčastnili jsme se oslav založení 
sboru - SDH ve Zbožíčku (110 
let), v Kostomlátkách (100 let). 
Na těchto oslavách byla vystave-
na hasičská technika, my jsme 
předvedli rádi předvedli techniku 
Mercedes Atego CAS 20, Š 706 

RTHP CAS 25, dopravní vozidlo 
Ford a historickou přívěsnou stří-
kačku "Márovka".

14. srpna zasahovala naše vý-
jezdová jednotka při požáru dře-
věné kolny na hlavním nádraží v 
Nymburce s technikou CAS 20 
Mercedes Atego.

9 členů našeho sboru odjelo do 
Mikulčic pomoci s likvidací škod, 
vzniklých při řádění tornáda. Pra-
covali na obecním i soukromém 
majetku, pomáhali při opravě 
střechy školky, odklízeli sutiny. 
Jako starosta sboru si velice ce-
ním jejich obětavosti, vždyť da-
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Psáno v kronice

Všechna fota: Z archivů obyvatel Rozkoše

Rozkoš

Odvody branců. Dne 
19.března 1936 byly konány 
odvody branců z Lán a Rozko-
še. Branců bylo 6 a 3 odvedení.

V letošním roku se zase 
velmi rozmnožili polní hra-
boši. Takže je nutno je zase 
hubiti. Zdejší obec  na objed-
návku občanů zakoupila fos-

forečné těsto, které rozprodávala  
1kg  po  4 Kč.

Úroda řepy byla velmi dobrá, 
takže většině pěstitelům zbyla přes 
řepný kontingent.

Dne 12.prosince byla zakou-
pena hospod. spolkem v Lánech 
mlátička na dlouhou slámu od 
firmy Vlad. Veselý  Bohdaneč  za 

3000.-Kč.
R. 1937 dne  14. září zemřel  

první prezident  republiky Česko-
slovenské T. G. Masaryk. Úmrtí 
prezidenta  Osvoboditele a velkole-
pá manifestace československého 
lidu při jeho pohřbu a nad jeho ro-
vem, zanechalo  hluboký dojem  ve 
všech vrstvách občanstva. A stalo 

se dějinnou událostí  republiky 
Čsl. Smuteční tryzna byla koná-
na v sokolovně v Kostomlatech.

V tomto roce žádali rolníci o 
náhradu pozemkové daně,pro-
tože bylo sucho a na polích se 
málo urodilo.

     Z kroniky Lán a Rozkoše 
    Marta Dvořáková

rovali svůj volný čas a neřešili 
odměnu za odvedenou práci.

Požární družstvo se zúčastni-
lo soutěže ve Vestci, jednalo se 
o noční požární útoky.

Také jsme uctili památku 
dvou dobrovolných hasičů 

z Koryčan, kteří zemřeli při 
výbuchu plynu v rodinném 
domku. Bohužel, tato událost 
ukázala, jak jsou i dobrovolní 
hasiči v ohrožení života při je-
jich nezištné pomoci druhým.

Připravujeme tyto akce:

- Halloween a lampionový 
průvod s dlabáním dýní (říjen 
2021)

- Posvícenské posezení s 
hudbou v hasičské zbrojnici 
(listopad 2021)

- Výroční valnou hromadu 

SDH (prosinec 2021)
Termíny akcí budou upřesně-

ny. Na všechny akce Vás, vážení 
spoluobčané, srdečně zveme.

Za SDH Hronětice
Miroslav Škornička, starosta
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Průkopnice Bohuslava Kecková

Pátek trináctého aviatika Kašpara 

Letošní 110. výročí úmrtí 
MUDr. B. Keckové si připo-
meňme slovy spisovatele Ig-
náta Herrmanna, jeho vzpo-
mínce na setkání v Mostaru: 
„Slečna Keckova bydlila v 
útulném, starém kamenném 
domku, jehož celé patro obý-
vala. Uvítala nás přívětivě a 
měla upřímnou radost, že 
vidí zas krajany a známé. Sko-
ro jí zraky zvlhly. Nepřízni-
vý osud nedopřál této dámě, 
aby působila ve vlasti. Byla 
průkopnicí vyššího ženského 
vzdělání, vystudovala fakultu 
lékařskou, doktorátu medici-
ny nabyla tuším na švýcarské 
universitě, potom se někdy v 
letech osmdesátých usadila v 
Praze. Ale přišla předčasně. V 
Praze nebylo této první české 
lékařce dovoleno vykonávati 
praxi lékařskou – bylo jí do-
voleno toliko babiti. Její snahy 

se však nesly výše, i uposlechla 
po nedlouhém pobytu v Praze 
vyzvání zemské vlády oku-
pované tehdá Hercegoviny a 
usadila se v Mostaru jako stát-
ní lékařka – a setrvala tam již 
na celý život. Do své vlasti se 

navrátila jen, aby tu zemřela 
(17. října 1911).“ Ale zpět k  
setkání: „Avšak tehda byla 
slečna Kecková ještě v plné 
síle, zdráva a plna chuti k prá-
ci. A byla hodně zaměstnána. 
K mohamedánkám nebyl při-
puštěn lékař, a byť i měly du-
šičku na jazyku. Byla tu tedy 
lékařka velmi vítána a taky 
pilně zaměstnávána, arci nejen 
u mohamedánek. Slečna dok-
torka provedla nás celým svým 
příbytkem, v němž bylo zají-
mavo pobýti. Nevěděli jsme, 
čemu se dříve obdivovati. By-
loť to učiněné museum. A tak 
za léta vyzdobila svůj příbytek 
množstvím předmětů drob-
ných i vzácnějších, nad nimiž 
srdce každého sběratele a mi-
lovníka zvláštností a starožit-
ností musilo zaplesati. Bylo 
tu pestrých výšivek, záclon, 
pokrývek a koberců, bylo ná-

dobek mosazných a měděných, 
nožů a všelijakých nástrojů 
přepodivných tvarů a nám ne-
známého účelu, náčiní i hříček 
vyřezávaných ze dřeva i z kos-
ti, sedátek a taburetů, obrázků, 
trepek i pásů – slovem hotové 
domácí museum.“ Z léčebného 
pobytu v Karlových Varech na 
podzim 1911 lékařka zamířila 
za sestrou Marií do Kostomlat, 
„přijela předpůlnočním vlakem, 
aby se, nečekána, doklepala v 
domku a uložila ke spánku, z 
něhož se již neprobudila.“ (Ča-
sopis českých lékařů, 1971) Bo-
huslavě Keckové „celá škola šla 
na pohřeb, 70 dětí se vedlo za 
ruce ve dvojstupu před dospě-
lými, kteří doprovázeli tělesné 
ostatky první české lékařky, aby 
je uložili do toužebně milované 
země.“ (zpracováno ze zdrojů 
na internetu) 

Miroslav Pokorný

Pátek 13. 10. 1911 se díky 
přistání aeroplánu zapsal do 
kostomlatské historie, ale 
pro Ing. Kašpara, den samá 
smůla. Mířil na nedělní ve-
řejnou produkci do Jičína. 
Brzy po startu z pardubické-
ho letiště ztratil v mlze ori-
entaci, a takto v Národních 
listech dne 14. 10. 1911 po-
psal další let: „Uchýlil jsem 
se značně na západ a náhle 
v mlze spatřil jsem zámek v 
Lysé. Nemaje valně již ben-
zinu rozhodl jsem se, že se-
stoupím a úmysl svůj také 
jsem provedl a hladce přistál 
po letu téměř hodinovém, za 
kterýž urazil jsem více jak 
100 km. Telegrafoval jsem 
do Jičína pro benzin, ale dík 
„ochotě“ úředníka na stanici 
kostomlatské, kterému zapo-
mněl jsem poslati peníze na 
depeši, byl telegram značně 
opožděně expedován a jak 
později jsem se dozvěděl, 
také do Jičína přišel značně 
pozdě. Ochotou neznámého 
motocyklisty podařilo se mi 
zaopatřiti benzin z Nymbur-
ka, a proto mohl jsem as před 

půl čtvrtou znovu startovati, 
chtěje doletěti do Jičína.“ 
Nakonec ale zamířil zpět do 
Pardubic, kde „náhle jsa ve 
výši as 60 m. létadlo se mi 
zakolísalo a pak střemhlav 
řítilo se čelem k zemi. Do-
padnuv ucítil jsem hrozný 
náraz a na okamžik pozbyl 
vědomí, pak když jsem se 
vzpamatoval, dal jsem se do-
pravit domů, kde nyní místo 
lítání musím ležet!“ 

V roce 2011 naše noviny 
otiskly fotografii z Kašpa-
rova přistání. Doplňme ji 
citací z dopisu paní Marie 
Zlatníkové z Kostomlat, 
odeslaném roku 1985 Ná-
rodnímu technickému mu-
zeu: „Stalo se to 13. X. 1911. 
Na štěstí přistál hladce na 
poli zvaném „na Kopanině“. 
Dnes je to pole scelené a říká 
se mu na Skřemeně. Posílám 
Vám snímek, na kterém si 
Ing. Kašpar doplňuje zásobu 
benzínu, který mu přenechal 
pan Mácal, mlynář z Roz-
koše-Kostomlaty. V knize je 
psáno, že mu ho poskytl ko-
lemjedoucí motocyklista. Na 

snímku vidíte 3 plechovky, 
a v té době zde nablízku ne-
byl k dostání. Proto p. Mácal 
poslal se svojí motorkou do 
mlýna k paní mlynářové 
pro benzin. Podle zápisků 
p. Františka Vaňka, který 
jako 11letý byl mezi diváky. 
Sama se pamatuji jen to, že 
přistálo letadlo, ale z vyprá-
vění doma si pamatuji jen to 
pole. Bylo mě tehdy 6 roků. 
Byla tam ale moje maminka 
a sestra. Pohlednice se pro-
dávaly ve třech obchodech 
a podle zápisků p. Františ-

ka Vaňka se prý dostaly až 
na Balkán. Totiž v té době 
projížděli naší obcí a také 
se zastavovali dobrovolní-
ci z Ameriky, kteří jeli na 
pomoc rodné vlasti. Slávek 
Petráček, který měl otce 
obchodníkem jim na pa-
mátku nosil tyto pohledy. 
To jen na okraj této letecké 
události.“ (zdroj: Kosto-
mlatské noviny 5/2011, in-
ternet a výpisky z archivu 
NTM) 

Miroslav Pokorný
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Sokol

Pétanque

Vážení sportovní přátelé,  
občané Kostomlat!

Zdravím vás v těchto té-
měř podzimních dnech. 
Léto a doba prázdnin utekly 
jako voda, čas od minulého 
čísla vydání kostomlatských 
novin snad ještě rychleji.

Všechny oddíly vstupují 
do podzimní části soutěže 
2021-2022.

Výbor Sokola se sešel dva-
krát a to v srpnu a září. Ře-

šili jsme vybudování osvět-
lení na tréninkovém hřišti 
/ projektovou dokumentaci 
a územní souhlas odboru 
výstavby/. V současné době 
máme tato povolení vyře-
šena a zbývá jen se dát do 
práce. Jedná se o zabudová-
ní 5 železničních ocelových 
stožárů, které jsme získali 
sponzorsky. S tím souvisí  
přívod kabelových rozvodů, 
vybudování betonových zá-
kladů stožárů a další práce 
s tím spojené. Věříme, že se 
nám to v těchto podzimních 
měsících podaří.

Chystali jsme přípra-
vu volejbalového turnaje 
a fotbalová utkání našich 

nejmenších fotbalistů  na 
posvícenskou sobotu. Do 
vydání KN mohu říci, že se 
nám sobota vydařila i díky 
počasí. Všichni účastníci, 
jak volejbalového turna-
je tak fotbalu, byli spoko-
jeni, jak s výkonem všech 
sportovců, tak s organizací 
a  občerstvením během celé 
soboty. Tento den završila 
diskotéka pan Krpálka pod 
širým nebem. Smutné je, že 
to byla pouze jediná akce za 
celé kostomlatské posvícení. 
Kde jsou ty časy.   

Opět jsme jednali o opra-
vě podhledu a klempířských  
prvků  po levé straně Soko-
lovny.

Dále jsme vybírali termín 
pro Sportovní ples 2022. 
Jeho termín je 4.3. 2022.

Ráda bych vás též pozva-
la na Cimbálovou muziku 
„Strážničan“, spojenou s de-
gustací vína. Doufáme, že se 
covid nevrátí v takové síle, 
aby se tato akce nemohla 
uskutečnit.

V krátkosti vše, přeji vám 
krásné podzimní dny a všem 
oddílům hodně úspěchů v 
nadcházející sportovní se-
zoně.

Za TJ Sokol 
Kostomlaty nad Labem

Vávrová Eva

Naši junioři, Eliška a 
Bolek, se poprvé zúčast-
nili turnaje jedniček, po-
řádaného klubem Mimo 

Done Nymburk /80 hrá-
čů/. O něco lépe se vedlo 
Bolkovi /2výhry a dvě pro-
hry/, Eliška ovšem měla v 
druhém kole pozdějšího 
vítěze a večer se dívala na 
finále na internetu. Měla 
obrovskou radost, že na 
něj uhrála pět bodů. Opět 
jsme po prázdninách za-
čali pilně trénovat, zatím 

venku, dokud nám to po-
časí dovolí a pak v Soko-
lovně s plastovými koule-
mi.

My starší pokračujeme 
se střídavými úspěchy v 
Extralize. Polabská liga 
2021 pomalu končí, už 
máme jisté druhé místo a 
postupujeme již po páté 
do celorepublikového fi-

nále. Největším úspěchem 
je páté místo Jardy a Ale-
ny na MČR 2X2 MIX. 
Připravujeme náš turnaj 
trojic Mydlovarský žebřík 
a zimní turnaj v naší So-
kolovně.

Koulím zdar! 
Vaníčková Alena

Mladá rodina koupí rodinný dům v Kostomlatech nad Labem. Nejsme RK. Děkujeme za nabídky. Tel. 723 951 104
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Během letošních prázd-
nin měl náš oddíl dvě hlavní 
akce. V srpnu se uskutečnil 
volejbalový kemp pro členy 
našeho oddílu. Letos popr-
vé, po naší desetileté práci s 
mládeží, jsme vyjeli nejen s 

kadetkami a žákyněmi, ale 
i s nejmenšími dětmi v pří-
pravce na letní volejbalové 
soustředění do Zbraslavic. 
Celkem ve velkém počtu, a 
to 45 dětí a 7 trenérek. Z tak 
velkého počtu dětí různých 
věkových kategorií jsme 
měli trochu obavy, ale vše 
dopadlo nad naše očekává-
ní. Byli jsme všichni spo-
kojeni, jak se snahou všech 
dětí, tak s novým prostře-
dím, které bylo super při-
pravené pro sportovní akce.

Další tradiční prázdnino-

vou volejbalovou akcí byl 
Turnaj mixů při kostomlat-
ském posvícení. Letošní 
ročník byl podle všeho již 
dvacátý. Počasí před posví-
cením nebylo úplně přízni-
vé, ale naštěstí v sobotu bylo 
přímo volejbalové. Přijela 
družstva, která se zúčast-
ňují každým rokem, ale i 
několik nových. Celkem v 
počtu 8 týmů. Myslím, že 
tradice na vsi by se měly 
udržovat a tento turnaj je 
jednou z nich. Touto cestou 
bych moc ráda poděkovala 

našim sponzorům za ceny 
do turnaje a všem, kteří se 
zúčastnili příprav a realiza-
ce celého turnaje. Ceny do 
turnaje darovali: Cukrárna 
a restaurace u Evy, Cuk-
rárna Kostomlaty Martiny 
Burdové, Cukrárna Bruno, 
Cukrárna Zumřík, Letecká 
škola Zbyněk Adam, Street-
fit Lysá nad Labem, www.
ikolobezka.cz a Jiří Čech.

ZaVK Kostomlaty
 Iveta Mezuliánková
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 Na závěr

Společenská kronika

Dnešní hrdinové

Pozvánka 

Blahopřejeme k významným jubileím:
Panu Ivanu Voženílkovi z Kostomlat
Paní Věře Králové z Hronětic
Paní Danuši Kašičkové z Vápenska
Panu Antonínu Keistovi z Kostomlat
Paní Marii Veselé z Kostomlat
Panu Jaroslavu Jandlovi z Vápenska
Paní Evě Houdkové z Kostomlat
Panu Josefu Lazarovi z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali:
Janu Červenou z Kostomlat
Jimmyho Mikeše Mkura z Kostomlat
Jakuba Eise z Kostomlat
Nikolu Pátkovou z Kostomlat

Naposledy jsme se rozloučili:
S panem Francescem Cosentinem z Kostomlat
S paní Vlastou Šípkovou z Kostomlat
S panem Václavem Málkem z Hronětic

Vítání občánků

Fota: Marta Dvořáková, Josef Bodlák, Alžběta Králová

Zatímco řada z nás vzala zprávu o zničujícím tornádu v Mikul-
čicích na vědomí, mnozí zaslali i materiální pomoc, pan Klosovský 
nelenil, sbalil "vercajk", nastartoval auto a vyrazil pomoci. Je to ne-
jen zdatný klempíř, ale i hrdina. Luboši, děkujeme!

P.S. Děkujeme i našim hasičům.   Antonín Bárta

Tělocvičná jednota Sokol Kostomlaty nad 
Labem Vás srdečně zve na Cimbálovou mu-
ziku „Strážničan“ spojenou s degustací vína 
dne 23.10.2021 od 20 hod. v Sokolovně.

  Předprodej vstupenek od 1.10.2021 
 v „ Cukrárně u Evy“.

Vavřinec a Theodor

Matyáš, Viktorie, Damián

Tereza

Beata, Vítek, Liliana

Karin


