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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, 
s prvními jarními dny se pomalu začíná 

probouzet nejen příroda, ale i my se těšíme 
na to, co nám nový rok přinese a kam se 
společnými silami všichni posuneme. Obec, 
v současné době plně vybavená mnoha pro-
jekty a s významným zůstatkem na účtu, 
připravila pro letošní rok několik zásadních 
akcí, kterými chce pokračovat ve zvelebování 
veřejného prostoru. 

Nejvýznamnějším krokem v tomto smyslu 
je určitě zpracování studie Revitalizace veřej-
ného prostranství, která řeší úpravu prostoru 
mezi nádražím a ostrůvkem s autobusovou 
zastávkou. Tuto studii představil občanům 
na únorovém zastupitelstvu obce sám její au-
tor, MArchD. Martin Hudec, kostomlatský 
rodák, který přítomné podrobně seznámil 
se všemi navrhovanými prvky a úpravami. 
Studie řeší nejen zklidnění dopravy a vybu-
dování bezbariérového přístupu z hlavní ko-
munikace, ale i umístění vánočního stromu, 
zřízení odpočinkové zóny s vodním prvkem, 
úpravu křižovatky mezi budovou Jednoty a 
cukrárnou a rozšíření parčíku před nádra-
žím, jehož součástí by mělo být umístění 
prvku razítka z románu Bohumila Hrabala 
„Ostře sledované vlaky“. Zmíněnou vizuali-
zaci je možné si prohlédnout na webových 
stránkách obce v sekci ROZVOJ OBCE - 
Projekty. V průběhu letošního roku by měla 
být vyhotovena dokumentace pro potřeby 

stavebního povolení a příští rok by se mohlo 
začít s první etapou tohoto díla.

Na tento projekt přímo navazují i změny, 
které připravuje Krajská správa a údržba sil-
nic v ulici Doubravská. I zde by mělo dojít k 
výrazným úpravám veřejného prostoru, spo-
čívajícím zejména ve změně tvaru křižovatky 
při napojení na ul. 9. května, která by se nově 
měla změnit na křižovatku ve tvaru písmene 
„T“. Navrhovaná úprava, spolu s výstavbou 
dvou „zpomalovacích“ ostrůvků (jeden na 
vstupu do obce ve směru od Doubravy a dru-
hý u křižovatky ulic Doubravská a Školní), by 
měla zklidnit dopravu v této ulici, která trpí 
nadměrným provozem z nedaleké pískovny. 

Stavební práce pokračují i na stavbě spor-
tovního hřiště u základní školy a dále na 
pozemku dětského hřiště v ulici „Na Obci“, 
kde byly odstraněny přerostlé thúje, které ne-
bezpečně zasahovaly do přilehlé komunika-
ce a ohrožovaly tak bezpečnost dětí i řidičů 
projíždějících vozidel. V další etapě budou 
odstraněny zbylé herní prvky, rozebrán stá-
vající chodník a proběhne vyrovnání terénu 
a příprava stanoviště pro umístění nových 

herních prvků. Největším „tahákem“ tohoto 
hřiště, kromě klasických atrakcí, bude jistě 
velmi oblíbená lanovka či posilovací sestava 
pro větší děti. 

Koncem února započala i dlouho připra-
vovaná stavba – pokládka vedení nízkého 
napětí do země a to v ulicích K Nádraží, Na 
Závisti, Slepá, Nymburská a Na Hrabovce. 
Jedná se prozatím o první etapu stavby, je-
jímž cílem je kompletní odstranění vrchního 
vedení v celé obci. Další etapy díla by potom 
měly pokračovat ihned poté, co budou do-
řešeny majetkoprávní vztahy k dotčeným 
pozemkům. 

V různém stavu rozpracovanosti je toho 
však mnohem víc, než se vejde do tohoto 
článku. Jsem proto moc ráda, že se nám v re-
lativně krátké době podařilo obsadit uvolně-
né administrativní místo na našem úřadu a 
do našeho kolektivu tak přibyla nová posila, 
paní Lenka Kudláčková. Pevně věřím, že i s 
její pomocí se nám většinu rozpracovaných 
akcí podaří dotáhnout do zdárného konce. 

S přáním krásného jara
Ing. Romana Hradilová, starostka obce

Krásné jarní dny Vám přeje 
Redakční rada Kostomlatských novin.
(na fotografi i: Adonis vernalis – hlaváček jarní)
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Příspěvky zastupitelů byly zveřejněny v souladu s §4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického 
tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakční rady a nepodléhají korektuře.

Již od začátku února letoš-
ního roku je možné využívat 
k jednotlivým platbám v po-
kladně obecního úřadu platební 
terminál. Obec tak chce svým 
občanům přinést větší komfort 
při placení a zároveň posunout 
úřad na úroveň, která je dnes již 
naprosto standardní. 

Obecní úřad 
Kostomlaty nad Labem

Informace pro občany

Velkoobjemové kontejnery
Rada obce se na svém jed-

nání dne 23. 1. 2019 zabývala 
otázkou přistavování velko-
objemových kontejnerů v ob-
cích Rozkoš, Lány a Vápensko. 
Do těchto velkoobjemových 
kontejnerů patří starý náby-
tek, koberce a linolea, staré 
lyže, snowboardy, kola, velká 
zrcadla, umyvadla, WC mísy 
a podobný odpad. Téměř po-
každé však v těchto kontejne-
rech nacházíme odpad, který 
sem nepatří. Jedná se např. 
o pneumatiky, větve, listí, led-
ničky, pračky, stavební odpad 
apod. Tento odpad pak musí 
techničtí pracovníci obce pře-

bírat a obci to způsobuje ne-
malé komplikace. Nehledě na 
skutečnost, že do těchto kon-
tejnerů mnohdy odkládají svůj 
odpad i občané ze sousedních 
obcí. Obec přitom každoroč-
ně vynakládá na vývoz těchto 
velkoobjemových kontejnerů
více jak 80 tisíc Kč ročně. 
S ohledem na tyto skutečnosti 
proto rada obce rozhodla, že 
velkoobjemové kontejnery bu-
dou na stálá místa přistavová-
ny na základě žádostí občanů 
a kontejnery budou po jejich 
přistavení na místě dozorovány 
odpovědnou osobou.  

Rada obce

Vážení spoluobčané, milí 
čtenáři.

Kostomlatské noviny jsou 
periodickým tiskem územ-
ního samosprávného celku, 
který by měl vždy poskytovat 
objektivní a vyvážené infor-
mace o příslušném územním 
samosprávném celku a mimo 
jiné poskytovat i přiměřený 
prostor pro uveřejnění sděle-
ní, které vyjadřuje názory jed-
notlivých členů zastupitelstva 
obce.

Přestože zákon předpokládá, 
že tato sdělení budou objektiv-
ní, nezkreslená a pravdivá, ne 
vždy tomu tak ve skutečnos-
ti je. Článek zastupitele pana 
M. Veselého, uveřejněný 
v únorovém čísle Kostomlat-
ských novin, výše uvedené 
naprosto nesplňuje a je pouze 
plný hany a smyšlených po-
lopravd. Protože předpoklá-
dáme, že tímto směrem bude 
pan M. Veselý plnit stránky 
obecního periodika celé své 
funkční období, rozhodli jsme 

se, že na jeho články obdob-
ného charakteru nebudeme 
nyní, ani v budoucnu reagovat, 
jelikož odmítáme diskuzi ve-
denou prostřednictvím tisku, 
který byl zřízen za naprosto ji-
ným účelem, než je nekonečné 
vyvracení polopravd a popírá-
ní nejen principů zastupitelské 
demokracie, ale i základního 
slušného chování. 

Veřejným prostorem pro 
tyto diskuze, a to nejen mezi 
zastupiteli, ale i mezi zastupi-
teli a občany, jsou především 
jednání zastupitelstva obce, 
kde je možné získat nejen rele-
vantní informace, zodpovědět 
objektivně dotazy, ale i bezpro-
středně reagovat na přednese-
né názory.

Vážení občané, budeme ve-
lice rádi, pokud se i vy, budete 
účastnit veřejných jednání za-
stupitelstva obce a budete tak 
mít možnost obdržet objektiv-
ní informace o dění v našich 
obcích.

Rada obce

Reakce na článek zastupitele 
pana M. Veselého 

v Kostomlatských novinách

Na minulém zasedání ZO 
jsme se, jako opoziční za-
stupitelé, snažili o navýšení 
dotace z rozpočtu obce pro 
naši TJ Sokol. Zpracoval jsem 
za tímto účelem dodatečný 
bod programu, pod který se 
podepsalo šest zastupitelů 
a zaslal jsem jej na Radu obce 
k odsouhlasení.  Jednalo se 
o navýšení dotace o částku cca 
200 000 korun z ušetřených 
nákladů na mzdy zastupitelů, 
kterých se někteří zastupitelé 
vzdali hned, na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva obce. 
Žádost o zařazení byla klad-
ně posouzena a zařazena na 
program jednání ZO na den 
12. 2. 2019. Náš záměr byl 
navýšit dotaci pro TJ Sokol 
za účelem podpory, při zís-
kávání fi nančních prostředků 
z dotačních titulů minister-
stev a kraje, kde část prostřed-

ků musí uhradit žadatel. Při 
dnešním napjatém rozpočtu 
sportovní organizace je na-
prosto nemožné, aby ona 
měla ještě prostředky na tyto 
investiční záměry a proto 
jsme navýšení dotace chtěli 
deponovat právě na obno-
vu a údržbu areálu TJ Sokol. 
K uvedenému bodu se na za-
sedání strhla vášnivá až roz-
bouřená diskuse. V zásadě jde 
rozdělit členy zastupitelstva na 
tři skupiny. Tvrdé jádro odpo-
ru, členové kolem paní starost-
ky, kteří s žádným navýšením 
nesouhlasí, umírněné jádro, 
které by za určitých okolno-
stí s navýšením souhlasilo a ti 
se zdrželi hlasování a ti, kte-
ří s navýšením souhlasili, což 
byli všichni opoziční zastupi-
telé. Bohužel se nám prosadit 
navýšení nepodařilo. Přitom 
se jednalo pouze o přesun fi -

nančních prostředků v rámci 
rozpočtu obce z jedné kolon-
ky do druhé, bez navýšení 
výdajů. Nechci tady jmenovat 
členy zastupitelstva, je mož-
no si je dovodit v záznamu 
o průběhu zasedání dne 12. 2. 
2019, ale argumenty některých 
diskutujících byly až zaráže-
jící. No, nechci předvídat, ale 
zde se nám vrací to, že někteří 
naši občané v obci pouze by-
dlí, ale o veřejné iniciativy a 
sportovní  dění v obci nema-
jí vůbec zájem. Nejsou členy 
Sokola, takřka nevědí kde ani 
sportovní areál je a ti jsou pak 
v diskusi nejaktivnější. O to 
větší kontrast působil další bod 
programu, schválení investič-
ního návrhu rozvoje obce až 
do r. 2027. Tento se pohybuje 
v řádech stovek milionů ko-
run.  Jen oprava areálu a bu-
dovy sokolovny v něm není. 

Budeme mít krásný střed obce, 
kolem domu služeb za cca 20 
milionů korun, ale o 200 me-
trů dál to už není naše, to je 
naší TJ Sokol Kostomlaty. Nej-
větší příspěvková organizace 
v obci, která má cca 190 členů, 
od nejmladších až po nejstarší. 
Tam mi fi nanční prostředky 
dávat nemůžeme, jelikož obec 
nemůže investovat do cizího 
majetku. Jak asi kdo pozná, 
které fi nanční prostředky v TJ 
Sokol jdou tam a které tam, to 
teda nechápu. Jak to vypadá, 
tak to ale chápou jiní a ti dnes 
rozhodují.  Proč to jinde jde, 
k tomu stačí pouze číst denní 
tisk. Je to sice trochu složitěj-
ší, musí se jednat, ale když se 
chce, tak všechno jde, jak ří-
kávali naše babičky, jenom …? 
Dokončení, to nechám na Vás.

S pozdravem opoziční 
zastupitel Milan Veselý

Vážení spoluobčané a čtenári KN
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Novinky z dění v MŠ

Školní rok se nám přehoupl 
do druhé poloviny a čas s dět-
mi letí jako voda. Školní vzdě-
lávací program naplňujeme 
dle stanovených cílů. Běžnou 
vzdělávací nabídku doplňuje-
me nejrůznějšími kulturními 
zážitky a aktivitami, kterými 

se snažíme, co nejvíce zpest-
řit daná témata. V rámci spo-
lupráce se ZŠ nahlédli naši 
předškoláci do výuky první 
třídy, kdy paní učitelka Ko-
houtová dětem předvedla 
svou výuku, jak se říká „na-
živo“. Děti shlédly své kama-
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rády a udělaly si ales-
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Turnaj v prehazované
Dne 23. 1. 2019 se v Milovi-

cích konal turnaj v přehazované.
Do Milovic jsme jeli vlakem. 

Po chvíli zmateného hledá-
ní místa konání soutěže jsme 
dorazili ke škole, kde se turnaj 
konal. Jako jediní jsme se hrdě 
převlékli do žlutých a zelených 
dresů naší školy. 

Po zahájení turnaje nastou-
pili k prvnímu zápasu naši 
spolužáci z šesté a sedmé tří-
dy. Tuto hru bohužel prohrá-
li. Před námi hráli ještě jeden 
zápas naši budoucí soupeři. 
Pečlivě jsme zkoumali jejich 
techniky a taktiku. Díky tomu 
jsme si utvořili ideální sestavu, 
taktiku a také několik krycích 
hesel jako například: ich bin, 
A, B a C.

Do prvního zápasu jsme 

vstoupili s respektem a úctou 
k soupeři, tyto standarty však 
po několika málo kolech vy-

prchaly. Dařilo se nám více 
než dobře. Po našem vítězství 
v prvním utkání si naši soupe-

ři uvědomili, že pravděpodob-
ně nemají šanci. To povzbudi-
lo mladší část našeho družstva, 
a tak se i oni vzchopili a začali 
stejně jako my vyhrávat.

I přesto nakonec skonči-
li druzí. To se však nedá říct 
o nás. My, ten nejsilnější a 
nejlepší tým, jsme bezkonku-
renčně vyhráli turnaj a spolu 
s druhým místem našich 
mladších spolužáků jsme si 
odnesli trofej za první místo 
jako absolutní vítězové celého 
turnaje.

A tak jsme se hrdě vrátili na 
naši školu s dobrým pocitem, 
že i když jsme se zúčastnili 
spousty turnajů, poprvé jsme 
se stali absolutními vítězi.

P. Přimda, L. Hulpach 
9. třída
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Žáci naší základní školy od-
jeli 3. 2. 2019 na lyžařský vý-
cvik do Janských Lázní. Milý 
personál nás vřele přivítal a my 
jsme poprvé po obědě vyrazili 
na sjezdovku, která byla hned 
za chatou. 

Celý týden se nám věnovali 
dva instruktoři Andrea Ska-
lická a Lukáš Vorlíček a paní 
učitelka Musilová.

Každé ráno jsme se vy-
škrábali ze svých vyhřátých 
peřin a pospíchali na snídani. 
Ne vždy se nám to povedlo 
včas. Na sjezdovce byla vždy 
zábava a naučili jsme se mno-
ho důležitých věcí. Nevyhnuly 
se nám ani pády, ale jak říkali 
naši instruktoři: „Kdo nepadá, 
jezdí pod svoje možnosti“.

Společné večerní programy 

Lyžarský výcvik

nám dobíjely energii ztrace-
nou na sjezdovce. Získali jsme 
informace o bezpečnosti na 
horách, horské službě, lyžař-
ském vybavení atd. Nejvíce 
jsme se však těšili na večerní 
zábavné hry. Na plné čáře co 
do oblíbenosti zvítězila hra 
„Pipino pípni“.

Z lyžáku jsme odjížděli se 
spoustou vtipných zážitků a 
všichni jsme si byli jisti, že pří-
ští rok pojedeme znovu.

Pobyt se nám líbil, chceme 
poděkovat všem vyučujícím 
a instruktorům, že to s námi 
vydrželi. Především chceme 
poděkovat Obecnímu úřa-
du Kostomlaty nad Labem za 
úhradu cestovného.

Ještě jednou všem děkujeme.
Žáci 8. třídy ZŠ

Hálkovo divadlo v Nym-
burce se svým návštěvníkům 
rozhodlo připomenout diva-
delní etiketu. Vždyť návštěva 
divadla je významnou spole-
čenskou událostí.

Byla mi nabídnuta možnost 
vytvořit v hodinách výtvar-

Výstava výtvarných prací 
v Hálkově divadle

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
dovolte mi představit adaptační program pro budoucí 

prvňáčky s názvem „Předškoláček“. 
Naším cílem je, aby si vaše děti pomalu a nenásilnou 

formou zvykaly na prostředí školy, novou paní učitelku a 
nové kamarády. Nástup do první třídy je velkým krokem 
pro každé dítě a celou rodinu, a právě nabízený program 
je přípravou na hladký a bezproblémový vstup do školy.

Zveme tedy vás i budoucí prvňáčky na setkání přímo ve 
škole i ve třídě s paní učitelkou, která je bude od nového 
školního roku provázet písmenky i čísly a to ve dnech:

1. setkání 14. 5. 2019 od 15.00 do 15.45 hodin
2. setkání 21. 5. 2019 od 15.00 do 15.45 hodin
Budoucí školáci budou ve třídě spolu s paní učitelkou 

pracovat na zajímavých úkolech, rodiče zveme na setkání 
s vedením školy, kde představíme fungování školní druži-
ny a jídelny a odpovíme na vaše případné dotazy.

21. 5. 2019 v 15:45 hod proběhne první setkání rodičů 
budoucích prvňáčků s třídní paní učitelkou, během této 
schůzky děti navštíví školní družinu. 

Mgr. Erika Drobná, ředitelka ZŠ

Adaptační program
„Predškoláček“

né výchovy kreslená pravidla 
slušného chování v divadle. 
S radostí jsem tuto výzvu při-
jala. Sama jsem se před ně-
kolika lety podílela na deko-
rativní výmalbě divadelního 
baru.

(pokračování na str. 5)



strana 5  číslo 2 - duben 2019 Školství

Fo
to

: M
ar

ta
 D

vo
řá

ko
vá

Fo
to

: M
ar

ta
 D

vo
řá

ko
vá

Výstava výtvarných prací 
v Hálkově divadle

S pojmy čtení a čtenářská 
gramotnost se v uplynulém 
desetiletí setkal snad již každý. 
Pro pojem čtenářská gramot-
nost není stanovena stabilní 
defi nice, která by byla použí-
vána vždy, všude a všemi. Tato 
defi nice se totiž mění tak rych-
le, jak rychle probíhají změny 
ve společnosti, v ekonomice 
a v kultuře. Vzhledem k ori-
entaci vzdělávání na koncepci 
celoživotního učení je zřejmé, 
že na veškeré vědomosti a do-
vednosti je v současnosti nutné 
nahlížet z hlediska jejich vyu-
žitelnosti pro život a pro dobré 
uplatnění ve společnosti. Čte-
nářská gramotnost již proto ne-
může být ve světě chápána jako 
prostá schopnost číst v tech-
nickém slova smyslu, tedy jako 
dovednost, kterou jsme získali 
v dětství a která slouží k jedno-
duchému dešifrování a poro-
zumění textu. Současné pojetí 
čtenářské gramotnosti v sobě 
zahrnuje schopnost porozumět 
mnoha různým typům textu 
vztahujícího se k nejrůznějším 
situacím ve škole i mimo ško-
lu, přemýšlet o jejich smyslu a 
umět jej vyložit.

Čtení je stále více využíváno 
jako nástroj k dosažení dalších 
cílů, které jsou klíčem k úspě-
chu v pracovním i osobním 
životě a ve společnosti. A proto 
přicházíme s myšlenkou jedno-
duchého projektu zatím pouze 
s pracovním názvem KNIHO-
BUDKA.

Vyber, prečti a vrať ... anebo vyměň za jinou 

S žáky jsme o hodinách vý-
tvarné výchovy vytvořili něko-
lik prací na téma: „Jak se cho-
vat/nechovat v divadle.“ Byla 
jsem mile překvapena, že i děti 
již na prvním stupni vědí, co se 
v divadle sluší. To možná snad 
i proto, že škola pravidelně di-
vadlo navštěvuje.

Žáci ZŠ Kostomlaty nad 
Labem výtvarně ztvárnili di-

(pokračování ze str. 4)

Ve vstupní hale školy jsme in-
stalovali jednoduchou knihov-
nu. Je určena všem, kteří rádi 
čtou, ale i těm, kteří zrovna čekají 
na sourozence a mají dlouhou 
chvíli. Možná si knížku jenom 
prolistují, ale také možná je první 
stránky zaujmou tak, že si kníž-
ku odnesou a doma si ji přečtou. 
Vše toto je dovoleno a vítáno.

Knihovničky pomalu plní-
me z vlastních zdrojů (vlastní 
děti rostou a mění se zájmy) a 
budeme určitě rádi za každou 
knížku, z které už vaše děti „vy-
rostly“.

ZŠ Kostomlaty

vadelní etiketu. Prohlédnout 
si ta nejzdařilejší díla můžete 
v galerii divadla ve foyer.

Výstava je otevřena 
do května v otvíracích 
hodinách divadla:
PO – ČT  8 – 17 hodin
PÁ 8 – 15 hodin

Mgr. Soňa Váňová
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Stěhování sedláků
Paní Zděnka vzpomíná:
Moji rodiče měli hos-

podářství. V padesátých le-
tech nám hospodářství za-
brali. Bylo to před Váno-
cemi, vše zapečetili, mohli

Psáno v kronicePsáno v kronice
jsme si vzít jen nábytek a 
oblečení. Stěhovali jsme se na 
výměnek vedle statku k dědo-
vi. Za tři roky nám bylo na-
řízeno vystěhovat se ze vsi. To 
bylo v roce 1953, bydleli jsme 
v Netřebicích a po čase v No-

vém Dvoře u Křince.
Na Lánech byli ještě vy-

stěhováni Jonášovi, Málkovi, 
Brynychovi a ještě další rodina 
Rychetských.

Také byla vystěhována mly-
nářka z Rozkoše. Rozkoš patři-

la pod Národní výbor Lány.
Vrátili jsme se zpět až za 

dva roky, ale do výměnku. 
Do statku jsme neměli 
přístup.

Zděnka Hladíková 
rozená Rychetská z Lán                                                                                 

Výměnek Rychetských, kde bydleli po vystěhování

Statek Rychetských, Lány

Statek Rychetských, Lány

Statek Rychetských, Lány

Pan Rychetský převáží brambory (březen 1953)

Všechna fota z rodinného archivu paní Hladíkové
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Činnost 
sboru byla 
pestrá. Vše 
bylo zhod-
noceno na 
VVH, ko-
nané 8. 12. 

2018, které se zúčastnili SDH 
6. okrsku a starostka obce ing. 
Hradilová. Členská základna 
čítala k tomuto datu 66 členů, 
z toho 21 žen. Bylo přijato 19 
nových členů. Činnost SDH 
se odvíjela od plánu činností: 
uspořádali jsme několik akcí pro 
děti a širokou veřejnost, snažili 
jsme se prezentaci sboru v obci 
i okolních obcích. Výjezdová 
jednotka zasahovala u několi-
ka událostí, např. u požáru lisu 
na slámu a strniště u Vápenska, 
u požáru haly v Kovoně v Lysé, 
u požáru kolny a dílny v Hroně-
ticích, dále absolvovala několika 
technických zásahů – např. Čer-
pání a dodání vody, odstranění 
padlých stromů. Disponujeme 
technikou CAS 25 Š706, DA 
A31, PS12, plovoucím čerpa-
dlem, třemi kusy DT Saturn, 
čtyřmi kusy kapesních radiosta-
nic, dvěma kusy radiostanic 
vozidlových, motorovou pi-
lou STIHL. Zúčastnili jsme se 
akcí pořádaných 6. okrskem 
(námětová cvičení, okrskové 
schůze). K životnímu jubileu 

Z činnosti SDH Hronětice
jsme popřáli panu Charvátovi 
a panu Aloisu Rylichovi (st.). 
Medaile Za věrnost získali: za 
30 let u sboru pan Libor Pour, za 
40 let u sboru pan Luboš Škor-
nička, za 60 let u sboru pan Alois 
Rylich (st.). Medaile u příležitos-
ti 100. výročí založení republiky 
získali pan Miroslav Škornička, 
pan Stanislav Novák a pan Li-
bor Pour. V soutěžích požárních 
družstev jsme se ve Vestci umís-
tili na 1. místě („stará garda“), 
v soutěži k oslavám založení 
SDH v Čilci na 2. místě. Rok 
2018 byl ukončen silvestrov-
ským posezením s vepřovými 
hody v hasičské zbrojnici.

A je tu rok 2019 – pro nás rok 
volební (čekají nás volby vedení 
sborů dobrovolných hasičů). 
Konaly se dvě schůze, kde byl 
rozpracován plán činnosti pro 
tento rok. První veřejnou akcí 
byl náš ples ve zbrojnici, který se 
vydařil především díky sponzo-
rům, dovolím si je vyjmenovat:

DAGROS Kostomlaty n. L., 
Dvůr Kostomlaty, Montamilk 
Kamenné Zboží, Balírna ze-
leniny Předměřice, Bramko 
Semice, GREEN spol. Šibice, 
Ing. Jiří Hradil Šibice, Catering 
Radek Valenta Hronětice, cuk-
rárna paní Mrňavé Kostomlaty, 
cukrárna paní Burdové Kosto-
mlaty, cukrárna Bruno Kosto-

mlaty, cukrárna Zumřík Lány, 
Myslivost Martin Ježek Kosto-
mlaty, Lesnické práce Milan 
Klosovský a Milan Váša Kosto-
mlaty, Michal Zinek Kostomla-
ty, Proagro Kostomlaty, Pekass 
Milovice, Zemědělství Martin 
Šulc Hronětice, Zemědělství Jiří 
Novák Lány, Letecká škola Zby-
něk Adam Kostomlaty, Truh-
lářství Jan Večerek Kostomlaty, 
Květinářství Romana Jeníková 
Nymburk, Kadeřnictví Jana 
Šnajdrová Kostomlaty. Všem 
patří poděkování za podporu 
našeho SDH. Proběhla údržba 
techniky, výstroje, výzbroje, ob-
jektu zbrojnice a okolí. Byly pro-
vedeny revize výsuvného žebří-
ku, ručních hasících přístrojů, 
elektrozařízení ve zbrojnici, DT 
Saturn. Zástupci sboru se zú-
častnili VVH 6. okrsku. Velite-
lé, strojníci a členové výjezdové 
jednotky se zúčastnili odborné 
přípravy na HZS v Nymburce. 
Školení a výcvik je v letošním 
roce podle nového konceptu 
dvoudenní. Výjezdová jednotka 
čítá 13 členů. 10. března zasaho-
vala na odstranění padlého stro-
mu na silnici do Šnepova (CAS 
25 1+6). Probíhají lékařské pro-
hlídky členů jednotky a nositelů 
dýchací techniky. 13. dubna se 
budou konat technické prohlíd-
ky vozidel.

V dalším období připravuje-
me: pálení čarodějnic, údržbu 
vodních zdrojů, oslavy svátku 
sv. Floriana – patrona hasičů, 
kondiční jízdy řidičů – stroj-
níků, dětský den s tvořením 
lehké pěny, námětové cvičení 
6. okrsku v Hroněticích, pro-
běhne příprava družstva na sou-
těže – o akcích budete včas in-
formováni místním rozhlasem.

V plánu máme propojení sep-
tiku do sběrné jímky kanalizace, 
nátěr vrat garáží a sloupu sirény. 
Byla podána žádost o dotaci na 
nový dopravní automobil na 
Krajský úřad Středočeského 
kraje (vše je v jednání). Proto 
chci poděkovat OÚ v Kostomla-
tech – zřizovateli výjezdové jed-
notky, za jeho přístup k řešení 
této problematiky.

K 1. 1. 2019 ukončili členství 
2 členové, přijato bylo 19 čle-
nů nových (2 mladí hasiči do 
15 let). Členská základna čítá 
83 členů, mnozí z nových se již 
aktivně zapojili do činnosti.

Do budoucna si přeji, ať 
náš sbor dobrovolných hasičů 
vzkvétá a veřejnost ví, že SDH 
je funkční, vždyť v letošním roce 
SDH Hronětice oslaví 135 let od 
svého založení.

Miroslav Škornička, 
starosta SDH Hronětice

Letošní karneval se konal 
v Hostinci Na Place v neděli 
10. března. Spolu s rodiči se 
přišlo bavit 50 dětí. Tančilo se, 
soutěžilo, skládali jsme večer-
níčkovské čepice, malovali na 
balónky a závěrem si děti od-
nesly odměnu z tomboly.

Klub Kamarád

Na 8. června chystáme Ro-
dinný den již tradičně s Kolečki-
ádou. Vzhledem k rekonstrukci 
školního hřiště budeme muset 
akci realizovat na jiném mís-
tě. Akce probíhá ve spolupráci 
s Besipem. I letos se zaměříme 
převážně na zručnost jízdy na 
čemkoliv, co má kola, znalosti 
dopravních předpisů a první 

pomoci. Chystáme i další spor-
tovní, vědomostní a zábavné 
aktivity. Podrobněji o akci Vás 
budeme informovat na webu, 
facebooku a v obecním rozhlasu. 

Těšíme se na další Envi-
ronmentální vycházky. Aktu-
ální termíny budou zveřejněny 
na vývěsce u haly Bios, face-
booku a webu.
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(pokračování na str. 9)

V celém pavilonu C základní školy to 
29. března žilo při Noci s Andersenem. Le-
tošní téma bylo s Ferdou Mravencem a noc 
si užilo přes 60 dětí. Akce se zúčastnily děti 
základní školy v zastoupení od prvňáčků až 

po osmou třídu. Všem zúčastněným paří velké poděkování. 
 
V přípravách je akce Pasování prvňáčků na čtenáře. I tento-

krát jsme letošní prvňáčky přihlásili do projektu Knížka pro 
prvňáčka. Z technických důvodů bude knihovna uzavřena od 
poloviny června a během letních prázdnin.  

Knihovna

Troposféra

Cesta do pravěku vede možná na Doubravu

V o l n ě 
navažme 
na obec-
ný popis 
troposféry 
z minu-

la a defi nujme její podvrstvy. 
Dělení této vrstvy bylo řečeno 
minule, přistupme proto k po-
pisu podvrstev. Přízemní vrstva 
je nejnižší vrstvou troposféry a 

je vázána na povrch. Sahá asi do 
50 m nad povrch. V této vrstvě 
měříme převážnou část projevů 
počasí, ať už jde o teplotu vzdu-
chu, vítr a podobně. Dovolím si 
v této souvislosti připomenout 
již publikované články o mě-
ření počasí a odkázat na ně. 
V této vrstvě dochází k výměně 
tepla a k promíchávání vzduchu 
vlivem proudění větru u povr-

chu. Mezní vrstva troposféry se 
nachází u zemského povrchu a 
hraje zde při proudění vzduchu 
významnou roli tření o zem-
ských povrch. Vrstvě se proto 
též říká vrstva tření. Dochází 
zde ke značnému promíchává-
ní vzduchu a vzniku některých 
meteorologických jevů, napří-
klad oblaků. Tato vrstva se mění 
dle podmínek, není pevně ohra-

ničena žádnou výškou. Přecho-
dovou vrstvou mezi vrstvou pří-
zemní a mezní je mikrovrstva 
o tloušťce několika centimetrů. 
V případě zájmu není problém 
téma v budoucnu více rozpraco-
vat, totéž platí o dalších. Příště se 
zaměřím na atmosférické prou-
dění vzduchu.

Tomáš Hrad
info@pocasimeteoaktuality.cz

Pracovníci Pískovny Doubra-
va občas při těžbě narazí na 
kmeny prastarých dubů, které 
se skrývají pod nánosy písku. 
Stáří těchto stromů (jde skoro 
vždy o duby) lze jen stěží od-
hadnout. Poděbradský botanik 
Boris Cacara ve svém průvodci 
po poděbradských stromech 
píše, že mohutné kmeny těch-
to zuhelnatělých stromů vyta-
žených při těžbě štěrkopísků 
z poděbradského jezera Kluk, 
pamatují dobu mamutů a řadí 
je k nejstarším stromům v Po-
děbradech. I v Poděbradech jde 
o duby, nalézají se tam při těžbě 
kmeny, větve i kořeny. Dovolím 
si převzít tu část z jeho průvod-
ce, kde hovoří o těchto pravě-
kých stromech. „V Poděbradech 
najdeme i opravdové unikáty, 
stromy staré, možná až několik 
set tisíc let. Jde o mohutné zuhel-

natělé kmeny, které jsou z hlu-
bin země vydolovány při těžbě 
štěrkopísku na poděbradských 
jezerech. Tyto stromy byly spla-
veny do štěrkopískových teras 
ve svrchním pleistocénu, tedy 
mladších čtvrtohorách, v ob-
dobí před 770 000 až 10 000 lety. 
Bylo to v době, kdy se v Evropě 
vystřídalo několik glaciálů, tedy 
dob ledových, které svým mo-
hutným ledovcem zasáhly až do 
Krkonoš, Jeseníků a Krušných 
Hor. Působením těchto ledovců 
a pozměněného klimatu se ze 
středoevropských řek staly mo-
hutné a bouřlivé řeky, často se 
zcela pozměněným tokem, než 
ho známe dnes, které strhávaly 
horninový materiál v takovém 
množství, že pozměnily reliéf 
krajiny. Řeky byly živeny také 
dlouhým obdobím dešťů (plu-
viály), které v nezaledněných 

oblastech panovaly. Výsledkem 
této činnosti jsou mohutné štěr-
kové terasy, několik desítek me-
trů mocné, které v sobě skrývají 
jak pozůstatky stromů, tak i ko-
stry živočichů, od bobrů až po 
mamuty“.

Tolik Boris Cacara ve svých 
„Poděbradských stromech“ 
o původu a věku těžbou vy-
tažených stromů. Je jasné, že 
stáří říčních teras v Kluku a na 
Doubravě je totožné a proto se 
snad i o stromech z Doubravy 
dá hovořit jako o svědcích doby 
mamutů.  O těchto prastarých 
stromech z Labe vyšel zajíma-
vý článek v Časopisu Národní-
ho muzea, oddíl přírodovědný, 
v roce 1967. Jeho autor Karel 
Komárek v něm píše, že svojí 
barvou se toto prastaré dřevo 
podobá dřevu ebenovému, vy-
niká velkou tvrdostí i pevností, 

bývá obyčejně těžší než voda, 
takže se v ní potápí. K tomu 
jen poznámka, že proto jsou 
velmi vhodné nějaké menší 
části (kořeny, větve) k použi-
tí v akváriu, nejen že je velmi 
dekorativní, neplave na hla-
dině, ale i krásně obarví vodu 
dohněda, což je důležité pro 
ryby „hnědých vod“ (neonky, 
skaláry atd.). Díky tomu, že 
toto dřevo bylo dlouho pono-
řeno ve vodě, je jeho struktura 
značně prostoupena minerály. 
I Karel Komárek přichází ze 
svojí verzí uložení těchto stro-
mů do štěrkopískových teras. 
„Protože Labe ještě i za doby 
historické své řečiště měnilo, 
je odůvodněné se domnívat, 
že jednak v dřívějších dobách 
nebylo zaplavení dubových 
lesů labským tokem žádnou 

Nově nakoupené knihy:
Alias Grace – Margaret Atwoodová
Co skrývá noc – Kateřina Bažantová
Český ráj – Jaroslav Rudiš
Čtvrtý králův pes – František Niedl
Dinosauři – Encyklopedie – Mike Benton
Duch znojemských katakomb – Vlastimil Vondruška
H2O a poklad šíleného oka – Petr Stančík
Mokrá ryba – Volker Kutscher
Moře nestvůr – Rick Riordan
Panda v nesnázích – Markéta Lukášková
Pět jazyků lásky – Gary Chapman

Klub Kamarád       
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(pokračování ze str. 8)
vzácností a také, že i v dnešní 
pevné půdě v místech býva-
lých říčních meandrů budou 
ještě doposud v písčitých ná-
nosech zachovány zčernalé 
stromové kmeny. Největší na-
ději na inkrustaci (vysrážení 
minerálních látek) a změnu 
v těžké černé dřevo měly stro-
mové kmeny tam, kde byly 
sice již dávno vyvráceny, ale 
kde uvízly buďto svými ko-

řeny nebo i kmenem a jeho 
větvemi v řečišti a kde pak 
byly zanášeny pískem, čímž 
byly na dlouhou dobu lokálně 
zachyceny. Pak teprve mohlo 
dřevo vyvrácených stromů pro-
dělat pozvolný proces, který je 
v podstatě vlastně nedokona-
lou petrifi kací (dávající dřevu 
širokou škálu barev), podstat-
ně odlišnou od normálního 
procesu zuhelňovacího“. O tzv. 
černých stromech z Labe už se 

ale psalo dávno. Například pří-
rodovědecký časopis Vesmír 
v roce 1900 píše „Ve zprávě 
o zasedání přírodovědeckého 
sboru Muzea Království Čes-
kého z 15. 11. 1900“: „V Labi 
u Poděbrad a současně též 
v Labi u Semic nalezeny sta-
ré kmeny dubové, jenž asi 500 
let na dně spočívaly, v obou 
nalezeny ve vyhlodaných cho-
dbách plně zachovalí tesaří-
ci“. K této informaci doplnění 

z Truhlice pověstí a starých pří-
běhů Středního Polabí, 2. díl,
od Bohumila Tuzara, str. 180 - 
„O starých stromech“. „U Semic 
v labském řečišti byl kdysi nale-
zen starý dub, když ho dělníci 
rozřezávali, nalezli v něm úplně 
zachovalá těla brouků – tesaří-
ků, abnormálně velkých rozmě-
rů. V dnešní době již snad ani 
ve zdejším kraji nežijí“. (Uvede-
ný zdroj Státní okresní archiv 
Nymburk se sídlem v Lysé nad 
Labem fond fary římskokatolic-
ké Přerov nad Labem.) Jiného 
stáří jsou jistě stromy vytěžené 
ze štěrkopísku v pískovnách 
a jiného stáří jsou stromy po-
cházející přímo ze současného 
labského řečiště, které občas vy-
zdvihne větší voda a které ještě 
zcela nejsou prosycené vodou. 
Nejvíce těchto stromů se obje-
vovalo při pracích na regulaci 
Labe nebo při snižování labské 
hladiny a občas je lze vidět vy-
tažené jarním zvýšeným prů-
tokem, nebo se objeví ve vyhr-
nutém písku při bagrování dna 
řeky. Takový kmen můžeme 
vidět  vytažený na čele ostrůvku 
u plavební komory Hradišťko 
naproti pláži. Pokud půjdete na 
procházku do pravěku okolo 
pískovny Doubrava a budete si 
prohlížet vyzdvižené stromové 
velikány, možná jako v Semicích 
nebo Poděbradech objevíte ve 
dřevě i tesaříky. V pískovně ale 
nemusíte narazit jen na pravěké 
stromy. V rámci archeologické-
ho dozoru objevili archeologové 
z nymburského muzea v létě 
2006 ve východní části pískovny 
Doubrava větší seskupení zvíře-
cích kostí. Mimo kosti domá-
cích zvířat jako kůň, prase a skot 
se v tomto nálezu datovaném 
jako středověký našly i dlouhé 
kosti, úlomky pánve, žeber a 
parohů jelena lesního (cervus 
elaphus). No a našla se i jedna 
děsivá věc, stehenní kost člově-
ka ohryzaná šelmou. Dnes už 
vás v těchto končinách asi šel-
ma neohryže, ale při troše štěstí 
můžete v naplavených štěrcích 
objevit nějaký polodrahokam 
jako achát nebo zkamenělé dře-
vo (araukarit), které sem dávné 
Labe dopravilo z Podkrkonoší. 

Foto a text: David Macháček 
priroda.kostomlaty@seznam.cz

Ponořený prehistorický dub v pískovně Doubrava

 
Při těžbě vytažené „mamutí“ duby na pískovně Doubrava
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Vývojově nejstarší kláty s ponechanou kůrou

Moravský kras

Včelaření našich 
dědů a babiček

Na vesnicích patřilo k dob-
rému pohledu na vážené ob-
čany vesnice, když si ještě 
k hospodaření na pozemcích, 
nebo soukromničení všech 
potřebných řemesel, našli čas 
pro včelaření.

Mnoho medu nebylo, když 
ho bylo při stáčení celý kýbl, 
tak to byla sláva.

Po druhé světové válce byla 
cena cukru 16 Kčs a cena 1 kg 
medu musela odpovídat ceně 
1 kg másla.

Když přijel do vesnice fo-
tograf, tak kde se postavit, no 
přece k chloubě hospodáře - 
ke včelínu.

Co si přát, aby i po naší gene-
raci zůstaly takové vzpomínky!

Včelám dík!
Marta Dvořáková

Rok včely
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Budoucnost pétanque v Kostomlatech
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A mužstvo
Seletice - Kostomlaty n. L.                           SO  6. 4. 2019  16:30
Kostomlaty n. L. - SEMICE B                     NE  14. 4. 2019  16:30
Přerov n. L. - Kostomlaty n. L.           NE  21. 4. 2019  17:00
Kostomlaty n. L. - Opočnice                        NE  28. 4. 2019  17:00
Rožďalovice A - Kostomlaty n. L.                SO  4. 5. 2019  17:00
Slovan Poděbrady A - Kostomlaty n. L.       SO  11. 5. 2019  10:15
Kostomlaty n. L. - Kněžice                          NE  19. 5. 2019  17:00
Hrubý Jeseník A - Kostomlaty n. L.             NE  26. 5. 2019  17:00
Kostomlaty n. L. - Bohemia Poděbrady B    NE 2. 6. 2019  17:00
Kovanice - Kostomlaty n. L.                         SO 8. 6. 2019  17:00
Kostomlaty n. L. - Všejany                           SO 15. 6. 2019  14:00

Mladší přípravka
Všejany - Kostomlaty n. L. ST  10. 4. 2019 17:30
Kostomlaty n. L. - Milovice A ST 17. 4. 2019 17:30
Milovice B - Kostomlaty n. L. ST 24. 4. 2019  17:30
Cidlinská FA - Kostomlaty n. L. ST  1. 5. 2019  17:30
Kostomlaty n. L. - Opočnice ST 8. 5. 2019 17:30
Bohemia Poděbrady 11 - Kostomlaty n. L. ST 15. 5. 2019 17:30
Kostomlaty n. L. - Poříčany - bílí  ST 22. 5. 2019 17:30
Polaban Nymburk B - Kostomlaty n. L.  ST 29. 5. 2019 17:30
Kostomlaty n. L. - Pátek B  ST 5. 6. 2019  17:30
Sadská B - Kostomlaty n. L.  ST  12. 6. 2019 17:30
Kostomlaty n. L - Lysá n. L.  PÁ 7. 6. 2019 17:30

Starší přípravka- skupina B
Kostomlaty n. L. - Budiměřice-Šlotava PO 8. 4. 2019 16:30
SK Kostelní Lhota - Kostomlaty n. L. PO  15. 4. 2019 16:30  
Kostomlaty n. L. - Přerov n. L. PÁ  26. 4. 2019 17:00
AFK Nymburk - Kostomlaty n. L. PO 29. 4. 2019 17:30
Kostomlaty n. L. - VOLNO - VOLNÝ LOS PO  6. 5. 2019 17:30
Kostomlaty n. L. - Slovan Poděbrady PO 13. 5. 2019 17:30
Milovice C - Kostomlaty n.L. PO  20. 5. 2019 17:30
Kostomlaty n.L. - Pátek B  PO  27. 5. 2019 17:30
FK Litol - černá - Kostomlaty n. L.  PO    3. 6. 2019 17:30
Kostomlaty n. L. - Třebestovice PO  10. 6. 2019 17:30
Křinec - Kostomlaty n. L. PÁ  31. 5. 2019 17:30

I.A.třída dorostu skupina B
TJ Kostomlaty nad Labem- SK Zeleneč SO 6. 4. 2019 10:15
TJ Kostomlaty n. L. – SK Benátky n. J. SO 20. 4. 2019 10:15       
SK Akuma M. Boleslav – TJ Kostomlaty n. L. NE 28. 4. 2019 10:15
TJ Kostomlaty n. L.-TJ Sokol Libiš SO 4. 5. 2019 10:15
Mnichohradišťský SK – TJ Kostomlaty n. L. ST  8. 5. 2019 10:15
TJ Kostomlaty nad Labem – TJ Křinec SO 18. 5. 2019 10:15
SK Union Čelákovice – TJ Kostomlaty n. L. SO 25. 5. 2019 10:15
TJ Kostomlaty n. L. – SK Bělá p. Bezdězem SO 1. 6. 2019 10:15
SK Bakov n. J. - TJ Kostomlaty n. L. NE 9. 6. 2019  11:00
TJ Kostomlaty n. L. – FK Brandýs-Boleslav SO 15. 6. 2019  10:15

Fotbal - rozpis jaro 2019

PROGRAM:
17:00  Otevření kostela sv. Bartoloměje a zvonice
17:00  Zvonění
Od 17:05  Individuální prohlídky zvonice
17:05 – 17:30  Prostor pro rozjímání a prohlídku kostela za doprovodu varhan 
17:30  Divadelní představení na motivy Malého prince
 ztvárněné žáky ZŠ J.A.Komenského v Lysé nad Labem
18:15  Komentovaná prohlídka výstavy „Kostel očima dětí“
 vedená Martinem Pijákem, nad díly žáků ZŠ Kostomlaty nad Labem
19:15 – 19:45  Prostor pro rozjímání a prohlídku kostela za doprovodu varhan
Od 19:45  Individuální prohlídky kostela, setrvání v tichu
20:30  Předpokládané zakončení Noci kostelů

Všichni jste srdečně zváni.
Za všechny organizátory rodina Pejchalova, Rusnákova a Wagnerova

Po celou dobu konání akce bude možnost přispět do veřejné sbírky na opravu kostela 
nebo částku zaslat na transparentní účet 5117680399/0800.  
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 Na závěr

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:
Paní Jaroslavě Burešové z Lán
Paní Miloslavě Novákové z Lán
Panu Miloslavu Michalčukovi z Kostomlat
Paní Janě Staňkové z Kostomlat
Paní Libuši Mrňavé z Kostomlat
Panu Janu Balounovi z Kostomlat
Panu Otakaru Korcovi z Kostomlat
Paní Heleně Bezuchové z Kostomlat
Paní Emilii Křížkové z Hronětic
Panu Ludvíku Vrbovi z Kostomlat
Paní Vlastě Mejzrové z Rozkoše
Paní Jiřině Srncové z Kostomlat
Paní Květě Mejzrové z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali: 
Adélu Hanuskovou z Kostomlat

Naposledy jsme se rozloučili:
S paní Emilií Zemanovou z Kostomlat
S paní Věrou Brynychovou z Kostomlat
S paní Annou Tykvovou z Kostomlat
S paní Helenou Kupovou z Kostomlat
S paní Helenou Bezuchovou z Kostomlat
S panem Rostislavem Charvátem z Kostomlat

Vážení dárci krve!
V minulých číslech jsme na stránkách novin děkova-

li za Vaši obětavou činnost, kdy bezúplatně darujete svou 
krev ve prospěch druhých. Bohužel se stalo, že jsme uvedli 
jen některé z Vás, tak jak se k nám dostaly neúplné údaje 
od Červeného kříže. Přiznám se, že mi to nebylo lhostej-
né, protože sama za sebe jsem přesvědčena o tom, že si 
uznání zasloužíte a poděkovat Vám v KN je jen nepatr-
ná možnost. Snažila jsem se kontaktovat Český červený 
kříž, který by měl dárce krve evidovat a oceňovat, bohu-
žel jsem nepořídila, téměř nebyli ochotni komunikovat. 
V letošním roce jsme na to zkusili jít jinou cestou a ko-
legyně Kudláčková z OÚ obtelefonovala transfuzní stanice 
v Kolíně a Mladé Boleslavi, zda by nebyli ochotni nám po-
třebné informace poskytnout za jejich pracoviště. Proto 
nyní otiskujeme jména, které nám tyto stanice poskytly, 
jedná se o dárce, kteří v roce 2018 dosáhli významnějšího 
počtu odběrů:

10 odběrů:  Tereza Mezuliánková, Martin Šulc
20 odběrů:  Alena Nováková, Václav Hejtmanec, 
 Jakub Hladík, Miluše Houdková, 

 Petr Tykva, Ivan Vránsky
80 odběrů:  Jiří Král, Miroslav Piják
90 odběrů:  Vladimír Klindera

Ještě jednou Vám všem veliký dík!
Za redakci KN Eva Pijáková

ec, 

Vítaní občánků 
26. února 2019

22. března oslavila svoje 95. narozeniny paní Jiřina Srncová 
z Kostomlat. Paní Srncová je nejstarší občankou obce. I ve svém 
záviděníhodném věku je stále v kondici, udržuje si dobrou ná-
ladu, zvládne obsloužit domácí zvířata i pomoci se zahrádkou. 
Přejeme jí vše nejlepší do dalších let!

OÚ Kostomlaty nad Labem

Všechna fota: Marta Dvořáková
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


