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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás krátce informovala 

o hlavních aktivitách v našich obcích 
v nadcházejících měsících. V době, kdy 
budete číst toto vydání, by měly � nišovat 
dokončovací práce na dětských hřištích 
v Kostomlatech a na Vápensku. Obě dět-
ská hřiště byla navržena tak, aby splnila 
především požadavky našich nejmen-
ších, požadavky na bezpečnost a přitom 
bylo dosaženo co největší udržitelnos-
ti. Jednotlivé herní prvky jsou vyrobeny 
z akátového dřeva, které se vyznačuje vy-
sokou odolností vůči povětrnostním vli-
vům, a díky svým přírodním vlastnostem 
jsou téměř bezúdržbové. Věříme, že při 
pravidelné péči budou našim dětem slou-
žit stejně tak dlouho, jako je tomu v sou-
sedním Mirakulu, kde výroba těchto her-
ních prvků probíhá. 

 Se stejným záměrem byla zahájena 
i tolik potřebná rekonstrukce sportovní-
ho hřiště u základní školy. Celý povrch 
bude z polyuretanové hmoty s rozšíře-
ním i do prostor před školní aulou, kde 
budou mít naši školáci možnost trávit 
o přestávkách svůj volný čas. Rovněž ten-
to areál by měl být prakticky bezúdržbo-
vý a tak provozovateli odpadne mnoho 
dosavadních starostí s jeho zprovozně-
ním na začátku školního roku. Víme, že 
v obci probíhala bouřlivá diskuse o nut-
nosti kácení vzrostlých stromů podél bě-

žeckého oválu. I nám nebyl osud těchto 
stromů lhostejný, ale jejich existence byla 
v kolizi se stavbou, neboť kořeny stromů by 
povrch sportoviště naprosto znehodnotily, 
o čemž jsme se mohli přesvědčit u hřiště 
původního. Součástí sportovního hřiště 
budou i venkovní posilovací stroje, fungu-
jící na principu využití vlastní hmotnosti 
k lehkému protažení, které mohou využí-
vat sportovci každého věku. Hřiště bude 
mimo hodiny vyhrazené škole, veřejně 
přístupné a tak věříme, že tímto počinem 
přispějeme ke zvýšení sportovních akti-
vit široké veřejnosti. Sportoviště mělo být 
dokončeno a předáno 20. června t. r. Bo-
hužel však stále bojujeme s dodavatelskou 
� rmou, která sice splnila požadované refe-
rence a nabídla nejpříznivější cenu, ale již 
nyní se ukazuje, že nebude schopna dodr-
žet původně domluvený termín předání 
díla. Obec je v tomto případě připravena 
uplatnit smluvní pokutu.

 V základní škole se v co nejbližší době 
chystáme na postupnou rekonstrukci 
střešních plášťů, neboť jejich současný stav 
se dá označit jako havarijní. Stejnou po-
zornost vyžadují i vnitřní rozvody vody a 
kanalizace v celé budově. V roce 2016 do-
šlo ke kompletní obměně páteřních rozvo-
dů studené vody do všech pavilonů školy 
a během letních prázdnin v roce 2020 by 
zde proto měla proběhnout kompletní 
rekonstrukce připojovacích vodovodních 
potrubí včetně odpadů, neboť výsledky 
kamerových zkoušek jednoznačně proká-
zaly překročení hranice jejich technické 
a faktické životnosti.

V současnosti probíhá i výběrové ří-
zení na pořízení osobního automobilu 
pro naše dobrovolné hasiče. Obec získala 
na jeho pořízení dotaci od Ministerstva 
vnitra – generálního ředitelství Hasičské-
ho záchranného sboru ČR a Krajského 
úřadu Středočeského kraje v celkové výši 
750.000,- Kč. Naši hasiči si tak rozšíří svůj 
vozový park a přitom se zvýší jejich akce-
schopnost při záchranných akcích.

 I nadále pokračujeme v přípravě pod-
kladů pro další rozvoj našich obcí. Probí-
há zpracování projektové dokumentace 
na výstavbu vodovodu do Rozkoše, Lán, 
Hronětic a Vápenska a pokračuje rovněž 
zpracování projektové dokumentace na 
chodníky v obcích. V přípravě je rovněž 
zadávací řízení na výběr svozce odpa-
dů. Obec získala na pořízení nádob na 
tříděný odpad dotaci v maximální výši 
3.035.720,60 Kč a tak bude od roku 2020 
probíhat svoz tříděného odpadu tzv. „od 
domu“. Každá nemovitost bude mít k dis-
pozici jednu nádobu na klasický komu-
nální odpad a 3 nádoby na tříděný odpad 
(nádobu na bioodpad, nádobu na plasty 
a nádobu na papír). Jednotlivé nádoby 
budou sváženy v přesně stanovených in-
tervalech, tj. svoz komunálního odpadu 
a bioodpadu bude probíhat tak, že jeden 
týden bude svážen komunální odpad 
a druhý týden bioodpad. Plasty a papír bu-
dou sváženy v měsíčních intervalech. 

Ještě je toho před námi stále  mnoho. Ne 
vždy je však možné z různých důvodů zre-
alizovat to, co bychom aktuálně považovali 
za vhodné a potřebné. Ve většině případů 
se jedná o objektivní důvody, které neleží 
na straně obce. Někdy to jsou ale i kapa-
citní důvody, pro které nestihneme zreali-
zovat vše, co máme projektově připravené. 
Proto bych chtěla požádat všechny občany 
o pochopení a shovívavost a neustálé kritiky, 
o to, aby ve svém svědomí zhodnotili 
svůj přínos pro společnou věc a někte-
ří se ohlédli i do dob svého působení ve 
vedení obce. Valná většina dnešních pro-
blémů mohla být již dávno zrealizována 
a vyřešena, navíc za přispění dotací, na 
které bylo možné ještě před pár lety rela-
tivně „snadno“ dosáhnout. 

Ráda bych ale skončila optimisticky 
a proto věřím, že i my se budeme krok po 
kroku posouvat výš a zvedat pomyslnou 
laťku úrovně naší obce. Jen nám dejte, pro-
sím, čas.

S přáním pěkných dnů
Ing. Romana Hradilová, starostka obce
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Kam s použitými pneumatikami 

Kostopøíkopy 2019 – Ukliďme Česko

Z Rozkoše

Vápenské čarodějnice

Hronětické čarodějnice

Nezisková společnost s. r. o. 
ELT Management Company 
Czech Republic – ELTMA, jako 
autorizovaný kolektivní systém 
organizuje svoz a likvidaci pneu-
matik. Pneumatiky jsou sváženy 
z jednotlivých míst zpětného od-
běru a převáženy ke zpracování. 
Občané Kostomlat nad Labem 
tak mohou svoje pneumatiky bez-
platně odevzdat na místech zpět-

Dne 7. dubna proběhl již 
6. ročník Kostopříkopů, opět 
pod akcí Ukliďme Česko. Sku-
piny dobrovolníků se sešly na 
předem smluvených místech 

Poděkování všem dětem 
a účastníkům za uchovávání 
tradice v Rozkoši: 

- Velikonoce (velikonoční 
řehtání)

- Čarodějnice (poděkování 
parašutistům a panu Zbyňku 

ného odběru, která jsou  většinou 
v pneuservisech, i s tím, že nevy-
užijí služeb těchto pneuservisů. Síť 
těchto sběrných míst má firma EL-
TMA v okolí již poměrně širokou. 
Bohužel není možné, aby obce 
s firmou ELTMA uzavřely smlou-
vu o zpětném odběru. Toto mo-
hou učinit jen autoservisy a pneu-
servisy. Chceme tak informovat 
občany, že na sběrných dvorech 

v Hroněticích a v Kostomlatech 
již nebude možné pneumatiky 
odevzdávat, neboť likvidace pne-
umatik je pro obec další zbyteč-
nou finanční zátěží. Budeme rádi, 
když využijete sběrná místa EL-
TMY ve svém okolí a pomůžete 
tak zpětné recyklaci pneumatik.

Nejbližší místa bezplatného 
zpětného odběru pneumatik  
(zdroj: ELTMA):

AUTO BRABEC s. r. o. LÁNY 
8, Kostomlaty nad Labem

PJ AUTOSERVIS – Petr Jeník, 
Drahelická 1974, Nymburk

Karel Jetel, K Letišti 2212, 
Nymburk

Šimon &Kolman s.r.o. Podě-
bradova 1781, Lysá nad Labem

Bc. Zdeňka Keistová, 
místostarostka obce

a provedly úklid příkopů podél 
cest a silnic vedoucích z na-
šich obcí. Někteří již prováděli 
úklid několik dní předem. Lze 
konstatovat, že rok od roku je 
odpadků méně, avšak plný val-
ník je stále důkazem toho, že 
neukázněných řidičů a občanů, 
kteří nevědí, kam patří odpadky 
je stále mnoho. Opět se jednalo 
o odpadky typu PET lahve, 
obaly od sušenek, cigaret 
a rychlého občerstvení. Našla se 

naštěstí jen jedna pneumatika 
a autobaterie. Pan Petr Zalabák 
zajistil svozovou techniku a veš-
kerý odpad se svezl na separační 
místo v obci. Akce se zúčastnilo 
přes 60 dobrovolníků vč. dětí, 
z čehož bylo 22 obyvatel Vápen-
ska, kteří předvedli nejen hoj-
nou účast, ale i organizovanost 
a soudružnost. Po sběru se poté 
u Labe a na Vápensku opékaly 
buřty. Chceme tak touto cestou 
poděkovat všem, kteří se podíle-

li na našich vašich Kostopříko-
pech 2019.  Díky všem.

Bc. Zdeňka Keistová, 
místostarostka obce

Adamovi za profesionální let 
a ukázku akrobatu)

- Zdobení májového stro-
mu – Májová obec v Rozkoši

Ještě jednou veliký dík 
a příští rok se těšíme znova.

Petra Radoušková
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Vážení spoluobčané a čtenáøi KN.
V dubnovém čísle KN jsem 

si s údivem přečetl reakci rady 
obce na můj článek, který 
pouze ilustroval postup jed-
nání na ZO dne 12.2.2019, 
v bodě navýšení dotací pro 
TJ Sokol. Myslím si, že jsem 
plně vystihl myšlení dnešního 
vedení naší radnice a popsal 
dění na jednání tak, jak pro-
běhlo. Jsem přesvědčen, že si 
mnoho sportovně založených 
občanů a příznivců TJ Sokol 
udělalo svůj názor. To, že ná-
vrh na navýšení neprošel, je 
smutné, ale to je asi realita. 
Snad se názor vedení obce 
do budoucna změní. Více se 
k uvedenému problému ne-
chci vyjadřovat.

Chtěl bych se ale, ve svém 
článku, vyjádřit k navrhova-
né úpravě veřejného prostoru 
od nádraží k Jednotě. Je to 
sice návrh velkolepý, archi-
tektonicky dobře zpracovaný 
a navržený, ale jeho smyslnost 
se tříští s dalšími potřebami 

Do naší výrobny v Kostomlatech nad 
Labem (Požární čp. 321) přijmeme 

pracovní sílu pro výrobu cukrářského 
zboží. Vyučení v oboru není podmín-

kou. Zájemci volejte 
na tel: 774 055 042, pana Brázdu.

v investiční politice obce, 
včetně okolních. Nejdříve je 
třeba vyřešit oblast školství, 
sociální služby, zdravotnictví, 
životní prostředí a náměstím 
to ukončit.  Je třeba dříve 
vyřešit dům služeb, který je 
součástí vizualizace, v návaz-
nosti na anketu občanů, kteří 
se veřejně k jeho využití vyjá-
dřili. Nechápu, proč se pro-
vádí rekonstrukce školního 
hřiště, ne že by nebyla potře-
ba, ale zateplení pláště školy 
je plánováno až do r. 2021. 
K čemu asi bude nové osvět-
lení hřiště za 700 tisíc korun, 
kdo tam asi bude v noci cvičit, 
když vedle je sportovní hala, 
stejných herních rozměrů, 
osvětlená a k tomu vytápěná? 
To tam někdo bude běhat na 
oválu v noci? Kolik pak asi 
bude ta jedna hodina provozu 
při osvětlení stát, kdo to bude 
kontrolovat a nepřiděláváme 
si zbytečně starosti a finanční 
náklady obce?  Přeci úspora 

el. energie  a energie na vytá-
pění by měla mít vždy před-
nost. Jsou to obecní finance 
a jejich úspora by měla být 
na prvním místě. V minulosti 
tomu tak nebylo. Myslím si, 
že pan Josef Touš měl dobrý 
nápad na zřízení diskuzního 
fóra na webových stránkách 
obce. Na něm by sami obča-
né vyjadřovali svůj názor na 
důležitost a pořadí investic 
a jejich názor by neměl být 
opomenut. Nevím, proč se 
na konci minulého volebního 
období v září 2018 tolik dis-
kutovalo o využití budovy č.p. 
47/stará škola Na Kopečku/, 
probíhaly stavební a statické 
posudky a teď je budova v ge-
nerelu rozvoje zařazena až do 
roku 2022 – 2025.Pro seniory 
se toho zatím moc neudělalo 
a tak si myslím, že by si taky 
zasloužili svůj klub. Na to by 
asi byla zmíněná stavba po 
rekonstrukci vhodná. Klido-
vá zóna tam sice moc není, 
zatížené komunikace spolu 
s restaurací tam moc klidu 
nepřidají, ale lepší než na 
bydlení. Ale proč až v roce 
2022 a déle?  Vláda schválila 
a prostřednictvím Minister-
stva pro místní rozvoj při-
pravuje, dotační tituly na vý-
stavbu sociálních bytů. Tam 

by měla být cesta pro naši 
sociální politiku. Na to by se 
asi měla připravit projektová 
dokumentace domu služeb 
a pokusit se nějaké finance 
získat. Myslím si, že sociál-
ních a malometrážních bytů 
na výpomoc našim občanům 
v nouzi nebude nikdy dost 
a tam je třeba hledat cestu.

Závěrem bych se chtěl při-
mluvit již konečně na rekon-
strukci a výstavbu některých 
chodníků v obci. Nemůže-
me stále jen čekat na dota-
ce a projektovat další a další 
a tam, kde chodník třeba vů-
bec není, jej neudělat.  Neza-
sloužila by si nová zástavba 
areálu Na Křenovce nový 
chodník až tam?  Některým 
lidem je zakazováno zřízení 
nízkého ohraničení vjezdu do 
objektu RD, aby jim tam ne-
vnikala voda z obecní  plochy 
a na straně druhé si může-
me na některých chodnících 
i končetiny polámat.  Výstupky  
a  nerovnosti se vyskytují 
v dalece větší míře, ale to ni-
komu nevadí. Myslím si, že 
tak by se s našimi občany 
jednat nemělo. Povýšenost je 
špatná vlastnost a toto je zář-
ný příklad.

                                                                                                                     
Veselý Milan.

Do naší výrobny v Kostomlatech nad 

pracovní sílu pro výrobu cukrářského 
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Zprávy z MŠ
Školní rok se nachýlil ke svému 

konci. Tak jako vyhodnocujeme 
každý den naší práce a snažíme 
se vyvodit pro své další působení 
nejrůznější poznatky a opatření, 
stejně tak tomu je při zhodno-
cení celého školního roku. Náš 
ŠVP je zaměřen na předávání vě-
domostí vhodnými metodami. 
Upřednostňujeme metody koo-
perativní učení hrou, spontánní 
sociální učení, založené na prin-
cipu přirozené nápodoby a pro-
žitkové učení, které je založeno 
na přímých zážitcích dítěte. Při 

sestavování jednotlivých plánů 
a programu vždy dbáme na 
vzdělávací potřeby a zájmy dětí. 
Vše provázáno s dobrou organi-
zací dne v MŠ a využití všech or-
ganizačních forem ke vzdělávání 
a rozvoji dětí.

Výsledky učitele nejsou tak 
hmatatelné, jako u jiných profesí. 
Neustále nás provázejí otázky: 
Zda děláme svou práci dobře? 
Co bychom mohli dělat ještě 
lépe, abychom děti nadchli a zau-
jali? Co jsme je naučili? Co potře-
bují ještě znát? Cítíme rozhodně 

velkou zodpovědnost, protože si 
uvědomujeme velkou zranitel-
nost malých človíčků, kteří jsou 
na začátku své cesty a vše, s čím 
se v čase setkají, je může ovlivnit 
na celý život. Naší největší sna-
hou jsou spokojené děti, které 
chodí do „naší“ mateřské ško-
ly rády, těší se na strávený čas
s kamarády, cítí se zde v bezpečí 
a společně zažíváme nejrůznější 
dobrodružství.   

Závěrem bych ráda poděkova-
la všem zaměstnanců MŠ za plné 
pracovní nasazení, za podporu 

a spolupráci zřizovateli, Základní 
škole Kostomlaty n.L. a v nepo-
slední řadě Klubu Kamarád.

Dětem bych ráda popřála  
hezké prázdniny a ať jsou pro ně 
co nejdelší, plné slunce, zážitků 
a nových dobrodružství.

Rodičům přejeme krásnou 
dovolenou k načerpání sil pro 
nový školní rok.

Děkujeme za milou a vstříc-
nou spolupráci všem ostatním.

Mgr. Šárka Dvořáková 
a kolektiv MŠ
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Den Země - Ve čtvrtek 2. 5. se uskutečnil na naší škole Den Země, který měl dvě části. Velké poděkování patří paní Ilkové, která si pro nás 
ve škole připravila povídání o bylinkách i  s ochutnávkou. Druhá část proběhla v místní myslivně, kde nám program připravil pan Milan 
Klosovský se svými spolupracovníky. Velký dík i jim.            ZŠ  Kostomlaty nad Labem

Škola v pohybu pro I.stupeň ZŠ – FAČR

Den Země v myslivně MS Polabí Kostomlaty nad Labem

Dne 25.4.2019 nás navštívil 
trenér mládeže FAČR Roman 
Myška, kterého jsme si pozvali, 
abychom zpestřili tělesnou vý-
chovu a aby obohatil a inspiro-
val nás učitele tělesné výchovy 
o nové herní prvky se zaměře-
ním na všeobecnou pohybovou 
průpravu a organizaci hodin. 

Čtyři roky utekly jako voda 
a byli jsme pět osloveni zástup-
ci školy o besedu na téma Den 
Země. Jelikož jsme před lety 
již takto spolupracovali, nevá-
hali jsme ani chvilku a začali 
přemýšlet, co zajímavého a tro-
chu odlišného připravit. Jako 
první věc jsme zkusili, zda děti 
opravdu vědí, jak se třídí odpad, 
a tak jsme si v areálu našeho MS 
připravili černou skládku. Děti 
roztřídily nepořádek do při-
pravených barevných popelnic 
a dle předpokladů nezklama-
ly, vše vytřídily správně. V další 
expozici jsme si povídali o tom, 
jak les vzniká a jak se máme 
v přírodě chovat. Zde také mohli 
všichni přítomni vidět, s jakým 
nářadím se o les staráme od sbě-
ru semen přes sazeče stromků 
až po různé motorové pily, kte-

¨Škola v pohybu  ̈ je název pro-
gramu, který je určen pro žáky 
MŠ a ZŠ. Cílem programu je 
všeobecný pohybový rozvoj dětí 
v hodinách tělesné výchovy, vy-
budování pozitivního vztahu 
k pohybu a sportu a chovat se 
fair-play při soutěžích a o výu-
ce. Co vlastně znamená zkratka 

FAČR? Jde o Fotbalovou asociaci 
České republiky, která se věnuje 
přípravě mládeže se zaměřením 
na fotbal. Jsem velmi ráda že 
jsem mohla přivítat trenéra této 
asociace a že obohatil a zpes-
třil svojí aktivitou  výuku dětí 
v hodině tv. Dětem se program 
velmi líbil, prokázaly neuvěřitel-

nou zdatnost, radost z pohybu 
a soutěživost. Všechny děti na-
konec byly rády, že si zasoutěžily, 
zahrály nové hry a použily i nové 
náčiní. Děkuji všem zúčastněným 
a paní ředitelce, že nám umožnila 
tuto návštěvu a osobně se přišla 
podívat na průběh výuky.

Mgr. Adamkovičová Lýdie

ré jsou určeny k prořezávkám 
a těžbě dřeva. Dále se přítomní 
přesunuli do naší myslivny, kde 
na ně již netrpělivě čekala Eliška 
Klosovská, která si se spolužáky 
povídala o tom, jak je důleži-
té v přírodě koukat kolem sebe 
a bedlivě naslouchat zvukům 
přírody. Ukázkami vábení 
různých druhů zvěře mnoha 
zúčastněným vyrazila dech, 
vábením se Eliška zaobírá 
v Kroužku mladého myslivce 
Mcely Loučeň. Když byly ukon-
čeny ukázky vábení, přešli jsme 
k expozici o vodě a rybách, kde 
jsme pro děti měli v rybářské 
kádi připraveny některé druhy 
ryb našich vod. Bylo vidět, že 
rybaření je koníček, který jim 
není cizí. K vidění bylo několik 
sítí používaných ochránci pří-
rody ke kontrolním odlovům 

v našich vodách pro zjištění 
stavu a populace ryb. Povídání 
o důležitosti vody v krajině 
vyvolalo mnohokrát rozsáh-
lé diskuze, kde bylo zřejmé, že 
i o tomto problému se děti 
učí. Poslední zastaveníčko 
a zpestření našeho pozvání byl re-
prezentant České republiky v dře-
vorubeckém sportu, dvojnásobný 
mistr republiky v kácení na přes-
nost, třetí v nominaci na mistrov-
ství světa v dřevorubeckém spor-
tu pan Radovan Dlask. Pan Dlask 
všem přítomným předvedl tři z 
pěti disciplín, ve kterých soutěží, 
byly to rozborka a sborka řezací 
části motorové pily, kombinovaný 
řez a odvětvování. Vše dělal na čas 
a přesnost přesně tak, jak se sou-
těží na závodech. Pokaždé, když 
svoje ukázky dokončil, byl odmě-
něn obrovským potleskem. Při 

odchodu z naší myslivny dostaly 
všechny děti balíček.

Tuto akci Den Země bychom 
nemohli úspěšně zakončit bez 
sponzorů, kterým tímto chceme 
velmi poděkovat. Velké podě-
kování a obdiv patří také ce-
lému pedagogickému sboru, 
který nám byl velkou oporou 
v průběhu celého dne, když 
nám postupně přiváděli všech-
ny žáky naší školy. Jsme rádi, 
že se můžeme rozdělit o naše 
znalosti a zkušenosti právě 
v tom, co by mělo být blízké nám 
všem lidem, protože přírodu, 
kterou člověk zničil, musíme po-
máhat zachránit my všichni pro 
zachování našim budoucím ge-
neracím. 

Za MS Polabí Kostomlaty n/L 
M. Klosovský, M. Váša. 
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Konala se 1 
členská a 1 vý-
borová schůze. 
PD “mladých” 
se zúčast-
nilo 1. kola 

POLABSKÉ LIGY ve Slovči 
- obsadilo 7. místo. V okrsko-
vém kole v požárním útoku 
v Kamenném Zboží se PD příliš 
nedařilo. “Stará garda” obsadila 2. 
místo, což bylo pro nás překvape-
ním. Pokračují nácviky požárních 
útoků. Věříme, že se úspěchy do-
staví a vrátíme se na medailová 
místa. 

V uplynulém období vý-
jezdová jednotka zasaho-
vala v Milovicích při vyhle-
dávání pohřešované osoby. 
Uspořádali jsme pálení čarodějnic 
s hojnou účastí dětí i dospělých. 
K dobré náladě zahrála kapela 
POHODA. Výtěžek z dobro-
volného vstupného bude pou-

 Spolky
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e

Kroužek mladých myslivců

Z činnosti SDH v Hroněticích

Na našich pravidelných 
schůzkách s dětmi stále pokra-
čujeme ve výrobě napajedel pro 
zvěř, jako minulý rok, aby volně 
žijící zvěř měla dostatek vody 
v letních měsících. Vyrobili jsme 
další dvě napajedla a ještě nás 
jich spousta čeká.

  Také jsme s dětmi vyro-
bili posedový žebřík, aby si 
vyzkoušely práci se dřevem, 
která se jim velice líbila. Vy-
robený žebřík jsme odvezli 
a umístili do honitby.

  Myslivecký spolek bylo po-
žádán zemědělci o výpomoc při 

senoseči, při které dochází k po-
ranění a usmrcení spousty srnčí 
zvěře a proto jsme se s dětmi 
rozhodli pomoci při vyhánění 
zvěře před sečením. A tak jsme 
se vydali v doprovodu loveckých 
psů a jejich páníčků do vybra-
ných lokalit vyhánět zvěř, aby se 

snížil počet úhynů při sečení.
  Ještě bychom vás chtěli 

srdečně pozvat na Myslivec-
ký den, který se uskuteční 
15.6.2019 od 14:00h v areálu 
klubovny Mysliveckého spolku.

Text a foto: František Touš

žit na financování akcí pro děti. 
Poděkování patří všem, kteří 
se na organizaci akce podíleli 
a Vám spoluobčanům za finanční 
podporu.

Výjezdová jednotka se zúčast-
nila okrskového námětového cvi-
čení na Lánech - dálková doprava 
vody a zásah s CAS25 na bývalý 
objekt ACHP. Poté proběhla v ha-
sičské zbrojnici schůze 6. okrsku.

Zástupci SDH se ve slavnost-
ních uniformách zúčastnili piet-
ního aktu - Vzpomínka na padlé 
dobrovolné hasiče z okresu Nym-
burk v období II. světové války.

Konala se brigáda v hasičské 
zbrojnici a okolí s velmi dobrou 
účastí členů sboru. Při této příle-
žitosti jsme u hasičské zbrojnice 
vysadili 2 okrasné stromky. 22. 
5. proběhlo na obecním úřadu 
otevírání obálek na zhotovení 
nástavby nového dopravního au-
tomobilu pro náš sbor.

Připravujeme: 1. 6. Dětský den 
v Hroněticích s ukázkou policej-
ního zásahu, lanovkou, ukázkou 
sokolnictví - dravců, seskok para-
šutisty, opékání buřtů - akce pro-
běhne na hřišti za prodejnou. 

8. června se PD zúčastní dru-
hého kola POLABSKÉ LIGY 
v Kamenném Zboží, 22. června je 
čeká POLABSKÁ LIGA ve Vestci. 

Zorganizujeme brigádu v hasič-
ské zbrojnici, dokončení nátěru 
vrat, sušáku na hadice, stožáru 
sirény, údržbu techniky, výstroje 
a výzbroje. O dalším dění budete 
informováni místním rozhlasem.

Za SDH Hronětice 
Miroslav Škornička, 

starosta SDH

Pojďte s námi VEN! 
ENVIRONMENTÁLNÍ VYCHÁZKA  - aktivity  v  přírodě 

v neděli 2. června 
 
 
 
 

bližší info na tel: 603 218 820  
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Klub Kamarád

Atmosférická cirkulace

O letošní 
Noci s An-
dersenem 
podle žáků 
ze 7. třídy:

„Hned co 
jsme se sešli, jsem věděla, že celý 
Andersen bude super a byla to 
pravda. Začalo to ubytováním 
a mravenčím divadlem. Na ka-
ždém stanovišti jsme měli úkol, 
čím víc mi to nešlo, tím větší 
sranda to byla. Večeře byla taky 
dobrá, mohli jsme si udělat sami 
mňam.“

„Na Andersena jsem se těšila 
už hrozně dlouho, protože jsem 
věděla, že tenhle rok už koneč-
ně můžu pomáhat s přípravami. 
Hrozně se mi líbilo divadélko 
o Ferdovi Mravencovi. Nejvíce 

V první části tématu o at-
mosférické cirkulaci, či jinými 
slovy o proudění vzduchu na 
Zemi, bude řeč o tom, odkud 
kam větry na Zemi vanou 
a bude objasněn pojem trys-
kového proudění, včetně toho, 
co tento jev může způsobit. At-
mosféra Země je v neustálém 
pohybu, neustále někde vane 
určitým směrem vítr o určité 
rychlosti, byť existují určitě 
tišiny. Jde o základní projev 
počasí a vítr je tedy důkazem 
toho, že se počasí odehrává. 
Čím je vyvolán vítr? Vítr, ne-

mě bavilo dojení mšice a balení 
larvy do toaleťáku. Na konci po-
hádkové noci na nás čekal On-
dřej Sekora, který nám vyprávěl 
o svém životě. Určitě bych se 
chtěla zúčastnit i příště, protože 
tahle noc je jen jedna za rok“

Pojďte s námi VEN!
Základním našim cílem pro-

gramu „Pojďte s námi VEN!“ je 
podpořit v různorodé skupině 
tvůrčím a zážitkovým způsobem 
přístup k ekologické výchově 
a přírodě. Nabídnout možnost 
vnímat, objevovat, experimento-
vat a tím vytvářet správný pohled 
na přírodu a život v ní. Chceme 
podporovat a motivovat děti 
k tomu, aby se chtěly dozvídat 
nové věci. Náhodně vyjíždíme 

do přírody, jedná se o celodenní 
výlety, kde postupně zařazujeme 
aktivity praktickou formou. Mo-
hou se zúčastnit děti samostatně, 
ale i celé rodiny. Je potřeba se na 
výlet přihlásit předem, odvíjí se 
od toho náplň celého dne, potře-
ba pomůcek aj. K cestování vyu-
žíváme veřejnou dopravu. 

Přidejte se k nám a pojďte 
s námi VEN!

Nové knihy:
Básničky plné barev - Irena 

Ričlová
Ďábelská zubařka - David 

Walliams
Emily Vichrná a rybí ocas - Liz 

Kesslerová
Heřmánkové údolí - Hana 

Marie Körnerová

Jak vycvičit draka - Cressida 
Cowellová

Malý nočník, malá hovínka - 
Carine Fontaine

Než jsme byly tvoje - Lisa Win-
gate

Podbrdské ženy - Jana Ponca-
rová

Skleněný pokoj - Simon Ma-
wer

Smrtící tajnosti - Robert Bry-
ndza

Šelma - Andrew Mayne
Tiché roky - Alena Mornštaj-

nová
Z kopce do kopce - Kateřina 

Dubská
Zlatá klec - Camilla Läckberg
Zlaté časy - Anne Jacobsová

text a foto:
Klub Kamarád

bo-li proudění, je způsobeno 
tlakovými rozdíly na Zemi, 
respektive jde o projev snahy 
o jejich vyrovnávání. Atmosfé-
ra nebude nikdy v rovnováze, 
avšak se o ni bude vždy sna-
žit. Takže pokud budeme mít 
tlak vzduchu v jedné oblasti 
(například na severovýchodě 
Evropy) v maximu 1040 hPa 
a v druhé oblasti (například na 
severozápadě a západě Evropy) 
třeba jen 980 hPa, pak vznik-
ne mezi těmito oblastmi vý-
znamný tlakový rozdíl. Tento 
se bude vyrovnávat, což bude 

působit silné poryvy větru. Ty 
z minulých let moc dobře zná-
me i z našeho území v mírném 
klimatu. Tryskové proudění 
jsou užší pásy extrémně sil-
ných poryvů větru ve velkých 
výškách (kolem 9-12 km nad 
povrchem), vanoucí od zápa-
du na východ. Tyto extrémní 
větry dokáží odklonit v urči-
tých oblastech cirkulaci tak, 
že vznikají význačné projevy 
počasí (ať už jde o dlouhotrva-
jící sucha nebo naopak srážky, 
které působí povodně). Od-

borníci se shodují na tom, že 
i za velké povodně na našem 
území mohlo tryskové prou-
dění, které způsobilo výjimeč-
nou situaci, vedoucí ke vzniku 
srážkově významné oblačnos-
ti se specifickým postupem 
a dalším chováním. Příště se 
ohledně tohoto tématu zamě-
řím na specifické typy proudě-
ní a na místní větry.

Přeji hezké jarní až postup-
ně letní dny všem z Kostomlat-
ska!

Tomáš Hrad
info@pocasimeteoaktuality.cz
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Včelstva se v historii chovala ve špalcích, 
klátech i úlech napodobujících kmen stromu

 Ze zápisků včelaře Ant. Vam-
bery z Uhelné Příbrami  rok 1881

Důležitou prací včelaře 
v měsíci květnu jest, by všech-
na včelstva do hlavní snůšky 
v stejnou sílu přivedl. Aby vče-
lař na včelíně rovnováhu docílil, 
přestaví mezi 10-12 hod. pole-
dní, když včely nejvíce lítají, sla-

Ropuchy - nejlepší pøátelé zahrádkáøů a zemědělců - 1.díl

Rok včely
bocha/slabší včelstvo/ na 
místo včelstva silného. Tím 
dostane slaboch všechny 
létavky úlu silného, rozšíří 
plodiště a za krátký čas po-

kračuje tak, že není od druhých 
včelstev k rozeznání. V květnu 
rozkvétají blín černý, borovice, 
chrpa, dřišťál obecný, dub dr-
ňák, dub křemelák, jedle, jetel 
nachový, jetel zvrhlý či švédský, 
klen či bílý javor, kyhanka, kru-
šina šalvěj luční, vičenec setební 
a další /mnohé z nich ani nepo-

tkáme/.
Včely jsou v červnu v našich 

krajinách obyčejně na nejvyšším 
stupni svého vývoje, plodiště za-
číná být úzké a jakmile počasí 
dovolí, se vyrojí.

Sbírání rojů jest snadná a pří-
jemná práce včelařská, zvláště 
usadí-li se roj na pohodlném 
místě, neb medem nasycené 
rojilky nebodají, když se s nimi 
opatrně zachází.

 Včelám dík!
Marta Dvořáková

Když jsem letos v půli dubna 
pozoroval rozmnožující se ro-
puchy obecné  ( bufo bufo) v ry-
bářském rybníčku u Kostomlátek 
uvědomil jsem si, jak mají tito 
živočichové zajímavý život a co 
pro nás vlastně, byť nepřímo, dě-
lají. V Kostomlatech a okolí žijí 
dva druhy ropuch, hnědě zbarve-
ná ropucha obecná ( bufo bufo) 
a maskovaná ropucha zelená 
( pseudepidalea viridis). V nedáv-
né historii zde žila i třetí z našich 
ropuch, ropucha krátkonohá 
( epidalea calamita), ta patří v naší 
zemi v současnosti k nejvzácněj-
ším žabám. Pojďme si teď struč-
ně představit jednotlivé ropuší 
druhy, které žijí v ČR. Nejčastěji 
můžeme pozorovat ropuchu 
obecnou ( bufo bufo), ta patří 
i mezi naše největší ropuchy, sam-
ci jsou 6-10 cm velcí a samice měří 
7-15 cm. Zbarveni jsou hnědě až 
hnědozeleně, břicho mají béžové 
se skvrnami. Obývají převážně 
lesnatou krajinu,  s převahou list-
natých stromů a oblíbily si i lidská 
sídla a zahrady. Kůže  je u všech 
ropuch bradavičnatá s jedovatý-
mi žlázami, které chrání ropuchy 
před predátory a kožními bakte-
riemi. Na jaře koncem března či 

během dubna se ropuchy vydáva-
jí ze svých zimovišť ( zimují v dě-
rách na souši, případně v lidských 
sídlech, např. ve sklepích) na cestu 
k vodní nádrži, kde se rozmnožu-
jí. Putují buďto jednotlivě, nebo 
můžeme pozorovat již spárované 
kusy, kdy větší samice nese men-
šího samce na svých zádech. Sam-
ci vždy v rozmnožovací nádrži 
početně převyšují samice, pětkrát 
i více. Ropuchy se rozmnožují 
hned po zimním probuzení, ně-
kdy proto můžeme vidět ve vodě 
značně vyhublé jedince, protože 
jejich rozmnožovací pud je silněj-
ší než hlad. Pár klade v provazcích 
do vody několik tisíc vajíček, která 
omotává např. okolo větví pono-
řených do vody. Převažující samci 
se ve vodě, ve snaze se rozmnožit, 
vrhají na cokoliv, proto můžeme 
často pozorovat chuchvalce na-
vzájem se držících ropuch, nebo 
samce pevně objímajícího mrt-
vou rybu nebo i odhozenou pet-
-lahev. Při cestě k rozmnožovací 
nádrži pro svoji pomalost končí 
mnoho ropuch pod koly aut a to 
se děje i koncem léta, kdy malé 
metamorfované ropuchy opouš-
tějí v houfech vodu, kde se naro-
dily. Ropucha zelená (pseudepi-

dalea viridis), dříve bufo viridis, 
má na své kůži různě veliké zele-
navé či hnědavé skvrny a břicho 
má šedobílé málo skvrnité. Samci 
jsou 5-8 cm velcí a samice 6-10 
cm. Na rozdíl od ropuchy obecné 
žijí v otevřené krajině až stepního 
charakteru i proto vyhledává pole 
a lidská sídla. Poslední z našich 
ropuch je ropucha krátkonohá 
(epidalea calamita), dříve bufo ca-
lamita, tělo podobně maskované 
jako ropucha zelená, ale s výraz-
ným žlutým pruhem vedoucím 
prostředkem celého hřbetu. Sam-
ci jsou 5-7 cm velcí a samice 6-8 
cm. Obývá sušší krajinu, písčitou 
s dočasnými kalužemi, či malou 
vodní plochou. I proto se nejčas-
těji vyskytuje v povrchových do-
lech a po jejich zániku a zarůstání 
mizí. Proto je dnes nejvzácnější 
a nejohroženější žábou ČR.

Rád bych ocitoval část člán-
ku Karla Voráčka „ K výskytu 
některých druhů obojživelníků 
v Kostomlatech nad Labem“, kte-
rý vyšel v roce 1966 ve Vlastivěd-
ném zpravodaji Polabí. Dovolím 
si z něho ocitovat tu část, která 
se týká ropuch, dnes už lze tento 
článek po 53 letech považovat za 
historické svědectví o někdejším 

výskytu. „ V okolí Kostomlat se 
hojně vyskytuje ropucha obec-
ná (bufo bufo) a ropucha zelená 
(bufo viridis), což jsou naše běžné 
druhy. Třetí z našich ropuch je ro-
pucha krátkonohá, neboli bachra-
tá  (bufo calamita). Od poloviny 
července 1965 nacházel jsem hoj-
ně ropuchy bachraté mezi Kosto-
mlaty a Šnepovem. Ropuchu 
bachratou obecně poznáme od 
obou druhů našich ropuch podle 
světlé čáry táhnoucí se středem 
hřbetu. Tato žába má dosti krátké 
zadní nohy, proto neskáče, nýbrž 
pobíhá rychlou chůzí, a to někdy 
neočekávaně rychle.“

 Dnes již skoro vzácný sní-
mek páru ropuchy obecné (bufo 
bufo) směřujícího k tůni nad obcí 
Doubrava, kde se rozmnožují.

Pokračování v dalším čísle.
Text a foto: David Macháček 

priroda.kostomlaty@seznam.cz
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Vážení sportovní přátelé, ob-
čané Kostomlat a všichni příz-
nivci kostomlatského Sokola!

        V pátek 22. března 2019 se 
konala Valná hromada Tělocvič-
né jednoty Sokol Kostomlaty nad 
Labem za přítomnosti starostky 
Obce Kostomlaty nad Labem 
paní Ing. Romany Hradilové.

Tato valná hromada byla záro-
veň schůzi volební. Nový výbor 
bude pro příští volební období 
pracovat v tomto složení:

starosta: s. Vávrová Eva Kont-
rolní komise:   s. Zdeňková Irena

1. místostarosta:  s. Mezulián-
ková Iveta  b. Bárta Antonín

2. místostarosta:  b. Houdek 
Tomáš b. Cankář Miroslav

jednatel:  s. Rutterová Ivana
hospodář:s. Hercoková Mile-

na
členové výboru:  b. Vácha 

Petr, s.Tamášová Věra, s.Šulcová 
Eva, b.Vacek Dušan, b.Kučera 
Jan

Když jsem před šesti lety při-
jímala funkci starostky, netušila 
jsem, že tu ještě dnes budu na 
stejné pozici. Bratr Toník Bárta 
mi totiž zapomněl poradit to, co 
poradil Plaváček převozníkovi 
v pohádce Tři zlaté vlasy Děda 
Vševěda. Řekl mu: „Až budeš 
někoho převážet, dej mu do ruky 
veslo a vyskoč na břeh a on bude 
místo tebe převozníkem.“ Snad 
nebudu jako ten král, který ucho-
pil veslo a snad převáží přes černé 
moře dodnes.

Ráda bych starostování pře-
dala někomu mladšímu a nebo 
některému z těch kritiků, kteří 

Jako novinku 
jsme letos při-
pravili 1.ročník 

Kostomlatského otvíráku - tur-
naj trojic. Deset trojic si změřilo 
svoje síly za slunečného poča-
sí a mezi nimi i poprvé trojice 
našich juniorů. Přece jenom 
se jim podařilo jedno utkání 
vyhrát, tak byli všichni tři od-
měněni. Tentokrát jsme po-
zvaly i trochu vzdálenější kluby 
a právě jeden z nich - Chru-
pek Chrudim - vyhrál. V na-

 Sport

Petanque

Sokol si myslí, že práce starosty Sokola 
a vůbec celého výboru, je jed-
noduchá, že nic neděláme, jen 
natahujeme ruce. Mrzí mě, že 
kritizují hlavně ti, kteří za celý 
život pro naši obec nic neudělali, 
ani ničím nepřispěli k jejímu roz-
květu. Doufám ale, že je víc těch, 
kteří nám fandí, uznají a ocení 
naši práci v Sokole. Jelikož se 
nenašel ani nikdo mladší ani ten 
kritik, rozhodla jsem se po dlou-
hém rozmýšlení kandidovat na 
starostku pro další tříleté období, 
kdy jsem byla do funkce znovu 
zvolena.

Ve své zprávě jsme přítomné 
seznámila s činností výboru So-
kola za uplynulé roční období. 
O tom, co výbor řešil i čím se za-
býval v minulé roce jsem Vás též 
informovala ve čtvrtletním vydá-
ní Kostomlatských novin. Přes-
tože nejsem žádná spisovatelka, 
snažím se Vám, i když neprofesi-
onálně sdělit, co se v Sokole děje.

Na konci měsíce října jsem 
Vás již informovala, že jsme po-
dali žádost o finanční příspěvek 
na rok 2019 na Obec Kostomlaty 
nad Labem.  V lednu letošního 
roku jsme jako již několik po-
sledních let podepsali dotační 
smlouvu na příspěvek ve výši 
200 tis. Kč. Mrzí mě, že  náhled 
některých  zastupitelů  na naši 
organizaci je takový, že Sokol 
je „Černá díra“. Dotaci, kterou 
od obce dostaneme pro naše 
sportovce v termínu vždy vy-
účtujeme. A finance, z kterých 
necháme opravit komín nebo vy-
malujeme chodbu naší Sokolov-
ny, máme z členských příspěvků, 
nájmu restaurace, vstupného ze 
zábav, z fotbalu apod. Snažíme 

se nájem z naší restaurace něja-
kým způsobem zase vrátit zpět. 
A pak, když toto slyšíte  tak si 
říkáte „Proč“. Všichni se věnuje-
me bez náhrady sportu v Kosto-
mlatech proto, že ho máme rádi. 
Máme radost z úspěchu našich 
sportovců, hlavně naší mládeže. 
Dle našich možností, se jim sna-
žíme vytvořit nejlepší podmínky 
pro sport a ještě se snažíme něco 
málo opravit na naší Sokolovně.

V současné době má naše jed-
nota 189 členů, z toho 107 členů 
dětí a mládeže od 0 - 23 let. Tyto 
údaje jsou ze statistického výka-
zu, který jsme v polovině února 
2019 vypracovali pro Župu Ko-
lín.

Dále jsme vypracovali regis-
trace všech oddílů, granty pro 
jednotlivé oddíly oboru sportu 
a župních grantů. Ze zápisu 
předsednictva Župy Kolín má 
naše jednota spolu se Sokolem 
Velim největší počet registrova-
ných oddílů.

V měsíci únoru jsme žádali 
radu obce o pokácení zbylých 
smrků z důvodu poškození hři-
ště a možného zranění. Povolení 
jsme dostali, bohužel bylo již po 
zámrzu a smrky do konce stano-
veného termínu jsme již nedoká-
zali pokácet, tak snad příští zimu. 
Nabídli jsme pomoc při výsadbě 
stromů v obci.

V měsíci březnu 2019 jsme 
uspořádali Sportovní ples. My-
slím, že se opět vydařil. Plný sál 
byl důkazem toho, že nám ob-
čané fandí, podporují sport v 
Kostomlatech. Skvělá hudba, bo-
hatá tombola a v neposlední řadě 
vystoupení fotbalového oddílu 
v baletu  „Labutí jezero“ přispělo 

k dobré náladě. Poděkování patří 
všem sponzorům, kteří přispěli 
do naší tomboly jak po stránce 
materiální, tak finanční, dále pak 
všem, kteří se podíleli na přípra-
vě plesu.

Z výtěžku plesu chceme za-
koupit 100 ks nových židlí. 
Máme je objednané, tak doufám 
a přeji si, abychom na zábavě o 
kostomlatském posvícení seděli 
na nových židlích.

Začátkem května fotbalový 
oddíl pozval do naší Sokolovny 
skupinu „ ROXOR“. Návštěva 
nebyla taková, jak bychom si 
přáli, pokaždé ale není posvícení.

Od počátku dubna  máme no-
vého správce sportovního areálu. 
Novým správcem je pan  Miro-
slav Škornička. Činnost správce 
ukončil pan Miroslav Zinek. Za 
jeho práci ve prospěch sportu 
v Kostomlatech mu děkuji.

To je v krátkosti vše z života 
Sokola od začátku roku 2019. Je 
spousta věcí, které bychom chtěli 
udělat nebo změnit.  Bohužel bez 
podpory obce nebo dotace niče-
ho nedosáhneme.

Dovolte mi tímto ještě podě-
kovat členům sokolského výbo-
ru, kteří ukončili svou činnost 
ve výboru Sokola z osobních 
důvodů. Jsou to: Josef Petráš, Lu-
boš Klosovský, Luboš Škornička, 
Matouš Holub.

Děkuji též všem za dobrovol-
nou práci ve prospěch sportu 
v Kostomlatech.  Poděkování pa-
tří také našim sponzorům a Obci 
Kostomlaty nad Labem.   

Přeji Vám všem krásné jarní 
a letní dny.                                      

Vávrová Eva - starostka  
TJ Sokol  Kostomlaty n/L

čaté tradici budeme i nadále 
pokračovat i za přispění všech 
sponzorů, kterým tímto moc 
děkujeme. Nejstarší hráčce 
bylo 86 let a nejmladšímu hrá-
či 8let. Není to nádherný sport, 
kde se střetávají ve sportovním 
duchu generace s tak velkým 
věkovým rozdílem? Ještě se 
k nám do klubu přidali dva ju-
nioři, což je paráda, protože už 
mohou hrát vzájemná utkání. 
V únoru jsme začali na Super 
prestige /mezinárodní účast/ 
turnaji ve Slatiňanech 15. a 16. 

místem. Na turnaj jednotlivců do 
Loděnic se prvně a sám vypravil 
Jarda /v ten termín byly v Kosto-
mlatech Máje/ a přivezl svůj prv-
ní stříbrný pohár za druhé místo. 

Začali jsme Polabskou ligu a za-
tím jsme na třetím místě.

 Koulím zdar! Vaníčková 
Alena - prezidentka 

s koulema (text a foto)
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Staročeské Máje

V sobotu 11. května 2019 
proběhly tradiční Staročes-
ké Máje. Krojovaný průvod 
v čele s králem Janem a králov-
nou Veronikou prošel obcí za do-

provodu dechové hudby a lidových 
písní. Letošní ročník byl zpestřen 
májovou průtrží mračen, která ov-
šem nesmyla krojovaným úsměv 
z tváří. Průvod se zastavil asi 

u 30 dívek. Tradiční stínání krále 
a společné tancování staročes-
ké besedy završilo celý májo-
vý den. Přihlížející ocenili, že 
se mladí snaží tradici udržet 

a ani nepříznivé počasí je neod-
radilo a celou akci dotáhli až do 
konce. Všem velký dík!

Redakce KN
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 Na závěr

Společenská kronika

Psáno v kronice
Lány

Lány-lánová vesnice s délkovou 
lužinou. “Lužina“ souborný název pro 
všechny zemědělsky obdělávané po-
zemky patřící k vesnici.

Elektrisace obce byla ukončena v 
listopadu 1929. Prováděla  ji � rma 
Fr.Skála. Dne 8.listopadu počalo se 
v Lánech svítit. Elektrických mo-
torů bylo v obci 18. Po ukončení 
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Blahopřejeme k významným jubileím:
Panu Jiřímu Dvořákovi z Hronětic
Panu Rudolfu Řasovi z Kostomlat
Paní Boženě Kašičkové z Kostomlat
Paní Marii Hlavičkové z Rozkoše
Paní Marii Sedláčkové z Kostomlat
Paní Boženě Bezuchové z Kostomlat
Paní Marii Vokálové z Vápenska

Panu Františku Vyšatovi z Kostomlat
Paní Miloslavě Cábové z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali: 
Elu Horčicovou z Vápenska
Miloslava Urbana z Hronětic
Klaudii Vondrovou z Hronětic

Naposledy jsme se rozloučili:
S paní Stanislavou Radouškovou z Kostomlat
S panem Antonínem Hlavičkou z Kostomlat

elektrisace podal obecní úřad žá-
dost k ministerstvu veřejných prací 
o udělení státní subvence na úhradu ná-
kladu elektrisace.

Doba osvětlování ulic stanovena 
takto: v létě bude se svítiti od počátku 
soumraku do 10 hod. V zimě do 9.hod. 
V neděli po celý rok do půlnoci.

Po sčítání půdy, probíhalo 

v roce 1930 sčítání lidu.

Výsledky sčítání jsou tyto: popisných 
čísel  58, počet obyvatel 249.

Státní statistický úřad vydal na základě 
sčítání stromoví přesné číslo zhynulých 
stromů.

Je to číslo obrovské: 13 1/2 mil.stromů 
a  přes ½ mil. ovocných keřů bylo krutým 
mrazem zničeno.

 

Marta Dvořáková
     všechna fota:“Lánští“

Poslední došková a dřevěná stodola Lány 6 pan Josef Novák


