
Černokostelečtí hasiči slavili
Vánoce dopředu, koupí auta
LUCIE MAŠÍNOVÁ

Kostelec n. Č. l. – Téměř o mě-
síc dříve oslavili černokoste-
lečtí hasiči Vánoce. „Nejen, že
jsme obdrželi mimořádnou
dotaci od na nákup a obnovu
technického vybavení za po-
moc při letošních povodních,
navíc se po několika letech po-
dařilo obnovit náš vozový
park,“ prozradil hasič Aleš
Bitter.

Podle něj do té doby jednot-
ka hasičů nedisponovala žád-
ným univerzálním automobi-
lem, který vyjížděl v prvním
sledu k většině mimořádných
událostí a dokázal by přepra-
vit dostatečné množství hasi-
čů, technických prostředků a
menší množství vody. Cesta za
novým automobilem nebyla
jednoduchá, ale přesto se na-

konec podařilo získat potřeb-
ný vůz. Jde o vůz ze služby ho-
landských hasičů, které mu-
selo být nejprve upravené pro
provoz na českých pozemních
komunikacích.

Slavnostního předání do
užívání černokosteleckým
hasičům se účastnil hejtman
Středočeského kraje Josef Ři-
hák, starosta města Jan Sva-
toš společně s radními a za-

stupiteli, ale také zástupci
hasičského sboru Středočes-
kého kraje, členové kostelec-
ké jednotky i další hosté.

„Tímto krokem došlo k dal-
šímu zlepšení požární ochra-
ny v našem městě a okolí, a
proto patří velký dík všem,
kteří se o tento vůz zaslouži-
li,“ řekl Bitter.

Kabina vozu prý pojme cel-
kem osm osob a všechna se-
dadla kromě řidiče mají opě-
radla s integrovanými držáky
dýchacích přístrojů. Po obou
stranách jsou úložné prosto-
ry. Autu nechybí ani pneu-
maticky výsuvný osvětlovací
stožár. V současné době se vůz
dovybavuje příslušnými tech-
nickými prostředky a obsluha
automobilu se školí. Až po
školeních a dovybavení bude
vůz zařazen do pohotovosti.

Nové auto. Foto: archiv černokosteleckých hasičů

Nemocné děti navštívil Ježíšek o něco dříve,
dostaly dárky na doma i na oddělení

LUCIE MAŠÍNOVÁ

Kolín – Velký živý strom a pod
ním spousta dárků. To je sen
asi každého dítěte. A těm ne-
mocným udělá radost ještě o
mnoho větší. O tom se pře-
svědčil nejen personál kolín-
ské nemocnice, ale také ředi-
telka nadace Archa Chantal
Tereza Valentová, Renata
Mrázová a Miriam Janyško-
vá. Tři Grácie, které přišly po-
těšit děti ležící v nemocnici.

Ježíšek v zastoupení mi-
lých dam nejprve navštívil
malou Andrejku na jednotce
intenzivní péče. Ta prozradi-

la, že pod stromečkem by ráda
našla panenku a živého pej-
ska. „Maminka ale pejska ne-
chce,“ svěřila se malá paci-
entka. O dalších dárcích prý
zatím nepřemýšlela a dopis
ještě neposlala.

Další dárky putovaly na po-
koj malé Esterky, které dlou-
hé chvíle v nemocnici krátil
její tatínek. Společně rozbali-
ly dáreček v podobě dřevěné
skládačky a pastelek. Za od-
měnu Esterka poslala všem
přítomným pusinku.

Následně ženy zavítaly do
pokoje,kdeleželJiřík.Takéon
měl ze všech dárečků radost, o

kterou se dělil s bráškou a ma-
minkou.

Pak už se všichni odebrali
pod velký živý ozdobený
strom. Rozdat dárky malým
pacientům pak přišel primář
dětského oddělení René Hrd-
lička, vrchní sestra Marcela
Čepičková a také ředitel ne-
mocnice Petr Chudomel.

Také zde každý z dětských
pacientů dostal balíček, který
si může odnést s sebou domů.
Pod stromečkem pak ještě
zbylo spoustu balíčků.

Také ty mohly děti rozdělat
a pohrát si s čímkoli. Tyto dár-
ky však zůstanou na dětském

oddělení a k dispozici budou
také dalším dětským pacien-
tům.

Menší chlapci měli velkou
radost z hasičských a policej-
ních aut nebo policejní stani-
ce. Ty starší si vzali zajímavé
hry pro rozvoj a o zábavu bylo
postaráno.

Pod stromečkem nechyběly
ani hlavolamy a knížky. At-
mosféra, která v nádherně ba-
revné herně vládla rozhodně
nepřipomínala nemocnici.
Spíše opravdovou atmosféru
Vánoc plnou dětského smí-
chu, rozzářených očí a upřím-
né radosti.

Vánoční dárky vykouzlily všemdětemúsměv na rtech, přesto že
předvánoční čas tráví v nemocnici. Foto: Deník/ Lucie Mašínová

Všude dobře, doma nejlíp, to vědí už i čerti v Bečvárech

ZDENĚK HEJDUK

Bečváry – Další tradiční po-
hádku pod názvem Všude dob-
ře, doma nejlíp pro děti i do-
spělé sehrály v sobotu odpo-
ledne v bečvárecké sokolovně
členky místního Studia Poho-
da.

Sedmička žen s malou dce-
rou jedné z nich sáhla v tuto
roční dobu opět k čertovské té-

matice a dětské i dospělé di-
váky pobavila příběhem o čer-
tovi, v podání opravdu ďábel-
ské Jindřišky Kozlové, který
se vydá do světa, kvůli bábov-
ce a dobrému bydlu obětuje
rohy i lásku k čertici, aby si
posléze uvědomil, že všude je
dobře, ale doma v pekle přeci
jenom nejlíp, obzvlášť když za
dobu, co v něm nebyl, jeho čer-
tice zhubla a zkrásněla.

Nechyběly tradiční písnič-
ky, vlastnoručně vyrobené
kulisy, špílce bavící i dospělé
a kontakt s prvními řadami di-
váků. Velkou devízou místní
sokolovny je originální malo-
vaná opona, která by si za-
sloužila restaurovat, naopak
problém byl tentokrát s tope-
ním. „Po opravě střechy se tu
do dneška kamna zřejmě ještě
nepoužila a nám se prostě ne-

podařilo vůbec zatopit, vy-
kouřili jsme celý sál. Nakonec
nás zachránily plynové fuka-
ry,“ líčila před začátkem před-
stavení Hana Kozlová.

Na závěr pohádka plynule
přešla v mikulášskou nadíl-
ku, to když čerty z pódia dopl-
nil Mikuláš a dva andílci, aby
všem přítomným dětem roz-
dali balíčky dotované míst-
ním obecním úřadem.

Na závěr pohádka plynule přešla vmikulášskou nadílku. Více fotografií nawww.kolinsky.denik.cz. Foto: Zdeněk Hejduk
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Dárky má rád každý
Dárky dostává rád snad každý a obzvlášť pak ty vánoční. A
úplně nejraději dárky dostávají děti. Proto jsem byla ráda sou-
částí rozdávání dárků v kolínské nemocnici, kterou si vybrala
nadace Archa Chantal z mnoha možností a právě sem dovezli
dárky.

Nešlo však jen o bezduché předání dárků nemocnici. Každý,
kdo se předávání účastnil, s dětmi komunikoval. Se zájmem se
ptal na to, co chtějí pod stromeček nebo zda se jim dárky, které
dostaly dopředu, vůbec líbí. Jedna slečna přišla s tím, že nečte
pohádky. Ani to však nebyl problém. Dáreček se zkrátka vymě-
nil za takový, který byl pro danou dívku vhodnější a milejší.
Ježíšek se holt vždycky na poprvé netrefí, ale je vidět, že vše se
dá vyřešit k potěšení obdarovaného.

Část dne strávená s dětmi se mi moc líbila. Neodolala jsem a
ke stromečku jsem si s nimi sedla taky. Dokonce jsem si zkusila
zahrát jednu z her, kterou dostalo oddělení nemocnice. Hrou,
která tu zůstane k dispozici i dalším dětem. Moc mi to nešlo a
chlapec, který si hrál se mnou měl radost, že je chytřejší než já.
A já měla radost, že on má radost a září mu oči. Ten úsměv vi-
dím pořád. lucie.masinova@denik.cz

ČÍSLO DNE
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Pětici koled si zazpíváme již zítra,
11. prosince, v rámci Česko zpívá
koledy.VKolíněbudemezpívat na
Karlově náměstí od 18 hodin.
Přijďte se s námi naladit na tu
správnou vánoční atmosféru!

Drama v práci: v továrně hořel strop

(přetah ze strany 1) Hasičům se plameny podařilo zlikvidovat až
ve dvě hodiny. Jak potvrdila mluvčí hasičů Lenka Kostková, po-
žár se naštěstí obešel bez jakýchkoliv zranění. „Hasiči odkryli
podhledy střechy výrobní haly na ploše deset na deset metrů,“
popsala finální práce. Jak dále vyčíslila, způsobenou škodu
hasiči odhadli na 700 tisíc korun. „Uchránit se podařilo hodno-
ty za 5 milionů,“ řekla ke škodě. Hasiči podle Lenky Kostkové
znají i příčinu požáru. „Příčinou vzniku ohně je nedbalost při
svařování,“ vysvětlila. Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Kolín má dvě nová odloučená pracoviště
mateřských školek, bude zápis

Kolín – Nová odloučená pracoviště mateřských školek, a tedy i
nová místa pro děti, vznikla v budově Základní školy Sendraži-
ce jako odloučené pracoviště MŠ Sendražice, současně vzniklo
v Legerově ulici v Kolíně oddělení Mateřské školy Bachmač-
ská. Zápis do obou oddělení se odehraje v úterý 17. prosince v
MŠ Sendražice a v MŠ Bachmačská. Zahájení provozu v mateř-
ských školách město naplánovalo na 6. ledna příštího roku. (jaš)

Krátce

Kolínští zastupitelé drželi minutu ticha
Kolín – Symbolickou minutu ti-
cha drželi na svém včerejším za-
sedání zastupitelé za Evu Kopáč-
kovou, která minulý týden tra-
gicky zemřela při autonehodě a
byla členkou zastupitelstva a ve-
doucí komise pro příměstské čás-
ti. Starosta Kolína Vít Rakušan
před zahájením schůze na její
prázdné místo položil květinu.
„Vážil jsem si jí, byť jsme měli
mnohokrát rozdílné názory. Ale díky její pracovitosti a názoro-
vé stálosti si ji vážil každý bez rozdílu barvy politického dresu,“
řekl na začátku zasedání Vít Rakušan. V rámci piety a úcty svůj
zastupitelský slib složí Vladislav Zeman, náhradník za stranu
ODS, až na lednovém zasedání zastupitelstva města Kolína. (jaš)

Město dostane peníze za prodej areálu bývalých technických
služeb v několika splátkách. To se ale u všech zastupitelů nese-
tkalo s nadšením. Co se jim nelíbilo?

Zítra

čtěte
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