Nová kniha o Kostelci odkrývá řadu nečekaných tajemství
Po dlouhých pětasedmdesáti letech se obyvatelé Kostelce nad Labem na Mělnicku
konečně dočkali komplexní knihy o historii jejich města. Po knize, která vyšla v roce
1944 a fotoknize z roku 2008 od Jana Nejedla přichází konečně na trh nová kniha
Jaroslava Svobody, která přináší zcela nové informace o historii města.
V Kostelci vznikl pražský Parkhotel i Jar na nádobí
Kniha se totiž nezabývá pouhým strohým sumarizováním historických dat, ale přináší také
příběhy místních významných rodáků, a to jak těch dávných, tak současných. Na odlehčení
přináší také zajímavosti a kuriozity z města, které určitě nejen pobaví. Zejména část věnovaná
medailonkům osobností je velmi zajímavá, přináší totiž řadu nových informací.
„Při pátrání po historických milnících Kostelce se podařilo odhalit několik významných
osobností, které promluvily do historie celé země a jsou úzce spjaty právě s Kostelcem.
Jmenujme například Josefa Šimáčka, který v 19. století obnovil tradici pěstování vína na
Mělnicku nebo jeho bratra Františka, který byl významným českým básníkem 19. století,“ říká
o objevech autor knihy Jaroslav Svoboda.
U významných, ale často zapomenutých osobnostech města zůstaneme. Málokdo asi tuší, že
místním rodákem je také Čeněk Vyhnis, učitel Aloise Jiráska, architekt Zdeněk Edel, který
navrhl pražský Parkhotel a nebo mydlář František Otto, který založil pozdější firmu Rakona.
S jejími výrobky jako asi nejznámější Jar na nádobí se setkáváme už více jak šedesát let.
Co bylo na začátku?
Historie města zpracovaná v takto pojaté knize městu velmi chyběla. „Kniha je velmi zdařilá
a my jsme za ni moc rádi,“ s potěšením sdělil místostarosta města Vladimír Těšínský. I další
občané se shodují na tom, že město trochu pokulhává v kulturní a osvětové činnosti a
podobné práce už byla potřeba.
„Všechna okolní města mají někdy i několik knih o své historii a my, královské město, jsme až
doteď prakticky žádnou neměli,“ svěřila se nám paní Jiřina z Kostelce.
Zeptali jsme se i samotného autora, co ho vedlo k sepsání tak obsáhlé a hlavně komplexní
knihy o městě: „V roce 2014, kdy jsem se do Kostelce přistěhoval, jsem se od starousedlíků
dozvěděl několik informací o historických událostech a významných osobnostech, které ve
městě žily. Chtěl jsem se o tom všem dozvědět víc, ale jak jsem zjistil, žádná kniha
neobsahovala vše. Vyšlo sice několik publikací, které se Kostelci věnovaly, ale jednalo se
spíše o kusé informace a nebo o fotoknihu, na které spolupracoval i významný kostelecký
občan Jan Nejedlo. Řekl jsem si tehdy, proč nějakou knihu nedat dohromady?“
Kniha brzy k dostání
Křest knihy proběhne v sobotu 16. listopadu v nově zrekonstruovaných prostorách radnice
v Kostelci nad Labem u příležitosti oslav 30 let demokracie, kde si ji také zájemci mohou
koupit. Na koho se nedostane, může ji sehnat přímo u vydavatele na stránkách
www.stahujknihy.cz. Další prodejní místa přímo v Kostelci a okolí budou ještě upřesněna.
Jana Vančurová

