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Slovo starostky

Sbírka na opravy kostela

Vážení a milí spoluobčané,
spolu s nástupem jednoho z nejhezčích ob-

dobí v roce, bych vám i já ráda přinesla do vašich 
domácností opět několik informací, týkajících se 
chodu naší obce. V době, kdy vychází toto číslo, 
by měl být již plně funkční bezdrátový rozhlas ve 
všech našich obcích. Po neuvěřitelně dlouhém 
byrokratickém procesu dostala obec konečně 
souhlas s jeho realizací. Byla to jedna z našich prv-
ních akcí, do které jsme se pustili, a o které jsem se 
ve svých článcích mnohokrát zmiňovala, protože 
jsem optimisticky věřila, že bude uskutečněna 
hned po rozhodnutí o přidělení dotace. Bohužel 
jsem naivně podcenila státního byrokratického 
šimla a proces schvalování nás provázel téměř 
celým naším volebním obdobím. 

Podobný výsledek má bohužel i naše sna-
ha zkulturnit oba naše separační dvory. S více 
jak ročním zpožděním snad konečně získá-
me všechny stupně projektové dokumentace, 
abychom mohli začít s rekonstrukcí nejdříve 
sběrného dvora v Kostomlatech nad Labem. V 
uplynulých dnech jsme podali žádost o poskyt-
nutí dotace na Ministerstvo Životního prostředí. 
Po předloňské návštěvě naší spřátelené obce Mi-
kulčice, která disponuje přímo ukázkovým sběr-
ným dvorem, v mnohých z nás „nových“ zůstává 
hořký pocit, že se touto cestou, právě po vzoru 
Mikulčic, neubíralo předchozí vedení naší obce. 
Zatímco v minulých letech byl uspokojen téměř 
každý žadatel o dotaci na tento záměr, s každým 
dalším rokem jsou podmínky k získání dotace 
přísnější a daleko náročnější. 

Podobně je to i s rekonstrukcí chodníků v obci. 
Jak jsem se zmínila již v předchozích vydáních 
KN, bylo by hodně neefektivní rekonstruovat 
chodníky nyní, před ukládkou vedení nízkého 
napětí do země. Ta by přitom měla začít koncem 
roku 2018 a pokračovat v průběhu roku příštího. 
V současné době proto nadále intenzivně pracu-
jeme na přípravě zajištění potřebné projektové 
dokumentace a pevně věříme, že se nám podaří 
zajistit potřebnou projekční kancelář, neboť do 
nedávno vypsaného zadávacího řízení nepřišla 
obci jediná nabídka. 

Vědomi si toho, že v některých částech obce 
je situace, související se stavem místních komu-
nikací již neúnosná, požádali jsme Středočeský 
kraj o rekonstrukci ulice Doubravská, která je ve 
vlastnictví kraje. Díky intervenci i místních obča-

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem 
oznamuje, že pro účel veřejné sbírky na záchra-
nu a obnovu kostela sv. Bartoloměje v Kostomla-
tech nad Labem byl zřízen transparentní účet u 
České spořitelny: 5117680399/0800.

Příspěvky lze zasílat bankovním převodem 
nebo hotovostním vkladem na pokladně Čes-

nů se nám snad podaří dohodnout její kompletní 
rekonstrukci, kterou obec doplní právě obnovou 
přilehlých chodníků. 

Dokončený projekt již máme na obě lávky, 
lemující most přes Farský potok u kostela. Vzhle-
dem k tomu, že se však jedná o sdruženou inves-
tici se Středočeským krajem, čekáme i v tomto 
případě na to, až kraj zahájí  tolik potřebnou re-
konstrukci celého mostu.

Po překonání prvotních obtíží s nedokončeným 
projektem na výstavbu 26 rodinných domů v jižní 
části Kostomlat, se nám úspěšně rozběhla výstavba 
inženýrských sítí a komunikací pro tuto lokalitu. 
Jsme rádi, že se nám podařilo uspokojit všechny 
zájemce z řad našich občanů o tyto nově vznikající 
parcely. Práce na stavbě probíhají dle dohodnutého 
harmonogramu a konečná kolaudace celého díla 
by měla proběhnout v červenci letošního roku. 

Souběžně s těmito akcemi probíhá i avizova-
né zpracování zadání územního plánu pro naše 
obce. Zhotoviteli byly předány všechny požadav-
ky vedení obce, ale i požadavky z řad občanů. 
Předpokládáme, že první návrh zadání k projed-
nání s veřejností by měl být hotov cca do konce 
května tohoto roku. 

Nadále probíhají i jednání, týkající se možné 
výstavby lávky přes Labe. Po mnoha peripetiích, 
spojených s jejím umístěním, byl nakonec do-
hodnut její posun proti proudu a pokračují další 
jednání se Středočeským krajem o možném fi-
nancování projektu na její výstavbu, který bude v 
řádech několika milionů korun. 

Nejen stavební akce jsou součástí života v obci. 
Již jsme si zvykli na nekonečný boj s opuštěnými 
či zaběhnutými psy. Některým se u nás líbí nato-
lik, že se již „známe“ s jejich majiteli a tak jejich 

vracení probíhá víceméně bez větších kompli-
kací. Nedávno jsme svou pečovatelskou činnost 
rozšířili i o páva a naposledy o koně, kterého nám 
Policie ČR předala k dalšímu opatření v půl dru-
hé v noci. Ráda bych se omluvila všem, kterým 
jsem v rámci pátrání po majiteli koně narušila je-
jich spánek a současně bych chtěla vyslovit veliký 
dík paní Balabánové, která mě zachránila a koně 
profesionálně zabezpečila. Moc si jejího přístupu, 
obzvláště uprostřed noci vážím, protože i když už 
jsme při práci na úřadě zvyklí na leccos, přesto 
existují situace, kdy je člověk naprosto bezradný.

Ráda bych stejně poděkovala i panu Mo-
ravcovi, který se každoročně nezištně podílí na 
organizaci údržby a úklidu Kalu na „Cikánce“. 
Jistě je takových občanů mezi námi víc a já je 
zde neumím všechny vyjmenovat, ale stejný dík 
patří samozřejmě i jim. Kolikrát stačí jen úklid 
před vlastním domem. Dříve naprostá samo-
zřejmost, která v konečném efektu přispívala k 
obecné soudržnosti občanů. Pojďme se k této 
tradici vrátit. Odměnou nám bude nejen hezké 
a čisté prostředí, ale i dobrý pocit, že jsme pro naši 
obec něco udělali. Jednou z takových akcí jsou i 
naše již tradiční „Kostopříkopy“, které jsme se pro 
letošní rok rozhodli spojit s celorepublikovou akcí 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. S každým rokem 
je odhozených odpadků míň a míň a já věřím, že 
naše děti, které se poměrně rády této akce účastní, 
již budou mít v tomto směru úplně jiný pohled 
na věc.

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné jarní 
dny zalité sluníčkem, dobrou náladu a jen vše 
dobré do dalších dnů.

S úctou vaše starostka
Ing. Romana Hradilová

ké spořitelny. Veřejná sbírka je řádně evidována 
krajským úřadem.

Pohyby na transparentním účtu je mož-
né sledovat na https://www.csas.cz/cs/
transparentni-ucty#/ po zadání čísla účtu.

Římskokatolická farnost

Noc kostelů
Noc kostelů se uskuteční 25. května v 

našem kostomlatském kostele. Těšit se 
můžete na prohlídku zvonice a kostela i 
na doprovodný program, který bude ještě 
blíže upřesněn. Na této akci bude možnost 
přispět do veřejné sbírky na záchranu a ob-
novu kostela. Všichni jste srdečně zváni.

Za místní farníky Václav Wagner
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Každoročně obec, 4krát do 
roka, přistavuje do obcí Roz-
koš, Lány a Vápensko velko-
objemové kontejnery. Chce 
tak vyjít občanům těchto obcí 
vstříc, aby nemuseli velký od-
pad odvážet do vzdálenějších 
separačních míst v Hroněticích 
a Kostomlatech. Bohužel se 
stalo tradicí, že do kontejnerů 
není vkládáno to co do nich 
patří – patří sem např. nábytek 
(vždy rozebraný), koberce, ma-
trace aj. Smutnou skutečností 

Ráda bych Vás krátce sezná-
mila s fi nancemi vynakládanými, 
ale i přijatými za odpady v obci 
v roce 2017. Položky a částky 
mohou být nic neříkající, tak mi 
dovolte, abych je opět objasnila. 
Položka v příjmech, platby za po-
pelnice, to je částka, kterou obec 
vybere na poplatcích od občanů. 
Od EKO-KOMu obec dostává 
částku jako odměnu za vytřídění 
odpadů (plasty, papír, sklo a ná-
pojový karton). V položce výdajů 
si ale všimněte, že za vývoz třídě-
ného odpadu je částka mnohem 
vyšší než je odměna od 
EKO-KOMu. Naším cí-
lem není částku odměny 
za vytřídění a vývoz tří-
děného odpadu vyrov-
nat. To se nikdy nepo-
daří. Cílem je odpad co 
nejlépe vytřídit. A v loň-
ském roce částka odmě-
ny od EKO- KOMu opět 
vzrostla. Finanční příjem 

Obec Kostomlaty nad La-
bem pořádá dne 24. 4. 2018 
pro seniory našich obcí ce-
lodenní výlet za nákupy do 
Centra Černý Most v Praze. 
Odjezd bude od zastávky u 
Jednoty v 9 hodin, od zastávky 

Kdokoli přijede do naší obce, 
z blízka či z daleka, chválí její 
polohu v krásném a úrodném 
Polabí. V posledním desetile-
tí byly u řady domů obnoveny 
fasády, nové střechy, obec dbá o 
údržbu zeleně, stará se o čistotu 
veřejného prostranství a par-
ků. Dočkali jsme se i likvidace 
chátrajícího zbořeniště domu 
zemřelé rodiny pana Adolfk a 
Tykvy. Dalo by se říci, že obec 

Velkoobjemové kontejnery

Odpady 2017 v číslech

Výlet CČM

Názory občanů

ovšem je, že stále řešíme od-
kládání nevhodného odpadu 
– pneumatik, stavebního odpa-
du, bioodpadu, elektroodpadu, 
eternitu, nerozbitého nábytku 
a dalšího tříditelného odpadu 
a to opravdu v nemalém množ-
ství. V silách obce není, aby 
kontejner po celý víkend někdo 
hlídal. Neukáznění občané a 
velmi často i občané cizích obcí 
tak přispívají k tomu, že kon-
tejnery přetékají nevhodným 
odpadem. Tyto kontejnery při-

tom v žádném případě neslouží 
k vyklízení celých nemovitostí. 
Částka za vývoz všech velko-
objemových kontejnerů činí 
přes 302 tisíc za rok. A přes 90 
tisíc z této částky je placeno za 
kontejnery přistavené v těchto 
místních částech Kostomlat. 
Vedení obce se vážně bude za-
bývat tímto problémem a bude 
hledat optimální řešení.

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka obce

z výkupu za železo ze separačních 
dvorů v loňském roce byla opro-
ti minulým letům též mnohem 
vyšší.  Ani tato částka v příjmech 
není zanedbatelná. Elektrowin a 
Asekol jsou fi rmy, které odvážejí 
elektroodpad a tyto fi rmy nám 
platí odměny. Na základě zjištění, 
že bojlery nejsou již vyváženy se 
železem a ani jedna z těchto jme-
novaných fi rem je zpětně neode-
bírá, obec letos uzavřela smlouvu 
s fi rmou REMA Systém a.s., která 

mj. bojlery odebírá. Odměny za 
elektroodpad bohužel klesají, ne-
boť klesá cena za kg odebíraného 
elektroodpadu. Částka za odběr 
textilu je každoročně symbolická 
1500,- Kč, ale na druhou stranu v 
našich popelnicích na komunální 
odpad neskončilo loni přes 5,6 tun 
textilu. Skvěle se osvědčil sběr po-
užitého kuchyňského oleje, jeho 
nárůst je téměř trojnásobný. Loni 
jsme odevzdali fi rmě 400 litrů této 
suroviny. Narostl i vývoz biood-

padu a toho jsme 
vyvezli přes 74 tun. 
 Velkou část 

fi nančních výdajů obce tvoří část-
ka za vývoz velkoobjemových 
kontejnerů. Tomuto problému se 
věnuji v dalším článku. Částku cca 
389 tis. Kč, což je rozdíl ve výda-
jích a příjmech za odpady hradí 
obec ze svého rozpočtu. Jelikož 
už pro mnohé je třídění odpad-
ků automatické, zjišťují, že není 
nutné popelnice nechat vyvážet 
každý týden. A mnozí by 14-den-
ní svoz uvítali. Vedení obce se 
touto možností zabývá. Zároveň 
obec požádala o dotaci na popel-
nice na tříděný odpad pro každou 
nemovitost.

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka obce

u Obecního úřadu v 9.05 hodin. 
Účastníci dostanou možnost 5 
hodinového nakupování v ob-
chodech v Centru Černý Most, 
ale mohou navštívit i další ob-

chody jako je IKEA, Hornbach.
Jednotná cena je 100,- Kč za 

dopravu. 
Zájemci, prosím, přihla-

šujte se na Obecním úřadě v 

Kostomlatech nad Labem, 
na tel. čísle 325 538 611, 
nebo 734 202 166 do 20. 
dubna 2018. 

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka obce

zkrásněla a skutečně prokouk-
la. Jedinou vadou je nynější stav 
nemovitosti bývalé předsedkyně 
Svazu žen ČR paní M., ležící po 
pravé straně při vjezdu do obce 
od Šnepova.

Moc dobře si pamatuji, jak 
jsem byl požádán tehdejším 
okresním tajemníkem, abych 
přišel ve 21 hodin na obecní 

úřad. Zde již čekala šestsettrojka, 
byl zde i stavbyvedoucí podniku 
Silnice Čáslav pan N. A řešilo se 
odkoupení chátrajícího domu 
pro výstavbu chodníku a polo-
žení silového elektrického kabelu 
pro napájení ČOV. Pamatuji si, 
že paní M. tehdy požadovala ne-
horáznou sumu dva miliony Kč. 
Dopadlo to tak, že obec odstou-

pila od požadavku vybudování 
chodníku, který by končil v poli. 
Tehdejší Správa a údržba silnic 
souhlasila s umístěním kabelu 
přímo do vozovky a paní M. byla 
mimo hru. Následně převedla 
nemovitost na vnučku (tuším 
slečnu Č.) a stávající stav napros-
té džungle hyzdí naši krásnou 
obec. Jak dlouho ještě??

                                                                                                                                       
Antonín BártaNá
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Ptáme se zastupitelů

Vážení spoluobčané,
ráda bych vás prostřednictvím to-

hoto příspěvku seznámila s vlastním 
pohledem, chcete-li názorem, na 
momentální dění v naší obci, kterou 
my všichni nazýváme společným 
domovem.

Kritiky na práci představitelů naší 
vesnice bylo vzneseno již více než 
dost, ale slova uznání a pochval za 
jejich dobře odvedenou práci osobně 
postrádám. Zamyslete se tedy prosím 
nad tím, zda v současném volebním 
období bylo vykonáno skutečně o to-
lik méně práce, než tomu bylo v letech 
předešlých. Položme si také současně 
s tím otázku, zda je soustavná kritika 
oprávněná a tudíž i na místě?

1) Povedlo se Vám splnit si ně-
jaký Váš předvolební cíl?

LB: Myslím, že nejsem kompe-
tentní psát o tom, jestli se mi podařil 
splnit předvolební cíl. Zastupitelem 
jsem velmi krátkou dobu, ale člověk 
nemusí být zastupitelem proto, aby 
si plnil stanovené cíle, na těch se 
můžete podílet i jako občan. Samo-
zřejmě velkým cílem, který se stále 
nedaří, bylo získat dotaci na hřiště 
u školy a nadále vytvářet nabídku 
trávení volného času jakéhokoli 
druhu a směru pro všechny věkové 
kategorie.

RF: Předvolebních vizí a cílů, 
které jsem si představoval splnit, 
bylo a ještě zbývá mnoho. Ale 
prioritou není ani tak plnění cílů 
jednotlivce, který by neměl být soli-
térem, nýbrž týmovým partnerem, 
který společně s týmem volí racio-
nální přístup vedoucí k prosperitě, 
k rozvoji obce, k naplňování potřeb 
a očekávání občanů, k jejich spo-
kojenosti s naší veřejnou službou. 
Všechny vize a cíle vnímám ve 
třech základních parametrech – v 
aktuálnosti, v prioritě a v časových a 
ekonomických možnostech. Proto 
si dovolím toto téma, které by samo 

Richard Filip (SNK - Nezávislí)
vzdělání: SPŠ dopravní (obor 
železniční doprava, kolejové 
stavby)
povolání: obchodní ředitel sta-
vební společnosti (obor–doprav-
ní stavby), člen ČKAIT
záliby:  aktivně florbal, lyže, kolo;  
pasivně: bojová a obranná umě-
ní + MMA; příroda; zbraně a 
intuitivní střelba; bojová technika 
a taktika; stavební technologie

Bc. Libuše Břeňová (SNO – 
Sdružení naše obce)
vzdělání: Technická univerzita 
Fakulta přírodovědně-huma-
nitní a pedagogická v Liberci
povolání: vychovatelka, koor-
dinátor NNO
záliby: příroda, zahrada, cesto-
vání, kultura, relaxačně sport

Pakliže se skutečně domníváte, že 
se za současné volební období nevy-
konalo nic, co by stálo za vyzvednutí 
a pochvalu, dovolte mi zmínit ales-
poň střípky z celé škály realizovaných 
projektů, jako je například úprava 
cestiček na místním hřbitově a zho-
tovení společné hrobky posledního 
odpočinku našich spoluobčanů, kteří 
bohužel neměli to štěstí a nebylo jim 
umožněno jejich důstojné pochování 
rodinou. Ve výčtu pozitiv bych také 
nerada opomněla stojánky na svíčky, 
kola nebo lavičky pro chvilkové mo-
menty odpočinku, dále také moder-
nizaci obřadní síně a jejích přilehlých 
prostor, vybudování nové autobusové 

(pokračování na str. 4)
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o sobě obsáhlo celé vydání KN, 
shrnout do dvou základních priorit. 
V prvopočátku aktuálním, akut-
ním cílem a naprostou nutností 
bylo dosažení personálního zkva-
litnění a profesionalizace Úřadu, 
urychlené nastartování jeho plno-
hodnotného chodu splňujícího 
potřeby moderního a efektivního 
řízení dnešní společnosti, resp. 
maximální podpora paní starostky 
v prosazování personálních, řídí-
cích a ekonomických změn. Cílem 
v časové a ekonomické vazbě byla 
úspěšná realizace odkanalizování 
Hronětic, náprava řídících po-
chybení z předchozích období 
a nastartování investičních akcí s 
maximálním využitím dotačních 
programů, které úspěšně využívá-
me nejen v tomto volebním obdo-
bí, ale minimálně je budeme vyu-
žívat i ve střednědobém horizontu.

2) Co vidíte jako největší pro-
blém v našich obcích?

LB: Problémy jsou od toho, aby 
se řešily. Myslím, že největším pro-
blémem je komunikace mezi lidmi 
i obcemi. Někdy slyšíme jen to, co 
chceme slyšet. Chápu, je pak těžké 
vysvětlovat, že není jen černá a bílá. 
Když půjdete do hloubky a začnete 

zjišťovat k problémům další infor-
mace, zjistíte, že někdy je to začaro-
vaný kruh. Vyřešení nezáleží pouze 
na vůli a chtění každého z nás nebo 
zástupců obce. Kotrmelce a chyby, 
které nastanou, se neodpouští, stále 
předhazují a kritizují. 

RF: Promarněné příležitosti! 
Zkostnatělost systému, neefektiv-
nost, neprofesionalita s datováním 
do 10/2014... Řízení obce, péče o 
ni, investice, reprodukční investice, 
rozvoj, a to nejen z pohledu hmot-
ného vlastnictví, ale i duševního, v 
oblasti tradic, sportu, vztahů, v péči 
o potřebné, atd., je v příměru, jako 
stavba rodinného domku, jeho uží-
vání, péče o něj. Pokud neinvestu-
jete průběžně, pokud neprovádíte 
drobnější opravy, pokud se o dům 
nestaráte, tak ho jen vybydlíte, zchá-
trá a nájemníci se časem odstěhují. 
Náprava negativ předchozích ob-
dobí stála mnoho času, nesmírné-
ho úsilí, mnoho potu a nezbytné 
navýšení čerpaných finančních 
prostředků. Věci se daří postupně 
napravovat a já věřím, že společ-
ným úsilím, s pokračující podpo-
rou našich občanů, docílíme právě 
těch vysněných cílů a vizí.

3) Na co můžeme být v Kosto-
mlatech hrdí?

LB: Je tu krásně. Kulturní život 
obce se hodně zvedl a to je dobře. 
Jinak řečeno pro každého něco. Po-
klona a velké díky všem, kteří pouze 
ruku nenatahují, ale umí ji i podat.

RF: Myslím, že otázka by měla 
být správně formulována „Na 
koho?“. Pak by odpověď byla velice 
snadná - přeci právě na naše obča-

ny, na naše sousedy, na řídící tým. 
Protože tak jako firmu dělají její 
zaměstnanci, tak to na co můžeme 
být u nás pyšní, vybudovali naši 
občané, naši předci, naši současní-
ci. Bezpochybně věřím, že i když 
nemusíme mít vždy na vše shodné 
názory, i přes vědomí, že v každé 
společnosti se vyskytují nepřejí-
cí škarohlídi a zapšklí jednotlivci, 
tak všichni společně toužíme, aby 
naše obce byly krásné, abychom 
se každý den těšili domů, aby naše 
děti byly šťastné, aby fungovala in-
frastruktura, vzdělávání, abychom 
rozvíjeli tradice, sportovní aktivity, 
prostě abychom byli pyšní na místo 
kde žijeme, na sebe navzájem, na to, 
čeho jsme společně dosáhli.

4) Slovo na závěr – zhodnocení 
vývoje obce, vzkaz nebo prosba

LB: Přála bych si, aby se sjednoti-
ly myšlenky a názory co s prázdný-
mi, zastaralými budovami a našlo 
se jejich smysluplné využití. Více se 
propojily organizace, okolní obce, 
ať už společensky, kulturně i zastu-
pitelsky a společně rozvíjely naše 
obce.

RF: Zhodnocení: Vedení obce, 
s podporou a přičiněním občanů, 
odvádí ohromný kus poctivé a ne-
smírně užitečné práce pro nás pro 
všechny a já věřím, že i v nadchá-
zejícím období se to bude nadále 
dařit. Nechci vyjmenovávat všech-
ny vydařené projekty, jednotlivé 
akce, které byly v tomto volebním 
období úspěšně zrealizovány, pro-
tože o těch jsou občané průběžně 
informováni vaším periodikem, 
ale vzhledem k projektům s dotač-
ními programy, vzhledem ke složi-

zastávky na Lánech a na Vápensku 
i stálou údržbu vzhledu obce, přede-
vším chodníků, vyjma prostranství 
u pomníku padlých před Sokolov-
nou (to by mimo jiné zasluhovalo 
notnou dávku zvelebení).

K závěrečným špičkám vybudo-
vaných projektů řadím realizaci ka-
nalizace v obci Hronětice - která byla 
bohužel ovlivněna krádeží několika 
čerpadel, zhotovení parkoviště pro 
osobní automobily u vlakového ná-
draží a vybudování nového dětské-
ho hřiště na zahradě OÚ. Ve všech 
obcích bylo dokončeno také nové 
veřejné osvětlení a pro kompletní čisto-
tu byly instalovány koše na psí exkrementy. 

Pro osoby důchodového věku se pořádají 
velmi populární zájezdy za památkami 
naší malebné země a také za kulturním 
vyžitím do divadel.

Jako příklad spokojenosti by mohla 
posloužit skutečnost, kdy mne velmi 
mile překvapila reakce mé vlastní rodiny, 
která ocenila úhlednost a upravenost již 
mnou výše zmíněného hřbitova. 

Ráda bych vyslovila velké poděkování 
všem pracovníkům OÚ Kostomlaty nad 
Labem za jejich záslužnou a nezávidění-
hodnou práci. Závěrem bych Vám všem 
popřála mnoho sil, pevné nervy pro 
tvůrčí práci a k tomu dobré zdraví. 

Kostomlaty nad Labem, 12. března 
2018

Helena Smetanová
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Pan Zdeněk Duběnka vlastní všechna existující ocenění pro 
dárce krve. Šestsetkrát daroval krev!

Na lůžko pro dárce krve v 
transfúzní stanici ulehl Zdeněk 
Duběnka z Kostomlat n. L. již po 
šestisté. Odběr proběhl v Podě-
bradech, kam čtyřikrát do roka 
přijíždí speciální pojízdná stanice 
z Ústřední vojenské nemocnice 
Střešovice.

Za svůj život bez nároku na od-
měnu daroval přibližně 380 litrů 
krve.

S dárcovstvím začal v devate-

tosti národní legislativy, s ohledem 
k dílčím, mnohdy neviditelným 
problémům, např. v souvislosti 
s digitalizací katastrálních map, 
vím, že časová náročnost realizací 
je nesmírná, ale i přes tato trápení 
dojdeme ke zdárnému cíli. To, co 
již nestihneme v tomto volebním 
období, bude jistě realizováno 
v tom následujícím. Jsem naprosto 
přesvědčen, že vzhledem k usilov-
nému překonávání výše uvedených 
problémů, ke stavu a průběhu pří-
pravy nadcházejících projektů, nás 
čeká ta příjemnější a více viditelná 
část našeho čtyřletého programu. 

Prosba: Přál bych si, aby se co 
nejvíce spoluobčanů zapojovalo do 
veřejného dění, veřejného života, 
zajímalo se o celkový chod a řízení 
obce, protože nejen já vnímám vol-
bami svěřenou důvěru jako službu 
veřejnou, ale také jsem přesvědčen, 
že vnímáním souvislostí v kontextu, 
získáním přehledu, možností zhod-
nocení a vytvořením i vyjádřením 
názoru, přispějí ke zkvalitnění vzta-
hů, rozvoji komunikace a v souvis-
losti i k pozitivnímu rozvoji našich 
obcí. Každý máme představy jak by 
obce měly vypadat, co preferovat, co 
nás trápí, máme mnoho pohledů, 
určitě mnoho užitečných námětů a 
názorů, ale ty se nikdy nevyřeší tzv. 

šuškandou a vágním vyprávěním 
nad skleničkou, ale aktivní účastí ve 
spolupráci s vedením obce a zástupci 
zřizovatele obcí zřízených institucí. A 
tak prosba zní: podílejme se, podílejte 
se s námi na budoucnosti nás všech!

Vzkaz: Přestože rodilý Pražan, 
od dětství jsem toužil žít na ven-
kově. Teprve před pár lety se mi 
dětský sen splnil, navíc rovnou 
s bonusem mít možnost být uži-
tečný, prospěšný nám všem a svým 
dílkem, v soukolí zastupitelů a rady 
obce, přispět k řešení předsevza-
tých cílů. Tak jsem opravdu hodně 
spokojen. Každého z nás celý život 
provázejí nějaké lásky, které mají 
velký význam pro naše bytí. Dětské 
lásky, naše děti, blízcí, naše práce. 
Některé jsou i celoživotní. Jednou z 
takových mých lásek je sport. Sport 
ve všech podobách a to nejen pro 
dosažené, jednotlivé výkony, pro 
jeho fyzickou prospěšnost, ale i pro 
jeho obrovský přínos v podobě 
získávání pozitivních návyků. A 
tak mě opravdu těší jeho vzestup 
nejen v kvantitě, ale i kvalitě. Za 
to vše patří obrovské poděkování 
mnoha dobrovolníkům, rodičům 
a všem, kteří se věnují těm nej-
menším, mládeži, všem, kteří jdou 
sami příkladem, ale i seniorům, 
kteří dokazují, že sport může být 

opravdu celoživotní láskou i příno-
sem. Sport, i v celorepublikovém 
měřítku, bohužel, trpí dlouhodobě 
nedostatkem peněz a proto je velice 
nutné hledat možnosti vícezdrojo-
vého financování. Jsem pyšný, že je 
mezi námi mnoho těch, kteří sport 
dle svých možností podporují jak 
svou činností, tak finančně. Obec 
má pochopitelně maximální zájem 
sport trvale podporovat a je také 
největším podporovatelem, ale bo-
hužel rozpočet obce není bezednou 
studnicí a potřebných investic je 
před námi mnoho a mnoho. Roz-
počet obce jsou veřejné prostředky, 
zjednodušeně řečeno, peníze obča-
nů a vedení obce je vlastně takový 
jejich správce, který musí bezpod-
mínečně dodržovat rozpočtovou 
disciplínu. A tak podle toho s nimi 
musí být nakládáno. Nejen dle jas-
ných pravidel, ale také maximálně 
racionálně, hospodárně, vlastně dle 
takového dlouhodobého podni-
katelského záměru, který zohlední 
fungování obce jako celku 365 dní 
v roce. Proto jsem rád, že i přes 
vše vyřčené je veliká vůle sport v 
obci podporovat a hledat zdroje 
i možnosti přímé i nepřímé další 
podpory. Jak jsem zmínil, každá 
koruna do sportu je moc užitečná, 
ale stále je to málo. A tak chápu 

i ty, kteří volají po vyšších a vyšších 
dotacích, ale nutné je připomenout 
osobní a společenskou odpověd-
nost za chod obce 24 hodin denně, 
365 dní v roce. Mojí filozofií je pod-
porovat maximálně, ale s podmín-
kou plnění pravidel určené dotace, 
s absolutní podmínkou podpory 
všech sportovních odvětví a všech 
věkových kategorií... a po racionál-
ním zvážení možností veřejných 
prostředků jako celku! Každá dota-
ce prochází diskuzí, oponenturou, 
konzultacemi, procesem schvalo-
vání... A jak chápu ty, kteří volají po 
vyšších dotacích, tak nechápu ty, 
kteří mají být zodpovědní, navenek 
jen líbivě a vášnivě diskutují, jsou 
aktivními sportovními činovníky 
největšího zástupce sportů v obci, 
ale ve chvíli kdy mohou jasně vyjá-
dřit svůj postoj a vznést protinávrh 
při hlasování zastupitelů, kdy se 
mohou legitimně projevit, neudě-
lají vůbec nic (ZO 12/2017). Nic! 
A tak nerozumím líbivým gestům 
a zbytečným obstrukcím plynou-
cím snad jen z nezodpovědnosti k 
fiskálnímu rozpočtu, který je po-
tažmo vlastnictvím všech našich 
občanů. Tak teď nevím, jestli otázka 
zněla můj vzkaz a nebo můj vzkaz 
občanům k zamyšlení?!

Děkujeme za rozhovor. Redakce

nácti letech na vojně.Maminka 
byla dárkyní krve a jeho tak in-
spirovala. „Nikdy jsem nemusel 
ze zdravotních důvodů vynechat,-
nikdy jsem ani neomdlel,“ řekl s 
úsměvem.

Šestistý odběr 15. 2. 2018 byl 
jedním z posledních. Krev je mož-
né darovat do 65 let.

,,Mám takový 
plán dát ještě tři-
krát krev. Abych 

měl číslo 603, 
Tatra totiž s tím-
to číslem vyrábě-
la jedno takové 
pěkné auto.

Šesti stovek 
odběrů jsem 
chtěl docílit.
Všech ocenění 

si moc vážím, 
ale kvůli nim 
to nedělám.
Pravidelné da-
rování krve mi 
nic neudělá a 
jiným to po-

může. Nikdo z nás neví, kdy bude 
krev potřebovat,“ řekl p. Duběnka.

Odběr je zapsán v české knize 
rekordů a to s číslem 555 odběrů 
a stejně bude připsán i tento 600.

text i foto Marta Dvořáková
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Zprávy z mateøské školyKdyž se řekne zima, jistě se vět-
šině z nás vybaví sníh a mráz. Ne 
vždy to tak ale je. Letošní zima je 
opravdu hodně proměnlivá. My 
ve školce jsme si zimní období i tak 
užili.

V lednu nás navštívilo divadlo 
Pod kloboukem s programem 
– Hygiena. Zdravíčko a hygiena 
chodí spolu ruku v ruce. Děti si za-
notovaly a dozvěděly se kdy, proč 
a jak si správně mýt ruce. Zjistily, 
že do rukávu se opravdu nesmrká 
a na zoubky je lepší místo kartáče 
použít kartáček. A také co dělat, 
aby nás bacil nebacil. Zhlédly inter-

aktivní vzdělávací humorné před-
stavení, které odměnily nadšením 
a potleskem.

V únoru jsme si povídali o ma-
sopustu a tradicích s ním spoje-
ných a při té příležitosti jsme si užili 
Maškarní karneval v jednotlivých 
třídách, spoustu veselí, zábavy, 
kostýmů, her a písniček. Nakonec 
jsme se dočkali i bílého sněhu, i 
když jen na krátkou dobu. Děti si 
ho užívaly celými doušky.

Nyní se již snažíme přilákat jaro. 
Hřejivé sluneční paprsky, zpěv ptá-

ků, pučící stromy a keře, bzučení 
včel… Krásu jara a změny v příro-
dě vnímáme s dětmi všemi smysly. 
Užíváme si delších vycházek do 
barevné, vonící přírody i činností 
ve školce s jarem spojených.

Nezapomínáme ani na české 
tradice a zvyky. Rádi bychom i 
ve školce dětem předali trochu z 
dědictví české kultury. Proto spo-
lečně prožíváme a oslavujeme Ve-
likonoční svátky. Dozvídáme se, 
co představují symboly velikonoc. 
Zvesela si zpíváme velikonoční pís-

ničky, učíme se jednoduchá lidová 
říkadla, barvíme vajíčka a zdobíme 
školku.

Před Velikonocemi se těšíme na 
plánovaný výlet do Kutné Hory, 
kde nás čeká krásný program spo-
jený s oslavou jara. A doufáme, že 
nám bude počasí přát a užijeme 
si alespoň krátkou procházku po 
kutnohorských památkách s ma-
lebným výhledem na kutnohorské 
město.

S přáním příjemných jarních 
dní

za kolektiv MŠ
Mgr. Šárka Dvořáková
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Klub Kamarád a knihovna

• V neděli 25. 2. 2018 se 
konal v hale BIOS Karne-
val – sportovní odpoledne 
v maskách, které bylo obohace-
no o ukázku Chanbary v podá-
ní dětí za dohledu pana Luďka 
Kastnera. Pro děti byly připra-
vené soutěže, za které dostávaly 
Klubovou měnu, tu pak směnily 
v obchůdku. Původně pláno-
vané Pole dance bylo bohužel z 
důvodu nemoci zrušeno. Plánu-
jeme ho zařadit do Rodinného 
dne 26. 5. 2018. 

• Každé úterý od 18. hod. se 
v klubovně cvičí Tchaj-ťi – pro-
tahování, posilování, uvolnění 
celého těla, vhodný nástroj pro 
zvládání stresu. Lekce jsou ur-
čeny všem věkovým kategoriím. 
Cvičení probíhá pod vedením 
pana Kastnera. V případě zájmu 
si můžete rezervovat místo na 
tel. 604 778 323.

• Již pravidelnou aktivitou je  
každý pátek od 18 hod. cvičení 
jógy pro dospělé. Jógu je potřeba 
si zarezervovat do čtvrtečního 
odpoledne na tel. 604 778 323.

• Od dubna nabízíme 
úterní cvičení pro děti od 
2 do 12 měsíců. Cvičení je za-
měřeno na psychomotorický 
vývoj miminek a malých dětí. 
Pro maminky je zařazeno pár 
jednoduchých protahovacích 
cviků. Novinkou je i nabídka 
Jógy pro těhulky. Obě cvičení 
vede lektorka paní Linda Mo-
tyčková. 

• Kurz EFT
V sobotu 28. 4. 2018 bychom 

vám rádi nabídli kurz EFT. Jed-
ná se o metodu samouzdravová-

ní, která má v dnešní době stále 
větší význam a podporu i mezi 
psychology. Jde o jemnou, ne-
bolestivou techniku, která nemá 
vedlejší účinky a často pomáhá 
v případech, kdy ostatní metody 
selhaly.

Kurz je vhodný pro každé-
ho, kdo se chce naučit aktivně 
řešit vlastní problémy, napří-
klad: deprese, strachy, různá 
traumata (ztráta milované 
osoby apod.), nízké sebevědo-
mí, závislosti, bolesti a mnoho 
dalších. Tento kurz začíná v so-
botu 28. 4. 2018 od 9:00 – 12:00 
v prostorách knihovny. Cena 
tohoto kurzu je 400 Kč. 
Počet míst je omezen, pro-
síme o včasnou rezervaci na 
tel: 604 778 323. 

• Letošní Příměstský 
tábor proběhne ve dnech 
20. - 24. 8. 2018. Již nyní je mož-
né se hlásit na klubový e-mail. 
Tento tábor je pro děti od 8 let a 
je zaměřený na cestování, příro-
du a zážitky s ní spojené. 

• Rodinný den, kte-
rý proběhne v sobotu 
26. 5. 2018 od 15 hodin 
spojíme s oslavami 10. 
výročí založení Klubu. 
Srdečně zveme všechny 
na tuto akci. I letos bude 
prezentace a soutěže od 
BESIPu, osmimetrová 
horolezecká stěna, Chan-
bara, Pole dance, soutěže, 
tvoření a další aktivity. 

• V případě hezkého 
počasí pokračujeme v En-
viromentálních vycház-
kách, které jsou určeny 
nejenom pro děti. Veškeré 
aktuální informace najde-
te na našem webu www.
k l u b k a m a r a d . c z 

nebo na https://
www.facebook.
c o m / k l u b .
kamarad.

• Nově 
si můžete v 
knihovně půj-
čit společenské 
hry. Výpůjčka je 
zdarma, vybírá 
se pouze vratná 
záloha (její výše 
je stanovena dle 
typu hry). Vý-
půjční doba je 
vždy 1 měsíc a 
nelze ji prodlu-
žovat.

• Každý čtvr-
tek je otevřen 
od 16 hodin v 
knihovně Sou-
sedský klub. Jste srdečně vítáni. 
Všem z tohoto Klubu děkuje-
me, že se můžeme zapojit do 
projektu „Mámy pro mámy“ 
a vyjádřit tak podporu čerstvým 
maminkám.

 

 

  

Kde: areál ZŠ Kostomlaty nad Labem 
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• Pravidelně v rám-
ci provozní doby knihovny je 
nabízeno tvořeníčko nejen pro 
děti.

Přejeme krásné jarní dny.
Klub Kamarád
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Vážení spor-
tovní přátelé, 

občané Kostomlat!

Zima je již doufejme za námi 
i když jedna s pranostik říká 
„březen za kamna vlezem, du-
ben ještě tam budem“. Naši 
sportovci však  za těmi kamny 
již nesedí a vrhli se do jarních 
částí soutěže.  

O činnosti  jednotlivých od-
dílů vás budou průběžně infor-
movat vedoucí  v dalších číslech 
KN.

Nyní něco z činnosti výboru 
Sokola za uplynulé čtvrtletí:

Ke konci ledna jsme poda-
li žádost o dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje ze středo-
českého fondu sportu, volného 
času a primární prevence na 
rekonstrukci severní strany 
Sokolovny. O dotaci na tuto re-
konstrukci jsme žádali již před 
třemi roky, bohužel neúspěšně. 
Po menších úpravách v návrhu 
rozpočtu jsme se o to poku-
sili znovu. Uvidíme, zda letos 
uspějeme.

K 31.1.2018 jsme ukončili ná-
jemní smlouvu v naší restauraci 

 Sport

Fo
to

: T
J S

ok
ol

Sokol

Petanque

V sobo-
tu 24.2.2018 
se konal náš 
první halový 

turnaj. K dispozici máme v 
Sokolovně 6 hřišť. Chřipková 
epidemie silně ovlivnila po-
čet týmů. Slavnostní zahájení 

s panem Kaprálem z Rozkoše. 
Po odstranění všech problémů, 
které nám svou nezodpověd-
ností způsobil, jsme uzavřeli od 
1.3.2018 novou smlouvu s paní 
Radkou Charvátovou Lupšino-
vou z Kostomlat. Navštivte naši 
opět otevřenou restauraci a vě-
řím, že budete spokojeni.

V polovině února jsme ode-
vzdali statistické výkazy pro 
Župu Kolín. V současné době 
má naše Tělocvičná jednota 
178 členů (94 dospělých, 16 
dorostu, 68 žactva). Nejstarším 
členem je pan Ježek z Kosto-
mlat.

Po obdržení členských a sle-
tových známek vybíráme člen-
ské příspěvky jak v oddílech, 
tak v odboru všestrannosti. Ne-
chce se mi ani  věřit, že je to již 
rok, co jsem navštěvovala naše 
členy a příspěvky vybírala. Ur-
čitě tomu nevěří také.

Během února jsme poká-
celi 1 /3 smrků na hřišti za 
střídačkami. Důvodem bylo 
prorůstání kořenů do hřiště. 
Dříví uskladníme a použijeme 
v příštím roce na vytápění sálu 
Sokolovny.

V měsíci březnu jsem pode-
psali veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace  s Obcí 
Kostomlaty nad Labem na část-

ku 200 tis. Kč.   
Druhého března 2018 jsme 

pořádali Sportovní ples. Snažili 
jsme se sál Sokolovny vyzdobit 
a hlavně vytopit ke spokojenos-
ti všech zúčastněných. Podle 
informací, které mám, se to 
snad podařilo. Ples se líbil. Bo-
hatá tombola,  hudba a rychlé 
občerstvení naší nové hostin-
ské přispělo k dobré náladě nás 
všech. Velké poděkovaní patří 
všem sponzorům, kteří přispěli 
jak po stránce fi nanční, tak na-
turální, do naší  tomboly. Podě-
kování také patří všem, kteří se 
podíleli na přípravě plesu.

V měsíci březnu se konala 
výroční členská schůze Soko-
la. Pozváni byli jednatel Župy 
Tyršovy Kolín  bratr Těšitel 
a starostka obce Kostomlaty 
Ing. Romana Hradilová. Ve 
své zprávě jsem 
v úvodu připo-
mněla význam-
nou roli Sokola, 
kterou sehrál v 
obou světových 
válkách, Sokol 
má nezastu-
pitelný podíl 
jak na vzniku 
Českosloven-
ské republiky 
28. října 1918, 

tak i na její obnově po 2. svě-
tové válce. Dále jsme přítomné 
seznámila s činností Sokola za 
rok 2017, co se nám povedlo či 
nepovedlo. O tom Vás ale též 
informuji  čtvrtletně v KN. Dal-
ším bodem jednání byly zprávy 
z jednotlivých oddílů, zpráva 
o hospodaření Sokola, zpráva 
revizního výboru. Po malém 
občerstvení proběhla disku-
se. Závěrem jsem poděkovala 
všem členům, trenérům, asis-
tentům za dobrovolnou práci 
ve prospěch sportu v Kosto-
mlatech.   

V krátkosti vše, přeji  všem 
oddílům hodně úspěchů v jar-
ních bojích a vám všem krásné 
jarní dny.

Vávrová Eva
TJ Sokol Kostomlaty

nad Labem

i ukončení proběhlo opět za 
přítomnosti obou starostek.  
Půl hodiny před zahájením 
dorazilo 16 statečných - chřip-
kou nedotčených hráčů z Pra-
hy, Předhrádí, Nymburka a 
z místních, z těch zbyly jen 
dvě - Míla a Alena + nehrají-
cí ředitel turnaje Ruda. Hrálo 
se na dvě skupiny po čtyřech 
týmech. Průběžné i koneč-

né výsledky jsou ve fotkách 
na rajčeti. Příjemně dva dny 
vytápěný sál novými kamny, 
bagety, bábovky, uzené maso, 
jednohubky a hlavně pohoda 
a dobrá nálada, nás utvrdily v 
tom, že byla založena tradice 
a budeme tento Zimní turnaj 
pořádat každý rok. Po druhé 
hodině odpolední bylo hoto-
vo.

1. Vojta Zikmunda + Jan 
Kára / oba Nymburk/

2. Martin Zikmunda + 
Vendula Šilarová / Nymburk 
+ Kostomlaty/

3. Míla Hercoková + Alena 
Vaníčková /obě Kostomlaty/

Koulím zdar!

Text a foto: Alena Vaníčková
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Psáno v kronicePsáno v kroniceHronětice
V katastru obce se na-

chází i bývalý Cucův mlýn. 
Prvně jmenován byl v roce 

1678, kdy byl oddán mlynář 
Jakub z Hronětic s Rosinou 
Řícelovou. Později se ve mlý-

Všechna fota: archiv obyvatel Hronětic

ně provozuje pekařství.
Pozn. voňavý chléb  ulože-

ný ve slámě, se přivážel koň-

ským potahem i do Lysé 
nad Labem, kde na něj lidé 
čekali.

Marta Dvořáková
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Psáno v kronicePsáno v kronice

V tomto čísle končíme s historií Hronětic, děkujeme občanům za poskytnuté fotky. Přejeme všem hronětickým, aby se 
jim v jejich obci spokojeně žilo.

Redakce
Všechna fota: archiv obyvatel Hronětic

Vý
sta

vb
a 

pr
od

ej
ny

Vý
sta

vb
a 

pr
od

ej
ny

Vý
sta

vb
a 

pr
od

ej
ny



strana 10  číslo 2 - duben 2018 Počasí / Příroda

Měøení počasí

Počátky včelaøení na našem 
území

Po uplynulé zimě, měly 
včelky svůj první prolet, to-
lik důležitý pro očistu jejich 
výkalových váčků. Využily 
k tomu dva teplé dny. Je to 

K měření větru používáme 
anemometr se směrovkou. 
Směrovka nám určuje, jak ná-
zev napovídá, směr, odkud vítr 
fouká a přístroj zvaný anemo-
metr, vybavený lopatkami, ur-
čuje rychlost větru. Nejsilnější 
vítr se vyskytuje na frontálních 
rozhraních (rozhraní teplot-
ně odlišných vzduchů), při 
konvekční činnosti (bouřky) 
nebo při postupu významněj-
ších tlakových níží a vzniku 
velkého tlakového rozdílu nad 
daným územím. Nejsilněj-
ší vítr fouká u nás z hlediska 
ročního chodu na podzim a v 
zimě (odtud typické podzimní 
pouštění draků). Anemometr 
a směrovku je nutné umístit 
mimo stromy, zdi a další pře-
kážky do výšky 10 m nad zemí, 
v níž se standardně vítr měří. 
Na profesionální úrovni je vítr 
měřen i v jiných výškových 

První písemné zmínky o vče-
laření, které pochází z našeho 
území, jsou přibližně z přelomu 
10. a 11. století. Jedná se o dvě 
písemné listiny.

Rok včely

hladinách, například v 750 m, 
1 500 m nebo i mnohem výše, 
například ve výškách kolem 
10 km. Co se týče jeho den-
ního chodu, tak je zpravidla 
ve večerních a nočních hodi-
nách klidno, nebo vane slabý 
vítr, během rána či dopoledne 
se vítr rozfoukává, což souvisí 
se slunečním svitem a ohřívá-
ním povrchu. Opět ale zále-
ží na meteorologické situaci. 
Atmosférické srážky měříme 
srážkoměrem a to v kapalném 
skupenství, tuhé pak lze měřit 
sněhometrem a napadaný sníh 
sněhoměrnou tyčí (latí). Tento 
přístroj (srážkoměr/sněhome-
tr) by měl být umístěn tam, kde 
je nad ním volné prostranství 
bez jakýchkoli překážek. Též 
by neměl být umístěn tam, kde 
se nacházejí překážky po jeho 
stranách. Ideální umístění je 
na zahradě bez větších a hust-

ších porostů, která ovšem není 
nijak významně vyvýšena a ani 
se nenachází ve významnější 
sníženině. Z hlediska roční-
ho chodu se s nimi setkáváme 
nejméně zpravidla od října do 
ledna a nejčastěji pak od květ-
na do srpna. O srážkách bude 
mnoho řečeno ve speciálním 
článku. Denní chod není nijak 
typický, nicméně se většinou 
srážky vyskytují častěji přes 
den než v noci (to platí zejmé-
na v teplé části roku při výsky-
tu konvekce – přeháňkové a 
bouřkové počasí). Při dodržení 
hlavních zásad, které byly výše 
stručně shrnuty, se lze při do-
mácím měření počasí přiblížit 
měření profesionálnímu. Při 
něm se ovšem používají kalib-
rované a tedy přesné a kvalitní 
přístroje, neboť veškerá namě-
řená data (na stanicích, bójích 
na mořích a podobně) vstupují 

do předpovědních modelů a 
jsou tak důležitým podkladem 
pro předpověď počasí. Pokud 
vás zajímá, jak se měří počasí 
a jaká je práce meteorologa, 
určitě neváhejte a navštivte v 
Den otevřených dveří ČHMÚ 
některou z meteorologických 
stanic (co se týče vás, jako oby-
vatel Kostomlatska, nebude 
problém vyrazit na stanici Pra-
ha-Libuš, kde uvidíte i vypou-
štění meteorologického balonu 
se sondou, která měří meteoro-
logické prvky ve velkých výš-
kách). Ústav zpřístupňuje svá 
vybraná pracoviště a ochotně 
nabízí veřejnosti výklad k jeho 
činnosti vždy kolem 23. března 
(zpravidla o sobotách – letos 
24. března), kdy se koná Světo-
vý meteorologický den.

Tomáš Hrad
info@meteoaktuality.cz

vhodná doba i pro včela-
ře, seznámí se tak se stavem 
včelstva. Na první prohlídku 
je třeba vyčkat až do teplých 
dnů.

Na rozvoj včelařství mělo 
bezpochyby vliv také zavedení 
křesťanství v naší zemi. Souvis-

lost je prostá, katolická církev 
používá při svých bohosluž-
bách svíce. Na farních zahra-
dách stály úly, často řezbované 
a velice hezké.

Mezi řemesla ze 13.století 
řadíme voskaře, jejichž hlavní 
pracovní náplní byla výroba 
chrámových svící a voskových 
pečetí. Ve srovnání s ostatními 
řemeslníky byli velice vážení. 
Dalším povoláním byli šenkéři 
medu. Ti čepovali pouze medo-
vinu, kterou připravovali med-

níci. Dále to byli perníkáři. Pro 
zajímavost lze uvést, že v roce 
1348 v Praze žili 2 medníci, 6 
voskařů a 18 perníkářů.

Ale s nástupem náboženské 
reformace, kdy došlo ke sníže-
ní počtu svátků a náboženská 
liturgie již nebyla tolik slav-
nostní, došlo k úbytku spotřeby 
vosku. Zároveň ubylo včelařů.

Včelám dík!

Text a foto: Marta
Dvořáková
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Zimní spánek zvíøat
Plši si na podzim do svých 

zásobáren nanosí žaludy, 
kaštany, bukvice a lískové 
ořechy. Zásobárny mají pří-
mo ve svých peleších za něž 
jim slouží trhliny ve starých 
zdech, skalní pukliny či du-
tiny stromů. Také oni si vy-
stýlají své pelechy mechem 
a často spolu zimuje více 
jedinců. Plch lesní zimuje 
od počátku října, často až 
do konce dubna. Nejmenší 
z plchů, plšík lískový , kte-
rý také žije v Mydlovarském 
luhu (na kraji lesa u polí) si 
na zimu staví hnízdo ze su-
chého listí, mechu a trávy, 
do tohoto hnízda se zahrabe, 
stočí do klubíčka a až do jara 
spí.

Netopýři zimují v jesky-
ních, slujích po těžbě, ale i 
v lidských stavbách. Také 
oni se před svým spánkem  
musí řádně vykrmit hmy-
zem, aby se dostatečně oba-
lili zásobou tuku. Na podzim 
se navíc netopýři páří, ale k 
oplození samic dochází až 
na jaře. Netopýři potřebují, 
aby jejich zimní úkryt byl 
dostatečně vlhký, protože 

Zimní hnízdo Plšíka lískového Plšík lískový v zimním spánku

ke svému dýchání potřebují 
vlhký vzduch. Netopýři mají 
v létě tělesnou teplotu 32 °C 
a ta se jim v zimě snižuje na 
12 až 18 °C. 

Nezimují ale pouze sav-
ci. Hadi a ještěři zalézají do 
zimních úkrytů, do děr v 
kypré půdě, pod hromady 
listí a mechů, pod kořeny 
stromů či do vyhnilých pa-
řezů. Zde ukrytí spí 5 až 
6 měsíců. Plazi, kteří mají 
menší tukové zásoby než 
savci, tak ještě více než oni 
zpomalí své tělesné pocho-
dy (dýchání, činnost srdce 
a oteplování těla), přes zimu 
ustrnou a zkřehnou. Jejich 
aktivitu opět nabudí až jarní 
teplo. Občas je může pro-
budit zimní oteplení, ale po 
snížení teploty opět upadají 
do spánku. 

Obojživelníci zimují za-
hrabáni v močálech a v bah-
nitém dně vodních toků, 
někteří také v děrách v zemi, 
pod kameny či kořeny stro-
mů. V lidských příbytcích 
přezimují často ve sklepe-
ních či kůlnách. Také oboj-
živelníci mají na zimu svou 

tukovou zásobu v žlutavém 
prstovitě rozděleném tělís-
ku, které je přirostlé k ho-
řejšímu konci ledvin a které 
přes zimu zcela zmizí tělem 
spotřebované. 

Většina ryb se na zimu 
stěhuje do hlubších vod, kte-
ré nezamrzají a jsou v nich 
vodní vrstvy různých teplot. 
Některé ryby se ale na zimu 
zahrabávají do bahna a zde 
spí, to dělají např. úhoři, 
líni, karasi. Pro ryby, které 
jsou v zimě čilé musí rybáři 
na zmrzlé hladině vysekávat 
díry, aby měli přístup ke kys-
líku. 

Hlemýžď zahradní se na 
zimu zahrabává vrtáním své 
nohy až 30cm do země ně-
kde u hustého křoví, v pří-
kopu nebo na svahu malého 
návrší. Po zavrtání do země 
uzavírá vstup do své ulity vá-
pennou zátkou a usíná. Přes 
vápennou zátku přijímá kys-
lík stejně jako jej přijímá zá-
rodek v ptačím vejci pomocí 
pórů ve skořápce. Hlemýžď v 
zimě také minimalizuje svůj 
srdeční tep z letních 30 na 
12-13 tepů v zimě.

Zimují i brouci, vosy, ploš-
tice, pavouci a stonožky. Ty 
většinou na zemi pod náno-
sem suchého listí a mechu. 
Mouchy v lidských příbyt-
cích zimují skryté za obrazy, 
pod policemi a trámy nebo 
parapety. Zde usínají a již 
při podzimním nastěhování  
a ukládaní ke spánku jsou 
malátné a pomalé.  Mraven-
ci se v zimě stěhují do do-
lejších pater ve svých mra-
veništích při čemž pečlivě 
uzavírají všechny vchody. 
Mnoho hmyzu přezimuje v 
podobě larev či kukel. Např. 
chroust jako larva či kukla 
zahrabán v zemi přezimuje 
celkem 4 krát než se pro-
mění v dospělce. Dešťovky 
v zemi zalézají při příchodu 
zimy hlouběji do země, kam 
už nedosáhne mráz zhruba 
1 metr do hloubky a tam se 
ukládají ke spánku, ze které-
ho je probudí až jarní roztátí 
zeminy. 

Tolik jen malé nakouknutí 
do zimního spánku zvířat.

David Macháček
(priroda.kostomlaty@

seznam.cz)
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 Na závěr

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:
 paní Marii Rejfk ové z Lán
 paní Ludmile Burešové z Lán
 paní Marii Čápové z Kostomlat
 paní Boženě Kudláčkové z Kostomlat
 paní Jiřině Srncové z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
 Rozálii Novákovou, nar. 30.01.2018
 Jana Michalčuka, nar. 07.03.2018
Naposledy jsme se rozloučili:
 s panem Václavem Hejtmancem z Kostomlat
 s paní Helenou Bodlákovou z Kostomlat
 s panem Zdeňkem Fadrhoncem z Kostomlat
 s panem Miloslavem Košťálem z Kostomlat
 s paní Janou Urbanovou z Kostomlat
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Usínáček

Vítání občánků

Tentokrát obohatily vítání 
občánků svými dárky i mamin-
ky a babičky, které se scházejí v 
Sousedském klubu každý čtvrtek 
v místní knihovně. Přivítaní ob-
čánkové si odnesli pleteného Usí-
náčka. Doufáme, že pletařkám 
nadšení vydrží a budeme moci 
obdarovat i další nové občánky.

Redakce

Mezi námi jsme přivítali:
Kryštofa Exnera, Markétu Slukovou, Štěpána Keista

Štěpána Balca, Daniela Ditricha.
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