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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, léto je

 v plném proudu, a tak mi dovolte zpest-
řit ho vybranými aktualitami z naší obce. 
V sobotu 1. června dostali naši nejmen-
ší na Vápensku dárek k dětskému dni, 
v podobě nového dětského hřiště. Násled-
ně jsme v pondělí 15. července, za hojné 
účasti a k velké radosti našich nejmenších, 
slavnostně otevřeli další dětské hřiště, ten-
tokráte v Kostomlatech nad Labem v uli-
ci Na Obci. Na obou místech proběhne 
na podzim ještě výsadba nových dřevin 
a v Kostomlatech navíc ještě založení tráv-
níku v zatím uzavřené části dětského hřiště 
a vybudování dřevěného pódia, které scho-
vá vstupní šachtu do dešťové kanalizace. 
Jsme rádi, že se obě akce podařilo časově 
připravit tak, aby si děti všechny prvky užily 
již v době prázdnin.

S velkým očekáváním se těšíme na 
dokončení sportovního hřiště u základ-
ní školy. Součástí sportovního areálu 
v hodnotě cca. 6,5 mil. Kč, jejímž zhoto-
vitelem je společnost J.I.H. – sportovní 
stavby s.r.o., bude atletický ovál se 3 drá-
hami, prostor pro skok daleký, vnitřní 
oplocené multifunkční hřiště pro ma-
lou kopanou, streetball, volejbal, tenis 
a � orbal a dále venkovní posilovací prvky 
a posilovací workoutová sestava. Nad rá-
mec díla objednala obec instalaci polyureta-
nového povrchu ještě na plochu před školní 
aulou, kde zůstanou oba stoly pro stolní 
tenis, a prostor bude možné v budoucnu 
využívat např. pro zahájení nového školní-
ho roku.  

Sportovní hřiště bude sloužit primárně 
pro žáky naší základní školy k výuce těles-
né výchovy, ale v odpoledních hodinách 

a o víkendech bude přístupné i pro širokou 
veřejnost. Mrzí nás, že ani přes veškerou sna-
hu obce při opakovaných žádostech, nebyla 
obci přidělena dotace na jeho výstavbu. Zá-
zemí pro sportovce (WC, sprchy a prostory 
pro uskladnění vybavení sportoviště) bude 
proto vybudováno později, podle � nanč-
ních možností obce. Přednost teď dostane 

v každém případě výměna střešní krytiny 
na všech pavilonech základní školy (kromě 
hospodářského pavilonu), neboť na mnoha 
místech do školy zatéká. V základní škole 
rovněž proběhla na začátku prázdnin vý-
měna škrabky brambor v kuchyni a dále 
došlo k rozšíření prostor knihovny, která 
bude mít nově samostatný prostor pro dět-
skou literaturu. 

S velkou vervou se do práce pusti-
li také zaměstnanci � rmy PAMA Podě-
brady s.r.o., kteří by do konce srpna 2020 
měli pro naše nejmenší vybudovat další 
pavilon mateřské školy v hodnotě cca. 
16,7 mil. Kč.  Nové prostory rozšíří v bu-
doucnu kapacitu naší mateřské školy 
o 20 – 25 dětí, což jistě ocení nejen ro-

diče, ale i jejich ratolesti. Předmětem re-
konstrukce je kompletní demolice pů-
vodního a výstavba nového pavilonu, 
včetně příslušné části spojovací chodby 
a vybudování nových přípojek elektři-
ny, splaškové a dešťové kanalizace, vody 
a plynu tak, aby každý pavilon mohl fungo-
vat samostatně.  Rekonstrukce zbývajících 
dvou pavilonů mateřské školy proběhne 
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Výlet seniorů
Ve středu 5. června 2019 

uspořádal Obecní úřad Kosto-
mlaty zájezd pro seniory 

z našich obcí. Cílem výletu se 
tentokrát stal zámek Opočno 
a Dobruška, rodiště českého 

buditele F. L. Věka. V Dobrušce 
byl také pro seniory připraven 
výborný oběd. Zájem o vý-

let byl velký a podle ohlasů se 
účastníkům výjezd líbil.

OÚ Kostomlaty nad Labem

postupně v dalších letech, rov-
něž dle � nančních možností 
obce. Součástí celého díla je i 
odvodnění plochy před cukrár-
nou „U Evy“ a její napojení do 
dešťové kanalizace v ul. Školní. 

Předmětem pozornosti se 
v minulých týdnech stala také 
lávka pro pěší na Křenovku, 
která po zimě začala masivně 
chátrat. Zvažovali jsme několik 
možností její opravy a nakonec 
vybrali variantu dřevěné výplně 
ze sibiřského modřínu, který 
se díky vysokému podílu pry-
skyřic vyznačuje vysokou odol-
ností dřeva proti trouchnivění 
a plísním bez nutnosti chemic-
ké impregnace.

Velkým problémem tak zů-
stávají již jen lávky přes Farský 
potok u kostela, které jsou ze-
jména díky použitým mate-
riálům během zimní údržby 
rovněž ve velmi špatném stavu. 
Jejich oprava je problematická 
zejména proto, že obě lávky jsou 

ve vlastnictví obce, ale současně 
jsou neoddělitelnou součástí 
stávajícího mostu, který je ve 
vlastnictví Středočeského kraje. 
Pokud by obec investovala do 
rekonstrukce obou lávek sa-
mostatně, v případě avizované 
rekonstrukce mostu Středočes-
kým krajem by muselo dojít 
k jejich demontáži. Obec pro-
to  hledá co nejoptimálnější 
řešení celé situace z hledis-
ka časového i technického, 
včetně dočasné opravy jedné 
z lávek tak, aby zaručovala bez-
pečné užívání. Jednou z mož-
ností se jeví i samostatně stojící 
lávka v přímém pokračování 
chodníku na straně u kostela, 
která by navíc umožnila vidět 
náš kamenný most v celé své 

kráse a současně zajišťovala 
nezávislost na majiteli vlastní 
mostní konstrukce.

Ne všechno je možné vtěsnat 
do těchto řádků. Obec má pro-
to již několik měsíců svůj pro� l 
na Facebooku, kam se snažíme 
vkládat nejen fotogra� e z jed-
notlivých akcí, ale i nešvary, kte-
ré nás trápí. Moc bych si přála, 
aby takto zveřejněné příspěvky 
sloužily nejen jako zdroj infor-
mací, ale v některých případech 
vedly i k zamyšlení.

Na samotný závěr bych chtěla 
popřát všem školákům krás-
né prázdniny a nám dospělým 
krásné léto plné pohody a od-
počinku.

Ing. Romana Hradilová
starostka obce
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Výroční koncert ZUŠ F. A. Šporka 
V pátek 31. května 2019 probě-

hl slavnostní koncert u příležitosti 
20. výročí založení kostomlatské 
pobočky Základní umělecké 
školy Františka Antonína Špor-

ka  Lysá nad Labem. V podání 
současných žáků, ale i bývalých 
absolventů zazněla filmová hudba 
a písně z pohádek. Poslechnout 
si přišli nejen rodiče, ale i bývalí 

učitelé pobočky a zakládající eme-
ritní ředitelé ZUŠ a ZŠ pan Josef 
Švejda a Václav Kořán. Všichni 
přítomní byli po koncertě pozvá-
ni na malý raut. 

Děkujeme současnému vedení  
ZŠ a obci Kostomlaty nad  Labem, 
kteří nám umožňují vyučovat 
v prostorách ZŠ.   

Lucie Pecháčková, Jan Ferles

Fo
to

: M
ar

ta
 D

vo
řá

ko
vá

V
še

ch
na

 fo
ta

: M
ar

ta
 D

vo
řá

ko
vá

Fo
to

: M
ar

ta
 D

vo
řá

ko
vá

Loučení s 9. třídou Kostomlaty nad Labem 2019

Loučení s MŠ Kostomlaty nad  Labem 2019
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Ohlédnutí za Nocí kostelů

Noc kostelů 2019 a Kostel očima dětí

Dne 24. 5. 2019 proběhl další 
ročník Noci kostelů, do které 
byl zapojen i zdejší kostel sv. 
Bartoloměje. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout interiéry 
kostela a zvonice, zhlédnout 
divadelní představení na mo-
tivy Malého prince v podání 
žáků ZŠ J. A. Komenského 
v Lysé nad Labem pod vede-

Jak se již můžete dočíst 
v předešlém článku kosto-
mlatských farníků, i letos se 
náš chrám svatého Bartolo-
měje zapojil do celostátního 
projektu Noc kostelů. Jako již 
tradičně byl pro návštěvníky 
připraven bohatý program, 
jehož součástí byla i výstava 
Kostel očima dětí, kterou jsme 
si pro Vás připravili ve spolu-
práci s vedením, pedagogy 
a žáky ZŠ Kostomlaty. Výsta-
va se stala součástí projektu 
„Poznej kostel sv. Bartolo-
měje“, jehož cílem je přiblížit 
chrám všem našim spoluo-
bčanům (v tomto případě 
zejména dětem). Na tvorbě 
děl se podíleli všichni žáci 
a žačky školy (od 1. do 9. tří-
dy), což návštěvníkům umož-
nilo zhlédnout velmi rozdílné 
pohledy na zdejší kostel.

ním paní učitelky Bc. Zuza-
ny Burdové Dis., vyslechnout 
tematické povídaní k historii 
kostomlatských církevních pa-
mátek přednášené Martinem 
Pijákem a obdivovat překrásné 
výtvarné práce místních školá-
ků na téma Kostel očima dětí. 
K umocnění atmosféry se 
z kůru kostela nesly příjemné 

tóny varhan. V průběhu Noci 
kostelů bylo možné přispět 
do veřejné sbírky na opra-
vu kostela sv. Bartoloměje. 
Na místě se vybralo celkem 
8 040,- Kč. Další příspěvky při-
byly na transparentním účtu 
5117680399/0800 i po konání 
akce. V polovině července 2019 
činil celkový stav sbírky částku 

ve výši 205.008,- Kč. Všem při-
spěvatelům patří obrovský dík.

Dále je na místě poděkovat 
všem účastníkům a účinkují-
cím Noci kostelů, za to, že jsme 
spolu mohli strávit velice pří-
jemný večer. Těšíme se na další 
ročník, který se bude konat dne 
5. 6. 2020.

Kostomlatští farníci
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Nyní si dovolím připojit 
pár čísel. Výstava a celá akce 
trvala 2 dny. Celkem se akce 
zúčastnilo více jak 150 ná-
vštěvníků. V chrámu bylo 
vystaveno celkem 100 růz-
ných výtvarných prací. I díky 

dětským pracím se povedlo 
vybrat onu úžasnou částku 
8040 Kč, která půjde na opra-
vy kostela. Tato částka je ov-
šem jen pomyslnou kapkou
v oceánu, a proto připojuji 
číslo transparentního účtu, 

kam můžete i Vy přispět a po-
moci tak opravit náš barokní 
skvost – 5117680399/0800. 

Na úplný závěr článku 
bych si dovolil poděkovat 
několika důležitým osobám. 
V první řadě zejména paní 
ředitelce ZŠ Mgr. E. Drobné, 
pedagogům a hlavně žákům 
ZŠ Kostomlaty, bez jejichž 
práce by výstava nemohla vů-
bec proběhnout. Dále pak také 
děkuji dobrovolníkům a ro-
dinám kostomlatských far-
níků (Wagnerovým, Rusná-
kovým a Pejchalovým), 
fotografu Michalu Turkovi 
a Vám všem, kteří jste výsta-
vu navštívili. Již nyní se těším 
na naše posvícenské setká-
ní, kdy se společně opět vy-
pravíme do historie kostela 
a zvonice. 

Martin Piják
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Bartolomějské posvícení
V neděli 25. srpna 2019 vás 

srdečně zveme, abyste se ces-
tou k oblíbeným pouťovým 
atrakcím a stánkům zastavili 
také v kostele sv. Bartolomě-

LÁNY
Rok 1931 – 22. února se 

rozvodnila humenská strouha 
(Farský potok) a zaplavila 
okolní luka a role. Příčinou 
toho bylo náhlé oteplení 
a rychlé tání sněhu, čímž 
voda v řekách stoupá. Rok 
1932 – 7. ledna po teplém

Psáno v kronice
a deštivém počasí nastala 
rychlá obleva a Farský potok se 
rozvodnil a zaplavil luka a pole. 
Farský potok se tímto náhlým 
přívalem vody rozvodnil a tráva 
se na lukách podkalila, nebo 
byla odplavena.V témž roce 22. 
června večer se přihnala bouře 

s vydatným deštěm a celou noc 
nepřetržitě pršelo. Farský potok 
se opět rozvodnil. Regulace 
Farského potoka pokročila již 
do stadia uskutečnění. Vodní 
družstvo v roce 1932 provedlo 
hlasování o vodoprávním 
zřízení o výkupu pozemků. 

89% hlasů bylo pro úpravu, 
jakmile povolí okresní úřad, 
aby se mohly prováděti nutné 
práce. Hned se podá žádost 
o státní subvenci a tato práce se 
zadá.

Marta Dvořáková
všechna fota“lánští“                                                                                                                                     

                                   

je, kde se od 11:00 hodin bude 
konat slavnostní mše svatá. 
Mši svaté bude předcházet tra-
diční vyzvánění zvonů, volný 
přístup na zvonici a do kostela 

v době od 9:30 do 12:00 ho-
din a komentovaná prohlídka 
naplánovaná od 10:00 hodin, 
kterou vás provede Martin 
Piják. V neposlední řadě se 

můžete těšit i na posvícenské 
koláčky.

Kostomlatští farníci
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Jsou tady letní prázdniny 
a to znamená, že nám opět uply-
nul úspěšný rok s kroužkem 
mladých myslivců, kde jsme se 
s dětmi scházeli v naší klubovně. 
Zde se snažíme v dnešní době 
počítačů a mobilních telefonů 
probudit v dětech zájem o pří-
rodu. V sobotu 15. června jsme 
znovu jako každý rok s dětmi 
z kroužku a za podpory Mysli-
veckého spolku Kostomlaty nad 
Labem uspořádali Myslivecký 
den. Rodiče s dětmi si prošli 

 Spolky
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Vážení čtenáři 
„KN“, vážení spo-
luobčané, chtěl 
bych Vás srdečně 

pozvat na turistickou akci „Let-
ním Polabím aneb Kol dokola 
Kostomlat“, kterou pořádá náš 
odbor KČT z pověření středo-
české oblasti KČT a za podpory 

Děkujeme všem sponzorům, dobrovolníkům a dalším organizacím za podporu a pomoc v uspořádání červnové Kolečkiády v Rodin-
ném dni. Rodičům i prarodičům a především dětem za úžasnou atmosféru.               Klub Kamarád

stanoviště, která jsme pro ně při-
pravili. Na stanovištích si děti, ale 
i rodiče mohli vyzkoušet zna-
losti z naší přírody, dovednosti 
při střelbě z luku, praku a na 
střelnici střelbu ze vzduchovek. 
Nechyběla ani projížďka na koni 
a bohaté občerstvení. Doufáme, 
že se všem zúčastněným tento 
den líbil a těšíme se na příští rok, 
že se opět sejdeme.

Velkou zásluhu mají sponzo-
ři, bez kterých by se tento den 
neuskutečnil. Děkujeme.

Dagros, Proagro Nymburk, 
Montamilk Kamenné Zboží, 
Dvůr Kostomlaty nad Labem, 
Pivovar Nymburk, Cukrárna 
u Evy, Cukrárna Martina Bur-
dová, Cukrárna Zumřík, Fiala 
Milovice, Miloslava Neuagová, 
Pavlišta Ladislav, Michalčuk 
Miloslav, Touš František, Kout-
ský Bohumil, Brynychová 
Lenka, Agáta Stará Lysá, Jirov-
ský Jarda, Kadeřnictví Nikola, 
Škoda Auto. Všem děkujeme 
a doufáme v další spolupráci 
v příštím roce.

František Touš (text a foto)

Středočeského kraje v sobotu 
17. srpna 2019. Všechny trasy 
vedou v okolí Kostomlat a jde 
se přes Kostomlátky, Kamenné 
Zboží, Vápensko, Milovice, Stra-
tov a Lysou nad Labem, podle 
délky trasy, která je 10 – 15 – 25 
– 36 – 46 km. Start i cíl je v re-
stauraci Na Place. Startujeme od 

6 hodin a kratší trasy mohou 
vyjít až do 12 hodin. V cíli pak 
na účastníky čeká nový pamětní 
list, vizitka pochodu, samolepka. 
Odpoledne by měla zahrát k po-
slechu country kapela Riverstars  
z Prahy. Přijďte, prosím, na start 
některé z tras, podpořte tak turis-
tický odbor KČT a svou účastí tak 

dokažme, že i malá obec může 
udělat velkou akci, nejen kraj-
ského, ale i republikového význa-
mu. Bližší informace na telefonu 
606 132 881, nebo osobně.Věřím, 
že naši akci svou účastí podpoříte 
a předem děkuji.

Za odbor KČT Kostomlaty
Zdeněk Duběnka

Kroužek mladých myslivců
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V uplynu-
lém období se 
konala 1 vý-
borová schůze 
a 1 schůzka 
se školením 

výjezdové jednotky obce. 1. 
června se konal na našem hři-
šti Dětský den s velmi hojnou 
účastí (110 dětí). Děti si užily  
sobotní odpoledne při růz-
ných soutěžích a především 
velmi oblíbenou lanovku. 
Byly odměněny věcnými ce-
nami a opékáním buřtů. Dík 
patří všem, kteří se podíleli 
na organizaci této velmi ob-
líbené akce. 7. června se vý-
jezdová jednotka zúčastnila 
námětového cvičení a schůze 
6. okrsku v Čilci. Toto cvičení 
bylo zaměřeno na přezkouše-
ní vývěv a čerpadel. 8. června 

Vedle globální cirkulace na 
Zemi, o níž byla řeč minule, rozli-
šujeme speciální druhy proudění 
vzduchu. Tyto se vztahují k určité 
oblasti a jsou ovlivněny místními 
podmínkami jako jsou typ teré-
nu a krajiny, její členitost, dále 
také průběh teploty vzduchu, 
oblačnosti, výskyt vodních ploch 
a podobně. Nejvíce ovlivňují 
proudění vzduchu terénní pře-
kážky, které proudící vzduch 
buďto obtéká nebo přetéká, velmi 
podobně jako voda kameny v ko-
rytu potoka. Rozlišujeme několik 
základních druhů místních vět-
rů. Existují údolní větry, které, jak 
název napovídá, vanou údolím 
dle denního režimu. Vítr, který 
sestupuje údolím se odborně 
nazývá katabatický a vyskytu-
je se v nočních hodinách, kdy 
chladnoucí vzduch sestupuje 
dolů (je těžší). Opakem je vítr 
nazývaný anabatický, který vane 
během dne, kdy se prohřívaný 
vzduch slunečním svitem zdvi-
há podél svahů údolím nahoru. 
Nad údolím pokračuje vzestup 
teplého a lehčího vzduchu dále, 
a tak může vznikat i oblačnost 
(o té v některém z dalších témat). 
Možná jste se už setkali někdy 
s názvem „fén“, z německého 
originálu „föhn“. Jde o další typ 
větru, který se vyskytuje v urči-

 Spolky / Počasí 

Z činnosti SDH Hronětice

Místní větry

proběhlo 2. kolo Polabské ligy 
v Kamenném Zboží s účastí 
našeho soutěžního PD. Dvě 
technické chyby nás připra-
vily o medailové umístění, 
bylo však vidět zlepšení PD. 
22. června se PD zúčastnilo 
3. kola Polabské ligy a úspěch 
se dostavil, umístili jsme se na 
3. místě. Takže velká radost 
a příslib do dalších soutěží. 
Výjezdová jednotka zasaho-
vala u nočního požáru skladu 
v Kostomlatech nad Labem 
s technikou CAS 25 v počtu 
1+9. Zásah byl velmi složitý 
(vyhlášen druhý stupeň po-
plachu). K zásobování zasa-
hujících jednotek vodou byla 
zřízena kyvadlová doprava 
vody z řeky Labe u bývalého 
přívozu. Zásah u tohoto po-
žáru poukázal na nedostateč-

nou vybavenost ochrannými 
pomůckami: kvalitními přil-
bami s osvětlením, ochran-
nými zásahovými obleky, zá-
sahovými rukavicemi. Jelikož 
zřizovatelem výjezdové jed-
notky je obec, musíme se spo-
lečně nastalou situací zabývat 
a urychleně tento problém vy-
řešit, neboť jde o bezpečnost 
nasazených hasičů. Při tomto 
požáru se převážně zasaho-
valo v dýchací technice. Ten-
to zásah nám také ukázal, že 
v hydrantové síti nebyl dosta-
tečný tlak vody a proto jsme 
nemohli doplňovat cisterny 
z hydrantů v blízkosti požáru. 
Na místě zásahu byla také pří-
tomna starostka obce a oce-
nila práci našich hasičů. Jsem 
přesvědčen, že nákup ochran-
ných prostředků bude v brzké 

době vyřešen. Všem zasahují-
cím hasičům naší jednotky za 
jejich přístup k zásahu patří 
poděkování.

Strojníci provedli opravu 
požárního čerpadla PS 12, 
jednotka je plně akceschopná.

Připravujeme: členskou 
schůzi, přípravu PD, údržbu 
techniky, výstroje a výzbroje, 
rozlučku se sezonou.

Letos náš SDH oslaví 135 
let založení, obdržíme nový 
dopravní automobil FORD. 
O termínu oslav budeme včas 
informovat.

Dovolte mi popřát Vám krás-
né a klidné prožití prázdnin 
a dovolených.

Za SDH Hronětice
Miroslav Škornička, 

starosta SDH

tých oblastech. Fénové proudění 
je příkladem proudění vzduchu 
přes horskou překážku. Pokud 
vzduch proudí a má před sebou 
překážku, musí ji překonat. Je-li 
svah dostatečně vysoký a dob-
ře uspořádaný, vzduch ho musí 
přetéci. Fénové proudění začíná 
výstupem vzduchu po svahu. 
Tento vzduch je vlhký a vlivem 
výstupu dochází k jeho ochla-
zování o 1°C za každých 100m 
výšky. Během výstupu se vzduch 

nasytí (relativní vlhkost činí 
100%). Nasycený vzduch přináší 
tvorbu oblačnosti a vyskytují se 
na návětrné straně svahu četné 
srážky, ochlazuje se pomaleji a to 
o 0.6°C na 100m výšky. Po vý-
padu srážek se zbaví vlhkosti. 
Vzduch se vysuší a za vrcholkem 
svahu začíná klesat, oblaky se 
rozpadají. Při sestupu se vzduch 
otepluje a to o 1°C na každých 
100m výšky. Pokud měl vlhký 
vzduch (nikoli ale nasycený = re-

lativní vlhkost 1 až 99%) před vý-
stupem po svahu 20°C, po sestu-
pu na druhé straně svahu bude 
mít například 28°C. S typickým 
fénovým prouděním se setkáme 
zejména v Alpách. Příště budou 
popsány další konkrétní typy 
místních větrů.

Přeji školou povinným hez-
ké prožití prázdnin a ostatním 
svých dovolených, krásné léto.

Tomáš Hrad
info@pocasimeteoaktuality.cz
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V srpnu obvykle snůška medo-
vá již přestává. Končí-li se pastva, 
začnou zdravá včelstva vyhánět 
trubce.

V  měsíci srpnu se musí včel-
stva prohlédnouti, medníky se 
uzavřou a kde se medových zásob 
nedostává, doplní se již nyní.

Máme-li v některém úlu starou 
královnu, vyměníme ji za mla-
dou, zdravou a zúrodnělou tak-
to: starou královnu vychytnema 
k večeru přidá se v klícce uza-
vřená mladá královna, kterou po 
dvou dnech včelám opět k večeru 
propustíme. Neradíme bráti tutéž 
královnu do třetí zimy, byť by i 
dobré služby konala, nebo zřídka 
se stává, že taková na jaře zhyne.

Další zajímavé sdělení 
o ropuchách v Kostomlatech 
a okolí přinesl příspěvek Ji-
řího Nováka „Několik po-
známek k herpetofauně 
nymburského okresu“ , který 
vyšel v roce 1981 ve sborníku 
Polabského muzea „Poznej 
a chraň přírodu našeho okre-
su“. Novák zde píše: „Bufo 
viridis - nejsilnější soustředě-
ní sledoval jsem v roce 1967 
v Kostomlatech v rybníčku“. 
Bohužel blíže neupřesnil 
v jakém rybníčku, nebo kde 
se onen rybníček nacházel. 
O ropuchách v Kostomlatech 
se zmiňuje i Josef Šachl ve 
svém článku „Obojživelníci 

 Příroda

Včelíny i pod sněhem ukazují vztah našich předků k řemeslné 
práci. Věci účelné byly i krásné.

Včela vleče trubce z úluVčely následují svou matku

Ropuchy  - nejlepší pøátelé zahrádkáøů a zemědělců – 2.díl
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Rok včely

V srpnu vyskytuje se často 
motýlice /zavíječ voskový/, která 
se na večer do úlu vdírá, na dně 
vajíčka klade, kdežto vylíhlé larvy 
záhubně plásty provrtávají, tvoříce 
v nich chodby, které svým vlast-
ním předivem potahují. Motýlice 
jest nejhorší nepřítel včel, proti níž 
spomáhá jen pilná čistota. Také 
se objevuje v srpnu zlodějství. 
Zlodějky nejsou žádný druh včel, 
nýbrž příležitost k mlsání medu 
učiní každou včelu zlodějkou.

Ze zápisků Antonína Vambe-
ry, včelaře z Uhelné Příbrami rok 
1879-80.                                                                                                              

Včelám dík!
Marta Dvořáková                           

na Poděbradsku a Nymbur-
sku“, který vyšel v roce 1986 
ve vlastivědném  zpravodaji 
Polabí.  Šachl píše: „Ropucha 
obecná severní bufo bufo bufo 
(L 1758 )…v Kostomlatech, 
Mydlovaru, u Stratova, Ostré 
pozorována od roku 1965 do 
dnes (1986). Ropucha zelená 
evropská bufo viridis viridis 
(Laurenti 1768) v okolí Kosto-
mlat, Šnepova, k Stratovu, 
v polích a u vodotečí pozoro-
vána 1965. Ropucha krátko-
nohá bufo calamita (Laurenti 
1768) …pozorována častěji 
mezi Kostomlaty a Šnepo-
vem a u Mydlovaru. Pozo-
rována 1965“. Několik údajů 

k ropuchám v Kostomlatech 
a okolí přináší i článek Zava-
dil, Šapovaliv „Rozšíření žab 
ve Středočeském kraji 1“, kte-
rý vyšel v roce 1990 ve sbor-
níku Bohemia Centralit č. 19. 
„Ropucha obecná bufo bufo 
…Vápensko (okres Nymburk) 
byly 30. 5. 1989 nalezeni jedin-
ci těsně před proměnou (pulci 
před dokončení metamor-
fozy)- pozoroval Chloupek 
a Zavadil.

 Ropucha krátkonohá bufo 
calamita….Stratov v roce 
1974-1975  - pozoroval Pe-
cina. Ropucha zelená bufo 
viridis...Stratov pískovna 
30.5.1976 - pozoroval Král, 

Šnepov 1974-1975 - pozoro-
val Pecina, Kostomlaty nad 
Labem 8.5.1979 - pozoroval 
Opatrný.“

Ropuchy jsou dnes nejvíce 
ohroženy dopravou, ničením 
jejich rozmnožovacích míst a 
konkrétně ropucha krátkono-
há nejvíce neexistencí vhod-
ných míst k životu (povrcho-
vé lomy atd.) V minulosti žila 
tato ropucha nejen v okolí 
Kostomlat, ale i Lysé nad La-
bem a Milovic. Právě Milovi-
ce, kde se tamější stepní kra-
jina začíná spásat a udupávat 
koňmi, zubry a pratury, je pro 
návrat těchto žab možná nej-

(pokračování na str. 10)
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nadějnější. Do drobných tůní 
vytvořených pobytem těchto 
divokých savců se již vrátili 
vzácní vodní korýši vyžadu-
jící podobné vodní prostředí 
jako ropucha krátkonohá. 
Nezmizela ale jen ropucha 
krátkonohá, mizí i ropucha 
zelená, nejvíce vázaná na lid-
ská sídla. Často i přímo v obci 
vidíme po noci někde ropu-
chu přejetou či zašlápnutou 
a i pro ni ubývají potřebné 
nádrže k rozmnožování, např. 
i malá zahradní jezírka bez 
ryb. Dnes už ale není ani ro-
pucha obecná nikterak častá 
a obecně viditelná. To může-
me pozorovat i na lokalitách 
jejich výskytu v obci a okolí. 
Vloni v Kálku kvákal ojedině-
lý sameček ropuchy obecné, 
v tůni Žitina v Mydlovarském 
luhu se rozmnožují ropuchy 
i dnes, ale spíše jedinci než de-
sítky či stovky jedinců. V tůni 
nad obcí Doubrava a v rybář-
ském rybníčku u Kostomlátek 
potkáte také spíše ojedinělé 
ropuší kusy, nežli nějakou 
mohutnou populaci. Při tom 
to, aby žilo více žab a zvláště 
ropuch v našem okolí, je i náš 
přímo hospodářský zájem! 

Ropuchy jako potravu kon-
zumují slimáky, různé hou-

senky a jiné škůdce a pokud 
mají na místě, kde žijí vše po-
třebné ke svému životu (po-
travu, rozmnožovací místo, 
nory pro své zimování), jsou 
svému místu výskytu velmi 
věrné. V USA spočítali, že jen 
ropuchy zachrání zeměděl-
cům úrodu za několik miliard 
dolarů. K výpočtu došli tak, 
že odchyceným ropuchám vo-
dou vypláchli žaludky a z této 
jejich kořisti vypočítali kolik 
a jakých škůdců zkonzumo-
valy. Spočítali, kolik by daní 
škůdci potencionálně zničili 
úrody, pokud by je ropuchy 
nezkonzumovaly a pak spo-
čítali počet ropuch na určité 
ploše a došli k částce za ochrá-
něnou úrodu. Mezi světovými 
válkami britští zahrádkáři, 
kteří si před tím svoje ropu-
chy zničili pesticidy, dováže-
li na své zahrádky ropuchy 
z Francie, vědomi si jejich uži-
tečnosti na svých zahrádkách. 
Český zoolog Evžen Opatrný 
v Olomouci se svými stu-
denty prováděl s ropuchami 
zelenými v 80. letech pokus, 
že z vybraných odlišných lo-
kalit (obdělávané pole, travní 
porost na sídlišti, zamokřená 
louka) ulovili ropuchy ze-
lené, vypláchli jim žaludky 

a zkoumali obsah jejich ko-
řisti. Takto získali 653 vzor-
ků (tedy ne malé množství) 
a v nich objevili okolo 11000 
kusů hmyzu a ostatních škod-
livých bezobratlých. Pozoro-
vaná potravní aktivita ropuch 
přitom trvala od dubna do 
konce října. Ruští autoři N. 
A. Bobrinskij a B. S. Matějev 
ve svém díle „Zoologie ob-
ratlovců“ české vydání 1954 
o prospěšnosti ropuch píší: 
„Ropuchy požírají spoustu 
obtížného hmyzu a slimáků 
a dávají vesměs značný užitek, 
zvláště v sadech a zahradách. 
Zvláštní pozornost zasluhuje 
to, že loví za soumraku i kdy 
velká většina hmyzožravých 
ptáků spí a zničí velké množ-
ství těchto škůdců, jimž se 
ptáci jako potravě vyhýbají. 

Přednost ropuch před ptá-
ky spočívá ještě v tom, že není 
potřeba prostředků na jejich 
přilákání a že zůstanou na 
vhodných pozemcích“. Proto 
každý hospodář, který chce, 
aby měl svoji úrodu zdarma 
ošetřovanou od škůdců, by 
měl ropuchy na svém poli 
nejen strpět, ale přímo vítat 
a případně oželet i malý za-
mokřený kousek pole či louži, 
kde se budou u něj ropuchy 

rozmnožovat. Kdysi taková 
louže byla v poli u přejezdu 
za Dagrosem. Sadař či drobný 
zahrádkář toužící po ropuším 
pomocníkovi, může u sebe 
vytvořit třebas jen nepatrnou 
a mělkou vodní nádrž z fo-
lie či betonu jen bez ryb. Na 
rozdíl od skokanů ropuchy 
ani v noci hlasitě nekvákají,  
vydávají spíše určité bzučení 
či cvrkot, konkrétně ropucha 
zelená se ozývá jako cvrček 
krtonožka, kterým se také 
živí. 

Každý vážný zájemce, který 
by rád chtěl na své zahrád-
ce uvítat ropuší pomocníky 
a připravit jim tam potřebné 
podmínky k životu, ať se mi 
ozve a já mu rád zdarma po-
skytnu potřebnou literaturu. 
V dnešní době, která vyhle-
dává vše bio, není nic lepšího, 
než se spolehnout na přiro-
zené spojence v boji se škůd-
ci, kteří nám za to, že jim na 
pozemku připravíme pro ně 
vhodné podmínky k životu 
poděkují svými nočními lovy.

 Ropucha zelená (pseude-
pidalea viridis), vítaný, byť 
ohrožený návštěvník našich 
zahrádek.

Text a foto: David Macháček
priroda.kostomlaty@seznam.cz
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KostomlatyVK

Sokol
Vážení sportovní přátelé, ob-

čané Kostomlat!
Srdečně Vás zdravím v těch-

to  letních dnech. Jako většina 
z nás, tak i sportovci a jejich 
trenéři  si užívají dovolenou 
a prázdniny.

Výbor Sokola se sešel dle 

Úspěchem letošní 
volejbalové sezóny byla 

obhajoba 1. místa žen 
v krajském přeboru II. 2018-
2019. Novou sezonu startuje-
me již v srpnu soustředěním 
mládeže, minivolejbal bude 
zahajovat přípravu v Kosto-
mlatech a žákyně odjíždějí do 
Josefova Dolu, kde bude pro-

Náš klub nyní 
krátkodobě zaslou-
ženě odpočívá. Je 

tedy čas na úspěšnou rekapi-
tulaci měsíců červen-červe-
nec. Naši junioři poctivě tré-
novali a většina si vzala koule 
s sebou na prázdniny. 

Naše druhá polovina (ta star-
ší) se v Polabské lize probojo-
vala a stále drží druhé místo. 
Čekají nás ještě čtyři utkání. Na 
turnajích jsme byli velice úspěš-
ní. Turnaj - Pražské jaro - si za-
hráli Alena s Jardou a přivezli si 
stříbrnou medaili. Na regionál-
ním turnaji ve Velimi bronzo-
vou medaili získala Míla. 

Moc pěkný turnaj v nádher-
ném parku v Hrochově Týnci 
- Petanque na zámku – jsme 
- Jarča, Alena a Pepa - obsadili 
první místo. Byl to třetí ročník 
a v prvním vyhrál Ruda, Alena 
a Dmitrij. 

Posledním úspěchem byla 
naše účast na MČR 55+. Ruda 
se spoluhráčkami z Lipníka - 
Maruškou a Naďou, obsadili 
krásné 5.-8. místo, když o po-
stup do osmičky vyřadili jasné 
favority. Třetí místo vybojovala 
Alena se spoluhráči z Vědomic, 
Milanem a Pavlem. Ti nejenže 
v základním kole také porazili 
favority, ale jako jediní porazili 
pozdější vítěze MČR. Ale ne-
usnuli jsme na vavřínech, če-
kají nás další turnaje a hlavně 
úspěšně dohrát Polabskou ligu!

plánu na schůzi výboru Sokola 
v červenci i v srpnu.

Předmětem našich jednání 
bylo mimo jiné nedodání námi 
objednaných židlí z důvodu 
nedodání výrobcem, dále pak 
žádost o dotaci ze Středočeské-
ho kraje na rekonstrukci přední 
strany Sokolovny. Též nám ne-
bylo vyhověno z důvodu nedo-

statku finančních prostředků. 
Když to shrnu, tak se nám moc 
nedaří.  Nezbývá než  hledat 
nového  dodavatele podobných 
židlí a zabývat se alespoň opra-
vou klempířských prvků a pod-
hledů na levé přední straně So-
kolovny z vlastních prostředků.

Zpracovali jsme elektronicky 
registraci všech sportovců i od-

bor všestrannosti.
Vytvořili jsme ceník proná-

jmu prostor naší Sokolovny, za-
půjčení stolů a židlí na soukro-
mé akce a pronájmu reklamní 
plochy. V krátkosti vše z prázd-
ninového  života Sokola.

Vávrová Eva
TJ Sokol Kostomlaty n. L.

Ceník TJ Sokol Kostomlaty nad Labem
Pronájem pergoly                     500,- Kč /den/
Pronájem sálu                          1.000,- Kč/den/  
+topení od 10. do 3. měsíce     200,- Kč/den/
Zapůjčení židlí a stolů              500,- Kč/za set, za akci/
                                                  1.000,- Kč vratná kauce
Pronájem reklamní plochy    3.600,- Kč/rok/

bíhat intenzivní příprava.
V srpnu bude v Kostomla-

tech na kurtech opět volejba-
lový turnaj mixů, tradičně na 
posvícenskou sobotu 24. 8. od 
9 hodin ráno. Zveme všechny 
příznivce volejbalu a dobré 
nálady.

Za VK Kostomlaty 
Iveta Mezuliánková

Petanque
 Budeme rádi, když se k nám 

od září někdo pohodový přidá.

Koulím zdar! Text a foto: 
Vaníčková Alena 
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 Na závěr

Krásné prožití posledních letních dnů Vám přeje 
redakce Kostomlatských novin.

Společenská kronika
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Vítání občánků - červen 2019
Blahopřejeme k významným jubileím:
Paní Janě Drobné z Rozkoše
Paní Miloslavě Jeřichové z Kostomlat
Paní Květoslavě Hrábkové z Kostomlat
Paní Magdaléně Charvátové z Kostomlat
Panu Miroslavu Kratochvílovi z Lán
Panu Vladimíru Kolářovi z Kostomlat
Paní Evě Caldové z Kostomlat
Paní Květoslavě Romanové z Hronětic
Paní Heleně Kolářové z Kostomlat
Paní Heleně Smetanové z Kostomlat

Mezi námi jsme přivítali: 
Jáchyma Štěpánka z Kostomlat
Adrianu Popkovou z Kostomlat
Jana Ruttera z Lán
Matouše Trefila z Lán 

Naposledy jsme se rozloučili:
S panem Jiřím Dvořákem z Hronětic
S panem Josefem Veselým z Kostomlat
S panem Františkem Verzichem 
z Kostomlat  

Tělocvičná jednota Sokol Kostomlaty

oddíl kopané Vás zve na 

posvícenskou taneční zábavu
   která se koná 23.8.2019 od 20 hod. v 

Sokolovně  K tanci a poslechu zahraje skupina  
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