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Váš průvodce památkami a historií Kostomlat
Nálezy z kaple Panny Marie Pomocné, které byly nalezeny při její opravě
Při čištění pramenní jímky pod oltářem
v roce 2018 se nalezly fragmenty
kameninových hrnků. V prostoru, kde
byl oltář, se nalezly korálky zřejmě z
růžence, sklíčka z nějakých ozdob a
pečeť pod oltářním kamenem. Na pečeti
jde o erb biskupský, dle štítu a figur jde
o rod Valdštejnů, zřejmě o Emanuela
Arnošta z Vadštejna, který se stal
litoměřickým biskupem v roce 1759.
Za dveřmi se objevily zazděné niky, které se po dohodě s
památkáři obnovily a v jedné nice byl zápis o opravě z
roku 1933. Tato zpráva ze 17. května
1933 říká, že oprava kaple proběhla za
pana faráře Bothea, zednické práce
provedl pan Weiner z Kostomlat a
výmalbu provedli bratři Paschalisové z
kongregace sv. Michala v Bílině. Tento
zápis potvrzuje i zápis ve farské kronice, kde je ještě zapsáno, že byly opatřeny
nové lavice. Náklady byly 6 300,- Kč, které byly sneseny sbírkou.
Výmalba vypadala dle dobové fotografie takto. Pod vrstvou maleb se tato
výmalba částečně dochovala.
hrad.kostomlaty@seznam.cz
Ladislav Faigl
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Výpis ze zasedání ZO Kostomlaty p.Mil.konaného dne 24.6.2020
V budově obecního úřadu v Kostomlatech pod Milešovkou
Závěrečný účet obce za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019 - souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
Závěrečný účet DSO Mikroregionu Svornost za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu za rok 2019 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Svornost za rok 2019 – souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad
Veřejná vyhláška
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. rozhodlo o vydání Veřejné vyhlášky opatření obecné povahy k omezení
užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
Smlouva o sdružených dodávkách plynu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostomlaty schvaluje Smlouvu o sdružených dodávkách plynu
Darovací smlouva
Návrh usnesení:
a)Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje :
Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a HZS Ústeckého kraje, týkající se poskytnutí daru
– radiostanic dle příloha č.1 smlouvy pro SDH Kostomlaty , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou
podpisem této smlouvy
b)Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a ČEZ a.s. Praha, týkající se poskytnutí daru – ve
výši 300 000,- Kč – pro SDH – pořízení vozidla , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této
smlouvy
Smlouva o dílo
Návrh usnesení
a) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a Payerle Kostomlaty , týkající se výměny střešní krytiny na budově MŠ dle cenové nabídky
, a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
b) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a firmou Altec International , týkající se Hloubkového vrtu HKM1 Kostomlaty , a pověřuje
starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
c) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a Hakim Bílina , týkající se akce Propojení kuchyně MŠ a jídelny ZŠ , a pověřuje starostku obce
Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
d) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a Mgr. Tomáškovou , týkající se technického dozoru na akci Hloubkového vrtu HKM 1 , a
pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
e) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a PS projekty Teplice , týkající se zpracování PD na akci: Rekonstrukce části VO v ulici
Hřbitovní, a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
f) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a Ing. Jarkovským – Projektový atelier Litoměřice , týkající se zpracování PD na akci: Konzervace
vrchní části východní stěny jádra hradu dle cenové nabídky ze dne 18.6.2020 , a pověřuje starostku obce
Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
g) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a Ing. Jarkovským – Projektový atelier Litoměřice , týkající se zpracování PD na akci: Vyzdění
vypadlé části hradební zdi ve spodní části hradu u příkopu dle cenové nabídky ze dne 18.6.2020 , a
pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
Příkazní smlouva
Návrh usnesení
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Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a p.
Lávicovou ,Hříškov 32 , týkající se technického dozoru na akci Propojení kuchyně MŠ a jídelny ZŠ , a pověřuje
starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
Oznámení výběrového řízení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Oznámením výběrového řízení na zakázku Nákup dopravního vozidla pro SDH
Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje p. Bláhu M., p. Zikmunda , p. Seifert, p. Bláhu P., p. Charamzu/ náhradníci p.
Krejsková, p. Kalivodová, p. Kasal , p. Blahýnková , p.Hulín / jako člena komise pro otevírání obálek a hodnotící/
Oslovení firem
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje oslovení firem: THT Polička, Auto Trutnov, STS Prachatice, ZEKA Slavičín,
FIREFIGHTING Klatovy
Smlouva o reklamě
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o reklamě uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty a PPP Plzeň 20 000,- pro
MLK, a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
Starostka obce

Problémy s dodávkami pitné vody
Dne 30.7.2020 jste obdrželi do schránek výzvu k realizaci úspor pitné vody, která je dodávána
z obecního vodovodního řadu. Nechceme se opakovat, tak jen velice stručně. V týdnu od 20.7.2020
výrazně narostla spotřeba pitné vody. Z denního průměru 112 m3 (červen 2020) se vyšplhala až na
astronomických 180m3 v neděli dne 26.7.2020. Uvědomíme-li si, že normální přítok do vodojemu se
pohybuje kolem 125-130 m3, nemohly nám zásoby pitné vody ve vodojemu na Hlavní ulici (objem 200
m3) dlouho vystačit. Ve středu 29.7.2020 byly tyto zásoby minimální a spotřeba neklesala (pohybovala
se mezi 160-170m3 za den). Provozovatel vodovodu p. Hrdlička zajistil dodávku pitné vody v cisternách.
Ve středu jsme cisternami do vodojemu doplnili 24 m3, ve čtvrtek 16m3 a v pátek dokonce 32m3 pitné
vody.
S dovozem se cena 1m3 pitné vody pohybuje kolem 510,-Kč. Ani to však některým spoluobčanům
nezabránilo v zalévání trávníků (přičemž vyhláška zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut od
1.7.2020 zakazuje). Předpokládáme, že někteří naši spoluobčané mají nastaveno automatické noční
zalévání, takže místo noční úspory jsme v noci na pátek spotřebovali 43 m3 pitné vody.
S vaší pomocí se nám v následujících dnech podařilo snížit spotřebu následovně : v sobotu na 139 m3
a v neděli na cca. 142m3 (ke snížení spotřeby nepochybně přispěla i noční odstávka vodovodu a rozvoz
vody na zalévání, který zrealizovali ve svém volnu naši hasiči). Doufáme, že spotřeba vody přes týden
bude nižší, abychom si vytvořili zásoby na víkendy, kdy je odběr pochopitelně vyšší. Zatím máme
vodojem téměř prázdný a musíme vodu na noc zavírat.

Obec se pochopitelně snaží tento problém řešit.
-

-

-

Jak se dočtete níže, snažíme se posílit zdroje pitné vody a tak jsme na základě
hydrogeologického průzkumu RNDr. Cahlíka objednali realizaci hlubinného vrtu. Další možné
zdroje pitné vody nadále hledáme.
Velice rádi občanům pomůžeme získat dotaci z programu Dešťovka MŽP ČR na vybudování
záchytných nádrží na dešťovou vodu. O své zkušenosti se podělím v následujícím článku.
Neúměrně vysokou spotřebu pitné vody v teplých dnech se snažíme snížit vyhláškou (zákazem
zalévání, …) a samozřejmě apelem na normální lidskou solidaritu. Hlavním problémem je totiž
v naší obci ta skutečnost, že díky velkým rozdílům v nadmořské výšce jednotlivých RD vodu
někde mají pořád, jinde bojují s častým poklesem tlaku. A jak všichni víme, „sytý hladovému
nevěří“.
V případě signalizovaného nedostatku vody regulujeme její noční spotřebu.
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Jak by nám mohli občané pomoci?
-

Kromě rozumného nakládání (šetření) s pitnou vodou je nutné provést kontrolu všech
odběrných míst, kde může docházet ke zbytečným ztrátám. V pondělí 3.8.2020 jsme zjistili, že
nás jedno silně protékající WC stálo nejméně 24m3 pitné vody denně. Zkontrolujte, prosím,
WC, elektrické bojlery (zda není poškozen ventil a voda neodtéká do kanalizace), automatické
filtry u bazénů atd.
Místostarosta obce

Program „DEŠŤOVKA“
Problémy s dodávkami pitné vody způsobuje mimo jiné zalévání. Snížení spotřeby může přinést
například vybudování podzemních nádrží na dešťovou vodu. V měsíci květnu tohoto roku jsem si na
internetu našel stránky www. Dešťovka.eu. Zde jsem zjistil, že mohu dostat až 50% (20 tis. Kč +3,5 tis.
Kč za m3 objemu nádrže) na pořízení nádrže na sběr dešťové vody pro zalévání zahrady (kdybych byl
schopen zajistit také rozvod dešťové vody na splachování, byla by dotace ještě vyšší). Na stránkách
jsem vyplnil tři velice jednoduché formuláře a odeslal je firmě, která stránky provozuje (vše trvalo cca.
20 min.). Tato firma za mne vypracovala jednoduchý projekt, zhotovila a odeslala žádost o dotaci. Asi
za tři týdny mi přišlo vyrozumění o tom, že mi byla 50% dotace přidělena.
Všechny samozřejmě bude zajímat, kolik jsem této firmě zaplatil. Jednalo se o 6 tis. Kč. Tuto částku
jsem byl povinen zaplatit pouze v případě, že žádost o dotaci bude úspěšná, takže jsem vlastně
neriskoval. Navíc polovinu z této částky obdržím v rámci dotace zpět (jedná se o způsobilý výdaj).
Takže za „mé“ tři tisíce jsem obdržel kompletní servis a byla mi uhrazena půlka nádrže, včetně
veškerého vybavení (čerpadla, hadic, napojení) a polovina ceny zemních prací. Po dokončení nádrže
pouze odešlu faktury a fotodokumentaci postupu prací. Peníze mi budou převedeny na účet.
Pro informaci ještě uvádím, že nádrž jsem si mohl vybrat sám. Nikdo mi nic nevnucoval.
Na závěr bych chtěl dále uvést, že se jedná o mou zkušenost. Nikomu firmu, která zpracovávala
podklady mně nenutím (úmyslně jsem neuvedl ani její název). Myslím si, že vám s žádostí může poradit
i pan Jaromír Večerka, který si nádrž s pomocí programu Dešťovka nechal také zabudovat.
Místostarosta obce

Investiční akce v obci
Koronavirus a s ním související celostátní opatření významně zasáhly také do chodu naší obce. Útlum
ekonomiky se projeví v celé řadě oblastí. Výrazně se například sníží daňové příjmy obce. Podle
kalkulačky, která je běžně dostupná na internetu, obec přijde o cca. 4 miliony z daňových výnosů.
Pravdou je, že stát zašle obci mimořádný příspěvek 1250 Kč na občana, což v našem případě činí asi 1,1
mil. Kč, ale je evidentní, že tato částka k pokrytí daňového výpadku nestačí.
Vzhledem k tomu, že obec v minulých letech hospodařila velice dobře, nemuseli jsme letos
výrazně omezit plánované investiční akce. Vždyť tyto akce jsou pro obec důležité a dlouhodobě
připravované. Podařilo se nám navíc získat na každou z těchto akcí dotační příspěvek od kraje, státu či
EU (tak velkou úspěšnost podaných žádostí o dotaci jsme dosud nezaznamenali). Schodek obecního
rozpočtu tak na konci roku nemusí být nijak závratný.
O jaké akce se vlastně jedná?

A. Dětské hřiště s venkovní tělocvičnou
Projekt na vybudování dětského hřiště a venkovní tělocvičny jsme měli připravený již několik
let. Vzhledem k tomu, že se jednalo o větší investici, žádali jsme o dotaci z Programu obnovy
venkova MMR ČR. V minulém roce jsme ještě neuspěli, ale naše žádost byla akceptována
v roce letošním. V měsíci červenci tak bylo vybudováno v prostorách pod fotbalovým hřištěm
nové zařízení, které budou využívat nejen maminky s dětmi, ale také například děti ze školky,
žáci I. stupně ZŠ a třeba i naši fotbalisté. Výstavba hřiště stála necelých 770 tis. Kč a 70% z této
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částky obec obdrží od státu ve formě dotace. Slavnostní otevření tohoto dětského zařízení
proběhne ve druhé polovině měsíce srpna.

Lokalita pod hřištěm před výstavbou

Právě dokončované hřiště s tělocvičnou

B. Posilovací stanice
Také projekt posilovací (výtlačné) stanice pro rodinné domy
v ulicích Husova a Štěpánovská jsme připravovali několik let.
Toto zařízení by mělo zajistit dostatečný tlak ve vodovodním
řadu pro 44 RD. Odpadnout by tak měly pravidelné letní
starosti se zásobováním pitnou vodou v této lokalitě.
Projekt v celkové hodnotě 2,7 mil. Kč bude financován
z prostředků Ministerstva pro životní prostředí (SFŽP), která
nám poskytne dotaci ve výši 63% a samozřejmě z prostředků
obce. Posilovací stanice by měla být dokončena v srpnu
tohoto roku. Vzhledem k tomu, že dodavatel – firma
Metrostav – má bohaté zkušenosti s tzv. řízeným protlakem, nedošlo k zásadnímu zásahu do
celistvosti našich komunikací a stavba se většiny z nás dotkla v podobě nutných odstávek
dodávek pitné vody při propojování vodovodních řadů.

C.Hlubinný vrt
Dodávky pitné vody jsou v posledních letech problematické nejen v naší obci. Problémy s dodávkami
vody má i samotný SČVaK. Obce Bukovice a snad i Mukov musí tato firma zásobovat pomocí cisteren,
nedostatečný tlak mají ve vodovodním řadu v RD v některých částech obce Světec a Úpoř. Velké ztráty
pitné vody evidují samotné Teplice atd.
Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu klesá (zatím naštěstí pomalu) vydatnost našich pramenišť a tak
obec musí řešit problémy nejen s tlakem vody v nejvýše položených částech obce (jak tomu bylo i
v minulosti), ale musí se připravovat také na vlastní nedostatek vody a tudíž shánět nové zdroje pitné
vody. Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu nám bylo doporučeno vybudování
hlubinného vrtu nad vodojemem v Husově ulici. Tento 80m vrt byl měl posílit zdroje pitné vody
samozřejmě pro celou obec (nikoliv, jak uvádí někteří „nepřející“, jen pro obyvatele Husovy ulice).
Společnost Altec International s.r.o., by měla vrt dokončit v měsíci září 2020 za vysoutěženou částku
567.744,-Kč. Na základě naší úspěšné žádosti bychom opět měli 60% z této částky dostat od MŽP ČR.
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D. Zateplení bytového domu čp. 5
Pro letošní rok se obci podařilo získat také dotaci na zateplení bytového
domu čp. 5 (objekt naší pošty). Firma CZ-ANEK´S, s.r.o., která vyhrála
výběrové řízení, zateplí obvodové zdivo domu, zrealizuje výměnu oken
a dveří a zateplí půdní prostory budovy za částku 2,858 mil. Kč. 40%
z této částky nám uhradí Ministerstvo pro místní rozvoj.

E. Veřejné osvětlení
Rekonstrukce VO je asi nejproblematičtější ze všech realizovaných investičních akcí. K rekonstrukci VO
jsme byli fakticky „donuceni“ firmou ČEZ Distribuce, která na letošní rok připravila pokládku kabelů NN
pod povrch místních komunikací. Oprávnění k této činnosti vyplývá firmě ČEZ Distribuce ze zákona a
obec má při této akci jen malé možnosti jak ovlivnit její načasování a vlastní průběh.
Společnost ČEZ Distribuce navíc přistupuje k pokládce kabelů NN zásadně podle svých možností a cílů
a na možnosti a potřeby obce se příliš neohlíží, takže je pokládka kabelů NN z našeho pohledu velice
problematická, nebojím se dokonce uvést, že je „chaotická“. Odůvodnění mého názoru vyplývá
z předchozího i současného postupu této společnosti. V minulosti totiž společnost ČEZ Distribuce
zrealizovala pokládku kabelů NN v části ulice Hlavní (bez avíza, takže jsme nemohli zrekonstruovat VO
v této části obce) a v ulici Hřbitovní. V letošním roce v rámci I. etapy realizuje pokládku v ulicích Pod
Kovárnou, Radovesická a v části ulic Světecká (nechápeme proč jen v části ke křižovatce s ulicí
Lhenickou a proč ne také v ulici Lhenické) a Hlavní (pouze v prostorách od autobusového nádraží
k parku a pouze v levé části). Tuto zakázku v současné době pro ČEZ realizuje firma OMEXOM. Ve
druhé etapě bude jiná firma pokládat kabely NN v ulicích Hlavní (opět od parku k zastávce, avšak
v pravé části ulice) a v ulici Husova. V obci tak zůstane několik ulic z vrchním vedení kabelů NN
(Sukoslavská, Školní, Lhenická, Pod Hřištěm, části ulic Hlavní, Světecká…). Prostě chaos. A proč nás
tento chaos v činnosti ČEZ Distribuce vlastně zajímá?
Odpověď je jednoduchá. Vyjednali jsme s touto společností, že můžeme do jejích výkopů položit také
vedení elektřiny k VO (VO musíme zrekonstruovat, neboť chceme, aby ČEZ odstranil sloupy a střešní
držáky kabelů NN) a tím se nám podaří výrazně ušetřit za zemní práce. Projekt na VO a samozřejmě
také výběr firmy na realizaci stavby pak musíme podřídit projektům a termínům stavby ČEZu.
Rozkopaná vesnice tedy není díky realizaci stavby pro obec, ale pro pokládku kabelů NN. My jen
zrealizujeme výměnu VO. Tuto akci pro nás provádí firma Q-EL PRO. Na akci za 2,6 mil. Kč jsme získali
dotaci 207 tis. Kč od Krajského úřadu ÚK.

F. Stavební akce v MŠ
V průběhu letošních prázdnin bychom chtěli zrealizovat několik drobnějších akcí v objektu MŠ a I.
stupně ZŠ. Jedná se o výstavbu altánu (venkovní učebny) na zahradě MŠ (tento objekt bude sloužit
dětem z MŠ i žákům I. stupně ZŠ), opravit zde zahradní domek, vybudovat propojení mezi objektem
kuchyně, která se nachází v budově MŠ a školní jídelny. V průběhu školních prázdnin bychom chtěli
dále opravit střechu na budově MŠ. Stavebně i finančně nejnáročnější z těchto menších akci je
propojení budov ŠD a MŠ. Rozpočet akce je 1,1 mil. Kč a stavbu realizuje vítěz výběrového řízení – firma
HAKIM s.r.o. Důvodem, proč jsme se rozhodli tuto akci realizovat v roce, kdy nám budou kráceny příjmy
z daní, je ta skutečnost, že se díky ní podaří vytvořit podmínky pro přístavbu nové učebny v MŠ a tím
vlastně podmínky pro rozšíření kapacity MŠ. Chtěli bychom totiž od září 2021 (v krajním případě od
září 2022) rozšířit kapacitu MŠ na dvě třídy po 16-18 dětech.
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Prostory za objektem MŠ, kde dojde k vybudování spojovacího koridoru budov MŠ a ZŠ a v roce 2021 k vybudování nové
učebny (přístavba s cílem navýšení kapacity MŠ).

G. Dopravní vozidlo pro výjezdovou jednotku hasičů
V obci velice dobře pracuje SDH. Oceněním jejich práce a vlastně i určitým závazkem je jejich zařazení
do systému integrovaného záchranného systému kraje. Do IZS byla zařazena výjezdová jednotka a to
do třetí kategorie (JPO III). V loňském roce jsme nechali této jednotce kompletně přestavět a
zmodernizovat automobilovou cisternu TATRA (s pomocí dotace z IROP – tedy z prostředků EU).
V letošním roce jsme však museli nechat odstavit 26 let staré dopravní vozidlo této jednotky. Snažili
jsme se tedy získat prostředky na zakoupení vozidla jiného (nového či zánovního). Podařilo se nám
získat 300 tis. Kč z Nadace skupiny ČEZ. Při shánění vozidla nám pomáhá také SD a.s. V současné době
se rozhodujeme, zda zakoupíme vozidlo nové (dražší varianta) či vozidlo starší, které necháme
přestavět tak, aby splňovalo požadavky na techniku určenou do výjezdu.

Přestavěná CAS

Místostarosta obce

Omezení v době koronaviru
Virová pandemie zasáhla všechny oblasti našeho života. Jen velmi pomalu se postupně nastartovává
ekonomika i společenský život. Celostátní opatření se velmi dotkla také činnosti naší školy. A nemyslím
tím pouze výuky. Problematické bylo například tradiční rozloučení s žáky 9. třídy. Některé školy pouze
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předaly vysvědčení, jiné se loučily se svými žáky na prostranství před školou nebo na školním hřišti.
My jsme po velkém váhání zvolili netradiční prostory našeho hradu. Díky členům Spolku na záchranu
hradu a členům šermířské skupiny Páni z Kostomlaty se nám snad podařilo vytvořit důstojné prostředí
pro tuto důležitou chvilku v životě našich žáků a jejich rodičů.

Z činnosti Místní lidové knihovny
---01/2020 až 07/2020 --- První setkání maminek s dětmi v klubovně Komunitního centra se uskutečnilo 9. ledna. Knihovníci
zapůjčili leporela pro nejmenší a také přebalovací pult.
- Pondělní dopoledne 13. ledna bylo plné očekávání. Měla přijet Česká televize na natáčení
komunitních aktivit knihovny. Kolem deváté
hodiny dorazila režisérka s kameramanem a
hned se začali seznamovat s historií i
interiérem knihovny. Před desátou rozezněly
knihovnu dětské hlásky - přišly děti z
mateřinky, aby přítomným seniorkám a
knihovníkům předvedly své vystoupení.
Roztomilou scénku a několik písniček
vystřídalo čtení seniorek z knihy říkadel. Vše
zaznamenával pan kameraman. Rovněž i
rozhovory se seniorkami, paní starostkou,
knihovníky i s jejich vnučkou, která je
knihovně velkou pomocnicí. Poté se ještě
dotáčely záběry z obce - pamětihodnosti i
předešlá působiště knihovny. Zbyl i čas na
návštěvu hradu a pohled do obce. Do
posledního záběru se dostala i socha čtenářky - Vavřinečky před knihovnou.
- Na výměnu zkušeností přijeli 21. ledna zástupci Proboštova – paní starostka, místostarosta i paní
knihovnice. Proboštovští rekonstruují prostory pro novou knihovnu a tak jim informace o zařizování
kostomlatské knihovny přišly vhod.
- Poslední den před pololetkami 30. ledna se do nové knihovny přišli postupně podívat i žáci 2. stupně
kostomlatské školy. Nejdříve zhlédli krátký film z rekonstrukce objektu komunitního centra a
stěhování knihovny. Ještě než paní knihovnice uklidila výstavu betlémů, tak si ji návštěvníci prohlédli.
Sedací schody se tak uvolnily pro budoucí akce, besedy a hlavně posezení v půjčovní době. Dojmy z
návštěvy vyjádřili účastníci v děkovném listu.
- Čtrnáctý únor je stále vnímán jako svátek sv. Valentina - svátek zamilovaných. V jeho stínu však
zůstává další význam tohoto dne a to Mezinárodní den darování knih. Darovat si je samozřejmě
mohou i ti zamilovaní, ale možnosti darování jsou širší. I kostomlatská knihovna již několikátý rok k
tomuto dni připravuje knihy pro kostomlatské školáky a průběžně nabízí knihy ve vstupním prostoru
knihovny.
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- Školení k projektu Bookstart – s knížkou do života se zúčastnil knihovník 26. února v Severočeské
vědecké knihovně v Ústí n/L.
- V den vyhlášení nouzového stavu 12. března byla uzavřena knihovna na dlouhé dva měsíce.
- Letošní Březen – měsíc čtenářů měl připravený
bohatý program. Besedy byly zaměřeny na výročí
K. Čapka a B. Němcové. Přijet se do knihovny
měla i mateřinka z Hostomic. A na vítání občánků
bylo připraveno předání dárkových sad pro
nejmenší v rámci projektu Bookstart – s knížkou
do života. Ale hlavně měla proběhnout tradiční
akce Noc s Andersenem. Všechny plány však
zhatil koronavirus, který na dva měsíce přerušil
činnost nejen naší knihovny. Některé akce se
uskuteční v náhradních termínech (doufáme) a
některé musíme oželet.
- 21. Března bylo možno na ČT 2 zhlédnout
pořad Náš venkov, kde byly představeny
aktivity malých obecních knihoven v Čechách
V závěru pořadu byla navštívena i Obec
Kostomlaty pod Milešovkou a její nové
Komunitní centru s knihovnou, kde proběhla
společná akce Klubu seniorek a Mateřské
školy. Záznam pořadu je možno zhlédnout
v knihovně kdykoliv.
- V dubnu byly zakoupeny figurky Igráčků
s rouškami. Patnáct korun z ceny každého
Igráčka bylo věnováno na zakoupení
ochranných prostředků pro zdravotníky.
Figurky byly předány předškolákům a prvňáčkům v závěru školního roku.
- Díky obecnímu úřadu a darům od příznivců z řad hasičů i čtenářů a také díky rodině

knihovníků, v úterý 5. 5. 2020 kostomlatská knihovna obnovila provoz. Prvotní nápor čtenářů
se podařilo díky rodinnému týmu dobře zvládnout. Téměř tři stovky vrácených knih skončily
v několikadenní karanténě, ale při příštím půjčování byly opět čtenářům k dispozici.
- Smutná zpráva 11. května o úmrtí pana Miloslava Stingla, výborného a vtipného člověka nás velmi
zarmoutila, i když jsme již kvůli útlumu kontaktů delší dobu tušili, že se děje něco nepříjemného.
S panem Stinglem nás seznámila v roce 2010 tehdejší ředitelka bílinské knihovny paní Šímová při
jeho návštěvě v rodné Bílině s udělením čestného občanství. Při následující besedě se dohodla i
návštěva v kostomlatské knihovně a výprava po místech jeho dětských výletů v Českém středohoří.
Náš syn - revírník Lesů ČR, připravil trasu zajímavými místy se zakončením na louce u černčické
hájovny naproti Milešovce. Ještě si pamatujeme, jak při kávě z termosky a domácí buchtě prohlásil
"tolik zemí jsem navštívil, ale tady je stejně nejkrásněji". Místo u stolu při večeři v kocourovské
hospůdce s výhledem do půvabného údolí potoka Modly lemovaného hradními zříceninami si u paní
vedoucí zamluvil i na příští návštěvy.
A ta další se uskutečnila v roce 2012, kdy byl v kocourovském penzionu ubytován u příležitosti
besedy v Kostomlatech. I když mu tehdy zdraví nesloužilo, předstoupil před plný sál a vydržel
půldruhé hodiny vyprávět o svých zážitcích. Nadšené obecenstvo se nahrnulo i na následující
autogramiádu. Pamětní list s mnohými jeho knihami, který manželka vyrobila, používal pak ve
zmenšeném provedení v dalších letech jako podpisový list při autogramiádách. Zprostředkoval nám
dokonce i věnování pro kostomlatské čtenáře od svého přítele Ericha Dänikena.
Každý rok jsme se těšili na setkání na knižním veletrhu Svět knihy v Praze, naposledy v roce 2017 při
křtu jeho životopisné knihy, která je úctyhodným vydavatelským počinem, zhodnocujícím bohatý
život pana Stingla. Tato kniha spolu s patnáctkou dalších, panem Stinglem podepsaných, bude
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čtenářům a příznivcům kostomlatské knihovny připomínat tohoto vzácného člověka.
Ani se nechce věřit, že už se před Vánocemi neozve telefon "Haničko, koho si vážím, tomu nepíšu, ale
zavolám".
- Od roku 2005 se scházejí knihovníci teplického regionu v některé z knihoven. Letos byla 27. června
hostitelskou knihovnou a obcí Moldava v Krušných horách. Na programu setkání bylo seznámení se s
knihovnou a infocentrem, odborný program i výlet po zajímavých místech v okolí. Počasí v závěru
trochu zazlobilo, ale nic to nezměnilo na pohodě a přátelském duchu. Tak se budeme těšit na příští rok
na setkání na úpatí Českého středohoří.
- Podivné jaro letošního roku ve stínu protivného koronaviru nedovolilo uskutečnit tradiční akce
knihovny, které byly buď zrušeny, přesunuty nebo provedeny náhradním způsobem. I proto úspěšným
prvňáčkům zapojeným do projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka, musela pamětní list a tašku s
drobnými dárky (ve které nechyběl i Igráček s rouškou) od knihovníků předat ve škole paní učitelka.
Rovněž i paní učitelka v mateřské škole předala svým odcházejícím předškolákům tašku s pamětním
listem a dárky od knihovníků.
Tradiční rozloučení žáků deváté třídy, které se vždy konalo při školní akademii se tentokrát
odehrávalo v kulisách kostomlatského hradu. Knihovníci odcházejícím žákům předali pamětní list a
pohodové odpoledne zachytili na fotografiích.
Snad už po prázdninách bude vše zase ve svých kolejích a knihovna přivítá školáky na besedách a
dalších akcích. I když kdo ví…
Místní lidová knihovna bude opět otevřena 1.9.2020
Pohodové prázdniny a dovolené čtenářům a příznivcům přejí,

Hana a Miroslav Bláhovi * Místní lidová knihovna * Kostomlaty pod Milešovkou

PODĚKOVÁNÍ
Obec Kostomlaty pod Milešovkou děkuje
ČEZ a.s.
za poskytnutí finančního daru ve výši 300 000,- Kč
Podpora projektu „ SDH Kostomlaty – pořízení vozidla“
OBCI SVĚTEC
za poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,--Kč
OBCI LEDVICE
za poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,--Kč
OBCI BŽANY
za poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,--Kč
Na zakoupení pomůcek pro ZŠ

Kulatá životní jubilea leden-červenec
75-95let
Molek František, Zikmund Karel, Chlouba Jaroslav, Vlasáková Jana, Procházková
Blažena, Dlas Václav, Massonová Libuše, Hrubá Emma, Richter František, Wernerová
Marie, Erlerová Jana, Maslejová Josefa
BLAHOPŘEJEME

Čtvrtletník KOSTOMLATSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, 41754 Kostomlaty
p.M., tel.417871025, mob.606616903 e-mail obec.kostomlatypm@c-mail.cz, www.kostomlatypm.wz.cz, čtvrtletník je
rozšiřován zdarma. Náklad 400 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E 10050
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