XXI.ročník, číslo III , IV
čtvrtletník
2020

prosinec 2020

Váš průvodce památkami a historií Kostomlat
Staré cesty v Kostomlatech
Při vzniku místního osídlování postupně vznikaly i cesty, které vedly z okolních osídlených
míst. Některé staré cesty se částečně dochovaly dodnes a jsou zčásti používány, jiné zanikly
postupnou novou výstavbou anebo vybudováním nových komunikací, které odpovídaly novým
dopravním potřebám.
Jedna z dochovaných starých cest je cesta, která vede od zámku do Roudnaje. To byla původní
cesta na Lhenice a tato cesta je vyobrazena na daném obrázku. Je dochovaná jen z části. Tato
cesta se větvila u dnešního spodního rybníka a šla směrem na Hlince. Z této cesty na Hlince je
dochovaná jen malá část pod silnicí nad rybníkem, kde je úvoz, který je již zarostlý křovím. Od
dnešního parku vedle náměstí vedla původní cesta na Milešov a na hrad podél Lučního potoka
dnešní Hřbitovní ulicí. Tato cesta se před spodním rybníkem větvila na hrad a dál na Milešov.
V tomto místě větvení je dochovaná středověká dlažba z kamenů, která je dnes pod povrchem
současné
úpravy.
Od
bývalých Pohradic se cesta
dochovala téměř po původní
trase, od Štrbic také. Od
bývalých Radovesic došlo k
velké změně způsobené
výsypkou,
z
této
komunikace zbyla jen část,
která vede do Radovesické
ulice.
Staré cesty se dají dohledat
na I. vojenském mapování –
Josefském (1764 – 1768) a
na II. Vojenském mapování
– Františkově (1836 – 1852).
hrad.kostomlaty@seznam.cz
Ladislav Faigl
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Výpis ze zasedání ZO Kostomlaty p.Mil.konaného 14.12.2020
v budově obecního úřadu v Kostomlatech pod Milešovkou
Rozpočet na rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje:
Rozpočet Obce na rok 2021 jako schodkový – závazné ukazatele paragrafy
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020-25
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje:
Střednědobý výhled na rok 2022-2025
Plán činnosti ZO na rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Plán činnosti ZO na rok 2021 - příloha
Uvolnění finančních prostředků ZŠ a MŠ Kostomlaty
Návrh usnesení:
Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací na rok 2021
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje - Plán inventur za rok 2020
Smlouva o dílo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a Jiřím Šaškem, Kostomlaty, týkající
se odklízení sněhu v zimních měsících , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou
podpisem této smlouvy.
Smlouva o zajištění péče o psy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o zajištění péče o psy uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a Davidem Kubalíkem,
Jimlín, týkající se zajištění distribuce zvířat od objednatele , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu
Krejskovou podpisem této smlouvy.
Smlouva o zřízení služebnosti vedení liniové stavby – obecního vodovodu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje
a)Smlouvu o zřízení služebnosti vedení liniové stavby – obecního vodovodu uzavřenou mezi Obcí
Kostomlaty p.Mil. a manžely Pancovými, Kostomlaty, Husova 140, týkající se zřízení služebnosti
vedení liniové stavby – obecního vodovodu, a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem
této smlouvy.
b)Smlouvu o zřízení služebnosti vedení liniové stavby – obecního vodovodu uzavřenou mezi Obcí
Kostomlaty p.Mil. a paní Danou Černou Kostomlaty, Husova 155, týkající se zřízení služebnosti
vedení liniové stavby – obecního vodovodu, a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem
této smlouvy.
Smlouvy o výpůjčce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje
a)Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a Petrem Čermákem, Kostomlaty,
týkající se zapůjčení nádrže na pitnou vodu – Bílý velbloud , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu
Krejskovou podpisem této smlouvy.
b) Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a Tomášem Markem, Kostomlaty,
týkající se zapůjčení nádrže na pitnou vodu – Bílý velbloud , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu
Krejskovou podpisem této smlouvy.
c)Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a Jaroslavem Škodou, Kostomlaty,
týkající se zapůjčení nádrže na pitnou vodu – Bílý velbloud , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu
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Krejskovou podpisem této smlouvy.
d)Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a Františkem Mitterwaldem,
Kostomlaty, týkající se zapůjčení nádrže na pitnou vodu – Bílý velbloud , a pověřuje starostku obce
Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy.
Darovací smlouva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a Statkem
Meduna, Kostomlaty, týkající se poskytnutí finančního daru veš výši 2 000,- Kč – Mikuláš pro děti ZŠ
a MŠ Kostomlaty , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy.
Odpisová plán
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Odpisový plán na rok 2021
Dodatek č.5
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Dodatek č.5 uzavřený mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a Českou poštou, Praha 1 , týkající se
změny výše nájemného , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této
smlouvy.
Kva Krejsková
Starostka obce

Ohlédnutí za rokem 2020
Blíží se konec roku, který rozhodně nebyl jednoduchý. Nouzový stav, zákazy vycházení, zákazy
kulturních a sportovních akcí, uzavřené školy… Tyto okolnosti musely pochopitelně zasáhnout i naši
obec.
V minulých letech jsme si zvykli na poměrně bohatý kulturní život, na různé akce, které pořádala obec,
spolky a další organizace, které v obci působí. Od března letošního roku jsme však díky koronaviru
nemohli většinu těchto akcí pořádat. Výjimku tvořily prázdninové měsíce, kdy se několik akci podařilo
uskutečnit, ale rozhodně se nejednalo o akce v rozsahu, na jaký jsme zvyklí.
Vedení obce se tedy zaměřilo na přípravu a realizaci některých projektů, které jsou důležité pro řádné
fungování obce. U některých z těchto projektů se alespoň stručně zastavíme.

Zajištění dodávek pitné vody
Několikaletý srážkový deficit se nevyhnul ani naší obci. V posledních třech letech se snížil
přítok pitné vody do vodojemu v Husově ulici, méně vody přitéká také do hlavního vodojemu
(ul. Hlavní). Přítok z pramenišť je však stále větší, než je standardní odběr pitné vody v obci,
takže pitné vody máme s výjimkou několika dní, ve kterých museli někteří neukáznění sousedé
napouštět bazény a zalévat trávníky, dostatek. Musíme však počítat s tím, že se situace může
ještě zhoršit.
Z tohoto důvodu jsme v tomto roce realizovali průzkumný hlubinný vrt. Prosadit si tento vrt
nebylo jednoduché. MŽP vydalo Krajskému úřadu Ústeckého kraje k realizaci vrtu záporné
stanovisko s tím, že se máme v případě nedostatku pitné vody napojit na stávající
infrastrukturu SčVK. Napojení na řad SčVK však není ani jednoduché, ani levné a rozhodně jej
nelze realizovat rychle (a to již nehovoříme o ceně vody, kterou by si SčVK účtovaly). Naštěstí
nás Ústecký kraj podržel a koncem léta začala firma ALTEC International s.r.o. průzkumný vrt
realizovat. Začátkem prosince jsme obdrželi závěrečnou zprávu, která konstatuje, že je vrt
schopen dodávat do vodovodního řadu pravidelně 21m3 kvalitní pitné vody za den
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(jednorázově – v případě nouzového stavu až dvojnásobek). 21m3 pitné vody představuje více
jak jednu šestinu naší běžné spotřeby. Vzhledem k tomu, že se jedná o průzkumný vrt, musíme
nyní zajistit projekt, stavební povolení a zrealizovat vlastní stavební práce na propojení vrtu
s vodojemem. Projekční a hydrogeologické práce stály obec necelých 400 tis. Kč. 60% z této
částky uhradí SFŽP. Obec totiž uspěla s žádostí o dotaci z výzvy č. 2/2018, kterou SFŽP vypsal.

V letních měsících (při větších odběrech pitné vody) máme problémy s tlakem vody v nejvýše
položených částech obce. Z tohoto důvodu jsme realizovali výstavbu posilovací (výtlačné)
stanice ve Štěpánovské ulici. Tato posilovací stanice by měla zajistit dostatečný tlak ve 44 RD
v ulicích Husova a Štěpánovská. Její výstavba stála cca. 2,5 mil. Kč a opět nám 60% z této částky
uhradí SFŽP, který celou akci spolufinancuje. Stavba posilovací stanice byla začátkem měsíce
října dokončena, nyní čekáme na povolení k užívání stavby od MgM Teplice. V ostatních
částech obce, kde se potýkáme s nižším tlakem v mnohem menší míře (netýká se takového
množství RD), jsme řešili situaci individuálně s majiteli RD – formou výpůjčky domácích
vodáren.
V posledních letech jsme postupně nechali vyměnit většinu původních železných přípojek
v obci. Ke kompletní výměně železných přípojek nedošlo u RD, které se nacházejí na silnici II.
třídy, která obcí prochází (jedná se o ulice Světecká a Hlavní). Zde jsme čekali na opravu
povrchu komunikace, kterou již tři roky avizoval majitel - Ústecký kraj. Chtěli jsme ušetřit na
úpravě povrchu překopů (za asfaltování). Pro letošní rok jsme získali příslib, že kraj komunikaci
v létě určitě opraví. Z tohoto důvodu jsme začali výměnu přípojek realizovat. Zmenšili jsme
tak pravděpodobnost poruch a současně jsme ušetřili na opravách komunikace po překopech.
Výměny těchto přípojek si pochopitelně vyžádaly odstávku dodávek pitné vody, což řada
občanů nesla velice špatně. Bez realizace těchto oprav bychom však riskovali častější výskyt
poruch a pochopitelně poškození nové vozovky.
Nedá mi však, abych se k problému opravy komunikace ještě nevyjádřil. Slibovaná oprava
komunikace se neuskutečnila v létě, ale až na konci roku. Firma HERKUL nechala poměrně
dlouho odkryté hydranty a uzávěry k přípojkám. V době, kdy byly komunikace zasněžené, tak
došlo k nekontrolovatelným přejezdům vozidel a velmi bych se divil, kdyby tato skutečnost
neměla vliv na stav obecního vodovodu (zatím nebyla zjištěna závada, ale…). Podobný
problém jsme zaregistrovali začátkem prosince, kdy nám těžká nákladní vozidla poškodila
vodovodní řad v ulici Světecká (v zahrádkářské kolonii). Vozidla zde posunula pas, kterým je
napojena vodovodní přípojka na hlavní řad a způsobila poruchu, která během několika hodin
vyprázdnila hlavní vodojem. Vzhledem k tomu, že se voda vsakovala (nebyla na komunikaci
vidět), nebylo lehké místo poruchy odhalit a tak jsme nechtěně způsobili části občanů problém
s dodávkou pitné vody.
Doufáme, že dodávky pitné vody budou po napojení vrtu a zprovoznění posilovací stanice
v roce 2021 plynulejší. V letních měsících však budeme potřebovat Vaši spolupráci. Skutečně
ani při dostatečném množství pitné vody nelze v parném, suchém létě zalévat a dopouštět
bazény pitnou vodou z vodovodního řadu.
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Zateplení domu čp. 5

Jistě jste si všimli, že se nám v průběhu tohoto roku podařilo zateplit obecní dům čp. 5 (objekt,
ve které je mimo jiné úřadovna ČP). I zde jsme využili možnost zažádat o dotaci – tentokráte
z IROP MMR ČR. Na projekt nám EU přispěje částkou téměř jeden milion Kč. Stavební práce
byly dokončeny v listopadu tohoto roku. Nyní nás čeká kolaudace.

Veřejné osvětlení
Jedná se asi o nejproblematičtější akci letošního roku. K rekonstrukci VO jsme byli tak trochu
donuceni společností ČEZ Distribuce a.s., která se rozhodla pokládat u nás v obci kabely NN
pod povrch místních komunikací. Celou akci rozdělila do dvou etap. Každou z těchto etap
realizovala jiná firma. Obci firma ČEZ Distribuce umožnila pokládku kabelů VO do společného
výkopu, čímž se nám podařilo ušetřit nejméně 500 tis. Kč. Díky problémům s dodávkami a
zvýšenou nemocností se však realizace pokládky kabelů NN značně opozdila. Tím došlo ke
zdržení i u naší akce, tzn. rekonstrukce VO. Obec je navíc při této stavbě ve velké nevýhodě.
V případě pokládky kabelů NN není totiž investorem akce a tak má na činnost dodavatelských
firem ČEZu (Omexom a R-build) menší vliv. Své připomínky a požadavky musí uplatňovat
prostřednictvím ČEZu, což není vůbec jednoduché.
Problémy však nezpůsobila jen pomalejší realizace stavebních prací. Při vlastním umístění
rozvaděčů a také našich sloupů VO si začala část občanů stěžovat, že rozvaděč či lampu VO u
svého domu nechtějí (a to i přes to, že se všichni mohli s PD seznámit a před vydáním povolení
vznést námitky). Ideální stav je podle některých spoluobčanů takový, že lampu má před
domem soused a u mne to hezky svítí. Tenhle požadavek však nelze všude zajistit.
Doufáme, že se nám podaří akci dokončit v prosinci a lednu. Na tento termín je také vázána
dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterou máme odsouhlasenu.

Dětské hřiště
O prázdninách se nám podařilo s přispěním
MMR ČR (Program obnovy venkova) postavit
dětské hřiště. O této stavbě jsme Vás již
informovali, takže jen připomínám, že součástí
dětského hřiště je také venkovní tělocvična pro
mládež a dospělé.
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Stavební úpravy v objektu MŠ a ZŠ
Uzavření školy nám umožnilo bezproblémově realizovat stavební úpravy v zadním traktu
budov. Propojili jsme objekt MŠ a jídelny a vybudovali venkovní učebnu (altán) na zahradě
školy. Za vstřícnost a kvalitu stavebních prací musíme poděkovat firmě HAKIM, která vyhrála
výběrové řízení na dodávku těchto prací a bezplatně (sponzorsky) realizovala jejich část.

Dopravní vozidlo pro SDH
V obci máme velice aktivní SDH. Již
několik let evidujeme příkladnou
činnost
výjezdové
jednotky,
v poslech dvou letech se rozvíjí
také jejich činnost s mládeží. Tato
dobrovolná a záslužná činnost si
nepochybně zaslouží poděkování.
Určitou formou poděkování je
podle nás také pořízení nového
dopravního
automobilu.
Výjezdová jednotka a členové SDH
od obce v letošním roce dostali
nový dopravní automobil VW
Crafter skříň 35 103kW 6G FWD SR
v hodnotě 829 tis. Kč. Na nákup nám přispěla částkou 300 tis. Kč Nadace ČEZ. Zbývající finanční
prostředky vyčlenila obec.

Připravované projekty
Vzhledem k omezením, která nám přinesla pandemie CORONAVIRU, jsme měli větší čas na
přípravu dalších projektů v obci. V současné době se dokončuje prováděcí dokumentaci na
stavbu „domu pro seniory“, který bude v následujících letech postaven v objektu bývalého
statku. „Dům pro seniory“ je jen pracovní název pro stavbu. V objektu bude vybudováno 10
malometrážních bytů, velká jídelna, ordinace obvodního lékaře a také menší prostory
k poskytování služeb. Na vlastní stavbu pochopitelně musíme nejprve sehnat
spolufinancování.
Další projektové dokumentace se zpracovávají na statické zajištění dalších částí hradu a
pochopitelně na napojení vrtu. Problémy máme s projektovou dokumentací k aktualizaci
územního plánu. Ing. Wízner totiž zpracování ÚP značně podcenil a nesplnil, přes telefonické
i písemné urgence, žádný z dohodnutých termínů.
V příštím roce bychom chtěli nechat zpracovat projekty také na zateplení domu čp. 12 a podle
zkušeností s novým vrtem též na další možné posílení zdrojů pitné vody.
Projektovou dokumentaci v současné době máme na přístavbu a rozšíření kapacity mateřské
školy (rozpočet 1,2 mil. Kč), na rekonstrukci komunikace Pod Hřištěm (rozpočet 5 mil. Kč) a na
výstavbu dětského hřiště v dolní části obce (rozpočet 800 tis. Kč). Tyto akce budou realizovány
v roce 2021 v případě zajištění spolufinancování (výjimkou je rozšíření kapacity MŠ, které bude
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obec financovat i bez dotace). U všech těchto akcí jsme v prosinci tohoto roku požádali MMR
ČR o dotaci.
V případě, že nám to rozpočet dovolí (nevíme, jak se projeví výpadek daní, ke kterému dojde
díky koronaviru a také díky daňovému balíčku vlády), bychom chtěli pokračovat v opravách
chodníků a zdí na hřbitově, opravách místních komunikací po realizaci pokládky kabelů NN,
úpravách zeleně atd.

Závěrem
Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům za spolupráci a pochopení. Někteří i v této velmi
těžké a problematické době odvedli velký kus práce. Stačí si připomenout všechny ty, kteří
pracují s mládeží (fotbalisté, hasiči, rybáři, vodáci, pracovníci školy, členové kulturní komise
apod.). Je potřeba pogratulovat našim knihovníkům. Vždyť naše knihovna byla opětovně
vybrána k reprezentaci kraje. Ministr kultury udělil naší knihovně cenu „Knihovna roku 2020“.
Přál bych si, aby byl rok 2021 klidnější. Současně bych si přál, abychom k sobě v roce 2021
projevili více ohleduplnosti a postupně se vraceli k zásadám dobrého společného soužití a
spolupráce.
Všem Vám přeji hlavně hodně zdraví, klidu, pohody a také úspěchů v osobním i pracovním
životě.
Místostarosta obce

Mikuláš netradičně
Omezování shromažďování a omezení
kulturních akcí se rozhodně neslučují
s MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU. Místo
tradiční nadílky, kterou organizuje obec
ve spolupráci s Oldivadlem v našem
kině, proběhlo předávání balíčků přímo
ve škole (MŠ i ZŠ). Děti zde navštívil
Mikuláš s čertem a andělem. Další
novinkou byly roušky. Viděli jste již
anděla s respirátorem? Ale myslím si,
že to dětem nevadilo. Těm úplně
nejmenším balíčky odnesli zaměstnanci
úřadu do místa bydliště.

Z činnosti dobrovolných hasičů
Rok 2020 pro nás začal velkými plány. Měli jsme naplánováno spoustu společenských a
sportovních akcí, soutěží pro naše Hasičata a také moře práce okolo hasičárny a techniky.

7

Ovšem už v březnu nám plány přerušil Coronavirus. Protože byl omezený počet lidí, kteří
se mohli scházet a zároveň se objevil obrovský nedostatek roušek, začali jsme je šít. Několik
našich členů se
scházelo téměř
obden
v hasičárně, kde
jely dva šicí
stroje na plné
obrátky, stříhalo
se, žehlilo a
balilo.
Nakonec
jsme
vyrobili
kolem
500
roušek.
Naše
roušky putovaly
do Nemocnice
v Teplicích na gynekologické oddělení (30 ks), do Nemocnice Na
Homolce v Praze, spolu s desinfekcí, kam se dokonce uskutečnily
dva závozy v počtu 250 ks. V období Velikonoc jsme vytvořili Rouškovník, na který jsme
pověsili postupně 150 ks roušek a dalších zhruba 70 ks jsme rozdali jednotlivcům.
Začalo léto a konečně přišlo rozvolnění, které se dotklo nejvíc našich Hasičat. Jelikož se
doháněly co nejvíce soutěže, které byly naplánovány, začalo velké trénování na požární útoky
a nově také disciplíny požárního sportu. Času na trénink bylo málo a muselo se vyjet. Děti
odstartovaly domácí soutěží v Kostomlatech a pokračovaly v Duchcově, Štrbicích, Lhenicích a
zakončily soutěží v Teplicích, kde se umístily na krásném 3.místě. Do uzavření sezóny jim
chyběl už jen Branný závod, který se z důvodů pandemie neuskutečnil. Velice děkujeme
trenérům, kteří jim věnují svůj volný čas a neustále je motivují k lepším výkonům.

Zároveň chceme touto cestou poděkovat panu Vlastíkovi Vlčkovi ze Lhenic, který našim
trenérům a dětem pomáhá v začátcích požárního sportu a to nejen radou, ale i vybavením a
umožněním trénovat na dráze ve Lhenicích.
Velké poděkování patří Obci Kostomlaty pod Milešovkou za zakoupení nového vozu VW
Crafter DA-L1Z pro VJSDH. Tento vůz převzali zástupci SDH – starosta p. Jaroslav Hájek,
velitel VJ p. Václav Charamza a p. Stanislav Skála dne 7. 12. 2020 v autosalonu NH Car
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v Praze. Určitě je to veliký vánoční dárek pro hasiče a hlavně velký pomocník pro práci
výjezdové jednotky, která pomáhá nám všem.
A protože tento rok opravdu nepřál kulturnímu životu, spojili se hasiči, fotbalisté a vodáci
a pro všechny děti postavili Strom přání, na který si můžete napsat a zavěsit své osobní
přáníčko. Ze všech těchto přání vytvoříme připomenutí zvláštního roku 2020 – ale to se ještě
nechte překvapit.
Chtěli bychom za SDH Kostomlaty p. M. popřát všem občanům krásné vánoční svátky,
hodně zdraví a pohody do dalšího roku, buďme k sobě všichni ohleduplní a neklesejme na
mysli, protože všechno jednou začíná, ale také končí!
KRÁSNÉ VÁNOCE A HODNĚ ZDRAVÍ DO ROKU 2021!
Z činnosti výjezdové skupiny JSDH:
27.-30.4.2020 – pomoc při hašení skládky Lukavec
8.8.2020 – úklid spadlého stromu na vozovce
12.8.2020 – odstranění nebezpečné větve ze stromu nad silnicí
17.11.2020 – pálení klestu – planý poplach
4.12.2020 – technická pomoc při vyproštění havarovaného vozidla z příkopu
Monika Krupičková, SDH Kostomlaty pod Milešovkou

Fotbalový klub Kostomlaty
Letošní rok, nesoucí se ve jménu koronaviru, zamíchal plány snad každému, fotbalovou
veřejnost nevyjímaje. S přicházejícím jarem se náš fotbalový klub chystal pilně do další sezóny.
Bohužel jarní část soutěží vůbec nezačala, a tak jsme měli dlouhou nucenou přestávku. Po létu
natěšeni na hru zahájily všechny týmy konečně své soutěže, aby po desátém kole bylo opět
sportovnímu konání odzvoněno. Tak zbyl čas aspoň na malé bilancování.
Vezmeme to od začátku, a to naší členskou základnou. V současné době má klub 72
aktivních členů, z toho je 27 dětí do 18 let, spolu s mládeží do 23 let máme dokonce 45 aktivních
mladých fotbalistů. Ale momentálně u nás hraje i více dětí, protože někteří hráči mají členství
v jiných klubech a naopak. Jak je možné?
Protože dětí je velké věkové spektrum a všem chceme umožnit hrát fotbal ve svých
kategoriích, spolupracujeme s partnerskými kluby ze Rtyně a z Ohníče. Spolupráce je založena
na sdružování mužstev v mládežnických kategoriích. Takže třeba náš klub disponuje mladší i
starší přípravkou, které jsou obě sdružené s přípravkami Baníku Ohníč. Tím je v obou
přípravkách zajištěn dostatek hráčů a mohou tak regulérně hrát svoje soutěže, které se
v současné době odehrávají formou satelitních turnajů. Kategorie mladších žáků zase funguje
u nás a doplňují ji děti z Ohníče. Již čtvrtý rok máme i družstvo dorostu, sdružené nově s
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týmem ze Rtyně. Dorostenci hrají krajskou soutěž, a to z důvodu absence okresní soutěže
dorostu na Teplicku. Kupodivu se v silnější soutěži neztratili a svými výkony se ostatním
vyrovnají. Mimo to se účastníme s našimi nejmenšími tzv. Bambini turnajů, kde se děti do
šesti let seznamují hravou formou s fotbalem.
Tato poměrně složitá výpomoc je dost náročná na organizaci, ale umožní všem hráčům
aktivně a hlavně regulérně hrát soutěžní utkání v rámci regionu. Věkový posun dětí se v
podstatě
řeší
každou
nadcházející sezónu. Bez
spolupráce mezi menšími
kluby by to dnes bohužel
nešlo.
Obce
logicky
nemají takovou hráčskou
základnu jako třeba ve
městech. A to ještě spousta
dětí,
hlavně
těch
nejšikovnějších,
již
v útlém věku odchází do
teplických
týmů
na
zkušenou. Jdeme proto
cestou náborů, dobrou
prací s dětmi apod. a
snažíme se tak minimálně udržet a ještě lépe rozvíjet juniorskou členskou základnu. Ve větších
městech mají třeba i možnosti placených trenérů, my vedeme mužstva sami a ve volném čase.
I to zapříčiňuje velké časové vytížení všech, kteří do vesnického fotbalu dělají.
Dalším stálým a tradičním družstvem je náš tým dospělých. Sezónu začal v druhé okresní
soutěži po boku soupeřů z teplického regionu a po předčasně ukončené sezóně se drží na prvním
místě, které by zaručovalo postup výše. I mezi dospělými nyní hodně sázíme v rámci
patriotismu na cestu odchovanců, tzn. hráčů, kteří vzešli z našich mládežnických kategorií.
Nikdy nebylo v našem dospělém týmu tolik místních hráčů, nebo i těch, kteří sice nebydlí
v přímo v Kostomlatech, ale s fotbalem zde začínali a dlouho tu už působí. Místní je i současný
trenér a realizační tým.
V době uvolnění
nouzového stavu nyní
plánujeme zimní přípravu
všech mužstev. Loni se
v této zimní době odehrála
spousta
turnajů
a
přípravných utkání. Muži s
dorostenci trénovali v rámci
klubového partnerství s FK
Teplice na umělé trávě Na
Stínadlech, děti využívaly
místní tělocvičnu, ale i větší halu ve škole v Žalanech. Muži absolvovali i soustředění, které
bylo trenéry skvěle připraveno. Obě přípravky a mladší žáci se nyní chystají na tréninky do
tělocvičen v Kostomlatech a v Hostomicích. Svaz připravuje i zimní ligu, aby nucená přestávka
nebyla pro děti tak dlouhá.
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O dalším konání klubu vypovídá i místní fotbalový areál a kulturní činnost klubu. Za
poslední roky se podařilo na hřišti vybudovat posezení pro diváky, opravila se léty zkoušená
brankoviště, udržuje se hrací plocha nejen pro zápasy a tréninky, ale i pro obecní akce zde
konané, kiosek i klubovna dostaly novou střechu, vylepšily se ploty kolem areálu, aby se
zamezilo škodám černou zvěří a dalším nezvaným návštěvníkům, upravily se prostory a zeleň
kolem hřiště. V rámci nucené pauzy si hráči sami zrekonstruovali kabiny a šatny a odvedli velký
kus práce společně s trenéry a výborem klubu. Velké starosti a spoustu práce nám v posledních
suchých létech přidělává i závlaha hřiště. Přesto pořád je a bude na hřišti práce dostatek.
Každý rok pořádá Divadlo za brankou tradiční lampiónový průvod spojený s uvedením
klasických pohádek a opékáním buřtů, kiosek na hřišti je k dispozici během sezóny několik dní
v týdnu a nejen pro členy klubu, ale i pro ostatní návštěvníky. Posezení si oblíbily třeba i
maminky s dětmi, protože zde máme i pískoviště a děti na hřišti jsou pro ně na očích a v bezpečí.
Tradiční fotbalový ples jsme letos nepořádali v obvyklém prostředí, ale plánovali jsme zkusit
nový model jakési Všespolkové jarní zábavy, která se měla konat na našem náměstí. Jak
z názvu vyplývá, na organizaci akce by se podílely všechny zájmové obecní spolky. „Jarní“
zábava se odložila kvůli nouzovému stavu na neurčito, stejně jako tradiční Turnaj Kostomlat,
jehož jsme měli být po třech letech letos opět pořadateli.
Co říci závěrem? Dělat vesnický fotbal není legrace. A to doslova. Spousta hodin na hřišti,
na trénincích, nepočítaně cest na zápasy, starost o děti, leckdy maminkovská péče, práce při
údržbě areálu, ale vše s vědomím, že je to pro správnou věc. Rozvíjení a podpora sportovního
ducha od dětí až po dospělé má určitě svůj smysl. Chtěl bych jménem klubu poděkovat všem,
kteří se i tím nejmenším podílejí na chodu klubu, výkonnému výboru, trenérům, vedoucím
mužstev, všem příznivcům i fanouškům, pomocníkům v rozličných činnostech při údržbě hřiště
a zázemí, rodičům dětí, sponzorům. Velký dík patří hlavně vedení obce za stálou podporu
fotbalu a sportovní činnosti v obci všeobecně.
Fotbalu zdar!
Petr Bláha
FK Kostomlaty p.M. z.s.

Z činnosti Místní lidové knihovny
---08/2020 až 12/2020 --- Začátkem srpna byl k životnímu jubileu paní Dědičové předán pamětní list a byla pořízena
fotodokumentace z oslavy.
- Knihovníci byli nominováni do soutěže Knihovník Ústeckého kraje. V pondělí 10. srpna se dostavila
hodnotící komise.
- Rovněž i knihovna byla nominována do celostátní soutěže Knihovna roku 2020. Knihovnu navštívila
25. srpna komise, která se během půldruhé hodiny seznámila s vybavením a činností knihovny a
podporou obce a spolků.
- Z prvního školního dne
letošních prvňáčků 1. září byla
pořízena fotodokumentace a
bylo vyhotoveno fotografické
tablo pro každého prvňáčka.
- Následující den knihovník
dokumentoval i otevření nového
dětského hřiště.
- Knihovníci se zúčastnili 9. září
školení v Regionální knihovně
Teplice na nový knihovnický
program Tritius. První půjčování
v novém programu bylo 22. září.
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- Folklorní festival 12. září byl natočen knihovníkem na video a DVD je k dispozici.
- Již po šestnácté se sešli knihovníci, či spíše
knihovnice, zejména z malých, vesnických
knihoven na celostátním setkání ve dnech 17.
až 19. září. Hostitelem byla Místní knihovna
Pavla Křížkovského Holasovice (Knihovna
roku 2018), Sekce veřejných knihoven SKIP,
Knihovna Petra Bezruče v Opavě,
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
a SKIP 10. Účastníci si užili tři dny plné
přátelství, příjemných zážitků a samozřejmě i
krajových dobrot. I když přípravy
komplikoval protivný koronavirus, bude mít
téměř čtyřicítka účastníků milé vzpomínky.
- Na poslední chvíli, na přelomu září a října, než se kvůli koronaviru zakázaly hromadné akce,
podařilo se uskutečnit odložené jarní setkání knihovnických seniorů SKIPu v Broumově, Původní
čtyřicítka účastníků se nakonec smrskla na třicítku. Ubytování bylo opravdu originální v mnišských
celách broumovského kláštera. Zahájení proběhlo v broumovské, městské knihovně, po kterém
následovala prohlídka kláštera.
Druhý den byl opravdu náročný. Na programu byla prohlídka náchodské městské knihovny, oběd v
chatě Peklo, prohlídka zámku v Novém Městě nad Metují se závěrem v tamní Městské knihovně.
Poslední den patřil procházce Babiččiným údolím, obědu ve Zliči a zakončením v České Skalici.
Účastníci se všichni ve zdraví vrátili domů, plni příjemných zážitků a staronových přátelství.
- Vyhlášení výsledků soutěže Knihovník roku 2020 proběhlo 5. října v Severočeské vědecké knihovně
v Ústí nad Labem. Kostomlatští knihovníci obhájili titul z roku 2014.
- Vyhlášení výsledků soutěže Knihovna roku 2020 se mělo uskutečnit 7. října v pražském Klementinu.
Z důvodu omezeného shromažďování bylo vyhlášení přesunuto na 26. listopadu.
- Knihovna byla od 22. října opět uzavřena dle vládního nařízení.
- Videokonference sekce veřejných knihoven z celé republiky se 23. listopadu zúčastnili i kostomlatští
knihovníci.
- Tiskovou zprávou Ministerstva
kultury ČR dne 26. listopadu
byly vyhlášeny výsledky letošní
soutěže Knihovna roku.
Kostomlatská knihovna je mezi
třemi nejlepšími knihovnami
v republice. Slavnostní
vyhlášení proběhne až v roce
2021.
- Nabídnuté možnosti půjčování
přes „okénko“ využila 1.
prosince jedna čtenářka.
- Od 8. prosince je knihovna
opět otevřena při dodržování
hygienických opatření.
Doufejme, že již napořád.
- Metodická návštěva z Regionální knihovny proběhne 9. prosince i s dovozem nových knih.
- S politováním sdělujeme, že letošním rokem skončilo setkávání učitelů z „padesátých“ se svými
žáky. Dvacet let trvající tradici budou mít účastníci ve vzpomínkách. Velký dík patří zejména paní
učitelce Silnicové a její přítelkyni paní učitelce Hrabákové.

Pohodové sváteční dny a mnoho dobrého v příštím roce, čtenářům a příznivcům přejí,
Hana a Miroslav Bláhovi * Místní lidová knihovna * Kostomlaty pod Milešovkou
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Les v době kůrovcové kalamity
Jen málokdo si asi nevšimnul, že v okolí Kostomlat, ale zdaleka nejen tady, probíhá ve větší
míře těžba dřeva, v drtivé většině ve smrkových porostech. Bohužel tento rok byl ve znamení
nejvyšších těžeb za poslední roky. Způsobila to kůrovcová kalamita, která probíhá téměř v celé
Evropě. Primárním důvodem těchto přírodních excesů je dlouhodobý vláhový nedostatek.
Prožíváme velmi suchá léta, teplý podzim, zimu téměř bez sněhu a prudký nástup jara. Porosty
prvotně oslabené suchem jsou pak následně napadány škůdci, mezi nimiž je nejzásadnější a
nejvíce zmiňovaný Lýkožrout smrkový.
Ačkoli je nyní chladný a vlhký podzim, léto bylo suché a přírodě tak citelně chybí spodní
voda. Tento klimatický model bohužel už trvá několik let. Zachránit by to mohl dostatek sněhu
v zimě, ale toho se nedostává dlouhodobě. Bohužel tato situace se neprojevuje ve svém
důsledku jen na smrku ztepilém, ale ve velkém chřadnou třeba modříny, borovice, javor a i
bříza, která bývala vždy průkopnickou dřevinou.
Kalamity různého druhu napadají lesy s železnou pravidelností. Když pomineme větrné
epizody, kterých bylo za poslední roky také dost, jsou nejzásadnějším činitelem škůdci.
Poslední kalamita podobně velkého rozsahu proběhla v českých zemích kolem roku 1920, kdy
se přemnožil nenápadný
motýlek Bekyně mniška.
Její housenky svým žírem
na listech a jehličí
způsobily
obrovskou
kalamitu, která postihla
třetinu
výměry
lesa
v Čechách (asi 600 tis.
ha). Z té doby pochází i
fotografie, na níž je vidět
skoro
kompletní
odlesnění Březiny. Při
porovnání
s dnešní
situací jsme tom ještě
dobře.
Vlastníci lesa samozřejmě rozsáhlé holiny zalesnili, ale vznikly tak stejnověké lesy, které
nyní po sto letech dospěly do fáze, kdy probíhá jejich obnova. Kůrovec tuto obnovu v podstatě
jen uspíšil, přesto to není zdaleka ideální stav, protože se musí v jednu dobu zpracovat velké
množství dřeva, které je nyní na přesyceném trhu obchodováno hodně pod reálnou cenou a do
budoucna nám smrk bude citelně chybět ve zpracovatelské sféře. S touto situací se musíme
vyrovnat stejně, jako to zvládli naši předchůdci. Bohužel musíme všichni přijmout tuto hořkou
skutečnost a brát konec něčeho jako začátek nového. Naše generace se prostě zrovna setkala
s určitým přírodním procesem a nám nezbývá než pro naše potomky vypěstovat les nový.
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Musíme se tak smířit s faktem, že smrk postupně zmizí z krajiny, ale zde v převážně
listnatém Českém středohoří to naštěstí nebude tak citelný zásah pro přírodu, jako třeba na
Vysočině či tam, kde byly pěstovány téměř souvislé smrkové lesy. Jednoduše řečeno, pokud se
ve Středohoří vytěží všechen kůrovcem napadený smrk (je ho tu cca 10% výměry), zůstane
nám stále velký souvislý komplex listnatých lesů a škoda na ekosystémech a krajinném rázu
nebude tam zřetelná. Nám lesníkům ale začnou práce, které bohužel nejsou veřejností vnímány
tak, jako samotná těžba dřeva. Holiny se musí nejen zalesnit, ale předem připravit – uklidit
klest, ochránit oplocenkami proti zvěři... To obnáší určité činnosti, pohyb techniky v lese, často
i omezení turistiky. Snaha je chovat se šetrně, ale leckdy se to bohužel úplně nedaří. Vždy se
třeba počítalo s tím, že v zimě mrzne a práce probíhají hlavně v tomto období. Dnes s tím už
nelze moc počítat, a tak se občas neradi musíme brodit blátem a nadměrně opotřebovávat lesní
cesty. Buďte tedy shovívaví v našem konání, nějaký čas bude trvat, než se vše po intenzivních
těžbách vrátí do normálu.

Rádi v lese přivítáme návštěvníky, turisty, slušné lidi, kteří pro naší práci mají pochopení.
Chtěl bych poděkovat i mnohým našim občanům, kteří nezištně uklízejí odpadky, aktivně se
zajímají o život v lese a starají se o místo, kde žijí. Je skvělé zjistit, že lidé už nevnímají les jen
jako zdroj palivového dřeva, ale jako důležité přírodní prostředí.
Neodpustím si ještě jednu polemiku o současném „koronavenčení“. Do lesa se přicházejí
kvůli nouzovému stavu vyvětrat lidi, kteří dosud do přírody neměli potřebu jít. V podstatě je to
správné, že dle doporučení navštěvují les, pokud by ale neblokovali vjezdy do lesa a nebránili
tak současné zvýšené i víkendové činnosti v lese.
Snad tento článek trochu rozšíří obzory veřejnosti a pomůže neznalým vnímat růst lesa,
přírodní procesy, pochopit a možná i ospravedlnit práci lesníků v této složité době.
Lesu zdar.
Petr Bláha
revírník LČR

• Obecní úřad je od 22.12.2020 až do 3.1.2021 pro veřejnost uzavřen
• Všechny neuhrazené poplatky je možno poslat převodem nebo složenkou do 23.12.2020 na
účet obce 3427501/0100.
• Vánoční mše v kostele sv.Vavřince dne 24.12.2020 se nekoná vzhledem k vládním nařízením
k současné situaci
• První týden v roce 2021 bude svozový pro všechny nádoby (popelnice 1x14D se budou svážet
dvakrát za sebou
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Starostka obce děkuje:
p.Luboru Novákovi a p.Marcelu Medunovi
za finanční dar pro děti MŠ - Mikulášská nadílka

Kulatá životní jubilea srpen-prosinec
75-95let
Nimrichter Vladimír
Vajdová Marie
Jelínková Alena
Procházka Bedřich
Nimrichterová Božena
Bláha Miroslav
Faigl Václav
Eimannová Erna
Přejeme pevné zdraví do dalších let

Zastupitelé obce a pracovníci obecního úřadu přejí všem našim občanům krásné
prožití svátků vánočních, šťastný nový rok plný pohody, zdraví a spokojenosti

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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