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Váš průvodce památkami a historií Kostomlat

Nálezy z hradu Kostomlaty
Současný pohled od Hlavní ulice na dnešní park a náměstí známe. Stejný pohled v minulosti
býval podstatně jiný, jak nám ukazují následující zobrazení:

Na první ukázce je vidět pohled od Hlavní ulice. Místo parku zde býval rybník, který sloužil
jako retenční nádrž pro mlýn. Mlýn se nacházel pod hrází na místě dnešní hasičské zbrojnice.
Ještě jeden mlýn v Kostomlatech býval v objektu bývalé hájovny, nad kterou jsou dva rybníky,
které sloužily též jako retenční nádrže. Rybník zanikl v 60tých létech 20. století. V té době byl
zavezený a upravený na park. V pozadí je vidět obytná budova bývalého statku. Zbouráním
většiny částí statku a vytvořením náměstí se podstatně změnil pohled na historickou část obce.
Odkryl se pohled na zámek a kostel.
Na druhém zobrazení (grafice) je pohled od
bývalého statku k Hlavní silnici. Rybník je
zde tedy zobrazen z protější strany. Na hrázi
stojí hrázděný dům (vpravo), pod kterým
býval zmíněný mlýn.

Ladislav Faigl
hrad.kostomlaty@seznam.cz
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Výpis ze zápisu ze zasedání ZO Kostomlaty p.Mil. konaného dne 11.4.2022 v budově
obecního úřadu v Kostomlatech p.Mil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu č.1/2022
Bod10)
Smlouva o dílo
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Smluv o dílo
Návrh usnesení
a) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a firmou Jobtako, Postřižín , týkající se akce: Hrad Kostomlaty – odstranění havarijního stavu
hradních zdí 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 Telkont Teplice , týkající se akce: Přechod pro chodce na ulici Hlavní dle cenové
nabídky , 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 firmou Herkul Obrnice , týkající se akce: Obnova místní komunikace pro pěší a cyklistiku
dle cenové nabídky , 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 firmou Projekty Chladný, Praha 1 , týkající se zhotovení PD – oprava místní komunikace –
Radovesická ulice - ulička dle cenové nabídky , 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 ing. Novotným, Osek , týkající se zhotovení PD – VO pro ulice Hlavní, Světecká dle cenové
nabídky , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy.
Bod 11)
Příkazní smlouvy
Návrh usnesení
a) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Příkazní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a Hanou Pastyříkovou, Nížkovice , týkající se akce: Hrad Kostomlaty – odstranění havarijního
stavu hradních dle cenové nabídky , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této
smlouvy
b) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Příkazní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a Hanou Pastyříkovou, Nížkovice , týkající se akce: Obnova místní komunikace pro pěší a
cyklistiku dle cenové nabídky , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
c) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Příkazní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a Hanou Pastyříkovou, Nížkovice , týkající se akce: : Přechod pro chodce na ulici Hlavní dle
cenové nabídky , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
Bod 12)
Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a Městem Ledvice, týkající se poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na zakoupení pomůcek pro ZŠ
Kostomlaty, a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
Usnesení č.20 bylo schváleno
Smlouvu o poskytnutí dotace
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a Obcí
Světec, týkající se poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč na zakoupení pomůcek pro ZŠ Kostomlaty, a pověřuje
starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
Usnesení č.21 bylo schváleno
Bod 13)
Porovnání položek pro výpočet cen pro vodné a stočné za rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Porovnání položek pro výpočet cen pro vodné a stočné za rok 2021
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Bod 14)
Cenový výměr č.1/2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenový výměr č. 1/2022 – stanovení ceny za dodávku pitné vody a odvádění
odpadních vod pro rok 2021
Bod 15)
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek Obce Kostomlaty p.Mil. a ZŠ a MŠ Kostomlaty a
Mikroregionu Svornost za rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Konečnou inventarizační zprávu obce , ZŠ a MŠ Kostomlaty
a Mikroregionu Svornost za rok 2021
Bod 16)
Plán financování vodovodů a kanalizací
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování vodovodů a kanalizací - Obec Kostomlaty
Bod 17)
Zpráva o poskytování informací
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o poskytování informací obce a mikroregionu Svornost za rok 2021
Bod č.18)
Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-4019306/001
uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil.a ČEZ Distribuce Děčín, týkající se zřízení věcného břemene – zemního
kabelového vedení NN část Hřbitovní v k.ú. Kostomlaty , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu
Krejskovou podpisem této smlouvy
Bod 19)
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Kostomlaty , obce za rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje:
a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Kostomlaty a ukládá převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Kostomlaty ve výši 3 616,44 Kč do rozpočtu zřizovatele podle § 28 , zákona č. 250/2000 Sb.,
b) Hospodářský výsledek obce za rok 2019 ve výši 3 521 676,95 Kč
Bod 20)
Volba členů do školské rady
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje do Školské rady p. Bláhu P. , p. Seiferta O.
Smlouva o umístění zařízení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o umístění zařízení ( bezúplatná ) uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a ČEZ Distribuce Děčín, týkající se umístění 5 lamp VO na sloupech ČEZu - pro Cihelnu
Mgr.Eva Krejsková
Starostka obce

Sběrný dvůr – ano či ne aneb kam s odpadem, který nelze
vytřídit
V poslední době jsme zaznamenali několik dotazů, které se týkají uložení odpadu, který nelze
vytřídit (většinou se jedná o velkoobjemový odpad – např. starý nábytek apod.). Počet těchto dotazů
se ještě zvýšil po nepříliš zdařilém příspěvku jednoho ze zastupitelů na FACEBOOKU. Z tohoto článku
vyplývá, že má obec za povinnost zřídit sběrný dvůr, kam mohou občané odpad ukládat. Pomineme-li
skutečnost, že je článek reakcí na „pohozené“ kartony u polozapuštěných kontejnerů (nádob na papír
totiž máme v obci opravdu dostatek a stačilo karton pouze natrhat či nařezat a skutečně pochybujeme
o tom, že ten, kdo papír raději pohodí ke kontejnerům, půjde s několika kusy papíru do sběrného
dvora), pokusíme se věnovat otázce sběrného dvora.
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Co by pro obec zřízení sběrného dvora znamenalo? Budeme citovat z článku Profi Press.
„Vybudování sběrného dvora obcí je nákladná záležitost: od zpracování projektu, vyřízení
administrativních záležitostí po vlastní provoz, kdy je obec nucena hradit náklady spojené s
vybavením a obsluhou sběrného dvora, energie apod. Náklady na zřízení standardního dvora
provozovaného obcí se pohybují v průměru okolo 1 000 000 Kč. Náklady na roční provoz se pak
pohybují ročně v nákladu okolo 400 000 Kč. V těchto nákladech nejsou zahrnuty náklady spojené s
odstraněním odpadů.“
Pro upřesnění uvádíme, že sběrný dvůr musí mít mimo jiné nepropustné manipulační plochy
s bezodtokovou jímkou, musí být řádně zabezpečen a něco stojí i potřebná technika a obsluha
dvora. Část těchto nákladů by měla pochopitelně vliv na výši obecních poplatků.
A musí vůbec obec sběrný dvůr zřídit? Ne, obec tuto povinnost nemá. V případě, že není
v obci sběrný dvůr zřízen, „má obec za povinnost 2x ročně zorganizovat mobilní sběr“.
K třídění a ukládání odpadu se v obci snažíme přistupovat zodpovědně. Od začátku letošního
roku jsou občanům k dispozici bezplatně DUO nádoby na papír a plast. Nadále můžeme ukládat BIO
odpad a sklo do 1100 litrových kontejnerů na několika místech v obci. V provozu jsou i polozapuštěné
kontejnery na papír, plast a sklo na autobusové zastávce a u kostela. Elektroodpad, kovy a oleje
můžeme (po dohodě, resp. po předání informace pracovníkům OÚ) ukládat u budovy obecního úřadu.
Nejméně 2x ročně organizujeme svoz „nebezpečného odpadu“. Určitým nedostatkem byla likvidace
rozměrnějšího odpadu, který nelze vytřídit. Z tohoto důvodu jsme od ledna 2022 zavedli možnost
ukládat tento odpad (jedná se především o starý nábytek, vybavení bytů apod.) do velkoobjemového
kontejneru nad čističkou. Vytvořili jsme zde další „sběrné místo“. Informaci o tom, že občané mohou
odpad, který nelze vytřídit, ukládat do obecního kontejneru, jsme uveřejnili prostřednictvím obecního
rozhlasu.
Vzhledem k tomu, že zatím není o tuto službu velký zájem, nestanovila obec konkrétní hodiny,
kdy je možné odpad přivést. Uložení odpadu je tedy možné dohodnout telefonicky na lince
417 871 025 (v pracovní době OÚ).
Občané si mohou odpad přivést a složit do kontejneru a to bezplatně. V případě, že nemají
možnost vlastního odvozu, je možné si objednat odvoz a složení u obce. Tato služba je však placená.
A jaký odpad není možné na sběrném místě ukládat? Jedná se především o všechny druhy
odpadu, které lze třídit (tzn. papír, plast, sklo, elektromateriál, oleje, BIO odpad…), nebezpečný odpad
(svážíme 2x ročně), pneumatiky a větší množství stavební suti.

Třídění plastu a papíru
Od ledna 2022 mohou naši občané bezplatně využívat DUO nádoby na třídění plastů a
papíru. Ačkoliv se jedná o „zkušební“ provoz, část občanů k třídění přistoupila velmi zodpovědně.
Za první čtvrtletí jsme za tříděný odpad od společnosti Marius Pedersen obdrželi 70 tis. Kč (v
minulém roce jen 40 tis. Kč), tedy o 30 tis. Kč více jak v minulých letech. Dobrou zprávou je to, že
tato částka může částečně pokrýt zvyšující se náklady na svoz a likvidaci odpadu.
Ke svozu a likvidaci komunální odpadu musíme uvést ještě jednu informaci. V prvním
čtvrtletí tohoto roku byl rozdíl mezi výdaji a příjmy za svoz a likvidaci komunálního odpadu 190 tis.
Kč. Tuto částku obec doplácí především za bezplatné DUO nádoby a dále za navýšení
předpokládaného objemu (velikosti) nádob na svoz komunálního odpadu u části občanů.
Žádáme občany, kteří nádobu na komunální odpad nenaplní, aby si zažádali o menší
nádobu.
Všem občanům, kteří přistupují ke třídění odpadu zodpovědně, děkujeme a doufáme,
že se k nim v následujícím období připojí i další.
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Informace k zásobování pitnou vodou
Po roce se nám opět vrátilo sucho. Ačkoliv je zatím přítok vody do našich vodojemů stabilní,
nemůžeme si dovolit s pitnou vodou plýtvat. Pitná vody rozhodně není určena k napouštění bazénů
(můžete si objednat cisternu od SčVK Teplice), mytí motorových vozidel a intenzivnímu zalévání.
A proč o této skutečnosti píšeme právě teď? Odpověď je jednoduchá. V neděli dne 15.5.2022
zaregistrovali občané v nejvýše položených místech obce podstatné snížení tlaku pitné vody. Ačkoliv
byly vodojemy téměř plné, enormní odběr pitné vody snížil velmi výrazně tlak v obecním vodovodu.
Pro ilustraci uvádíme, že se v neděli odpoledne pohybuje odběr pitné vody v rozsahu 1,5-2,0 litrů za
sekundu. Tento odběr odpovídá 130-170 m3 pitné vody. Je pochopitelně vyšší než v pracovních
dnech, kdy průměrná spotřeba dosahuje 115-120 m3.
Dne 15.5.2022 jsme však odpoledne odebírali až 3,4 litrů pitné vody za sekundu, což
odpovídá odběru 294 m3. To je zatím náš neslavný rekord. Takto vysoký průtok musí
pochopitelně snížit tlak ve vodovodu a nepomohou nám ani navýšené zdroje pitné vody ani
žádné posilovací stanice. Důvod tohoto obrovského odběru vody snad ani nemusíme
popisovat. Opět se projevili mezi námi sobci, kteří upřednostňují svůj trávník před základními
potřebami svých sousedů. A koho tím myslíme? Stačí se podívat ráno a večer na automatické
zalévání trávníků těch, kteří nemají vlastní studnu ani dostatečné zásoby dešťové vody v nádržích.
Je evidentní, že obec musí opětovně přijmout vyhlášku, která bude zalévání, mytí aut a
napouštění bazénů regulovat (zakazovat).

Investiční akce
Od června tohoto roku by měly být zahájeny práce na třech akcích. Firma HERKUL a.s., která
zakázku vysoutěžila, bude rekonstruovat zbývající část „ULIČKY“. Projekt „Rekonstrukce místní
komunikace pro pěší a cyklistiku“ za 2,7 mil. Kč by měl být dokončen nejpozději do konce září
tohoto roku. V současné době ještě čekáme na rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
možném přidělení dotace z Programu obnovy venkova.
Zvýšit bezpečnost našich občanů by měl projekt „Přechod pro chodce na ulici Hlavní
v Kostomlatech pod Milešovkou“. Realizaci projektu jsme ve výběrovém řízení zadali společnosti
TELKONT s.r.o., která by měla akci dokončit do 31.8.2022. Smluvní cena díla je 570.425,-Kč.
V měsíci červnu začne společnost JOBTAKO s.r.o. s realizací projektu „Oprava a konzervace
severní a západní stěny hradu Kostomlaty“. Společnosti za stavební práce, které jsou zaměřeny
na odstranění havarijního stavu dvou hradních zdí, zaplatíme 1.448.348,-Kč. Na projekt nám byla
schválena dotace z KÚ Ústeckého kraje ve výši 500 tis. Kč. Stavební práce by měly být ukončeny
v listopadu tohoto roku.

Připravujeme
Ačkoliv jsme počítali, že v letošním roce zahájíme realizaci dalších projektů, museli jsme
naše plány přehodnotit. Velkým problémem je totiž zajištění projektové dokumentace. Projektanti
jsou vesměs velmi vytíženi a tak se zpracování projektových dokumentací protahuje. V současné
době se zpracovává PD na výstavbu nových kabin (nového zázemí) na fotbalovém hřišti,
projekt na stavbu přírodovědné učebny u II. stupně ZŠ (oba projekty zpracovává p. Pavlát).
Dále ing. Šimmer zpracovává PD na zateplení domů čp. 126 a 12 (zde jsme museli vypovědět
smlouvy s původním zhotovitelem, který na projektu téměř rok nepracoval). Ing. Wízner zpracovává
PD na II. etapu zasíťování ulice Štěpánovská a dokončuje práce na ÚZEMNÍM PLÁNU obce. V měsíci
dubnu jsme nechali vypracovat další PD na rekonstrukci VO (vrchní část ulice Hlavní a část ulice
Světecké) a PD na rekonstrukci části místních komunikací.
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Kulturní akce
Epidemiologická situace nám na jaře umožnila zorganizovat několik kulturních akcí.
Navázali jsme na dobu před COVIDEM a připravili pro děti a rodiče již tradiční MAŠKARNÍ PLES. Ples
byl tentokráte v režii paní Karolíny Gudasové, které s přáteli pro děti připravila vystoupení populární
dvojice KAROL a KVÍDO. V nově opraveném sále obecního úřadu se rozezněly známé dětské písničky
„Jak se hladí hadí“, „Mlsný medvěd“ atd. Vystoupení sestry našeho hokejového reprezentanta
Radko Gudase děti i rodiče nadchlo.

Naši hasiči zase navázali na tradici předchozích let a zorganizovali PÁLENÍ ČARODĚJNIC.
V letošním roce měl v naší obci premiéru MASOPUST, který probíhal v režii divadla pana Petra
Stolaře. Ačkoliv jsme neměli s obdobnou akcí žádné zkušenosti, z ohlasů našich občanů můžeme
konstatovat, že se akce povedla.
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Divadlo Petra Stolaře bude také hlavním organizátorem Dne dětí. V neděli 5.6.2022 vás i
vaše děti zveme na fotbalové hřiště. Přivítáme především všechny námořníky a piráty, neboť se
oslava Dětského dne bude konat právě na téma námořníci.

PODĚKOVÁNÍ
Obec Kostomlaty pod Milešovkou děkuje
OBCI SVĚTEC - za poskytnutí finančního daru ve výši - 50 000,- Kč
na zakoupení pomůcek pro ZŠ
OBCI LEDVICE - za poskytnutí finančního daru ve výši - 5 000,- Kč
na zakoupení pomůcek pro ZŠ
OBCI BŽANY - za poskytnutí finančního daru ve výši - 30 000,- Kč
na zakoupení pomůcek pro ZŠ

PODĚKOVÁNÍ
Název projektu: Hrad Kostomlaty- odstranění havarijního stavu
hradních zdí
Nositel projektu: Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Číslo smlouvy poskytovatele: 22/SML2086/SoPD/KP
Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem ve výši 499 900,- Kč

Poděkování maminkám v MŠ
Děti z naší mateřské školy připravily pod vedením svých učitelek pásmo písniček a básniček
ke SVÁTKU MATEK. Pro maminky děti vlastnoručně vyrobily také malý dárek – krásné srdíčko.
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Odpoledne pro maminky je však pouze jednou z akcí, které pro děti a rodiče v MŠ naše paní
učitelky připravují. Např. dne 13.5.2022 navštívil školku mistr kuchař, který s dětmi připravoval
zdravou svačinku. Nemusíme zdůrazňovat, že děti byly z tohoto zaměstnání nadšené.

Veřejné promítání v kině
V letech 2020-2021 jsme využili dobu, po kterou nešlo promítat v našem kině, a s pomocí
dotace z EU jsme vyměnili promítací techniku. Zakoupili jsme nový laserový projektor a také nový
počítač. Tato technika nám umožňuje promítat „zakódované“ filmy prostřednictvím
přehrávače Artinii Cinema Player. Již nemusíme čekat několik měsíců či let na uvolnění licence na
nové filmy. Na jaře jsme necelé tři týdny od premiéry promítali film pro děti „Tajemství staré
bambitky 2“ a pro rodiče film „Vyšehrad: Fylm“.
Promítat budeme i nadále cca. 1x měsíčně. V průběhu měsíce května či začátkem června
bude promítat dětské kreslené filmy pro děti z MŠ. Pokoušíme se objednat kreslený rodinný film
„Tlapková patrola ve filmu“ a film „Příšerákovi 2“. V říjnu počítáme s promítáním filmu „Jan
Žižka“ producenta Petr Jákla.
29.7.2022 zveme naše občany do letního kina na fotbalové hřiště, budeme promítat
film „Prezidentka“

Z činnosti Místní lidové knihovny
---01/2022 až 05/2022 --- Dlouho připravovaná návštěva kostomlatských prvňáčků se konečně mohla po pravidelném
testování uskutečnit v pondělí 17. ledna 2022.
Po přivítání se všichni pustili do práce - paní
knihovnice si je vyzkoušela, jak už umí číst a
pak si v dětském koutku povídali a ukazovali,
jak se má, či spíše nemá zacházet s knihami.
Sami si potom z vystavených čtenářských
průkazů vybírali ten svůj. Nové průkazky i s
vybranými knihami si potom sami načetli do

počítačového programu. Před odchodem se ještě s
knihovníky domluvili, že se třída zúčastní projektu
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Pak ještě
společné foto před knihovnou a větrným dnem zpět
do blízké školy.
- I na letošní Mezinárodní den darování knih 14.
února připravila kostomlatská knihovna pro
mateřskou a základní školu pořádné hromádky knih
a časopisů.
- Před půjčováním dne 15. února si v knihovně zasoutěžily děti z kroužku stolních her.
- Valné hromady Svazu knihovníků a informačních pracovníků se 1. března zúčastnil knihovník
v Severočeské vědecké knihovně v Ústí n/L.
- Z masopustního průvodu dne 6. března byla pořízena foto a videodokumentace.

8

- Rovněž i z oslavy MDŽ dne 9. března byla pořízena fotodokumentace.
- Posezení s kostomlatskou mateřinkou 15. března zahájilo řadu besed připravených v rámci akce
Březen - měsíc čtenářů. Malí návštěvníci se seznámili s knihovnou a s výstavou k výročí narození
Jiřího Trnky. Vyhrazený čas rychle uplynul a tak neradi odcházeli se slibem, že něco hezkého k
nadcházejícímu jaru pro knihovnu namalují.
- Čtvrteční dopoledne 17. března bylo v kostomlatské knihovně opravdu rušné. Postupně se v
knihovně vystřídaly všechny třídy prvního stupně kostomlatské školy. Na programu besed bylo 110.
výročí narození Jiřího Trnky. Po seznámení se životopisnými údaji a s rozsáhlou tvorbou si účastníci
zhlédli videoklip sestavený z obrázků z jeho filmů,
podkreslený písničkou. Závěr pak patřil citacím a
hádankám z knih vydávaných Studiem Trnka
dodnes. Závěrem se účastníci společně
vyfotografovali před Komunitním centrem. Tak
zase příště...
- Z dětského karnevalu dne 26. března byla
pořízena fotodokumentace.
- I v posledním březnovém týdnu pokračovaly v
kostomlatské knihovně besedy. Tentokrát přijely
29. března děti z Mateřské školy v nedalekých
Hostomicích. Po seznámení s knihovnou si s
knihovníky povídaly o Jiřím Trnkovi. Zhlédly film s písničkou a pak je ještě paní knihovnice potrápila
s hádankami, na které šikovně
odpovídaly. A ve zbývajícím čase se
"vyřádily" v klubovně. Pak ještě rychle
společné fotky a hajdy na autobus. Tak
zase někdy na shledanou...
- Mateřinka do třetice - po dětech z
kostomlatské a hostomické mateřinky
dorazily ve středu 30. března do
kostomlatské knihovny i děti z Mateřské
školy v blízkých Chotějovicích.
Kostomlaty je přivítaly nevlídným,
uplakaným počasím a tak se rády uchýlily
do vyhřáté knihovny. První cesta vedla
mezi knižní regály a k dětským časopisům. Pak si povídaly s knihovníky o knihovně a o knížkách a po
svačině zasedly k promítání pohádkových písniček. Ze sladkého usínání je probral videoklip Mňam,
mňam Bobík, kdy se k tanci připojil i pan knihovník. A potom rychle do klubovny zadovádět si s
molitanovými kostkami. Na zpáteční cestu dostaly od knihovníků dárečky a ještě postály na společné
foto u sochy čtenářky před knihovnou. Díky za návštěvu a zase někdy...
- Po dvou letech a poprvé v nové knihovně se 1. a 2. dubna konala Noc s Andersenem v Kostomlatech
pod Milešovkou. Datum svádělo k aprílovému žertíku a tak příchozí vítala cedulka Noc s Andersenem
ZRUŠENA. Jak zafoukal vítr, objevila se pod ní další cedulka – APRÍL. Naštěstí to nikoho neodradilo
a tak se v knihovně postupně sešlo 16 dětí z 2. až 5. třídy, dvě paní učitelky, pan hajný s přítelkyní,
vnučka s přítelem, známá v masce čarodějnice, vnučka coby Karkulka a vnuk v masce vlka. A
samozřejmě oba knihovníci. Nesmíme zapomenout na paní starostku s dcerou – učitelkou, které s
námi zůstaly po většinu večera. Navštívil nás také předseda kulturní komise obce.
Motto letošní noci bylo S Trnkou Jiřím – nápady hýřím, se zaměřením na 110. výročí narození
Jiřího Trnky. V duchu Trnkových pohádek byli účastníci rozděleni na Chalupníčky a Karkulíny a
všichni dostali svou jmenovku. Program zahajovala písnička o Jiřím Trnkovi, kterou knihovníci
„recyklovali“ po deseti letech, kdy se Noc s Andersenem zaměřila také na tohoto umělce. V průběhu
večera nás navštívil autor této písničky, který naše konání také nafotografoval.
A pak se už tvořilo, soutěžilo a také dovádělo. Děti malovaly andersenovské pohledy, které budou
odeslány známým osobnostem a literárním autorům. Soutěže byly zaměřeny hlavně na tvorbu pana
Trnky. Inspiraci bylo možno čerpat na výstavce autorova díla. A to už zavoněly buřtíky opékané v
kuchyňce komunitního centra. Sotva se stačily dělat, dětem moc chutnaly. Po jídle se děti protáhly při
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dovádění v klubovně, kde měly k dispozici sestavu molitanových kostek. Došlo i na taneček při
tradičním Bobíkovi.
Připravovanou brannou hru na kostomlatském hřišti zhatila podvečerní chumelenice a tak musel
nastoupit náhradní plán. Naštěstí je komunitní centrum poměrně rozsáhlé a tak bylo možno na
zšeřelých chodbách potkat čarodějnici, Karkulku, Jeníčka s Mařenkou a na závěr hrozivého vlka.
Úkoly byly náročné nejenom na šikovnost, ale i na paměť a postřeh. Soutěžním dvojicím se lístky
plnily body, které rozhodovaly o konečném umístění.
A to už se nesla na stůl druhá večeře, po které se už děti převlékly do karnevalových kostýmů, a
nastal rej mezi regály za doprovodu populárních písniček. Jen stěží bylo možno rozdováděnou partu
zklidnit a pomalu nasměrovat do klubovny, kde si na koberci a karimatkách připravili pelíšky na noc.
Usínalo se při filmu Pojďte pane, budeme si hrát. No, usínalo, poslední brebentění umlklo až kolem
druhé hodiny. Paní knihovnice ještě připravovala diplomy na ráno.
Písnička Bobík probrala ráno i ty poslední spáče. Tak trochu té hygieny a rychle zabalit spacáky a
tašky. Na stole zatím zavoněly dobroty od maminek a babiček. Mezitím se na tabuli objevily výsledky
soutěží a tak postupně nastoupila obě družstva k vyhlášení. O pár bodíků byli lepší Karkulíni, ale
vítězi byli vlastně všichni. A protože sobota byla Mezinárodním dnem dětské knihy, tak první dárek,
který dostali, byla kniha dle vlastního výběru. K tomu ještě knihovnická taška s drobnými dárky a
sladkostmi. A pak oblíbený „hrabací“ kufr s dalšími dárky. Na zdar této i příští Noci s Andersenem si
ještě připili Pohádkovými bublinkami.
Přicházející rodiče museli své ratolesti přemlouvat k odchodu domů, takže se jim asi Nocování
líbilo. Po kovidové odmlce to byla příjemná změna. Lze jen poděkovat rodičům, že nám děti svěřili a
samozřejmě všem pomocníkům za spolupráci. Tak, ať žije Noc s Andersenem 2023!
- Z letošních čarodějnic 30. dubna byla pořízena fotodokumentace. Knihovníci také zajišťovali
sociální zázemí v Komunitním centru pro probíhající akci.
- Na besedu o Jiřím Trnkovi se v pátek 6. května dostavili žáci 2. stupně ZŠ, jmenovitě sedmáci a
deváťáci. Po životopisných údajích a krátkém filmu o jubilantovi si potrápili paměť při hádankách,
pořekadlech a příslovích. Křížovku sestavenou z jeho děl si odnesli do školy s příslibem dortu pro
vítěznou třídu. Tradiční foto před komunitním centrem a honem zpět do školy.
- Ze slavnostního posezení ke Dni matek 11. května v mateřské škole byla pořízena fotodokumentace.
- Tradiční setkání knihovníků teplického regionu se uskutečnilo 14. května, tentokrát v Měrunicích.
Pohodové dopoledne doplnila přednáška pana Jiřího Svobody, autora krásných knížek o Českém
středohoří a Krušných horách.
- V měsíci červnu budou ještě na akademii předány knihy prvňáčkům v rámci projektu Už jsem čtenář.
- Ještě krátká poznámka – v komunitním centru jsou osazena nouzová svítidla pro osvětlení únikových
cest v případě výpadku napájení. Jsou trvale připojena s minimálním odběrem cca 3 W. To jen na
vysvětlení pro občany, že se v KC svítí, i když je celá obec potmě.

Pohodové prázdniny a dovolené čtenářům a příznivcům přejí,
Hana a Miroslav Bláhovi * Místní lidová knihovna * Kostomlaty pod Milešovkou

Živitní jubilea leden-květen
Holanová Alžběta, Schwab Josef, Mitterwald František, Šulíková Anna, Schwabová Drahomíra,
Braun Václav, Přenosil Jaroslav, Glaser Jiří, Kočová Kristiana, Robeová Květoslava, Škoda Jaroslav,
Šantorová Anna, Večerka František
Přejeme pevné zdraví a hodně sil do dalších let

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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