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Váš průvodce památkami a historií Kostomlat

Nálezy z hradu Kostomlaty

V roce 1978 byla snaha o záchranu zříceniny hradu Kostomlaty. Hrad byl zaměřený, byl
vyčleněn z lesního půdního fondu a převeden na stavební parcely. Byl fotograficky
zdokumentovaný a vypracovaný statický posudek. Byly také zahájeny práce na archeologickém
průzkumu jádra hradu a příkopu mezi spodní částí hradu a vrchní částí hradu. Při těchto pracích
bylo nalezeno poměrně dost předmětů železných, například šipky s tulejkou, hřeby, fragmenty
podkov, zámky, klíče, dále keramické fragmenty nádob, kachlí apod. Všechny tyto předměty
byly konzervované a jsou uložené v depozitáři v Regionálním muzeu v Teplicích. Následné
práce v tu dobu skončily pro nedostatek financí.
V roce 1998 vzniklo Občanské sdružení Páni z Kostomlat, později OS pro záchranu hradu
Kostomlaty, následně změněn na spolek. Při různých pracích na hradě bylo náhodně nalezeno
celkem 65 předmětů, jednalo se především o železné předměty a fragmenty keramiky.
Konkrétně šipky s tulejkou, hřeby, kladívka, fragmenty podkov a udidla. Dále dvě mince, jedna
z doby Vladislava II. Jagelonského (1471 - 1516), ražená z jedné strany, stříbrná, průměr 14,5
mm, tloušťka 0,4 mm. Druhá též stříbrná z roku 1869, Franz Josef I., 10 heller, průměr 18 mm,
tloušťka 0,7mm. Z keramiky to jsou fragmenty nádob a kachlí. Též se nalezl fragment kamenné
dělové koule o průměru 205 mm, je jí pouze půlka. Všechny tyto předměty prošly konzervací
a jsou též uloženy v depozitáři Regionálního muzea v Teplicích.
Jistě se pod povrchem nalézají další předměty. Tyto se však nesmí cíleně vyhledávat. To je
možné pouze při archeologických průzkumech, které se na hradě provádějí jen v souvislosti se
stavebními pracemi.

hrad.kostomlaty@seznam.cz
Ladislav Faigl
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Výpis ze zasedání ZO Kostomlaty p.Mil. konaného dne 6.12.2021
v budově obecního úřadu v Kostomlatech
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO 6.10.2021 - splněno
Zpráva starostky a místostarosty – na vědomí
Starostka obce seznámila zastupitele
a) S dopisem p. Silnicové - příloha
b) S návrhem přechodu pro chodce – příloha
c) Poděkovala zastupitelům za odvedenou práci a popřála krásné vánoční svátky
Místostarosta obce seznámil zastupitele:
a) S návrhem rozpočtu na rok 2022
Zpráva finančního a kontrolního výboru na vědomí
Starostka obce seznámila zastupitele se Zprávou finančního výboru - příloha
Výroční zpráva školy na vědomí
Starostka obce seznámila zastupitele s Výroční zprávou školy na rok 2020/2021 - příloha
Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IE-12- 4004980/001
uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil.a ČEZ Distribuce Děčín, týkající se zřízení věcného břemene – zemního
kabelového vedení NN jih kabelizace v k.ú. Kostomlaty , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu
Krejskovou podpisem této smlouvy
Smlouvy o dílo
Návrh usnesení:
a)ZO schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil.a Makoma Duchcov, týkající se pokládky
zámkové dlažby- ulička za úřadem za cenu dle předložené nabídky , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu
Krejskovou podpisem této smlouvy
Dodatek.č1
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Dodatek.č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.12.2020 uzavřený mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a Jiřím
Šaškem , Kostomlaty, týkající se zimní údržby místních komunikací, a pověřuje starostku obce Mgr. Evu
Krejskovou podpisem tohoto dodatku
Starostka obce

Zamyšlení nad právě končícím rokem
Rok 2021 pomalu, ale jistě odchází. Pochopitelně se nabízí otázka, jaký vlastně ten
uplynulý rok byl.
Odpověď není ani jednoduchá a ani jednoznačná. Především se jednalo o rok, který byl
ovlivněn nemocí COVID – 19, kterou provázela celá řada vládních opatření. Koronavirus však
způsobil nejen nepříjemné onemocnění, ale také výrazně přispěl k rozdělení lidí. Na
jednotlivých pólech společnosti teď můžeme zaznamenat ty, kteří mají přímo panický strach
z nové nemoci a pak ty, kteří naopak popírají vše, co je s touto nemocí spojeno. Jak to tak bývá,
pravda je nejspíš někde mezi, avšak na hodnocení a opravdu objektivní závěry je ještě příliš
brzo.
Optimisticky však neznějí ani další zásadní události. Dochází k výraznému zdražování
energií. Mnohých se dotklo ukončení činnosti společnosti Bohemia Energy. Inflace podle
posledních informací dosáhla 6%, atd.
Problémy nám způsobil i nový autobusový dopravce, který od prosince vysoutěžil
provozování autobusové dopravy v okrese Teplice. Nabídl kraji sice nejnižší cenu, ale tak nějak
si pozapomněl zajistit dostatečný počet řidičů.
A jak jsme na tom v naší obci? V prvním pololetí tohoto roku se u nás život téměř
zastavil. Na začátku roku blackout znemožnil všechny společenské aktivity. Zavřené školy,
zákaz kroužků a omezení spolkové činnosti k dobré náladě jistě nepřispěly. I pro děti jsme
museli tradiční dětský den zorganizovat v „komorní“ podobě. V jiné době by vystoupení Štístka
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a Poupěnky jistě přilákalo velké množství dětí, ale takhle jsme museli omezit účast jen na děti
z naší mateřské školy a z I. stupně ZŠ.

Společenský život se do obce začal fakticky vracet až po prázdninách. Slavnostně jsme
v MKC přivítali prvňáčky, po opravdu velmi dlouhé době se nám podařilo přivítat nové
občánky, začali jsme promítat v kině, sportovci zorganizovali lampiónový průvod. No a pak se
zase vrátil koronavirus. Odpadlo slavnostní rozsvěcení vánočního stromku, nadílka Mikuláše,
promítání v kině před vánoci atd.

Abychom alespoň částečně dětem nahradili Mikulášskou nadílku, která se pravidelně
konala v MKC, zakoupila obec dětem balíčky se sladkostmi a Mikuláš přišel alespoň do školky
a školy (pochopitelně jsme Mikuláše s čerty otestovali a snažili se dodržet všechna
protiepidemiologická opatření).
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Ačkoliv vládní opatření k nemoci COVID-19 výrazně omezila společenský život, na
plánované investiční akce neměla tato opatření zásadnější vliv. Podařilo se nám přistavět novou
hernu ve školce. Navýšili jsme tak kapacitu naší MŠ na 35 dětí. Mohli jsme otevřít celou novou
třídu, která nám v MŠ umožní zlepšit kvalitu výuky.

Ve druhé polovině roku jsme kompletně zrekonstruovali ulici Pod Hřištěm. Při
rekonstrukci jsme pochopitelně vyměnili část vodovodních přípojek, opravili jsme hydranty a
šoupata na vodovodním řadu, opravili či vyměnili část kanalizačních přípojek, vybudovali nové
veřejné osvětlení. Ačkoliv požadavky Odboru životního prostředí MgM Teplice (nutnost
zachování části zeleně…) a dopravního inženýra Policie České republiky (především zajištění
výjezdových oblouků z parkoviště a instalace dalších bezpečnostních prvků) přijala část našich
občanů s nedůvěrou, myslíme si, že se celý projekt zdařil a je plně funkční. Dokonce se nám
podařilo navýšit počet parkovacích míst před objektem ZŠ a MŠ. Tato parkovací místa
využívají nejen naši spoluobčané z ulice Pod Hřištěm, ale také ze sousedních ulic, především
z ulice Školní.

Oprava komunikace byla skutečně důkladná.
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Veřejné osvětlení jsme však nerekonstruovali pouze v ulici Pod Hřištěm. Společně
s výměnou kabelů NN, kterou zajišťoval ČEZ v části ulice Hřbitovní, jsme zrealizovali také
rekonstrukci VO.
V září tohoto roku jsme pak otevřeli již druhé dětské hřiště. Projekt byl spolufinancován
MMR ČR.

S ohledem na problémy, které jsme měli s dodávkami pitné vody v předchozích letech,
jsme pokračovali v realizaci opatření, která mají zajistit dostatečné množství této důležité
tekutiny. Poslední problémy se nám podařilo odstranit v březnu. Nyní (samozřejmě i díky
větším srážkám a novému vrtu) máme ve vodojemu vody dostatek. Doufejme, že tato situace
vydrží i do dalšího období, byť určitě můžeme počítat se zabarvením vody v době rychlého tání
sněhu, ke kterému dojde na jaře. Jak jsme však již občany informovali, pravidelně necháváme
nezávislým orgánem dělat rozbory pitné vody a dodávaná voda splňuje všechny hygienické
normy a požadavky.
Kromě výše uvedených akcí jsme dále zrekonstruovali další část chodníku na hřbitově
a v současné době probíhá rekonstrukce chodníku v naší „ULIČCE“.
V průběhu roku jsme začali s přípravami dalších investičních akcí. Máme
rozpracovanou dokumentaci k zateplení bytového domu čp. 12 na Hlavní ulici, kompletně
připravena je výstavba přechodu pro chodce u autobusové zastávky (nádraží) a rekonstrukce
asfaltové komunikace u OÚ (Ulička), dokončujeme projektovou dokumentaci na nové zázemí
(kabiny, sprchy a WC, klubovnu, kiosek) pro fotbalový klub, finalizujeme projektovou
dokumentaci pro výstavbu přírodovědné učebny ve škole, plánujeme s pomocí KÚ Ústeckého
kraje opravu další hradní stěny, která je v havarijním stavu. Začali jsme také s přípravami oprav
dalších komunikací. Opravy si jistě zaslouží část ulice Radovesické (u trafostanice),
komunikace v CIHELNĚ či ulice Husova.
V listopadu tohoto roku jsme objednali zpracování projektové dokumentace na
sportovní dráhu pro naše hasiče. Tato dráha by se měla nacházet v areálu fotbalového hřiště.
Naším záměrem je zajistit kompletní přípravu těchto akcí (projektové dokumentace,
stavebního povolení a dalších potřebných dokladů) a následně zažádat o dotace z programů EU,
státních prostředků či kraje. Je pochopitelné, že se všechny tyto projekty nepodaří dokončit již
v roce 2022. Na projekty, které budou kompletně připraveny k realizaci, vyčlenila obec
finanční prostředky do svého rozpočtu na rok 2022.

5

Umístění přechodu pro chodce u autobusové zastávky

Nadále se budeme věnovat údržbě a opravám obecního majetku – objektům MŠ, ZŠ,
obecním bytům, nebytovým prostorám, komunikacím atd.
Na závěr tohoto krátkého zamyšlení bych Vám chtěl do nového roku jménem svým i jménem
vedení obce popřát vše nejlepší, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě a samozřejmě
také poděkovat všem občanům, kteří se nebojí práce a byli ochotni v právě končícím roce
přiložit ruku k dílu a pomoci ostatním.
Petr Martínek
Místostarosta

ORGANIZACE SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
Nový zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, uložil obcím nové povinnosti v oblasti
třídění a svozu odpadů. Na základě tohoto zákona obec upravila příslušnou vyhlášku.
S připravovanými změnami jsme Vás již podrobně seznámili. Ještě jednou tedy zdůrazňujeme,
že změny v odpadovém hospodářství obce byly vyvolány účinností nového zákona. Nejedná se
tedy o změny realizované z iniciativy obce. Navrhovaná opatření pro rok 2022 vycházela
z našich dosavadních zkušeností a dále ze zkušeností obcí, které přešly na obdobný systém již
v roce 2021.
Součástí komplexu řešení není jen organizace svozu směsného komunálního odpadu, ale
zajištění třídění a svozu dalších druhů odpadů. Vzhledem k tomu, že je obec povinna do roku
2025 zajistit vytřídění 60% plastů, papíru, skla a kovů z celkového komunálního odpadu, v roce
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2030 již 65% a v roce 2035 dokonce 70%, rozhodli jsme se začít využívat tzv. DUO nádoby na
třídění a svoz papíru a plastů (objem 240 litrů). Tyto nádoby budou občanům poskytnuty
bezúplatně. S ohledem na plánované pravidelné navyšování poplatků za uložení komunálního
odpadu (tzv. skládkovné), je třídění odpadů jedinou cestou, jak výši těchto poplatků snížit.
Zkušenosti s navrženým způsobem odpadového hospodářství budeme průběžně
vyhodnocovat a není vyloučené, že může na konci roku 2022 dojít k určitým změnám.
-

-

-

-

-

-

A jak konkrétně bude přechod na nový systém vypadat?
V týdnu od 20. do 23.12.2021 bude společnost Marius Pedersen a.s. rozvážet DUO
nádoby. Ukládání papíru a plastů může tedy začít ještě před svátky.
Dne 29.12.2021 proběhne poslední svoz směsného komunálního odpadu (budou
vyvezeny černé popelnice) a od 3.1.2022 bude postupně docházet k výměně těchto
nádob.
Svoz směsného komunálního odpadu je naplánován vždy 1x za 14 dnů, tzn. první
svoz proběhne ve středu dne 12.1.2022.
DUO nádoby budou vyváženy také 1x za 14 dnů, vždy v týdnu, ve kterém nebude
vyvážen směsný komunální odpad. Svozovým dnem je čtvrtek. První svoz
tříděného odpadu z DUO nádob bude 6.1.2022.
Součástí DUO nádob bude také plastový pytel, který se vkládá kvůli snadnější
manipulaci do části nádoby určené na třídění plastů a budou ho umísťovat pracovníci
firmy.
Je možné, že díky probíhajícím svátkům nebude nová nádoba na směsný komunální
odpad některým domácnostem stačit. V takovém případě můžete zavolat na tel. číslo
417 871 025, 606 616 903 a obec mimořádně zajistí těmto domácnostem odvoz
směsného komunálního odpadu do velkoobjemového kontejneru.
Žádáme občany, aby se v měsíci lednu pokusili plně využít přistavené nádoby (na
směsný odpad i DUO nádoby na tříděný odpad). V případě, že přes veškerou snahu
nebude zajištěný objem nádoby na směsný odpad dostačující, zajistíme (po
dohodě) výměnu nádoby. Je však nutné si uvědomit, že každé navýšení objemu či
počtu nádob zvyšuje platbu obce společnosti Marius Pedersen a tudíž i výši
poplatku za odpad na rok 2023.
Dále upozorňujeme občany, že DUO nádoby, které budou obsahovat jiný odpad než
papír a plasty, nebudou společností Marius Pedersen vyvezeny.

Vodné a stočné v roce 2022
Výši vodného a stočného bude zastupitelstvo obce schvalovat na svém zasedání až na konci
tohoto roku. Předpokládáme však, že za vodu zaplatíme stejně jako v tomto roce. Sice se nám
v roce 2022 díky novým objektům (vrt, posilovací stanice) navýší prostředky na obnovu
infrastruktury (odpisy), avšak předpokládáme, že se sníží výše prostředků investovaných do
oprav, protože velkou část vodovodních a kanalizačních přípojek, šoupat a hydrantů jsme již
opravili či vyměnili v posledních několika letech.

ZŠ a zrušený jarmark
Na závěr roku jsme připravovali slavnostní rozsvícení vánočního stromku, na kterém
měly kromě jiného vystoupit také děti z naší MŠ a ZŠ. Covid a vládní opatření nám však konání
akce neumožnily. Je pochopitelné, že děti, které se na své vystoupení poctivě a dlouho
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připravovaly, byly zklamány. Aby jejich přípravy nebyly zbytečné, natočily děti z I. Stupně
naší ZŠ video, které jsme umístili na webové stránky školy (http://www.zskostomlatypm.cz).
Žáci z II. stupně zase připravili prodejní výstavku v objektu KC.

SDH a JSDH Kostomlaty pod Milešovkou,
ohlédnutí za rokem 2021
Vážení spoluobčané, bohužel i rok 2021 byl ve znamení covidové pandemie a různých omezení.
Přesto jsme se maximálně snažili, aby tím naše činnost byla narušena co nejméně.
Dětský požární sport:
Naštěstí omezení pro děti netrvalo tak dlouho a my jsme mohli v červnu vyjet na první závody
v Košťanech-Střelné. Sice jsme před závody neměli moc natrénováno, ale ostudu jsme určitě
třetím místem neudělali.
Dalšími závody byly závody místní, O zlatého hasiče. Zde se v kategorii dětí přihlásil jen náš
tým a proto si doběhl pro první místo.
Zároveň běžel i smíšený tým domácích v kategorii dospělých, který se umístil na krásném
třetím místě.
Dále se děti zúčastnily soutěží v sousedních Štrbicích, O pohár starostky OSH v Teplicích,
v nedalekých Lhenicích, kde se běží dvojboj, tzn. Požární útok a 60 m překážek.
Závodní dráhu letošního roku jsme zakončili Branným závodem, kterého se účastnilo 21 týmů
a pořádaný byl u nás v Kostomlatech pod Milešovkou.
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Z činnosti výjezdové jednotky:
Přesto, že je doba taková, jaká je, výjezdová jednotka nemůže zahálet. Naopak musí být členové
výjezdu stále perfektně připravení a daleko opatrnější, protože leckdy jsou prvními, kdo
k zásahu dorazí.
V rámci vzdělávání a připravenosti, proběhl dne 21.8.2021 v Teplicích seminář vyprošťování
osob při autonehodách, kterého se zúčastnili někteří členové naší výjezdové jednotky.
Přehled výjezdů jednotky v roce 2021:
17.2.2021 -požár v kotelně rodinného domu Kostomlaty pod Milešovkou
23.3.2021 – kouř mezi obcemi Kostomlaty a Štrbice, planý poplach
25.3.2021 – požár nákladního auta na svoz odpadu, Kostomlaty pod Milešovkou
4.4.2021- srážka dvou vlaků s následným požárem, Světec,Chotějovice
4.4.2021-požár křoví Bžany, Bukovice
9.5.2021- dopravní nehoda dvou automobilů na křižovatce v Bžanech
8.6.2021 – noční požár lesa a skládky dřeva u obce Dřevce u Třebenic
18.8.2021 – požár traktoru na poli, Kostomlaty pod Milešovkou
10.9.2021- nehoda osobního auta se zraněním, zajištění vozidla, komunikace se zraněním,
součinnost
se ZS, úklid vozovky, Kostomlaty pod Milešovkou
21.10.2021- strom přes silnici při silném větru – odstranění z vozovky, řízení dopravy
21.10.2021- druhý strom přes silnici vlivem silného větru
10.12.2021- dopravní nehoda na silnici Kostomlaty – Milešov, sníh, náledí, auto mimo
vozovku, nehoda bez zranění.
Jelikož se opět rok blíží ke konci, přáli bychom sobě i Vám všem, aby rok příští byl ve znamení
celkového zlepšení.
Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pohody a šťastný vstup do roku
2022.
Sbor dobrovolných hasičů Kostomlaty pod Milešovkou

Fotbalový život v Kostomlatech
Blíží se konec roku a s ním bilancování, co se všechno událo. Nejinak je tomu i v našem
fotbalovém klubu. Bohužel již druhá fotbalová sezóna se odehrála ve znamení Covidu a všech
různých opatření, která sebou přináší.
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Jarní sezóna veškerých sportovních soutěží byla kompletně „odpískána“ a tak první akcí,
která se po uvolnění u nás na hřišti udála, byl Turnaj Kostomlat, kdy jsme v rámci už tradiční
akce přivítali kolegy z pod Řípu a od Labe. Přes úmorné vedro se turnaj povedl dobře
zorganizovat a putovní pohár letos putoval na Roudnicko, kde se i odehraje následující ročník.
Koncem června jsme po uvolnění začali připravovat přihlašování týmů do soutěží. Báli jsme
se, jestli děti po nucené pauze zůstanou věrné fotbalu a byli jsme mile překvapeni, že se opět
začaly scházet a trénovat. Dokonce přibylo poměrně dost nových tváří, nejen z Kostomlat, ale
i z okolních obcí. Přihlásili jsme tedy do nové sezóny družstvo starších žáků, a to i s vědomím,
že převážná většina dětí je ve věku mladších žáků a v týmu je hodně nováčků. Vstoupili jsme
tedy do takové přípravné sezóny, kdy se tým sehrává a herně zdokonaluje. Nesledovali jsme
výsledky, ale spíš sbírali zkušenosti. K týmu jsme angažovali i nového trenéra, který dal
mužstvu lepší fotbalový projev a postupně jsme se začali výkonnostně srovnávat s ostatními
týmy v soutěži. Přes nástup Covidu se sezóna dohrála a už se tak těšíme na její pokračování na
jaře. V rámci zimní přípravy jsme přihlásili dětem i Zimní ligu, aby nevypadli ze zápasového
rytmu. V březnu se děti zúčastní soustředění v Heřmanicích u Jablonného v Podještědí,
společně s dorostem a naším A-mužstvem.

Starší žáci
Mladší děti, které jsou ve věku přípravek, hrají a trénují ve sdruženém mužstvu v Ohníči.
Výsledky na podzim měly velmi dobré a byly postrachem většiny týmů. Příští rok budeme
pořádat nábor dětí mladších ročníků (2012 – 2016), protože našich kmenových hráčů v této
věkové kategorii máme málo a rádi bychom opět vytvořili hráčskou líheň čistě kostomlatskou.
Dospělí svou soutěž zahájili ve velkém stylu, kdy své soupeře vysoko přehrávali a drželi se
na vrcholu tabulky. Potom přišlo několik zápasů, kdy se tak úplně nevedlo, a tak tým
momentálně „přezimuje“ na pátém místě. Přestože do mužstva přibylo v létě několik posil,
nevyhnulo se nám bohužel několik zranění a různých absencí a soutěž jsme tak dohrávali
v omezeném počtu hráčů. Nyní už tým pomalu zahajuje zimní přípravu a hráči se těší na jarní
fotbalová klání, kdy se budou snažit o posun tabulkou vzhůru, případně o postup do vyšší třídy.
Dorost hraje sdružený se Rtyní nad Bílinou a přes velké množství nováčků srdnatě bojuje
v krajské soutěži. U této věkové kategorie jsme bohužel pocítili odliv hráčů od fotbalu k jiným
sportům nebo úplně od fotbalu, zřejmě jako důsledek covidové letargie a jarní nucené
tréninkové pauzy. Je to velká škoda, protože dorostenecká kategorie má v Kostomlatech
poslední roky tradici a tato věková skupina vždy dobře funguje jako mezistupeň do dospělého
fotbalu.
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Velkou část našich aktivit věnujeme fotbalovému areálu. Protože byl letos poměrně vlhký
rok, podařilo se nám udržovat hřiště ve velmi dobrém stavu. Kromě péče o hrací plochu jsme
během roku opravili ochranné sítě za brankami, kompletně se „zapískovala“ tráva, upravila se
tréninková plocha za zadní brankou. Pro lepší údržbu budeme příští rok pořizovat novou
sekačku, ta stará si už své za patnáct let odpracovala. Za velké podpory obce připravujeme
projekt nových kabin a zázemí, čímž by se vyřešilo dnes již nevyhovující prostředí současných
kabin v sokolovně. Myslím, že nejen klub, ale i fanoušci a návštěvníci akcí si pár novinek ve
sportovním areálu zaslouží. V letošním roce se nám podařilo získat dotaci (Můj klub 2021), ze
které jsme pořídili vybavení pro naši mládež, nové míče, tréninkové pomůcky, nové branky.
Již máme zažádáno i pro příští rok a pokud žádost o dotaci bude úspěšná, chceme použít
prostředky na financování zimního soustředění a nákup dalších pomůcek.
Divadlo za brankou opět letos připravilo tradiční lampiónový průvod spojený
s vystoupením. Letos to bylo pásmo známých písniček z pohádek se zpěvy a v nádherných
kostýmech. Neméně tradičně následovalo opékání buřtů a další občerstvení.
Přestože je současná doba kvůli Covidu velmi proměnlivá a těžko se něco plánuje, prožili
jsme docela atraktivní rok a věříme, že ten další už bude klidnější a budeme se ještě více scházet
ve znamení sportovních aktivit a fotbalu zvlášť.
Na závěr bych chtěl poděkovat Obci Kostomlaty za podporu nejen fotbalu, ale všech
spolkových aktivit v naší obci. Velké díky patří dále nejmenovitě všem, kteří „dělají“ do
kostomlatského fotbalu, za nezištně odvedenou práci, za čas strávený pro dobrou věc, pro
sportovní vyžití, pro naše děti, pro naši budoucnost…
Fotbalu zdar!
Petr Bláha

Z činnosti Místní lidové knihovny
---10/2021 až 12/2021 ---

- Dne 3. října proběhlo v kulturním centru Pražská křižovatka, ocenění nominovaných

účastníků na Cenu Senior roku 2021. V průběhu pohodového nedělního odpoledne si převzali
čestné uznání Senior roku 2021 i kostomlatští knihovníci. Vrcholem celé akce bylo
vystoupení jubilanta pana Jiřího Suchého a kolegyně Jitky Molavcové.
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- Jednou z akcí Týdne knihoven byla i realizace projektového dne s tématem "Příroda a den
knihoven" dne 5. 10. 2021 v Mateřské škole v Kostomlatech pod Milešovkou. Knihovníci
přinesli tašku plnou knížek a seznámili děti se vznikem knihy od jejího počátku od
spisovatelského nápadu, až po její cestu ke čtenáři. Přinesené knihy si děti rozebraly a pak už
je nic nevytrhlo od jejich prohlížení. Na závěr knihovníci pozvali mateřinku k návštěvě

knihovny a také na nadcházející Drakiádu, ke které jim darovali draka k omalování.
- Téhož dne odpoledne se uskutečnilo setkání knihovníků teplického regionu v Krupce. Po
prohlídce baziliky se knihovníci sešli v městské knihovně s panem starostou. Následovala
prohlídka knihovny v rekonstruovaných prostorách.
- Předpověď počasí byla sice nejistá, ale i tak se na kostomlatském hřišti sešlo 6. října 2021
více jak sedmdesát účastníků tradiční Drakiády. Zpočátku se více běhalo, vítr byl slabý, ale s
přibývajícím časem foukalo natolik, že se mnoha drakům z oblohy nechtělo. Přišly i děti z
mateřinky s drakem od knihovníků, kterého si krásně omalovaly. Sehnat celou partu na
společnou fotografii dalo fušku. Každý účastník dostal diplom, drobný dárek a sladkost s
pitíčkem. Pár minut před koncem spadly první kapky deště. Takže za rok!
- V říjnu byla první třída knihovníky přihlášena do projektu Už jsem čtenář – knížka pro
prvňáčka. V závěru školního roku obdrží prvňáčci originální knížku a také průkazku do

knihovny.
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- Knihovna obdržela pozvání na letošní vyhlášení ceny Knihovna roku na 14. října do
pražského Klementina. Knihovníci obdrželi ocenění a odměny za loňské, neuskutečněné
vyhlášení. Mezi letošními odměněnými byla i knihovna v Měrunicích.
- Z letošního Dýňování byla vyhotovena tablíčka pro zájemce a na nástěnku.
- I z letošního lampionového průvodu a následného představení bylo natočeno DVD, které je
k dispozici zájemcům.
- Poslední listopadový den navštívili knihovnu pan Jiří Svoboda a David Surý, autoři knihy
Poutník Českým středohořím, kteří knihu přivezli i s věnováním kostomlatským čtenářům.

Pohodové sváteční dny a mnoho dobrého v příštím roce, čtenářům a příznivcům přejí,
Hana a Miroslav Bláhovi * Místní lidová knihovna * Kostomlaty pod Milešovkou

•
•
•

•
•

Všechny neuhrazené poplatky je možno poslat převodem nebo složenkou do 23.12.2021
na účet obce. V případě neuhrazení poplatků budou dlužníci uvedeni v inventárních
soupisech obce.
Obecní úřad je od 22.12.2021 až do 1.1.2021 pro veřejnost uzavřen
Obec Kostomlaty pod Milešovkou společně s mobilní očkovací jednotkou Krajské
zdravotní a.s. Vás zvou na očkování proti nemoci COVID-19. Zájemci se mohou hlásit
na OÚ do 20.12.2021. Očkovat budeme MODERNOU A PFISEREM 11.1.2022 – časy
upřesníme.
Vánoční bohoslužba v kostele sv.Vavřince v Kostomlatech pod Milešovkou se
uskuteční 24.12.2021 od 17,00hod
Pro zájemce o „Betlémské světlo“ bude kostel sv.Vavřince otevřený 24.12.2021 od
10,00 do 11,00 hod.

Kulatá životní jubilea říjen-prosinec
Richterová Anna
Klobásová Helga
Votruba Petr
Ferenčík Jiří
Černý Josef
Fajglová Jiřina
Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let
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Šťastné a veselé svátky
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