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Váš průvodce památkami a historií Kostomlat
Nový objev v kostele sv. Vavřince

V roce 2005 vlivem působení červotoče se částečně rozpadl pravý boční oltář
v místním kostele sv. Vavřince. Při jeho demontáži v roce 2007 se objevila
odlouplá vrchní část omítky a pod ní se objevila freska. Po obnažení celé
fresky se zjistilo, že jde o sv. Cecílii hrající na varhany a andělíček drží noty.
Tolik připomenutí článku z října 2007.
Současně probíhá restaurování hlavního oltáře a při této
příležitosti ve spolupráci s restaurátorem a souhlasem
památkářů byl sejmut obraz na levém bočním oltáři.
Byly provedeny sondy na omítce za obrazem za účelem
zjištění, zdali se i zde nenachází freska. Sondy potvrdily,
že i zde se freska nachází. Zatím se zde objevily části
andělů a část trubky. Aby se mohla obnažit celá freska,
musel by se demontovat celý oltář. Na toto zatím ale
nejsou finance. Doufejme, že v budoucnu k tomu dojde
při příležitosti restaurování tohoto oltáře. Tyto fresky
původně nahrazovaly současné oltáře, byly to tak zvané
iluzivní oltáře. Pocházejí z doby 1. přestavby kostela.
Dají se datovat cca do roku 1680.
Ladislav Faigl
hrad.kostomlaty@seznam.cz
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Výpis ze zápisu ze zasedání ZO Kostomlaty p.Mil. konaného 25.7.2022 v budově
obecního úřadu v Kostomlatech p.Mil.
Bod 4)
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO 13.6.2022 - splněno
Bod 5)
Zpráva starostky a místostarosty – na vědomí
Starostka obce seznámila zastupitele
a) S dopisem p. Koudelkové – příloha
b) S dopisem p. občanů v horní části Husovy ulice – příloha
c) S cenovými nabídkami na chodníky na hřbitově – příloha
d) Projednání námitky p. Božíkové - příloha
Místostarosta obce seznámil zastupitele:
a) S informací ke knize České středohoří
b) S informací ke stavbám v obci – hrad, přechod, ulička nad úřadem
Bod 6)
Zpráva finančního výboru – na vědomí
Starostka obce seznámila zastupitele se zápisem kontrolního výboru – příloha
Bod 7)
Rozpočtová změna
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje :
Rozpočtovou změnu č. 3/2022
Usnesení č.51 bylo schváleno
Bod 8)
Nájemní smlouvy
Návrh usnesení
a) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a Marcelem Medunou, Kostomlaty , týkající se pronájmu p.p.č. 746/1 o výměře 16 933m2 v k.ú.
Kostomlaty , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
b) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a manžely Cháberovými, Bílina , týkající se pronájmu části p.p.č. 631/1 o výměře 50m2 v k.ú.
Kostomlaty , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
c) Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Mil. schvaluje Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty
p.Mil. a manžely Maťašovými, Kostomlaty , týkající se pronájmu části p.p.č. 2251/5 o výměře 57m2
v k.ú. Kostomlaty , a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy
Usnesení č. 52a) bylo schváleno
Usnesení č. 52b) bylo schváleno
Usnesení č. 52c) bylo schváleno
Bod 9)
Kupní smlouva
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Kostomlaty schvaluje Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.Mil. a
Martinou Procházkovou, Kostomlaty, týkající se prodeje p.p.č. 631/49 o výměře 103m2 v k.ú. Kostomlaty
za cenu dle znaleckého posudku č. 5493/035/22 p. Suchého, a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy
Usnesení č. 53 bylo schváleno
BOD 10)
Smlouva o umístění a provozování kontejneru
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejneru na sběr textilu uzavřenou mezi Obcí
Kostomlaty p.Mil. a firmou HELP TEX z.s., Praha 5 a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem
této smlouvy
Usnesení č. 54 bylo schváleno
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
po 23 letech jsem se rozhodla, že již nebudu kandidovat do zastupitelstva obce. Velice ráda
bych poděkovala všem, kteří mi věřili a ve volbách dávali našemu sdružení hlasy. Po celou
dobu jsme získávali 10 z 11 hlasů a práce v zastupitelstvu byla vždy ku prospěchu občanů.
Velice ráda bych složila účty za naší práci. Všechny kontroly a audity jsme měli vždy bez
závad. Během dlouhých let jsem si vedla evidenci o získaných finančních prostředcích . Jen na
evropských a státních dotacích jsme získali cca 51 000 000,- Kč , na darech cca 10 000 000,Kč a cca 13 000 000,- Kč od Ministerstva financí ČR na zasíťování parcel ve Śtěpánovské
ulici. Občané mohou do tabulky čerpání finančních prostředků nahlédnout na webových
stránkách obce – v informacích pro občany. Vím, že jsem někdy musela přijmou nepopulární
opatření , ale věřte, že jsem se snažila pracovat, jak nejlépe to šlo. Chtěla bych poděkovat
všem , s kterými jsem spolupracovala . Děkuji zastupitelům za odvedenou práci a vyzdvihuji
práci místostarosty obce JUDr. Martínka. Měla jsem možnost ho sledovat dlouhá léta. U
jediné obce v okrese Teplice bylo samozřejmostí, že místostarosta podával žádosti o dotace,
prováděl výběrová řízení, psal monitorovací zprávy a závěrečné zprávy bez nároku na honorář.
Jen pro zajímavost, zprostředkovatelské firmy si účtují 10% ze získané dotace. Dovedete se
jistě spočítat , kolik ušetřil peněz obci při získání 51 mil. Kč
Nesmírně si Vaší podpory , kterou jste mi projevovali po celá funkční období, vážím. Přeji Vám
všem hodně zdraví do dalších let a naší obci další rozvoj.

Nový školní rok
Prvního září začal nový školní rok. Základní školu a Mateřskou školu Kostomlaty pod Milešovkou
v tomto roce navštěvuje 140 žáků základní školy a 34 dětí chodí do mateřské školy. Za poslední 4 roky
se počet dětí v ZŠ navýšil přibližně o 27%, kapacitu MŠ se nám díky přístavbě nové učebny podařilo
navýšit dokonce o 40%. Od školního roku 2018/2019 je naše ZŠ také školou úplnou, tzn. máme žáky
ve všech devíti ročnících ZŠ. Také v MŠ jsme v říjnu loňského roku otevřeli novou třídu.
Dne 1.9.2022 jsme uvítali nové prvňáčky. Celkem 21 nových žáků přivítala paní učitelka
Seifertová společně s pirátem Jackem Sparrowem (p. Seifert) v našem MKC. Posádka tohoto
světoznámého piráta a jeho pomocníků (p. Kalivodová a p. Martinowitzová) nabrala na palubu lodi
„První třída“, osobně všechny prvňáčky. Budoucí piráti obdrželi dárečky od školy i od představitelů
jednotlivých přístavů (obcí Kostomlaty, Světec, Bžany).
Prvňáčkům i ostatním dětem přejeme, aby jejich „plavba“ v ZŠ a MŠ Kostomlaty byla úspěšná.
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Opravy hradu
Jak jsme Vás již ve ZPRAVODAJI informovali, probíhá v současné době oprava a statické
zabezpečení části hradních zdí. Začátkem měsíce září byla dokončena oprava zdi u „Zázemí“
hradu. V následujících měsících dojde k opravě další stěny hradních jádra.
O tom, jak se opravy daří, vypovídají následující fotografie.

Původní stav – 31.5.2022

Práce finišují – foto 6.9.2022

Přivítání nového školního roku aneb loučíme se s létem
Dne 3.9.2022 zorganizovala obec pro děti ve spolupráci s FK Kostomlaty, Vodáky a
Olddivadlem „rozloučení s létem“. Dobrovolníci připravili pro děti celou řadu her a soutěží.
Naše nejmenší pak jistě potěšila návštěva BibiBum, se kterou si děti mohly zazpívat, zatančit a
pořídit si FOTO.
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SDH a JSDH Kostomlaty pod Milešovkou,
z naší činnosti
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych zde na prvním místě vyzdvihla práci naší výjezdové
jednotky při hašení největšího požáru v dějinách v Národním parku České Švýcarsko.
Tenhle obrovský požár prověřil připravenost jednotky. Naši chlapi jezdili celé tři týdny hasit
ve dvanáctihodinových směnách. Po celou dobu měli pevné místo na hranicích s Německem a
pomáhali hasit 30ti a 50ti metrovým plošinám nad hotely v Hřensku.
I když tato událost byla velice nepříjemná z mnoha hledisek, pro naši jednotku to znamenalo
prověrku připravenosti a samozřejmě mnoho vzpomínek o kterých se ještě dlouho bude
vyprávět.

Dětský požární sport:
Naše mládež letos velice úspěšně reprezentuje náš sbor. Děti se mimo jiné zúčastnili jejich
zatím největších závodů Hry Plamen, ve které vyhráli okresní kolo a v krajském kole byli
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druzí. Do konce sezony nám ještě chybí několik závodů v požárním sportu, tak nám držte
pěsti.

SDH uspořádalo dne 27.8.2022 již 6. ročník soutěže „O zlatého hasiče“. Možná mnohé z vás
odradilo počasí, ale my jsme na to za posledních pár ročníků zvyklí a opět v době běhů
nepršelo a vše jsme zvládli suchou nohou.
Dne 6.8.2022 nám bylo ctí spolupodílet se na oslavě úžasného životního jubilea naší nejstarší
členky, p. Marie Dědičové. Oslava byla úžasná a my přejeme hodně zdraví a elánu do dalších
let!
Přejeme všem spoluobčanům krásný podzim a budeme se těšit do dalšího vydání.
SDH Kostomlaty pod Milešovkou
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Vodácko -Turistický oddíl
uplynulé prázdniny, co nás čeká
V letošním roce jsme už opět mohli pořádat schůzky našeho oddílu bez omezení. Jako první
výlet po zimním období jsme udělali výšlap na Milešovku, což je snad každoroční povinností
a příjemnou procházkou. Zdolali jsme i několik dalších vrcholů Českého Středohoří jako je
například Lovoš a naposledy Bořeň. Pěších výletů se mohou zúčastnit i rodiče dětí z našeho
oddílu, tuto nabídku rodiče využívají, někteří i opakovaně a my je rádi vezmeme s sebou.
Dalším naplněním našeho programu je účast na dětském dni v naší obci. Na místním
rybníce máme téměř všechny naše lodě, které jsou během odpoledne v jednom kole. Pokud si
někdo netroufne na loď sám,
svezou
jej
děti
z
našeho oddílu, jelikož jsou
to opravdu šikovní vodáci,
tak nikoho nepřevrátili.
O prázdninách jsme
pořádali
každoroční
vodácký tábor, tentokrát na
řece Orlici a vlastně nejen na
ní, ale i na jejích přítocích,
kterými jsou Tichá a Divoká Orlice. Využili jsme k tomu vodácké tábořiště v Týništi nad Orlicí,
které je kousek pod soutokem výše jmenovaných řek. Měli jsme štěstí na velice dobrý vodní
stav po předchozích vydatných deštích a tak jsme denně zdolávali bez mála 20 km po vodních
tocích. Řeky to byly pro téměř všechny neznámé, ale ve směs nezasažené regulací a další
lidskou činností, meandrující úžasnou krajinou. Abychom poznali i něco z místní historie,
navštívili jsme zámek Častolovice, s překrásnou prohlídkou komnat a sálů v původním stavu,
tak jak je využívala šlechta, o což se zasloužila současná majitelka zámku Franziska Diana
Sternbergová Phipps, kterou jsme měli tu čest potkat. Byl to jediný opravdu deštivý den na
táboře a nás čekala cesta do kempu po svých. Vzdálenost 13 km se zdála na začátku nemožná,
ale s vylepšujícím se počasím se šlapalo čím dál lépe a na konci cesty nás už vítalo sluníčko.
Kuchař i v dešti na ohništi odvedl opět výbornou práci a teplá večeře zvedla náladu v týmu
natolik, že si už nikdo za chvíli nevšímal promočených bot z deštivého výletu. Nastal nám
poslední den, kdy je potřeba tábor začít balit, a tak jsme ještě stihli alespoň návštěvu staré
vodárenské věže v Týništi nad Orlicí. Jedná se o kulturní památku, kterou se podařilo zachránit
před demolicí a nyní slouží jako vyhlídková věž a místo k netradičním výstavám, za naší
přítomnosti probíhala výstava elektroniky z dob před rokem 1989. Pro některé děti to bylo
doslova komické.
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V následujících podzimních dnech plánujeme základní vodácký výcvik nováčků na
místním rybníce a pokud se počasí ještě na chvilku umoudří plánujeme sjet nějakou jednodušší
řeku. Samozřejmě budeme podnikat výlety po okolí nebo do Prahy, kde se podíváme na
památky a určitě navštívíme nově opravené Národní muzeum.
Rok zakončíme mikulášským víkendem nejlépe na nějaké horské chatě, spojeným
s procházkami a možná i drobnými sněhovými radovánkami, necháme se překvapit.
S naším uplynulým programem se můžete seznámit na našich stránkách
www.vodacikpm.cz , kde najdete fotografie z našich výletů a dočtete se i o plánovaných
akcích, které před jejich uskutečněním v předstihu zveřejňujeme. Informace dáváme i
pomocí našeho facebookového profilu. Pro případné nové zájemce o účast v našem
kroužku zde najdete kontakty na vedoucí oddílu.
Josef Lipanský

Z činnosti Místní lidové knihovny
---06/2022 až 09/2022 --- První stupeň kostomlatské školy uspořádal 14. 6. 2022 akademii, při které byly prvňáčkům předány
knihy a dárky v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Do tohoto projektu již tradičně
přihlašuje prvňáčky kostomlatská knihovna. Byla pořízena fotodokumentace.
- Rozloučení s mateřskou školou si kostomlatsští předškoláci užili 16. června ve slunečném odpoledni
na zahradě školky. Zhlédli i středověké zbraně, rytířský souboj a s tím největším mečem byli pasováni.

I knihovníci předali drobné dárky a pamětní list.
- Z akademie mateřské školy dne 21. června 2022 byla pořízena fotodokumentace.
- Akademie 2. stupně ZŠ se uskutečnila v MKC dne 23. června 2022. Byla pořízena fotodokumentace
a DVD, které je zájemcům k dispozici.
- Rozloučení deváté třídy s kostomlatskou školou proběhlo v MKC 29. června. Knihovníci předali
vycházejícím žákům pamětní list a pořídili video a fotodokumentaci. Fototablíčka a DVD je možno
vyzvednout po dohodě v knihovně.
- V nejparnějším letošním dni, 20. července 2022 se do Kostomlat vypravila skupina sokolek z
Litvínova - Lomu. Na náměstí se jich ujal pan Faigl, který je seznámil s historií a památkami obce.
Následovala prohlídka kostela sv. Vavřince opět s podrobným výkladem v příjemném chládku. A už je
vítala knihovnice s vnučkou v komunitním centru. Po seznámení s prostory obdivované knihovny se
všichni sešli v klubovně, kde zhlédli film o průběhu výstavby komunitního centra. Z výstupu na hrad

8

sešlo a tak se alespoň sokolky vypravily k poutní kapličce. Pohodový den zakončil chutný oběd v
motorestu Velemín.
- Knihovníci se zúčastnili oslavy 95. výročí paní Marie Dědičové 6. srpna 2022 v hasičské klubovně.
Předali pamětní list a dárek za knihovnu.
- Ve dnech 23. až 25. srpna se knihovníci zúčastnili celostátního setkání knihovníků seniorů v Plzni.
Pestrý program a přátelská pohoda naplnily všechny tři dny.

Barevný a vlídný podzim a mírnou zimu, čtenářům a příznivcům přejí,
Hana a Miroslav Bláhovi * Místní lidová knihovna * Kostomlaty pod Milešovkou
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Starostka obce děkuje členům SDH za mimořádné nasazení při zásahu na požáru
v Národním parku České Švýcarsko. Byla to neocenitelná pomoc, bez níž by bylo
zvládnutí této mimořádné události nemožné.
Děkuji všem za Vaši obětavost a nasazení.

Obec Kostomlaty děkuje Nadaci ČEZ za nadační příspěvek ve
výši 100 742,- na projekt s názvem: Přechod pro chodce
Kostomlaty pod Milešovkou

Obec Kostomlaty pod Milešovkou přijme od 1.11.2022 údržbáře .
Bližší informace získáte na obecním úřadě.
Tel.606616903
V objektu KC nadále působí vždy v úterý sociální a právní poradna
(Mgr.Vlachová, JUDr. Martínek)

20.9.2022 promítáme v MKC komedii „Střídavka“
6.10.2022 promítáme v MKC historický film „Jan Žižka“

Životní jubilea květen-září
Zapletalová Taťjana, Prudký Vladimír, Masár Zdeněk, Hánová Eva, Hulín Ondřej,
Kovaříková Jarmila
Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a 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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