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Ze zastupitelstva
obce
Z jednání zastupitelstva
v říjnu 2018:
Zastupitelstvo na svém prvním ustavujícím zasedání přijali rezignaci na mandát od
Lenky Cincibusové, na její místo nastoupil
první náhradník Ing. Miroslav Cincibus,
na místo po zemřelém Karlovi Čermákovi
nastoupila Eva Havlová. Takto kompletní
třináctičlenné zastupitelstvo složilo slib
členů zastupitelstva a zvolilo starostu obce
Milana Havlíka, místostarostu Ing. Miroslava Cincibuse a členy a předsedu kontrolního a finančního výboru. Celé zasedání
se konalo za přítomnosti veřejnosti v sokolovně v Košťálově.

Z jednání zastupitelstva
v listopadu 2018:
Zastupitelstvo schválilo přidělení bytu
o velikosti 1+1 v bytovém domě č.p. 300,
který k 30. 11. 2018 uvolnila sl. Erika
Šádková, panu Miroslavovi Kosinovi, dosud
bytem Košťálov č.p. 277.
Zastupitelstvo dále schválilo přidělení bytu o velikosti 1+2 v bytovém domě
č.p. 340, který k 30.11. 2018 uvolnila
sl. Lenka Sádková, paní Lucii Sádkové
s rodinou, bytem Košťálov č.p. 277.
Byl zveřejněn záměr přijetí daru od
p. Marie Tiché (bytem Zálesní Lhota) na
část 11/80 pozemku p.č. 2296 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Kundratice o celkové výměře 5513 m2.
Zastupitelé schválili uzavření Kupní
smlouvy č. 11/2018/KS na prodej pozemku
p.č. 2326/3 (ostatní plocha, ostatní

komunikace) v k.ú. Kundratice o celkové
výměře 581 m2 majitelce přilehlé nemovitosti na adrese Kundratice č.p. 21 p. Jiřině
Boerma, bytem Nizozemsko. Kupní cena
činí 50 Kč/m2, tedy celkem 29 050 Kč.
Uzavřením kupní smlouvy se současně
zřizuje věcné břemeno spočívající v právu
vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti
s opravami, provozováním a odstraněním
vodovodního řádu, který je ve vlastnictví
Obce Košťálov – zde jako osoby oprávněné
z věcného břemene.
Zastupitelé schválili výsledky výběrového řízení na zateplení a výměnu oken
v bytovém domě Košťálov č.p. 37. Vítěznou nabídku předložila firma Miroslav
Hochman, Lužická 102, Hrádek nad
Nisou – Dolní Sedlo, IČ 01913026 a tato
činila 5 799 400 Kč bez DPH. Hodnotící
komise doporučuje uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. Stavba bude zahájena
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na jaře příštího roku. Zastupitelstvo všemi
hlasy schvaluje výsledky výběrového
řízení a schvaluje uzavření SoD s firmou
Miroslav Hochman, Lužická 102, Hrádek
nad Nisou – Dolní Sedlo, IČ 01913026.
Stavba započne přípravnými pracemi
v průběhu února 2019.
Zastupitelstvo schválilo pořízení vozidla
CAS K 25 L 101 pro výjezdovou jednotku
SDH 5 Kundratice v hodnotě do 390 tis.
Kč od Města Jilemnice. Zastupitelstvo
rovněž souhlasí s uvolněním nezbytných
finančních prostředků na drobné stavební
úpravy kundratické hasičské zbrojnice
v maximální výši do 250 tis. Kč. Tyto
úpravy jsou nutné pro zvýšení průjezdné
výšky garážového stání pro pořizované
vozidlo. Vzhledem k tomu, že povaha
stavebních prací neumožňuje akceschopnost jednotky a současně je znemožněno
parkování zásahového vozidla, bylo nutné
zakázku zadat přímo bez poptávkového
řízení. Stavební práce provede dle předběžného rozpočtu firma Stavko, Jiří Kotas,
Libštát a firma Test Stružinec.
Bylo schváleno uzavření Smlouvy
o vkladovém účtu s bonifikací u banky
J&T a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8,
IČ 47115378, na zhodnocení dočasně
volných finančních prostředků obce.
Parametry vkladového účtu: úrok s činí
1,2 % p.a. s úrokovou prémií celkem 1,6%
p.a. při roční délce vkladu a minimální
vkládané částce (zůstatku) ve výši 25 mil.
Kč a 3 měsíční výpovědní lhůtě.
Starosta seznámil zastupitele s výčtem
dlužníků na nájemném, s postupem při
vymáhání dlužného nájemného a úhrad
záloh a doplatků za služby. ZO starostovi
ukládá vynaložit veškeré úsilí k vymožení
dlužných částek v tomto roce a souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy v případě
hrubého porušení nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo souhlasilo s přidělením
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uvolněného bytu o velikosti 1+1 v bytovém domě Košťálov č.p. 37 slečně Báře
Špicarové, dosud bytem Slaná, Nedvězí
č.p. 39, dříve Košťálov č.p. 339.
Starosta projednal se zastupiteli
případné konkrétní podmínky na poskytnutí v rozpočtu obce Košťálov na rok 2018
předschválené mimořádné dotace ve výši
1 mil Kč Mysliveckému spolku Skalice na
rekonstrukci jejich sídla na adrese Košťálov č.p. 14. Jsou to tyto podmínky:
1. Konsolidace a předložení účetnictví
spolku a poslední 3 roky.
2. Projednání přijetí podmínek dotace na
valné hromadě, případně v orgánech spolku.
3. Uzavření smlouvy, ze které vyplývá
povinnost myslivců 20 let udržovat objekt
v majetku spolku a s tím související
blokace prodeje bez souhlasu poskytovatele dotace obce Košťálov. Tj. bez souhlasu
Obce nebude po dobu 20ti let možné
budovu prodat, darovat, zastavit jako
ručení apod. Tuto smlouvu musí podepsat
statutární zástupce MS Skalice.
Zastupitelé souhlasili s opravou a restaurováním památky – Sousoší Kalvárie
v Košťálově na náměstí a vzali na vědomí
předloženou nabídku ve výši 92 tis. Kč
na provedení těchto prací od kamenosochaře a restaurátora p. Víta Kotrbáčka,
Zborovská 1874, Hořice, IČ 68492731.
Také uložili starostovi opatřit ještě jednu
nabídku na provedení těchto prací. Poté
bude rozhodnuto o realizaci a provedení
konkrétní firmou.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyhodnocení připomínek uplatněných ke
společnému jednání. Vyhodnocení připomínek je uvedeno v odůvodnění Změny
č. 2 územního plánu.
Zastupitelstvo rovněž po ověření, že
Změna č. 2 Územního plánu Košťálov není
v rozporu s Politikou územního rozvoje
České republiky ve znění aktualizace č.1,

s vydanými Zásadami územního rozvoje
Libereckého kraje, se stanovisky dotčených
orgánů a stanoviskem Krajského úřadu
Libereckého kraje a dále, že nebyly řešeny
žádné rozpory schvaluje všemi hlasy vydání
Změny č. 2 Územního plánu Košťálov.
Starosta zastupitelům oznámil, že dne
22. 11. 2018 bylo na veřejném zasedání
shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří zvoleno nové vedení Svazku. Předsedou byl zvolen Milan Havlík a místopředsedou Ing. Jaroslav Křapka, starosta obce
Háje nad Jizerou. Rovněž dojde ke změně
sídla mikroregionu: z původního Benešova u Semil se novým sídlem stane naše
obec, konkrétně budova obecního úřadu
na adrese Košťálov 201.
Starosta spolu s ředitelem Základní školy
Košťálov Mgr. Miroslavem Kosem seznámil přítomné s Inspekční zprávou a Protokolem o kontrole Libereckého inspektorátu České školní inspekce, která shrnuje
kontrolní činnost, prováděnou ve dnech
15. – 17. 10. 2018 v naší základní škole.
Celkově lze konstatovat, že ČŠI hodnotí
vlastní výuku, podmínky pro ni a další
kontrolované záležitosti kladně.

Z jednání zastupitelstva
v prosinci 2018:
Zastupitelé se seznámili s písemnou
žádostí Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Košťálov o finanční
příspěvek na pořízení a instalaci dvou
čerpadel užitkové vody na zalévání
v zahrádkových osadách I. a II. Zastupitelé poskytnutí příspěvků nevyloučili
a zařadili žádost do Grantového programu
na rok 2019.
Starosta Milan Havlík upozornil zastupitele na havarijní a okolí ohrožující stav
budovy internátu Barevna v Košťálově.
Navrhl stržení budovy v krizovém režimu
v prvním čtvrtletí příštího roku. Do té
doby je třeba podepřít hroutící se jižní zeď
a zabezpečit objekt proti neoprávněného
vnikání osob.Na předložení nabídky na
provedení demoličních prací bude oslovena firma Drahoš Věrný.
Zastupitelstvo zabývalo dalším postupem v přípravě generální opravy tělesa
bazénu na koupališti: Starosta navrhl
vybírat mezi třemi variantami:
1. Oslovit poradenskou firmu k vypracování studie pro variantní návrhy oprav.
2. Oslovit projekční kanceláře přímo
s parametry rekonstrukce
3. Přijmout projekční kanceláří Project
A plus (IČ 288 28 089) v minulém roce
již vypracovaný návrh řešení za vhodný
k dalšímu dopracování.
V obsáhlé diskuzi, kde se vyjádřili

postupně všichni zastupitelé i přítomní
občané (veřejnost), bylo přijato toto stanovisko: O konečném postupu se rozhodne
na prvním lednovém zasedání zastupitelstva obce. Hlasovat se bude o těchto
návrzích: 1. návrh postupovat metodou
opravy betonového dna metodou popsanou v nabídce Ing. Aleše Kreisla z Vrchlabí (po odstranění nesoudržného betonu
vytvořit železobetonovou konstrukci ve
tvaru současného koupaliště a následně
nátěr proti vodě). Nebo: 2. návrh přistoupit ke kompletní rekonstrukci bazénu
vložením nového tělesa bazénu do stávajícího se změnou tvaru, odstranění šikmých
břehů, rozdělení na dětskou a dospělou
část bazénu (neplavci/plavci) se zvážením možnosti zřízení filtrace (pravděpodobně pískové) pro dětskou část. V tomto
případě s využitím studie Ing. Zummera
z Turnova. Rovněž se zastupitelé shodli
na snížení objemu vody úpravou hloubky
v dospělé části bazénu na max 1,9m –
vyjma prostou pod skákacím prknem.

Zastupitelé se na prvním
lednovém 2019 zasedání
zabývali mimo jiné i těmito
body:
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou
prodeje zděného patrového domu se třemi
bytovými jednotkami na adrese Košťálov
č.p. 139 od realitní kanceláře Miroslava
Mikule z Lomnice nad Popelkou. Pro
zařazení do bytového fondu obce je nutná
kompletní rekonstrukce domu v řádu
jednotek miliónů korun. Zastupitelé se
po obsáhlé diskuzi shodli, že nabízená
cena ve výši 900 tis. Kč je vzhledem ke
stavu domu, jeho umístění a nemožnosti
parkování spíše k jednání o slevě, než
takto přijatelná.
Starosta
informoval
o
cenovém
průzkumu na instalaci radaru pro úsekové
měření rychlosti projíždějících vozidel
(zařízení s adresnou represí, kdy řidiči
překračující rychlost hradí pokuty, které
projednává Město Semily, odbor dopravy
a příjem z pokut je příjmem města).
Takové zařízení, včetně instalace a zprovoznění v souladu se všemi právními
předpisy, stojí cca 1,7 – 2,3 mil. Kč. Tato
hodnota zařízení je pro zastupitele nepřijatelná. Proto starosta navrhl pořídit
„pasivní“ preventivní radar, který rychlost
projíždějícího vozidla změří a v případě
překročení rychlosti vyzve okamžitým
grafickým pokynem řidiče ke zmírnění
rychlosti. Hodnota tohoto zařízení, které
je navíc přenosné – demontovatelné, je cca
100 – 150 tis. Kč, dle specifikace provedení. Podobné zařízení je nyní umístěno

v Kundraticích před pneuservisem, kam
ho zdarma dočasně zapůjčila firma Eurovia kamenolomy. Starosta proto navrhl
podobné zařízení pořídit do majetku obce
a postupně ho umísťovat tam, kde dochází
k překračování rychlosti. Statistiky z těchto
radarů poté předávat Policii ČR k častějšímu represivnímu měření v radarem vytypovaných místech. Zastupitelé schválili
vyhlášení poptávkového řízení na nákup
a uvedení do provozu takového radaru.
Zastupitelé přistoupili k projednání
návrhu zadání projektové dokumentace
na kompletní rekonstrukci tělesa bazénu
na koupališti. Zastupitelé a posléze i veřejnost (JUDr. Karel Hrabánek a Ing. Arch.
Vladimíra Jínová) se měli možnost vyjádřit k formulovaným návrhům k hlasování, které vzešly z minulého zasedání.
Z vystoupení RNDr. Jíny a Miroslava
Doškaře a ing. Arch Jínové vyplynulo, že
chtějí upravit svůj první návrh:
„Postupovat metodou opravy betonového dna metodou popsanou v nabídce
Ing. Aleše Kreisla z Vrchlabí (po odstranění nesoudržného betonu vytvořit železobetonovou konstrukci ve tvaru současného
koupaliště a následně nátěr proti vodě)“.
Nově byl tento návrh výše uvedenými
navrhovateli přeformulován tak, že až na
požadavek zachování stávajících šikmých
stěn a obdélníkových tvarů budoucích
dvou bazénů se jedná o návrh totožný
s druhým návrhem předloženým starostou
Havlíkem. Ten zůstal v původním znění:
Vybudovány budou dva oddělené
bazény. Nová tělesa bazénů budou umístěna v prostoru bazénu stávajícího. Dětský
bazén bude mít technologii čištění vody
a bazén pro plavce bude s přírodní vodou
z pramenišť a zkušebního vrtu. Nebudou
zachovány šikmé stávající stěny bazénu.
Tvary bazénu mohou mít „nepravoúhlý“
půdorys. Maximální hloubka bazénu
pro plavce bude 1,9 m s výjimkou pro
prostor pod skákacím prknem, které bude
zachováno. Zřízeny budou minimálně
3 brodítka a oba bazény budou přizpůsobeny pro nástup pouze přes ně.
Starosta Havlík ještě jednou shrnul
výhody druhého navrhovaného řešení
např. kolmých stěn (ověřená technologie
výstavby, jednoznačně lepší bezpečnost
koupajících se osob), nepravoúhlých –
organických tvarů bazénů (moderní výraz
nového koupaliště), snížení hloubky na max
1,9m v prostoru pro plavce (snížení objemu
vody pro rychlejší napuštění do provozní
hladiny, kdy nečistoty odtékají přepadovými žlábky a probíhá rychlejší výměna
vody), technologie čištění vody pouze pro
dětský bazén (menší objem vody k čištění
představuje optimální provozní náklady na
elektrickou energii k čištění) atd.

V této části vystoupil RNDr. Jiří Jína
a mimo jiné požádal, aby před hlasováním bylo umožněno vystoupit Ing. Arch
Jínové. To řídící schůze umožnil v délce
5 minut. Vystoupení se týkalo preference
šikmých stěn, doporučení zabudování filtračního potrubí i pro velký bazén, zřízení
předbazénků a mimo jiné i požadavku
na vytvoření architektonické studie na
úpravu zpevněných ploch kolem bazénů.
Arch. Jínová zastupitelům také doporučila, aby opět zřídili stavební komisi ve
složení architekt, který pohlídá estetiku,
a stavař, který rozhodne o technickém
řešení. Na samý závěr svého projevu předložila písemně část vystoupení s požadavkem na uveřejnění v nejbližších Košťálovských novinách (zastupitelé na návrh
starosty přistoupili).
Poté bylo přistoupeno k hlasování:
1. Návrh: zachování obdélníkových tvarů
bazénů a šikmých stěn.
Hlasování:
pro 3 hlasy | proti 0 hlasů | zdržel/a 0 hlasů
2. Návrh: nepravoúhlé tvary bazénů
a kolmé stěny bazénu.
Hlasování:
pro 9 hlasů | proti 0 hlasů | zdržel/a 0 hlasů
Řídící schůze konstatoval, že návrh č. 2
byl přijat většinou hlasů a firma Project
A plus, Turnov, IČ 28828089 bude vyzvána
k předložení cenové nabídky.
Shrnutí vítězného návrhu:
Dva oddělené bazény umístěné v prostoru
bazénu stávajícího. Dětský bazén
s technologií čištění vody. Velký bazén
s přírodní vodou. Svislé stěny bazénu.
„Nepravoúhlý“ půdorys obou bazénů.
Maximální hloubka bazénu pro plavce
bude 1,9 m s výjimkou pro prostor pod
skákacím prknem, které bude zachováno.
Minimálně 3 brodítka a oba bazény budou
přizpůsobeny pro nástup pouze přes ně.

První návrh koncepce – architektonická studie
Ing. Zummera
3

Vánoční cvičení s čerty a Mikulášem, foto Pavel Chymek

Na závěr projednávaného bodu starosta
Havlík poděkoval všem zastupitelům
a pravidelně navštěvujícím zástupcům
veřejnosti za aktivní účast po takřka
6 měsíců projednávaném bodu rekonstrukce koupaliště.
Starosta rovněž seznámil zastupitele
s provozní situací Restaurace a penzionu
Slávie, kterou podle nájemní smlouvy
provozuje MAFA – TJ s.r.o., K prameni 84,
257 17, Chýnice , IČ 27369382 majitel
p. Jakub Novák. (k 14. 1. 2019 ukončil
nájemce smlouvu dohodou a zastupitelstvo vypisuje ihned nové výběrové řízení
na provozovatele restaurace a penzionu
Slávie. – pozn. Havlík)
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo
uzavření kupní smlouvy mezi obcí Košťálov, na straně kupující a p. Jiřím Ozimým,
bytem Šárka 231, Střední Předměstí, 54101
Trutnov, na straně prodávající. Předmětem
kupní smlouvy jsou pozemky p.č. 176/1 –
zahrada, o výměře 1202 m2, st.p.č. 83 –
zastavěná plocha o výměře 586 m2 včetně
stavby stodoly umístěné na pozemku a p.č.
185 – zahrada, o výměře 54 m2. Jedná se
o pozemky západně od kundratických
dílen pod bytovkou. Vše za kupní cenu
285 000 Kč s DPH. Ve výši kupní ceny je
zohledněna přístupnost pozemku, její
užívání obcí k dočasné deponii kameniva
a zeminy a také budova stodoly.
Zastupitelé rozhodli na návrh starosty
o umístění cedulí Zákaz podomního
prodeje na všechny přístupové komunikace II. a III. třídy do obce.
Zastupitelé rozhodli o zvýšení úhrady
za využití areálu hřiště v Kundraticích
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z dosavadních 1000 Kč na akci na 2000 Kč
za akci, nebo víkend. Veřejné, spolkové
a akce po zvláštním souhlasu zastupitelstva jsou z úhrady osvobozeny. Na každou
akci (včetně veřejných a spolkových) bude
vystaven předávací a zpět přebírací protokol s inventurou a poučením o rušení
nočního klidu. (tj. v případě opakované
porušení s vypnutím hlavního přívodu
el. energie).
Zastupitelstvo po projednání schválilo
uzavření Smlouvy č. PS 001/2019 o poskytování finančního příspěvku na poskytování pečovatelské služby mezi obcí Košťálov na straně „přispívající“ a Městem
Lomnice nad Popelkou, se sídlem: Husovo
náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou,
IČ: 00275905 jako poskytovatelem pečovatelské služby.

Zastupitelstvo po projednání schvaluje podmínky zajištění budoucí dotace
ve výši 1 mil. Kč Mysliveckému sdružení
Skalice IČ 455980011 na rekonstrukci
objektu spolku na adrese Košťálov č.p. 14
a závazek spolku po dobu 20 let nepřevést,
neprodat, nepronajmout a jinak nezcizit
dům Košťálov č.p. 14 bez souhlasu Obce
Košťálov a tento objekt využívat pouze
k vlastní spolkové činnosti.

Ze zápisů z jednání vybral Milan Havlík,
starosta. Zápisy v plném rozsahu jsou k dispozici
na obecním úřadě a na elektronické úřední desce
na www.kostalov.cz

TELEFONNÍ SEZNAM
Milan Havlík

starosta

734 538 413

Ing. Miroslav Cincibus

místostarosta

604 642 731

Obecní úřad

pevná linka

481 689 200

Obecní úřad

mobilní telefon

734 856 204

Věra Seidlová – Svazek

účetní pro vodovod a kanalizaci

739 098 345

Karel Mádle – Svazek

poruchy na vodě a kanalizaci

734 854 035

ÚŘEDNÍ HODINY ÚČTÁRNY SVAZKU OBCÍ JSOU POUZE:
Pondělí: 7 – 17 hod. | Úterý: 7 – 15 hod. | Středa: 7 – 17 hod.

PRO KUNDRATICKÉ OBČANY!
OD 1. LEDNA 2019 spojujeme fakturaci vodného se stočným, odečty
vodoměrů proběhnou 1 x ročně – umožňujeme zavedení záloh.
Zálohy – formou SIPA, prosíme o sdělení spojovacího čísla SIPA, v případě
placení záloh trvalým příkazem číslo Vašeho účtu – variabilní symbol
a částka Vám bude sdělena při sepsání nové smlouvy na odběr vody
a stočného.
Kontakt: úřední dny : pondělí a středa 8 – 17 hodin
Věra Seidlová – účetní svazku
mobil | 739 098 345
email | ucetnisvazku@kostalov.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
NA ROK 2019
26. 01.

PLES SDH Košťálov,
sokolovna Košťálov od 20h

09. 02.

PLES ČRS Košťálov,
sokolovna Košťálov od 20h

09. 02.
PŘIPOMÍNKA:

POPLATEK
ZE PSA
je nutné uhradit
do 31. 3. 2019!

SLUŽBA PRO OBČANY
SMS INFO
Nabízíme zasílání důležitých SMS na mobilní telefon. Vzhledem
k ne zcela plnému dosahu vysílání obecního rozhlasu a také
s ohledem na občany zaměstnané mimo Košťálov, nabízíme
po zaregistrování zasílání SMS zpráv na mobilní telefon.
Zájemci se mohou zaregistrovat na obecním úřadě v Košťálově,
kde také musí podepsat informovaný souhlas s použitím
osobních údajů (telefonní číslo a jméno).
Služba už je v provozu a ti, co ji mají, si ji chválí.

Prohlášení do Košťálovských novin:
„Mým požadavkem na UDRŽOVACÍ PRÁCE – STAVEBNÍ ÚPRAVY a MODERNIZACI našeho koupaliště je zachovat stávající tvar se svažitým dnem a ŠIKMÝMI
STĚNAMI s provedením nové hydroizolační žb. vany, která už sama o sobě zmenší
současný objem vody ze současných cca 2550 m3 o cca 850 m3 (při síle žb. vany
0,4 m) na cca 1700 m3. (= zmenšení cca o 33%). Další úbytek objemu vody nastane
případným oddělením mělkého úseku v přední části z velkého bazénu – pro malé
děti neplavce – se samostatným filtračním okruhem. Filtrační potrubí doporučuji
zabudovat i do žb. vany (= stěny i dno) velkého bazénu – jako samostatný pracovní
okruh, který by se zapínal pouze ve dnech zvýšené letní návštěvnosti. Povrchovou
úpravu bazénu i NOVĚ VYTVOŘENÝCH ČISTICÍCH PŘEDBAZÉNKŮ před
všemi vstupy do vody (nástup od nejmělčejší strany, nástup od schodů – eventuelně možno doplnit i schody na protější straně, přístup na skluzavku i na skákací
prkno a špalky) bych volila opět z betonu s modrým nátěrem (ale nejsem ani proti
jiným povrchovým úpravám – jako je např. nerez). Nové zpevněné plochy KOLEM
bazénu mohou být předmětem ARCHITEKTONICKÉ STUDIE zadané ve variantách (ideálně několika projektantům), mohou být různých meandrovitých tvarů
s různými povrchovými materiály a budou řešit i návaznost na okolní sezení,
ležení či dětské prolézačky a další sportovní vyžití (i pro dospělé) – pro které náš
rozlehlý areál koupaliště poskytuje dostatek prostoru.“
Ing. arch. Jínová Vladimíra

Obecní dům Kundratice, Bál na téma:
„100 let republiky“, od 20h pořádá
TJ Sokol Kundratice

23. 02.

DĚTSKÝ KARNEVAL,
sokolovna Košťálov

02. 03.

BABÍ HOP, sokolovna Košťálov
od 21h

20. 04.

Velikonoční taneční zábava,
sokolovna Košťálov od 20h

25. 05.

T. J. Sokol Košťálov pořádá taneční
zábavu, sokolovna Košťálov od 21h,
hraje HITMAKERS, KONECKONCŮ
a host.

22. 06.

Dětský den: sportovně zábavné
odpoledne na hřišti, pořádá
TJ Sokol Kundratice

28. 06.

Běh: „konečně prázdniny“,
pořádá TJ Sokol Kundratice

25. 08.

Lunapark zábavné odpoledne ve stylu
pouti, areál hřiště Kundratice, pořádá
TJ Sokol Kundratice

07. 09.

Přehlídka dechových hudeb
v Košťálově, Areál Pod Kozlovem
od 13h

19. 10.

Posvícení, obecní dům Kundratice,
pořádá TJ Sokol Kundratice

20. 11.

Strašidelně kouzelný les

30. 11.

Rozsvícení vánočního stromu
a jarmark v Košťálově, náměstí
v Košťálově 13:30h
5

Společenská rubrika
NARODILI SE
Jan CHALOUPKA
Josefina Alexandra
MARKOVÁ
Lilly CHLUPÁČOVÁ

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum
oslavili v listopadu a prosinci
tito naši spoluobčané:
Jindřich HLAVÁČ
Marie LEŠÁKOVÁ
Bohuslav JAČEK
Marie SEIFERTOVÁ
Jan JANOUŠEK
Anna FIŠEROVÁ
Danuše ŠIMŮNKOVÁ

OPUSTILI NÁS
V uplynulém období
listopadu a prosince 2018
nás navždy opustili naši
blízcí, přátelé a spoluobčané:
Jaroslav JANDURA
František ANTONY
Otakar LANDFELD

Z výletu Tourist senior clubu, foto Karel Skalský

Tourist senior club Košťálov
Počasí nám loni vcelku přálo a tak jsme využili skoro každou středu k výletům do přírody.
Jako každý rok jsme začali Novoročním výstupem na Kozákov. Následovaly výšlapy v Českém
ráji, na Novopacku, Krkonoších, Jizerských a Lužických horách. V září jsme absolvovali
šestidenní turistický zájezd (s účastí 32. Lidí) do Orlických hor a navštívili jsme také Stolové
hory a Klodsko v Polsku. Za loňský rok se nám podařilo zdolat asi 420 km.
Do nového roku přejeme všem pevné zdraví a chuť udělat něco užitečného pro své tělo.
Hela a Karel S.
PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Vám všem, kteří jste se přišli rozloučit s mým manželem a naším tatínkem
Františkem Antony. Dík patří i všem hasičům, kteří vzdali Fandovi poslední poctu.
Manželka s rodinou

Nábor do hasičského kroužku
v Kundraticích
KOŠŤÁLOVSKÉ NOVINY

zpravodaj obce Košťálov, Kundratice,
Čikvásky, Valdice.
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750 výtisků – zdarma.
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SDH Kundratice zve na nábor do hasičského kroužku v Kundraticích, učíme se hasičskému
sportu, jezdíme na soutěže, výlety. Kategorie: mladší žáci 6 – 11 let, starší žáci 11 – 15let. Přijďte
se blíže seznámit s naší činností do klubovny v přízemí obecního domu v Kundraticích, dne
31. 1. 2019 mezi 18 – 19 h. Sdělíme vám veškeré informace, zodpovíme vaše otázky a budeme
se moc těšit na nové děti.
Eva, Markéta a Jirka, vedoucí mládeže
INZERCE

Košťálov, okres Semily. Na prodej zděný patrový dům umístěný blízko
centra obce u náměstí při místní komunikaci. Vnitřní prostory tvoří 3 byty
(2x 2+1, 1+1) a v přízemí nebytový prostor (bývalý krám). Podlahová plocha
bytů cca 210 m2, plocha krámu 43 m2. Možnost napojení na všechny
inženýrské sítě. Volné půdní prostory umožňují vestavbu podkrovního
bytu. Dům je ve stavu k rekonstrukci. Za domem k dispozici dvůr 163 m2.
Pozemek celkem 322 m2.
PENB třída G. Cena 900.000 Kč
Miroslav Mikule – Realitní kancelář, mobil 724 129 871,
email: reality@mikule.cz

