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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se na svém druhém zářijovém a posledním říjnovém zasedání
zabývalo těmito body:
Zastupitelstvo se seznámilo s projektovou
dokumentací ing. Jiřího Šádka, Semily
Wolkerova č. 466, ve které řeší havarijní
stav břehu nad a pod cestou Kobylíkem do
Čikvásek. Vzhledem k tomu, že se jedná
o neodkladnou opravu a také s ohledem na
blížící se zimu se zastupitelstvo rozhodlo zadat
zakázku za cenu v místě obvyklou firmě Alena
Šlesingrová, IČ 72862793. Navrhovaná cena
činí dle předloženého rozpočtu 736 758 Kč bez
DPH. Protože se jedná o stavebně a technicky
náročnou stavbu, rozhodlo zastupitelstvo
ustanovit stavební dozor – technický dozor
investora, kterým bude ing. Šádek, projektant
stavby.
Zastupitelé se pravidelně zabývali pracovní
verzí Územního plánu Obce.
Zastupitelstvo schválilo text dopisu, ve kterém
se zamítá žádost o úhradu škody vzniklé
úhynem koní panu Miloši Práškovi.

V současné době nejdéle sloužící čerti
v Košťálově Popel a Perda s Andělem
a Mikulášem.
Foto Mih.

Zastupitelstvo se seznámilo s odmítavým
stanoviskem Lesů ČR, lesní správa Jablonec
nad Nisou, k žádosti Obce Košťálov o nákup
(případně výměnu za jiné lesní pozemky
v majetku obce) lesního pozemku p.č. 245/1
v k.ú. Košťálov. Jedná se o „park“ nad

za 16 let práce pro obec a předal jí malý dárek.
Dalším bodem jednání byl požadavek SD
Jednota na úhradu nájemného ve výši 147 tis.
Kč za neoprávněné užívání části pozemku p.č.
122/2 v k.ú. Kundratice (především prostor
veřejného prostranství před prodejnou

Všem našim čtenářům
v novém roce 2011 přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Bucharkou a bytovkami. Zastupitel Havlík
navrhl s Lesy ČR dále jednat, protože se jedná
o zájmový prostor v centru obce.
Starostka předložila žádost TJ Sokol Košťálov
u navýšení účelové dotace na rekonstrukci
elektrorozvodů a světelné techniky jeviště
v sokolovně. Dle navrženého rozpočtu byla
schváleno navýšení o 27 720 Kč bez DPH.
Místostarosta přeložil návrh na proplacení tří
příspěvků v celkové výši 27 280 Kč na ochranu
obyvatelstva před hlukem z nákladní automobilové
dopravy. Návrh byl schválen všemi hlasy.
Zastupitelstvo na svém prvním ustavujícím
zasedání, které se konalo 8. listopadu
2011 v sokolovně, zvolilo starostu PaedDr.
Miloslava Janatu a dva místostarosty p. Lenku
Cincibusovou a Milana Havlíka. Zvoleno bylo
rovněž složení Kontrolního výboru: RNDr.
Jiří Jína – předseda a členové Mgr. Pavlína
Hejsková a Ivo Jiřiček a složení Finančního
výboru: Zdeněk Kopecký – předseda a členové
Karel Čermák a Daniela Pastorková. Funkce
starosty byla schválena jako uvolněná a dva
místostarostové jako neuvolnění.

Zastupitelstvo se na svém druhém
listopadovém zasedání zabývalo těmito
body:
Úvodem starosta obce PaedDr. Janata
poděkoval bývalé starostce Lence Cincibusové

v Kundraticích). Zástupci SD Jednota uvedli, že
obec tento pozemek užívala bez jejich svolení
k odložení kontejnerů, skruží, štěrku a v zimním
období sněhu. Na to reagovala místostarostka
Lenka Cincibusová, že se jako starostka snažila
s Jednotou komunikovat, ovšem bez úspěchu, dále
uvedla, že stavební materiál nebyl vždy „obecní“,
ale často jiných subjektů a zde umístěné kontejnery
na TKO byly využívány i zaměstnanci Jednoty.
Dále místostarostka uvedla, že obec se minimálně
15 let stará o okolí bývalé samoobsluhy, seče
a uklízí trávu. Starosta PaedDr. Janata doplnil, že
po jeho kontaktu s Jednotou byl prostor vyklizen a
omluvil se za toto nedopatření. Mgr. Jiří Janata dále
uvedl, že trvá na úhradě nájemného a bez této úhrady
nechtějí dát souhlas s vybudováním kanalizace
na jiném pozemku (p.č. 344 v k.ú. Košťálov
k Hájkovým), kde je SD Jednota třetinovým
spoluvlastníkem. Zastupitelé RNDr. Jína
a Havlík, vyzvali zástupce Jednoty ke vstřícnosti
v poskytnutí souhlasu k budování kanalizace,
zdůraznili, že spojovat takovýto souhlas s úhradou
„nájemného“ za zcela sporné využití pozemku
p.č. 122/2 v Kundraticích považují přinejmenším
za nemravné. Vzhledem k tomu, že i po více než
hodinovém jednání nic nenasvědčovalo tomu, že
bude dohodnuto přijatelné řešení, bylo jednání
se zástupci Jednoty ukončeno. Starostovi bylo
doporučeno projednat s projektantem kanalizace
Ing. Hudcem náhradní řešení bez použití
sporného pozemku. O řešení bude zastupitelstvo
informováno na příštích jednáních.
pokračování na str. 2

Termíny přistavení velkoobjemových
kontejnerů v prvním pololetí r. 2011 na
stanovištích:
NÁDRAŽNÍ ULICE, PANELÁKY
01.02.; 01.03.; 01.04; 02.05.; 01.06.; 01.07.
LETNÁ, KUNDRATICE
11.02.; 11.03.; 11.04.; 11.05.; 10.06.; 11.07.
VALDICE
07.02.; 21.02.; 07.03.; 21.03.; 07.04.; 21.04.;
06.05.; 20.05.; 07.06.; 21.06.; 07.07.; 21.07.
Cena vody. Přes nárůst ceny elektřiny
a přes každoroční investice do vodovodní
sítě zůstává cena vodného i stočného
v naší obci pro rok 2011 stejná jako loni,
tedy 21,16 a 9,37 Kč s DPH.
PaedDr. Miloslav Janata

Důležitá rada aneb co s komíny, aby byly
oukej: (dodržení vyhlášky 91/2010 Sb.)
1. Kontrola se provádí jednou ročně, musí
ji provést odborník (kominík a o kontrole
předat majiteli záznam)
2.Čistění: u kamen nebo kotlů pevná paliva
celoročně provozovaných se provádí 3x
ročně, u sezonních 2x ročně. U zemního
plynu 1x ročně. U zařízení do 50 kW může
čistění provádět i majitel sám. Je ovšem
nutné mít doma příslušné vybavení,
zkušenosti a rovnováhu pro chůzi po
střeše. O čištění by měl majitel vést drobnou
evidenci.
3. Vypalování komína může provádět
jen kominík a je třeba tuto činnost
oznámit Hasičskému záchrannému sboru,
v případě Košťálova přímo do Semil.
4. Revize komínu se provádí pouze
při uvedení nově postaveného nebo
opraveného komínu (například i po
vyvložkování). Revizi provádí pouze
odborná firma (kominík), výsledek revize
dostanete písemně a je výhodné revizi
požadovat po firmě, která odborné práce
na vašem komíně provedla.
-Mih-

Počátkem ledna 2011 ukončil řádný
provoz analogový dokrývač ČT2 Košťálov
(28. kanál). Vysílání tohoto analogového
vysílače malého výkonu z technických
důvodů nebylo před vypnutím označené
piktogramem ani textovou lištou.
Pokrytí digitálním zemským vysíláním
České televize – multiplexem veřejné
služby se všemi čtyřmi programy ČT –
v územní oblasti Trutnov, kam naše obec
patří, zajišťují vysílače velkého výkonu
Liberec – Ještěd (43. kanál), Trutnov –
Černá hora (40. kanál).
Nadále z dokrývače v Košťálově vysílá
pouze program ČT1 a NOVA, ale v blízkém
období dojde k odpojení i tohoto vysílání.
Zda bude spuštěn na našem košťálovském
dokrývači digitální signál jednoho nebo
postupně všech tří multiplexů nebylo dle
dostupných informací zatím rozhodnuto.

I v dalším bodě byla řešena trasa kanalizace –
tentokrát v místní části Čikvásky, kde majitel
pozemku p.č. 424 v k.ú. Čikvásky klade
nepřijatelné podmínky za trasování přes jeho
pozemek. Mimo jiné dosud nesdělené podmínky
požaduje doživotní stočné zdarma. Už tato
podmínka je pro investora (Obec Košťálov)
nepřijatelná a tak zastupitelstvo schválilo náhradní
trasování s vybudováním malé podzemní
přečerpávací stanice na Čikváskách. Situaci
i provoz čerpací stanice objasnil zastupitelům
projektant kanalizace Ing. Zdeněk Hudec.
Zastupitelstvo se seznámilo s uvolněnými
a v nejbližší době uvolňovanými obecními byty
a žadateli, kteří přicházejí v úvahu na přidělení
obecního bytu. Vzhledem k tomu, že střešní
byt p. Ivety a Bohuslava Říhových v č.p. 300
je v havarijním stavu (porušená izolace pod
sádrokartony, prošlapané betonové podlahy
atd.) a oprava není dle názoru některých
zastupitelů možná při užívání bytu, bylo
navrženo dočasně přestěhovat Říhovy do bytu
po p. Robertu Antonym a byt poté přidělit dle
pořadníku manželům Prášilovým. Uvedený
návrh nebyl schválen, protože pro návrh se
vyslovilo pouze 6 zastupitelů. Byt 1+3 v přízemí
č.p. 300 byl proto většinou 7 hlasů přidělen
manželům Ivetě a Bohuslavu Říhovým.
Zastupitelstvo jmenovalo kronikářku místní
části Kundratice Mgr. Ludmilu Jiroušovou,
Kundratice č.p. 27.
Zastupitelstvo souhlasilo s navýšením rozpočtu
příspěvkové organizace Mateřská škola o 50
tis. Kč. Prostředky byly, dle žádosti ředitelky
školy p. Krpatové, použity na dovybavení
v důsledku navýšení kapacity školy a na výdaje
spojené s rekonstrukcí budovy.
Zastupitelstvo souhlasilo s uvolněním částky
5 000 Kč na zajištění druhého ročníku
Sousedského posezení, které se konalo
11. prosince 2010 v sokolovně, současně obec
uhradila svozový autobus na trase Libštát –
Košťálov – Kundratice a po akci zpět.
Místostarosta Milan Havlík seznámil
zastupitelstvo s přípravou a náklady na
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které
konalo v sobotu 27. listopadu 2010 na náměstí
v Košťálově. Náklady na ohňostroj, které
hradila obec nepřesáhly 20 tis. Kč, drobné další
náklady na jarmark byly do 3 tis. Kč a dechová
hudba Táboranka vystoupila jako tradičně
bez nároku na odměnu. Sníh byl přivezen
z lomnického zimního stadionu Lomnice
n.P. za cenu dopravy Technickými službami
Lomnice nad Pop.

Zastupitelstvo se na svých prosincových
zasedáních zabývalo mimo jiné i těmito
body:
Zastupitelstvo schválilo proplacení příspěvku
ve výši 12 636 Kč na ochranu obyvatelstva před
hlukem z nákladní automobilové dopravy.

Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Radka Čermáka,
Dis, K.Tomana 833, Kladno, o finanční
příspěvek ve výši 5 472 Kč na provedené ošetření
a stabilizaci tzv. Antošovy lípy.
Byl schválen souhlas se zařazením pozemků
p.č. 1630, 1631, 1632 a 2314 v k.ú. Kundratice
(pozemek severně sousedící s areálem na hřišti
v Kundraticích) mezi pozemky vhodné pro
občanské vybavení - tělovýchova a sport (OS).
Zastupitelé rozhodli o přidělení bytu 1+3
v nejvyšším patře č.p. 300 (po manželech
Říhových) Aleně a Janu Pilařovým. K předání
bytu dojde po jeho rekonstrukci.
V diskuzi mimo jiné vystoupil zastupitel
Ivo Jiřiček s poznámkou týkající se Českých
drah. Poukázal na vybledlé nečitelné jízdní
řády, nedostatečný úklid sněhu na nástupišti,
nepřesná hlášení především o zpožděných
vlacích, poruchy v zabezpečovací technice závor
a neuvedení kontaktního telefonu pro případ
hlášení poruch na tomto zařízení a nezveřejnění
kontaktního telefonu pro případ získání
relevantní informace především o zpoždění.
Zastupitelé se též zabývali plněním
vyplývající z již uzavřené (13. 6. 2006) smlouvy
o smlouvě budoucí, kde se Obec Košťálov
zavázala odprodat pozemek p.č. 2395/7
v k.ú. Kundratice o výměře 26 m2 manželům
Jaroslavovi a Dagmar Mečířovým, Kundratice
č.p. 141. Jedná se o pozemek naproti (přes
silnici) domu Mečířových a tito ho používají
na dočasné složení např. stavebních materiálů
nebo palivového dřeva. Smlouva v r. 2006
uzavřená v bodě II zavazuje Obec Košťálov
pozemek prodat Mečířovým pokud do 30.
11. 2010 nebude vydáno stavební povolení
na chodník, který byl v té době plánován
i do těchto prostor. K vydání stavebního
rozhodnutí nedošlo a navíc starosta
informoval, že v současné době jsou chodník
a s tím související kanalizace plánovány na
druhou stranu vozovky (tedy vlevo směrem
od Košťálova). Místostarosta Havlík ve svém
příspěvku požádal přítomného pana Mečíře
o vstřícnost k jednání pokud by bylo třeba
z dnes neznámých důvodů vést chodník po
předmětném pozemku. Zastupitelstvo poté
všemi hlasy schválilo zveřejnění záměru
prodeje pozemku p.č. 2395/7 v k.ú. Kundratice
o výměře 26 m 2 manželům Jaroslavu
a Dagmar Mečířovým za odhadní cenu, kdy
odhad a vklad hradí kupující.
Bylo rozhodnuto přidělit byt v č.p. 133
(Stáňov) panu Václavovi Novákovi, dosud trv.
bydl. Košťálov č. 301 v pátém patře.
Současně zastupitelstvo rozhodlo přidělit výše
uvedený uvolněný 1+1 byt v č.p. 301 sl. Lucii
Šindelářové, dosud Košťálov č. 139.
Zastupitelstvo schválilo splátkový kalendář
jednoho dlužníka na nájemném. Současně
zastupitelé berou na vědomí pohledávky na
nájemném za rok 2010 a předešlé ostatních
dlužníků, kterým bude navržen také splátkový
kalendář a v případě neplacení nájmu a ostatních
pokračování na str. 3
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poplatků ve stanovené výši a čase, bude s dlužníky
postupováno dle zákonných předpisů a nájemní
smlouva může být vypovězena.
Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou
firmy CTS corp., s.r.o. na zajištění 90%
dotace z EU na zakoupení stroje na
zajišťování úklidu komunikací, chodníků
a veřejných prostranství v obci. Zastupitelstvo
rozhodlo vypsat výběrové řízení na pořízení
víceúčelového stroje na uvedené činnosti.
Zařízení musí odpovídat podmínkám
přidělení dotace na snížení emise prachových
částic z plošných zdrojů a přídavné zařízení
musí umožňovat mimo jiné i zimní údržbu
chodníků a veřejných prostranství.
Posledním bodem jednání byla diskuse zastupitelů
nadbudoucnostíareálupodKozlovem.Poúvodních
slovech zastupitelů Mir. Doškaře a RNDr. Jíny
a starosty obce se jednotlivě celkem 10 zastupitelů
vyjádřilo pro pokračování v krocích, které povedou
k dostavbě areálu.

Složení Zastupitelstva obce Košťálov
od 8. listopadu 2010
Zastupitelstvo obce:

Další členové ZO:

JANATA Miloslav
PaedDr. – uvolněný
starosta obce

CINCIBUSOVÁ Lenka
neuvolněná
místostarostka

HAVLÍK Milan
neuvolněný
místostarosta

ČERMÁK Karel – člen
Finančního výboru

KOPECKÝ Zdeněk
předseda Finančního
výboru

HEJSKOVÁ Pavlína
Mgr. - členka
Kontrolního výboru

JÍNA Jiří RNDr.
předseda
Kontrolního výboru

JIŘIČEK Ivo – člen
Kontrolního výboru

KMÍNEK Lukáš

DOŠKAŘ Miroslav

Ze zápisů z jednání Zastupitelstva Obce Košťálov

Druhou členkou Finančního
výboru byla určena Daniela
Pastorková, která však není
zastupitelkou obce.

vybral Milan Havlík, oficiální úplné znění zápisu
je do deseti dnů po jednání umístěno na úřední
desku na košťálovském náměstí a také na úřední
desku na www.kostalov.cz, kde také najdete
archív těchto zápisů.
MÁSLO Luboš

MATURA Bohumil

VLČEK Libor

„Stručný“ přehled činnosti TJ SOKOL Kundratice za rok 2010
•
Po výroční členské schůzi konané loni
12. 12. 2009 se jako první akce uskutečnil Vánoční
koncert (28. 12. 2009), kde účinkovalo nám všem již
dobře známé Peřimovské kvarteto za doprovodu
Lukáše Hrubého. Po koncertě následovalo milé
sousedské posezení s drobným občerstvením.
•
Ani loňský Silvestr se neobešel bez
tradičního silvestrovského fotbalu.
•
Nový rok přinesl mnoho nového. Pro nás to
byla akce, která je náplní volného času pro celý rok
a to je rekonstrukce lyžařského vleku. Na vleku
byla vyměněna technologie a zakoupena rolba
pro úpravu povrchu sjezdovky. V současnosti
vlek jede v plné parádě. Tato akce si vzala desítky
hodin, které na ni věnovali naši sokolové a šikovní
hasiči. Těm všem patří veliké DÍKY. Bez této
oběti by nebyla tato akce zvládnutelná, protože
kdybychom měli platit každou hodinu, kterou
chlapi na vleku strávili, tak bychom se v rozpočtu
rekonstrukce vleku vyšplhali do astronomických
částek, které by nebyla šance splatit. Ještě jednou
moc děkujeme všem, kdo na vleku pracovali
a jejich protějškům za trpělivost, kterou projevili.
Je pravda, že za ono poděkování si nikdo nic
nekoupí, ale snad to každého alespoň zahřeje
u srdíčka. V lednu pozveme při slavnostní akci
na kontrolu i Krakonoše, aby věděl, kde začínají
Krkonoše. (Více web a místní rozhlas)
•
Pravidelná cvičení maminek s dětmi: již
od zimy se naše děti začaly pilně připravovat na
vystoupení pro důchodce, které se konalo 20.
března 2010. Po svém vystoupení ještě medailemi
ocenily děti „Poupata“. S přibývajícím jarním
sluníčkem jsme cvičení omezili a tvrdá práce

nastala až před 120. výročím SDH, kde děti s „tetou
Jíťou“ opět vystupovali se svým programem. Tím
skončilo cvičení na léto. V září jsem otevřeli sezónu
stopovanou procházkou, kde u rybníka na nás
čekal vodník s rybičkami a sladkostmi. Od té doby
cvičíme každou středu od 16–17 hodin.
•
S „ tetou Dárou“ cvičí batolata s maminkami
a odrostlá děvčata.
•
Ženy cvičí letos pro změnu od září ve
čtvrtek aerobik s Jitkou.
•
Posilovna pod vedením Jirky je plně
funkční, bez problémů. Otevřeno 2x týdně.
•
Využití antukového kurtu – pravidelná
hraní volejbalu, tenisu. Jinak kurt se právně
převádí do našeho vlastnictví.
•
Volejbalové tréninky probíhaly v rozmezí
dubna a října, pokud počasí dovolilo, pravidelně
v pátek a v neděli od 18 hodin. Scházelo se
většinou cca 10 hráčů. Mimo kundratických
hráčů přijíždějí pravidelně i posily z Košťálova,
Vítkovic, hrát chodí i chalupáři. V rámci sezóny se
hráči zúčastnili 4 turnajů smíšených družstev (na
Benecku a v Lomnici nad Popelkou jsme obsadili
4. místa, na Rváčově a ve Vítkovicích 2. místa).
•
Kravatový bál se konal 13. února 2010 od
20 hodin. Hudba byla nastydlá a tak neměla velký
ohlas. Tombola byla již tradičně losovaná s veselým
a humorným doprovodem Jitky Valentové.
•
Nově jsme pod svoji správu rozhodnutím
zastupitelstva obce dostali bikrosový areál, kde se
konaly závody s 15 účastníky za hrozného počasí.
Správcem areálu byl jmenovám pan František
Pospíšil, ten končí s 31. 12. 2010 svou funkci
a přebírá ji David Faistaver, oba z Libštátu.

•
Jirka Vejnar připravil 3 družstva na soutěž
v ringu, která proběhla v Turnově.
•
Na turnaji ve florbalu v Liberci naši kluci
vyhráli. Florbal se trénuje nově v hale v Libštátě.
•
Dále se Jirka účastnil se skupinou kluků
malé kopané v Košťálově.
•
Poslední akcí byl Florbal v Hanušovicích,
kde se umístili na 3. a 9.–12. místě.
•
Pro všechny děti z okolí připravili Doleňáci
pod vedením manželů Stránských Dětský den
plný pohádkových bytostí, sladkostí a úkolů
cestou vyznačenou houbičkami. Měl také docela
pěknou účast (75 startujících dětí). Dobrý byl
termín, kdy celá akce byla spojena s tradiční akcí
v režii Zdeňka Kopeckého a Františka Janaty,
a to fotbalem Hořeňáků proti Doleňákům. Účast
sportovců, fanoušků a příznivců byla fantastická.
•
Pingpong funguje, chlapi se schází
k pravidelným tréninkům.
•
Poslední novinkou tohoto roku je cvičení
jógy s panem Čáslavským, kdy obě party se těší
hojné účasti. Cvičí se ve středu.
•
Rozjeli jsme webové stránky, které
jsou dostupné ze stránek obce Košťálov. Zde
uveřejňujeme aktuální info o akcích, vleku, cvičení.
•
Dne 27. 12. 2010 jsme měli opět krásný
vánoční koncert s Peřimovským kvartetem a po
něm jsme si zase poseděli a popovídali.
V tomto novém roce 2011 přeji jménem svým
i jménem celé TJ Sokol Kundratice pevné zdraví,
štěstí a radost z pohybu.
Pavlína Hejsková
P.S.: Na otázku zvědavců „Proč je to tak dlouhé?“
zní odpověď: „Tolik jsme toho zažili.“
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Kalendář akcí

15. leden Fotbalový bál, hraje
Konverze Band, sokolovna od 20 h
29. leden Ples SDH Košťálov,
hraje Sonet, sokolovna od 20 h
19. února Rybářský ples, hraje
Konverze Band, sokolovna od 20 h
26. února Dětský karneval, pořádá
TJ Sokol Košťálov, sokolovna od 13 h
05. března Babí hop, pořádá TJ Sokol
Košťálov, sokolovna od 20 h
23. dubna Velikonoční taneční zábava
sk SEVEN, v sobotu v sokolovně.
30. dubna Pálení čarodějnic: od
19.00 hod. zvěřinové hody + soutěže
pro děti (sladké odměny); 20.30 hod.
zapálení hranice s čarodějnicí; 21.00 hod.
taneční zábava Tampelband (21.00 hod.
- 02.00 hod.) pořádá MS Skalice - letní
parket na hřišti v Kundraticích

Daňový řád od 2011
Upozorňujeme poplatníky a plátce daní, že od
1.1.2011 se správa daní řídí novým zákonem
č. 280/2009 Sb., daňovým řádem.
Nově je např. upravena sankce za opožděné
podání, resp. nepodání daňového přiznání, kdy
FÚ má povinnost uložit pokutu min. 500,- Kč,
pokud je přiznání podáno déle než 5 dní po
stanovené lhůtě. Sankce se týká všech daní,
zejména však na toto upozorňujeme poplatníky
daně z nemovitostí, kteří mají podat přiznání do
31. ledna na rok 2011, pokud u nich v roce 2010
došlo ke změnám rozhodným pro zdanění jejich
nemovitostí (např. koupě, prodej nemovitostí,
změna v osobě poplatníka).
Bližší info lze získat např. na http://cds.mfcr.cz –
informace k daňovému řádu.
				
Váš správce daně

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ D.R.A.K.
Nabízí sociální a další služby rodinám s dětmi,
kde je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů
dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče
nedokáží sami bez pomoci překonat.
Nabízíme například sociální poradenství, pomoc
při vyřizování dávek a zajišťování sociálních
služeb, pomoc při komunikaci s úřady a dalšími
institucemi, pomoc a podporu při řešení
problémových a krizových situací v rodině atd.
Veškeré služby a aktivity jsou poskytovány
bezplatně.
Kontaktní místo: Nádražní 213, Semily (úterý
8–14 h, pátek 14–16 h po domluvě), tel: 602700564,
e-mail: draksemily@seznam.cz

Společenská rubrika
NARODILI SE
v říjnu 2010
Andree a Martinovi HRUBÝM dcera Laura
v listopadu 2010
Michaele Říhové a Milanu
Bryknarovi dcera JANA
Lence Prchlíkové a Miroslavu
Janatovi dcera ADÉLA
v prosinci 2010
Blance a Radkovi Klikarovým dcera
MARTINA

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v období od října do prosince 2010
tito naši spoluobčané:
František LUŽNÝ
Božena KUČEROVÁ
Miroslava HYBLEROVÁ
Anna FIŠEROVÁ
Mária BOUDOVÁ

OPUSTILI NÁS
Od října do prosince 2010 nás navždy
opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:
Miroslava CHLUPÁČOVÁ z Košťálova
Jiří MIKULE z Košťálova

poděkování
Děkujeme všem Vám, kteří jste přišli k podzimním
komunálním volbám a dali hlas někomu
z naší kandidátky. Kandidáti za Sdružení nezávislých
kandidátů pro rozvoj obce.

Děkujeme bývalé starostce Lence Cincibusové
za uplynulých 16 pracovních let, které nám byly
dopřány prožít pod jejím vedením. Oceňujeme
ji jako člověka, její vlastnosti i pracovní znalost
a rozhled. Věříme, že se o nabyté zkušenosti ráda
podělí i nyní, již jako místostarostka. Do nového
roku jí přejeme to nejdůležitější – zdraví. Ale také
smysluplnou práci a ať zůstane stále svá.
H. Bryknerová, A. Drápalová a I. Piryová

Děkujeme paní učitelce Mgr. Dáše Voleské
a školníkovi Vláďovi Klímovi a především paní
ředitelce Mgr. Aleně Janatové za trpělivost, kterou
má s našimi pravidelnými zkouškami kroužku
břišních tanců, které se v základní škole konají.
Chceme také poděkovat p. Marii Šindelářové,
Petře Bubeníkové a Olině Říhové za sponzorské
dary. Všem občanům naší obce a zvláště našim
příznivcům přejeme v novém roce hodně zdraví
a štěstí. Za kroužek břišních tanců Marcela Věrná

Vážení přátelkové naši...budiž
Vám i blízkým Vašim dopřáno jest
klidné prožití svátků vánočních,
nechť Vaše kroky a mysl v roce
nadcházejícím ubírají se směrem
správným a problémy malicherné,
tvářící se důležitě nezanechají na
Vás šrámů žádných... Vám přejí
Janouškovi z Kundratic 68

a Zlatka Maryšková

Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
s mým milovaným bráškou Jiřím Mikulem, taktéž
děkuji za účastná slova a květinové dary.
Věra Bratková

blahopřejeme

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – vystoupení dětí z MŠ

JAK ROSTOU NAŠE TROJČÁTKA

Košťálovský rodák, vysokoškolský učitel Karlovy
univerzity Jakub Marek,
ukončil doktorské studium
antropologie na fakultě
humanitních studií Karlovy univerzity v Praze
a dne 8. listopadu 2010 byl v aule Karolina
slavnostně promován. Blahopřejeme! Markovi

4. prosince 2010 byli na Obecním úřadě
v Košťálově přivítáni nově narození
košťálovští občánci. Protože dětí bylo více,
konaly se slavnosti dvě. První od 13 hodin, na které
byli zapsáni do pamětní knihy: Tereza Bičáková,
Jakub Jon, Eliška Havlíková, Michaela Havrdová,
Ondřej Kmínek, Quido Simandl, Beatrix
Krčíková, Natálie Bubeníková, Stanislav Lukeš
a Kevin Mizer. Druhá se konala od 14:30 hodin
a přivítáni byli: Nikola Mattauschowitzová, Daniela
Gáberová, Františka Gardiánová, Miroslav Hejsek,
Denis a Lukáš Vojtíškovi, Veronika Stará, Anežka
Drbohlavová, Miloslav Mládek, Jan Janoušek
a Jaroslav Jindřišek.
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