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Z jednání zastupitelstva

Do nového roku přejeme všem našim čtenářům mnoho
osobních i pracovních úspěchů, hodně pohody
a především pevné zdraví.

Cena vody
Na konci roku 2011 se Zastupitelstvo muselo
zabývat cenou vody pro rok 2012. Největší
problém způsobilo konání vlády a poslanců, kteří
schválili zvýšení nižší sazby DPH z 10% na 14 %.
V Kundraticích zůstává cena 16 Kč/m3, zvýšení
DPH z 1,60 Kč na 2,24 Kč však představuje
zdražení z 17,60 Kč/m3 na 18,24 Kč/m3.
V Košťálově dochází poté, co se v loňském roce
cena nezvyšovala, k nárůstu o 0,57 Kč z 19,24 Kč/
m3 na 19,81 Kč/m3. Zvýšená DPH však způsobuje,
že celková cena vzrůstá z 21,16 Kč/m3 na 22,58
Kč/m3.
Cena stočného zůstává 8,52Kč/ m3, díky DPH
roste z 9,37Kč/ m3 na 9,71Kč/ m3.
Pro srovnání je na místě uvést, že SčVK Teplice,
provozující náš vodovod, ho provozuje i v dalších
22 obcích a městech okresu Semily od Benecka
po Vyskeř, sdružených ve VHS Turnov. Zde platí
jednotná cena a jen její letošní 13 tiprocentní
navýšení představuje nárůst o 9,33 Kč/ m3. Nové
vodné s DPH tam tedy je 45,18 Kč/ m3, stočné
36,14 Kč/ m3, součet 81,32 Kč/ m3. Dle oficiálních
údajů byl letos nejvyšší nárůst ceny vody o 21,90
Kč/ m3 na Plzeňsku, nejdražší voda – 88,89 Kč/
m3 je na Táborsku.
Zastupitelstvo naší obce pokračuje ve snaze
udržet co nejnižší cenu, čehož je netržně
dosahováno tak, že do ní jsou zahrnuty pouze

náklady na výrobu vody a opravy poruch.
Náklady na obnovu vodovodu jsou hrazeny
z obecního rozpočtu. Např. rekonstrukce
vodovodu u Barevny v roce 2011 stála 600 000
Kč. Měla-li by být hrazena z vodného, bylo by
nutno cenu vody v Košťálově zvýšit o 12,50 Kč.
Investice do vodovodu v Kundraticích v prostoru
kravína a zdroje vody stála 165 000 Kč. Měla-li by
být hrazena z vodného, bylo by nutno jeho cenu
zvýšit o 15,40 Kč.
V této souvislosti je na místě zmínit i další
speciality cen v naší obci, které ona stanovuje.
Zatímco v jiných obcích se platí až 500 Kč za
občana ročně za svoz a likvidaci komunálního
odpadu, u nás je zdarma. Nájemné ve většině
obecních bytů, kdy doporučované je kolem 50 Kč/
m2, se pohybuje od 14,81 do 20,61 Kč/m2. Zatímco
ve většině ostatních obcí se platí za pobyt dítěte ve
školce a ve školní družině a za návštěvu zájmových
kroužků, v Košťálově je toto vše zdarma. Oproti
jiným obcím jsou zcela zanedbatelné poplatky z
hrobových míst (80 Kč/m2 za 10 let) a ze psů (100,
resp. 25 Kč ročně). Obec přispívá na výměnu oken
obyvatelům žijícím v blízkosti silnice, podpora
spolků působících v obci je ve srovnání s jinými
nesrovnatelná, atd., atd..
M. Janata, starosta

Zastupitelstvo se na svých říjnových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:
Zastupitelé se mimořádně zabývali rekonstrukcí
střechy na č.p. 18 (Chlívy). Jedná se o opravu
havarijního stavu a zakázka byla svěřena po
výběrovém řízení firmě Martina Šindeláře. Zakázka
započala podle plánu, ale v jejím průběhu p.
Šindelář zjistil svoji chybu v měření plochy střechy.
Situaci zastupitelům vysvětlil, odpověděl na jejich
otázky a navrhl řešení, které zastupitelstvo po
diskuzi přijalo. Hodnota zakázky tak bude zvýšena
dodatkem ke smlouvě ve výši 100 tis. Kč vč.
DPH (kdy celkové navýšení v důsledku špatného
výpočtu činí 156 tis. Kč s DPH, rozdíl je hrazen v
rámci navržené dohody firmou p. Šindeláře).
Starosta předložil zastupitelstvu žádost TJ
Sokol Kundratice o příspěvek ve výši 80 tis. Kč
na zakoupení zánovních pásů na sněžnou rolbu,
kterou provozují na lyžařském vleku. Zastupitelé
Zd. Kopecký a Mgr. Pavlína Hejsková zdůraznili
nezbytnost takové investice pro bezproblémový
provoz lyžařského vleku a na dotaz závěrem sdělili,
že se jedná o poslední investici do rolby po jejím
pořízení v minulém roce.
Zastupitelstvo se zabývalo rozmístěním
turistických a odpočinkových laviček v oblasti
Kundratic.
Jejich umístění připravil starosta PaedDr.
Janata společně s Mgr. Hejskovou. Lavičky z
kulatiny (dřevo z obecního lesa) vyrobí opět firma
Strombuch ve spolupráci s Tomášem Sieglerem.
Jejich cena je 1500 Kč + 300 Kč DPH a umístěny
budou na těchto místech:
U Vejnarovy rokle - majitel pozemku p. Jiří
Kovář, Kundratice č.p. 49
U tří lip, kóta 518 - maj. Jar. a Jana Malých,
Libštát
Nad bytovkami - maj. Obec Košťálov
Na Paterácku - maj. Marie Tichá, Zálesní
Lhota, s majitelkou bude jednat Mgr. Hejsková
Na Valech (V Břízkách) - maj. Luděk (st.) a
Marie Opočenských, Libštát
V Rokličkách - maj. Lesy ČR, a.s.
Starosta a zastupitelstvo oceňuje vstřícný
postoj uvedených majitelů pozemků k umístění
těchto laviček.
Zastupitelstvo přidělilo byt v DPS po p.
Kučerové p. Márii Berkesové, Semily 527, (matce
p. Zuzany Machačné).
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem p. Josefa
Davida, bytem Košťálov č. 197, vybudovat na
pozemcích p.č. 1557, 1553/1 a 1553/2 v k.ú.
Košťálov drobnou vodní plochu. Současně

Většina obyvatel se snaží třídit odpad. Některá opilá hovádka vandalsky ničí ...

schvaluje zařazení této změny do návrhu
územního plánu.
V rámci projednávání závěrečného účtu obce
(dne 6.6. 2011) se zastupitelstvo seznámilo s
pohledávkami, které vznikly při budování horního
vodovodu v Kundraticích. Od roku 2009 je majiteli
příslušných nemovitostí neuhrazeno 8 vodovodních
přípojek v celkové hodnotě 35.250 Kč. Dalšími
pohledávkami je neuhrazené vodné v Kundraticích z
vyúčtování k 31.3.2010 ve výši 505 Kč a k 31.10.2010
ve výši 43 250 Kč. Uhrazení těchto pohledávek zajistí
místostarostka obce v termínu do 31. 7. 2011. Proj.
1.8.2011: Místostarostka požádala o prodloužení
termínu do 31.8.2011. Dle jejích slov obeslala všech
8 dlužníků (některé i osobně navštívila), jeden již
zaplatil. Slíbila, že do konce srpna budou všechny
finanční pohledávky srovnány a peníze budou na
účtu obce. Dále zastupitelstvo jednalo 12.9.2011
a 10.10.2011: Platby od všech dlužníků nebyly
dořešeny, kontrola na příštím zasedání. Na zasedání
dne 24.10. 2011 místostarostka Lenka Cincibusová
sdělila, že dořešeny nejsou dosud asi 2 přípojky. K
neuhrazeným odběrům vody v Kundraticích se
nevyjádřila.
Zastupitelé se seznámili se žádostí Bohuslava a
Olgy Říhových, bytem Košťálov č.p. 302, kde žádají
o souhlas s umístěním stavby rodinného domu na
parcele č. 1899 a č. 1897/1 v k.ú. Košťálov (místní
část Valdice), dosud trvalý travní porost. Žadatel
si je vědom kolizí umístění stavby s regionálním
biokoridorem RK 713 a v žádosti uvádí, že situaci
řeší s Krajským úřadem Libereckého kraje a
architektem ÚSES p. Hronkem s cílem změnit
trasování tohoto biokoridoru. Za těchto okolností
zastupitelstvo žádost schválilo.
Zastupitelstvo souhlasilo se záměrem dobudovat
chodník ze zámkové dlažby vedoucí od Letné k
prodejně pana Bareše (podél obecní komunikace).
Práce provede za nabídkovou cenu 66 000 Kč bez
DPH firma Alena Šlesingrová ze Semil.
Zastupitelé se zabývali návrhem starosty
a místostarosty umístit při vjezdech do naší
obce uvítací tabule se znakem Obce Košťálov.
Rozhodnutí zatím nepadlo.
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Zastupitelstvo se na svých listopadových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito body:
Prvním bodem jednání bylo opakované
projednání žádosti firmy EUROVIA o prodej
komunikace od viaduktu k jejich provozovně. V
úvodním slově starosta PaedDr. Janata uvedl, že
byl zastupitelstvem pověřen navštívit některou
z obcí, v jejichž katastru je podobný lom s
přístupem po místní komunikaci a seznámit
se s úrovní spolupráce mezi obcí a těžební
společností. Z jednání na tamním obecním úřadě
vyplynulo, že těžbou dotčená obec se musí o svá
práva vůči těžební společnosti řádně hlásit a k
tomuto používat mimo jiné i majetková práva
k příjezdové komunikaci. Místostarosta Havlík
dále doplnil, že Obec Košťálov nechce v žádném
případě bránit firmě v těžbě, ale obec nechce
nést náklady takového podnikání, např. opravu
místní (obecní) komunikace vedoucí k lomu, jejíž
špatný stav byl způsoben nadměrnou dopravou
zajišťující odvoz kameniva. Starosta navrhl zrušit
usnesení č. 133/11 o zveřejnění záměru prodeje
cesty p.č. 1971/1 (část), 1971/9 (část), 1971/5,
1116, 1099/7 a 2281/1 vše v k.ú. Košťálov firmě
EUROVIA s podmínkou zpětného odkupu za
podobných podmínek po ukončení těžby. Záměr
byl již zveřejněn, ale k jeho realizaci nedojde.
Zastupitelstvo všemi hlasy schválilo zrušení
usnesení č. 133/11. Starosta závěrem požádal p.
Bakeše, aby stanovisko zastupitelstva tlumočil
vedení společnosti a za Obec Košťálov deklaroval
vůli o vzájemných vztazích dále jednat.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem řešení
hracích prvků na plánovaném dětském hřišti v
Kundraticích.
Zastupitelstvo rozhodlo většinou 11ti hlasů
o svěření veřejného osvětlení v místní části
Čikvásky do péče p. Karla Čermáka, o odměně
nebylo rozhodnuto, p. Čermák bude fakturovat
odvedenou práci. Diskutována byla na základě
požadavku jedné občanky Kundratic možnost
instalace veřejného osvětlení na kundratický
hřbitov. Po diskusi, ve které se zamítavým

stanoviskem vystupovali především zastupitelé z
Kundratic, bylo rozhodnuto tuto část veřejného
osvětlení nezřizovat.
Starosta PaedDr. Janata navrhl oslovit firmy
na provedení opravy hasičské zbrojnice na
Čikváskách. Osloveny budou firmy Alena
Šlesingrová ze Semil a AFIX, s.r.o. ze Semil.
Postup byl schválen všemi hlasy.
Zastupitel Karel Čermák informoval o
provedené anketě v č.p. 37 a s jejími výsledky
seznámil zastupitele i přítomnou p. Jiřinu
Palkovou.
Předseda Kontrolního výboru zastupitel
RNDr. Jiří Jína přednesl zprávu o provedené
kontrole zápisů a usnesení a jejich plnění, kterou
z pověření zastupitelstva provedli. Konstatoval,
že nebyly shledány nedostatky v plnění usnesení
zasedání Zastupitelstva obce Košťálov v období
1/2011 - 6/2011 a 6/2011 – 11/2011 a dále uvedl,
že jediným dlouhodobě neplněným bodem
zápisů je výběr plateb za vybudování přípojek
horní části kundratického vodovodu a výběr
za vodné, za které je odpovědná místostarostka
Lenka Cincibusová. Ta na výzvu, kdy bude úkol
stanovený už v minulém roce splněn, sdělila, že do
konce listopadu 2011. Závěry z provedené kontroly
byly po projednání schváleny všemi hlasy.
Zastupitel Ivo Jiřiček navrhl umístit dopravní
zrcadlo, které by řešilo výjezd od mateřské školy,
na náměstí. Umístění bylo schváleno všemi hlasy.

Zastupitelstvo se na svých zasedáních v
prosinci zabývalo mimo jiné těmito body:
Starosta informoval zastupitele o dokončení
a předání díla Rekonstrukce havarijního stavu
střechy na č.p. 18 (Chlívy), kterou prováděla
firma Martina Šindeláře. Dílo bylo dokončeno
v odpovídající kvalitě ovšem 28 dnů po termínu
uvedeném ve smlouvě. Ačkoli se jedná o porušení
smlouvy, zastupitelstvo upustilo od možnosti
účtovat penále. Rozhodlo tak mimo jiné i proto,
že vzhledem k velmi příznivému počasí nedošlo
ke škodám na budově a nájemních bytech.
Místostarosta
poděkoval
všem
spoluorganizátorům Rozsvěcení vánočního
stromu a dále uvedl, že účastí občanů se letošní
akce zařadila mezi nejúspěšnější. K tomu přispělo
vystoupení dětí základní školy a dechové hudby
Táboranka, výborně připravený řemeslný jarmark,
vepřové hody s dalším občerstvením a také
tradiční ohňostroj. Starosta a zastupitel Miroslav
Doškář odpověděli na dotaz zastupitelů na dění
po skončení ohňostroje. Sdělili, že po ukončení
akce na základě telefonátu p. Miloše Práška
navštívili společně ustájení koní Práškových
u Barevny. Přítomná veterinární služba zde
prováděla preventivní dohled, stav koní zhodnotila jako normální. V průběhu rozhovoru byl
starosta nejen slovně ale i fyzicky kvůli konání
ohňostroje napaden Jakubem Práškem. Závěrem
starosta zastupitelům sdělil, že stav koní je k
dnešnímu dni bez zjevného poškození (na
základě i pozdějšího rozhovoru s veterináři) a
osobně trestní oznámení za trestný čin útoku na
veřejného činitele nepodá.
Starosta PaedDr. Janata předložil žádost 11
majitelů hrobů na košťálovském hřbitově o pokácení

lípy rostoucí v bezprostřední blízkosti jejich hrobů.
Svoji žádost odůvodňují prorůstáním kořenů do
hrobových míst a ničením náhrobků. Zastupitelstvo
žádosti vyhovělo a pokácení schválilo.
Dále se zastupitelstvo zabývalo stanovením
ceny vodného pro vodovod Kundratice. Po
delší diskusi bylo rozhodnuto cenu bez DPH
nezvyšovat, ke zvýšení o 4 procentní body dojde
pouze rozhodnutím státu o zvýšení DPH z 10 na
14 procent. Mění se tedy konečná spotřebitelská
cena s DPH o 64 haléřů a ta bude od 1.1.1012
činit 18,24 Kč.
Starosta předložil zastupitelstvu cenovou
nabídku firmy PROVOD IČ 25023829 za
zhotovení projektové dokumentace k vydání
stavebního povolení na dětské hřiště v
Kundraticích. Uzavření smlouvy za nabídkovou
cenu ve výši 60 800 Kč s DPH bylo schváleno
všemi hlasy.
Zastupitel Lukáš Kmínek tlumočil stížnosti
některých nájemníků na chování nerozumných
majitelů domácích zvířat v bytových domech
(především čp. 339/340). Spolubydlící jsou rušeni
psy především v době nepřítomnosti majitele.
Tyto sousedské vztahy nemůže zastupitelstvo
řešit, stěžovatele lze odkázat na domluvu se
sousedy nebo na přestupkovou komisi do
Lomnice nad Popelkou. Zastupitelstvo může
pouze apelovat na dobré sousedské vztahy, ale
zákonné možnosti nemá (např. zákaz chování psů
v obecních bytech).

Místostarosta Milan Havlík seznámil zastupitele
s postupem jednání vedoucích k veřejnému
projednání Návrhu územního plánu obce Košťálov.
Návrhová území pana Henla (p.č. 1192/1 v k.ú.
Košťálov) a p. Chymka ml. (SV-Z74), která rozporují
dotčené orgány (především orgány ochrany přírody
a ochrany zemědělského půdního fondu) budou
podány (předjednané žadateli) až v tzv. veřejném
projednávání. Záměr změny plochy na plochu
průmyslového využití bude dvojstranně projednávat
obec s dotčenými orgány, po úspěšném projednání
může být plocha zařazena pořizovatelem do pokynů
pro zpracovatele, tedy firmu SURPMO.
Starosta informoval zastupitele o jednání s
právními zástupci p. Henryho Kolowrata (nar.
1933) JUDr. Petrem Topinkou a jeho synem o
budoucnosti tzv. Kolowratovy vily – Košťálov č.p.
220. Právní zástupci sdělili 5. 12. 2011 starostovi a
místostarostovi záměr pana Henryho Kolowrata
nabídnout za výhodnou cenu (50% odhadu)
prodej Obci Košťálov, ke které má osobní vztah.
Zastupitelstvo si váží osobní nabídky majitele
domu a nad rámec mandátu o jednání o prodeji
obci navrhuje oslovit současné obyvatele, zdali
nemají o nemovitost, ve které dlouhodobě bydlí,
vážný zájem. Právní kanceláři byl současný
stav sdělen a do konce roku budeme čekat na
stanovisko obyvatel domu a v průběhu ledna na
stanovisko majitele nemovitosti.
Místostarosta Havlík seznámil zastupitele s
neplatiči nájemného v obecních bytech za rok

2011. Hrubé porušení nájemní smlouvy, tedy
nejen neplacení nájemného a záloh na služby,
ale i další okolnosti, především užívání bytu v
rozporu s nájemní smlouvou, povede u několika
nájemníků k návrhu na ukončení nájemní
smlouvy. Už v průběhu září byli všichni dlužníci
písemně vyzvání k úhradě dlužného nájemného,
většina tak učinila a jim nebude správa bytů
účtovat penále. Dlužníkům, kteří své závazky
nebudou mít k 31. prosinci 2011 vyrovnány,
bude doúčtováno penále a s některými může být
ukončen nájemní vztah a dluh vymáhán právní
cestou.
Zastupitelstvo schválilo přidělení bytu v
DPS čp. 156 (po paní Suchardové) paní Vlastě
Tomiškové.
Místostarosta Havlík předložil návrh na
výměnu dvou lamp veřejného osvětlení za nová
tělesa LED osvětlení, která umožňují úsporu
50 -70 % nákladů na elektrickou energii. Firma
EMPEMONT z Valašského Meziříčí zapůjčila
obci 2 ks takových světel k montáži a vyzkoušení
na dobu 2 -3 měsíců zdarma. Návrh byl schválen
a tělesa budou umístěna v Nádražní ulici.
Vybral Milan Havlík, úplné znění zápisů je vždy
do deseti dnů zveřejněno na úřední desce na
náměstí v Košťálově na Úřední desce na www.
kostalov.cz

Vánoční koncert v Kundraticích
Sourozencům Lukšovým (Jendovi, Péťovi, a
Ivance), Lukáši Hrubému a Péťovi Holubcovi
děkujeme všichni za krásný pohodový podvečer
naplněný krásnou hudbou a zpěvem. U nás v
Kundraticích byl sál Obecního domu naplněn
cca 80 návštěvníky, kteří se přišli nechat hýčkat
Peřimovským kvartetem. Skvělá atmosféra byla i
po koncertě, kdy jsme si opravdu od srdce všichni
popovídali. Za občerstvení děkujeme manželům
Valentovým Jitce a Janovi (zejména výborné byly
tyčinky, které upekl Honza), Věře Hlouškové a Jitce
Bernatové. Za finanční podporu akce děkujeme
firmě Eurovia a Obci Košťálov.
-phVánoční koncert v Kundraticích

Z činnosti SDH Košťálov v roce 2011
První výborová schůze roku 2011 byla hned 14.
ledna a řešila hlavně přípravu hasičského plesu.
Při pravidelných zkouškách sirén bylo zjištěno, že
tu naši je třeba opravit. Na 8.února jsme objednali
jeřáb a sirénu sundali a připravili k opravě.
5. března jsme zjistili, že se nám někdo
vloupal do maringotky „Pod Kozlovem“. Byl
vylomen visací zámek a ve spodní části dveří byla
vyštípána díra, kudy někdo vlezl dovnitř a odcizil
prodlužovaní kabely na 220 a 380 V, které visely
na stěně. Později bylo objeveno místo,kde byla z
kabelů opálená izolace.
Ve dnech 5. a 6. března členové výjezdového
družstva provedli opravu ventilů na Tatře.
Opět díky paní Zdeně Hrabánkové, která nám
moc pomáhá při vybavení sboru nepotřebnou

vojenskou technikou, jsme navštívili vojenský
útvar Olomouc-Štěpánovice, Bystrovany a Nový
Jičín. Pro SDH Kundratice jsme vybrali spolu s
jejich starostou devitimístný Mitsubishi. Zdena
zajistila, že jsme mohli později převézt rovnou dva
tyto vozy, jeden na náhradní díly. V Novém Jičíně
nám byla nabídnuta Tatra 815, ale pro špatný stav
jsme upustili od tohoto převodu, naopak jsme si
zde vyhlídli skrápěcí Liazku.
18. března se konalo školení rozhodčích v
Hnanicích, kde jsme zajišťovali dopravu a z
našeho okrsku bylo proškoleno 6 rozhodčích.
23. března. jsme se konečně dočkali opravené
sirény. Na sirénu jsme vyrobili nové kryty, provedli
nátěry a siréna byla opět jeřábem Bedřicha Škody
usazena na věži hasičské zbrojnice. Nové připojení

elektro provedl Karel Čermák.
2 a 9. dubna se pracovalo na zprovoznění
kropičky RTHP. Byly zakoupeny nové baterie,
hlava kompresoru,opraveno bylo potrubí a další
nedostatky, abychom mohli začít se zkrápěním
ve firmě Eurovia a.s. Kamenolomy. Od 10. dubna
se pak začalo s mytím vah a se zkrápěním. Další
víkend jsme s Tatrou i kropičkou proplachovali
kanalizaci u Kréty, pomáhalo zde pět našich
členů.Tato akce se opakovala ještě v dubnu.
Bratr Láďa Ježek provedl smykování celé plochy
areálu. Po něm nastoupili členové soutěžních
družstev a hráběmi doladili, co bylo potřeba. Ještě
jednou se pak Láďa vrátil se svou pětadvacítkou a
traverzou celou plochu urovnal.
Členové výboru byli seznámeni se záměrem
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zastupitelstva obce o koupi bývalé bylinkárny ZD.
Přes veliké úsilí starosty obce i dalších zastupitelů
se to do dnešního dne nepodařilo a pro nás je to
opravdu škoda,neboť zde bychom kromě potřeb
obce i my mohli mít své zázemí pro naši činnost.
Bohužel předsedkyně družstva má jiné představy,
jako například, že by se mohla vybudovat z
bylinkárny sýrárna. Škoda, že i tento objekt
dopadne zřejmě stejně jako kravíny na Kamínce.
Členové výjezdového družstva pracovali na
úpravě Tatry. Byly potřeba dodělat rolety na
zakrytí potrubí a ventilů.
Oblíbená dětská soutěž „Soptík“ se konala 30.
dubna na areálu „Pod Kozlovem“. Této soutěži
předcházely třídenní přípravy. Za pěkného
počasí přijelo 11 družstev mladších a 15 družstev
starších žáků.
Od středy 11. května jsme pracovali na
přípravách dvoudenních závodů Enduro. Na
trati po oba víkendové dny sloužilo 16 našich
členů v pořadatelských vestách, zajišťovali
jsme parkoviště a samozřejmě občerstvení. Po
závodech se nám podařilo téměř všechno uklidit
a při vracení stánků jsme ve Svojku ještě zhlédli
vítězné utkání v hokeji Česko-Rusko.
Zúčastnili jsme se jarního kola hry Plamen v
Rokytnici n /Jiz. Na 4. června sousedé z Libštátu
připravili okrskovou soutěž spojenou se 130. výročím
založení sboru. Týž den jsme ještě zadrhovali Anetě
a Ivošovi –později Mórovým. Okrsková soutěž se
slavností proběhla za krásného počasí na areálu v
Hliňáku a naše omlazené družstvo mužů obsadilo
4. místo a starší mládež 3. místo.
Od Františka Maryšky jsme dostali
sponzorským darem altán 6 x 3 m, děkujeme.
Dále jsme řešili problémy s hasičskou Avií, která
byla nakonec převezena do opravy do Studence,
ani tady se však oprava nepovedla a později bylo
zjištěno, že byly špatně nastavené stupně.
15. června vyjížděla Tatra se čtyřčlennou
posádkou k požáru kompaktoru na skládce
Marius Pedersen Košťálov. V záloze bylo dalších
5 členů. 12. července byl další výjezd k požáru
v LTZ Libštát,kde hořela bavlna v klimatizaci a
zasahovalo se s dýchacími přístroji.
15. července bratr Josef Špidlen vylepšil plochu
areálu válcováním a v hasičské zbrojnici se
pracovalo na havárii odpadů.
Od 4. srpna. se pracovalo na přípravě dílčí
soutěže Podkozákovské ligy. Samotná soutěž
proběhla 6. 8. za dobrého počasí a účasti 28
družstev mužů a 12 družstev žen. Ženy obsadily 6.
místo, mužům to nevyšlo a skončili dvaadvacátí.
Další návštěvu vojenského útvaru, tentokrát v
Kostelci nad Labem jsme uskutečnili 11. srpna.
Přivezli jsme polní kuchyň V3S POKA a závěsnou
polní kuchyň. Ještě jsme poprosili o skříňový
přívěs A 3 S.
Telefonicky jsme pak ještě dohodli převod
osvětlovacího přívěsu z Bystrovan. 15. srpna
zastupitelstvo obce odsouhlasilo nákup nové
soutěžní mašiny pro naše soutěžní družstva.
19. srpna. byl výjezd obou vozů k odklízení
a řezání spadlých stromů ze silnice, na trati u
Chmelíkových a u nádraží.
Na 27. srpna jsme opět připravovali areál
„Pod Kozlovem“ na Memoriál bratra Suchardy
zařazený do poháru OSH Semily. Na toto klání
dorazilo 19 družstev mužů a 6 družstev žen.
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Soutěžní družstvo SDH mužů a žen

Muži A skončili na 7. místě, muži B na 9.místě.
Naše ženy nedokončily pro prasklou půlspojku ze
stroje na přetlakový ventil.
Hned na příští týden jsme se připravovali
na Přehlídku dechových hudeb. Od středy se
pracovalo na areálu. Muselo se dojet do Svojku
pro parket a lavice, do Lomnice pro pódium,
postavit stánky, přidat chemické WC a prostě
bylo toho opravdu hodně, co se muselo v těchto
podmínkách zařídit, aby mohla takováto akce
v klidu proběhnout. Pod střechou na dvou
obrazovkách běžel navíc video přenos. V neděli
nás pak čekal úklid, odvoz půjčeného materiálu,
stánků, lavic a sezení, v pondělí pak pódium.
Samozřejmě, že i letos jsme byli terčem kritiky
od politováníhodných sousedů z druhé strany
Olešky. Moravec Karel stále fotografoval naši
činnost — kdoví jestli nám nepřipravuje kroniku.
Stěžoval si až u ombudsmana v Brně.
29. září jsme provedli další tažení do vojenského
útvaru v Kostelci nad Labem, tentokrát již s
vyřízenou a potvrzenou smlouvou, abychom si
připravenou techniku odvezli. Po zprovoznění
V3S nic nebránilo tomu, abychom za ni připřáhli
skříňový přívěs A3S a za Avii polní kuchyni a řidiči
Houžvička Jaroslav a Šalda Josef nasadili kurz
Košťálov. Cesta to nebyla jednoduchá, poněvadž
jsme se museli vyhnout hlavním tahům. Cestou
jsme zvládli asi tři opravy a jen se hrozili, aby nejela
kolem policie a nechtěla nám radit. Před Turnovem
nám dokonce došla nafta. Všechno jsme bleskově
vyřídili a spěchali domů,abychom ve Slávii ještě
stihli tlačenku-nějak nám z toho vyhládlo.
Na 1. října byla díky svojeckým připravena
podzimní okrsková soutěž mládeže. Za
překrásného počasí zde soutěžila v kategorii
starších žáků tři družstva – Košťálov obsadil 2.
místo. Naši vedoucí mládeže provedli ve škole
nábor dětí do družstva mladých hasičů. Uvidíme,
jak se to povedlo a jak budeme schopni na jaře
provést přípravu.
Na 8. října jsme připravili „Vyhlášení výsledků
Podkozákovské ligy „v sokolovně. Po loňských
zkušenostech byly oprávněné obavy, jak to
dopadne. Drželi jsme se tak trochu při zemi.
Děvčata připravila švédské stoly a výzdobu. Milan

Havlík promítal to nejlepší, co bylo za poslední
dobu natočeno a nafoceno. Jarda Houžvička se ujal
samotného vyhlášení a musíme konstatovat,že byl
velice dobře připraven a nemělo to chybu. Vydařila
se i zábava, která následovala po vyhlášení.
Po vyřízení veškeré administrativy ministerstva
obrany, které opět zajistila p. Zdena Hrabánková,
jsme 14. října vyrazili do Nového Jičína, tentokrát
pro zkrápěcí vůz Liaz. Vyzbrojeni nářadím a
opět ve složení Šalda Josef, Houžvička Jaroslav,
Poloprutský Mirek a Doškař Mirek jsme ve
třičtvtě na čtyři ráno usedli do obecního auta a
spěchali k nám již známým vojákům. Zpojízdnit
Liazku dalo opět dost práce, ale šikovné české
ručičky to zvládly. Cestou domů se postupně
odstraňovaly některé závady a ve 22 hod. jsme
byli doma. Druhý den jsme ještě přetěsnili spoje,
kluci Lízu projeli a konstatovali, že je v dobrém
stavu. Jistě se na ní bude muset zapracovat, ale
proti erťáku to je o něčem jiném. Určitě se dobře
uplatní při zkrápění, ale mohla by být i užitečná
při požáru k doplňování vody.
21. října pak ještě Zdeněk Jón přivezl na Ivecu
osvětlovací přívěs z Olomouce a tím nám ušetřil
jednu cestu.
4. listopadu proběhlo námětové cvičení okrsku
s dýchači na objekt skladů zemědělských strojů
střediska ADV Libštát. Naši jednotku tvořila Tatra
CAS 32 v počtu 1´+2 a DVS Avia v počtu 2+5,
která vytvořila dvě skupiny po 3 členech s dýchací
technikou k záchraně figurantů. 6. listopadu jsme
se konečně dočkali nových uniforem z výzbrojny
v Liberci. Zakoupeno bylo 14 kusů,z toho 3
dámské, což nás přišlo téměř na 62 tisíc-Kč.
13. listopadu jsme byli požádáni firmou Eurovia
o tlakové mytí vah a zařízení. Byla to práce na
celý den a pořádně si mákli bratři Rosenbergové
a Mirek Poloprutský. V minulém roce dál
vypomáhali Františku Antonymu se skrápěním a
tlakovým mytím Karel Bálek, Josef Šalda a Jaroslav
Houžvička. Všem jim patří obrovský dík.
Zazimování areálu s úklidem nářadí jsme
provedli 17. listopadu. I v letošním roce sekání
areálu zajištoval Leoš Moravec s bratrem Boříkem,
kterému někdy vypomáhal Martin Kobr. Tato
spolupráce je již tradičně bezvadná a my za ni

Jedeme pro novou techniku. Na fotograﬁi Josef Šalda, velitel SDH Košťálov

moc děkujeme.
18. listopadu se naše omladina večeří rozloučila
s letošní sezónou spolu s vedoucími mládeže v
Semilech. Děkujeme za trpělivost Pavle a Sandře
a hlavně veliteli Josefu Šaldovi, který objel s dětmi
Soptika a všechny další soutěže a věnoval se jim,
jak jen mohl.
Rozsvěcení vánočního stromu a odpolední

jarmark byl letos obohacen o domácí zabíjačku.
Myšlenka se zrodila u velitele Pepy Šaldy. Jára
Houžvička st. se zamyslel a pravil: „Je to dobrý
nápad, jdem do toho“! Celou akci si vzal na povel
a začaly přípravy. Mnozí členové našeho výboru
měli ze zabíjačky obavy. Na druhou stranu na co
bychom měli armádní výbavu v podobě polních
kuchyní a dalšího zařízení? Největší zápřah dostali

kromě Járy jeho pomocníci, kteří nastoupili v
sobotu ráno ve 2 hodiny, a čekala je 16 hodinová
šichta.Všichni zaslouží zvláštní poděkování a Jára
pak řád zlaté vařečky! Z plánovaných čtyřset jitrnic
jich nakonec bylo přes 700 a i to bylo ve finále
málo! Byla to zkouška a příště bude asi šéfkuchař
a šéfřezník zvyšovat objem. U sokolovny jsme měli
další stánek, kde se pekly sejkory. Osvědčená parta
rozvětvené rodiny Rosenbergových, Bohunka a
dalších by i tady prodala mnohem více. Je vidět,
že tato pochoutka nemá chybu. Samozřejmě jsme
připravovali i zázemí pro jarmark. V neděli pak od
rána prakticky až do večera se uklízelo i s tlakovým
umytím spodní části náměstí. Návštěvníci
takovýchto akcí přijdou, pár hodin se baví a někdy
vícejindy méně spokojeni odejdou. Naše služby,
však musejí všechno dotáhnout až do konce a proto
všem patří velké upřímné poděkování.
V tomto týdnu také byla dokončena výměna oken
a dveří v hasičské zbrojnici. Rosťa se ujal malování a
s Alenou pak náročného úklidu. Moc děkujeme.
Poděkovat chci starostovi obce i zastupitelstvu, že
jsou k hasičům nakloněni a velice nám pomáhají.

Všem hasičům a našim příznivcům přejeme hlavně
hodně zdraví, štěstí v novém roce 2012.
Miroslav Doškař, starosta SDH

Jak funguje TJ Sokol Kundratice
Po výroční členské schůzi konané loni
4.12.2010 se jako první akce uskutečnil Vánoční
koncert (27.12.2010), kde účinkovali tradičně
naši oblíbení sourozenci Lukešovi (Peřimovské
kvarteto) s přáteli. Po koncertě následovalo milé
sousedské posezení s drobným občerstvením,
které tradičně patří k našim kundratickým
Vánocům.
Na Silvestra jsme si u tradičního fotbalu popřáli
vše krásné v novém roce.
Sníh nám dovolil vyzkoušet po těžké dřině vlek
i rolbu. Pro tyto krásné sportovní zážitky museli
naši hoši odpracovat 713 brigádnických hodin v
roce 2010. Vlek běžel v zácviku celkem dobře. V
plném provozu běžel vlek 14 dní. I v roce 2011 se
prováděly na vleku další úpravy a hlavně Zdeněk
Kopecký a Josef Hejsek se vydali do Německa pro
pásy na rolbu, které jsme nově pořídili a tím rolbu
nově obuli.
- Pravidelná cvičení maminek s dětmi
pod vedením Jitky Valentové běžela v klidu a
pravidelně vždy ve středu 16-17 hodin: již od
zimy se naše děti začaly pilně připravovat na
vystoupení pro důchodce s novými tričky, které
svépomocí nazdobily maminky z doleního
konce.
- Seniorky Poupata se transformovaly do
Dětí ráje pod vedením Jaroslavy Machové,
vystupovaly na svém důchodcovském odpoledni
a na Sokolském dni. Poté ještě vykonaly několik
aktivit (vycházku k Davidovým do hospody,
návštěvu lesa v Končinách s buřty a výlet na
Strážník).

- S Darinou Janouškovou cvičí batolata s
maminkami od 10-11 hodin vždy ve středu.
Odrostlá děvčata do prázdnin cvičila s Darinou
ve středu od 17-18 hodin.
- Ženy cvičily do prázdnin ve čtvrtek aerobik s
Jitkou Valentovou.
- Posilovna pod vedením Jiřího Vejnara
funguje dvakrát týdnu, návštěvnost je velice
dobrá a navštěvují ji lidé s opravdovým zájmem
o bodystyling. Otevřeno 2x týdně.
- Kurt byl převeden do majetku naší
organizace.
- Volejbal funguje účastní se jej místní i posily
a zúčastnili se několika turnajů, kde se umístili na
předních místech.
- Škraboškový bál se konal 19. února 2011 od 20
hodin při hudbě Milana Stoupy. Tradiční tombolu
jsme nahradili na poslední chvíli poukázkami
a štěstíčky od báby z hor. Do znalostní soutěže
o sportu ceny věnovali manželé Hrabánkovi.
Losovalo se též z vstupních lístků. Za Sokolovici,
jako originální dar děkujeme nejmenovanému
bratru Sokolovi.
- Bikrosový areál- je třeba sekat a udržovat zde
pořádek. Podzimní údržbu jsme prováděli již
brigádně 7 hodin. Od nového roku bude správce
Miroslav Cincibus.
- Velký dík patří Jiřímu Vejnarovi, který má
odvahu s partou kluků vyrazit na turnaje ve
florbale a ringu, čímž nás důstojně reprezentuje.
Florbal trénují pravidelně v sobotu v hale v
Libštátě. Tito mladí chlapci se také účastní malé
kopané v Košťálově.

- Sokolský den proběhl 25.6.2011 po
dopoledních přeháňkách, kdy houbičkám
namokly kloboučky, se rozjel v plné parádě. Pro
všechny děti z okolí připravili Doleňáci pod
vedením manželů Stránských „Pohádkovou
cestu“ plnou pohádkových bytostí, sladkostí
a úkolů cestou vyznačenou houbičkami. Měl
také docela pěknou účast (82 startujících dětí).
Pan Josef Chuchlík věnoval dětem hromadu
písku, kterou bábovičkami hrady přetvořily
v jednu nádheru. Následovala tradiční akcí v
režii Zdeňka Kopeckého a Františka Janaty, a
to fotbalem Hořeňáků proti Doleňákům. Účast
sportovců, fanoušků a příznivců byla fantastická.
Večer završila zábava s Milanem Stoupou. Piva se
vytočilo dost a všichni mohli být spokojeni.
- Pingpong se hraje v Obecním domě, v herně
v prvním patře, velmi pravidelně.
- Jóga- pod vedením pana Čáslavského funguje
zejména díky obětavosti Petry Bernatové, která
pokaždé svým vozem odváží pana Čáslavského
domů. Do prázdnin se cvičilo na dvě skupiny,
nyní už jen jedna.
- Novinkou současné sezóny je ZUMBA, kterou
pro nás předcvičuje Kateřina Šaldová s účastí cca
30 lidí (ženy, dívky a František). Cvičí se v sále
Obecního domu v pondělí od 19-20 hodin.
Víte proč funguje TJ Sokol Kundratice tak, že
mám stále co psát?
a) máme velikou podporu ze strany Obce
Košťálov. Bez finančního zajištění našich nápadů
bychom nemohli podnikat skoro nic. Za to
děkujeme moc a jsme nesmírně vděčni.
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b) máme mnoho odvážných, pilných a
obětavých členů: Zdeněk Kopecký, Roman
Janoušek, Jirka Vejnar, Jitka Valentová, Darina
Janoušková, Honza Valenta, Josef Hejsek, Petra
Bernatová, Franta Janata, Láďa Mach, Miroslav
Cincibus, Víťové Hlouškovi, Jan Kovář, Lenka
Cincibusová Jirka Hloušek, Franta Kopecký, Petr
Kopecký, Láďa Stránský, Vlastikové Jiroušovi,
Jakub Svoboda, Jan Říha, Adam Kuchař, Jarda
Faistaver a další.
c) máme hodně přátel a příznivců, kteří nám
radí, pomáhají a podporují nás.
d) máme radost z toho, když se nám něco
dobrého povede a to nás žene zase dál.
e) máme děti, pro které má smysl mnoho věcí
podnikat.

Brigádní četa na vleku v Kundraticích

-ph-

Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů a hráček
ve stolním tenise
Ve druhém svátečním vánočním dni 26.12.2011 se sešli neregistrovaní stolní tenisté v
košťálovské sokolovně na vánočním turnaji. Tento turnaj se stal tradicí a pořádá ho oddíl
stolního tenisu při T.J.Sokol Košťálov.
Tohoto sportovního klání se zúčastnilo 24 hráčů a hráček, včetně mládeže z naší obce. O
tento turnaj je velký zájem, svědčí o tom účast hráčů z Karlových Varů, Tábora, Lomnice
n.Pop., Mříčné, Kundratic, Želech a Košťálova.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: dvouhra muži, čtyřhra muži+ženy, dvouhra ženy - novinka
tohoto ročníku.
Potěšující byla účast našich mladých hráčů - Jardy a Pavla Mikulových, Filipa a Míši Malých,
Ondry Chymka - kteří byli rovnocennými soupeři dospělým hráčům.
Všichni účastnící turnaje obdrželi hodnotné ceny dle jednotlivých umístění od štědrých
sponzorů - Obec Košťálov, Eurovia Košťálov, Pohostinství Luboš Tulach, ČRS Košťálov, Mikuláš
Jirka+ Čert Jára + Anděl Jana, T.J.Sokol Košťálov - všem tímto děkujeme.
Poděkování patří též Pavlu Chymkovi za fotodokumentaci, za přípravu turnaje Jardovi
Kobrlovi a Věře Seidlové, u rozhodčích stolů skvěle pracovali Jiří Dědek, Jiří Najbr a Jarda
Móro.
Děkujeme též rodičům naší mládeže Jitce Malé, manželům Mikulovým a Chymkovým
za nákup dresů pro mládež, též ﬁrmě Trevos Košťálov za pořízení dresů pro mládež na
turnaje.
T.J. Sokol Košťálov, oddíl stolního tenisu

Výsledky dvouhry mužů
1/ Pokorný Jan (Karlovy Vary)
2/ Janata František (Kundratice)
3/ Návesník Jakub (Mříčná)
4/ Pěnička Pavel (Želechy)
5/ Vejnar Jiří (Kundratice)
6/ Jirouš Vlastimil (Kundratice)
7/ Pokorný Jakub (Karlovy Vary)
8/ Návesník Stanislav (Mříčná)
9/ Krejčí Miroslav (Košťálov)
10/ Dědek Tomáš (Lomnice n.P.)
11/ Lemberková Kateřina (Tábor)
12/ Mikule Miroslav (Košťálov)
13/ Mikule Pavel (Košťálov)
14/ Mikule Jaroslav (Košťálov)
15/ Piry Ladislav (Košťálov)
16/ Chymek Ondřej (Košťálov)
17/ Malý Filip (Košťálov)
18/ Vošta Pavel (Košťálov)

Výsledky dvouhry žen
1/ Tůmová Lenka
2/ Piryová Iveta
3/ Malá Míša
4/ Malá Jitka
5/ Mikulová Petra
6/ Mórová Alena

Výsledky čtyřhra muži+ženy
1/ Malý Filip - Chymek Ondřej
2/ Mikule Pavel - Mikule Jaroslav
3/ Vošta Pavel - Piry Ladislav
4/ Malá Míša - Tůmová Lenka
5/ Mórová Alena - Piryová Iveta
6/ Malá Jitka - Mikulová Petra
Žákovské družstvo stolního tenisu Sokola Košťálov, zleva: Pavel Mikule, Jaroslav Mikule, Michaela Malá, Ondřej
Chymek, Filip Malý
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KALENDÁŘ AKCÍ
II. pololetí 2011

Spolek pro kulturu - ohlédnutí
za rokem 2011
Jako každý rok, tak i letos jsme přivítali jaro ve
svérázném oblečení a zároveň oslavili půlkulaté
narozeniny Zdeny Janatové. Na harmoniku nám
zahrál pan Boháček ze Stružince.
26. 3. jsme vyrazili na sousedské posezení do
Kundratic jako “babice”, řádili jsme jako mladice
a zíraly celé Kundratice.
11. 5. jsme uskutečnili výlet do Prahy.
Člen Červeného kříže p. Vierner nás provedl
botanickou zahradou v Troji, zajistil oběd
v restauraci Loděnice. Následovala krátká
procházka Stromovkou. Zastávkou na Strahově
jsme si připomněli mládí a zjistili jsme, že stadion
chátrá víc než my. Nakonec jsme autobusem s
p. Říhou absolvovali nový jižní dálniční okruh
,viděli jsme vjezd do tunelu Blanka a jeli po
nejdelším pražském mostě.
4. 9. parta seniorů v počtu 28 osob jela na
rekondiční pobyt do malé vesničky Malenovice
v Beskydech. Všichni se těšili na výhledy z
Radegastu, ale pro nepříznivé počasí nebylo
vůbec nic vidět. Mezi námi jsou borci, kteří
úspěšně zdolali celodenní výstup na Lysou horu.
Kromě výletů jsme absolvovali ranní rozcvičky,
cvičení v bazénu, masáže, pobyt v solné jeskyni a
několik výletů do okolí.

10. 12. jsme uspořádali v sokolovně v
Košťálově Sousedské posezení s návštěvou čertů
s mikulášem a andělem. Program zpestřily
malé břišní tanečnice. Následovalo vystoupení
“báječnejch ženskejch”. Jejich vystoupení bylo
oceněno bouřlivým potleskem po celé jejich
vystoupení. K tanci a poslechu nám zahrála
dechovka Táboranka. Děkujeme všem, kteří nám
pomáhali při organizaci, zajištění pohoštění a
paní Marice Bučkové za výborné chlebíčky.
Při našich posezeních, které jsou každých 14
dní, se nás sešlo celkem 395, 2krát jsme promítali
fotky z výletů, 1krát byla přednáška o zdravotních
pomůckách, na 36 procházkách a výletech do
blízkého okolí doma (Kumburk, Tábor, Kozákov,
Mříčná) i v zahraničí (Szrenica) jsme ušli 362
km.
Přijďte se s námi pobavit každé druhé úterý od
10. 1. 2012 od 14.00 hod. do zasedací místnosti
OÚ Košťálov. Zveme Vás také na společné
vycházky a výlety.
Do roku 2012 přejeme všem hlavně hodně
zdraví, spokojenosti a pohody.
Za spolek pro kulturu
Stáňa Kloboučková a Zdena Janatová

14. 01. 2012
Ples Fotbalového klubu,
sokolovna Košťálov, hraje
Konverze Band, od 20h
21. 01. 2012
Dětský karneval a Hasičský
bál, sál Obecního domu v
Kundraticích od 13 a 20h
28. 01. 2012
Ples SDH Košťálov, sokolovna
Košťálov, hraje SONET, od 20h
11. 02. 2012
Sokolský bál, sál obecního
domu v Kundraticích od 20h
18. 02. 2012
Rybářský ples, sokolovna
Košťálov, od 20h
25. 02. 2012
Dětský karneval, sokolovna
Košťálov, od 13h, pořádá TJ
Sokol Košťálov
10. 03. 2012
Babí Hop, sokolovna Košťálov,
od 20h, pořádá TJ Sokol
Košťálov
07. 04. 2012
Taneční zábava SEVEN,
sokolovna Košťálov, od 21h
30. 04. 2012
PÁLENÍ ČARODĚJNIC, pořádá
MS Skalice na hřišti v
Kundraticích, zvěřinové hody
+ soutěže pro děti, taneční
zábava Tampelband

Výlet Szrenica - Polsko

Pro rodiče kojenců
Na dotaz některých rodičů malých dětí si obec vyžádala od SČVK
zaslání aktuálních výsledků laboratorního rozboru vzorku pitné vody
v Košťálově. Ze zaslaného rozboru vyplývá, že všechny ukazatele jsou
v normě, nepřekračují stanovené limity. Jelikož se ale v naší vodě
vyskytují dusičnany, byť v limitních hodnotách, ponecháváme na
rodičích, zda pro své děti raději nezváží nákup kvalitní balené kojenecké
vody.
OÚ
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Společenská rubrika
NARODILI SE
v říjnu 2011
Lucii a Janu Vlkovým z Košťálova syn JAN
Evě Havlové a Milanovi Novotnému z
Košťálova dcera NATÁLIE
v listopadu 2011
Marcele a Martinovi Šedivým z Košťálova
dcera ANDĚLA
Ivě a Markovi Divišovým z Kundratic syn
LUKÁŠ

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotní odpoledne 3. prosince 2011 proběhlo v náhradní zasedací místnosti OÚ v Košťálově
slavnostní uvítání novorozených občánků naší obce. Loňský rok byl, co se narozených dětí týká,
vcelku vydařený, a tak byla slavnost jako v předchozím roceopět rozdělena na dvě části. V první
od 13.30 hodin bylo uvítáno 9 dětí (2 holčičky a 7 kluků) a v druhé části od 14.30 bylo p. starostovi
představeno dalších 8 občánků (5 holčiček a 3 kluci).
Přivítáni byli:
Anděla Šedivá, Jan Vlk, Daniel Tulach, Ella Sádková, Jaroslav Pergler, Drahoslav Věrný, Vítek Šalda,
Jan Carva, Kryštof Dlouhý, Antonín Hloušek, Tadeáš Ondráček, Jan Pilař, Antonia Thea Kulhánková,
Martina Klikarová, Adéla Janatová, Jana Bryknarová, Laura Hrubá.
O kulturní zpestření se s pomocí p. ředitelky Jany Krpatové postaraly děti z naší mateřské školy.
Účast pozvaných rodičů s dětmi byla stoprocentní, což opět potvrdilo oblíbenost této zavedené
tradice.
Z „Vítání“ byl pořízen videozáznam a také se fotilo. Pokud jste si fotograﬁe dosud nezajistili jiným
způsobem a máte o ně zájem, můžeme Vám na požádání zhotovit jejich kopii na DVD.
OÚ

Významné životní jubileum oslavili v
období od října do prosince 2011 tito naši
spoluobčané:
Božena Kučerová
Jitka Machačná
Danuše Šimůnková

OPUSTILI NÁS
Od září 2011 do listopadu 2011 nás
navždy opustili naši blízcí, přátelé a
spoluobčané:
Jana Polánková z Košťálova
Miroslava Ježková z Košťálova
František Máslo z Košťálova
Bořivoj Boháček z Košťálova
Miloslav Devátý z Košťálova

Vystoupení dětí z MŠ Košťálov, foto P. Chymek

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří
se účastnili posledního rozloučení s Františkem
Máslem.
Děkujeme za květinové dary a projevenou soustrast.
Rodina Máslova

inzerce
Prodám byt 1+1 v Lomnici nad Popelkou.
Cena dohodou.
tel.: 737 919 011

Prodám hluboký kočárek. V dobrém stavu.
Cena dohodou.
tel.: 737 919 011

Obrátilo se nás několik občanů, někteří i písemně, s prosbou, abychom zasáhli
proti těm sousedům, kterým se z komínů často line tmavý a štiplavý, zřejmě i jedovatý dým.
Jistě to lze pochopit při zatápění, někdy při přiložení do kamen, ale pokud to je téměř trvalý stav,
je jasné, že jinak milý soused topí něčím jiným než kvalitním uhlím nebo suchým dřevem.
Topí totiž odpadem, igelity, obaly od potravin a nápojů a podobnými snad výhřevnými materiály
a to je vskutku „prasárna“.
Takovým topením tak škodí nejen sobě (nemluvě o svých kamnech a kouřovodech), ale především
svému okolí, kamarádům sousedům a sousedkám a dalším spoluobyvatelům, kteří nejenže
nemohou dobře větrat, ale i jakákoli procházka je při inverzním počasí téměř vyloučená.
Pohled na Košťálov a Kundratice z okolních kopců je potom při počasí, které panuje letošní zimu,
podobný pohledu na Ostravu nebo na jinou podobnou aglomeraci.
Obec nemá mnoho zákonných možností zasáhnout proti takovým „spalovačům“. I když jsou
svému okolí známí, můžeme tak pouze apelovat na slušnost, dobré sousedské vztahy nebo na
smysl pro ekologii.
Snad to pomůže…
S použitím dopisu p. R.J. napsal Milan Havlík
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