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Vizualizace interiéru restaurace Slávie

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se na svých zářijových zasedáních zabývalo mimo
jiné těmito body:
Informační centrum a WC k cyklostezce
Firma Helios Bau dokončila základovou
desku, podle časového harmonogramu by
měly být do konce měsíce dokončeny vodorovné hydroizolace. Zastupitelstvo pověřilo
místostarostu, aby písemně vyzval odpovědné zástupce firmy Helios Bau, včetně
statutárního zástupce, ke zvýšení počtu
pracovníků na stavbě. Vzhledem k možné

nepřízni počasí a především malým realizovaným objemům stavebních prací hrozilo nedodržení termínu dokončení díla. Na
dalším zasedání místostarosta konstatoval,
že na dopis nikdo z firmy zhotovitele nereagoval.
Rekonstrukce
restaurace
Slávie
Místostarosta informoval, že bylo předáno staveniště a termínu ukončení bouracích prací. Kontrolní dny probíhají každé
pondělí a v závěru měsíce proběhla i první
fakturace provedených prací.
Kanalizace a ČOV Na první dílčí etapu –
stavbu ČOV a přečerpávací stanice probíhalo vodoprávní – stavební řízení, Dále

byla zastupitelstvu (v předstihu el. poštou)
předložena zadávací dokumentace na TDI
(technický dozor investora). Bylo schváleno vyhlášení obou výběrových řízení (na
stavbu a na TDS) na počátek listopadu
2013 a lhůta pro odevzdávání nabídek pak
bude u nadlimitní a významné zakázky
(vlastní stavba) ukončena po 78 dnech,
tedy asi ve třetí dekádě ledna 2014. Počátek zahájení vlastní stavby – v případě
úspěšného ukončení výběrových řízení –
se předpokládá na duben 2014.
Starosta předložil návrh na uzavření
kupní smlouvy mezi p. Otakarem Landfeldem, bytem Košťálov č.p. 37, na stra-

Daň z nemovitostí v r. 2014
V souvislosti s novým občanským zákoníkem dochází od 1. 1.
2014 i ke změnám v dani z nemovitostí, nově dani z nemovitých věcí. Pro poplatníky však nedochází ke změnám zásadním,
důvody i termíny pro podání přiznání a placení zůstávají zachovány.
Rovněž složenka na úhradu daně stanovené na rok 2014 bude
poplatníkům zaslána tak, jako vloni.
Obdobně jako v minulých letech však musí podat poplatník
příslušnému správci daně přiznání, pokud u něho dojde ke
změně okolností rozhodných pro vyměření daně (přikoupení,
prodej, přístavba, apod.).

Jednou z takových změn je i provedení „digitalizace“ katastrálního území Košťálov, kde došlo mimo jiné ke zrušení parcel vedených ve zjednodušené evidenci, tzv. PK parcel, za které dosud
platil daň nájemce (většinou ZD Košťálov). Za nově vzniklé
KN parcely bude platit daň vlastník. Ten má povinnost přiznat
pozemky podle stavu k 1.1.2014. Výše daně z pronajatých
pozemků mu pak bude kompenzována v nájmu.

Lhůta k podání přiznání je do 31. 1. 2014.
Váš správce daně, tel. 481 660 360 – 364

Z jednání Zastupitelstva: – pokrač. ze strany 1.

ně kupující a Obcí Košťálov na straně
prodávající. Předmětem kupní smlouvy je
prodej pozemku p.č. 258/5 v k.ú Košťálov
(zastavěná plocha – nádvoří) o výměře
17 m2 za dohodnutou cenu 100 Kč/m2.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Starosta dále předložil návrh na
uzavření kupní smlouvy mezi Ing. Jaromírem Pekařem, bytem Turnov, na straně prodávající a Obcí Košťálov na straně
kupující. Předmětem kupní smlouvy je
prodej pozemku p.č. 125/16 v k.ú Košťálov
(zahrada) o výměře 63 m2 za dohodnutou
cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Starosta předložil také návrh na uzavření darovací smlouvy mezi Ing. Jaromírem
Pekařem, na straně darující a Obcí Košťálov na straně obdarované. Předmětem
darovací smlouvy je darování pozemku
p. p.č. 125/15 v k.ú Košťálov (zahrada)
o výměře 120 m2.
Zastupitelstvo rovněž projednalo směnu
pozemku p.č. 125/13 v k.ú. Košťálov
o výměře 45 m2 ve vlastnictví obce Košťálov a pozemku p.č. 125/14 o výměře 61 m2
ve vlastnictví Mysliveckého sdružení
Skalice Košťálov.
Schválena byla rovněž žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 1916/3, 294/5
a 294/6 v k.ú Košťálov, p.č. 1606/13 v k.ú.
Kundratice a pozemku p.č. 10/2 v k.ú.
Čikvásky z majetku Státního pozemkového úřadu do majetku obce Košťálov.

Místostarosta Milan Havlík seznámil
zastupitele, že naše obec získala dotaci (v rámci Mikroregionu Pojizeří) na
rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši
27 472,50 Kč, při nutnosti investovat
celkovou částku ve výši 54 948 Kč. Vzhledem k výši dotace a nutnosti použít ji
pouze na rekonstrukci, bylo rozhodnuto
v tzv. Nádražní ulici vyměnit 7 ks sodíkových těles za svítidla s technologií LED.
Dojde tak k úspoře elektrické energie cca
o polovinu. Dosavadní svítidla budou
použita v jiných částech obce.
Místostarosta rovněž předložil návrh
na uzavření smlouvy o termínovaném
vkladu ve výši 10 mil. Kč u J&T Banky,
a.s. se sídlem Pobřežní č. 297/14, Praha
8. Jedná se o termínovaný vklad na dva
roky s roční úrokovou mírou ve výši 2,9%.
Dosavadní roční vklad počátkem září
2013 vypršel a uložené prostředky – jistina
10 mil. Kč a úroky ve výši 310 000 Kč byly
již bankou poukázány na účet obce. Nyní
se jedná o stejný produkt, pouze procento
zhodnocení je vzhledem k poklesu úrokových sazeb u vkladů nižší o 0,2 procentního bodu. I tak se však jedná o více než
trojnásobné zhodnocení, než nabízí běžné
komerční banky u produktů termínovaných vkladů. Uzavření předložené smlouvy bylo schváleno všemi hlasy.
Starosta PaedDr. Miloslav Janata předložil žádost o příspěvek z Programu ochrany
obyvatelstva před hlukem z nákladní auto-

mobilové dopravy žádost byla po kontrole
všemi hlasy schválena a prostředky ve výši
6930 Kč budou vyplaceny žadateli.
Zastupitelstvo schválilo návrh starosty
všemi hlasy záměr nákupu části pozemků
p.č. 624/2, 630, 631, 632, 633, 634 a 1935/8
vše v k.ú. Košťálov od soukromého vlastníka. Zveřejnění záměru bylo schváleno
všemi hlasy. Jedná se o pozemky vpravo
podél komunikace ke koupališti, které
jsou v sezóně používány návštěvníky
koupaliště k parkování.
Místostarosta seznámil zastupitele
s technickým stavem 15 let starého samonosného sypače za obecní traktor. Při
poslední zimní sezóně zařízení vyžadovalo víc jak 5 oprav, které vždy zpozdily
zimní údržbu inertním posypem v obci.
Zastupitelstvo schválilo nákup samonakládacího traktorového sypače TS 1000 D
od výrobce KOBIT Jičín v ceně 112 980,Kč + DPH. Zastupitelstvo vybíralo ze dvou
nabídek, nabídku firmy KOBIT vyhodnotilo vzhledem k jeho pevnější konstrukci jako vhodnější do našich podmínek.
Nákup zařízení byl schválen všemi hlasy.
Zastupitelstvo se na svých říjnových zasedáních zabývalo mimo
jiné těmito body:
Informační centrum a WC k cyklostezce
Stavbu na kontrolním dnu navštívil ředitel
společnosti p. Fürst, se kterým byly projed-

Změny u daně z nemovitostí – jak se nás dotknou?
Některé změny daň sníží, jiné zvýší.
Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru
a podílu na společných částech domu i podíl na společném
pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na
pozemcích užívaných společně s jednotkami, se daň může
nepatrně zvýšit. Stane se tak v důsledku vynásobení podlahové
plochy bytu/nebytového prostoru novým koeficientem 1,22,
zohledňujícím existenci tohoto pozemku, který již nově nebude
předmětem daně z pozemků. Vlastníkovi bytu/nebytového
prostoru v domě, který zcela pokrývá plochu vlastněného
pozemku, se nic nemění. Základem pro výpočet jeho daně
zůstává podlahová plocha vynásobená stávajícím koeficientem
1,20. V prvním případě (zvýšení daně) majitel nemusí podávat
nové daňové přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří
správce daně z moci úřední.
Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných
pro vyměření daně nebo osoby poplatníka, je potřeba daňové
přiznání (případně dílčí daňové přiznání) podat správci daně
do 31. ledna.
U vícepodlažních staveb pro podnikání dojde ke zvýšení
základní sazby daně jen v případě, že každé další nadzemní
podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby.
Oproti současnému stavu, kdy podnikatel platí daň za každé
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další nadzemní podlaží bez ohledu na velikost plochy, tak
v řadě případů dojde fakticky ke snížení daně z těchto staveb.
Zákon též mění pojmy a názvosloví. Například stavbami
podléhajícími dani ze staveb a jednotek se nyní rozumí budovy,
inženýrské stavby a jednotky (jednotku tvoří byt/nebytový
prostor, podíl na společných částech domu a podíl na pozemku).
Poplatníkem daně je nově také svěřenský fond (fond
umožňující vyčlenění majetku a jeho oddělenou správu),
podílový fond, stavebník oprávněný z práva stavby a pachtýř
(za obdobných podmínek jako nájemce).
Uvedené změny bylo nutno provést v souvislosti s přijetím
nového Občanského zákoníku. Senát Parlamentu ČR proto
přijal dne 9. října 2013 zákonné opatření, které mění zákon
o dani z nemovitostí (nově zákon o dani z nemovitých věcí).
Pokud Poslanecká sněmovna toto zákonné opatření schválí,
nová právní úprava bude účinná od 1. ledna 2014.
V Praze dne 26. listopadu 2013, Ing. Petra Petlachovátisková mluvčí,
Generální ﬁnanční ředitelství, GSM: 602 674 903
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Samostatný odbor komunikace a mezinárodních vztahů
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, Tel.: 257 044 025

nány jejich subdodavatelské vztahy, zpoždění v harmonogramu a další problémy na
stavbě. V současné době probíhá zasypávání zadní stěny původním kamenivem.
Rekonstrukce restaurace Slávie stavba
probíhá uspokojivě, byly položeny stropní
panely a firma Stavko začíná s konstrukcí
prvního nadzemního podlaží.
Kanalizace a ČOV – byla připravována
výběrová řízení na zajištění technického
dozoru i na vlastního zhotovitele stavby.
Starosta obce seznámil zastupitele
s pozvánkou, kterou Obec Košťálov obdržela od nově založené firmy DS Agro
Košťálov na informační schůzku, která
se týká nájmů zemědělských pozemků
a budoucnosti košťálovského zemědělského družstva. Informační schůzka se konala v sobotu 12. října 2013 v sále Obecního
domu v Kundraticích. Starosta také seznámil zastupitele se svojí podporou takového
smysluplného projektu, který zajistí péči
o krajinu – především sečení luk v obci
Košťálov.
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný
převod pozemku p.č. 719/1 ostatní plocha
– ost. komunikace v k.ú. Košťálov, pozemku 1606/13 ostatní plocha – ost. komunikace v k.ú. Kundratice a převod pozemku 1182/2 – trvalý travní porost v k.ú.
Kundratice dle novely 280/2013 z majetku
České republiky, Státního pozemkového
úřadu do majetku Obce Košťálov.
Místostarosta Milan Havlík seznámil
zastupitele, že naše obec obdrží na základě
naší žádosti účelovou neinvestiční dotaci ve výši 337 000 Kč na krytí nákladů
s odstraňováním škod povodněmi v roce
2013. V našem případě se konkrétně jedná
o úhradu 85 % nákladů na odstranění
následků přívalového deště v červnu 2013
v Kundraticích.
Naše obec, jako zřizovatel výjezdové Jednotky sboru dobrovolných hasičů
kat III (a v Kundraticích kat V), obdržela prostřednictvím Libereckého kraje
úhradu ve výši 40 tis. Kč za náklady na
výjezd – tzv. odřad, kdy naše jednotka
pomáhala při likvidaci následků červnových povodní v Praze. V tomto případě se
jednalo o úhradu refundace mezd zasahujících hasičů. Nadto právě za uskutečněný
několikadenní výjezd obdržel zřizovatel
jednotky – Obec Košťálov – i další dotaci ve výši 99 500 Kč na pořízení a opravy
techniky, která slouží při podobných zásazích. Částka byla bezezbytku použita na
nákup nové hasičské techniky.
Místostarosta informoval i o úspěchu
košťálovské veřejné knihovny v soutěži
„Rozkvetlá knihovna“, kde se naše zařízení
se svým exteriérem i interiérem umístilo
na jednom z prvních pěti míst ze 70 přihlášených knihoven. Zastupitelstvo děkuje

p. Lence Barochové a zahradnici p. Janě
Noskové za šíření věhlasu naší obce.
Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy
nákup části pozemků p.č. 624/2, 630, 631,
632, 633, 634 a 1935/8 vše v k.ú. Košťálov
o celkové výměře 4 683 m2 od p. Lidmily
Babcové, bytem Košťálov č.p. 70 za cenu
25 Kč za m2. Součástí kupní smlouvy bude
i ustanovení o věcném břemeni přístupu
pro prodávající stranu na přilehlé pozemky.
Starosta přednesl žádost p. Vlasty Špitálské, bytem Košťálov č.p. 45, o souhlas
s vybudování ČOV pro svoji nemovitost.
Zastupitelstvo s odkazem na záměr vybudování kanalizace s vedením v bezprostřední blízkosti žadatele souhlas zamítlo.
Zastupitelstvo po projednání trvá na
svém zamítavém stanovisku k umístění
dopravního zrcadla do místa výjezdu od
kundratického hřbitova na hlavní silnici.
Při zachování pravidel bezpečnosti umožňují rozhledové poměry výjezd na komunikaci II. třídy.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Zadávací dokumentaci na podlimitní
veřejnou zakázku na Obecní dům Kundratice – pořízení nízkoemisního spalovacího
zdroje a zlepšení energetických vlastností
obálky budovy“.
Zastupitelka Mgr. Pavlína Hejsková
Ph.D. přednesla žádost TJ Sokol Kundratice o mimořádný příspěvek ve výši 45 738
Kč na úhradu projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení a žádosti o poskytnutí dotace na stavbu „Rekonstrukce tenisového kurtu Tělovýchovné jednoty Sokol
Kundratice“.
Místostarosta Milan Havlík před
přítomnými zastupiteli otevřel zalepené
označené obálky s cenovými nabídkami
na výrobu dřevěných chatek na koupališti. Osloveny byly a cenovou nabídku na
jednu chatku předložily: tyto firmy:
Dřevoateliér Buday-Sádek, Nádražní č.92,
Semily s nabíd. cenou: 148 000 Kč s DPH,
Bořivoj Hlava – HB-INEX, Loukov 58, p.
Semily s nabíd. cenou 141 000 Kč s DPH,
Truhlářství Ing. Miroslav Cincibus,
Kundratice 132, s nabíd. cenou 162 312 Kč
s DPH.
Vzhledem k tomu, že jediným kritériem
veřejné zakázky malého rozsahu byla cena,
vybralo nabídku firmy Bořivoj Hlava –
HB-INEX, Loukov 58, pošta Semily jako
vítěznou a uložilo místostarostovi uzavřít
smlouvu o dílo na výrobu 3 ks chatek.
Místostarosta rovněž seznámil zastupitele s rozpočtem prací na vybudování tří
základových desek pod chatky. Zastupitelé
uložili místostarostovi o jednat s dodavatelem firmou Alena Šlesingerová, Horákova 738, Semily, IČ 72862792 o ceně díla
o výsledku informovat zastupitelstvo na
jednom z příštích zasedáních.

Místostarosta předložil zastupitelům
seznam dlužníků za nájemné a služby.
Všem dlužníkům bude do konce října
odeslán doporučený dopis s výzvou
k úhradě s upozorněním na hrubé porušení nájemní smlouvy s následkem jejího
ukončení a poskytnutí ubytovny na dobu
určitou.
Zastupitelstvo se na svých listopadových zasedáních zabývalo
mimo jiné těmito body:
Informační centrum a WC k cyklostezce Stavba probíhá velmi pomalu, proběhlo
téměř celé zasypání zadní stěny a vyhloubení základů přístupové rampy. Zápisem
do stavebního deníku při kontrolním dnu
byli statutární zástupci zhotovitele vyzváni k řešení téměř dvouměsíčního zpoždění stavby. V průběhu listopadu to však
byla výzva marná, zhotovitelskou firmou
ignorovaná. Místostarosta rovněž informoval, že na firmu byl podán insolvenční
návrh, který byl po několika dnech stažen,
ale odvolání jednoho z dlužníků probíhalo
i v prosinci.
Rekonstrukce restaurace Slávie stavba probíhá dle harmonogramu, Ing Aleš
Kožnar byl při kontrolním dnu vyzván
k provedení studie interiéru veřejných
prostor restaurace. Investor se zhotovitelem odsouhlasili základní parametry vybavení kuchyně. Proběhla další fakturace,
která odpovídala dokončeným položkám.
Koncem příštího týdne je plánováno provedení vazby střechy. Zastupitelstvo ocenilo
kvalitu a rychlost prováděných stavebních
prací i projektové dokumentace.
Kanalizace a ČOV Bylo vyhlášeno výběrového řízení na Technický dozor stavebníka (TDS) na „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV“ (obě etapy). Osloveny byly
tyto firmy“: VODA CZ s.r.o. IČ: 259 69 692
Sídlo: Pražská třída 799, 500 04 Hradec
Králové, MB INVEST s.r.o. IČ: 489 52 770
Sídlo: Palackého 54, 293 01 Mladá Boleslav, Ing. Tomáš Melichar IČ: 131 38 413
Sídlo: Verdunská 910/28, 160 00 Praha 6 Bubeneč, Stavební kancelář-Ing. Roman
Krásný IČ: 451 08 234 Sídlo: Tyršova 1433,
250 82 Úvaly, INGEM inženýrská a.s. IČ:
635 04 006 Sídlo: Barrandova 26, 326 00
Ukončení tohoto řízení je stanoveno na
21. listopadu 2013 14 h. A dále 7. 11. 2013
bylo vyhlášeno hlavní výběrové řízení na
zhotovitele „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV“ (obě etapy), kde se předpokládá ukončení zadávací lhůty s otevíráním
obálek na 24. ledna 2014.
Obecní dům Kundratice – pořízení
nízkoemisního spalovacího zdroje a zlepšení energetických vlastností obálky budovy“. Výběrové řízení podlimitní veřejné
3

zakázky (ve dvou dílčích částech) probíhá, 8. 11. 2013 proběhlo otevírání obálek.
V průběhu jednání hodnotitelské komise
bylo výběrové řízení pro nutnost dopracovat stavební dokumentaci zrušeno.
Doplnění 3 ks ubytovacích chatek na
koupališti a další úpravy. Výběrové řízení na dodávku 3 ks kompletních chatek
vč. vybavení nábytkem v vyhrála firma
Bořivoj Hlava – HB-INEX, Loukov 58, p.
Semily s nabíd. cenou 141 000 Kč s DPH
za jednu chatku. Základové desky zhotovuje firma Alena Šlesingerová, tyto jsou
před dokončením, cena díla byla konzultována se dvěma nezávislými odborníky
a její výše přijata zastupiteli. Je vykopána rýha pro přívod el. kabelu k chatkám
a bude proveden zásyp. Zrekonstruován
bude i plot podél komunikace ke kravínu
a vybudován nový nad budoucími chatkami. Dle klimatických podmínek pak
na jaře bude provedena oprava sprch při
vstupu do bazénu.

novení občanského zákoníku o ukončení nájmu pro hrubé porušení povinností
vyplývajících z nájemní smlouvy. Zastupitelstvo ve všech případech, kdy nebudou
pohledávky roku 2013 uhrazeny dlužníky v plné výši, přistupovat k ukončení
nájemní smlouvy a následně poskytnutím
ubytování v č.p. 19 a 130. Postup zastupitelstvo schválilo všemi hlasy.
Na jednání vystoupil JUDr. Karel Hrabánek z Kundratic se svojí žádostí, aby obec
zajistila dohodu o zřízení věcného břemene přes sousední cizí pozemky pro jeho
vodovodní přípojku. Starosta PaedDr.
Janata zprostředkoval jednání s dotčeným
sousedem a realizace je už pouze dvoustranným aktem mezi majitelem dotčeného pozemku a žadatelem.
Zastupitel Miroslav Doškař vyzval vedení obce, aby projednalo s majiteli pozemků nad železničním viaduktem provedení
úklidu v okolí vodoteče, kde při přívalových
deštích hrozí ucpání vpusti pod žel. tratí.

Starosta PaedDr. Miloslav Janata předložil Smlouvu o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje.
Ze smlouvy vyplývá obci Košťálov povinnost uhradit Libereckému kraji částku 152
460 Kč jako podíl nákladech na veřejnou
autobusovou a vlakovou dopravu organizovanou v rámci systému IDOL.
Místostarosta seznámil zastupitele s postupem proti neplatičům nájemného. Předložil seznam odeslaných dopisů s výzvou
k úhradě a také s upozorněním na usta-

Zastupitelstvo se na svých prosincových zasedáních zabývalo mimo
jiné těmito body:
Informační centrum a WC k cyklostezce
Stavba probíhá velmi pomalu a se nachází
zhruba ve dvouměsíčním zpoždění, které
se nijak i přes sliby vedení společnosti
Helios Bau, nezkracuje. Statutární zástupci již kontaktovali starostu a místostarostu s tím, že chtějí stavbu dokončit, ale
jimi slíbený harmonogram nepředložili

a z návštěvy prvního prosincového zastupitelstva se omluvili. Dne 20. prosince byla
Smlouva o dílo s formou Helios Bau ukončena a v lednu po předání staveniště zpět
zastupitelovo vybere jinou stavební firmu.
Rekonstrukce restaurace Slávie stavba
probíhá dle harmonogramu, zastupitelé
se seznámili s řešením veřejných prostor
interiéru, které vypracoval Ing. Aleš
Kožnar. Řešení se stoly, židlemi a lavicemi z masivu a řešení vstupu a výčepu
bylo schváleno a práce na zpřesnění řešení interiéru mohou pokračovat. V rámci
stavebních prací byla dokončena vazba
a zakrytí střechy a tak v zimním období
mohou pokračovat zednické a instalační
práce uvnitř objektu.
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení obecního bytu v č.p. 133 p. Leošovi
Moravcovi ml.
Starosta informoval zastupitele o jednání se zástupci Českých drah a.s. o možnosti zřízení zpevněné cesty od nádraží
východním směrem k viaduktu. Současné
stanovisko majitele pozemku p.č. 2040/1
v k.ú. Košťálov je ovšem pouze takové,
že rozsáhlý pozemek nabízejí jako celek
za 40 Kč/m2 a prodejní cenu budov na
pozemku umístěných teprve dohledávají.
O pozemku na zřízení cesty jednání povedeme i nadále.
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

Kanalizace Košťálov a Kundratice
Svazek obcí Košťálov – Libštát obdržel dotaci 112 872 551 Kč
na vybudování čističky odpadních vod, čerpací stanice
a kanalizace v Košťálově a Kundraticích. V současné době
probíhají poslední kroky k tomu, aby mohla být tato svým
rozsahem i cenou výjimečná akce úspěšně realizována. Vzhledem k šibeničnímu termínu ukončení stavby 30. 9. 2015 je
ovšem nezbytné její zahájení na začátku dubna 2014. Tento
termín by mohl být ohrožen odvoláním se účastníků řízení stavebního povolení, ale hlavně odvoláním se účastníků
výběrového řízení. Pokud by se tak stalo a někdo se odvolal
k ÚHOSu, kterému rozhodnutí trvá třeba i půl roku, nezbylo by než odmítnout dotaci, spadnout do takzvaného koše
a čekat až z něho po několika letech budeme zase vytaženi.
Budeme-li optimisté a splní se nám přání stavět, budeme asi
brzy litovat, protože problémy s rozkopanými komunikacemi, blátem nebo prachem a uzavřenými silnicemi budou
nepředstavitelné. Jediné co nás bude moci utěšovat je právě
krátká doba na realizaci a že po ní již nebudeme vystaveni
řešením individuálních problémů s čištěním odpadních vod.
Majitele rodinných domů však jistě zajímají především zále-
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žitosti, které se dotýkají jejich peněženek. Mrzí mne, že tuto
problematiku řeší komunikací s těmi, kteří vůbec nejsou
dostatečně informováni, místo aby se přišli zeptat nebo
zatelefonovali na obecní úřad. Já a M. Havlík jsme schopni a připraveni odpovědět snad na všechno. Pro jistotu však
napíšu alespoň nejpodstatnější skutečnosti. Není pravda,
že metr přípojky bude stát 2 000 Kč. To by se mohlo stát
v asfaltu a majitelé domů budou kopat pouze v loukách za
podstatně méně peněz. Seznam malých místních firem, které
mohou přípojky budovat, bude včas zveřejněn. Většina domů
má krátké přípojky. Příspěvkem na vybudování přípojek nad
délku 40 m, příspěvkem na čističku pro domy, které nelze
napojit na kanalizaci a pomocí pro majitele ve finanční tísni
se zastupitelstvo bude včas zabývat s tím, že většina členů je
pro to, aby finanční problémy obyvatel byly co nejmenší.

PaedDr. Miloslav Janata,
starosta obce

Obec Košťálov ve smyslu §39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vyhlašuje

Výběrové řízení na pronájem restaurace Slávie
5 letech žadatel doloží čestným prohlášením s uvedením
referencí a kontaktů a délku praxe v měsících.
– Uchazeč doloží kopii živnostenského listu, případně výpis
z Obchodního rejstříku pro danou činnost, případně
registraci k DPH.
– Uchazeč doloží před uzavřením smlouvy originál nebo kopii
výpisu z Rejstříku trestů ne starší 30 dnů ke dni podání.
Obsah nabídky:

Předmět pronájmu:
1. pronájem a provozování nebytového prostoru restaurace
Slavie, Košťálov č.p. 2 na pozemku p. č. 8/1 v k.ú. Košťálov,
který tvoří restaurace o ploše cca 80 m2, WC pro hosty,
gastro technologií vybavené kuchyně v 1NP,
2. provozní prostory a zázemí restaurace, WC pro personál
v přízemí,
3. klubové prostory v přízemí,
4. výčep (bez technologie výčepu) a kuchyň včetně skladů,
5. pronájem vybavení restaurace cca 8 stolů, 40 židlí, 15 lavic,
cca 60 – 70 míst k sezení v 1. podlaží,
6. pronájem 3 ks venkovních „pivních setů“,
7. pronájem LCD televizoru a kamen v restauraci.

– Identifikace uchazeče, případně spolupracujících osob
– Podnikatelský záměr (koncept provozu stravovacího
zařízení, otevírací doba, dovolené, plánovaný počet
zaměstnanců, marketing, přepokládaná nabídka 1 – 2
strany A4)
– Nabízená výše nájemného v Kč (bez služeb a energií)
bez DPH a vč. DPH
– Prokázání praxe, kopii oprávnění k podnikání, reference
s kontakty
Místo a termín pro zaslání nabídek:
Obec Košťálov
Košťálov č.p. 201, 512 02
Tel.: 481689 200, 734 538 413
Email: obec@kostalov.cz
IČ: 00275841
Nabídky v zalepené označené „Pronájem Slávie – Neotvírat“
poštou nebo osobně do 10. února 2014 do 17 hodin.

Požadavky pronajímatele:
Informace pro účastníka (zájemce):
Minimální nájemné 25 000,- Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí, první platba nájemného je při podpisu smlouvy, druhá platba
k 10. 7. 2014, třetí k 10.10 2014. a čtvrtá 10. 1. 2015. Zájemce
může nabídnout i cenu vyšší.
Předpokládaná doba trvání smlouvy je jeden rok od otevření
restaurace, nejdéle však do 31. 7. 2015. V případě bezproblémového plnění smlouvy bude pronajímatel jednat s dosavadním
nájemcem o prodloužení na období 1 – 2 let.
Pronajímatel požaduje provoz kuchyně v rozsahu 1 – 2 hotová
jídla denně a polévku a další minutková v běžném resp. minimálním rozsahu.
Provozní otevírací doba restaurace minimálně 6 dnů v týdnu,
maximální doba dovolené 3 týdny čerpaná v týdnech.
V případě hrubého porušení uzavřené nájemní smlouvy
(především nedodržování minimální provozní doby restaurace, neprovozování kuchyně ve stanoveném minimálním rozsahu, ničení pronajatého majetku nad rámec užívání, neplacení
nájemného v době splatnosti…) bude s nájemcem ukončena
nájemní smlouva ve 30 denní lhůtě.

Předmětem tohoto záměru je pronájem přízemí se zázemím pro
restauraci, dolní klubové prostory a vlastní restaurace s gastroprovozem. Předmětem tohoto záměru není pronájem prostor
penzionu v 2. nadzemním podlaží. Tuto synergii však je vhodné
zmínit v textu podnikatelského záměru. Pronajímatel pro roční
zkušební provoz přepokládá vedení ubytovací knihy a penzionu ve své režii, tedy mimo tento záměr. Po ověření zkušebního provozu penzionu (v režii Obce Košťálov) a zkušebního
provozu restaurace (v režii nájemce dle tohoto Záměru) bude
zastupitelstvo jednat o rozšíření pronájmu o ubytovací služby
s provozovatelem restaurace.
Prohlídku prostor lze zajistit po předchozí dohodě i mimo výše
uvedený doporučený termín.
Předkladatelem podepsané nabídky zasílejte nebo doručte osobně na adresu Obecní úřad Košťálov, č.p. 201, Košťálov
č. 201, nejpozději do 10. 2. 2014 do 17 hodin (rozhoduje datum
doručení), způsob hodnocení je uveden na www.kostalov.cz

Kvaliﬁkační předpoklady pronájmu:
– Nájemce musí být v době uzavření smlouvy plátce DPH
– Minimálně dvouroční praxi v oboru v předchozích

Schváleno v Zastupitelstvu obce dne 13. ledna. 2014,
Milan Havlík, místostarosta obce Košťálov
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Zajímavosti
a novinky
roku 2013
v TJ Sokol
Kundratice
A) Kultura
– Vánoční koncert s posezením a drobným občerstvením pro všechny přítomné, který proběhl 28. 12. 2013 od 18 h
byl pohlazením po duši. Opět účinkoval
Jenda Lukeš s přáteli, tentokrát jich bylo
osm. Svou návštěvou nás potěšilo asi 120
lidí a z toho velkou část představovaly
děti. Jsme rádi, že tato akce nabývá této
popularity.
– Pod vedením Jitky Valentové naše děti
nacvičily úžasnou pohádku Popelka
sehraná poprvé na Sousedském posezení v sále Obecního domu v Kundraticích
pořádaném místními hasiči a dobrovolníky. Děti s pohádkou vystoupily i v MŠ
a ZŠ Košťálov.
– Poprvé jsme pořádali zábavu s hudební
skupinou Soumrak.
– Novinkou byla akce „Posvícenský sud“,
která nám přinesla testování nového
výčepního zařízení sálu a zároveň s tím
nám Petr Kopecký promítal fotografie ze
soutěže mladých evropských řidičů taha-

čů YETD 2012 pořádaný firmou Scania
ve Švédsku a z cesty po Izraeli.
B) Sportovní činnost
– Cvičení s dětmi vedl do léta Honza
Valenta s Liduškou Janouškovou, a to
v úterý a ve čtvrtek v 17,30-19 h (cvičení na nářadí, gymnastika, ringo, florbal).
Od podzima se cvičí v úterý a ve čtvrtek
od 17,30 do 19 h. V úterý cvičení probíhá
v hale při ZŠ v Libštátě.
– Nejmenší děti si s maminkami cvičí
letos svépomocně v úterý v 16-17 h.
– Posilovna pod vedením Jiřího Vejnara – funguje, ve středu i samostatně pro
ženy. V rámci zimní přípravy ji navštěvovali i muži z FK Košťálov.
– Pravidelné cvičení zumby v pondělí
v 19-20 h pod vedením Katky Šaldové.
– Pravidelné cvičení jogy ve středu
v 18,30-20 h pod vedením p. Čáslavského.

– Novinkou je cvičení s overbally pod
vedením Katky Šaldové – ve středu od 17
do 18 h.
C) Dětský den
– velice se povedl. Pro všechny děti
z okolí manželé Stránských a dobrovolníci připravili Procházku pohádkovým
lesem. Poté následovala kulturní vystoupení a víceboj moderovaný klaunem.
Večer zahrál Milan Stoupa s kolegou.
Poděkování patří Obci Košťálov a Eurovii za finanční podporu, DS Chuchlík za
písek pro děti.
D) Fotbal
– ve spolupráci s Mílou Havrdou
a Honzou Valentou jsme uspořádali
fotbal Hořeňáci – Doleňáci. S velkým
úspěchem.
Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D.

Rozmanitý rok v Obecní knihovně Košťálov
Čas obrací listy kalendáře a my jsme se
ani nenadáli a další rok je za námi. Rok
2013 byl pro knihovnu opět pestrý – na
besedách jsme přivítali vzácné hosty:
cestovatele P. Kvardu a P. Chluma, paní
spisovatelku V. Sůvovou. Děti si mohly
v zábavném odpoledni „Pletené pohádky“
vyzkoušet různé hrátky s vlnou. Přivítali
jsme i nejmenší čtenáře z mateřské školy.
Velmi milé a příjemné bylo i „Vánoční
rozjímání“ v rámci slavnostního rozsvěcení vánočního stromu s jarmarkem. Fotografie ze všech akcí najdete ve fotogalerii
na webu knihovny.
Od léta máme na stránkách knihovny v provozu on-line katalog knih. Ten
umožňuje vyhledávání všech našich knih
dle autora, názvu či klíčového slova. Každý
má možnost snadno zjistit, zda knihu
máme a není-li právě půjčená. V tomto
případě si lze vybraný titul elektronicky
rezervovat. K rezervaci knih čtenář potřebuje znát pouze číslo své průkazky a k ní
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příslušný PIN, který dostane v knihovně.
Úžasná květinová výzdoba našeho
náměstí mne podnítila k přihlášení naší
knihovny do celostátní soutěže Rozkvetlá knihovna. Tuto soutěž vyhlašuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků
ČR, Svaz květinářů a floristů ČR a Výstaviště FLORA Olomouc. Cílem druhého
ročníku soutěže bylo opět vzbudit zájem
o vytváření kultivovaného prostředí ve
veřejných knihovnách. Organizátoři chtějí s účastníky soutěže hledat nenápadnou
krásu knihoven ve veřejném prostoru,
kterou lze zachytit obrazem i slovem. Náš
„tým“ (zahradnice Jana Nosková, foto
Milan Havlik) se překvapivě umístil na
4. místě ze 70 nominovaných knihoven –
více dalších informací najdete opět na
webových stránkách.
K dnešnímu dni máme pro čtenáře
6 617 knih ve volném výběru. Díky velké
podpoře Obecního úřadu, ale také díky
dárcům nám v roce 2013 přibylo 441 knih.

Během jedné středy se v průměru půjčí
75 knih a časopisů. 4x se podařil rekord,
kdy během jednoho výpůjčního dne bylo
půjčeno přes 100 knih a časopisů. Všechny novinky, knižní přírůstky a informace
o akcích najdete jak na stránkách knihovny, tak i na facebooku.
Rozloučím se s Vámi úryvkem z knihy
Vl. Sůvové „Čím jsou lidé živi“:

„Čím je člověk starší, tím víc se blíží
k zemi, ani o tom vědět nemusí.
Malichernosti už z něho opadávají
a zůstává jen to podstatný… Jinak
váží hodnoty a nachází je v jiných
než dřív. V dobrý práci… ve zdraví… v poctivejch lidech… v dobrým
svědomí a možná i ve vědomí, že tu
byl co platnej…“.
Na shledanou se těší,
Lenka Barochová, knihovnice

Dechové Dílny II

Taneční v Kundraticích
Krásné šaty, vysoké podpatky, kravaty a košile, odvaha a temperament...
aneb výborná parta 13 manželských párů, které se každou neděli odpoledne scházely ve společenské místnosti Obecního domu v Kundraticích.
Všichni pod vedením tanečních mistrů M. Šolce a B. Kubíčkové měli snahu
oprášit zapomenuté kroky a taneční variace. 8 lekcí i závěrečný „Věneček“
nám všem dal pořádně „zabrat“.
Manželům Magdě a Honzovi Říhovým děkujeme, že taneční zorganizovali.
Všichni jsme si to náležitě užili, vynaložená námaha a snaha stála za
to... společné setkání, úsměvy na tváři, zvýšená fyzička, radost a hlavně
umíme tančit
V letošním roce na podzim bude 2. ročník jak pro začátečníky, tak i pro
opakování.
Lenka Barochová

Koncem října, konkrétně od pátku 25. do
úterý 29. téměř nebylo možné v Košťálově neslyšet hřmící plechy. Stejně jako
v minulém roce se zde sešlo na třicet
muzikantů, účastníků Dechových Dílen
II. K osvědčeným lektorům z minulého
ročníku jako je tubistka Tereza Radová,
hornista Štěpán Jasenovec nebo trombonisti Jakub Mašek a Štěpán Janoušek
se letos přidali další dva trumpetisté.
Prvním byl Václav Novák původem
z nedalekého Jičína. Pro mě osobně byl
pak hlavní novinkou letošních kurzů
trumpetista Lukáš Koudelka. Můžete ho
znát jako leadera většiny profesionálních
big bandů. V uplynulém roce především
z brněnského B-Side Bandu, ve kterém
zpívá mimo jiné známý Vojta Dyk.
Letošní kurzy byly o dva dny delší, stihlo se tedy udělat více „práce“. Akce letos
také přilákala více hostů na jednorázové
události jako bylo promítání výukového
DVD, rytmický a improvizační seminář nebo prezentace a samotné opravy
nástrojařů Ervína Nagyho a Jana Rady.
Celá akce byla zakončena hodinovým
koncertem v prostorách Košťálovské
sokolovny.
Jsem velmi rád, že se podařilo akci opět
realizovat a věřím, že se to podaří také
příští rok. V Košťálově jsou k tomu velmi
dobré podmínky. Chtěl bych poděkovat
především všem účastníkům, lektorům,
obci Košťálov za veškerou podporu, paní
ředitelce Aleně Janatové za poskytnutí prostor, všem učitelům a učitelkám,
jejichž prostory jsme okupovali, paní
kuchařce Renatě Tůmové za výbornou
stravu, školníkovi Vláďovi Klímovi,
panu správci sokolovny J. Kobrlemu, mé
mamce Vlaďce Jínové za přípravy snídaní a svačin, tátovi za celkovou hudební
a organizační podporu, Karlovi Novákovi
za obsluhu karaoke a v neposlední řadě
mé přítelkyni Klárce.
Dechové Dílny nejsou pouze pro profesionální muzikanty. Mezi účastníky
naleznete i úplné začátečníky. Akce je tak
přístupná komukoliv, kdo má zájem si
alespoň vyzkoušet hru na některý žesťový nástroj. Pokud máte takové chutě nebo
víte o někom ze svého okolí, rádi vás
přivítáme na dalším ročníku nebo i v jiné
době a s čímkoliv vám pomůžeme. Naším
cílem je zapálit nadšení v muzikantech
všeho věku. Dejte nám o sobě vědět!
Hynek Jína
+420 732 288 238
hynjin@gmail.com
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Střípky z činnosti mysliveckého
sdružení Skalice Košťálov
Tak zde máme nový rok a my můžeme
druhou polovinu toho starého 2013
zhodnotit. Ne vždy všechno se daří tak,
jak by si člověk přál, ale domníváme se,
že za námi zůstalo kus poctivé práce.
V letním období se nám podařilo vcelku
úspěšně nasušit objemnou píci pro zvěř,
tu řádně uskladnit, abychom ji mohli
v pozdější době zavézt do krmelců
a předkládat zvěři. Zavezli jsme krmivem zásypy pro bažantí zvěř, s pomocí některých našich členů získáváme
jadrná a dužnatá krmiva také z jiných
lokalit, než že si je sami vypěstujeme na
políčkách. Za to jim patří poděkování.
V podletí jsme uskutečnili akci pro
veřejnost, tzv. posezení u táboráku
s country kapelou. Počasí se nám vydařilo, takže návštěvnost této akce byla na
slušné úrovni, vyznavači tohoto žánru si
čas vždy najdou.
Podzim je již tradičně obdobím, kdy
myslivci zvyšují aktivitu kvůli přípravám na zimu, kdy zavážejí seníky krmivem pro zvěř. Je také obdobím, kdy
v měsíci listopadu a prosinci jsou odměněni společnými akcemi, které mají spíš
slavnostní charakter. Sice hony na drobnou zvěř se nedají srovnat s obdobím,
kdy bylo ještě zvěře hojně, ale jedná se
spíš o to, že se můžeme sejít s přáteli a také aktivněji pracovat v revíru se
svými čtyřnohými pomocníky – lovecky
upotřebitelnými psy.

Přechod do zimy sice nebyl až takový, na jaký jsme zvyklí, ale i tak musí
být zvýšená péče jak o srnčí zvěř, tak
i o zajíce, bažanty a kachny. Zaječí
zvěře bohužel v posledním roce ubylo,
proto se na výřadu po honech objevuje
v symbolickém měřítku. Je tedy nutné
nezapomínat na vyvazování otýpek
sena, dužnaté krmivo a větve z ovocných dřevin a měkkého stromoví. Také
sůl je nezbytná součást potravy.
Nesmíme však zapomínat ani na naše
nejmladší zástupce. Schůzky se konají již
za účasti žáčků 1. a 2. třídy ZŠ. Znalosti dětí o přírodě nás těší, máme radost
i z toho, že mají o schůzky zájem. Jak
teorie probíraná v klubovně naší myslivecké budovy, tak i praktické vycházky
do přírody děti baví. Věříme, že v roce
2014 budeme pokračovat ve stejném
trendu a že se do budoucna dočkáme
nástupců, kteří vykonají spoustu poctivé
a potřebné práce pro přírodu a myslivost.
Díky získané dotaci od obce Košťálov
se nám podařilo obměnit starou střešní krytinu na naší myslivecké budově
za novou, a tak nám už nebude zatékat
různými prasklinami a zafukovat sníh
do objektu, ve kterém se scházíme na
společných schůzkách s dětmi ze ZŠ
Košťálov a Libštát a také semilského
gymnázia. Přestože jsme si nechali část
prací udělat dodavatelsky, hodně práce
jsme odvedli také vlastními silami jako

členové. Též díky počasí se podařilo tuto
akci zvládnout. Tímto patří poděkování
všem, kteří se aktivně zúčastnili na této
činnosti.
V letošním roce chceme pokračovat
v rekonstrukci myslivecké budovy s tím,
že je potřeba vybudovat řádné sociální
zařízení, propojit vodovodního řád do
budovy a nakoupit materiál na úpravu vnitřních prostor. Z tohoto důvodu
budeme nuceni opět zažádat o podporu
obce a pevně věříme, že zastupitelstvo
nás podpoří v činnosti a snaze zařídit
pro výchovu mládeže důstojné a zajímavé prostředí.
Z větších akcí nás v měsíci dubnu čeká
v košťálovské sokolovně z pověření
Okresního mysliveckého spolku v Semilech přehlídka trofejí zvěře ulovené
v roce 2013, doplněné o výstavu uměleckých děl souvisejících se děním v přírodě. Máme příslib účasti na výstavě také
od škol v regionu.
Rád bych touto formou také popřál
jménem všech členů mysliveckého sdružení všem čtenářům o občanům obcí, na
jejichž území provádíme výkon práva
myslivosti, hodně zdraví a úspěchů
v roce 2014.

Za myslivecké sdružení Skalice Košťálov
Vladimír Jindřišek, předseda

Z činnosti místních včelařů
Včelařský rok 2013 je dávno u konce
a doba zimního klidu se nám přehoupla
do druhé poloviny. Příslovečný klid
si „užívají“ především včely, které si
ho po vydatné práci během vegetační
hojnosti zaslouží. Včelař musel zvládnout
zazimování úlu nebo včelínu, instalaci
ochrany proti vniknutí možných
škůdců, sledovaní spadlé měly a její
následný rozbor a především rekapitulaci
uplynulého roku.
Pro každého majitele včel je příjemné,
když se na konci roku s nostalgií ohlédne
po klimaticky a vegetačně přívětivém
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roce. Za této optimální situace je sice
mnoho práce, ale vidina dobrého
medného výnosu dodává energii
včelařovi i jeho včelám. V zimních
měsících je potom příjemný pohled na
zásoby medu připravené k prodeji. Včelky
jsou samozřejmě také spokojeny protože
jim majitel milostivě nechá více zásob na
zimu.
Bohužel, rok 2013 věru nebude z těch, na
které budou včelaři vzpomínat s nostalgií
a to hned z několika důvodů.
Předně, nástup jara byl velmi pomalý,
studené a nevlídné počasí nedovolovalo

vykvetení důležitých dřevin a bylin, které
zabezpečují jarní pylovou pastvu, jde
zejména o vrby, lísky a krokusy. Včelám
zde vzniklo energetické manko, které šlo
jen těžko dohnat.
Pozdní jaro a začátek léta. Období, které
je z hlediska první medové snůšky velmi
důležité se také nevyvedlo. Počasí bylo
neuvěřitelně deštivé a studené. Včely
příčinou špatného jara v tomto období
spíše přežívaly a o nějakém medném
výnosu nemohla být vůbec řeč.
Druhá půlka léta měla dobrý nástup,
včelstva se většinou zmátořila a mnoho

včelařů začátkem srpna vytáčelo lesní
med. Co ale čert nechtěl, objevila
se melocitóza. Pro osvětlení pojmů
melocitóza, mnoha včelaři označována
jako „cementový med“, se vyskytuje ve
výměšcích mšic, na tom by nebylo nic tak
zvláštního včelky takto lapidárně získávají
lesní med, melocitózní med ale obsahuje
velké množství rychle krystalizujících
trisacharidů, které způsobí jeho velmi
rychlé a vydatné zatuhnutí. Pokud se
tedy tento med co nejrychleji (zpravidla
do 2-3 dnů) nevytočí tak nám výnos opět
v tomto roce padá dolů.
Suma sumárum ZO ČSV Libštát
obhospodařuje celkem 220 včelstev,
které jsou rozprostřené do tří obecních
katastrů a výnos oproti běžnému roku
spadl takřka o 50%.
Včelaření je stejně jako zemědělství
závislé na počasí a to je fakt, kterému
se všichni zúčastnění musí přizpůsobit.
Jde ale i o to, aby spotřebitel nenadával
včelaři, že chce letos o desetikorunu víc.
Věřte mi, on si ji zaslouží.
No a na závěr nám nezbývá než doufat, že
v roce 2014 bude líp.
David Kocour

Kalendář akcí na rok 2014
11. 01. 2014
Fotbalový bál, sokolovna Košťálov, hraje Konverze band, od 20h
18. 01. 2014
Ples SDH Kundratice, Obecní dům Kundratice, od 20h
25. 01. 2014
Ples SDH Košťálov, sokolovna Košťálov, hraje SONET, od 20h
15. 02. 2014
Rybářský ples, sokolovna Košťálov
22. 02. 2014
Sokolský reprezentační ples, uvítáme dámy v dlouhých šatech
a pány v černých oblecích, v sále Obecního domu v Kundraticích od 20h,
hraje HOGO FOGO

22. 02. 2014
Dětský karneval, sokolovna Košťálov, odpoledne cca od 13h
01. 03. 2014
Babí hop, Sokolovna Košťálov od 20h
08. 03. 2014
Divadelní představení souboru ze Slané: Když se zhasne. Sokolovna
Košťálov od 17h

22. 03. 2014
Sousedské posezení v Kundraticích, od 15h v sále Obecního domu
11. – 12. 04. 2014.
Výstava mysliveckých trofejí v sokolovně Košťálov
19. 04. 2014
Velikonoční taneční zábava, hraje Tampelband, sokolovna Košťálov, od 21h
30. 04. 2014
Pálení čarodějnic v Kundraticích na hřišti
17. – 18. 05.
Motocyklové závody ENDURO, koupaliště a okolí lomu EUROVIA
24. 05. 2014
SOPTÍK, dětská soutěž v hasičském sportu, hasičský areál Pod Kozlovem
31. 05. 2014
Košťálovský BUMBÁC, areál Centra volného času Košťálov, od 13h,
pořádá Obec Košťálov

Silvestrovský
fotbálek
Kundratice
2013
Již tradiční čas silvestrovská
třináctá hodina probudila všechny
sportu chtivé a na tradicích lpějící
sportovce. Vzhledem k velice
mírnému počasí byly tentokrát
podmínky velice příznivé, ale
vánoční přírůstky na váze nás
donutily zabrat a nejít do nového
roku s váhovým přírůstkem. Tak
za rok po obědě na viděnou.
Zdeněk Kopecký

14. 06. 2014
ORIENT PÁRTY, přehlídka břišních tanců a nejen jich, od 13h,
místo bude upřesněno

21. 06. 2014
Fotbalový turnaj Starých gard, hlavní hřiště v Košťálově, od 9h,
pořádá FK Košťálov

28. 06. 2014
Noční turnaj v malé kopané, hřiště s umělým povrchem CVČ Košťálov,
od 19h, pořádá FK Košťálov

30. 08. 2014
Hasičský Memoriál v požárním sportu, areál Pod Kozlovem, od 13h
30. 08. 2014
Country večer v Kundraticích na hřišti, od 18h, pořádá MS Skalice
31. 08. 2014
Košťálovské kolo Podkozákovské ligy, areál Pod Kozlovem, od 9h
06. 09. 2014
Přehlídka dechových hudeb, areál Pod Kozlovem, od 13h
Kalendář akcí je pravidelně aktulizován a www.kostalov.cz a zveřejňován v Košťálovských novinách.
Žádáme proto pořadatele všech různých akcí pro veřejnost, aby na adresu mihavlik@kostalov.cz nebo na
tel. 734 538 413, oznamovali tyto termíny, aby nedocházelo k duplicitě akcí v jednom termínu. Děkujeme.

Společenská rubrika
NARODILI SE
v listopadu 2013
Kristýně a Michalu Markovým
syn KRISTIAN
Lence Tůmové a Pavlu Pěničkovi
dcera PAVLÍNA
Lucii Kobrové a Radimu Chmelíkovi
syn KRYŠTOF

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v období od října do prosince 2013
tito naši spoluobčané:
Marie VEJNAROVÁ
Jitka MACHAČNÁ
Vlastimil KAVAN
Marie LEŠÁKOVÁ
Jindřich HLAVÁČ

OPUSTILI NÁS

Tříkrálová sbírka již podruhé v Kundraticích

V září, říjnu a listopadu 2013 nás
navždy opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:

Hezkým zakončením vánoční doby je návštěva Tří králů. Letos naši
malí koledníci Lenka Chmelíková, Mirek Hejsek, Ondřej Hejsek, Adéla
Janoušková a Zuzana Vejnarová pod vedením Vlasty Kovářové
navštívili 94 domácností a získali tak peníze pro Oblastní charitu
Jilemnice, která je součástí Diecézní charity Hradec Králové. Velké
poděkování patří dárcům i králům, kterého se jim dostalo již v neděli
5. 1. koncertem v ČT.

Vlastimil KNESPL z Kundratic
Růžena STARÁ z Košťálova
Vladimír KLIKAR z Košťálova
Marie ŠÍROVÁ z Košťálova
Jaroslav KLOBOUČEK z Košťálova

Vzpomínáme

Antonín HRDLIČKA z Košťálova

Dne 6. ledna 2014 uplynul rok od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Ludvík
Buček ml., pekař z Košťálova. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku.
S úctou a láskou vzpomíná rodina.

Všem našim čtenářům
přejeme úspěšný rok 2014,
plný pohody a zdraví.
Inzerce
Nově založená společnost DS Agro Košťálov s.r.o.
hledá pracovníky do živočišné výroby.
V případě zájmu nás kontaktujte:
Dagmar Sádková, tel.: 730 166 995, e-mail: dagmar.sadkova@dsagro.cz
Ing. Miloš Franc, tel.: 734 261 829, e-mail: franc@dsagro.cz
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