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Báječný ženský a Spolek pro kulturu v Košťálově přejí všem sousedům a sousedkám
do nového roku vše nejlepší a hodně zdraví.

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v novém roce 2016 a přeji
Vám všem hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím období.
V krátkosti si dovolím malé ohlédnutí za
pracovním rokem 2015:
Dokončili jsme stavebně a finančně
nejnáročnější akci v historii Obce Košťálov – stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod, o které Vám byly bližší informace průběžně podávány prostřednictvím písemných sdělení v Košťálovských
novinách či v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce. Nyní probíhá zkušební provoz čistírny, většina nemovitostí
v obci je již připojena. V roce 2016 ještě
budou probíhat nedokončené terénní
úpravy a dílčí reklamace na provedené dílo. Souběžně již probíhá příprava
kolaudace díla a vyúčtování dotačního
příspěvku vůči Státnímu fondu životního
prostředí České republiky.

V letošním roce budeme pokračovat
hlavně v opravách místních komunikací
a zaměříme se také na dokončení projektové dokumentace „Zvýšení bezpečnosti
dopravy, chodník Košťálov – Kundratice“.
Dále bychom chtěli oživit odložený
projekt úpravy místního parku s názvem
„Lesopark v obci Košťálov“.
V první polovině roku 2016 proběhne
stavba vodovodu v dolní části Kundratic
a další akce, o kterých Vás také budeme
průběžně informovat.
To jsou v hrubých obrysech plány pro
tento rok.
Všem Vám, našim občanům, musím
velmi poděkovat za pochopení, vstřícnost a velkou trpělivost při stavbě kanalizace a ještě jednou Vám přeji, aby pro Vás
rok 2016 proběhl v pohodě, klidu a ať se
Vám daří.
Lenka Cincibusová, starostka obce

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelé projednávali v říjnu
například tyto body:
Přepojování bytových domů ve vlastnictví obce, základní školy a rodinných
domů do nové kanalizace. K 5. 10. bylo
do nové kanalizace napojeno přes 200
domácností, tedy cca téměř 500 osob.
I napojování rodinných domů probíhalo
poměrně uspokojivě a bylo spíš limitováno vytížeností veškerých stavebních
a montážních kapacit. Zkušební provoz
kanalizace a ČOV pak byl spuštěn
20. října 2015 a bude trvat 6 měsíců.
Během něj bude vyhodnocen provoz
celého zařízení, včetně ověření případného hluku a zápachu.
V Kundraticích se stále ještě budovaly poslední veřejné části přípojek.
Probíhala pokládka asfaltu na silnici II.
třídy a byl prováděn úklid stavbou zasažených povrchů. Většina kamerových

Z jednání zastupitelstva: – pokrač. ze strany 1

ho zařízení na nakládání s odpady, jehož
součástí bude i kompostárna, umístěná
v blízkosti skládky. Zastupitelé v diskuzi
kladli dotazy, které se týkaly především
výpočtu a odvodu zákonného poplatku za uložení odpadu, který je příjmem
obce. Jeho roční výše se bude pravděpodobně snižovat tak, jak bude klesat
objem skládkovaného odpadu. Závěrem
se zastupitelé se zástupci odpadové firmy
shodli, že dnešní jednání jednoznačně
přispělo k objasnění záměrů firmy, jen
tato prezentace záměrů měla být provedena poněkud dříve.

zkoušek byla již provedena, ale stále byly
především v horní části obce stavebním
dozorem shledávány nedostatky (např.
netěsnosti ve spojích a znečištěné potrubí štěrkem,…) a tak nemohl být vydán
souhlas s napojováním všech domů
najednou.
Zastupitelé schválili žádost p. Jaroslava Suchardy, Košťálov č.p. 307 o nákup
pozemku p.č. 1638/3 v k. ú. Košťálov
o výměře 52 m2 za nabídkovou cenu
50 Kč/m2.
Zastupitelé jednali s technickým ředitelem firmy Marius Pedersen, který
pomocí promítané prezentace objasnil
záměry firmy při budování komplexní-
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V listopadu těmito tyto body:
V celém Košťálově a od listopadu
i v Kundraticích už bylo možné provádět přepojování domů do nové kanalizace. Mnoho majitelů domů již tak
učinilo a poté i uzavřelo na obecním
úřadě Smlouvy o odvádění odpadních
vod. Čerpací stanice a čistírna odpadních vod už běžela v řádném zkušebním
provozu a podle prvních předběžných
laboratorních výsledků i úroveň čištění
plně odpovídá požadovaným parametrům.
Se zhotovitelem stavby započal řádný
a administrativně náročný proces přebírání stavby k předčasnému užívání.
V rámci předávacího řízení byly stavební firmě vytknuty nedodělky. Jedná se
především o úpravy dotčených pozemků
a povrchy komunikací. Začíná také běžet
záruční doba, kdy v reklamačním řízení
uplatníme případné vady. Tato záruční doba činí na stokovou síť 90 měsíců,
na vybrané stoky A a M1 dle Dodatku
č. 3 v délce 120 měsíců. Na technologii
ČS a ČOV je poskytována záruka v délce
48 měsíců. Tyto záruky jsou kryté zvýše-

Stočné – kolik, jak a kdy?
Podle podmínek dotace začínáme
s hodnotou stočného 25 Kč za m3
splaškové vody bez DPH. Měřit odběr
budeme pomocí vodoměrů, výjimečně
pomocí paušálů za osoby. Je v zájmu
každého majitele domu, aby měřil
vodné a potažmo stočné vodoměrem.
Evidujeme několik žádostí o jeho
montáž, v průběhu prvního pololetí
je vyřídíme. Vlastní montáž a vodoměr je naším nákladem. Případná stavební úprava v objektu nebo šachta
v louce je nákladem majitele domu.
První odečty vodoměrů pro zjištění
množství splaškové odkanalizované
vody proběhne u domů napojených do
14. prosince 2015 v lednu 2016. Doma
vás navštíví paní Věra Seidlová nebo

nou bankovní zárukou ve výši 15 mil. Kč
(původně 10 mil. Kč).
Místostarosta informoval zastupitele, že připravuje předvedení budovy
provozu čistírny odpadních vod veřejnosti. V listopadu proběhly tři exkurze
pro starší děti naší školy a následovat
budou termíny pro veřejnost – předběžně v lednu a únoru 2016.
Dále místostarosta zmínil postup řešení poškození budovy rybárny stavbou
kanalizace. Informoval, že se účastnil
řádné výborové schůze základní organizace ČRS, kde přítomné seznámil
s postupem řešení opravy nebo sanace
budovy. Obec zadala vypracování statického posudku poškozené budovy statikem Ing. Alešem Kožnarem. Následně
jsme zadali vypracování stavebního
rozpočtu (Ing. Roman Charvát) ke zjištění nutných nákladů na pořízení budovy
se stejnými stavebními vlastnostmi, jaké
měla budova před poškozením. Tyto dva
dokumenty s žádostí o náhradu škody ve
výši cca 1 mil Kč jsme předali stavební
firmě a ta své pojišťovně k vyřízení.
Ve středu 18. listopadu 2015 provedla stavební firma ZIKUDA na žádost
výrobní firmy keramického potrubí
kontrolní vykopání krátkého úseku ke
zjištění kvality uložení a materiálu vlastního potrubí, které stavební firma Eurovia/Syner reklamuje jako nekvalitní vůči
výrobci. Část potrubí bude odeslána
k expertnímu posouzení. Za přítomnosti
zástupce výrobce trub bylo konstatováno, že uložení je provedeno řádně a bez
vad.
Místostarosta předložil zastupitelstvu
soupis vad k 1. 12. 2015, které budou
podkladem pro vystavení Reklamačního protokolu č. 1. Písemný dokument
p. Karel Mádle ml. Poté vám budou
mailem nebo poštou zaslány faktury
pro úhradu stočného za první období.
Fakturu můžete uhradit bezhotovostně ve svém elektronickém bankovnictví anebo hotově v kanceláři obecního úřadu v Košťálově nejlépe každé
pondělí a středu od 8 – 17 hodin.
Další odečet bude proveden v dubnu,
v červenci už pouze kvalifikovaný
odhad. Naším záměrem je provádět
odečet 1x ročně – a po zbylá tři čtvrtletí odběratelů fakturovat kvalifikované odhady.
Pozn.: Vodné v Košťálově i v roce
2016 vybírá původní provozovatel
tedy VaK Turnov, zde platíte pravděpodobně zálohy přes SIPO a obdržíte
vyúčtování jednou ročně, zpravidla
v září. I v Kundraticích je výběr vod-

obsahuje vady, které jsou sice známé
už nyní, ale z kapacitních a především
povětrnostních podmínek náprava může
proběhnout až v jarních měsících. Což
se týká mimo jiné i povrchů asfaltových,
zpevněných, nezpevněných i dalších
nedostatků, které ovšem nebrání řádnému provozu kanalizační sítě, čerpací
stanice a čistírny odpadních vod.
Zastupitelé schválili vyplacení první
vlny Příspěvků na vybudování zcela
nové soukromé části kanalizační přípojky dle podmínek Grantového programu
Obce Košťálov 2015. Za katastrální část
Košťálova se jedná o 132 žádostí v celkové výši 610 500 Kč a za Kundratice 35
žádostí v celkové výši 159 400 Kč.
Na jednom ze zasedání byl přítomen
p. Tomáš Zumr, který přinesl Žádost
s podpisy některých občanů místní části Čikvásky o obnovení jednání
o vybudování vodovodu na Čikváskách,
případně i kanalizace. Dále žádají renovaci – restaurování křížku na hřbitově,
prodloužení veřejného osvětlení tamtéž
a dokončení krátké části při nájezdu od
hlavní silnice na Kobylík. Zastupitelstvo
se bude žádostí o vybudování vodovodu zabývat na následujících jednáních
počátkem příštího roku především
z pohledu zařazení takového záměru do
Plánu rozvoje vodovodu a kanalizace
Libereckého kraje. Pak je možné žádat
o dotace na takovou stavební investici.
Mnozí zastupitelé ovšem vzpomněli na
názory některých občanů a chalupářů
odmítajících takové velké stavby (tehdy
myšlen vodovod s vodojemem a kanalizace) jako zbytečné a klid v této místní
části narušující. K prodloužení veřejného osvětlení ke hřbitovu se už zamítavě zastupitelstvo v minulosti vyjádřilo

a i nadále na stanovisku trvá. K zadání
opravy křížku již v minulosti došlo, ale
tehdejší kameník p. Adamec nemohl ze
zdravotních důvodů zakázku provést.
Na jaře 2016 budeme kameníka kontaktovat opět.
Zastupitelstvo schválilo přidělení
bytu č.5 v domě s pečovatelskou službou panu Vladimíru Klímovi. Jedná se
o pana školníka, který je dlouhodobě
nemocný a situace s ním byla projednána a s přestěhováním souhlasí. Následně
zastupitelstvo schválilo přidělení uvolněného bytu v základní škole Karlovi
a Lucii Čermákovým, dosud bytem č.p.
339. Manželé Čermákovi budou současně vykonávat funkci školníka, resp. školnice včetně úklidu a topiče.
Starostka Lenka Cincibusová přednesla žádost firmy DS Agro Košťálov s.r.o.
IČ 02138140 o podíl obce Košťálov na
financování opravy polní cesty v k.ú.
Kundratice od teletníku po silnici na
Kruh (tzv. zadní silnici). Zastupitelstvo
schválilo podíl ve výši 60 tis. Kč včetně
DPH a zařazení této částky do návrhu
rozpočtu na příští rok.
Starostka Lenka Cincibusová předložila
návrh na nákup pozemků pod kundratickým lyžařským vlekem od soukromého
vlastníka p. Zdeňka Faistavera. Nákup
pozemků celkem 34 942 m2 za cenu 15 Kč/
m2, byl schválen všemi hlasy.

ného bez změny, po odečtech se platí
faktura přímo na obecním úřadě.

šachtu budeme poskytovat za stejných podmínek i příští rok nejdéle
však do 30. 6. 2016. Přepojovat se
tedy můžete i nadále, tzv. Přípojkové listy jako žádosti o příspěvek
můžete podávat na obecním úřadě.
Vyplácet příspěvky však můžeme až po schválení Rozpočtu obce
a Grantového programu tedy nejdříve v dubnu 2016 a pak v červenci
2016. K vyzvednutí příspěvku v hotovosti vás vyzveme telefonicky
nebo SMSkou.

Dotace na přípojku – nestihli jsme to…
V roce 2015 jsme vyplatili příspěvek na soukromou část kanalizační
přípojky skoro třem čtvrtinám majitelů domů, které mohou být napojeni. Víme, že jsme zcela vytížili
kapacity p. Doškaře z firmy Stavko,
firmy Čech a Polák, Zdeňka Hlouška
a dalších k přepojování bytových
a rodinných domů. Těmto na jiném
místě velmi děkujeme. I tak se stalo,
že některé domy nejsou přepojeny.
Dotace ve výši 200 Kč za metr nového potrubí a 2000 Kč za odbočnou

V prosinci se zastupitelé zabývali těmito body:
Místostarosta Milan Havlík informoval zastupitele o závěrečném vyúčtování
stavby. Celkem bylo položeno 23 579,26
m kanalizačního potrubí, za což bylo
zhotoviteli firmám Eurovia a Syner
zaplaceno 137 489 106 Kč bez DPH.

Jak je to se zálohami v obecních bytových domech

Poslední faktury byly zhotoviteli díla
uhrazeny 18. 12. 2015.
V případě proplácení příspěvků na
úhradu nákladů na soukromou část
kanalizační přípojky z Grantového
programu Obce Košťálov bylo v první
vlně vyplaceno 70% žádostí. Místostarosta předložil ke schválení druhou vlnu
žádostí v celkové výši 100 090 Kč.
Zastupitelé rozhodli, že poskytování
příspěvků na soukromé části kanalizačních přípojek bude součástí Grantového
programu na rok 2016 a odpovídající částka bude v rozpočtu rezervována
i příští rok. Ukončení přijímání žádostí
bude k 30. červnu 2016.
Starostka předložila návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
na rok 2016 mezi Libereckým krajem
a Obcí Košťálov. Ve smlouvě je obsažen
závazek Obce Košťálov uhradit podíl na
nákladech ve výši 148 500 Kč.
Zastupitelé se seznámili se seznamem
neplatičů nájemného a služeb v obecních
bytech. Těm s více jak jedním měsíčním
neuhrazeným nájemným hrozí ukončení nájemní smlouvy s následným
poskytnutím bytu nižší kategorie (např.
Košťálov č.p. 130/131) nebo ubytovny
na dobu určitou. Zastupitelstvo na svých
lednových zasedáních přijme rozhodnutí o ukončení nájemní smlouvy pro
hrubé porušení povinností u takovýchto
dlužníků nájemného.
Výpis z jednání zastupitelstva obce zpracoval
místostarosta Milan Havlík. Úplný zápis
a usnesení je vždy zveřejněn na úřední desce
na náměstí v Košťálově a na elektronické
úřední desce včetně archivu na
www.kostalov.cz

Je však vhodné, aby si nájemníci
sami zvýšili u p. Pyriové na správě bytů zálohy na „vodné, stočné
a služby“. Doposud mnozí totiž neplatili stočné vůbec anebo platili
stočné před kanalizací ve výši 9,80
Kč/m3. Všechny bytové domy jsou už
napojeny na novou kanalizaci a pak
všem
jednotlivým
nájemníkům
bude účtováno nové stočné ve výši
25 Kč/m3 bez DPH. Pro úplnost: Vodné je hrazeno včetně záloh i v roce
2016 SčVAK Turnov. Stočné je nově
hrazeno přímo obci Košťálov (Svazku), nevybírají se zálohy, ale fakturuje se 4x ročně a nelze tyto platby
provádět přes SIPO.

U obecních nájemních bytů se způsob a termíny vyúčtování nemění.
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Co do výlevky nepatří?
Vybudováním rozsáhlé kanalizační
sítě pokrývající prakticky celé území
Košťálova a Kundratic jsme se zařadili k těm lokalitám toku Jizery, které
dokáží zcela eliminovat znečištění
odpadních vod. Máme moderní mechanicko-biologickou čistírnu a ta dokáže
odstranit běžné organické znečištění,
ale také sloučeniny dusíku a fosforu. Pracuje na stejném principu jako
probíhají čistící procesy v přírodě. Pro
čištění odpadních vod máme vytvořenu zásobu biomasy – bakterií, prvoků
i složitějších organismů vytvářejících
tzv. aktivovaný kal. Jako každý živý
organizmus i ten má svá specifika –
je citlivý na některé druhy znečištění, které mohou jeho činnost zpomalit nebo zahubit a celý čistící proces
zcela zastavit. Což má vliv především
na provozní náklady, které musí být
uhrazeny ve stočném. Proto bychom
chtěli uvést pár slov o tom co do
odpadních vod a kanalizace nepatří:
Tuky a rostlinné oleje za běžné
teploty tekuté, v chladné kanalizaci
tuhnoucí. Postupně pak vytváří na
stěnách potrubí nánosy, které vedou

k zacpání kanalizace. Toto se vesměs
stává na kanalizačních přípojkách,
kde náklady za čištění nese majitel
domu.
Textilní látky, kosmetické ubrousky, hygienické potřeby, dětské pleny,
které se nerozmáčí. Těmito látkami
dochází k ucpávání především přípojek, ale i stok a čerpací stanice.
Chemické látky, zejména desinfekční
a změkčující. Vylévání většího množství koncentrovaných tohoto typu
látek může způsobit pěnivost odpadní
vody, kdy se zhoršuje přestup kyslíku
do vody a zdražuje provoz ČOV. Desinfekční činidla obsahující chlór přímo
hubí aktivační kal i ve zcela nízkých
koncentracích.
Nátěrové hmoty, i ty vodou ředitelné, mohou obsahovat velká množství
těžkých kovů – olova, zinku, chromu.
Pesticidy. Velmi toxické mohou být
i zbytky dalších přípravků používaných na ochranu rostlin.
Léčiva, ty patří jednoznačně do nebezpečného odpadu a nejlépe uděláme,
když je vrátíme v lékárně nebo veterinární ordinaci.

Zbytky potravin, ovoce, slupky
z brambor včetně odpadu z kuchyňských drtičů.
Pohonné hmoty a veškeré ropné
produkty vůbec (mazadla, ředidla,
rozpouštědla atd.)
Dešťové a drenážní vody – tyto vody
splašky zřeďují a ochlazují, tím opět
provoz čističky zdražují.
Při dodržení hospodaření s látkami
zde uvedenými je předpoklad pro
to, že provoz kanalizace a ČOV bude
bezporuchový a hospodárný. Je potřeba si uvědomit, že výpadek nekázní
producentů odpadních vod může být
způsoben během několika minut,
ale nastartování čističky do plného
chodu trvá týdny a v zimním období celé měsíce, což má opět vliv na
provozní náklady a z toho vypočtené
stočné.
Výši stočného chceme udržet na
přijatelné úrovni i v delším časovém
období na 25 – 35 Kč za m3 , k tomu
je třeba, abychom se všichni snažili
nové dílo řádně užívat a nekomplikovat nekázní jeho provoz.

Také jsme několikrát navštívili Jizerské
hory a Krkonoše. V září jsme pobyli
týden na Šumavě v okolí Železné Rudy
a na německé straně v Bavorském Lese.
Podzimní výlet do Polska nám přiblížil krásu skalních útvarů ve Stolových
horách a historii polských horalů ve

skanzenu Pstražna. Celkem jsme letos
našlapali asi 400 km.
Všem členům Turistseniorklubu
přejeme do nového roku pevné zdraví
a hodně zajímavých výletů.

Boty
toulavý

Již pět let nazouváme sportovní obuv
a vydáváme se po krásách naší vlasti
a přilehlého zahraničí. Letos tomu nebylo jinak. Začali jsme Novoročním výstupem na Kozákov a pokračovali procházkami v podhůří Krkonoš, Podještědím,
okolí Turnova, Kuksu a Janských Lázní.
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Hela a Karel S.

Exkurze na naší čistírně odpadních vod
Zaznamenali jsme zájem o prohlídku nové čistírny odpadních vod v Košťálově. Dětem naší základní školy jsme
novostavbu a provoz čistírny předvedli už v listopadu 2015.
Pro košťálovskou veřejnost jsme připravili několik termínů, kdy můžete čistírnu odpadních vod na dolením konci
Košťálova navštívit.
Protože se jedná o prohlídky za plného provozu, musíme
počet účastníků na jednu prohlídku omezit na cca 15 – 20
osob. Je proto nutné se dopředu na jednotlivé termíny objednat, mailem na adresu místostarosta@kostalov.cz nebo telefonicky 734 538 413 nebo p. Mádle tel. 734 854 035. Budeme
se snažit všem zájemcům postupně vyhovět.
Termíny:
Sobota 23. 1. 2016
Sobota 30. 1. 2016
Sobota 6. 2. 2016
Sobota 13. 2. 2016

od 9h
od 9h
od 9h
od 9h

a
a
a
a

od 9:40
od 9:40
od 9:40
od 9:40

Poděkování
Děkujeme p. Mirkovi Doškařovi z firmy Stavko, Mirkovi Poloprutskému, zaměstnancům firmy Čech a Polák a Zdeňkovi
Hlouškovi za vysoké pracovní nasazení při napojování domů
na novou kanalizaci. Díky jejich řádným, přesčasovým, denním,
večerním i svátečním hodinám práce ve výkopech a sklepích
domů máme napojeny všechny bytové domy a mnoho rodinných domků. Díky tomu jsme mohli spustit úspěšně zkušební
provoz čistírny odpadních vod.
OÚ

ANKETA

Kompostér v hodnotě 3000 Kč zdarma
Máme možnost se zapojit do
Operačního programu životního prostředí ve výzvě na snížení
množství bioodpadu ve směsném
komunálním odpadu. Součástí
tohoto programu je rozmístění zahradních kompostérů na
pozemky majitelů domů a zahrad.
Zahradní kompostéry o objemu 1000 l v hodnotě cca 3000,Kč budou v rámci projektu na
5 let zdarma zapůjčeny k užívání
domácnostem na základě smlouvy, poté přejdou do vlastnictví
uživatele.
Ukázku kompostéru si můžete
prohlédnout v budově obecního
úřadu v Košťálově nebo např. na
www.zahradni-kompostery.cz
typ JRK800 Premium nebo 1000
Premium.

Podmínky pro přidělení
kompostéru:

Žadatel musí mít trvalý pobyt
nebo vlastnit nemovitost (i jen
zahradu) v působnosti obce
Košťálov.
Kompostéry jsou určeny osobám,
které se zavážou umístit kompostér

na vlastním pozemku (u rodinného domu či na zahrádce).
Žadatel musí kompostér používat
k účelu kompostování a musí se
o něj řádně starat.
Žadateli bude kompostér zapůjčen
k bezplatnému užívání na základě
„Smlouvy o výpůjčce a následném
darování“.
Kompostér musí být po celou
dobu výpůjčky označen nálepkou s inventárním číslem a logem
povinné publicity.
Kompostovány budou vlastní

biologicky rozložitelné odpady z domácnosti a zelené zbytky z údržby vlastních zahrad
a pozemků.
Vzniklý kompost bude využíván pro vlastní spotřebu přímo
v místě vzniku.
Uživatel souhlasí s případnou
kontrolou využití poskytnutého
kompostéru po dobu pěti let.
Žádáme o předání vyplněného
anketního lístku nejpozději do
31. ledna 2016 na Obecní úřad
(osobně, do poštovní schránky

na úřadě nebo mailem na adresu
obec@kostalov.cz).
Pozn:
Jedná se o anketu, vyplnění dotazníku nezakládá nárok na jeho
přidělení, ale v případě uskutečnění projektu budou kompostéry
umisťovány zájemcům dle pořadí
doručení těchto anketních lístků.

Milan Havlík, místostarosta

Vyplňte, pokud máte vážný zájem o kompostér zdarma a doručte na obecní úřad do 31. ledna 2016

Jméno a příjmení:		
Adresa:		
e-mail:		

Telefon:

Dne:			

Podpis:

800 L (Ø podstavy 129 cm, výška 85 cm)

1050 L (Ø podstavy 136 cm výška 107 cm)

Střípky z činnosti mysliveckého spolku
Skalice Košťálov
Tak zde opět máme nový rok a my můžeme zhodnotit druhou polovinu roku 2015.
V letním období se nám ve výjimečně
suchém počasí podařilo úspěšně nasušit
objemovou píci pro zvěř a řádně uskladnit. V pozdější době jsme ji zavezli do
krmelců, abychom ji v době nouze předkládali zvěři. Zavezli jsme krmivem zásypy pro bažantí zvěř, přikrmovali kachny
na březích vodních ploch. Jadrné a dužnaté krmivo získáváme nákupem, sběrem či
protislužbou. Dužnatá krmiva dovážíme
také z jiných lokalit, ne všechny plodiny
jsme schopni sami vypěstovat na políčkách
pro zvěř. Do volné přírody jsme vypustili
většinu odchovaných slepiček bažanta
obecného v počtu 75 kusů, zakomorováno
jsme nechali pouze hejnko na jarní snůšku. Opravovali jsme myslivecká zařízení
pro přikrmování a lov zvěře, vyrobili nová,
případně stará, nepoužívaná a poškozená
zařízení jsme odklidili. Snažíme se aktivně
přistupovat k odlovu spárkaté zvěře, a to
v první řadě zvěře černé (divokých prasat)
z důvodu omezení škod na zemědělských
plodinách, dále zvěře škodící myslivosti
(lišky, kuny, straky). Dravci jsou chráněni zákonem. Je potřeba podotknout,
že je nutná oboustranná spolupráce se
zemědělci, potřebujeme získávat informace o osevních postupech, aby případné
škody způsobené především černou zvěří
na pozemních plodinách byly omezovány
nejen lovem, ale také způsobem obhospodařování ze strany zemědělců a ochranou,
např. pomocí aplikace pachových či elektrických ohradníků v určitém období.
V druhé polovině prázdnin jsme chtěli
uskutečnit pro veřejnost zvěřinové hody
a večer s kapelou Tampelband. Akce se
bohužel nekonala kvůli neplánovaně
posunutému termínu překopových prací
při stavbě kanalizace, o kterých jsme se
dozvěděli na poslední chvíli, s čímž souvisela následná uzavírka hlavní komunikace v obci Kundratice, kdy však avizované
práce v uvedený den nakonec prakticky
neprobíhaly, takže nás tato skutečnost
docela překvapila a v konečné fázi i mrzela.
Před zimou jsme opět posbírali a odvezli
z některých míst odpadky, které neukáznění lidé (pravděpodobně ne trvale bydlící v místě) ponechávají odhozené hlavně
podél komunikací v honitbě.
Příchod zimy již po několik let není brzký
a náhlý, ale i tak musíme projevovat zvýšenou péči jak o srnčí zvěř, tak i o zajíce, bažanty a kachny. Ačkoli se zaječí zvěř na výřadu
po honu objevuje v symbolickém měřítku,
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její stav se nedaří ani přes potřebnou ochranu před predátory a péči o ni řádově navýšit.
Stále je potřeba na tuto zvěř myslet vyvazováním otýpek sena, dužnatým krmivem
a okusem z větví ovocných dřevin a měkkého stromoví. Také sůl je nezbytnou součástí
potravy jak zaječí zvěře, tak též zvěře spárkaté. Na početní a zdravotní stav drobné
a srnčí zvěře má velký vliv způsob obhospodařování pozemků, hlavně však chemizace
a mechanizace. Staráme se nejenom o zvěř
lovem obhospodařovanou, ale pod zásypy
se přiživí také mnoho ptačí drobotiny a také
vyvazujeme kusy loje, na kterých se přiživí spousta tvorů, sýkorkami počínaje, přes
strakapoudy až po káně i či kunu.
Scházeli jsme se také s dětmi, a to za
účasti žáčků tříd ZŠ Košťálov až po žáky,
kteří navštěvují základní školu v Libštátě. Schůzky také navštěvují děti mateřské
školy. Znalosti dětí o přírodě a zvěři nás
těší, vítáme i zájem ze strany dětí, které
mají o schůzky zájem. Teoretické znalosti
získávají děti v klubovně naší myslivecké
budovy. Udržet pozornost dětí je někdy
náročné. Pro děti je teorie také méně
zábavnější než praktické vycházky do
přírody, které se však odvíjejí od aktuálního počasí a také stáří zúčastněných dětí.
Věříme, že v roce 2016 budeme pokračovat v našich schůzkách a že se do budoucna dočkáme výraznějšího omlazení naší
členské základny tím, že si vychováme
nové členy, kteří vykonají spoustu poctivé
a potřebné práce pro přírodu a myslivost.
Dětem ze školky a ze škol a jejich pedago-

gickým pracovníkům chceme také touto
cestou poděkovat za sesbírané kaštany
a žaludy, které jsme předložili zvěři, a těšíme se na další spolupráci.
V měsících listopadu a prosinci nás čekala odměna za celoroční práci – hony na
drobnou zvěř, které mají spíše společenský
charakter a jsou vlastně jednou z mysliveckých tradic. Nelze je srovnávat s obdobím,
kdy bylo ještě zvěře hojně. V současnosti
se jedná spíše o okamžiky, že se sejdeme
(mnohdy i po roce) s přáteli a také s našimi čtyřnohými pomocníky – lovecky
upotřebitelnými psy, u kterých v honitbě
ověřujeme a procvičujeme jejich práci
a nakonec si najdeme chvilku na posezení
při poslední leči.
V dalších letech budeme dle finančních
možností pokračovat v rekonstrukci
myslivecké budovy s tím, že potřebujeme vybudovat řádně sociální zařízení
a postupně upravit vnitřní prostory.
V tomto roce jsme byli nuceni administrativní formou nového Občanského zákoníku ke změně stanov a názvu subjektu, čímž
jsme se přejmenovali ze sdružení na spolek.
Rád bych touto formou také popřál
jménem všech členů mysliveckého spolku SKALICE Košťálov, všem čtenářům
a občanům obcí, na jejichž území provádíme výkon práva myslivosti, hodně zdraví,
štěstí a úspěchu v roce 2016.
Za myslivecký spolek Skalice Košťálov
Vladimír Jindřišek, předseda

Kanalizace v číslech
Celková délka nově postavené oddílné kanalizace

23 579,26m

Stoková sítě (DN 500 a 250)

16 816,06m

Výtlačná kanalizace (mezi čerp. stanicí a ČOV)

103m

Veřejné části přípojek

6 660,2m

Položeno navíc nad původní projekt

459,43m

Cena díla dle výběrového řízení a SoD s rezervou

+136 377 770Kč

Méně práce

-3 104 090Kč

Vícepráce (mimo jiné i za metry navíc)

+6 889 500Kč

Celkem uhrazeno Eurovii a Syneru – bez DPH

140 163 180Kč

Výše dotace z prostředků EU

94 131 867Kč

Výše dotace z prostředků ČR

5 537 168Kč

Vlastní prostředky Obce Košťálov

40 494 145Kč

Pozn. Ještě žádáme o platbu dotace ve výši cca 71% z 1 111 tisíc Kč
za navýšení ceny za položení 459,43 metrů navíc. Po schválení
na SFŽP bude nám částka uhrazena v dubnu 2016.
Zahájení stavby – převzetí staveniště

14. 7. 2014

Ukončení stavební části

30. 10. 2015

Spuštění zkušebního provozu ČOV

20. 10. 2015

Ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu

30. 4. 2015

Kolaudace nejdéle do

30. 8. 2016

Závěrečné vyhodnocení akce na SFŽP (dotace)

30. 10. 2016

Připojených domů k 31. 12. 2015

256

Připojených domácností k 31.12.2015 přes

500

Zbývá připojit rodinných domů (odhad)

158

Na příspěvcích na kanalizační přípojky
dosud vyplaceno

Pilní jako včelky

899 990 Kč

16. 1. Ples – Hasiči Kundratice,
Obecní dům Kundratice od 20h

16. 1. Fotbalový bál, od 20h,
sokolovna Košťálov

30. 1. Hasičský ples, od 20h,
sokolovna Košťálov
13. 2. Rybářský ples, od 20h,
sokolovna Košťálov

13. 2. Sokolský bál, pořádá Sokol

Kundratice v Obecním domě od 20h

27. 2. Babí hop, od 20h, sokolovna

Košťálov a před dětský karneval od 13h

19. 3. Sousedské posezení v Kundraticích,
Obecní dům od 14h

26. 3. Velikonoční zábava, Soumrak
a Unisono od 21h, sokolovna Košťálov
30. 4. Čarodějnice na hřišti
v Kundraticích – pořádá MS Skalice
Vyzýváme pořadatele akcí v Košťálově
a Kundraticích , aby nám poskytli své
termíny ke zveřejnění na www.kostalov.cz
a v Košťálovských novinách. Pomůžete
tím naplánovat ostatním jejich akce tak,
aby se vzájemně nekryly. Akce sdělujte
na obec@kostalov.cz nebo na 734 538 413.

Hasiči v Košťálově se mohou pochlubit
nádherným areálem Pod Kozlovem. Vybudovali si jej za výrazné pomoci obce a obyvatel. V roce 2015 instalovali betonové obrubníky, zvětšili základnu pro soutěže v požárním útoku, na části areálu byla položena
zámková dlažba.
S výčtem dalších akcí seznámil na valné
hromadě v prosinci starosta sboru Miroslav Doškař. „V roce 2015 jsme oslavili 120
let hasičského sboru a uspořádali několik soutěží, například Memoriál Jaroslava
Suchardy nebo jednu ze soutěží Podkozákovské ligy. Akce jsou náročné organizačně,
naštěstí máme partu ochotných lidí, která se
rekrutuje z dvou set členné základny. Tým
žen a mužů a mladých hasičů, se zúčastňuje nejednoho hasičského klání s výraznými

úspěchy. Nemalou radost nám připravuje
kolektiv mládeže vedený Josefem Šaldou
a Pavlou Stehlíkovou. V podzimní okresní branné soutěži skončili desátým místem
mezi čtyřiceti účastníky. Prioritou je zajištění
akceschopnosti hasičské techniky,“ sdělil.
Košťálovští hasiči jsou, jak upřesnila starostka obce Lenka Cincibusová, spolehlivou
a pracovitou partou.
Výjezdová jednotka byla v roce 2015 u jedenácti požárů. Společně s dalšími pětačtyřiceti jednotkami byla povolána Hasičským
záchranným sborem k likvidaci rozsáhlého
požáru v průmyslové zóně v Turnově. Byli
tam vysláni i proto, že mají specializaci práce
s dýchací technikou.
Věra Nutilová
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Společenská rubrika
NARODILI SE
Jan ČÁSTEK
Jakub MARYŠKA
René STRÁNSKÁ
Emma HOUŽVIČKOVÁ
Tomáš VINKLÁŘ
Izabela DLASKOVÁ

Informace pro rodiče:
S „Vítáním občánků“ se předběžně
počítá v únoru 2016.

Na snímku mužstvo FK Košťálov – muži A, kteří v krajském přeboru po podzimním kole skončili
na 11 místě v tabulce s 31 body

OÚ

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v říjnu, listopadu a prosinci 2015
tito naši spoluobčané:
Miroslava HYBLEROVÁ
Slávka JIŘIČKOVÁ
Margit PALASOVÁ
Zdeňka DRÁPALOVÁ

Na snímku mužstvo mladších žáků FK Košťálov se svými trenéry

Vlastimil KAVÁN

PODĚKOVÁNÍ

Anna FIŠEROVÁ

Děkujeme hasičům, myslivcům a i všem ostatním, kteří se s námi společně přišli
naposledy rozloučit s Františkem Tulachem. Děkujeme za slova účasti i květinové dary.
Rodina Tulachova

OPUSTILI NÁS
V říjnu, listopadu a prosinci 2015
nás navždy opustili naši blízcí,
přátelé a spoluobčané:

Děkujeme všem za hojnou účast na posledním rozloučení s Josefem Davidem,
za projevení soustrasti a květinové dary. Anna Davidová s rodinou

FRANTIŠEK TULACH
JAROSLAV BOHÁČEK
Marie ŠÁDKOVÁ
Josef ŠALDA
Alenka MACOUNOVÁ
Helenka LUŽNÁ
Vlasta KAFKOVÁ
Josef RIEGR
Josef DAVID

Všem našim čtenářům
přejeme úspěšný nový
rok 2016
INZERCE
Koupím garsoniéru v Košťálově, tel.: 603 830 696
Koupím byt 1 + 2 v Košťálově, tel. 603 975 776,
možno i SMS, zavolám zpět.

Zájemci o týdenní, popř. čtyřdenní pobyt
na Slovensku – Velký Meder/Čalovo
se mohou přihlásit u p. Čapkové
na tel. 603 275 978.
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