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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se na svých dubnových
zasedáních zabývalo těmito body:
Bylo rozhodnuto o nákupu většího množství
vodoměrů pro montáže v Kundraticích, tak
aby mohlo dojít k jejich urychlené montáži. Je
také třeba dokončit právní kroky k ustanovení
zdroje vody a celého vodovodu především
ve vztahu k odboru živ. prostř. MěÚ Semily.
Odpovídá starostka.
Zastupitelstvo se seznámilo s přípravou
Územního plánu obce Košťálov s návrhy
zastavěných ploch dle zákresu zhotovitele firmy
SURPMO.
V působnosti
obce
byla
provedena
deratizace.
Byl schválen peněžní dar ve výši 2000 Kč
Občanskému sdružení BABYBOX pro odložené
děti pro nově zřizovaný babybox v Jablonci nad
Nisou.
Byl přidělen byt v č.p. 131 (Stáňov) manželům
Veronice a Jiřímu Mazalovým. O dalším osudu
domu č.p. 19 nebylo rozhodnuto.
Zastupitelé se seznámili s nabídkami na
zřízení bezdrátového rozhlasu v naší obci.
Z předložených nabídek vybrala nabídku firmy
TEWIKO s cenou 290 585 Kč s DPH. Termín
realizace bude s firmou dohodnut s ohledem
na rekonstrukci budovy Obecního úřadu, kde
má být umístěno centrální ovládání rozhlasu
a na střeše vysílací anténa.

Zastupitelstvo se na svých květnových
zasedáních zabývalo těmito body:
Zastupitelstvo se za přítomnosti p. Fr. Šmída
a Ing. Hudce (projektanta kanalizace) umístěním
jediné přečerpávací stanice (PS) plánované
kanalizace. Ing. Hudec uvedl, že vlastní PS
bude uzavřený betonový podzemní „monolit“,
kde v nejnižším patře v hloubce cca 6 m budou
pracovat čerpadla, ve vyšším patře bude
elektrovýzbroj a dieselagregát a teprve nadzemní
část bude tvořit betonová stavba o malém
půdorysu bez oken a dveří, kde poklop ve střešní
části bude tvořit vstup do PS. Ačkoli již samý
charakter stavby eliminuje hluk na minimum,
bude součástí dokumentace ke stavebnímu
rozhodnutí i hluková studie. Přenos vibrací
vzhledem k navrhovanému polyetylénovému
potrubí je vyloučen. Zápach z PS je také vyloučen,
bude se jednat o hermeticky (v návaznosti na
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povodňové stavy) uzavřený objekt. Ing. Hudec
připustil jistou hlukovou zátěž od dieselagregátů,
ale jejich provoz bude zcela výjimečný.
Pravidelné zkoušky agregátu budou prováděny
v denních hodinách pouze po omezenou dobu
(řádově v minutách). V souvislosti se stavbou
bude k domu č.p. 60 a dalším na dolením konci
přiveden obecní vodovod, aby tak byla řešena
dodávka pitné vody do domu především po
dobu stavby, kdy bude zdroj vody ve studni
dočasně znehodnocen. Závěrem zastupitelstvo
a projektant vyslovili přesvědčení, že jednání
přispělo k osvětlení stanovisek obou stran a že
takto mají všechny strany společný zájem, aby
provoz PS neobtěžoval hlukem ani zápachem
okolní domy a jejich obyvatele. A že tento
zájem bude prosazován i všemi účastníky řízení
k získání stavebního povolení.
Dále se zastupitelstvo zabývalo přípravou
územního plánu Obce. Účastníci pracovní
schůzky zastupitelé M. Havlík a RNDr. Jína
a místostarostainformovalizastupiteleo pracovní
schůzce se zástupci firmy SURPMO, na které
došlo ke zjištění, že pozemky dle požadavku
zástupců oddělení územního plánování MěÚ
Semily, především pana Mejsnara, byly rozděleny
mezi pozemky vhodné k bydlení a mezi pozemky
vhodné k rekreaci. Toto dělení považovalo
zastupitelstvo společně se zpracovatelem
Územního plánu firmou SURPMO za nevhodné

a dále se bude v návrhu ÚP pracovat s pojmem
„Společné území vesnických sídel“.
Byt v č.p. 301 velikosti 1+2 po p. Procházkové
přidělen na základě žádosti o výměnu paní Zuzaně
Maturové s rodinou. Byt 2+1 po M. Krejčím ml.
byl přidělen Ivo Mórovi a Anetě Hubáčkové.
Bylo schváleno proplacení dvou příspěvků
v celkové výši 13 936 Kč v rámci Programu
ochrany obyvatelstva před hlukem z nákladní
dopravy.
Starostka předložila žádost manželů
Tomkových, trv. bydl. Ondřejov – Třemblaty,
o povolení stavby rodinného domu na
pozemku p.č. 1561/1 v k.ú. Košťálov. Jedná se
o dřevostavbu na kraji zastavěného území obce
(poblíž komunikace do Bystré, U Borovice).
Žádost byla schválena.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši
50 tis. Kč obci Ústí u Hranic na Moravě, okres
Přerov, IČ: 00600849, (538 obyvatel), která byla
zasažena květnovými povodněmi.

Zastupitelstvo se na svých červnových
zasedáních zabývalo těmito body:
Zastupitelstvo se seznámilo s podklady pro
fakturaci vodného v Kundraticích, jednotlivé
faktury byly doručeny odběratelům do
21.6.2010, odpovídala starostka.

Paní ředitelka mateřské školy seznámila
zastupitelstvo s počty dětí, které se účastnily
zápisu do MŠ a s tím, že jejich počet již
přesahuje schválenou kapacitu (2x26) dětí
v obou oddělení školky. Nakonec byl přijat
návrh p. řed. Krpatové navýšit kapacitu dětí
v MŠ na 2x28 dětí. Budou tak uspokojeny
žádosti všech tříletých a starších. Podmínečně
přijaty budou i děti před dovršením tří let
s tím, že bude s rodiči projednán „Dodatek
k rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělání“, ve kterém rodiče projeví souhlas,
že v případě potřeby postoupí dočasně místo
svého dítěte dítěti pracující matky (otce).
Zastupitelstvo toto řešení schválilo a svým
rozhodnutím zvýšilo kapacitu MŠ Košťálov na
56 dětí.
Místostarosta
seznámil
zastupitele
s pozemkovou situací přístupové cesty
k nemovitostem
Kundratice
č.p.
38
(Voborníkovi, Sieglerovi) a č.p. 37 (Pavlíkovi).

Část cesty vede po lesním pozemku a je
v majetku Mir. a Marie Vejnarových, Bělá č.
p. 138.
Zastupitelstvo projednalo možné varianty
fasády budovy Obecního úřadu, většinovým
hlasováním byl jako optimální vyhodnocen
„B“ návrh v barevném provedení kombinace
šedá a oranžová.
Zastupitelstvo uvolnilo částku 30 tis. Kč
pro TJ Kundratice na generální opravu chatky
lyžařského vleku v Kundraticích.
Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu –
nákup pozemku parcelní číslo 87/2 (trvalý
travní porost) o výměře 1324 m2 a pozemku
p. č. 88/2 (lesní pozemek) o výměře 212 m2
v k.ú. Čikvásky od Miloše Kocoura, Košťálov –
Čikvásky č.p. 22. Pozemek bude použit na
výstavbu čistírny odpadních vod.
Starostka seznámila zastupitele s nabídkami
oslovených firem na dodávku oken do
bytového domu č.p. 18 (Barevna). Jako nejlepší

Školní rok 2009/2010
Prožili jsme první rok v nově zrekonstruované
školní budově. Byl to rok úspěšný, pro děti jsme
připravili řadu zajímavých akcí. Byla to okružní
cesta po památkách Prahy, návštěva 1.třídy na
Policii ČR pod názvem „Děti, pozor silnice“,
několik pohádek ve společenské místnosti
školy, dvě návštěvy kina v Libštátě. Samozřejmě
nechyběla Mikulášská nadílka, krásný program
dětí při rozsvěcení Vánočního stromu na náměstí
spojený s bohatým jarmarkem. Shlédli jsme také
ukázku dravých ptáků s přednáškou a letovým
předvedením, proběhla beseda s nevidomý
panem Mejsnarem. Žáci páté třídy zažili
spaní ve škole spojené s opékáním špekáčků.
V květnu byli na exkurzi v Praze v Národním
muzeu, kde probíhala akce „Příběh planety
Země“. Jako každý rok jezdili žáci 3. a 4. třídy
na plavecký výcvik do Jilemnice. Také si v rámci
výuky byli prohlédnou košťálovskou skládku.
A v lomnickém divadle si poslechli vystoupení
pěveckého sboru ZŠ Lomnice nad Popelkou.
V květnu jsme uspořádali den otevřených
dveří, aby si všichni zájemci mohli naši
krásnou školu prohlédnout. Tento den jsme
završili vystoupením dětí – představily se
děti z dramatického kroužku, dále s krásným
vystoupením přišla děvčata z kroužku
orientálních tanců, děti ukázaly jak hrají
krásně na kytary a my jsme si zároveň tento
den připomněli, že škola oslavila 120 let od
svého založení.
Dále proběhlo mnoho akcí sportovních:
17.9. 2009 turnaj ve vybíjené ve Slané 3.tř. se
umístila na 4.místě, 4. třída na 3. místě
11. 3 2010 turnaj ve vybíjené v Lomnici nad
Pop. Proventan Cup 4. a 5. třída – 4. místo
McDonalds Cup – turnaj v kopané
2. – 3. třída
Okrsek 11.5. 2010 Libštát 1. místo
Okres 12.5. 2010 Železný Brod 1. místo
Krajské finále 21.5. 2010 Liberec 4. místo
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3. – 4. třída
Okrsek 10.5. 2010 Libštát 3.místo
Okresní kolo dopravní soutěže 5. třída 10.místo
Atletický trojboj
Okrskové kolo 3.6. 2010 (nejlepší Richard
Moravec 4.třída – 4. místo)
Krajské kolo 10.6. 2010 Turnov (R. Moravec
10. místo)
A k závěru školního roku samozřejmě
patří výlety. 1. -4. třída vyrazila do Liberce do
ZOO a na Ještěd a žáci páté třídy již tradičně
na dva dny do Českého ráje s přespáním
v Krčkovicích.
Letos nás opouští 16 žáků, všichni přechází
do ZŠ v Libštátě. Přejeme jim hodně úspěchů
a doufáme, že na košťálovskou školu budou
rádi vzpomínat.
V září nastoupí 9 prvňáčků, kteří se již byli
ve škole podívat, zúčastnili se i výuky v 1. třídě
a proběhlo u nás i jejich slavnostní loučení se
školkou.
I přes nízký počet žáků ve třídách chceme
zachovat všech pět tříd, ale bude nutné je spojit
na některé předměty, hlavně výchovy.
Všem dětem přeji hezké prázdniny
a učitelům i všem zaměstnancům školy
krásnou a zaslouženou dovolenou. Vím, že
práce s dětmi je rok od roku náročnější, ale o to
víc si vážím toho, že ji stále dělají s chutí a že
škole a dětem věnují i čas ze svého volna.
Zvlášť bych ještě chtěla poděkovat paní
učitelce Jitce Hlavové, která za mně letos učila
a kterou si oblíbili nejen žáci, ale i my všichni
a víme, že nám bude v kolektivu chybět.
A samozřejmě děkujeme Zastupitelstvu
obce Košťálov, že se o naši školu vzorně starají
a ve všem nás podporují. Velmi si toho vážíme,
protože víme, že to tak v každé obci není.
Mgr.Alena Janatová
ředitelka školy

s nabídkovou cenou 291 962 Kč s DPH 10% byla
vyhodnocena nabídka firmy VOSS Semily.
Zastupitelé
se
seznámili
s nálezem
školní České školní inspekce, která šetřila
v Základní škole Košťálov na základě
stížnosti p. Zuzany Rosenbaumové, trv. bydl.
Košťálov. Zastupitelstvo Obce Košťálov po
projednání rozhodlo, že většina bodů stížnosti
p. Rosenbaumové na Základní školu Košťálov
ze dne 20. května 2010 je na základě šetření
České školní inspekce a místostarosty obce
nedůvodná. Zastupitelstvo doporučuje vedení
školy věnovat zvýšenou pozornost kontrole
dozorů nad žáky v době jejich přítomnosti ve
škole a důsledný postih všech projevů rasové
nesnášenlivosti a fyzické agrese mezi žáky.

Zapsal a vybral z oficiálních zápisů Milan
Havlík, úplné znění zápisů je k dispozici na
úřední desce na náměstí a na www.kostalov.cz

Termíny přistavení
kontejnerů na
tradičních stanovištích
od července 2010 do
ledna 2011:
Nádražní ulice, paneláky:
30. 7., 1.9., 1.10., 29.10., 1.12., 3.1.
Letná, Kundratice:
11.8., 10.9., 11.10., 11.11., 10.12., 11.1.
Valdice, Čikvásky:
6.8., 20.8., 8.9., 21.9., 8.10., 21.10.,
8.11., 19.11., 8.12., 21.12., 7.1., 21.1.
OÚ

Máte zájem o dovoz
obědů z kundratické
vývařovny?
Obecní úřad v Košťálově nabízí
pro občany službu - dovážku
obědů z kundratické vývařovny ZD.
Obědy si můžete vyzvednout na
určeném místě (pravděpodobně
u DPS) a nebo při větším odběru dle
dohody.
1 oběd je za cenu 50,- Kč + 5,- Kč
za dovážku.
Zájemci se mohou přihlásit na
obecním úřadě.
Bližší podrobnosti sdělíme na tel.
č.: 604 642 731.

115 let založení SDH Košťálov - od vzniku až po současnost
Právě před 115 lety 19. května 1895 vznikl správní výbor hasičského
sboru za účasti 31 členů. Při nejlepší snaze byly začátky těžké, hodně
se cvičilo, aby veřejnost neměla důvod ke kritice. Po uplynutí tříletého
volebního období nastala malá změna ve funkcích a funkcionářích
a byla doplněna členská základna. Sbor se zúčastnil několika požárů
v obci a okolí. V roce 1899 vypukl rozsáhlý požár ve skladě Stanislava
Hyblera, k ohni se sbor dostavil velmi rychle. Během let se rozrůstala
členská základna a to potvrdilo, že sbor je skutečně hoden uznání všech
občanů. Nezapomínalo se ani na kulturní činnost, tradiční plesy, zábavy
výlety a jiné, z čehož měl sbor vlastní příjmy.
Většího rozmachu dosáhl sbor v letech 1910-1914, kdy čítal činných
členů 73 a 5 členů zakládajících. V roce 1910 bylo zažádano u obecního
zastupitelstva o koupi parní stříkačky. Žádost byla odmítnuta a koupě se
neuskutečnila ani v dalších letech před válkou.
Staré zápisy svědčí o tom, že se o košťálovském hasičském sboru
mluvilo velmi dobře. Když se u požáru nebo jiné živelné pohromy ozvalo
„Košťálovští jedou !“ hned se pozvedla nálada i úsilí všech přítomných.
Během válečných let se činnost sboru omezovala jen na nejnutnější
případy.
Ze 73 členů jich bylo povoláno do zbraně 46, padlo 6 mužů. Po těchto
letech utrpení se sbor sešel 26.12.1918, aby začal novou radostnou
činnost. Nově zvolený výbor se ujal práce zodpovědně, pracoval ze všech
sil. Uspořádaly se dožínky. Čistý výtěžek z této akce byl věnován na
stavbu pomníku padlých jako projev vděčnosti za tak draze vykoupenou
svobodu.
Rok 1923 byl zaznamenán jako rok velkého úsilí a práce, byla
zmotorizována ruční stříkačka v hodnotě 16000 korun, doplněny hadice
a ostatní hasičské potřeby. Vznikl oddíl žen s počtem 14 členek. Ten se
po čtyřech letech rozpadl, věrná zůstala pouze porodní asistentka Anna
Grofová jako zdravotnice sboru.
Po klidných letech 1924-1927 byla uzavřena dohoda s obecním
zastupitelstvem o koupi nového motorového stroje s příslušenstvím za
49000 korun. Tím se také povzbudila činnost a sbor měl již 105 členů.
Několik dalších let se moc nelišilo od let předcházejících a činnost sboru
byla dobrá.
V roce 1935 se slavilo 40 let založení sboru. Oslava proběhla velmi
důstojně. Ze Semilské župy se zúčastnilo 27 sborů se 419 členy, 27
členkami a s 250 příslušníky žactva. Z okolních žup se přihlásilo 58
členů.
V roce 1936 byl založen samostatný sbor Valdice-Kamínka, to bylo pro
místní sbor velké ulehčení. Brzy sbor Valdice uspořádal první slavnost
na které hrála Kmochova kapela z Kolína a značný výtěžek investovali
na zakoupení nové stříkačky.
V roce 1937 byl zakoupen větší osobní automobil a byl upraven na
hasičské účely. V roce 1938 bylo hasičské auto odveleno pro vojenské
účely. Sbor tohoto roku věnoval ze svého mála 500,- korun na obranu
státu. Od 5.března 1939 až do konce roku nebyl zapsán žádný zápis –
neboť přišel 15. březen protektorát. Veškerá činnost byla utlumena.
V roce 1941 byla zrušena organizace Sokol a zakázána její veškerá
činnost. Kulturní činnost převzal hasičský sbor.
Koncem roku 1942 bylo vzato do vazby 5 členů hasičského sboru a 34
členů bylo pracovním úřadem převedeno na práci do Německé říše. Pro
sbor to byly opět velké ztráty a činnost značně ochabla.
V roce 1945 tak jako po první světové válce se členové hasičského
sboru plně chopili práce. Od oslav 50 výročí založení sboru se upustilo
pro nedostatek času na přípravu. V roce1946 bylo přivezeno z Kundratic
auto značky „STEIRER. Vůz byl předělán k požárním účelům.
V roce 1947 vyčíslil MNV mimořádný rozpočet ve výši 80000 Kč na
výstavbu nové zbrojnice.
K celostátní reorganizaci celého svazu došlo v roce 1951. V tomto
období odpracovali členové spoustu brigádnických hodin při stavbě
kravína a vepřína a později při výstavbě místního rozhlasu.
Valdický sbor s 23 členy přešel do Košťálovského sboru.
Od roku 1957 se sbor zapojoval a zapojuje do soutěží požárních
družstev. Na podzim tohoto roku byla konečně zahájena výstavba
požární zbrojnice. Pro rok 1958 uvolnil MNV celkem 30000 korun na
tuto stavbu.

Členové sboru odpracovali 1622 hodin zdarma. V roce 1960 byl
našemu sboru přidělen nový stroj PS-16.
Stavba požární zbrojnice pokračovala velmi pomalu, vázl přísun
materiálu. Dokončena byla až v roce 1964. Od této chvíle, kdy měli
hasiči své vlastní zázemí se zvyšovala kvalifikace členstva, cvičilo se
a soutěžilo, udržovala se technika. Mládež se zapojila do hry „Plamen“.
Nově vytvořené družstvo žen vedly Kobrová Jana a Janatová Zdena.
2. ledna 1975 se nad „Škvárovnou“ sesula půda promoknutého
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železničního náspu a zatarasila řečiště Olešky. Naši členové tu za čtyři
dny odvedli pořádný kus práce. Nejprve bylo ze zaplavených bytů
zachráněno 25 osob, potom se pomáhalo při uvolňování řečiště.
Tohoto roku se též odhlasovala družba mezi ZO Košťálov a ZO Stráňavy
ze Slovenska. V garážích zbrojnice vystřídal starou 805 skříňový Robur
a Škoda 1203 Minibus.
Dostavili se i dobré výsledky v soutěžích. Naši muži dokonce v roce
1978 po postupu do okresního kola v Lomnici n .Pop. zvítězili.
Velice dobrá byla i spolupráce s ČČK, když jsme společně pořádali
Babí hopy, dětské dny a zájezdy. Při jednom takovém zájezdu na Duklu
v roce 1982 vypukl požár ocelokolny u kravína.Přesto se podařilo požár
včas lokalizovat, aby nebyl ohrožen dobytek. Voda se k tomuto požáru
dodávala z koupaliště.
V roce 1983 nám byla přidělena automobilová cisterna CAS 25 RTHP.
V těchto letech se též prováděly preventivní prohlídky budov a objektů,
pravidelná námětová cvičení, která se provádějí dodnes.
Každý rok provádíme okrskové soutěže ze kterých vítěz postupuje do
okresního kola.
V roce 1990 se konal mimořádný sjezd v Karvinné, kde došlo k zániku
svazu požární ochrany a k přijetí nových stanov SHČMS._Již podruhé
oslovení bratři.
15. července 1991 jsme se naposledy rozloučili s jednatelem našeho
sboru a okrskovým velitelem Františkem Bartončíkem. Do chrámu sv.
Jakuba se sním přišlo mimo jiné rozloučit 74 uniformovaných hasičů.
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Další smutné loučení se konalo 8. července 1994 s bratrem Jaroslavem
Suchardou okrskovým funkcionářem a členem okresního sdružení
dlouholetým a velice obětavým členem SDH, který se zásadně zasloužil
o vývoj spolupráce v našem okrsku. Na jeho počest každoročně
připravujeme memoriál bratra Jaroslava Suchardy.
Zde bych chtěl vzpomenout i na další členy, kteří byli ve vedení našeho
sboru a významnou měrou se zasloužili o chod SDH.
Ferdinand Prášek, Anna Grofová, Hevák František, Janata Jan, Sádek
Stanislav st.,Bubeník Karel, Vít Josef, Houžvička Jaroslav st., Kábrle
Josef, Machačný Petr st., Vojtíšek Jaroslav, Václavík Jiří, Kobr Radek,
Kobr Jaroslav, Kobr Mirek, Šimůnek Jaroslav, Nosek Josef, Koudelka
Josef, Stránský František. Jistě to nejsou zdaleka všichni, ale všem patří
upřímné poděkování.
Chtěl bych též připomenout, že řadu let jsme pořadatelsky
spolupracovali při Rallye Vltava – později Rallye Paramo, Cross-country
Jičín na Zebíně, Cross-country Košťálov –Enduro, vypomáhali jsme
v Příkrém, na Kozákově a při dalších závodech. Každoročně jsme se

foto z oslav 115. výročí založení SDH Košťálov (foto M. Havlík)

podíleli na přípravě dětských dnů - dnes známých jako akce Košťálovský
Bumbác. Připravujeme a zajišťujeme občerstvení při slavnostním
rozsvěcení vánočního stromu.
Velice dobrá je spolupráce s dechovou hudbou Táboranka a kapelníkem
Jiřím Jínou. Již od roku 2000 pořádáme pravidelné odpolední akce. Nejprve
to byla vystoupení s dechovkou, později přehlídky dechových hudeb. Ta
první se konala na již budovaném areálu Pod Kozlovem v roce 2001.
Další událostí tohoto roku bylo zakoupení cisterny CAS-25 RTHP
s velkou kabinou z Harrachova a naší stávající cisternu jsme předali
SDH do Kundratic. Koupená PS 12 byla přestavěna na soutěžní za
cenu 70.000 Kč. Od tohoto roku též provádíme zkrápění komunikací
v Tarmacu automobilovou cisternou k tomuto účelu zakoupenou
z Tarmacu Smrčí.
První vystoupení soutěžících družstev v Okresním Poháru přineslo
ovoce- muži obsadili celkově 4 místo a ženy 3. místo.
Rok 2002 začal povodněmi hlavně Želechovského potoka a čerpáním
vody ze sklepů. V průběhu celého roku jsme opět budovali areál a stavěli
stavební buňky. Chovatel koní a náš člen Miloš Prášek zde uspořádal
1. Jezdecký den. V tomto roce byl memoriál bratra Suchardy poprvé
zařazen do okresního poháru.
O rok později se uskutečnil Pod Kozlovem –Benefiční koncert
rockových kapel. Ke konci roku 2004 se nám podařilo zastřešit celou
plochu i s buňkami.. V tuto chvíli se naše dílo tak zalíbilo vedení
okresního združení ,že nám nabídlo uspořádání okresního kola hry
Plamen. To se uskutečnilo 21.5.2005 za účasti téměř 400 mladých hasičů.
Starosta okresního združení soutěž hodnotil velice kladně.
Dne 23.8.2005 jsme přivezli ze zrušeného vojenského útvaru z Jihlavy
Tatru 148 CAS -32 bezplatným převodem na obec. Tuto transakci nám
zařídila paní Zdena Hrabánková. Na Tatře jsme odpracovali přes 300
hodin, ale vyplatilo se to. Těžko bychom do dnešní doby získali něco
jiného.
Z podnětu státního stavebního dohledu bylo ze dne 3.10. 2005 zakázáno
užívat stavbu areálu Pod Kozlovem do doby rozhodnutí o dodatečném
povolení. Příčinou byly neustálé stížnosti manželů Špačkových
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a Moravcových na stavební úřad, vodohospodářský útvar, hygienu
i na obecní úřad. Stížnost byla i na pálení čarodějnic, kde jsme později
dostali pokutu 10000 Kč, odůvodněnou pobytem osob pod přístřeškem.
K těmto dvěma stěžujícím rodinám se později přidala rodina Špitálská
a nesmyslné stížnosti pokračují minimálně v trojím provedení i když se
na areálu nic nekoná.
Přesto koncem tohoto roku jsme měli důvod k oslavám neboť soutěžní
družstvo mužů přivezlo celkové vítězství z okresního poháru v požárním
útoku !!
Rok 2007 začal kalamitou a od jedné hodiny do rána jsme likvidovali
popadané stromy od Lomnice až po Jilemnici. Likvidovalo se přes 30
stromů. Dále se v tomto roce vyjíždělo k 8 požárům z toho jeden opět
na skládce Marius Pedersen.
Naopak velkou radost nám udělaly naše ženy, když v celkovém pořadí
Okresního poháru obsadily 1. místo !!
V roce 2008 jsme byli nuceni odstavit Robura pro již neuspokojivý
stav. Obecní úřad souhlasil s koupí skříňové Avie s přívěsným vozíkem
za 100.000 Kč. V tomto roce jsme též využili grantu na opravy budov
a zrekonstruovali sociálky v hasičské zbojnici a zvětšili garáž. Výjezdové
družstvo bylo vybaveno čtyřmi zásahovými obleky, 4 páry bot a rukavic,
což stálo obec 80.000,- Kč. Na areálu někdo ukradl gril a asi 20 ks židlí
a topeniště od udírny!
I v tomto roce jsme odklízeli polomy z vichřice tentokrát zvané Ema.
A opět hořela skládka a povoláno bylo postupně 15 cisteren ,které se
zhruba 15krát točily pro vodu.
Ani však v loňském roce jsme nebyli ušetřeni požáru na skládce,
tentokrát to bylo 24.5. I toto je jedna z příčin pořízení dýchacích
přístrojů pro výjezdové družstvo. Cena dýchačů byla 374228,- Kč. Na
dýchače se vztahovala dotace ve výši 227.000,- Kč, a tak nám vedení
obce povolilo ještě zakoupit nové přilby a motorovou pilu. Ještě jednou
děkujeme obecnímu zastupitelstvu za podporu při vybavení výjezdového
družstva. Jinak jako každoročně jsme v průběhu roku připravili na
areálu „Pod Kozlovem“ dětskou soutěž, memoriál bratra Suchardy, dílčí
soutěž Podkozákovské ligy a přehlídku dechových hudeb. Za memoriál
a dechovky jsme letos z jara vyfasovali 20.000,- pokuty a 1.000,- Kč
správní poplatek proti čemuž jsme se odvolali.
Dále jsme nápomocni Obecnímu úřadu při jeho akcích. Stále jsme
jednou z nejaktivnějších složek v obci. Nelze vyjmenovávat všechny
akce a výjezdy k požárům. Za ta léta jich bylo hodně.
Na závěr roku vždy před Valnou hromadou připravíme samostatnou
výročku pro naše mladé hasiče. Zde patří poděkování vedoucím mládeže
za jejich obětavou práci, někdy to nemají opravdu lehké. Letos se u nás
o mládež starají Pavla Vávrová, Dana Houžvičková a Sandra Bernardová.
Potřebovaly by k sobě ještě mužskou oporu. Zatím vypomáhá velitel
Josef Šalda a Standa Sádek.
Dobře fungují soutěžní družstva mužů a žen, nejen při soutěžích, ale
spolu s dalšími i při zajišťování občerstvení při dalších akcích.
Jinak naše členská základna čítá 183 členů včetně mládeže. Posila
deseti členů k nám přišla koncem roku ze zrušené jednotky z Trevosu.
Ještě jednou je vítáme mezi námi.
Mezi nimi je i exstarosta okrsku bratr Vejnar Pavel, který byl 12.
května v sále přibyslavského zámku oceněn nejvyšším hasičským
vyznamenáním „Zasloužilý hasič“. Vyznamenání převzal z rukou
starosty SH ČMS ing. Karla Richtera. Srdečně blahopřejeme a děkujeme
za jeho příkladnou práci a propagaci celého okrsku.
Na závěr chci poděkovat Všem hasičům i občanům, kteří nám
jakkoli pomáhají.Poděkování za velmi dobrou spolupráci patří sborům
dobrovolných hasičů z našeho okrsku. Za veškerou pomoc obecnímu
úřadu, všem sponzorům, Milanu Havlíkovi a Pavlu Chymkovi za
natáčení a dokumentování našich akcí, které po diskusi zhlédnete. Řekl
bych ,že pro nás je nyní nejdůležitější dokončit areál „Pod Kozlovem“.
Moc děkujeme místostarostovi Slávkovi Janatovi, projektantce Vlaďce
Jínové, doktoru Karlu Hrabánkovi, Jirkovi Jínovi a všem, kdo nám
pomáhají dokončit a zlegalizovat tuto stavbu.
Já bych chtěl jen za výbor SDH slíbit, že se nenecháme nikým a ničím
odradit a budeme bližnímu ku prospěchu !!
K tomu Vám všem přeji hodně zdraví a osobní pohody.
Miroslav Doškař, starosta SDH Košťálov

120 let Sboru dobrovolných hasičů v Kundraticích v r. 2010
V letošním roce si Sbor dobrovolných hasičů
v Kunraticích připomněl 120. výročí svého
založení.
Oslava se konala na hřišti v Kunraticích
dne 5.června 2010 za účasti okolních sborů
a příznivců. Počasí se vydařilo a soutěž, konaná
k této příležitosti také.
Přítomné přivítal starosta spolku pan Jan
Říha, který také připomněl historii sboru:
O založení hasičského sboru v Kundraticích
se začalo vážně jednat na popud tehdejšího
starosty obce Jiřího Machytky v prosinci 1889.
V lednu 1890 proběhla ustavující schůze,
kde se přihlásilo do sboru již 60 členů. Hned
v únoru byla svolána valná hromada s volbou
1. výboru. V květnu téhož roku pak všichni
členové složili slavnostní slib.
První technikou byla 2-kolová ruční stříkačka
se 140 m hadic, kterou sbor dostal od obce.
Ostatní výstroj a výzbroj vyrobili většinou
místní řemeslníci za peníze z příspěvků
vlastního členstva. Jednalo se například
o helmy, haleny, sekerky a žebříky.
Připomeňme si ještě pár letopočtů.
• V r. 1900 se v Kundraticích konal „sjezd
Podkrkonošské hasičské župní jednoty“ za
účasti téměř 500 hasičů z 26 okolních sborů.
• V r. 1910 byla zakoupena nová 2-proudová
stříkačka od fy Smékal.
• V r. 1914 byl založen ženský odbor a jinošská
družina

• Po vzniku samostatné republiky r. 1918
došlo k rozmachu spolkového života a tedy
i hasičského sboru. V roce 1925 měl sbor již
150 členů, z toho 14 žen.
• V r. 1935 byla pořízena motorová stříkačka,
rovněž od fy Smékal. Tento historický kousek
je v našem inventáři doposud.
• V r. 1938 byla dokončena hasičská zbrojnice,
která byla v r. 1956 rozšířena a v roce 1998 pak
kompletně opravena do současné podoby.
• Z válečných let a až do r. 1955 nejsou žádné
záznamy o činnosti sboru.
• V r. 1956 i přes značný úbytek členstva je
založeno družstvo žáků, které pod vedením
Jana Janaty dokázalo vyhrát okresní soutěž
a zúčastnilo se i soutěže krajské.
• V r. 1973 byl náš sbor přeřazen z jilemnického
do semilského obvodu.
• Od 70. let se družstvo mužů aktivně účastní
soutěží v požárním sportu. V té době má sbor
ve výzbroji Tatru 805, všeobecně nazývanou
„Kačena“, která věrně sloužila až do roku 2006.
Dále pak stříkačku PPS 12 a DS 16, které slouží
dodnes.
• V r. 1999 bylo založeno družstvo žen, které
již téhož roku vyhrálo okrskovou soutěž
a úspěšně se zúčastnilo soutěže okresní.
• V r. 2001 jsme získali od košťálovského
sboru cisternové vozidlo Škoda 706 – CAS
25, která je platným pomocníkem hlavně při
ostrých výjezdech.

• V r. 2003 bylo založeno dětské družstvo,
které se též úspěšně účastní soutěží.
• V současnosti má náš sbor 101 členů, včetně
žen a dětí.
• V rámci sboru je zřízena 10-členná zásahová
jednotka,která je povolávána Hasičským
záchranným sborem v Semilech k záchranným
akcím v rámci Integrovaného záchranného
systému.
Hasiči již od samého počátku byli a dosud
jsou jedni z nejaktivnějších spolků v obci.
Vedle svého základního poslání, předcházet
a zmírňovat následky požárů a jiných živelných
pohrom, pořádají nebo spolupořádají různé
kulturní akce, jako např. tradiční plesy, zábavy,
akce pro děti i důchodce, výlety, atd. Vše
nejen pro své členy ale i pro širokou veřejnost.
Samozřejmě se rovněž účastní cvičení a soutěží
v požárním sportu.
Když se znovu ohlédneme do minulosti, tak
zjistíme, že to naši předchůdci hasiči neměli
lehké a jednoduché v žádné době. Přesto
se vždy našli stateční, kteří šli příkladem
ostatním a společně dokázali z mála a na úkor
svého volného času vybudovat a zachovat
Sbor dobrovolných hasičů v kundratických
a obohacovat život veřejný v naší obci.
Važme si proto všech našich předchůdců!
SDH Kundratice

Košťálovský Bumbác 2010
Sportovně zábavní odpoledne Košťálovský Bumbác 2010 je zaměřené na propagaci bezpečnosti silničního provozu, dopravního hřiště a sportovního
areálu v Košťálově. Čtvrtý ročník této akce se konal v sobotu 29.5. Bavit a soutěžit přišlo mnoho dětí a dospělých z Košťálova i okolních obcí.
Pro všechny byly připraveny soutěže o ceny. Jan Dušek z Kundratic předvedl úžasnou biketrial show. Hasičský zásah provedli košťálovští hasiči
i s výjezdovým družstvem. Všichni si poté mohli prohlédnou jejich vybavení a hasičskou techniku. Snad každý si našel něco zajímavého. Lákadlem
pro malé i velké byl trenažér Formule 1, modely buggy 1:6, odborné poradenství firmy Cyklo-ski Žitník, malý autosalon firmy Citroen. Akci pořádal
Obecní úřad Košťálov, soutěže a další zajišťovalo přes 40 dobrovolníků a místní organizace - fotbalisti, hasiči, sokolové a rybáři. Všem pořadatelům
a sponzorům za pomoc velmi děkujeme.
Za OÚ Daniela Pastorková

Výlet na Hrubý Rohozec
Oddíl všestrannosti dívek při T.J.Sokol
Košťálov zakončil sezónu výletem do Českého
ráje. Na cestu jsme vyrazili vlakem a jeli do
Dolánek. Počasí nám přálo a cesta na Hrubý
Rohozec byla spíše příjemnou procházkou
než turistikou. Zaujala nás prohlídka krásných
zámeckých prostor a poutavé vyprávění pana
průvodce, který nám prozradil i velmi zajímavé
zámecké historky. Z Hrubého Rohozce naše
kroky směřovaly do Turnova na zmrzlinu
a poté krásnou cestou podél náhonu zpět do

Dolánek. V Dlaskově statku probíhala svatba
a tak se naše plány maličko změnily a místo
návštěvy statku, se konala prohlídka nevěsty
a ženicha J. Do příjezdu vlaku jsme si zahráli
pár her a frčeli zpět do Košťálova.
Další výlet plánujeme na září a jistě pojedeme
i s menšími dětmi a jejich rodiči.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a po
nich se budeme opět těšit na cvičení v naší
sokolovně.
Daniela, Pavla a Katka
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8. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
V KOŠŤÁLOVĚ
4. září 2010 od 13:30 h
HASIČSKÝ AREÁL „POD KOZLOVEM“
POŘADATEL: DH TÁBORANKA A SDH KOŠŤÁLOV
VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM
PROGRAM:
13.30 – 13.35 Úvod, mažoretky DDM Lomnice
13.40 – 14.30 BROĎANKA Železný Brod
14.30 – 14.35 Mažoretky DDM Lomnice
14.35 – 15.25 MĚLNIČANKA Mělník
15.25 – 15.30 Mažoretky DDM Lomnice
15.30 – 16.10 TÁBORANKA Košťálov
16.10 – 16.15 Miloň ČEPELKA - křest CD
16.15 – 17.00 Jiří HELÁN a TÁBORANKA
17.00 – 18.15 TÚFARANKA Šakvice
18.15 – 18.30 Monsterkoncert
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB je pořádána s finančním přispěním OÚ v Košťálově, SDH v Košťálově, DH Táboranka a libereckého kraje.
Všem děkujeme!
MAŽORETKY DDM LOMNICE N. POP.
Lomnické mažoretky Domu dětí a mládeže „Sluníčko“ byly založeny v září r.1997 a dnes se skládají ze 4 souborů: Mladší Bonbónky
(1xLomnice, 1xLibštát) vede Mgr.Jana Šimůnková a starší Popelky I a II vedou manželé Peškarovi se svou dcerou Romanou. Věnují se klasické
disciplíně s hůlkou – baton, ale vystupují také jako „roztleskávačky“ – pom-pons a mají i svoje „Show group“. Děvčata se zúčastňují
nejrůznějších soutěží a festivalů, koncertů (Kmochův Kolín, FIJO), hostovala např. v Německu, Polsku, Itálii, Francii a v Chorvatsku. Nabízejí
vystoupení s dechovou hudbou při nejrůznějších příležitostech, taneční vystoupení na sportovních, společenských či kulturních akcích (plesy,
karnevaly, prezentace firem, sport. utkání) – show, Pom-pons, mažoretková sóla i dua. V roce 2009 dosáhly Popelky velkého úspěchu, když se
v Chorvatsku staly prvními vícemistryněmi Evropy!
BROĎANKA ŽELEZNÝ BROD
Broďanka vznikla kdysi v třicátých letech minulého století. Zakladatelem této dechovky byl známý a populární hudební skladatel Jindřich
Harapát, železnobrodský rodák. Jehož nejznámější skladbou je pochod Travička zelená, která se doposud hraje. V dalších letech se ve vedení
či s taktovkou vystřídali i vojenský dirigent František Linka, dále Josef Poloprudský, následoval František Zdobinský, Jaroslav Vokněr, krátce i

Vlastimil Dlab ze známé muzikantské rodiny ze Bzí, a nebylo by správné kdybychom zapomněli jmenovat učitele železnobrodské lidušky
Jaroslava Grofa. Od roku 1978 byl kapelníkem Miroslav Poloprudský, který po více jak dvacetipěti letech vedení předal radosti i strasti
kapelničení členu orchestru Rudolfu Müllerovi. Dechovka hraje v klasickém dvanáctičlenném obsazení plus dva zpěváci – Helena Hlubučková a
Milan Vunderer. Orchestr má široký repertoár zaměřený hlavně na klasickou českou lidovku. V repertoáru má moravské lidové písně a
obohacuje nabídku o hudbu tanečního žánru. Ročně uskuteční několik desítek veřejných produkcí k poslechu i k tanci. Účinkuje na mnoha
přehlídkách dechových hudeb a několikrát s úspěchem vystupovala v kolébce české dechovky v Praze „ Na Vlachovce“, ale i v zahraničí
(Polsko, Německo). Každoročně orchestr vystupuje na promenádních koncertech v lázních České republiky.
MĚLNIČANKA MĚLNÍK
Orchestr působí od roku 1946, byl založen panem Vladimírem Adamským, který byl hudebním skladatelem a hudebním redaktorem Českého
rozhlasu. Od vzniku orchestru se vystřídalo ve vedení několik kapelníků mezi které patřil Jan Bodamský, František Šťastný st., který předal
taktovku orchestru v roce 2000 svému synovi Františku Šťastnému ml., který vede dechový orchestr v současné době. Mělničanka účinkovala
na různých tuzemských koncertech, festivalech a také mimo území ČR například několik hostování v Německu. Orchestr má v repertoáru
skladby různých hudebních skladatelů jako například Ladislava Kubeše, Jana Slabáka, Antonína Pechy, Stanislava Tatara a dalších známých
skladatelů dechové hudby.
Mělnička spolupořádá přehlídku dechových hudeb, spojenou se sjezdem rodáků města Mělník – „Mělnickou polku“, které se letos zúčastnila i
košťálovská dechová hudba Táboranka:
TÁBORANKA KOŠŤÁLOV
Pro TÁBORANKU začala hlavní sezóna na mysliveckém plese ve Valdicích u Jičína a vystoupením v Holýšově u Plzně a pak již
následovala šňůra několika desítek akcí. Prvním vrcholem letošní sezóny bylo natáčení druhého CD ve studiu Českého rozhlasu v Praze –
Karlíně. Podařilo se nám nahrát 20 skladeb, včetně úvodní polky „Když nám hraje Táboranka“, kterou na košťálovské přehlídce pokřtí autor
textu, známý cimrmanolog Miloň Čepelka a pevně věříme, že se Vám všem bude líbit! V květnu se Táboranka zúčastnila v Hodoníně 19.
ročníku soutěže malých dechových souborů „Zlatá křídlovka“, která byla letos zároveň i mistrovstvím České republiky a košťálovská
TÁBORANKA se na ní jako jediná z libereckého kraje kvalifikovala a soutěžila o prvenství mezi nejlepšími orchestry z Čech a Moravy.
Velice si vážíme spolupráce s obecními úřady a spolky jednotlivých obcí (hasiči, sportovci, myslivci, chovatelé koní ...), na jejichž oslavách,
sjezdech rodáků a soutěžích hrajeme skladby nejen klasiků české lidovky, ale i novinky současných autorů dechové hudby z Čech i Moravy,
občas zabrousíme i do oblasti hudby moderní. Celá naše činnost je bohatě dokumentována ve fotoknihách, které jsou k nahlédnutí (příp.i
k zakoupení) společně s oběma CD i na koncertech Táboranky. Při této příležitosti děkujeme všem sponzorům, kteří nám na naši aktivitu i
v letošním roce přispěli – jsou to hlavně: Obecní úřad Košťálov, Zdena a Karel Stříbrní – Radim u Jičína, tiskárna GLOS Semily, OÚ Nová Ves
n.P. a MěÚ Lomnice nad Popelkou.
Ve druhé části svého vystoupení si s Táborankou zazpívá (kromě vás – diváků) i Jiří HELÁN – zpěvák a skladatel, který společně
s Moravankou a později Moravěnkou objel celý svět, vyprodal pražskou Lucernu a byl na turné s Karlem Gottem. Jako malý kluk chtěl být
cyklistou, pak ale začal zpívat, hrát na klavír a trumpetu. Hudba nakonec zvítězila. V době, kdy cestovat a koncertovat na západ od
československých hranic byl pro většinu domácích skupin jen marný sen, navštívil se slavnou Moravankou USA i západní Evropu. Jiří Helán ale
není jenom legenda, stále zpívá, moderuje hudební pořady v televizi a rozhlase, sportuje a právě vydal nové CéDéčko, na němž zpívá i píseň
s Evou Pilarovou. Přijďte se přesvědčit o jeho kvalitách i vy!
Přehlídku bude uvádět již tradičně košťálovský moderátor Milan Havlík, který vám ještě před závěrečným monster koncertem představí i
dáreček pro všechny milovníky lidovky, moravskou dechovou hudbu TÚFARANKU ze ŠAKVIC. A jak si můžeme přečíst na internetových
stránkách kapely, Túfaranka, to není jenom pravá moravská kapela, to jsou především mladí a veselí chlapci ze Šakvic, kteří si svým
nezkrotným temperamentem a upřímnou láskou k muzice získávají stále větší obdiv svých posluchačů nejen doma, ale i v zahraničí. Túfaranku
založil v roce 1978, tehdy jako mládežnickou kapelu šakvický muzikant Josef Šural. Od roku 1993, kdy tato kapela zvítězila na celosvětovém
festivalu dechových hudeb v holandském Kerkrade, začala popularita Túfaranky postupně narůstat hlavně díky působení uměleckého
vedoucího Bohumíra Kameníka a výborného muzikanta a kapelníka Jana Bílka. Spolupráce zmiňovaných osobností dostává tuto amatérskou
kapelu na vynikající uměleckou úroveň, o čemž svědčí tyto významné úspěchy Túfaranky: vítězství v soutěži Zlatá křídlovka 1996, absolutní
vítězství na Wereld muziek concours Kerkrade 1998 (profikategorie) a získání titulu Mistr Evropy 2005 (profikategorie).
Hráčská i umělecká spolupráce muzikantů z Túfaranky je neobvyklou ukázkou jedinečného muzikantského cítění, pochopení a prezentování
moravské dechovky. Za svoji existenci Túfaranka odehrála mnoho koncertů nejenom doma, ale i v zahraničí, např. v Německu, Rakousku,
Holandsku, Belgii, Francii, Švýcarsku či USA, mohli jsme ji vidět v mnoha televizních pořadech.
V rozmanitém repertoáru má úpravy lidových písní, skladby významných českých, moravských a slovenských autorů, ale i skladby jiných žánrů,
které jsou určeny především pro sólové nástroje. Ty nejlepší z nich si můžete poslechnout na CéDéčkách, kterých Túfaranka vydala do
dnešního dne již 13! Táboranka se s Túfarankou potkala na festivalu Kubešova Soběslav 2008 a musíme potvrdit, že vystoupení moravské
dechovky byla opravdová „smršť“, přijďte se přesvědčit na vlastní oči a uši!
Co nejsrdečněji zveme širokou veřejnost 4.září 2010 do Košťálova Pod Kozlov, hasiči v čele s Miroslavem Doškařem pro Vás připravili příjemné
prostředí a bohaté občerstvení!
.....................................................................................................................................................................................................................................

NA PŘEHLÍDKU POJEDE AUTOBUS S TÍMTO JÍZDNÍM ŘÁDEM:
LOMNICE n.Pop. – autobusové nádraží 12.15 hod.
STRUŽINEC – Stařina 12.20 hod.
STRUŽINEC – u rybníka 12.25 hod.
SVOJEK - kulturní dům 12.45 hod.
TAMPLE - křižovatka u závor 12.50 hod.
BĚLÁ - obecní úřad 12.55 hod.
LIBŠTÁT - náměstí 13.00 hod.
LIBŠTÁT - zdravotní středisko 13.05 hod.
KUNDRATICE - střed 13.10 hod.
NA ZNAMENÍ ZASTAVÍ I NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH.
ZPĚT IHNED PO UKONČENÍ AK CE

Společenská rubrika
NARODILI SE
v březnu 2010
Jitce Gardiánové Kulhánkové dcera FRANTIŠKA
v květnu 2010
Pavlíně a Josefu Hejskovým syn MIROSLAV

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili v období
od dubna do června 2010 tito naši spoluobčané:
Josef RIEGR
Otakar LANDFELD

OPUSTILI NÁS
Od dubna do června 2010 nás navždy opustili
naši blízcí, přátelé a spoluobčané:
Raimund TULACH
Vlastimil KOUDELKA
Jiří SMETIPRACH
Květuše JERIOVÁ
Emilián KLABAN

JAK ROSTOU NAŠE TROJČÁTKA
... rostou jako z vody. O tom nás přesvědčila 31. května, když se na nás přišla podívat
na obecní úřad. Holčičky s sebou přivedly i maminku Darinu a „hlídací tetu“ Věrku.
Tu správnou starostenskou kancelář neviděly, protože se kvůli rekonstrukci úřadovalo
v knihovně. Hádání, která z nich je Michalka, Martinka a nebo Monička jsme po
chvíli vzdaly. Zjistit správnou odpověď bylo pro nás nemožné. Všechny tři holčičky
vypadají úplně stejně.
OÚ

foto z vernisáže výtvarné skupiny Košťál dne 25. června 2010 (foto P. Chymek)

Inzerce

Prodám rodinný domek čp.119 v centru obce Kundratice.
Dům je vhodný k celoročnímu obývání, je celý podsklepený
o rozměrech 10,5 x 8,5 m. V přízemí jsou 3 obytné místnosti,
v podkroví místnost 1, zde možnost přístavby. Dům je třeba
zrekonstruovat.
K domku patří stodola o rozměrech 12 x 8,7 m a pozemek
cca 550m.
Cena 1 500 000,- Kč.

Všem našim čtenářům přejeme
zábavné prázdniny a klidnou
dovolenou, plnou slunce
a pohody.

Kontakt: 607 923 238 a 607 862 377. Volat od 17 do 20ti hodin.
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