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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se na svých lednových zasedáních zabývalo mimo
jiné těmito body:
Pravidelnými body kontroly byly projektové a stavební zakázky, popřípadě výběrová
řízení na zhotovitele těchto staveb:
Informační centrum a WC k cyklostezce Se
zhotovitelem – firmou HELIOS Bau byla
ukončena smlouva o dílo na tuto stavbu.
Firma v několika případech hrubě porušila Smlouvu o dílo: prodlení s prováděním
díla bylo opakovaně delší než stanovených
čtrnáct dnů, s firmou bylo zahájeno insolvenční řízení, o čemž jsme nebyli firmou
informováni, dále firma nebyla schopna dokončit dílo do stanoveného data, tj.
20. 12. 2013. Dohoda o odstoupení byla

statutárními zástupci investora a zhotovitele uzavřena v pátek 20. prosince 2013.
Místostarosta navrhl, aby stavbu dokončila
firma STAVKO Libštát. Jedná se o řešení
krizového stavu, kdy nejsou ani dokončeny všechny práce na hrubé stavbě a budova
není zastřešena a tak hrozí její poškození
a zmaření investice. Za firmou Helios Bau
navíc vázly i pohledávky některých místních firem (Drahoslav Věrný, DAMKO,
DS Chuchlík…) a odběr el. energie ze
staveništního rozvaděče SDH Košťálov.
Tyto pohledávky budeme nadále sledovat
a požadovat jejich úhradu v rámci posledních plateb za práce provedené v prosinci
2013.
Rekonstrukce restaurace Slávie. Stavba
probíhá dle harmonogramu, zastupitelé schválili dispoziční i designové řešení

veřejných prostor interiéru, který vypracoval Ing. Aleš Kožnar. Nábytek (stoly, židle,
lavice, obklady stěn a částečně stropu) bude
zhotoven z masivu v povrchové úpravě
„tvrdý olej“ – lazura i bez lazury. Byla také
vybrána dlažba a obklady všech prostor
restaurace. Místostarosta oznámil, že místo
původně plánované dílny (prostor dvou
místností v přízemí pod vlastní restaurací)
bude vytvořen „klubový prostor“. Přístup
do něj bude z restaurace po schodech
i zvláštním venkovním vstupem. Tento
prostor bude součástí budoucího prostoru
nájmu restaurace. Firma STAVKO provádí v současné době budování příček, vodo
a elektro instalace a povrchy stěn a podlah.
Místostarosta navrhl vyhlásit výběrové
řízení malého rozsahu na zhotovení nábytku a obkladů do restaurace. Navrhl oslovit
tyto firmy: Ing. Miroslav Cincibus, Kundratice, Dřevoateliér Buday – Sádek, Košťálov a Jan Vejnar, Košťálov. Obálky byly
dne 27. 1. 2014 před zastupiteli rozlepeny
a zkontrolovány nejen dle koncové ceny,
ale i dle jednotlivých položek. Jako vítězná byla vybrána nabídka p. Jana Vejnara,
Košťálov, Kundratice, s nabídkovou cenou
610 170 Kč. Místostarosta předložil návrh
na zveřejnění Záměru pronájmu nebytových prostor restaurace SLÁVIE. Současně
předložil podmínky a postup výběrového
řízení na provozovatele. Zveřejnění záměru, vyhlášení výběrového řízení a zadávací
dokumentace bylo schváleno všemi hlasy.
Kanalizace a ČOV Vodoprávní úřad Semily posuzoval dokumentaci k vydání stavebního povolení na I. etapu (ČOV a přečerpávací stanice) a na II. etapu (vlastní kanalizační síť). Pravidelně zasedaly komise
pro hodnocení nabídek uchazečů jak na
stavební dozor, tak po otevření obálek i na

Nezdražení vody
V obcích sdružených ve VHS Turnov a v SVS cena vody stále
roste. V SVS stouplo letos vodné na 47,32 Kč a stočné na 45,14 Kč,
v součtu tedy na 92,46 Kč za m3. Ve VHS dokonce vodné na
51,18 Kč a stočné 44,80 Kč, v součtu 95,98 Kč za m3.
V Košťálově a v Libštátě zůstává cena stejná jako v roce 2013,
tedy vodné 23,38 Kč a stočné 9,80 Kč za m3.
Cena vodného v Kundraticích zůstává také nezměněna 18,40 Kč.

Toto nezůstalo bez odezvy a předseda VHS Turnov naši obec
nehorázným způsobem a lživě pomlouval na veřejném zasedání
zastupitelstva v Semilech dne 9. 12. 2013. Bylo vidět a slyšet, že ho
cena naší vody opravdu těžce tíží v žaludku a že nám ji asi závidí.
PaedDr. Miloslav Janata, starosta

Z jednání Zastupitelstva: – pokrač. ze strany 1.

zhotovitele stavby.
Obecní dům Kundratice – „Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a zlepšení
energetických vlastností obálky budovy“ –
tedy zateplení domu, výměna oken, vstupních dveří a nového kotle na pevná paliva
a kompletní výměna ústředního topení
včetně těles. Dne 21. 1. 2014 byly otevřeny obálky a komisí pro hodnocení prověřeny a posouzeny nabídky. Jako vítězná
byla vybrána v části A – Zlepšení energetických vlastností obálky budovy nabídka
firmy D-Bau Semily s nabídkovou cenu
3 706 305 Kč s DPH. V části B – Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje byla
vybrána nabídka firmy EGB projekt s.r.o.
Semily za 1 101 536 Kč s DPH. Stavba je
financována z Operačního programu životní prostředí s dotací.
Zastupitel Ivo Jiřiček se dotazoval na
vystoupení ředitele VHS Turnov Ing. Milana Hejduka na veřejném zasedání Zastupitelstva Města Semily dne 9. prosince
2013. Ing. Hejduk tam ve svém vystoupení
hrubě, nepodloženě a nepravdivě napadl
stavbu, financování a především výběrové
řízení na naši kanalizaci a ČOV. Zastupitelstvo po zhlédnutí oficiálního videozáznamu z jednání uložilo starostovi a místostarostovi připravit návrh odpovědi, případně
dalšího postupu vůči Ing. Milanovi Hejdukovi. Posléze se tedy starosta a místostarosta zúčastnili únorového jednání semilského
zastupitelstva, kde uvedli dezinformace
ing. Hejduka na pravou míru.
Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy
o přidělení těchto bytů: Byt 1+3 po MUDr.
Jiřím Jůzovi, č,p. 18 přiděluje p. Simoně Rosenbergové s rodinou. Byt 1+2 po
p. Simoně Rosenbergové v č.p. 18 přiděluje
sl. Michaele Říhové, dosud Košťálov č.p.
220. Byt 1 +1 po Jiřím Vejnarovi v č.p. 340
přiděluje p. Martinovi Vejnarovi, dosud
Košťálov č.p. 243.
V souvislosti s vybudováním kanalizace v naší obci se zastupitelstvo na
návrh starosty zabývalo i podporou Obce
Košťálov občanům na budování přípojek
k jednotlivým domům. Po obsáhlé diskuzi
jako forma pomoci občanům bylo stanoveno: Náklady na projektovou dokumentaci na vybudování vlastní celé kanalizační přípojky uhradí Obec Košťálov, rovněž
také stavební náklady na vlastní přípojku
přesahující délku 40 m, (do 40 metrů hradí
majitel připojovaného domu). Sociálně
slabým Obec Košťálov po individuálním
zhodnocení náročnosti stavby přípojky
a zhodnocení finančních možností stavebníka poskytne technickou a materiální
pomoc s případným postupným splácením nezbytných nákladů. Obec Košťálov
připraví výčet cca 5 malých firem na zemní
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práce schopných vybudovat kan. přípojku
v dobré kvalitě za příznivou cenu. (Cenová
jednání povede konkrétní stavebník). Obec
Košťálov poskytne majitelům staveb určených k trvalému bydlení a s trvalým bydlištěm v obci k 31. 12. 2013, kteří se nemají
možnost napojit na kanalizaci, příspěvek
na vybudování vlastní individuální čističky
ve výši 50% ceny doložené fakturou, max.
50 tis. Kč.
Zastupitelstvo se v průběhu ledna
a února zabývalo přípravou rozpočtu obce
na rok 2014 a s prioritami – investičními
akcemi v něm financovanými. Jedná se
především o tyto navržené akce a částky:
úhrada části spoluúčasti k dotaci na kanalizaci a ČOV 20 mil. Kč
inženýrské práce na kanalizaci a ČOV
0,6 mil. Kč
zateplení a kotel Obecní dům Kundratice
5 mil. Kč, z toho dotace 4 mil. Kč
rekonstrukce rest. Slávie 8,5 mil. Kč
infocentum a WC k cyklostezce 5 mil. Kč
vodovod – dolení konec Košťálov 1 mil. Kč
výměna svislých oken na 300/301
1,5 mil. Kč
nákup čistící stroje 3,3 mil. Kč, z toho dotace 2,1 mil.
oprava cesty směrem od „Na Kopečku“
nahoru 0,2 mil Kč
vybudování zpevněné cesty k objektu MS
Skalice 0,15 mil. Kč
vybudování asf. cesty podél Olešky u has.
areálu 0,35 mil. Kč
rekonstrukce vodovodu Kundratice – dolní
část 1,9 mil. Kč
zpevněná plocha u komunikace u koupaliště 0,5 mil. Kč
rekonstrukce zadní části Octárny 0,6 mil Kč
zřízení šaten pro zaměst. obce na Octárně
a další 0,1 mil. Kč
Před schvalováním rozpočtu byly na pravidelné setkání přizváni i zástupci organizací a spolků v obci a budou projednány
i jejich požadavky na příspěvky na činnost,
případně na energie a rekonstrukce svých
objektů apod.
Místostarosta navrhl provést letos
z prostředků správy bytů výměnu svislých
oken, balkonových dveří a vchodových
dveří v bytovém domě č.p. 300/301. Na
dílo je již vypracována projektová dokumentace, zahrnující také zateplení objektu a výměnu střešních oken v nástavbě.
Dokumentace byla zpracovávána pro
případ přidělení dotace z SFŽP v průběhu
roku 2012. V současné době je zřejmé, že
žádná slibovaná dotace nebyla a v blízké budoucnosti ani nebude poskytnuta.
Proto M. Havlík navrhuje provést pouze
výměnu svislých oken z prostředků správy
bytů (vybrané nájemné) a zateplení a řešení nástavby ponechat až na další období

(nejdříve po dokončení kanalizace). Tohoto řešení bylo schváleno.
Starosta seznámil zastupitele s obsahem jednání se zástupcem Českých drah
ohledně řešení přístupové cesty k domům
nad viaduktem a v té souvislosti i možnými prodeji drážních pozemků zájemcům
a obci Košťálov. Vzhledem ke komplikovaným majetkovým vztahům a rozhodovacím procesům u ČD a SŽDC nelze očekávat
řešení do konce tohoto roku.
Místostarosta předložil zastupitelům
seznam neplatičů nájmu a služeb v obecních bytech k 27. lednu 2014. Jedná se
o deset osob s dluhem nejčastěji jednoho nájemného. V případě opakovaného nehrazení nájmu bude přistoupeno
k ukončení nájemní smlouvy, které nový
Občanský zákoník umožňuje právě v těchto případech.
Zastupitelstvo se na svých únorových zasedáních zabývalo mimo
jiné těmito body:
Informační centrum a WC k cyklostezce V rámci úhrady poslední faktury za
provedené práce v prosinci dle zjišťovacího protokolu č. 6 byly po dohodě s firmou
Helios Bau částečně (tj. v cca 60% výši)
uspokojeny pohledávky firem Drahoslav
Věrný, Damko a DS Chuchlík a uhrazena
faktura za odběr el. energie ze staveništního rozvaděče SDH Košťálov. Nové zhotovitelské firmě STAVKO bylo po podepsání Smlouvy o dílo s oceněným výkazem
výměr předáno staveniště a firma zahájila
stavební práce.
Rekonstrukce restaurace Slávie. Do výběrového řízení na provozovatele restaurace se
dosud nikdo nepřihlásil, a tak zastupitelstvo
na návrh místostarosty rozhodlo o prodloužení termínu do 10. března 2014 a zveřejnění placené inzerce v regionálním vydání
5+2, libereckém vydání MF dnes, semilské
kabelové televizi a Krkonošském deníku.
Kanalizace a ČOV Do výběrového řízení
na zhotovitele se přihlásilo 10 uchazečů,
probíhá jednání hodnotící komise, která
podrobně posuzuje splnění kvalifikačních
předpokladů a předložených oceněných
výkazů výměr.
Obecní dům Kundratice – Smlouvy o dílo
s vítěznými uchazeči byly podepsány
a kundratické spolky chystají vyklízení
objektu.
Výměna svislých oken č.p. 300/301 Byl
schválen stavební dozor investora: p. Milan
Horák, SHK s.r.o. Po seznámení se stavební dokumentací bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele/dodavatele oken
a s montáží spojené zednické práce. Během
stavby budou opraveny některé balkony.
Zastupitelé na návrh starosty prodloužili

poskytování příspěvku na ochranu obyvatel před hlukem z nákladní automobilové
dopravy do konce roku 2014 za nezměněných podmínek a parametrů. Schváleno
všemi hlasy.
Starosta předložil návrh pravidel, na základě kterých bude poskytován nenávratný
příspěvek na vybudování individuálních
čistíren odpadních vod. Příspěvek ve výši
50% skutečných nákladů nejvýše však 50
tis. Kč bude poskytnut jen těm majitelům
nemovitostí určených k trvalému bydlení a s trvalým a skutečným (nejméně
jeden rok před podáním žádosti) pobytem v příslušné nemovitosti. Nemovitost
se rovněž musí nacházet v místě, kde není
možné její připojení na veřejnou kanalizační síť a částka bude vyplacena po pravomocném rozhodnutí o kolaudaci stavby
ČOV po předložení finančních dokladů
o platbě, resp. úhradě.
Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy
o provedení deratizace ve všech třech katastrech obce. Deratizaci provede na náklady
obce firma 3D, Na Strži 921, Nová Paka
v termínu od 1. dubna do 31. května 2014.
Zastupitelstvo se na svých březových zasedáních zabývalo mimo
jiné těmito body:
Informační centrum a WC k cyklostezce.
Na kontrolním dnu 27.2.2014 bylo zjištěno, že ve stavbě není možno pokračovat
bez dopracování stavební dokumentace,
současně bylo dohodnuto opravit všechny nedostatky a ohrožující nedodělky po
předchozím dodavateli (Helios Bau). Po
předběžných ústních konzultacích s požárním specialistou firmy Provod, firma Stavko pokračuje zastřešením objektu a následně dalšími stavebními činnostmi. Boční
opěrné zdi, případně jiné přijatelné řešení
pro sanaci svahu při okrajích budovy bude
projednáno na kontrolních dnech stavby.
Rekonstrukce restaurace Slávie. Stavba probíhá dle schváleného harmonogramu a je prováděno pokládání dlažby,
obkladů a vnitřních omítek, rekonstrukce
plynové přípojky, elektro a datové rozvody, zařízení kuchyně a pod. Projektant
Ing. Kožnar předal konečný návrh řešení
zařízení penzionu. Na zhotovení vybavení čtyř pokojů penzionu byly osloveny
firmy: Truhlářství Ing. Miroslav Cincibus,
Kundratice a Dřevo-ateliér Buday a Sádek,
Nádražní č. 92, Semily. Na následujícím
zasedání byly před přítomnými zastupiteli
otevřeny jejich nabídky: Truhlářství Ing.
Miroslav Cincibus, Kundratice, s nabídkovou cenou 538 900, – Kč a Dřevo-ateliér
Buday a Sádek, s nab. cenou 535 540, – Kč
(ceny vč. DPH). Zastupitelstvo s ohledem
na zadávací podmínky, kde rozhodujícím kritériem je stanovena cena, rozhodlo

Podesty pro tři nové chatky na koupališti a budování ohniště.

všemi hlasy o vítězi výběrového řízení na
dodávku vybavení penzionu: Dřevo-ateliér Buday a Sádek. Do výběrového řízení na provozovatele restaurace Slávie se
v prodlouženém termínu přihlásil jeden
uchazeč: Marek Hruška, Semily Husova č.p.
82, se spolupracující osobou p. Martinem
Kovářem Košťálov č.p. 172. Proběhla též
prezentace záměru uchazeče a odpovědi na
dotazy zastupitelů. Dotazy se týkaly především zaměření restaurace, počtu zaměstnanců, trvalého bydliště hlavního zájemce,
plánovaných druhů piv, příkonu elektrického vybavení kuchyně, odpovědnosti spolupracující osoby, atd. V závěru tohoto bodu
po samostatné diskuzi, ve které nepadly
žádné výhrady k zájemci, bylo všemi hlasy
přítomných zastupitelů rozhodnuto uzavřít
Nájemní smlouvu (smlouvu o pronájmu
dle záměru zveřejněného dne 13. ledna
2014) s p. Markem Hruškou, Semily Husova č.p. 82, místostarosta připraví návrh
takové smlouvy do 15. dubna 2014
Kanalizace a ČOV. Hodnotitelská komise na
výběr technického dozoru stavebníka (TDS)
ukončila svoji činnost a doporučila zadavateli Svazku obcí Košťálov – Libštát uzavřít
smlouvu s firmou Sdružení firem TDS –
Košťálov a Libštát s vedoucím účastníkem
sdružení Ing. Tomášem Melicharem, se
sídlem Praha 6, a druhým účastníkem sdružení společností AQUA-KONTAKT Praha,
v.o.s., Husova 112, 551 01 Jaroměř. Hodnotitelská komise na výběr zhotovitele stále
vyhodnocuje nabídky a v současné době
obeslala vybrané uchazeče k zdůvodnění
podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Vzhledem k náročnosti a rozsáhlosti takového posuzování a i pořízení
posudků, bylo další zasedání komise přeloženo na 25. března 2014. Místostarostka se

dotazovala starosty, zdali je k nahlédnutí
prováděcí dokumentace na stavbu a další
zastupitelé se pozastavovali nad délkou
výběrového řízení. Místostarosta odpověděl, že prováděcí dokumentace byla vypracována Ing. Zdeňkem Hudcem a je součástí
zadávací dokumentace výběrového řízení
na zhotovitele a dále uvedl, že délka řízení
je ovlivněna především rozsáhlostí předložených nabídek uchazečů, vysokou předpokládanou hodnotou díla a nutností krajně
odpovědného posouzení všech rozhodujících položek s ohledem na případné odvolání nespokojeného uchazeče a následné
posuzování odvolání Úřadem pro hospodářskou soutěž. Závěrem místostarosta
prohlásil, že dle sdělení odborné firmy
(PROVOD) je stále termín zahájení stavby
přijatelný pro zdárné a dle podmínek dotace
akceptovatelné ukončení stavby.
Obecní dům Kundratice – Smlouvy o dílo
s vítěznými uchazeči byly podepsány a celá
dokumentace k poskytnutí dotace (akceptace žádosti již proběhla) byla předána na
SFŽP. Objekt je díky brigádnické činnosti TJ Sokol a SDH Kundratice připraven
(vyklizen) pro stavbu a převzetí objektu zhotovitelskou firmou D-BAU Semily
a EGB Projekt proběhne za přítomnosti
stavebního dozoru investora Ing. Ondřeje Zummera ve středu 26. března 2014.
V diskuzi zazněl požadavek na kontrolu
střechy hlavní budovy a prověření stavu
dosud zakryté stropní konstrukce 2NP.
Výměna svislých oken č.p. 300/301
Místostarosta předložil zastupitelstvu
k projednání návrh zadávací dokumentace do výběrového řízení malého rozsahu
na výměnu oken a hlavních vchodových
dveří – Výměna výplní otvorů na č.p. 300
a 301 v Košťálově. Zastupitelstvo zadávací
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Velmi dobře probíhá rekonstrukce restaurace Slávie, kterou provádí ﬁrma Stavko-Jiří Kotas.
V horním patře budou 4 pokoje penzionu. Ukončení stavby je plánováno na konec května
a slavnostní otevření na počátek července 2014.

dokumentaci schválilo všemi hlasy a dále
rozhodlo oslovit pro předložení nabídky
tyto čtyři firmy: Jiří Mihalo, Jizerská 553,
513 01 Semily, Vekra – Window Holding
a. s., Kotíkova 286, 509 01 Nová Paka,
Okna Tanvald, s.r.o., Krkonošská 179,
Šumburk nad Deskou, 468 01 Tanvald, PFT
s.r.o., U Javůrkovy louky 567, 506 01 Jičín.

Prohlídka místa stavby proběhne v pondělí
31. března 2014, termín pro předání nabídek uchazečů je 18. dubna 2014 a otevření
obálek na zasedání zastupitelstva je plánováno na 21. dubna 2014. O vítězi bude
rozhodnuto na následujícím zasedání po
kontrole nabídek stavebním dozorem p.
Milanem Horákem, předpokládaný termín

vlastní realizace je stanoven na květen až
červenec 2014.
Chatky na koupališti, zpevněná plocha,
sprchy, ohniště – Místostarosta informoval,
že v současném období probíhají dokončovací a terénní práce na třech základových
deskách pro nové chatky a je zhotovováno
nové společné ohniště v horní části areálu.
Tyto práce provádí firma Alena Šlesingerová ze Semil. Montáž chatek proběhne dle
uzavřené SoD do 20. dubna 2014. Současně
probíhá rekonstrukce venkovních sprch při
bočním vstupu do bazénu, zednické práce
provádějí pánové Petr Čurda a Jiří Diviš
a další odborní dodavatelé. Na zpevněnou
plochu podél hlavní komunikace (vpravo
směrem do kopce) vypracuje firma Alena
Šlesingerová cenovou nabídku. Starosta
informoval, že bylo jednáno s majitelem
pozemku severně od koupaliště s tím, že
jednání budou pokračovat.
Starosta PaedDr. Miloslav Janata v návaznosti na minulá zasedání seznámil zastupitele s vývojem jednání o změně „příslušné“
pošty pro Kundratice. V současné době je
tato část příslušná k poště Mříčná, resp.
Jilemnice. Vzhledem k místní příslušnosti
i spádovosti ke Košťálovu rozhodlo zastupitelstvo na minulém zasedání o zahájení jednání se s.p. Česká pošta o změně.
Místostarostka Lenka Cincibusová sdělila k tomuto postupu ostré výhrady, které
se týkaly především zbytečnosti takové

Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU se uskuteční:
v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 24. května
2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb:
Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v Základní škole v Košťálově, 512 02 Košťálov
čp. 128. Pro voliče bydlící (s trvalým pobytem) v Košťálově, Čikváskách a Valdicích.
Telefon pro kontakt s OVK č. 1 Košťálov ve
dnech voleb: 481 689 225
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost

v Obecním domě v Kundraticích (bývalá MŠ),
Kundratice čp. 134 . Pro voliče bydlící (s trvalým pobytem) v Kundraticích.
Telefon pro kontakt s OVK č. 2 Kundratice
ve dnech voleb: 734 856 204
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ
DERATIZACE NA ÚZEMÍ OBCE
Zastupitelstvo obce Košťálov na svém zasedání dne 24. 02. 2014
rozhodlo provést deratizaci v katastru obce:
1. V termínu od 1. 4. 2014 – 15. 5. 2014 zajistí obec Košťálov na
území obce provedení deratizace. Deratizaci provedou pracovníci
výlučně pro tuto činnost způsobilí.
2. Vlastníci, nájemci a odpovědní správci všech veřejných
a obytných budov, provizorních staveb, skladišť, kůlen, inženýrských sítí, vodohospodářských děl a ostatních stavebních
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zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
S případnou žádostí o vyslání okrskové volební komise s volební schránkou se
můžete obrátit na náš obecní úřad – tel.: 481
689 200 nebo 734 856 204 nebo v den voleb
na výše uvedená telefonní čísla okrskových
volebních komisí.
OÚ

a pozemkových parcel na území obce Košťálov se vyzývají, aby
oznámili na Obecním úřadě v Košťálově zvýšený výskyt myší
a potkanů na uvedených místech, a to nejpozději do dvou dnů ode
dne zahájení celoplošné deratizace.
3. K usnadnění úspěšného hubení myší a potkanů a k omezení
jejich nového výskytu je doporučeno provést ve vlastních nebo
spravovaných objektech tato všeobecná opatření:
- Vyčistit objekty od všech nepotřebných předmětů.
- Udržovat objekty v čistotě a pořádku, aby nemohly potkanům
a myším poskytovat úkryt nebo obživu.
- Uskladnit nebo urovnat ostatní předměty tak, aby byly
přehledné a snadno přístupné pro založení hubící návnady.

změny a nutnosti výměny úředních listin.
Ostatní zastupitelé tyto výhrady nesdíleli
a tak v jednání bude pokračováno. Starosta PaedDr. Miloslav Janata na následujícím
zasedání seznámil zastupitele s vývojem
jednání o změně „příslušné“ pošty pro
Kundratice a přečetl odpověď České pošty,
s.p., ve které se uvádí: „Ke dni 1. 5. 2014
bude provedena změna ukládací pošty
pro Kundratice z pošty Mříčná na poštu
Košťálov. Po tomto datu budou veškeré
oznámené zásilky uloženy na poště Košťálov. Dodávání zásilek bude i nadále zajišťovány pracovníky dodejny Jilemnice“.
V praxi to tedy znamená, že si kundratičtí
občané a podnikatelé si nemusí měnit nebo
aktualizovat svoje jakékoli doklady a listiny a nepřevzaté zásilky budou připraveny
k vyzvednutí na košťálovské poště. Česká
pošta bude všechny kundratické adresáty
informovat svými letáky.
Starosta přeložil návrh rozpočtu Obce
Košťálov na rok 2014. Rozpočet byl připravován v zastupitelstvu obce od prosince 2013
a je navrhován jako schodkový s příjmy ve
výši 40 733 tis. Kč a výdaji ve výši 68 610
tis. Kč. Schodek rozpočtu bude kryt zapojením přebytku z hospodaření v minulých
letech ve výši 27 877 tis. Kč. Výše rozpočtu
(deficitu) odráží úhradu vlastních prostředků k dotaci na kanalizaci a ČOV. Rozpočet
Obce Košťálov na rok 2014 byl schválen
všemi hlasy přítomných zastupitelů.

Stavební ﬁrma D-Bau ze Semil začala stavbou lešení zateplovací práce a výměnu oken
(ﬁrma EGB navíc i výměnu kotle a ústředního topení) na Obecním domě v Kundraticích.

Místostarosta předložil zastupitelstvu
návrh vzorové nájemní smlouvy na nájem
bytů v majetku obce. S novými nájemníky
musí být v letošním roce v době platnosti
nového Občanského zákoníku uzavírána nájemní smlouva dle tohoto zákona.
Smlouvy uzavřené v minulosti zůstávají
v platnosti, ale i na ně se v přiměřené míře
vztahuje nový Občanský zákoník. Návrh

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
v naší obci proběhne v sobotu 7. června
2014 na stanovištích:
Kundratice před bývalou prodejnou Jednoty 14:25 – 14:35 hod.
Košťálov před prodejnou autodílů p. Bareše 14:45 – 15:00 hod.
přijímány budou následující druhy odpadů:
– léky všeho druhu včetně mastí
– domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky
a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů
a škůdců atd.) vše řádné označené!
– zbytky starých barev, obaly od barev

- Odpadky těch druhů potravin, které nelze jinak hospodářsky
využít, ukládat do sběrných nádob tak, aby byl zamezen přístup
potkanům a myším k tomuto zdroji obživy.
- Ukládat potraviny a krmivo tak, aby k nim potkani a myši
neměli přístup.
- Otvory, vedoucí k zahnízdění potkanů v objektech, je nutno
před ukončením hubení opravit.
- Umožnit pověřeným pracovníkům provádějícím deratizaci
(pracovníci firmy Sdružení 3 D, Nová Paka, Na strži 921, 509 01
Nová Paka, Helena Linková, tel.: 607 151 252) vstup do objektů
a položení nástrah.
4. Deratizace bude provedena tzv. „pulzační metodou“, dle

vzorové nájemní smlouvy byl schválen
všemi hlasy. Vzorová nájemní smlouva dle
NOZ je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

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

– televizory, ledničky, zářivky
– všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
– upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
– olejové ﬁltry a další zaolejovaný materiál
způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně
pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle
kterého bude zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanovišti před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s. r. o. na telefonním čísle 483 312 403.

metodického návodu hlavního hygienika ČR ze dne 24. 10. 1994.
Hubící návnady budou pokládány na všech místech předpokládaného výskytu potkanů a myší po celou dobu deratizace, přičemž
musí být postupováno tak, aby návnady dle možnosti nebyly
přístupny lidem nebo domácím zvířatům.
5. Likvidaci nalezených uhynulých potkanů a myší zajistí firma
Sdružení 3D Nová Paka, která bude v dané lokalitě deratizaci
provádět. Jiné způsoby likvidace uhynulých zvířat jsou nepřípustné. Zdůrazňuje se zákaz odkládání těchto zvířat do odpadkových
nádob či košů nebo na místa veřejně přístupná.
OÚ
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Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru
obce Košťálov za rok 2013
V prvních dnech roku 2014 bylo na
Obvodním oddělení Policie České republiky v Semilech provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru obce
Košťálov, za uplynulý kalendářní rok 2013.
Během roku 2013 bylo na OO PČR Semily prošetřováno celkem 21 trestných činů
a 24 přestupků. Ve srovnání s rokem 2012,
kdy bylo na OO PČR Semily prošetřováno
celkem 16 trestných činů a 24 přestupků,
tedy došlo k navýšení počtu spáchaných
trestných činů o 5 skutků. Trestná činnost
v Košťálově za rok 2013 statisticky stoupla
v porovnání s rokem 2012. Avšak s ohledem
na objasněnost lze konstatovat, že je bezpečnostní situace v Košťálově v pořádku.
Z celkového počtu 21 trestných činů se
u devíti případů i přes provedení všech
dostupných úkonů ze strany policie nepodařilo dostatečně prokázat, že se skutku
dopustila určitá osoba. Ve všech případech
se jednalo o majetkovou trestnou činnost,
kdy ve čtyřech případech šlo o vloupání
do objektů. Dále se jednalo o případ odcizení motocyklu, odcizení osobního automobilu, odcizení kanystrů s motorovou
naftou, zatajení nálezu mobilního telefonu
a odcizení turistické lavičky.
Ve zbylých dvanácti případech bylo provedeným šetřením u dvou skutků kvalifikovaných jako přečin ublížení na zdraví zjiš-

těno, že se nejedná o trestný čin, ani jiný
správní delikt. U ostatních deseti skutků se pachatele podařilo zjistit. Ve dvou
případech se jednalo o přečin porušování
domovní svobody a ve dvou případech
o krádež kovového materiálu. Dále šlo
o přečin zanedbání povinné výživy, odcizení motorové nafty z vozidla, ohrožení
pod vlivem návykové látky. Ve zbylých
třech případech se jednalo o pachatele
prověřované kriminálkou Semily.
Co se týče prošetřovaných 24 přestupků,
tak se v devíti případech podařilo zjistit pachatele a to u pěti přestupků proti
občanskému soužití, u přestupku proti
majetku (poškození dveří bytu) a u tří
přestupků v dopravě (2x řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu a 1x řízení
vozidla bez oprávnění). Tyto byly oznámeny k projednání příslušnému správnímu orgánu. U ostatních patnácti skutků se jednalo o přestupky proti majetku,
kdy se pachatele zjistit nepodařilo. V šesti
případech šlo o odcizení motorové nafty,
ve třech případech o odcizení registrační značky vozidla a ve třech případech
o odcizení kovového materiálu Dále došlo
k poškození osobního automobilu, poškození přípojky internetu a odcizení PHM
nezaplacením.
Ve spolupráci s DI Semily bylo několikrát

provedeno měření překročení nejvyšší
povolené rychlosti v obci, kdy bylo zjištěno celkem 23 přestupců. Tyto přestupky byly vyřešeny v blokovém řízení. Pro
zajímavost, nejvyšší naměřená rychlost
v Kundraticích byla v roce 2013 úctyhodných 93 km/hod. Sami si domyslete,
jaký by byl následek střetu tohoto vozidla
s chodcem.
Naše statistky dokazují, že vysoké procento všech případů spáchaných v našem
obvodě tvoří přestupky a trestné činy
na úseku majetku. Nad tím je třeba se
pozastavit. Častým důvodem, a z pohledu policie zcela zbytečným důvodem
odcizení věcí, je nedostatečná pozornost a opatrnost občanů při zacházení se
svým majetkem. Rizikovou skupinou jsou
mladí lidé s mobilními telefony uloženými v otevřených kapsách. Telefony poté
končí v rukou jiných uživatelů. V další
skupině jsou osoby vlastnící majetek ve
venkovních nezabezpečených prostorách.
Nejrizikovější skupinou ale nadále zůstávají zákazníci v prodejnách. Slevové akce
na zboží hypnotizují oči zákazníků tak,
že při nakupování zcela zapomínají na
svá příruční zavazadla a nákupní vozíky.
Z tohoto důvodu provedli v předloňském
a loňském roce naši kolegové preventivní činnost se zaměřením na odkládání

Jak to žije ve Spolku pro kulturu?
Naše účast na plesech
Na pozvání hasičů z Chuchelny jsme 22. února jely na ples
s vystoupením „Šenkýřka“. O dopravu se postarali M. Havlík
a D. Jonová, která s námi sestavu nacvičila.
Za vystoupení jsme byly odměněny dlouhým potleskem. Řízek
a bramborový salát byl pro některé z nás nad naše síly. Vracely
jsme se s několika výhrami z tomboly a dobrým pocitem, že
jsme byly úspěšné.
Se stejným pocitem radosti jsme se vracely i 15. března ze Slané,
kde jsme na plese divadelníků také zabodovaly. Jen tak dál,
dobré legrace není nikdy dost! A že si ji užíváme.

Upravené stoly s pohoštěním čekaly v hasičárně v Košťálově na
příchozí návštěvníky. Oslava byla ve velkém stylu, kdy kromě
svátku žen jsme s Růženkou Rudišovou oslavili i její narozeniny. Zpestřením bylo losování výher tomboly, vyhlášení nejzdařilejší květinové výzdoby vlasů a improvizovaná gratulace Růže.
S hudbou pana Boháčka jsme se bavili do podvečerních hodin.
Velké díky patří všem, kteří se přičinili o hezkou oslavu a Růžence Rudišové za její štědrost.
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Návštěva divadla
8. března v sokolovně sehrál divadelní soubor ze Slané hru „Až
se zhasne“. Nacvičení hry byla pro herce pěkná „kláda“, protože
celé představení sehráli ve čtyřech lidech.
Zaplněný sál je odměnil za herecké výkony potleskem s několika děkovačkami.
Libuše Krejčová

příručních tašek v prodejnách. Činnost
probíhala v civilním oblečení, aby zákazníci nemohli cokoliv předvídat. Výsledky byly alarmující. Během akce cca 10
minut přišla zákaznice o svou kabelku
nebo peněženku. Nepatříte do této skupiny i Vy? Nákupní vozíky a košíky slouží
pouze pro ukládání zboží.
Osvojte si prosím doporučené desatero
bezpečnostních pravidel a dodržujte je
bez výjimky. Zákon schválnosti a nenechavé ruce zlodějů si žádnou výjimku
nepřipouští.
1) Stále střežit a mít při sobě své příruční
tašky a průběžně kontrolovat jejich obsah.
2) Nevystavovat obsah tašek na obdiv
druhým /mobilní telefony, peníze, kreditní karty, parfémy apod./ – telefonovat
lze stranou od ostatních osob, peníze
a platební karty si lze rovněž připravit bez
očí možných zlodějů.
3) Nákupní vozíky a košíky používat
výhradně pro ukládání nakupovaného
zboží.
4) Cizím osobám důvěřovat a zvát je do
svých obydlí jen s velkou rozvahou. Slušný člověk nebude za každou cenu lpět na
vpuštění do jeho obydlí a Vaší důvěře při
sdělování osobních informací – adresa
bydliště, telefon, výše příjmů, zda žijete
sami apod.
5) Na málo frekventovaných a špatně
osvětlených místech být bez doprovodu
obezřetný, pokud možno se jim vyhnout.
6) Do restaurací a jiných zařízení nosit
jen hotovost v předpokládané výši útraty.
7) Nenechávat ve vozidlech jakéko-

liv doklady, peníze, elektroniku a jiné
hodnotné věci. Vaše vozidlo není trezor!
8) PIN kódy k platebním kartám neponechávat společně s platební kartou.
Nejlepším řešením je si PIN zapamatovat.
Z hlavy Vám ho nikdo nevyčte.
9) Při nakupování přes internet od Vámi
neotestovaných prodejců nehradit zboží
předem na bankovní účet. Slušný prodejce souhlasí s úhradou formou dobírky.
Evidujeme strmý nárůst těchto podvodů.
10) Být všímavý, pozorný a předvídat
možné nebezpečí kdykoliv a kdekoliv.
Věřím, že k tomuto desateru přibydou
i vaše vlastní pravidla vyplývající z vašich
každodenních zkušeností.
Každoročně upozorňuji a varuji převážně starší občany, kteří bydlí sami a často
se stávají „snadnou kořistí“ pro různé
podvodné prodejce, řemeslníky, zaměstnance výherních společností a lidí,
prezentujících se jako zástupci energetických společností. Důvěřivý senior často
podlehne nabídkám nejkvalitnějšího
zboží, různých služeb a jiným smyšleným
báchorkám těch, kterým jde pouze o to,
odlákat jejich pozornost a poté se zmocnit
třeba i celoživotních úspor.
Stejně tak apeluji na zmíněné desatero
u stále rostoucích podvodů za pomoci
sítě internet. Úspěšný podvod je ukázkou
důvěřivosti zákazníka. Často riskujeme
s domněním, že nám se to přece nemůže stát. Policie pak má před sebou běh
na dlouhou trať. Podvody nevznikají jen
při nakupování zboží, ale i při uzavírání

půjček a cestovních smluv. Každá společnost nabízející výhodné půjčky za předem
uhrazený poplatek je přinejmenším podezřelá. Osoba v nouzi si nemůže dovolit
uhradit několikatisícové poplatky a až
poté získat půjčku. Pokud při nakupování
či uzavírání smluv váháte, nejdříve ověřujte – obchodní rejstřík, recenze zákazníků,
insolvenční rejstřík apod. Vše záleží jen na
Vašem přístupu.
Závěrem bych chtěla všechny spoluobčany
požádat o zvýšenou pozornost vůči cizím
a podezřelým lidem, jejich kvalitní popis
popř. poznamenání registrační značky
jejich vozidel, ale například i jejich vyfotografování. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak zabránit spáchání
případného protiprávního jednání, popřípadě dostižení pachatele je včasné telefonické oznámení na bezplatnou linku Policie ČR: 158. Za sdělení Vašich poznatků
budeme nesmírně rádi, neboť tento druh
spolupráce občanů s vyšetřujícími policisty bývá základem úspěšného vyšetření
případu.
Velké díky patří občanům, kterým není
bezpečnostní situace v obci lhostejná,
nezahálí a projevují zájem o dění v obci
a pomáhají při odhalování a objasňování
přestupků, trestných činů a jejich pachatelů. Taktéž velké díky za ochotu a spolupráci patří pracovníkům Obecního úřadu.
nprap. Jana Sieglerová
npor. Bc. Petr Hýsek

Jak nám to šlape?
Chůze je jedním z prostředků, jak i v pokročilém věku
zachovat provozuschopnost lidského organismu. Tak
náš Turist senior club zahájil na Nový rok další, již čtvrtý ročník, výletů po blízkém i vzdálenějším okolí Košťálova novoročním výstupem na Kozákov. Abychom
trochu rozhýbali tělo, následoval další vrcholový
výstup, a to na Tábor, vycházka po sněhovém poprašku z Roztok přes Kruh, Černé moře a Libštát. Absolvovali jsme výšlap podél Stružineckého potoka Pohořím
na Nedvězí, Slanou, Bořkov a Čikvásky. V únoru jsme
podnikli vycházku z Bělé na Císařskou hůrku, Bryndov
a Libštát; ze Stružince přes Tuhaň, Bezděčín a Veselou
do Rovenska p/T.; z Turnova na Hlavatici, Valdštejn,
Kopicův statek, Vyskeř a z Roprachtic od rozhledny
„U borovice“ přes Škodějov, Loukov a Bystrou k penzionu „U borovice“ na Kamínku, kde pro nás Davidovi
připravili výbornou polévku na posilnění po dlouhé
túře. V březnu následovaly výlety na Drábské světničky, rozhlednu Maják v Příchovicích a Riegrovu stezku.
Do prvního jarního dne máme v nohách 150 kilometrů
a těšíme se na jaro.
Karel S.
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Milan Havlík, místostarosta, 28. 3. 2014

Obrací se na nás zastupitele v současném období mnoho občanů
Košťálova, Kundratic i Čikvásek, jak to je s tou kanalizací: „Bude
se stavět? Nebo nebude? A kdy se začne? Proč se ještě nezačalo?
... tak jsem se pokusil písemně odpovědět na nejčastější dotazy:
Bude se tedy stavět?
Jednoznačně bude, máme závazný
příslib dotace ze Státního fondu
životního prostředí (SFŽP), máme
prostředky na spoluúčast k dotaci,
máme taky všechna stavební povolení. Nemáme ovšem ukončené výběrové řízení na generálního dodavatele
stavby, tedy na toho kdo to bude
stavět.

Proč to se to výběrové řízení
tak vleče?
Výběrové řízení pro zakázku za skoro
150 miliónů korun musí probíhat podle zákona a ten je složitý a komplikovaný, má mnoho zadávacích, doručovacích, vyčkávacích, vyjadřovacích
lhůt, z nichž jen nedodržení jednoho
nebo druhého, má za následek neplatnost všeho. A pak může nastoupit
úřad, přesněji ÚHOS, který nám za
porušení čehokoli může dát pokutu
jako Brno, když už sídlí v Brně.

Co znamená, že se ten, co
nevyhrál výběrko, odvolá?
No, nejdříve se ten zhrzený uchazeč
zdarma odvolá k našemu starostovi.
Pokud se starostovým rozhodnutím
nebude uchazeč spokojený, tak se odvolá k ÚHOSu, ale to už musí zaplatit
kauci (v tomto případě víc jak milion
korun). A úřad má celý měsíc na vydání předběžného opatření a celkem
skoro půl roku na další rozhodování.
Pro nás je důležitý ten měsíc, pokud
ono předběžné opatření nebude vydáno, můžeme s vítězem začít stavět.
Co když nám ÚHOS nedovolí stavět:
Tak to bohužel budeme muset poslechnout a momentálně nestavět.
Pak s tou naší dotací „spademe do
koše“ na SFŽP. A protože na kanalizace bude od Evropy stále dost
peněz na dotace (no prostě proto, že
ty naše splašky a s…ky tečou přece
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jenom k nim), tak nás z toho „koše“ co
nevidět vytáhnou a protože zbytek už
máme, tak budeme moci začít stavět.
Obecní prachy na tu spoluúčast si
schováme. Tady to odhaduju na odklad o cca 1 – 3 roky.

neplatí a menší, kteří už teď poctivě
platí. Provozní náklady sítě kanalizace a ČOV se zaplatit musí, ale zase
to nebude tolik, jako třeba v Semilech
nebo v Lomnici. Oproti nim to budeme mít asi za polovičku.

Co když mám svůj septik ve
stádiu rozpadu anebo mi vyprší nebo už vypršelo povolení
na vypouštění odpadních vod?

Co když se nebudu chtít připojit?

Septik bych se snažil zachránit,
jak se dá a v případě povolení lze
spoléhat na benevolentnost úřadu
v Semilech, který od nás ví, že Obec
Košťálov bude v nejbližší době stavět
a za většinu občanů to efektivně
vyřeší. A navíc se za vás v Semilech
případně i přimluvíme.

Kolik mě ta sranda bude stát?
tedy vlastní přípojka?
Projekt na papíře pro každého zadala
a zaplatí Obec. Vlastní stavbu přípojky – tedy díru do země, šachty,
potrubí si platí každý „baráčník“ sám
ze svého. A kdo to (přípojku) má delší
než 40 metrů, tak Obec platí i to, co je
nad těch 40m. Obec také plánuje vytvořit seznam ověřených ﬁrem, které
to umí a dělají to za přijatelné ceny.
Dá se velmi hrubě odhadnout, že metr
komplet (výkop i potrubí) přípojky
v běžném terénu bude stát 500 – 700
Kč za metr. Kdo si to sám vykope
a pak sám zahrabe, bude to mít o zemní práce levnější.

A kolik budu platit každý měsíc, tedy vodné a stočné?
Přepokládejme, že cena vodného se
dramaticky měnit nebude, není pro to
důvod. Jiné to je se stočným, kde podle kalkulace počítáme, že stočné se
bude pohybovat někde kolem 30 Kč
za kubík. Bude to tedy větší zvýšení
pro ty domácnosti, které stočné zatím

To je každého právo rozhodnout si,
jestli se budu o své splašky zákonným způsobem starat sám (tj. vybuduju vlastní čističku, budu se o ní
starat a platit její elektrické a další
provozní náklady) a taky budu
vodoprávnímu úřadu v Semilech dokladovat, jak dobře čistím. Anebo se
jednoduše, pravda za stočné, připojím
do kanalizace. A to nepočítám to, že
dům napojený na kanalizaci má na
realitním trhu vždy lepší cenu.

Kudy ty stoky vlastně vedou?
To se dá zjistit na www.kostalov.cz/
kanalizace a nebo si domluvit schůzku na Obecním úřadě se starostou
(tel. 733 129 639) nebo místostarostou
(tel. 734 538 413). Tam je dokumentace k dispozici a najdeme tam nejen
hlavní stoky, jejich zahloubení a další parametry, ale i vedení přípojek
k jednotlivým domům. Až se opravdu
kopne, tak zřídíme i telefonní číslo
na takové dotazy a pevné konzultační hodiny na obecním úřadě.

Co když se mi zdá, že mi blízkost výkopu poškodí stavbu,
nebo vůbec poškodí pozemek?
Před každým přiblížením stavby
kanalizace k vašemu domu bude
provedena pasportizace (kompletně bude zhodnocen stav před stavbou, základem je písemný protokol
s fotodokumentací), podobně to bude
i u pozemku. Ten musí být po ukončení stavby v daném prostoru uveden

Kanalizaci a čistírnu opravdu potřebujeme,
to abychom se nemuseli v 21. století stydět
za svoje „výtoky“! Na snímku místo pod
mostem přes Olešku pod Slávií

Místo (v popředí a vlevo), kde bude
postavena čistírna odpadních vod.
Pozemek je pod silnicí na dolním
konci Koštálova směrem na Semily.

do relativně původního stavu. O všem
jsou vedeny písemné protokoly.
Pokud stavba prochází ploty, i tyto
a jiné stavbou zasažené objekty budou obnoveny.

opravdu stojí – tedy na dohodě všech
čikváseckých.

Přípojka a nebo stoka mi jde
přes pozemek, přes záhon
nebo zahrádku, mám sázet
brambory? Nebo kam mám narovnat svoje dřevo na zimu?

V okrajových částech obce, kde není
ekonomické budovat dlouhou stoku
nebo přípojku, připravilo toto zastupitelstvo 50% dotaci – max. 50 tis. Kč
na vybudování vlastní ČOVky. Dotace
bude poskytnuta jen těm majitelům
domů určených k trvalému bydlení
a s trvalým a skutečným (nejméně
jeden rok před podáním žádosti)
pobytem v příslušném domě, tedy
nikoli pro domy určené k rekreaci.
S konkrétními podmínkami je třeba
se seznámit zvlášť.

Pokud doma nenajdete dokumenty,
které jste podepsali (a dostali jste
kopie), je třeba navštívit Obecní úřad
a informovat se o konkrétním vedení
i časovém harmonogramu stavby.
Z toho se dá usoudit, jestli budete
sklízet brambory, přesouvat kůlnu
nebo přerovnávat palivové dříví.

A co my na Čikváskách?
V této etapě se kanalizace u vás
stavět nebude, je sice vyprojektována i povolena. Vlastní stavba není
součástí této dotace pro její vyšší ﬁnanční náročnost proti malému počtu
připojitelných osob. Vyprojektován je
i vodovod, který, vzhledem k možnému nedostatku pitné studniční vody,
musí být stavěn souběžně. Hodně
také záleží na počtu domů a jejich
obyvatel a chalupářů, které o obojí

Ke mně kanalizace nevede,
pomůže mi někdo s mými
splašky?

Co když chci hned stavět nový
dům pro svoji rodinu?
Tak se zřejmě při územním a stavebním řízení dozvím, že pokud chci
kolaudovat svoji stavbu před dokončením a napojením na kanalizaci,
musím se o svoje splašky postarat.
Tedy si nechat navrhnout vyvážecí
jímku a tu pak zrušit anebo vybudovat vlastní ČOVku a tu pak po amortizaci zrušit a přepojit se do veřejné
kanalizace.

Držte nám i sobě
palce, ať to máme za
sebou, ať je všechno
pěkně funkční a taky
máme nové povrchy
chodníků a cest,
které jsme stavbou
poškodili.

X
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Rybářský
kroužek při ČRS
MO Košťálov –
Ohlédnutí za
minulým rokem
2013
Zimní období trávíme převážně ve sportovní hale v Libštátě. Věnujeme se nejen
tréninku házení na terče, ale i poznávačkám ryb a rostlin a rybolovným znalostem.
První víkend již tradičně soutěžíme
v rybolovné technice v Třebechovicích pod
Orebem. V jednotlivcích získáváme 1. 2. 6.

a 7. místo. Těšilo nás, že i předseda spolku,
který nás tam dovezl obecním tranzitem
sám viděl náročnost této soutěže.
V dubnu začínáme rybařit nejprve
v Levínské Olešnici a poté vyjíždíme do
campu Velký Vřešťov, kde trávíme víkend
v chatkách a odtud jedeme ještě na závody
do Holic u Hradce Králové. Na závodech
se potkáváme mezi prvními s panem Bačinou a s kamarády z Třebechovic. Letos sice
nejsme mezi prvními, přesto si odvážíme
krásné zážitky i hodnotné ceny.
Po návratu se připravujeme na hřišti
u hasičů na soutěž o Zlatou udici, jenž se
koná v Kopidlně.
Už první den po testech a podávačkách je
vidět, že soupeři jsou dobře připraveni. Říkáme si nevadí, doženeme body na rybolovu.

Ryby však braly velmi opatrně a v některých
sektorech vůbec. Takže družstvo nemohlo
dosáhnout vyrovnaného výkonu. Třetí den
– technika a terčové disciplíny. Přes veškerou snahu to nedalo než na páté místo.
I přesto jsme si setkání s přáteli velice užili
a prohloubilo to naše kamarádství, vztahy
a cit k přírodě.
V rámci našich sil se účastníme i brigád
a tak jdeme na Želechovský potok poskládat z kamenů splávky, aby malí pstroužci
lépe v tůních přežili.
Další akcí jsou pro nás rybářské závody
v Oboře v Lomnici nad Popelkou, které
řídil pan Petr Kubán za MO ČRS.
Nádherná rybařina na kvalitně zarybněné
vodě díky hospodáři panu Milanu Stránskému. Závody vyhrál Jarka Bláhů. Všich-

Stolní tenisté T.J. Sokol Košťálov
v mistrovských soutěžích r. 2013 – 2014
Sezóna mistrovských soutěží pro rok 2013 –
2014 byla zahájena v září r. 2013 a skončila
30. března 2014. V soutěžích v rámci Libereckého kraje a semilského okresu jsme
měli 4 družstva. V divizi žen LK nás reprezentovaly Vlasta Prášková, Renata Tůmová
a Míša Malá. Po čtyřech turnajích hraných
v Liberci a Turnově skončily na pěkném
2. místě v kraji.
O největší překvapení se postarali muži
v krajském přeboru 2. třídy, kde z 12 účastníků obsadili 1. místo s právem postupu do
nejvyšší krajské soutěže KP-1 LK.
Z 22 odehraných utkání bylo 19 vítězných,
dvě remízy a jedna prohra.
Skóre činilo 293 : 103 se ziskem 62 bodů.
Na tomto velice úspěšném výsledku se
podíleli hráči:
Jiří Dědek, Ivan Müller, Michal Honců,

Michal Ouhrabka, Vlastík Hlubůček,
Richard Krejčí a Jaroslav Kobrle.
Tento krásný výsledek našeho „A“ družstva
je příjemným darem k letošnímu výročí 45
let založení oddílu stolního tenisu v Košťálově.
V okresních soutěžích semilského okresu
soutěžila 2 družstva: v OP-1 muži + ženy
a v OP-2 muži + ženy. V OP-1 muži + ženy
„B“ družstvo skončilo na 7. místě. Nejvíce
se dařilo Milanu Pastorkovi, Jiřímu Najbrovi, Richardu Krejčímu, Jardovi Mórovi.
Za družstvo ještě hráli Vlasta Prášková,
Zdeněk Hochmal, Jaroslav Kobrle, Jiří Jůza,
Renata Tůmova a Pavel Mikule.
„C“ družstvo mužů a žen v OP-2 s 12
účastníky skončilo na 9. místě. Tuto soutěž
odehrála převážně naše mládež, která nabývá stolně tenisových zkušeností v mistrov-

ských soutěžích v rámci našeho okresu:
Míša Malá, Filip Malý, Ondra Chymek,
Pavel Mikule a Jarda Mikule.
Kádr tohoto družstva doplnili zkušení hráči
a hráčky Vlasta Prášková, Renata Tůmová,
Jaroslav Kobrle, Jiří Jůza, Zdeněk Hochmal
a Jarda Móro.
Tuto sezónu 2013 – 2014 mistrovských
soutěží můžeme hodnotit jako úspěšnou,
a to v době, kdy budeme slavit 45 let od
založení našeho oddílu v roce 1969.
Děkuji všem hráčům a hráčkám za půlroční trpělivost, za obětování sobot a nedělí
při mistrovských zápasech a v neposlední řadě děkuji sestře Věrce Seidlové, která
je v našem sportu nezbytnou součástí při
administrativních pracích.

DĚTSKÝ KARNEVAL 2014

Srdečně zveme
všechny bez rozdílu
věku na již 4. ročník
ORIENT PÁRTY, která
se koná v sobotu
14. června 2014
v Košťálově na hřišti
u sokolovny od 13:30h.

Vavrincovou
– dívky z místního Sokola pod vedením
Ivety a Renaty
– košťálovské dříve narozené tanečnice
vedené Danou Jónovou

22. 2. 2014 se v naší sokolovně konal
tradiční dětský karneval. Na 90 masek
s početným doprovodem se přišlo bavit,
tančit, soutěžit a dovádět.
Vybrat nejkrásnější masku je téměř
nemožné, nakonec na 1. místo si vystoupila krásná maličká čarodějnice, ale
všechny masky si zasloužily ocenění.
Chceme tímto poděkovat sponzorům za
finanční i věcné dary. Díky nim nikdo
neodešel s prázdnou a každá maska si
odnesla dáreček.
Také děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří se podíleli na organizaci karnevalu.
Příští rok se na Vás budeme opět těšit.
Daniela Pastorková, Katka Šaldová
a Jaroslav Kobrle
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Na letošním ročníku uvidíte nejen
všechny dívky z kroužku břišních tanců
pod vedením Zlatky a Lenky.
Dále v první části:
– tanečnice ze Železného Brodu pod
vedením Heleny Čihulkové
– Disco tance Semily vedené Andreou

Za T.J. Sokol
Jaroslav Kobrle

ve druhé části:
– profesionální tanečnice Azza Beya,
– Lenka Hornychová a skupina kurzistek ze Semil
– Azza Beya a Eva Shareefa se svojí
taneční skupinou z Mladé Boleslavi
A závěrem se těšte na Fire Show.
Vstupné dobrovolné, občerstvení
zajištěno a na nepřízeň počasí budeme
připraveni
Těšíme se, že přijdete

ni obdrželi pěkné ceny, které věnovala naše místní organizace.
Jsou tu prázdniny a pan Miroslav Picek nám dohodnul víkend v chatě
na rybníku Dolce u Trutnova. Nádherná příroda skvělá rybařina a ještě
lepší koupaní. Šéfem kuchyně byl pan Aleš Šádek a nám náramně chutnalo. Tímto mu za jeho umění děkujeme.
V září ještě rybaříme na rybníku v Kundraticích a na rybářských závodech v Polsku nás reprezentovali M. Borůvka, D. Sekera, T. Macháček
a L. Bobek, kteří za družstvo ČR přivezli pohár.
Na podzim ještě složíme pár splávků v Kundraticích na potoce a je tu
výroční schůze 80 let místní organizace, kde jsou odměněni všichni,
jež reprezentovali místní organizaci v soutěžích.
Děkujeme za podporu naší činnosti Obecnímu Úřadu Košťálov, Městu
Lomnice nad Popelkou, výboru naší organizace, trenérovi dětského
družstva panu Miroslavu Pickovi, všem sponzorům a rodičům dětí
z rybářského kroužku za pochopení a pomoc při zajištění námi pořádaných akcí.

KALENDÁŘ AKCÍ
NA ROK 2014
11. – 12. 4.

Výstava mysliveckých trofejí
v sokolovně Košťálov

19. 4.

Velikonoční tan. zábava, hraje SOUMRAK
BAND, sokolovna Košťálov, od 21h

30. 4.

Pálení čarodějnic v Kundraticích na hřišti

17. – 18. 5.

Za Český rybářský svaz MO Košťálov,
Milan Zajíc, vedoucí kroužku mládeže

Motocyklové závody ENDURO, koupaliště
a okolí lomu EUROVIA

Z činnosti místních včelařů

SOPTÍK, dětská soutěž v hasičském sportu,
hasičský areál Pod Kozlovem

24. 5.

Začátek loňského roku byla jedním slovem tragédie. Jaro 2014 je ale už
jiná káva a to v tom nejlepším slova smyslu. Po krásné (ne)zimně, kterou
včely určitě kvitovaly s povděkem tu máme naprosto optimální předjaří
a jaro. Ideálnost tohoto období charakterizuje časný a především vydatný
zdroj jarní snůšky, která slibuje tak kýžené plodování a následný rozvoj
včelstev. A pak je již nabíledni, že čím rychleji nám včelstva na jaře zesílí,
tím větší můžeme čekat medný výnos a to bez jakýchkoli nečekaných
nákladů nebo podněcovačů. Vše obstará přející počasí.
Bohužel, při bližším zkoumání se nám tu přeci jen pár problémů
ukáže. Nejen, že teplé jaro slibuje zvýšenou rojovou náladu. Nejen, že
nedostatek vody nejspíše negativně ovlivní množství nektaru z rostlin
a dřevin. Nejen, že leckterý meteorolog straší s květnovými mrazy. Ale
především se díky teplému počasí velmi dařilo a daří kleštíku včelímu
(Varroa destruktor), který je aktuálně asi největším strašákem včelařů.
Naše organizace ZO ČSV Libštát každoročně s varroázou bojuje. Jsou
vybíráni úsekoví důvěrníci, kteří předkládají léčiva. Zasíláme spadanou
měl k laboratorní expertíze. A i přes všechnu tuto snahu letos evidujeme
nárůst případů, kdy jsou včelstva tímto roztočem silně napadena.
Pokud ale počasí vydrží a občas trošku sprchne, aby se květy nalily
nektarem, tak můžeme čekat slušný včelařský rok. Vše je ale ještě daleko
a na výnosovou bilanci a na stanovení konečné ceny medu je opravdu
ještě nestoudně brzy.
David Kocour

TERMÍNY ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ V ROCE 2014 NA STANOVIŠTÍCH:
NÁDRAŽNÍ ULICE, PANELÁKY:
28.03.; 10.04.; 09.05.; 11.06.; 10.07.; 08.08.; 10.09.;
10.10.; 11.11.
LETNÁ, KUNDRATICE:
28.03.; 22.04.; 21.05.; 20.06.; 18.07.; 20.08.; 19.09.;
21.10.; 21.11.

Zápis dětí do mateřské školy Košťálov pro školní rok
2014/2015 je 24. 4. 2014 od 12,00 – do 16,00 hodin
Termín zápisu – přijímání žádostí k přijetí dítěte do mateřské
školy pro školní rok 2014/2015 je 24. 4. 2014 od 12,00 do 16,00
hodin. Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy a další informace k zápisu jsou zveřejněny na našich webových stránkách.
Žádost o přijetí je ke stažení (v záložce Dokumenty ke stažení)
nebo k vyzvednutí v mateřské škole.
Jana Krpatová, ředitelka školy

30. 5.

Taneční zábava SEVEN + host,
sokolovna Košťálov od 21h.

31. 5.

Košťálovský BUMBÁC,
areál Centra volného času,
od 13h, poř. Obec Košťálov

14. 6.

4. ORIENT PÁRTY, přehlídka břišních tanců
a nejen jich, od 13h, sokolovna Košťálov

21. 6.

Fotbalový turnaj Starých gard, hlavní
hřiště v Košťálově, od 9h, pořádá FK
Košťálov

28. 6.

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

30. 8.

Hasičský Memoriál v požárním sportu,
areál Pod Kozlovem, od 13h

30. 8.

Country večer v Kundraticích na hřišti,
od 18h, pořádá MS Skalice

31. 8.

Košťálovské kolo Podkozákovské ligy,
areál Pod Kozlovem, od 9h

06. 9.

Přehlídka dechových hudeb,
areál Pod Kozlovem, od 13h

06. 9.

Skoky do vody, H2O JUMP,koupaliště
Košťálov od 13h

Společenská rubrika
Láďo, blahopřejeme ti!

NARODILI SE

Fotbalový klub FK Košťálov blahopřeje panu Ladislavovi ŘÍHOVI k udělení
vyznamenání „Plaketa Dr. Jíry“. Nejvyšší fotbalové vyznamenání mu bylo
předáno 1. dubna 2014 v Praze jako ocenění jeho mimořádné a dlouholeté
činnosti ve fotbale.
V tomto roce Láďa završí téměř 50 let aktivní působnosti ve fotbalovém dění
v naší obci i mimo ni.

v listopadu 2013
Olze a Bohuslavovi Říhovým
z Košťálova dcera MARKÉTA
v prosinci 2013
Ludmile a Janovi Janouškovým
z Kundratic dcera KLÁRA
v lednu 2014
Marcele Sprosté a Jaroslavovi Hykovi
syn ONDŘEJ

Je tady den, ne není to sen.
Byl jsi vyznamenaný a my ti chceme dát dárek jediný,

v únoru 2014

abys šťastný, zdravý byl, s láskou k fotbalu v srdci žil.

Kateřině Riedlové a Dušanovi
Hankovi z Košťálova syn ALEX

Ať ti dneska všichni přejí, ať se s tebou krásně smějí.
S láskou v srdci miluj fotbal, i kdyby ti mnoho nedal.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v období od ledna do března 2014
tito naši spoluobčané:

Láska k fotbalu nejde přeci dát, ta se musí získávat.
Zvedáme číši, připíjíme. Že rádi tě máme, netajíme.
Láďo! Gratulujeme a jsme s tvým nezapomenutelným mottem:
„Košťálov do toho a jedéém“

Miloslava KOCOUROVÁ
Marie TRDLOVÁ

Za všechny fotbalisty a příznivce fotbalu

Růžena RUDIŠOVÁ

prezident FK Košťálov, o.s. Leoš Moravec

Bohumila DAVIDOVÁ
V pátek 28. března 2014 v 11 hodin byli na Obecním úřadě v Košťálově oddáni
Pavla Vávrová z Košťálova a Daniel Stehlík z Libštátu.
Mladé rodině přejeme, ať se jim i v manželském svazku daří nejméně tak dobře
jako dosud.

Jana VRBATOVÁ
Marie DOLENSKÁ

OPUSTILI NÁS
V prosinci 2013, v lednu a v únoru
2014 nás navždy opustili naši blízcí,
přátelé a spoluobčané:
Jitka MACHAČNÁ z Košťálova
Josef WAGENKNECHT z Košťálova
Marie KMÍNKOVÁ z Košťálova

OÚ

Poděkování
Děkujeme Vám všem, kteří jste se přišli naposledy rozloučit s paní Jitkou
Machačnou v kostele sv. Jakuba v Košťálově. Děkujeme za slova útěchy a podpory
a také za květinové dary.
Rodina

Josef POSPÍŠIL z Kundratic
František LUŽNÝ z Košťálova

Děkujeme všem za účast, květinové dary i za projevené kondolence na kremaci
našeho drahého zesnulého, pana Františka Lužného, která se konala dne
8. 1. 2014 ve smuteční síni v Semilech.
Zvláště bychom pak chtěli poděkovat SDH Košťálov za držení čestné stráže po celou
dobu rozloučení a panu Klímovi za velmi profesionální a srdečný smuteční projev.
Za celou zarmoucenou rodinu děkují manželka a obě dcery

Inzerce
PEDIKÚRA
Jiřičková Laďka, Košťálov 194
Komplexní péče o nohy
Pedikúra základní:
* vodní lázeň se solí * ošetření
zrohovatělé kůže, otlaků, mozolů,
kuřích ok * ošetření nehtů * peeling
* závěrečná masáž Cena: 200, – Kč
Doplňkové služby:
* lakování nehtů * francouzské

modelování * vytvrzení nehtů
UV lampou * regenerační zábal *
parafinový zábal
OBJEDNÁVKY Po – Pá 8,oo –
20,oo hod., So – Ne po domluvě
Možnost provedení služby i u Vás
doma!
„Dárkové kupóny na pedikúru“
Telefon: 739 031 051
e-mail: ladka.jirickova@seznam.cz

Sportovní a relaxační masáže
nabízím možnost masáží
v Košťálově č.p.345
nebo po dohodě u Vás doma
Přijďte si odpočinout a načerpat
novou energii.
těší se na Vás Radka Pastorková –
sportovní a rekondiční masérka
kontakt: r.pastorkova@seznam.cz
mob. 607 858 167, 723 258 983
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