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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se na lednových
zasedáních zabývalo především
těmito body:
Uzavření smlouvy na zajištění dopravní
obslužnosti s Libereckým krajem na rok
2015. Dle této smlouvy se Obec Košťálov
zavazuje uhradit částku 150 570,- Kč (90,Kč/ obyvatel Košťálova) jako příspěvek
na zajištění veřejné autobusové a drážní
dopravy.
Místostarosta Milan Havlík zastupitelům předložil k projednání vzor žádosti
o příspěvek na úhradu nákladů na soukromou část přípojky. Vysvětlil záměr tento
příspěvek vyplácet pouze těm, kdo se reálně připojí k nové kanalizační síti v letošním roce. Další podmínkou poskytnutí
příspěvku bude ověření stavby a přepojení
domu obcí autorizovanou osobou a taky
závazek uzavřít smlouvu o odkanalizování a povinnost platit včas a řádně stočné. Výše příspěvku bude záviset na délce
soukromé přípojky a počtu šachet na této
přípojce, bude pevně stanovena úhrada
Z průběhu stavby kanalizace.

Vážení
a milí
občané,
zimu máme za sebou, ač to tak venku
nevypadá.
Minulý měsíc zastupitelstvo schválilo
rozpočet obce Košťálov a Svazku obcí
Košťálov a Libštát na rok 2015. Samozřejmě v něm je největší finanční částka
určena na stavbu „Košťálov a Libštát –
kanalizace a ČOV.“ Během zimy stavba
kanalizace pokračovala, protože stavebním aktivitám počasí velmi přálo. Bohužel, přesto je dílo ve skluzu a s dodavatelskou firmou řešíme velmi složitou situaci
ohledně dodržení harmonogramu prací

a dokončení stavby dle smlouvy.
Výstavba hlavní stoky v některých
místech již proběhla a nyní se zhotovují přípojky jednotlivých domů. Ty zatím
ještě nejsou propojeny na hlavní stoku
z důvodu, jak je výše zmíněno, že její
stavba dosud není dokončena. Není
dokončena ani čerpací stanice a ČOV.
Ale již místy je možné začít s úklidem
a někteří občané tak činí. Za to jim velmi
děkuji.
Stavební firma má po stavbě uvést pozemky do původního stavu a dle možností,
které jim počasí a stav terénu dovolí, se
tak snaží.
Všem vám děkuji za trpělivost a pomoc
při dokončovacích pracích. Firma vám
buď na žádost dodá travní semeno a nebo
sama provede osev.
O průběhu stavby kanalizace vás i nadále
budeme informovat na zasedáních zastupitelstva a následně v zápise. Pokud přesto máte nějaké dotazy k této stavbě, volej-

te nebo se zastavte na obecním úřadě.
Pokud budeme znát odpověď, sdělíme
vám ji a nebo zjistíme, co a jak.
V těchto novinách je úplná informace
o postupu při stavě přípojek (viz. dále).
Letos bude akce dokončena. Ještě v tomto
roce a i v příštích letech budou následovat opravy a úpravy pozemků, tarasů,
místních komunikací a drobné údržby
staveb zasažených stavbou kanalizace.
Dokončené dílo si bude „sedat“ a ještě
i v dalších letech bude probíhat dosypávání výkopů.
Je a bude to období vyžadující trpělivost
nás všech. Také velkou toleranci, kterou
jste již projevili a za kterou vám znovu
děkuji.
Přeji vám pěkné jarní dny, hodně
sluníčka a pohodu.
Lenka Cincibusová,
starostka
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za 1m délky přípojky a 1ks revizní šachty.
Nebude vyžadován účetní doklad o nákupu materiálu nebo prací od firmy. Majitel
domu si může provést stavbu sám, příspěvek obdrží ve stejné výši jako by stavbu své
přípojky zadal stavební firmě.
Bylo schváleno končení nájemního vztahu s p. S.S. z důvodu nehrazení nájemného a služeb v minulém roce.
Dále místostarosta informoval o menší
povodni, která následkem oteplení a deště
zasáhla naši vesnici v sobotu 10. 1. 2015.
Vyjmenoval několik kritických míst:
1. Dům č.p. 75 – Doškařovi. Vlivem
nepropustnosti silničního propustku
došlo k zatopení všech sklepních prostor
vodou z polí, která nemohla řádně odtékat. Provizorní nápravu provedla správa silnic Libereckého kraje až v pondělí
12. 1., následovat musí důkladná oprava
celého propustku s omezením provozu na
této komunikaci II. třídy.
2. Stavba ČOV – Vlivem podmáčení došlo
k menším sesuvům půdy mezi vozovkou a objektem ČOV. Stavební firma po
prověření těsnosti nádrží urychlila práce
na zasypávání vnější strany obvodových
zdí stavby.
3. Domy vlevo pod „stružineckým“ mostem
– Tyto nebyly přímo ohroženy, majitelé však
poukazovali na vliv stavby čerpací stanice
na průtokové poměry Olešky a požadovali
následně na kontrolním dnu opatření proti
zhoršení odtokové situace.
4. Nepropustnost drážního propustku
nad Mórovými, České dráhy byly písemně vyzvány ke zprovoznění a vyčištění.
5. Správu silnic Libereckého kraje vyzveme k vyčištění příkopů v celé působnosti
obce. V místě stoky Y v dolní části Košťálova obnovení příkopů provede stavba
kanalizace firma Eurovia/Syner.
Starostka a místostarosta předložili zastupitelům k projednání a schválení Provozní a návštěvní řád Areálu Pod Kozlovem,
diskuze se týkala zákazu pobíhání a cvičení psů a počtu pořádaných akcí v denních
a nočních hodinách a poté byl řád schválen všemi hlasy.
Zastupitelé se seznámili s výsledky příjmů
za ubytování v Penzionu Slávie. Místostarosta uvedl, že nájemce restaurace (do
nájmu Penzion nepatří) řádně plní všechny závazky k Obci Košťálov dle uzavřené
nájemní smlouvy. Pak seznámil zastupitele s výší tržeb za ubytování v Penzionu v minulém roce – celkem 51 970 Kč.
Po odečtení přímých nákladů na energie
a služby pokojské je hrubý příjem za ubytování a rok 2014 celkem více než 39 tis. Kč.
Zastupitelstvo schválilo regulaci přistavování a odvoz velkoobjemových kontejnerů na
komunální odpad v naší obci za zvýhodně2

nou cenu přímo k domům žadatelů. Systém
je dosud nastaven tak, že zájemci s trvalým
pobytem v obci nebo majiteli rekreačního objektu v obci Košťálov s uhrazeným
poplatkem za likvidaci TKO je po zaplacení
částky 850 Kč do pokladny obecního úřadu
přistaven kontejner na dohodnuté místo
a po zaplnění odvezen bez další úhrady
na skládku. V minulosti došlo ke zneužití,
kdy bylo přistavování kontejnerů požadováno opakovaně a tyto byly používány
při přestavbě a rekonstrukčních pracích
převážně v rekreačních domech. Zastupitelstvo proto všemi hlasy přijalo návrh, kdy
zájemci z jednoho č.p. může být přistaven
pouze jeden kontejner za zvýhodněnou
cenu ročně a při jakémkoli zneužití nebo
ukládání nepovoleného odpadu může být
tato služba odepřena zcela.
Místostarosta informoval o průběhu stavby kanalizace a ČOV. Sdělil, že stavební
firma už přistoupila v prvních případech k budování veřejných částí přípojek
k domům. V současné době je třeba fyzicky
ověřit místo a hloubku napojení u jednotlivých domů. A také ověřit oddělení dešťové vody od splaškové, kdy splašková bude
přepojena do nové kanalizace a dešťová odvedena původní starou kanalizací
přímo do Olešky. Takto je třeba fyzicky
prověřit téměř všechny připojované domy.
Veřejnou část přípojky tj. přímo napojení
do stoky a vedení po volně přístupných
pozemcích pak provede stavební firma až
k plotu připojovaného domu, odkud již
stavbu provádí a hradí majitel připojovaného domu. Dále místostarosta uvedl, že
od stavební firmy zaznamenáváme intenzivní tlak na úhradu víceprací, kterému
se budeme snažit s odkazem na uzavřenou Smlouvu o dílo odolávat a svolit jen
při úhradě opravdu nepředvídatelných
nákladů. Taktéž bylo zmíněno jednání
s majitelem pozemku, který bude tvořit
zařízení staveniště čerpací stanice v dolní
části Košťálova. Zastupitelé se seznámili
s požadavky majitele, které nebyly malé
a bylo jim vyhověno. Zastupitelé obce
schválili uzavření smlouvy mezi Obcí
Košťálov a p. Romanem Adamírou, trvalé bydliště Košťálov č. 161 včetně dodatku
č. 1 upravujícímu rozsah plochy a odkaz
na uzavřenou nájemní smlouvu mezi
Společností Eurovia/Syner a p. Adamírou
o rozsahu zařízení staveniště.
Bylo schváleno poskytnutí příspěvku na
přepojení na novou kanalizaci ve výši 30
tis. Kč na číslo popisné pro č.p. 275, 276,
277 a 278, 279, 280 a později i pro č.p. 273
a 274 při celkových kalkulovaných nákladech cca 50 tis. Kč (kalkulace nabídkové ceny firmy Čech a Polák, s.r.o. ze dne
19. 1. 2015 v částce 47 836 Kč).

Zastupitelstvo se na únorových
zasedáních zabývalo především
těmito body:
Starostka Lenka Cincibusová a místostarosta Milan Havlík seznámili přítomné
zástupce organizací a spolků s rámcem
a prioritami rozpočtu obce Košťálov na
rok 2015. Navržen byl rozpočet vyrovnaný
výši 69 180 tis. Kč se zapojením prostředků uspořených v minulých letech ve výši
30 690 Kč. Hlavní prioritou rozpočtu je
stavba a dokončení kanalizace a ČOV
v letošním roce, uvedení do provozu
a obnova povrchů zasažených kanalizací.
Hlavní objem asfaltování však plánujeme provést spíše v roce následujícím po
usazení výkopových rýh. Dále chceme
prostředky vybrané na nájemném v plné
míře zpět investovat do obnovy bytového
fondu (např č.p. 37, …). V rozpočtu obce
jsou navrženy i prostředky na projektové práce především cyklopěší stezka do
Kundratic a do Slané – Bořkova a Semil.
Zastupitelé byli informováni o budování
veřejných částí přípojek před nebo případně za plot pozemku přiléhající k napojovanému domu. K přepojování samozřejmě dojde až po zprovoznění ČOV a hlavní stokové sítě. M. Havlík na závěr zmínil
také rozsah plánovaných částečných nebo
úplných uzavírek v naší obci. V tomto
pololetí dojde k úplné uzavírce na stoce
M (tj. od Jiřičkových, resp. od „výkupu“ přes křižovatku směrem k mostu Na
Hranicích), k menšímu omezení provozu
dojde následně na stoce K u horního rohu
objektu Trevosu. V koordinaci s plánovanou úplnou uzavírkou na „Pojizerce“
u Hájů nad Jizerou dojde k částečným
a výjimečně i úplným uzavírkám při
budování stoky K (přivaděč od benzínové pumpy do Kundratic a v Kundraticích). Úplné uzavírky v úsecích, kde není
možné provést pouze částečné uzavření
na semafory, bude plánováno do víkendů,
kdy je automobilová, především nákladní
doprava klidnější.
Starostka Lenka Cincibusová seznámila
přítomné s aktuálními žadateli o přidělení obecního bytu. Uvedla též, že koncem
března 2015 bude uvolněn byt velikosti
1 + 2 ve střešní nástavbě č.p. 301. Zastupitelé všemi hlasy rozhodli o přidělení
bytu 1+2 v č.p. 301 slečně Lucii Mečířové,
dosud trv. bydl. Libštát č.p. 22, dále bytu
1 +1 na Bucharce v č.p. 142 p. Tomáši
Tulachovi, dosud bytem Košťálov č.p. 279.
Starostka informovala zastupitele o novele
zákona č. 250/2000 Sb., která značně mění
podmínky přidělování dotací a příspěvků
na činnost organizací a spolků. Částka na
tuto podporu je pro rok 2015 v rozpočtu
obsažena, ale její vyplacení, resp. rozděle-

ní jednotlivým žadatelům nebude možné
provést. Místostarosta doplnil, že podle
této novely zákona bude nutné vyhlásit
programy/výzvy na poskytnutí dotace nebo podpory. Tato výzva i žádosti
jednotlivých žadatelů musí mít zákonné
formální náležitosti včetně přesně uvedeného způsobu hodnocení žádostí. Celý
tento systém je třeba připravit, v zastupitelstvu projednat a výzvy/programy
podpory vyhlásit a zveřejnit na dobu min.
90 dnů, jak to požaduje zákon a nejdříve
po 30 dnech po vyhlášení provést vyhodnocení žádostí.
Místostarosta také předložil návrh na
poskytnutí příspěvku na vybudování
soukromé části domovní kanalizační
přípojky. Původní návrh ve výši 120 –
150 Kč za 1m délky přípojky a 1500 –
2000 Kč za šachtu, byl po delší diskuzi,
ve které vystoupili především zastupitelé
PaedDr. Miloslav Janata a Zdeněk Kopecký, schválen v této podobě:
• 200 Kč příspěvek na 1m délky soukromé části přípojky jakékoli dimenze
(obvykle 150 mm, výjimečně 200 mm)
• 2000 Kč příspěvek na 1ks domovní
revizní průběžné nebo rozbočné šachty
(s obyčejným i pojízdným poklopem)
• Ověření počtu metrů a šachet obcí
autorizovanou osobou nebo projektantem košťálovské kanalizace.
• Musí se jednat o přípojku zcela novou,
na již vybudovanou- tzn. původní se
příspěvek nevztahuje
• Zdarma materiál na obsyp, bude připraven na četných vytypovaných místech
v obci k volnému odběru
• Provedení přepojení do 30 dnů od
výzvy Obce Košťálov na přepojení do
nové kanalizace
• Poskytování podpory pouze v letošním
roce
• Podpisy obcí autorizované osoby
osvědčující řádné položení potrubí před
zásypem a po přepojení
• Podpis smlouvy o odkanalizování
s provozovatelem nové kanalizace
• Řádné placení stočného po jeho vyhlášení, při porušení platební kázně v budoucím pětiletém období se bude příspěvek
celý vracet.

Zastupitelstvo se na březnových
zasedáních zabývalo především
těmito body:
Zastupitelstvo schválilo Rozpočet Obce
Košťálov na rok 2015. Rozpočet byl
připravován na lednových a únorových
zasedáních zastupitelstva. Byl navržen
a schválen ve výši 69 180 tis. Kč jako
schodkový, s příjmy ve výši 38 490 tis. Kč

Stavba kanalizace směrem „na Výsluní.“

a výdaji ve výši 69 180 tis. Kč. Schodek
rozpočtu bude kryt zapojením přebytku
30 690 tis. Kč z hospodaření v minulých
letech.
Byl schválen Grantový program Obce
Košťálov na rok 2015. Zastupitelé se měli
možnost s návrhem předběžně seznámit,
návrh jim byl zaslán mailem. Zastupitelé
ve svých vystoupeních navrhovali změnu
některých parametrů pro hodnocení
žádostí a doplnění dalších dvou programů (údržba techniky v majetku spolku
a příspěvek na úhradu spoluúčasti k státní
nebo krajské dotaci). Návrhy byly řádně
projednány, zastupitelé se měli možnost
ke všem bodům, parametrům, programům, podprogramům vyjádřit a poté
upravený návrh schválili všemi hlasy.
Místostarosta informoval zastupitele o průběhu stavby kanalizace a ČOV,
o budování veřejných částí přípojek
a postupu při budování soukromých částí
kanalizačních přípojek. Dále navrhl ustanovit odborné osoby, které osvědčí správnost provedení soukromé přípojky a její
přepojení do nové kanalizace. Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy tyto osoby: p.
Miroslava Doškaře, Jaroslava Poláka ml.
a Martina Mikulu ml. Podpisy o kontrole těchto obcí autorizovaných osob musí
být na žádostech o příspěvek na úhradu
nákladů soukromých částí kanalizačních
přípojek (jedná se o příspěvek ve výši 200
Kč za metr délky kanalizační přípojky
a 2000 Kč na 1ks revizní nebo odbočné
šachty).
Zastupitelé se seznámili s vývojem situace
kolem provozovatele restaurace Slávie. Ve
středu 4. března 2015 byl odpojen přívod
el. energie pro neplacení záloh spoluprovozovatelem panem Martinem Kovářem.

Ve spolupráci s distribuční společností
ČEZ a p. Karlem Čermákem byl odběr
v pátek obnoven. Po mnohých jednáních
obce s nositelem smlouvy o provozování restaurace p. Markem Hruškou bylo
dohodnuto, že provoz restaurace musí být
nejpozději v pondělí 9. března 2015 obnoven, dluhy na plynu a elektřině dodavatelům musí být k tomuto datu uhrazeny
a od 11. 3. 2015 musí být obnoven provoz
kuchyně. Nájemné hrazené Obci Košťálov
dosavadní provozovatel Marek Hruška se
spolupracující osobou Martinem Kovářem k 28. únoru 2015 nedluží, březnový
nájem bude uhrazen do konce měsíce
a především bude s okamžitou platností ukončena spolupráce s p. Martinem
Kovářem.
Starostka Lenka Cincibusová přivítala pana Slavomíra Berana, odborného
lesního hospodáře, předala mu slovo, aby
zhodnotil výsledky hospodaření v obecních lesích. Pan Beran zhodnotil poslední tři roky své práce v obecních lesích,
množství těžby i obnovy lesního porostu. Na lesní práce byly najímány především zdejší firmy a pracovníci, všechny
závazky k nim byly včas hrazeny. Stejně
tak byla uhrazena Obci Košťálov faktura za prodanou dřevní hmotu. Zastupitelé kladli doplňující otázky, ocenili
dobrou průměrnou výkupní cenu dřeva.
Na návrh místostarosty byl pan Slavomír
Beran potvrzen do funkce odborného
lesního hospodáře a bude s ním uzavřena
smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Dále se zastupitelé
zabývali způsobem zadávání lesních prací
u odborných firem. Zastupitelé se shodli na podpoře zaměstnanosti místních
firem a soukromníků. Dále bylo rozhod3
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nuto dočasně pozastavit mýtní těžbu
s odůvodněním na mírně vyšší loňskou
těžbu a na současnou cenu dřevní hmoty.
O obnovení těžebních prací bude zastupitelstvo jednat.
Místostarosta Milan Havlík informoval
o průběhu stavby a přečetl zastupitelům
druhý vytýkací dopis statutárním zástupcům firem Eurovia a Syner k průběhu
a kvalitě stavby. Dopis bude následující den zaslán a 31. 3. 2015 se odpovědní
zástupci na jednání svolaném na Obecní úřad v Košťálově vyjádří k problémům stavby, zmíněným v dopise a nejen
k nim. Zastupitel Zdeněk Kopecký navrhl
zvážit i využití právní pomoci při jednání
zástupců svazku ohledně plnění smlouvy ze strany dodavatelské firmy. PaedDr.
Miloslav Janata vyzval k opakovanému
jednání s Libereckým krajem o příspěvek na obnovení komunikací II. třídy
po kanalizaci. Starostka k tomuto sděli-

la, že se členem rady Libereckého kraje
pro dopravu p. Vladimírem Mastníkem
jednala, bohužel z důvodu nejednání
zástupců obce před stavbou kanalizace
není zpracována projektová dokumentace a není možné v současné době zařadit
obnovu silnic v obci Košťálov do současných – letošních možných dotačních
titulů. V letošním roce bylo Libereckým
krajem zadáno zpracování projektové
dokumentace pro obnovu silnic v obci
Košťálov (z Kundratic, do Košťálova
silnice II.286 a z Košťálova II. 286 do
Lomnice nad Popelkou), tyto projekty
budou připraveny pro dotační výzvy pro
současné plánovací období tj. do r. 2020.
A nadále bude jednat o silnici II.283.
(z křižovatky pod nádražím – směr Semily), neboť celkový stav silnic v obci Košťálov je ve špatném – havarijním stavu. Po
stavbě kanalizace musíme položit asfaltový koberec v celé šíři silnice (požadavek

Krajské správy silnic Libereckého kraje,
spravuje silnice pro vlastníka – Liberecký kraj), ale dotačně způsobilý náklad
je pouze šířka opravy výkopu a ostatní
musí Svazek obcí Košťálov – Libštát platit
z rozpočtu svazku ( jelikož jde o kanalizaci v Košťálově, z rozpočtu Obce Košťálov).
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení uvolněného bytu po p. Bohumíru Kalenském
v Domě s pečovatelskou službou paní Evě
Boháčkové, dosud bytem Košťálov č.p.
223 a o přidělení uvolněného bytu v č.p.
339 o velikosti 1 + 1 po panu Tomáši
Koldovském panu Antonínu Koldovskému, dosud bytem Košťálov č.p. 155.
Výpis
z
jednání
zastupitelstva
obce
zpracoval místostarosta Milan Havlík. Úplný
zápis a usnesení je vždy zveřejněn na
úřední desce na náměstí v Košťálově a na
elektronické úřední desce včetně archivu na
www.kostalov.cz

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
v naší obci proběhne v sobotu 6. června 2015
na stanovištích:
Kundratice před bývalou prodejnou Jednoty 14:25 – 14:35 hod.
Košťálov před prodejnou autodílů p. Bareše 14:45 – 15:00 hod.
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Plán uzavírek na nejbližší období
7. 4. – 15. 5. 2015

6. 6. – 20. 6. 2015

úplná uzavírka hlavní silnice II. třídy od křižovatky pod výkupem po most Na Hranicích – budování stoky M. Objízdná trasa
pro tranzit a těžkou nákladní dopravu bude vedena přes tzv.
Pojizerku, přes Háje nad Jizerou a Jilemnici. Pro osobní, autobusovou a nákladní dopravu do 7,5 tuny bude objízdnou trasou
tzv. Tovární ulice přes Letnou. Autobusová zastávka na košťálovském náměstí bude přesunuta na objízdnou trasu a bude označena. Autobusová zastávka pod nádražim bude přesunuta k Trevosu a zastávka u nádražní budovy nebude obsluhována vůbec.
Celá uzavírka bude zakončená položením finálního asfaltového povrchu, v průběhu stavby kanalizace budou totiž budovány
i kanalizační přípojky/odbočky k domům a ve vedlejším výkopu
přikládán nový vodovod s novými přípojkami. Pozn.: Po otevření této komunikace bude pravděpodobně úplně uzavřena tzv.
Pojizerka u Hájů nad Jizerou z důvodu rekonstrukce a objízdnou
trasou bude průjezd Košťálovem.

úplná uzavírka krátké části hlavní silnice za výjezdem z košťálovského náměstí v délce cca 150 m směrem nahoru, tedy od
Dufkových po Boudovy.

15. 5. – 5. 6. 2015
úplná uzavírka hlavní silnice od železničního přejezdů po cca
tzv. Kolowratovu vilu (Děvín). Objížďky budou značeny a autobusová doprava pravděpodobně umožněna. I zde uzavírka bude
ukončena položením finálního asfaltového povrchu.

Zde nejsou zmíněny ještě některé menší částečné i úplné uzavírky místních komunikací (např. Nádražní ulice a „druhé“ nádražní ulice, průchod kanalizace Kundraticemi) a také omezení
průjezdu při budování veřejných částí domovních kanalizačních
přípojek. Navíc bude třeba opravit některé části kanalizačního
vedení na stoce Y (přivaděč od křižovatky u Hlubučků k čističce), kde kamerové zkoušky potrubí nevyšly správně a stavební
dozor nařídil opravu přeložením. Zde ale podle příslibu stavební
firmy nedojde už k úplné uzavírce, ale pouze k částečné uzavírce (na semafory). Prakticky ve všech případech bude zachována linková autobusová doprava a osobní železniční, kde ovšem
podle předběžných informací Českých drah dojde pozdě na jaře
a v létě k plánované rozsáhlé výluce na naší trati a bude nasazena
náhradní autobusová doprava.
Spolu se stavební firmou Eurovia/Syner se budeme snažit tyto
plánované uzavírky zpřesňovat a veřejnost informovat na:
www.kostalov.cz/kanalizace a Facebooku.
Milan Havlík, místostarosta

POZOR – novela zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu.
Od 1. 4. 2015 nabývá účinnosti zákon číslo 41/2015 Sb., kterým
se novelizuje zákon číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu (ZPF).
Jak všichni víme, zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky
obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady,
ovocné sady a trvalý travní porost.
Dle ust. § 3 je mimo jiné zakázáno užívat zemědělský půdní fond
bez souhlasu k nezemědělským účelům. Vlastník nebo uživatel
pozemku je povinen zemědělský půdní fond užívat nebo udržovat v souladu s charakteristikou druhu pozemku, to je dle evidence u Katastrálního úřadu. Zemědělský půdní fond je zařazen do
I. až V. třídy ochrany, což má vliv např. při územně plánovací
činnosti. Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky
v zastavěném území obce a pak až pozemky určené ÚP obce, to je
v zastavitelném území obce.
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (umístění stavby) vyžaduje souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu dle ust. § 9 výše citovaného zákona a musí být
zpracována se zohledněním zásad plošné ochrany zemědělského
půdního fondu.
Osoba, která má oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas
s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je
povinna za odňatou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle
přílohy k tomuto zákonu.

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, to je u Městského úřadu Semily, odboru životního prostředí, Husova 82, 513 01 Semily.
Nedodržením jednotlivých ustanovení výše citovaného zákona se
vlastník nebo uživatel dopustí přestupku nebo správního deliktu, který lze pokutovat. Proto upozorňujeme obyvatele, aby před
zahájením zamýšlené stavby (RD, kolny, přístřešku, bazénu, zpevněných ploch, terénních úprav apod., ……) se informovali na
výše uvedeném odboru, tel. 481629255.
Odbor životního prostředí
MěÚ Semily

Termíny rozmístění
velkoobjemových kontejnerů
v roce 2015 na stanovištích:
NÁDRAŽNÍ ULICE, PANELÁKY:
7. 5. – 11. 6. – 9. 7. – 6. 8. – 10. 9. – 8. 10. – 12. 11.
LETNÁ, KUNDRATICE:
23. 4. – 21. 5. – 18. 6. – 16. 7. – 20. 8. – 17. 9. – 22. 10. –
19. 11.
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Jak se napojím na novou kanalizaci?
Návod, jak ty splašky dostanu do
nových trubek

Milan Havlík, místostarosta, v Košťálově 1. 4. 2015

1. Místo odtoku splašků z domu
Je nutné, abyste přesně nalezl a označil místo a hloubku
výpustního bodu odpadů ze svého domu. To musíte zjistit
na místě se znalostí věci a fyzicky nejlépe výkopem/sondou, odměřením ve sklepních prostorách nebo jiným způsobem, nikoli odhadem. Toto stanovení je nutné pro vybudování veřejné části domovní přípojky správným směrem
k místu napojení na soukromou část přípojky. Označte také
další sítě na pozemku a jejich trasování. Budování veřejných částí přípojek před nebo případně za plot pozemku
přiléhající k napojovanému domu totiž už započalo. Pokud
se rozhodnete využít část svého stávajícího vedení k septiku, tak v terénu místo označte kolíkem. A samozřejmě
sondou nebo pohledem do septiku/jímky zjistěte příslušnou
hloubku pro přepojení.
Při napojení veřejné části k soukromé části přípojky je také
nutné vzít v úvahu, že dešťové vody nesmí být v žádném
případě svedeny do nové kanalizace. Pro dešťovou vodu
zůstala původní stará kanalizace. Tu v celém původním
rozsahu zachováváme a v budoucnu bude sloužit jen pro
dešťovou vodu, která bude přímo odváděna do Olešky, případně Kundratického potoka. Nesplnění této zásady bude
v budoucnu pokutováno, protože balastní a dešťové vody
zvyšují provozní náklady systému, které jsou pak hrazeny
ve stočném.
Pokud nebude známo přesné místo a hloubka vyústění
splaškových odpadů z domu, stavební ﬁrma Eurovia/Syner nebude moci onu veřejnou část budovat, provede pouze
odbočku z hlavní stoky a pak celou přípojku bude hradit
majitel připojované nemovitosti. Je tedy v zájmu každého
majitele připojovaného domu místo a hloubku napojení
přesně označit.
V praxi též může nastat situace, kdy splašky z domu vytékají na dvou i třech místech. Je pak třeba provést jejich
spojení do jednoho výtoku v domě nebo tak učinit v bezprostřední blízkosti domu na majitelově pozemku a pak do
nové kanalizace na hranu pozemku už vést pouze jedno
potrubí. Není-li toto řešení možné, je třeba preferovat napojení především WC a koupelny a řešení kuchyně nechat na
dobu pozdější. Je také možné využít ke konzultaci i naše
odborné pracovníky – autorizované osoby (p. Mir. Doškař,
Jar. Polák ml. a Martin Mikula ml. – telefony v boxu )

část přípojky. Obojí Vám na obecním úřadě vytiskneme, připravíme a poradíme také s konkrétním řešením v místě. Je
vhodné návštěvu předem objednat (starostka, místostarosta) a také je možné oba dokumenty zaslat emailem. Za sebe
ovšem doporučuji přinejmenším telefonickou konzultaci.
Na pozemku porovnáte projektový návrh se skutečností.
Dále zvažte, zdali si celou stavbu provedete svépomocí, nebo
si objednáte pouze výkopové práce a pokládku se zásypem
provedete sami anebo celou zakázku svěříte odborné ﬁrmě.
V každém případě napojení na onu veřejnou část přípojky
a později vlastní přepojení u domu doporučujeme svěřit přinejmenším zručným řemeslníkům.
Kontaktujte jednu ze tří obcí autorizovaných osob a seznamte je s vlastním postupem prací a dohodněte jejich
prohlídku před zásypem a dalšími okolnostmi stavby a dalšími podmínkami pro získání obecního příspěvku na soukromou část.

3. Stavba soukromé části mojí přípojky
Pokud staví odborná ﬁrma (viz box), předáte ji projektový
návrh a podmínky pro poskytnutí dotace Obce Košťálov
na přípojku (viz box). Firma musí postupovat také podle
těchto podmínek, vlastně se jedná především o schválení
položení před zasypáním. Obec Košťálov jako součást pomoci a dotačních podmínek nabízí poskytnutí kamenného
obsypového materiálu zdarma na veřejně přístupných místech poblíž domů. Tento materiál hradí Obec Košťálov a je
určen na pouze na zásyp přípojek, ať se stavíte svépomocí
nebo staví ﬁrma.
Dbejte především na správnou hloubku výkopu – optimálně
100 cm, může to být i méně, ale minimální krytí zásypem
včetně horní vrstvy zeminy by mělo být 60 cm. Zpravidla
budete pokládat plastové potrubí o průměru 150/160mm,
výjimečně 200mm. Pořídit ho můžete téměř každých stavebninách a „koupelnových“ prodejnách a také v Košťálově u ﬁrmy Čech a Polák (tel. 603 569 593), kde vám podle
Přípojkového listu poskládají potrubí i navrhnou vhodnou
šachtu, je-li potřeba. Dbejte na správný spád, minimálně
2cm na 1metr., na vodotěsné sesazení, oddělení srážkových
vod (především z okapů a zpevněných ploch). Před zasypáním, ale s provedeným částečným obsypem, přizvěte jednu
ze tří obcí autorizovaných osob, která vám správné položení
potvrdí podpisem na Žádost o dotaci.

2. Příprava na budování nové
soukromé přípojky

4. Vlastní přepojení

Na Obecním úřadě vyzvednete tzv. Přípojkový list (projektový návrh trasování tj. délky a hloubky vaší soukromé
přípojky) a Žádost o poskytnutí příspěvku na soukromou

Vlastní přepojení na novou kanalizaci můžete provést, až
bude v daném místě stoková síť nové kanalizace napojena
na ČOV. Toto ověříte na Obecním úřadě nebo u autorizované
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osoby, připojovat dříve není možné. Přepojení provede zručný řemeslník nebo odborná ﬁrma. Vždy platí, že musí být vyřazen z provozu septik nebo domovní čistírna odpadních vod. Domovní odpadní voda musí přímo proudit přípojkou a sítí
přes jedinou přečerpávací stanici na dolením konci Košťálova do nové čističky. Vzhledem k posunu harmonogramu prací
na hlavní stokové síti a ČOV, k přepojování prvních domů dojde nejdříve koncem června 2015 v Košťálově. Opět platí, že
přepojení vám musí schválit na místě obcí autorizovaná osoba a dle podmínek žádosti musíte uzavřít do 10 dnů smlouvu
o odkanalizování se Svazkem obcí, kde se zavážete hradit stočné.

5. Jak a kdy dostanu příspěvek
Po přepojení podejte kompletně vyplněnou a potvrzenou Žádost o příspěvek na Obecní úřad, daňové doklady ani jiné paragony a potvrzení přikládat nemusíte. Dotace se vyplácí podle skutečné délky nově vybudované kanalizace na 1 délkový
metr 200 Kč, na revizní/odbočnou šachtu schválenou autorizovanou osobou příspěvek ve výši 2000 Kč. Jen pro úplnost
dodávám, že prach na obsyp je na určených místech také zdarma.
Příspěvek bude vyplacen do jednoho měsíce nejlépe na účet oprávněného žadatele/majitele domu, případně hotově na
pokladně Obecního úřadu.

6. Od kdy budu hradit stočné a kolik bude činit.
Stočné budete hradit od prvního dne nového měsíce po přepojení na kanalizaci. Dle podmínek dotace bude stočné v prvním roce provozu – předpokládejme do konce roku 2016 činit 25 Kč/m3 plus 15% DPH. U domů s vodoměry se bude počítat
1/12 krát počet měsíců napojení – tedy poměrná část. U domů bez vodoměrů se bude vycházet z paušálů dle vyhlášky.
Jen upozorňujeme, že provozovatelé vodovodů v Košťálově i v Kundraticích budou striktně požadovat montáže vodoměrů
a v případě odmítnutí montáže majitelem domu bude onen paušál uplatňován v nejpřísnějším režimu.
Na mnoho dotazů bylo již odpovězeno v minulých třech vydáních Košťálovských novin č.02/2014, 03/2014, 04/2014
a 01/2015. Uvedené noviny jsou ke stažení www.kostalov.cz/Ke stažení.

Komu můžu volat o radu, připomínku, námět, dotaz
i stížnost:
Starostka

Lenka Cincibusová

604 642 731

Místostarosta

Milan Havlík

734 538 413

Projektant

Ing. Zdeněk Hudec

603 212 711

Šéf stavby

Ing. David Opočenský

731 602 343

Stavbyvedoucí

Josef Louda

731 796 689

Veřejné části přípojek

Ing. Jaroslav Kurz

725 649 710

Výkonný stavební dozor

Ladislav Mihalík

776 381 787

Supervizor stavby

Ing. Roman Charvát

603 504 583

Obcí autorizované osoby k potvrzování žádostí
o příspěvek na soukromou kanalizační přípojku:
Miroslav Doškař

724 224 672

Jaroslav Polák ml.

603 569 593

Martin Mikula ml.

727 957 300

Příjemcem příspěvku může být majitel domu k trvalému bydlení i k rekreaci. Poskytování podpory pouze do 30. 11. 2015. V rámci tohoto programu
obec zdarma poskytne materiál na obsyp, který
bude připraven na četných vytypovaných místech v obci k volnému odběru. Minimální výše
příspěvku činí 400 Kč, maximální výše 15 tis. Kč.
Příspěvek bude poskytnut v této výši:
• 200 Kč příspěvek na 1m délky soukromé části
přípojky dimenze obvykle 150 mm, výjimečně 200
mm
• 2000 Kč příspěvek na 1ks domovní revizní průběžné nebo rozbočné šachty (s obyčejným i pojízdným poklopem)

Žadatel musí splnit tyto
podmínky:

Kdo vám to pomůže postavit, vlastně položit:
Čech a Polák, Jaroslav Polák ml., voda, plyn, topení

603 569 593

Jiří Jerie, výkopové práce, pokládání potrubí

737 849 832

Stavko, Jiří Kotas, stavební ﬁrma

603 848 846

Jiří Chymek ml., výkopové a zednické práce

Co musíte splnit,
abychom vám na
to přidali:

737 689 717

Zdeněk Hloušek, výkopové práce

605 360 252

Miroslav Valenta, výkopové práce

603 594 676

Tamas, Lomnice nad Popelkou

603 217 199

… anebo i kdokoli jiný, kdo to umí a komu věříte. Jen,
prosíme, nenechte se kontaktovat neznámými ﬁrmami
i jednotlivci, často jsou to podvodníci…

• Ověřit počet metrů a šachet obcí autorizovanou
osobou
• Musí se jednat o přípojku zcela novou – vybudovanou v roce 2015
• Provést přepojení do 30 dnů od výzvy Obce Košťálov na přepojení do nové kanalizace
• Podpisy obcí autorizované osoby osvědčující řádné položení potrubí před zásypem a po přepojení
• Podpis smlouvy o odkanalizování s provozovatelem nové kanalizace
• Řádně platit stočné, při porušení platební kázně
v budoucím pětiletém období je příjemce příspěvku povinen vrátit celou poskytnutou částku poskytovateli – Obci Košťálov.
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Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru
obce Košťálov za rok 2014
Během roku 2014 bylo na OO PČR Semily
prošetřováno celkem 24 trestných činů a 24
přestupků, oproti minulému roku došlo
k navýšení počtu spáchaných trestných
činů o 3 skutky a u přestupků o 13 skutků.
Z celkového počtu čtyřiadvaceti trestných
činů se u čtrnácti případů i přes provedení všech dostupných úkonů ze strany
Policie ČR nepodařilo dostatečně prokázat, že se skutku dopustila určitá osoba.
V pěti případech se jednalo o vloupání do
objektů, ve třech případech šlo o odcizení
motorového vozidla, ve dvou případech
o odcizení finanční hotovosti, ve dvou
případech o vloupání do motorových
vozidel, v jednom případě o porušování domovní svobody a v jednom případě
o podvod formou internetového prodeje.
Deset skutků, u kterých se pachatele podařilo zjistit, bylo šetřeno a prověřováno
ve spolupráci s kriminálkou Semily. Ve
čtyřech případech se jednalo o majetkovou trestnou činnost, ve dvou případech
o ublížení na zdraví, v jednom případě
o zpronevěru, v jednom případě o maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,
v jednom případě o omezování osobní
svobody a v jednom případě o ohrožení
pohlavní nemocí.
Co se týče prošetřovaných čtyřiadvaceti přestupků, tak se u třinácti přestupků
podařilo zjistit pachatele, kteří byli oznámeni dle § 58 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, k projednání příslušnému správnímu orgánu. Jednalo se o osm

přestupků proti občanskému soužití, dva
přestupky proti majetku a dále o jeden
přestupek řízení bez ŘO, podomní prodej
a jízda pod vlivem alkoholu.
U ostatních jedenácti skutků se pachatele
zjistit nepodařilo. V sedmi případech šlo
o majetkové delikty – krádeže motorové
nafty, poškození stěny stodoly, poškození
dveří, odcizení kanálových vík, odcizení tabletu a odcizení registrační značky.
Ve třech případech šlo o přestupek proti
občanskému soužití a v jednom případě
o podvodné jednání.
Dále bylo zjištěno celkem 62 porušení
bezpečnosti silničního provozu, kdy toto
jednání bylo řešeno v blokovém řízení.
Skupina dopravních nehod DI PČR Semily zpracovávala celkem 6 dopravních
nehod.
Náplní policejní činnosti nejsou jen
uvedené oblasti, ale také další činnost,
jako prevence, různé besedy, přednášky
ve školách a spolupráce s různými orgány a organizacemi při zajišťování společenských a jiných akcích. Nemohu ani
opomenout činnost policie při vyřizování
různých čísel jednacích na dožádání od
soudů, státních zastupitelstev, exekutorů
a prověřování oznámení občanů.
Jedním z negativních faktorů při objasňování trestné činnosti je pozdní oznamování případů, znehodnocování stop
zanechaných pachatelem na místě činu
ze strany poškozených a to zejména jejich
pohybem v napadeném objektu, zjišťová-

ní napáchaných škod, případně uklizení
nepořádku (aby nebyla ostuda, že nemají
uklizeno) a to ještě v době před příjezdem
policistů.
I v roce 2014 byla několikrát provedena preventivní akce se zaměřením na
odkládání příručních tašek v prodejnách.
Činnost policistů probíhala v civilním
oblečení, aby zákazníci nemohli cokoliv
předvídat. Výsledky byly opět alarmující.
Během akce přišlo několik zákaznic tzv.
„o svou kabelku nebo peněženku“. Nepatříte do této skupiny i Vy? Nákupní vozíky
a košíky slouží pouze pro ukládání vybraného zboží!
Mezi rizikové účastníky silničního provozu patří i cyklisté, kteří často podceňují
důležitost ochranné přilby, náležité výbavy kola a dostatečné viditelnosti svého
oblečení. Dostatečné osvětlení a označení
snižuje příčiny dopravních nehod, které
mívají ve většině případů tragické konce.
Pro zvýšení bezpečnosti je vhodné pořídit
reflexní pásky na oblečení a samolepky
odrážející světlo, které se dají přilepit na
rám, přilbu či batoh. Nejlepší volbou je
kombinace obou typů doplňků společně
s dostačujícím osvětlením kola.
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

Oznámení o provedení deratizace na území obce
V termínu od 11. 5. 2015 – 15. 6. 2015 zajistí obec Košťálov na
území obce provedení deratizace. Deratizaci provedou pracovníci výlučně pro tuto činnost způsobilí.
Místa se zvýšeným výskytem myší a potkanů hlaste na obecní
úřad již nyní, nejpozději do dvou dnů ode dne zahájení celoplošné deratizace.
K usnadnění úspěšného hubení myší a potkanů a k omezení
jejich nového výskytu je doporučeno provést ve vlastních nebo
spravovaných objektech tato všeobecná opatření:
a) Vyčistit objekty od všech nepotřebných předmětů.
b) Udržovat objekty v čistotě a pořádku, aby nemohly potkanům
a myším poskytovat úkryt nebo obživu.
c) Uskladnit nebo urovnat ostatní předměty tak, aby byly
přehledné a snadno přístupné pro založení hubící návnady.
d) Odpadky těch druhů potravin, které nelze jinak hospodářsky
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využít, ukládat do sběrných nádob tak, aby byl zamezen přístup
potkanům a myším k tomuto zdroji obživy.
e) Ukládat potraviny a krmivo tak, aby k nim potkani a myši
neměli přístup.
f) Otvory, vedoucí k zahnízdění potkanů v objektech, je nutno
před ukončením hubení opravit.
g) Umožnit pověřeným pracovníkům provádějícím deratizaci
vstup do objektů a položení nástrah a následně likvidaci nalezených uhynulých potkanů a myší (provádět budou pracovníci
firmy Sdružení 3 D, Nová Paka, Na strži 921, 509 01 Nová Paka,
Helena Linková, tel.: 607 151 252).
Jiné způsoby likvidace uhynulých zvířat jsou nepřípustné.
Zdůrazňuje se zákaz odkládání těchto zvířat do odpadkových
nádob či košů, nebo na místa veřejně přístupná.
OÚ

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. Proto se
nebojte říkat NE:
- NE, bez ověření identifikace vás k sobě
domů nepustím – ještě předtím, než
komukoliv neznámému (vystupujícímu
jako zástupce určité společnosti) umožníte vstup do bytu, vyžadujte identifikační
kartu společnosti, kterou zastupuje.
- NE, děkuji, na předváděcí akce nechodím – může Vám zazvonit telefon a volající Vám oznámí, že má pro Vás jako pro
věrného zákazníka hodnotnou odměnu.
- NE, děkuji, bez pozorného přečtení
a domluvy s blízkými smlouvy nepodepisuji – nepodepisujte dokumenty, které
si předem pozorně nepřečtete a nepodléhejte nátlaku, že akce je časově omezená.
Vždy se poraďte s vašimi blízkými a informace si pozorně přečtěte. Při podepsání
smlouvy bez jejího důkladného přečtení
Vás podvodníci mohou připravit i o celoživotní úspory.
- NE, peníze neznámým lidem nepůjčuji – v dnešní době jsou častým problémem
telefonáty podvodníků vydávajících se za
příbuzného v nouzi, který žádá o půjčku
finanční hotovosti. Předtím, než předáte
peníze údajnému známému, ověřte si situaci tak, že zavoláte Vašim blízkým.
- NE, heslo z přijaté SMS Vám neřeknu ani nepošlu – neposílejte ani neříkejte cizím lidem kódy, které Vám přijdou
prostřednictvím SMS a o které jste si
sami nezažádali a to ani v případě, že se
bude volající vydávat za zástupce operátora nabízejícího Vám slevu na služby.
Podvodníci díky SMS kódu, který je určen

výhradně Vám, mohou zneužít váš účet.
- NE, děkuji, o tuto službu nemám
zájem – pokud jste spokojeni s Vašimi
dodavateli energií, či poskytovateli služeb,
jako je např. telefon, podomní obchodníky odmítejte, popřípadě si ověřte jejich
identifikaci. Ušetříte nejen čas vynaložený
se změnou poskytovatele, ale i finanční
prostředky, které tito obchodníci vybírají
za zprostředkování služby.
Stále častěji dochází k nárůstu případů
podvodů v síti internet, kdy lidé čím dál
častěji volí nákup dárků pro své blízké prostřednictvím internetu z pohodlí
z domova. Jedním z hlavních důvodů je
zejména cena zboží, která je mnohdy nižší
než u prodejců v kamenných obchodech.
Občané často dělají chybu v tom, že se
zaměřují právě na cenu a už nesledují další
kritéria, jako např. hodnocení e-shopů
a diskuse. V této souvislosti Policie ČR
nabádá občany, aby byli obezřetní zvláště
v případech, když:
- obchody vybízejí k nákupu zejména
kvůli nízkým cenám za zboží
- na stránkách obchodu chybí kontakt
a je zde uveden pouze kontaktní formulář
- uvedené kontaktní číslo či e-mail jsou
nedostupné
- jedná se o krátce registrovanou doménu a údaje o vlastníkovi jsou skryty
- požadavek na platbu předem, nemožnost zaslání na dobírku, či osobního
převzetí
- nesrozumitelné a složité obchodní
podmínky
- neexistující sídlo firmy
Policie ČR také zaznamenala zvýšený
počet případů, ve kterých dochází k šíření
škodlivého počítačového kódu v přílohách
e-mailových zpráv. E-maily jsou rozesílány

z různých internetových domén. Předmět
zprávy obsahuje text, který se snaží vzbudit
u příjemce zdání existence nějakého dluhu,
který příjemce někde má a upozorňuje jej
současně na nutnost včasného uhrazení
pohledávky do určitého termínu. Součástí e-mailu je příloha – soubor s příponou „.zip“. V příloze je spustitelný „.exe“
soubor, který obsahuje virovou nákazu. Po
jeho otevření dojde k napadení počítače
a nainstalování škodlivého kódu, tzv. „trojského koně“. Takové napadení počítače je
pak předstupeň dalšího možného zneužití počítačového zařízení. V případě, že se
uživatelé setkali s tímto e-mailem, doporučujeme antivirovou kontrolu celého počítačového zařízení.
Policie ČR dále apeluje na všechny rodiče, aby informovali své děti o bezpečném
pohybu na ulici a kontaktu s cizí osobou.
Děti jsou nejzranitelnější skupinou osob.
Jejich důvěra v dospělé, nedostatečné
životní zkušenosti či schopnost vyhodnotit situaci, je může přimět k chování, které
je pro ně samotné riskantní až ohrožující.
Závěrem bych opětovně 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.
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.
Vypracovala nprap. Jana Sieglerová,
vrchní inspektor

Vážení spoluobčané,
jak již mnozí z vás víte, byla téměř po roční odstávce „nově“ otevřena čerpací stanice PHM a LPG v Košťálově. Jejím novým provozovatelem je společnost DMV holding s.r.o. z Děčína.
Vzhledem k „historicky“ zprofanované pověsti této čerpací stanice předchozím provozovatelem, ke kterému nemá společnost DMV
holding s.r.o. žádný vztah, považujeme za nutné získat opětovně důvěru zákazníků a tedy váš „návrat“.
Pokládáme za běžné sdělit a prokázat našim zákazníkům původ prodávaných PHM. Nafta a benzín jsou nakupovány ze skladů
Čepro a.s. – terminál Cerekvice, LPG je dodáván společností Kralupol a.s. Dodací listy PHM a LPG jsou k dispozici k nahlédnutí
u obsluhy čerpací stanice.
Pro podnikatele a organizace jsme připravili možnost dalších slev, více informací vám sdělí obsluha čerpací stanice.
Provozní doba byla prozatím stanovena od pondělí do pátku v době od 6.00 – 21.00 hodin, o víkendu je otevřeno v době
8.00 – 21.00 hodin. Prodloužení zavírací doby bude přizpůsobeno provozu zahradní restaurace „zahrádky“.
Závěrem musím poděkovat vám, kteří jste nám pomáhali od samotného začátku, kdy jsme poprvé v srpnu loňského roku do Košťálova přijeli netušíce, jak rozsáhlá „rekonstrukce“ objektu a důvěry nás zde čeká. Bez vaší pomoci by nám vše trvalo podstatně déle
a za to vám, jménem svým a jménem naší společnosti, ještě jednou děkuji.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Ing.Radek Deutsch, DMV holding s.r.o., Hálkova 816/2, 405 01 Děčín 1
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Mýty a polopravdy o myslivosti, aneb jak
to chodí v MS Skalice Košťálov?
Vážení čtenáři, rád bych tímto článkem částečně zodpověděl dvě
z několika otázek, s kterými jsem se z řad veřejnosti za 10 let
praxe v myslivosti setkal. Možná se to některým z vás bude zdát
jako „absurdita“, ale v době, kdy média hodnotí myslivce především negativně, nemá člověk, který se v myslivosti nepohybuje,
v podstatě možnost udělat si reálný obraz o skutečné práci myslivců. Začněme základní otázkou:
Kdo je myslivec a co pro to musí udělat?
Myslivcem se může stát jen člověk, který má vztah, úctu a lásku
k přírodě a zvěři. Není to pouhý „koníček“, který děláme, jen
když se nám zrovna chce, nebo když máme zrovna čas. Je to jakési „poslání“, což vyžaduje mnohem víc. Pokud už tohle máme,
můžeme postoupit do další části, a to je lovecký lístek. Chceme-li
ho získat, musíme navštěvovat myslivecký kurz, vykonat zkoušku
z vyučovaných předmětů a dále úspěšně absolvovat roční adeptskou praxi v mysliveckém sdružení. V návaznosti na vydání loveckého lístku si může jeho držitel zažádat o zbrojní průkaz, jehož
vydání a podmínky řeší zákon 119/2002 Sb.
Myslivci přece chodí po lese a „střílí“, dělají krom toho vůbec ještě
něco?
Ve druhé otázce odpověď není již tak jednoznačná, záleží na
konkrétním mysliveckém sdružení, jeho stanovách, provozním
řádu, geografické poloze, atd. A nyní již konkrétně. V MS Skalice bych tyto činnosti rozdělil do dvou skupin- provozní a společenské. Provozní jsou takové, které dělají onen nezbytný základ
chodu sdružení. Na jaře patří mezi tyto činnosti: úklid a dezinfekce
krmných zařízení, příprava a opravy voliér pro drobnou pernatou

zvěř (začátek snůšky bažantích slepic), orba a kultivace zvěřních
políček, opravy loveckých a krmných zařízení, výsadba plodonosných dřevin, tvorba krytů pro zvěř. V letních měsících patří největší pozornost zajištění dostatku sena z lokalit Myslivecká louka
v Kundraticích a louka v Bystré. Při sklizni je seno balíkováno do
malých balíků a uskladněno ve stodole. Počátkem léta také probíhá
osévání zvěřních políček. Velice náročnou letní činností je „plašení“ v době senosečí. Konec léta a začátek podzimu je ve znamení
příprav na „období strádání“, tedy zimu a to především dostatečným zaplněním krmelců nabalíkovaným senem a jadrným krmivem. Dále v průběhu roku udržujeme a postupně rekonstruujeme
myslivecké zařízení v Košťálově, které využíváme při práci s mládeží a jako zázemí pro spolkovou činnost. V červnu pořádáme na
střelnici Na Kozinci v Jilemnici cvičné střelby. A nyní k činnostem
společenským. Již několikátým rokem se snažíme úspěšně pracovat s mládeží. V současné době navštěvuje náš kroužek 14 dětí ve
věku od 1. do 7. třídy základní školy. Mezi další společenské akce
patří tradiční pálení čarodějnic 30. 4. doplněné o soutěže pro děti
a ukázku psovodů Policie ČR. Koncem srpna budeme letos opět na
hřišti v Kundraticích pořádat zvěřinové hody. Obě akce letos jistě
budou a jste na ně všichni srdečně zváni. Dále plánujeme setkání s dětmi z Mateřské školky v Košťálově. Budeme ho pořádat již
několikátým rokem na našem mysliveckém zařízení a mohu jen
dodat, že se na ně již teď velmi těšíme. Více v příštím díle.
Myslivosti zdar
Ing. Martin Šváb

Hasiči Košťálov – co bylo vloni
a co nás čeká letos
Minulý duben, květen a srpen nás opět trápilo počasí a přívalové deště nás donutily k několika výjezdům čerpání vody a čistění
kanalizací.
V Kundraticích na okrskové soutěži zvítězili muži, starší děti
i naše ženy. Na okresním kole v Turnově pak muži obsadili 4.
místo, ženy 5. místo s postupem do krajského kola. Na kraji
dosáhly ženy historického úspěchu a obsadily krásné 4. místo.
Tradičně jsme byli spolupořadateli Endura a dílčí soutěže Okresního poháru o dráčka „Soptíka“ v Kundraticích. Celkem ženy
absolvovaly v minulém roce neuvěřitelných 31 soutěží a muži
dokonce 40 soutěží v požárním sportu Na Košťálovském Bumbáci jsme zajišťovali soutěže a předvedli cvičný zásah jednotky.
Červen, červenec a srpen byly měsíce, kdy se usilovně pracovalo
na areálu, aby bylo vše připraveno na Memoriál bratra Jaroslava Suchardy, soutěž Podkozákovské ligy a přehlídku dechových
hudeb.
Ještě jednou moc děkujeme Obci Košťálov, firmě Stavko Jiřího
Kotase, ing. Arch. Vlaďce Jínové, bývalému starostovi Slávku
Janatovi, místostarostovi Milanu Havlíkovi a všem dalším, kteří
měli podíl na úspěšné kolaudaci. V novém prostředí jsme pak
pořádali Memoriál, Podkozu a hlavně Přehlídku dechovek.
Čest Košťálovu jsme prokázali pořádáním tradičního slavnostního vyhlášení výsledků Podkozákovské ligy za rok 2014. Zde
v silné konkurenci naše ženy obsadily celkově 5. místo. Dobře si
vedla i naše omladina ve Vysokém n. Jiz na podzimním kole hry
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„Plamen“. Na slavnostním vyhlášení výsledků poháru O dráčka
Soptíka za rok 2014 v Roprachticích obsadili 10. místo v kategorii
mladších z 23 klasifikovaných družstev a 13. místo v kat. starších. Tradičně jsme se podíleli na Rozsvěcení vánočního stromu
vystoupením Mikuláše, andělů, čertů se samotným Luciferem
a pracně vyrobenými rekvizitami – váha hříšníků měla úspěch.
V minulém roce jsme také absolvovali 3 výjezdy k námětovým
cvičením v Semilech, Lomnici n. Pop.a Košťálově. A celkem naše
jednotka vyjížděla k 11 požárům a událostem.
Letos máme za sebou už hasičský ples – jsme rádi, že veřejnost
hodnotí náš bál jako nejlepší v sezóně. Stihli jsme také už i několik brigád a výjezdů k odstraňování spadlých stromů.
A co nás letos čeká?
Dvoudenní závody Endura – ty se pojedou 16. a 17. května v okolí lomu s depem na koupališti.
HLAVNĚ chceme všechny pozvat v sobotu 23. května
na oslavy 120. výročí založení SDH Košťálov na areál
Kozlov spojené s okrskovou soutěží, doprovodným
programem, vystoupením Táboranky a Sonetu.
Chybět nebude ani ohnivá show a vepřové hody
a další občerstvení připravené našimi hasiči.
Za SDH Košťálov M. Doškař

Další medaile
mažoretek
V sobotu 14. února se v Kolíně konala tradiční mažoretková soutěž „O pohár ze zámku“
, tentokrát v twirlingu. O medaile se přijelo
ucházet celkem 180 soutěžících. Lomnická
děvčata podtrhla dosažené úspěchy z mistrovství ČR, když ve svých disciplínách získala Adéla Králová zlato, Johanka Jínová stříbro, Adéla Šifová stříbro, Iveta Blažková bronz
a v disciplíně duo Johanka Jínová a Adéla
Králová bronz.
Jiří Peškar

Ladislav Stránský z Kundratic moderuje
na celostátní úrovni.
V loňském roce se účastnil mezinárodní soutěže v řečnickém
umění – Young Demosthenes, ve které postupně zvítězil ve školním, okresním a poté krajském kole. V celostátním kole se letos
poprvé dělil o 4. – 10. pozici.
Účastnil se také už popáté celostátní soutěže Mladý moderátor
a během těchto let osobně poznal několik zajímavých osobností – kosmonauta Remka, moderátory Aleše Hámu, Leoše Mareše, Terezu Pergnerovou, Vojtu Bernatského, reportéra TV Nova
Martina Kočárka a spoustu dalších. Po dvou čtvrtých místech
z loňských let letos vyhrál a rovnou v té nejprestižnější kategorii. Moderuje také některé závody kolem motokrosového seriálu
MOTOCROSS CUP, ale nebrání se ani společenským akcím jako
jsou maturitní plesy či jiné tematické bály.
A jak je na tom s trémou? „Tréma je vždy a je nezbytná, ale s prvními slovy s mikrofonem padá. Super je i zázemí, které mám. Ať
už mluvíme o podpoře jilemnického gymnázia nebo mé rodiny.
Velké díky patří i paní profesorce Novákové za to, že soutěže na
našem gymnáziu organizuje“ říká Láďa a dodává: „Doufám, že se
mi v moderování bude dařit a že akcí moderovaných mojí osobou
bude přibývat.“

Když se práce dělá poctivě, přináší ovoce
V Základní škole také trénují několikrát týdně členky kroužku orientálních tanců a někdy doslova dřou i o víkendech. Ve dnech
14. – 15. 2. 2015 se zúčastnily 4. ročníku soutěže „Hvězda orientu“, která se konala v Náchodě. Co k tomu říci více, než že duo Zlata
spol. Lea obsadily 1. – 2. místo a jsou to právě ony, které vedou kroužek orientálního tance v egyptském folkloru Saidi.
Ani jejich svěřenci se na této soutěži neztratili. Svědčí o tom krásná umístění dívek mezi 4. – 6. místem.
Gratulace je na místě!
V. Klíma

Charitní sběr pro Diakonii Úpice se zahajuje v pondělí 4. 5. 2015. Otevřeno bude od 14:30 do 16:00
hodin. Pak každé první pondělí v měsíci ve stejném čase. Převzetí sběru pro charitu je možné dohodnout i v jiném termínu po předchozí telefonické dohodě na č. 732 354 268 s p. Naďou Brožovou.
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Včelařské
okénko
Období vegetačního klidu je již minulostí a nová včelařská sezóna začíná. Jaro nám, stejně jako v loňském roce, začalo příjemně
brzy. Zima byla opět velmi přívětivá. Cena cukru pro podzimní
přikrmování byla lidově nízká a aktuální hodnota medu by se dala
vyvažovat zlatem.
No nezní to báječně? Na první pohled ano, ale jen na první
pohled …
Mnozí jistě zaregistrovali zprávy, které se šířily již v průběhu
února o epidemii varroázy. Včelaři byli s touto bolestivou situací seznámeni již mnohem dříve, ale ty skutečné důsledky mohli
jenom odhadovat. Dny pravdy nastaly po prvních prohlídkách
včel. Jednotlivé ZO začaly sčítat a hlásit škody. Mediální kolotoč
zlověstně nabíral obrátky – některé organizace hlásí 50% úhyn,
jiné 40% a naopak někde s úlevou odepisují „jen“ 20%.

Akce Spolku pro kulturu
v roce 2015
Od ledna se pravidelně scházíme vždy v pondělí ke společnému
setkání v zasedací místnosti obecního úřadu.
17. ledna jsme na požádání hasičů ze Semil účinkovaly na jejich
plese.
Po týdnu jsme vystoupení zopakovaly na plese hasičů v Košťálově.
Přídavkem na plesech bylo vystoupení „hvězdiček“.

Jubilejní 10. OVVR Libštát
Pořídili jste si goldena, labradora nebo jiného retrievera s PP a zdá
se vám, že na klasickém cvičišti to není to pravé? Zkuste podchytit
jeho lovecké vlohy a zúčastněte se s ním zkoušek Ověření vrozených vlastností retrieverů, které se letos v Libštátě konají už podesáté, tentokrát v sobotu 16. května.
Retrieveři jsou lovečtí psi, kteří hlavně v mládí potřebují vhodnou
činností usměrnit svůj temperament. Pokud psovi tzv. zaměstnáte
hlavu, nebudete mít problémy s jeho neutuchající energií a společ-

PÁLENÍ ČARODĚJNIC – ZVĚŘINOVÉ HODY
KDE: na hřišti v KUNDRATICÍCH
KDY: 30. duben od 18:00 hod.
18:00-20:00 soutěže pro děti (odměny pro všechny)
20:00-20:30 zapálení hranice s čarodějnicí
21:00-02:00 taneční zábava TAMPELBAND
Vstup dobrovolný.
Ukázka práce pořádkové jednotky a psovodů
Policie ČR.
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Po nějaké době si bere slovo předsednictvo ČSV a stanovuje celkový objem úhynů na 30%. Následuje další mediální smršť. Státní
veterinární správa (SVS) bije na poplach a předkládá výsledky
vzorkování ze zimního spadu, které dopadly jak jinak než mizerně. Začínají se chystat nové metodiky léčení a také pokuty pro
„špatné“ včelaře s apelem, že tímto způsobem to dál nejde.
Naší organizaci se problémy spíše vyhýbaly. Zpravidla to vždy
„odnesli“ kolegové z nižších poloh. Po zveřejnění letošních výsledků na vyšetření zimní měli (přítomnost roztoče) došlo i na nás …
a smích přešel.
Co s nastalou situací? Co s varroázou? Nikdo neví, ukáže až čas.
Na konci ledna proběhla výroční schůze ZO Libštát. Hlavní náplní, kromě zhodnocení roku předcházejícího, byly volby. Vybírali
se zástupci do jednotlivých komisí a především do výboru naší
organizace. Atmosféra se nesla v sousedském duchu a dobrá nálada vydařenost celé akce jen podtrhovala. Návštěvou nás poctil
pan starosta za městys Libštát i paní starostka z obce Košťálov.
Bylo nám popřáno mnoho úspěchů i pevných nervů a vyseknuta
poklona za naši záslužnou činnost. Děkujeme.
David Kocour

14. února jsme byly pozvány na ples hasičů do Chuchelny.
21. února seniorky vypomohly při uskutečnění dětského karnevalu.
2. března s menší účastí byla oslava MDŽ v hasičárně. S hudbou
pana Boháčka, bohatou tombolou a vylosováním majitelek originálních sukní jsme se bavili do podvečerních hodin.
Poděkování patří Stáně, Alče a Jáře za přípravu a obsluhu při akci.
Spolek pro kulturu

nou aktivitou si navíc vybudujete pevný vztah.
Veškeré informace o zkouškách najdete na www.retriever-klub.
cz/kalendar-akci, kde je možné vyplnit elektronickou přihlášku.
Uzávěrka je 2. května.
S dotazy se můžete obracet na pořadatele – tel.732 993 547.
Akci organizuje Retriever klub CZ za spolupráce místního mysliveckého sdružení Kavkázsko Libštát. Hlavními sponzory jsou
Bracco a DS Logistic.
Za pořadatele, H.Kotasová

Taneční zábava v Kundraticích
Hraje Suﬀering souls
13. června 2015 od 21 hodin pořádá Sokol
Kundratice taneční zábavu v Kundraticích
na hřišti.
Občerstvení zajištěno – pivo Bernard.

Kdo byl Ludvík
Liška?
LUDVÍK LIŠKA, ředitel školy, žijící v Kundraticích od roku 1922 do roku 1940. Byl iniciátorem sportovního, kulturního a společenského
života. Aktivní byl i v Obraně národa na Jilemnicku – v protinacistickém odboji za 2. světové války. Letos si připomínáme 70 let od jeho
úmrtí – zemřel v roce 1945.
Učitel Ludvík Liška se narodil 1. srpna 1887 v Tříči u Vysokého nad Jizerou. Studoval na Reálném gymnáziu v Mladé
Boleslavi, následně absolvoval jednoroční abiturientský kurz
v Praze.
Do I. světové války narukoval hned při první mobilizaci.
V roce 1914 byl na srbské frontě raněn do ruky. Po vyléčení se
znovu vrátil na frontu. Z I. světové války se vrátil v listopadu
1918.
Před I. světovou válkou začal učit v Poniklé, kam se po válce
vrátil. Od roku 1922 učil v Kundraticích. Kromě školní práce
se věnoval dění v Sokole. Byl vzdělavatelem a cvičitelem žáků
a dorostu v Kundraticích, zároveň okrskovým vzdělavatelem
a členem župního předsednictva, jednatelem Československé
strany národně socialistické, členem obecního zastupitelstva,
obecní rady, jednatelem včelařského spolku, předsedou hřbitovní komise, předsedou místní osvětové rady, členem Pěveckého sdružení krkonošských učitelů, režisérem ochotnického
spolku, členem hasičského sboru, členem a předsedou rodičovského sdružení a psal obecní i školní kroniku. V roce 1937
obdržel za svoje pedagogické úspěchy od Zemské školní rady
pochvalné uznání. Z jeho bohatých vzdělávacích a společenských aktivit by si měli dnešní učitelé vzít velký příklad.
Dne 28. února 1940 byl gestapem zatčen, následně vězněn
ve Vrchlabí, v Praze na Pankráci a v řadě dalších věznicích
a nakonec v koncentračním táboře Oranienburg – Sachsenhausen. Zemřel na pochodu smrti z koncentračního tábora
Oranienburg.
28. října 1947 byla na jeho paměť odhalena deska na budově
školy. Během rekonstrukce budovy v roce 2014 byla sundána
s uložena. Dne 6. 5. 2015 bude pamětní deska znovu umístěna
na budovu bývalé školy, kde pan učitel Ludvík Liška působil.
Budova, pod názvem „Obecní dům“, je nyní využívána jako
zázemí pro sportovní a společenské akce občanů Kundratic
i okolí.

30. 04. Pálení čarodějnic, zvěřinové hody, taneční
zábava TAMPELBAND, hřiště v Kundraticích od 17h
a od 21h.

10. 05. SOPTÍK, dětská hasičská soutěž, areál pod
Kozlovem, dopoledne

16. – 17. 05.

ENDURO motocyklové závody, start
u koupaliště, spolupořádá SDH Košťálov

16. 05.

Taneční zábava, hřiště Kundratice, pořádá
TJ Sokol Kundratice

23. 05. Oslava výročí založení SDH Košťálov, areál
Pod Kozlovem, po celý den
30. 05. Košťálovský Bumbác, aneb o bezpečnosti
na silnicích trochu jinak, areál Centra volného času
Košťálov, od 13h, pořádá Obec Košťálov

13. 06. Orient párty, sokolovna a hřiště
u sokolovny, odpoledne a večer

19. – 21. 06. Výstava výtvarné skupiny Košťál,
společ. místnost ZŠ, zahájení v 18h
20. 06. Oslavy výročí založení fotbalového oddílu
v Košťálově a Turnaj Starých gard, od 9 -21 hodin,
hřiště CVČ Košťálov

27. 06. Volejbalový turnaj, pořadatel: Hospoda
u Martina, areál CVČ Košťálov od 10 hodin
15. 08. Zvěřinové hody + taneční zábava
TAMPELBAND u táboráku, hřiště v Kundraticích
od 18h a od 21h

29. 08. Hasičský memoriál, areál Kozlov, od 13:30h
30. 08. Podkozákovská liga. Košťálovské kolo,
areál Kozlov, od 9h
05. 09. Přehlídka dechových hudeb, začátek
od 13 hodin

05. 09. H2O Jump, Skoky do vody, koupaliště
Košťálov, od 13h

Tímto Vás zveme na znovuodhalení pamětní
desky pana učitele Ludvíka Lišky na Obecním domě v Kundraticích dne 6. 5. 2015 od
19.00hod.

14. 11. Vyhodnocení Podkozákovské ligy, sokolovna
Košťálov od večerních hodin, čas bude upřesněn
21. 11. Sousedské posezení v Košťálově, sokolovna
Košťálov, od cca 15 hodin, pořádá Spolek pro kulturu,
hraje Táboranka

napsala L. Cincibusová
Historické podklady dodala Ludmila Jiroušová

12. 12. Vánoční orient párty, sokolovna Košťálov,
odpoledne, čas bude upřesněn
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Společenská rubrika
NARODILI SE
Elen HRUBÁ
Lukáš NOVOTNÝ
Adéla CHLUMOVÁ
Rozálie DLASKOVÁ
Jan ŠOUREK
Nela PACHOLÍKOVÁ

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v období od ledna do března 2015
tito naši spoluobčané:
Miloslava KOCOUROVÁ
Dana CHYMKOVÁ
Věra BUBENÍKOVÁ
Zdeněk RAJTR
Marie TRDLOVÁ
Helenka LUŽNÁ
Jiřina ŠPICAROVÁ
Marie DOLENSKÁ

Dětské vystoupení během vítání občánků 2015.

Opakovaně chceme požádat rodiče novorozených dětí, aby nám
přinesli na Obecní úřad rodný list dítěte a sami sdělili, zda se
chtějí zúčastnit „vítání občánků“.
Musíme upozornit, že bez Vašeho souhlasu Vám pozvánka
na „vítání“ nebude zaslána a ani jinak nebudete vyzýváni.
Rozhodnutí je pouze na vás.
Komu se nehodí zastavit se osobně, může komunikovat přes
e-mailovou adresu: obec@kostalov.cz

Helena SCHLEISSOVÁ

OÚ

Poděkování
OPUSTILI NÁS
V lednu a únoru 2015 nás navždy
opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:

Už i „Šedý vlk“ se objevil mezi jubilanty. Zástupcům obecního úřadu, Sokola
i myslivcům za blahopřání moc děkuji. A já Vám přeji – pilně pracujte pro blaho obce,
chraňte naši všemocnou přírodu, mnoho sportovních úspěchů, zdraví všem.
Na stovky Vlčat nezapomínám.
Cenu má pouze život, který žijeme pro druhé.
Jan Šindelář

František ŠÁDEK
Miroslav NOVOTNÝ
Josef NOVOTNÝ

Chceme tímto poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit s panem Ladislavem Říhou
a doprovodili ho na jeho poslední cestě.
Děkujeme za slova útěchy, projevy soustrasti a květinové dary.
manželka s rodinou

Věra RIEGROVÁ
Ladislav ŘÍHA
Anna GRAFKOVÁ

Děkujeme všem za účast a květinové dary na posledním rozloučení s paní Hanou
Janatovou, které se konalo ve středu 15. dubna ve smuteční síni v Semilech.
manžel s rodinou

Hana JANATOVÁ

INZERCE
Prodám rodinný dům (dvougenerační) v Košťálově na dolením konci. U domu je zahrada,
garáž, stodola, kolny, skleník. Přístup k domu po obecní komunikaci.
Bližší informace na tel. 607815897.
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