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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se na svých dubnových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:

Dětský den v Kundraticích – pohádkové postavičky

Výstavba ČOV a kanalizace
Samočisticí schopnost řek je obdivuhodná. Ve škole jsme se učili, že proudící voda se třikrát překulí přes kamínek
a zase je čistá. Naši zákonodárci však měli
jiný názor a schválili zákon, který jednak
nutí všechny obce nad 10 tisíc obyvatel mít splaškovou kanalizaci a čistírnu
odpadních vod, ale také všechny majitele
domů, bez ohledu na velikost obce, mít
čištění zajištěno. Na rozdíl od většiny obcí
v našem okolí, které se problému nevěnují
a tvrdí, že obyvatelé se o sebe musí postarat sami, zastupitelstvo obce Košťálov
v roce 2006 rozhodlo zadat projekt ČOV
a kanalizace. Tím na sebe obec převzala veškeré starosti a náklady s čistěním
odpadních vod z domácností spojené,
s výjimkou přípojek, jejichž vybudování
(mimo veřejné části) hradí majitel domu.
Projektování trvalo 5 let a Košťálov byl
proti mnohým městům výjimečný v tom,
že od majitelů, kteří se do projektu přihlásili, nevybíral zálohu 10 – 15 tis. Kč, ale
dokonce všem nechal zpracovat a zaplatil
projekt přípojky.
V roce 2011 jsme získali územní rozhodpokračování na str. 2

nutí a potom čekali na vyhlášení dotačního titulu, protože bez dotace se stavba za
150 mil Kč postavit nedá. Ten byl vyhlášen v roce 2012. Žádost byla úspěšně
podána v srpnu 2012 a my jsme čekali na
rozhodnutí. To bylo stále odkládáno, ale
30. dubna 2013 nám bylo oznámeno, že
jsme dotaci 112 872 551 Kč získali. Museli jsme potvrdit, že o ni opravdu máme
zájem, a že jsme schopni zaplatit spoluúčast téměř 38 mil Kč, což jsme učinili.
Od podání žádosti také ještě víme, že celá
stavba, tedy ČOV, čerpací stanice a přes
25 km kanalizace v Košťálově a Kundraticích, musí být zkolaudována do 31.
prosince 2015, což je vzhledem k rozsahu
akce termín více než šibeniční.
V současnosti probíhají poslední
projekční práce, spojené hlavně s tím, že
někteří majitelé pozemků změnili názor
na trasu kanalizace, kterou pro územní
rozhodnutí již stvrdili svým podpisem.
Až se vše dořeší, bude v dohledné době
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby, které, vzhledem k její velikosti a kvalitě zákona o zadávání veřejných

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce
PaedDr. Miloslava Janatu k podání žádosti na Státní pozemkový úřad Liberec
o úplatný převod pozemku p.č. 931 v k.ú.
Košťálov a pronájem pozemku p.č. 1909
v k.ú. Kundratice.
Místostarosta informoval, že majitelé
firmy TREVOS Košťálov udělili souhlas
k instalaci světelné dopravní značky
u jejich továrny ve směru od Libštátu,
napájení dopravní značky bude z el. sítě
TREVOSu. K přepojení čtyř těles veřejného osvětlení u hlavní silnice u závodu
na síť obce dojde v průběhu května 2013
a poté k instalaci dopravních značek.
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků
p.č. 249 v k.ú. Košťálov o výměře 605 m2
(pozemek na jihovýchodní straně parku
u domu Kloboučkových) a pozemku p.č.
716/1 v k.ú. Košťálov o výměře 620 m2
(pozemek na západní straně areálu dílen
ZD Košťálov).
Bylo schváleno přidělení zrekonstruovaného bytu v č.p. 146 (Barevna) panu
Miroslavu Kosovi s rodinou. Dále přidělení bytu velikosti 1 + 1 v č.p. 214 panu
Richardovi Krejčímu a bytu 1+1 v č.p. 133
(Stáňov) slečně Šárce Kubánové.
Také bylo schváleno řešení prodeje piva
a dalších nápojů ve společenské místnosti
Obecního domu v Kundraticích. Truhlářské práce v hodnotě 46 200 Kč provede
firma Ing. Miroslav Cincibus, Kundratice
č.p. 132 a dále bude pořízena prosklená
lednice a výčepní zařízení. Zastupitelstvo
realizaci a uvolnění prostředků v celkové
výši 93 340 Kč schválilo všemi hlasy.
Zastupitelstvo projednalo závěry z kontroly Finančního výboru na úseku správy
bytů, kterou předložil předseda výboru
Zdeněk Kopecký. Konstatoval, že účetní
i provozní evidence je vedena průkazně
a transparentně. Jako námět k projednání uvedl možnost sjednotit servisní péči
o domovní ČOV pod jednu firmu z bližšího okolí a tím ušetřit především dopravní náklady hrazené vzdáleným firmám

Výstavba ČOV a kanalizace – pokračování ze strany 1.

Z jednání Zastupitelstva: – pokrač. ze strany 1.

zakázek, bude trvat několik měsíců a pak to vypukne. Pravděpodobně na přelomu roku
2013/2014 bude zahájena stavba ČOV a čerpací stanice a poté, jakmile to klimatické
podmínky dovolí, výstavba kanalizace. A to způsobí, že Košťálov a Kundratice budou
téměř dva roky vypadat jako ve válečném stavu, protože 25 km rozkopaných pozemků, často místních komunikací, ale i krajských silnic výrazně zkomplikuje dopravní
obslužnost, o estetické stránce věci ani nemluvě. Dopravní obslužností se již nějakou
dobu zabývají odborníci s patřičným vzděláním. Vzhled hlubokého výkopu, zvláště za
deště, není nikdy krásný. Vedení obce bude usilovat o to, aby dopad stavby na obyvatele byl co nejmenší, ale zázraky neumíme. Samozřejmě bude muset být zpracován
podrobný harmonogram celé stavby, který bude veřejně znám a jeho dodržování bude
vyžadováno. Až bude zveřejněn, žádáme především majitele soukromých pozemků,
se kterými všemi byla trasa kanalizace projednána, aby vyhledali mapy, které jim
byly předány a znovu se s nimi seznámili. A pokud by je nemohli najít, aby se zastavili
na OÚ pro kopii. A dále aby se seznámili s harmonogramem stavby, protože by byla
škoda, kdyby na záhonech, které budou v létě rozkopány, na jaře zasázeli drahou sadbu
vysoceplodících rostlin nebo narovnali kamion dřeva.
Jak jsem již výše uvedl, výstavba kanalizační přípojky je záležitost plně v režii majitele
napojovaného domu. Ti nejbohatší by pravděpodobně mohli využít služeb firmy, která
bude stavět hlavní řád, ale existuje i mnohem levnější varianta a to využití služeb místních
majitelů různých zemních strojů, jejichž seznam i cenová relace budou včas zveřejněny.
Až stavba skončí, přijde za ty útrapy zasloužená odměna. Už se nikdy nebudeme muset
starat o ty svoje někdy rozpadající se septiky, už nebudeme muset zajišťovat a platit
jejich vyvážení, už budeme muset jenom platit stočné. To činí v roce 2013 ve městech
a obcích v našem okrese sdružených ve VHS Turnov 36,80 Kč + DPH za m3, poslední
meziroční nárůst byl 16,08 % a ještě dále poroste. Naše obec se zavázala, že minimálně
prvních 10 let bude provozovat ČOV a kanalizaci sama a díky tomu nám byla stanovena cena stočného 25 Kč + DPH m3 s možností růstu maximálně o inflaci.
Nevím, jestli tento závěr je pro každého pozitivní, tak ještě jeden pokus. Až to naše
utrpení skončí, budou všechny rozkopané pozemky uvedeny do původního stavu,
budou nově asfaltovány buď poloviny nebo celé šíře rozkopaných úseků krajských
komunikací, budou nově vyasfaltovány rozkopané místní komunikace a bude moci být
vybudován chodník z Košťálova až do horní části Kundratic. Jen se na to musí podařit
dát dohromady všechny finance.

(např. z Šumperka a Čáslavi), což bylo
později realizováno.

PaedDr. Miloslav Janata, starosta obce

VÝZVA VLASTNÍKŮM zahrad, trvalých travních porostů,
orné půdy a sadů, t.j. pozemků, na které se vztahuje
zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního
fondu.
Kdo je vlastníkem takového pozemku, je povinen se o něj starat! Nejčastějším
porušením tohoto zákona je právě neudržování pozemku. Takovéto pozemky je
třeba kosit nebo je jinak řádně obhospodařovat a pokosenou trávu uklízet.
Pokud se na neudržovaných pozemcích vyskytují ve větší míře plevelné rostliny,
které svým vysemeňováním ohrožují okolní pozemky, dochází navíc k porušování zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
Oba zákony pamatují i na možnost udílení pokut těm, kteří se o své pozemky
nestarají.
V naší obci je mnoho neudržovaných pozemků, které hyzdí okolí, zaplevelují
okolní nemovitosti a poskytují úkryt různým škůdcům i nebezpečným živočichům. A že je nebezpečí skutečně reálné potvrzuje případ (z naší obce), kdy na
neudržované louce s výskytem zmijí jedna uštkla psa. Může tedy být jen otázkou času, kdy na takový nepořádek a lhostejnost doplatí třeba dítě nebo dospělý
člověk!
Obecní úřad v současné době proto opakovaně rozesílá výzvy majitelům takovýchto pozemků s tím že, pokud nebudou reagovat, předá problém orgánu státní
správy ve věcech rostlinolékařské péče, který může udělovat vysoké pokuty fyzickým i právnickým osobám.
OÚ
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Zastupitelstvo se na svých květnových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:
Starosta a místostarosta informovali
o probíhajícím i o plánovaných výběrových řízení na stavební zakázky v nejbližším období 2013/2014:
1. Informační centrum a WC
k cyklostezce – probíhalo výběrové
řízení, hodnotící komise rozhodla o vítězi
zakázky firmě Polstav, čekalo se na doběh
zákonných lhůt pro odvolání účastníků
výběr. řízení. Poté byla vítězná firma
vyzvána k předložení všech dokumentů
nutných k uzavření smlouvy o dílo. Doklady
k uzavření vítězná firma nepředložila a tak
byla později vyzvána druhá v pořadí.
2. Rekonstrukce restaurace Slávie –
Projektová dokumentace s výkazem výměr
pro provedení výběrového řízení byla Ing.
Alešem Kožnarem dokončena a předána
a čekáme na vydání stavebního povolení. Na provedení výběrového řízení byla
navržena firma Ing. Radovan Louda
z Jablonce nad Nisou. Dále místostarosta
připomenul, že nájem restaurace Slávie
po rekonstrukci a i vlastní rekonstrukce
je ekonomickou činností obce v režimu
zákona o DPH. Budoucí nájemce, který
bude vybrán dle výběrového řízení, bude
muset být dle § 56 zákona o DPH povinným plátcem DPH. Zastupitelé vzali tuto
podmínku na vědomí.
3. Výměna oken v č.p. 186 a č.p. 133
(Stáňov) – Akce proběhne v letošním
roce. Jedná se o zakázku malého rozsahu,
osloveny byly firmy: Jiří Mihalo, Semily, Milan Pavlíček, Železný Brod, Vekra
Nová Paka, D-Bau Semily. Zadání zakázky proběhlo na místě, dostavily se pouze
firmy Jiří Mihalo a Vekra. Vyměněny
budou i vchodové dveře. Součástí nabídkové ceny budou i zednické a začišťovací
práce a hrubý úklid po stavbě. Záruka na
okna i montáž bude činit 5 let a zakázka
bude dokončena do konce září 2013 včetně předání díla. Součinitel prostupu tepla
bude minimálně Uw= 1,2 W/m2 K.
4. Kanalizace a ČOV – Svazku obcí
Košťálov a Libštát byla řídícím orgánem
akceptována Žádost o podporu v rámci
Operačního programu životního prostředí (39. Výzva) v bodě 1.1.1 Snížení znečištění komunálních zdrojů. „Schválena“
tedy byla dotace ve výši 112 872 551 Kč.
Konkrétně se jedná o dotaci na vybudování ČOV a kanalizace pro Košťálov
a Kundratice (nikoli zatím pro Libštát
a případně Čikvásky). Termín dokončení

díla, předání do provozu a kolaudace je
konec roku 2015. Dokončují se podklady
pro vydání stavebního povolení a vyhotovení zadávací dokumentace. Provedením
výběrového řízení včetně vypracování
výkazu výměr a zadávací dokumentace je již z roku 2010 rozhodnutím Valné
hromady Svazku Obcí a Zastupitelstva
obce pověřena firma PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28,
Ústí nad Labem, IČ 25023829. Cílem je
stavbu zahájit počátkem příštího roku. Na
spoluúčast cca ve výši 26 % má obec vyčleněny prostředky z minulých let a je plánováno stavbu realizovat bez použití úvěru.
5. Asfaltování zástřikem A stezky (za
kravínem ke koupališti) a k vodojemu
v Košťálově spolu s opravou poškozených některých kanalizací nedotčených
obecních komunikací, byly osloveny
firmy MSB, v.o.s. Boseň, a REACOM s.r.o.
Třebíč.
6. Obecní dům Kundratice, zateplení
a výměna oken a ústředního vytápění – I na tuto zakázku nám byla přidělena
dotace ze SFŽP ve výši přes 6 293 054. Kč.
Projektová dokumentace pro výběrové řízení je před dokončením. Celková
hodnota díla dle ocenění je 7 487 120 Kč
s DPH. Výběrové řízení provede na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 8.
dubna 2013 firma INGkomplet, Praha
6 – Dejvice. Stavba bude realizována na
v příštím roce.
Místostarosta předložil nabídky firem (ve
spolupráci se zastupiteli RNDr. Jiřím Jínou
a Zdeňkem Kopeckým) na dodávku traktorového návěsu za obecní traktor. Dosavadní jednonápravový vlek kdysi svépomocně vyrobený nesplňuje požadavky
pro provoz na pozemních komunikacích.
Zastupitelstvo po diskuzi nad nabídkami schválilo návrh místostarosty pořídit
jednonápravový traktorový návěs model
BIG 3S3 (výrobce WTC Písečná) od autorizovaného prodejce UN-COM, spol.
s r.o., Radvánovice 102, za nabídkovou
cenu 98 440 Kč bez DPH včetně dopravy.
Bylo schváleno přidělení bytu 1+1 v č.p.
339 (po Mgr. Mir. Kosovi) paní Ivoně
Stránské (dosud 1+3 tamtéž).
Někteří zastupitelé apelovali na majitele psů v obecních bytech na dodržování
pravidel sousedského soužití mimo jiné
i obsažených v domovním řádě. V něm
je v bodě 5 uvedeno: V bytech ani ve
společných prostorách není dovoleno
chovat drobné hospodářské zvířectvo.
Psy, kočky, exotické ptactvo, hady aj.
je přípustné chovat způsobem, který
neobtěžuje ostatní nájemníky a nepoškozuje nemovitost. Zastupitelstvo na
tomto bodě striktně trvá a porušování
tohoto ustanovení bude navrženo do

přestupkového řízení anebo bude i důvodem k ukončení nájemní smlouvy. Zvláště byly zastupiteli zmiňovány stížnosti na
bezprostřední kontakt volně pobíhajících
psů a psů bez náhubku poblíž malých dětí
ve společných prostorech a venkovních
prostranstvích.
V areálu Centra volného času budou
v nejbližší době instalovány nové tabule
s Návštěvním řádem a tipy na turistické
výlety do okolí a byla zprovozněna webová kamera zabírající dětské a dopravní hřiště a hřiště s umělým povrchem
a instalována webkamera na koupališti.
Všechny, dnes celkem tři webkamery jsou
přístupné z www.kostalov.cz
Místostarosta veřejným otevřením obálek
s nabídkami na zhotovení nábytku do
kanceláře p. účetní pokračoval ve výběrovém řízení malého rozsahu. První nabídka byla ve výši 109 137,50 Kč vč. DPH od
firmy Buday a Sádek, Dřevoateliér, druhá
nabídka byla od firmy Truhlářství CINCIBUS, Kundratice 132, ve výši 108 500 Kč
vč. DPH. Jako vítězná byla vybrána firma
Truhlářství CINCIBUS, Ing. Miroslav
Cincibus.
Zastupitelstvo se na svých červnových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:
Zastupitelstvo se opět přednostně zabývalo těmito projekty:
1. Informační centrum a WC k cyklostezce – Místostarosta nejprve informoval, že v první červnové dekádě proběhne
vítězi výběrového řízení firmě Polstav 15ti
denní lhůta na uzavření smlouvy a poté
bude vyzvána k uzavření smlouvy firma
druhá v pořadí firma Helios Bau. Zdůraznil rovněž, že se vždy jednalo o proběh
lhůt zákonných a tedy nijak neurychlitelných. Na následujícím zasedání bylo
schváleno uzavření smlouvy s firmou je
HELIOS Bau spol. s r.o., Mladá Boleslav,
za nabídkovou cenu 6 579 327 Kč vč.
DPH. Ze smlouvy vyplývá, že stavba bude
zahájena v prvním červencovém týdnu
předáním staveniště a dokončena bude
do 20. prosince 2013, poslední faktura ve výši 10% z vysoutěžené ceny bude
uhrazena až po řádném předání díla a po
odstranění všech případných vad a nedodělků. Zhotovitel – firma HELIOS Bau
byla rovněž upozorněna na dodržování
platební kázně vůči subdodavatelům.
2. Rekonstrukce restaurace Slávie Byla
schválena zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku. 17. června bylo výběrové řízení vyhlášeno a zveřejněno na
adrese vhodne-uverejneni.cz. Uzávěrka pro podávání nabídek na zhotovitele
byla stanovena na 16. července 2013 na
13 hodin. Poté proběhne ihned zase-

dání komise pro otevírání obálek a za
přítomnosti uchazečů, kteří se mají
právo dostavit, bude mimo jiné přečtena nabídková cena každého uchazeče
bez/s DPH. V návaznosti na záměr zahájit stavbu po 1. září 2013 (a ukončit 30.
května 2014) zastupitelstvo rozhodlo
všemi hlasy o ukončení nájemní smlouvy na restauraci Slávie s panem Lubošem
Tulachem, bytem Košťálov č. 37 a také
o ukončení nájemní smlouvy na část
sklepních prostor s firmou Autodoprava Jiří Klobouček JK, zastupovanou p.
Jitkou Kloboučkovou. Oběma nájemním
vztahům na budovu restaurace začíná
běžet dvouměsíční výpovědní lhůta 1.
7. 2013 a nájemní vztah bude ukončen
k 31.8.2013. Oba nájemci byli o nastalé
situaci v předstihu informováni a dnešní
akt je stvrzením těchto jednání. Výpověď
jim byla předána osobně.
3. Výměna oken v č.p. 186 a č.p. 133
(Stáňov) – Místostarosta přítomným
zastupitelům předložil řádně označené
zalepené obálky dvou uchazečů, kteří se
dostavili na zadávací schůzku 22. května
2013. Před zastupiteli byly obálky rozlepeny a byly přečteny nabídkové ceny za
okna a hlavní dveře za jednotlivé domy.
Jako vítězná byla vybrána nabídka firmy
Jiří Mihalo, Jizerská 553, Semily, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 563
672,50 Kč s DPH. Na druhém místě se
umístila nabídka firmy VEKRA, Window
Holding a.s., s nabídkou ve výši 569
976 Kč s DPH. Zastupitelstvo pověřilo
místostarostu k uzavření smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem. Termín realizace
zakázky u obou domů je do 30. září 2013.
4. Kanalizace a ČOV – starosta informoval, že 30. května 2013 se konala valná
hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát,
na které mimo jiné vystoupil i jednatel
firmy PROVOD inženýrská, s.r.o., Ing.
Petr Plichta s informacemi o podmínkách
dotace a postupu prací, kde dále uvedl, že
rámci této zakázky bude vybudováno přes
20 km hlavních kanalizační stok a také
veřejné částí přípojek v obou částech obce
(Košťálov, Kundratice), zhotovitel bude
vybrán dle zákona o zadávání veřejných
zakázek v nejpřísnějším režimu nadlimitního řízení, technický dozor investora také vzejde z výběrového řízení dle
zákona. Napojeno musí být (pro splnění
podmínek dotace) minimálně 1400 ekvivalentních obyvatel. Funkce a parametry
ČOV musí být ověřeny v ročním zkušebním provozu, takže musí být stavebně
dokončena a uvedena do provozu už na
podzim roku 2014. Zastupitelstvo rovněž
projednalo a schválilo návrh některých
parametrů zadávací dokumentace, která
musí být odsouhlasena poskytovate3

lem dotace Státním fondem životního
prostředí. Uchazeč musí předložit reference na 5 staveb kanalizace a 5 staveb
ČOV v hodnotě 75 mil. Kč/dílo. Hlavním
hodnotícím kritériem bude cena – hodnota dodávky (90% váha) a záruky na dílo
(váha 10 %, z toho 5% na stavební a 5%
na technickou část). Dle předneseného
časového harmonogramu je plánováno
v srpnu 2013 vyhlásit výběrové řízení na
zhotovitele, v prosinci 2013 řízení ukončit
a v únoru 2014 stavbu zahájit s tím, že do
prosince 2015 musí být stavba kanalizace
a ČOV ukončena, zkolaudována a bez vad
předána k plnému provozování.
5. Asfaltování zástřikem (A-stezka,
k vodojemu), Jako vítězná byla vybrána
nabídky firmy REACOM s.r.o., Branka
145/14, Třebíč, s nabídkovou cenou 348
480 Kč za obě komunikace. Nabídka firmy
M.S.B. v.o.s., Boseň 10, Mnichovo Hradiště s nabídkovou cenou 360 822 Kč skončila na druhém místě. Zastupitelstvo uložilo starostovi s vítěznou firmou uzavřít
smlouvu o dílo, která bude obsahovat obě
komunikace a za obdobných cenových
podmínek bude obsahovat ocenění opravy místní komunikace p.č. 2306/1 v k.ú.
Kundratice o délce cca 110 m a šíři 2,5m.
Předseda finančního výboru Zdeněk
Kopecký předložil závěry kontroly finančního výboru na úseku správy bytů. Doporučení výboru převést péči o domovní
ČOV obecních bytů pod jednu firmu
již bylo realizováno a kontrola platební
kázně nájemníků obecních bytů je prováděna pravidelně a v posledním čtvrtletí každého roku se intenzita vymáhání
dlužného nájemného pravidelně zvyšuje.
Finanční výbor doporučuje přistupovat
při neplacení nájemného k tvrdším opatřením včetně možnosti ukončení nájemní
smlouvy.
Bylo schváleno přidělení bytů:
byt 1+3 v č.p. 339 sl. Ivetě Cermanové
s rodinou, bytem dosud Košťálov č.p. 142
byt 1+1 v č.p. 37 p. Bohumile Houžvičkové, bytem dosud Košťálov 300
byt 1+1 v č.p. 142 p. Radovanu Rychlíkovi, dosud bytem Košťálov 156
byt 1+1 v č.p. 156 p. Miloslavě Havrdové,
původně bytem Kundratice č.p. 144
byt 1+2 v č.p. 133 sl. Pavle Medlíkové,
dosud bytem Košťálov 178
byt 1+3 v č.p. 300 p. Jaroslavovi Houžvičkovi ml, bytem Košťálov č.p. 300 a sl.
Veronice Noskové, bytem Košťálov č.p.37.
Místostarosta a starosta informovali
o násilném otevření jednoho bytu v č.p.
301, které se uskutečnilo 3.6. 2013 ve 12
hod na výše uvedené adrese. Nájemnice M.K. přes opakované písemné výzvy
neumožnila vstup odborné firmě pro
provedení odečtu. Po odstranění zámku
4

a za přítomnosti nájemnice, která, jak se
později ukázalo, byla uvnitř, bylo provedeno odečtení hodnot. Přes agresivní
verbální a fyzické chování nájemnice jí
byly předány klíče od nového zámku.
Starosta PaedDr. Miloslav Janata předložil žádost sl. Pavly Vávrové, bytem Košťálov č.p. 186, o prodej obecních pozemků
p.č. 125/8 a 125/9 oba v k.ú. Košťálov.
Na uvedených pozemcích určených
dle Územního plánu k výstavbě plánují
stavbu rodinného domu. Zastupitelstvo
schválilo zveřejnění záměru prodeje za
cenu 100 Kč za m2.
Zastupitelstvo schválilo zvýšení ochranné
sítě na hřišti s umělým povrchem (jedna
strana směrem k Olešce), zakázku za
nabídkovou cenu 34 131 Kč s DPH provede firma Zámečnictví Pavel Knobloch,
Nové Strašecí.
Místostarosta Milan Havlík předložil
návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2013
Požární řád Obce Košťálov. Zastupitelé se
měli možnost seznámit s textem i mapovými podklady zdrojů požární vody na
minulém zasedání. Vyhláška byla konzultována s HZS Semily, odborem prevence
a Krajským úřadem a byla schválena.
Zastupitelé se na minulých zasedáních
opakovaně zabývali možností regulace
podomního a pochůzkového prodeje,
místostarosta připravil na dnešní jednání
návrh Nařízení Obce Košťálov č.1/2013,
kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Nařízení
na základě zmocnění zákona o živnostenském podnikání stanovuje podmínky
pro prodej zboží, podomní a pochůzkový
prodej a poskytování služeb mimo provozovnu určenou kolaudačním rozhodnutím
(tedy mimo kamenné obchody a restaurace apod.). Tržní řád dle tohoto návrhu tak
zakazuje resp. neumožňuje problematický
pochůzkový a podomní prodej a nabízení služeb (včetně nabídky levné elektřiny
a plynu a telekomunikačních služeb) ve
většině domů na území obce Košťálov.
Zastupitelstvo tak činí především proto,
že někteří především starší občané nejsou
schopni či nedokáží se v této problematice orientovat a stávají se tak snadnou
obětí propracovaných marketingových
a přesvědčovacích postupů. Obec, jejíž
jménem zastupitelstvo koná, tak chrání
některé důvěřivé občany před nekalými praktikami na většině svého území.
Místostarosta zdůraznil, že schválením
tohoto nařízení je tak podomní a pochůzkový prodej a nabízení a poskytování
služeb v bytových a rodinných domech
zakázán! Zastupitelstvo schválilo Nařízení
Obce Košťálov č.1/2013, kterým se vydává
Tržní řád, všemi hlasy přítomných zastupitelů jednomyslně. Občané budou o tomto
zákazu informováni v nejbližším vydání

Košťálovských novin, kde bude kromě
této informace i uveřejněna oddělitelná
výzva, kterou lze připevnit na vchodové
dveře, případně na vstupní branku a tímto
prodejce prokazatelně informovat. Na
vchodové dveře obecních bytových domů
umístí informaci správa bytů.
Zastupitelé rozhodli o provedení menších
rekonstrukčních prací na pískovcovém
portálu kapličky na Čikváskách v hodnotě 30 tis. Kč a instalaci zabezpečovacího
zařízení na malém hasičském muzeu
tamtéž. S odbornou kamenickou firmou
bude zhodnocen i stav křížku na hřbitově
tamtéž.
Starosta za přítomnosti p. Františka Tulacha prostř., přečetl petici některých občanů (především z Bucharky), kteří negativně vyjadřují k osobě budoucího nájemníka. Zastupitelstvo po vyslechnutí p. Fr.
Tulacha prostř., kdy sdělil zastupitelstvu
pohnutky, které vedly k sepsání petice,
zaujalo k petici ostře negativní stanovisko. V závěru bylo rozhodnuto se více peticí nezabývat a trvat na svém předchozím
rozhodnutí o přidělení bytu dotčenému
občanovi.
Starosta přednesl žádost p. Zdeňka Jacáka,
bytem Košťálov, Čikvásky č.p. 40, o prodej
pozemku p.č. 236 v k.ú Čikvásky – trvalý
travní porost, žadatel chce pozemky užívat
k zemědělským účelům. Zastupitelstvo
po projednání souhlasilo se zveřejněním
záměru prodeje pozemku p.č. 236 v k.ú.
Čikvásky za cenu 10 Kč/m2.
Zastupitelstvo schválilo ukončení nájemní smlouvy – výpověď z nájmu bytu paní
Emílie Ferencové, bytem Košťálov č.p.
131. Jedná se o byt 1+2 o výměře 82 m2.
Výpověď je odůvodněna hrubým porušením nájemní smlouvy, především neplacením nájemného a služeb, nedodržování
splátkového kalendáře a také skutečností, že se nájemkyně v bytě prokazatelně
nezdržuje a v bytě dochází k devastaci. Původní nájemkyni bude nabídnuto
přístřeší a prostor na dočasné uskladnění
bytového zařízení a ostatních předmětů.
Výpověď z nájmu bytu byla schválena
všemi hlasy a bude doručena doporučenou zásilkou na poslední známou adresu
(pokud existuje) a na adresu dle původní
nájemní smlouvy.
Starosta a místostarosta informovali
zastupitele o rozsahu záplavy přívalovým
deštěm v sobotu 8. června 2013 v horní
části Kundratic. Poškozeny byly především tři komunikace v majetku obce,
nejvíce příjezdová cesta k Sieglerovým
a příjezdová cesta k Lukešovým. Přímo
vodou z luk a polí bylo dále zasaženo 5
domů, hasiči SDH Košťálov a Kundratice
zasahovali též u rybníka nad Trevosem,
kde hrozilo ucpání odtoku. Zničeny byly

také dvě lávky přes Kundratický potok. Škody na obecních komunikacích byly odhadnuty na 600 – 800 tis. Kč. Opravy výše uvedených cest byly ihned zahájeny a již ve večerních hodinách byl provizorně obnoven průjezd na komunikaci k Sieglerovým, v týdnu
následujícím byly opraveny i ostatní přívalovým deštěm poškozené cesty. Asfaltovací práce byly naplánovány na týden po 24. červnu
2013.
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

Prestižní titul „Zasloužilý hasič“ v naší obci
V Centru hasičského hnutí v Přibyslavi dne 3. května 2013 byly předány
celostátní tituly „Zasloužilý hasič“, jako celostátní ocenění za příkladnou
práci o rozvoj dobrovolné požární ochrany a aktivní podílení se na realizaci jejího poslání. Pro naši obec je toto ocenění významné zejména tím,
že právě při tomto ceremoniálu byl oceněn i jeden náš spoluobčan, hasič
a bývalý starosta SDH Jiří Vejnar z Kundratic.
Ocenění je to velice významné, předchází mu náročný návrh a schvalovací
řízení, uděluje jej VV SH ČMS. Při předávání titulu obdrží nositel tohoto
titulu medaili, diplom, a klopový odznak a podepíše se do pamětní knihy.
Tento titul je udílen od roku 1991. V roce 2010 získal tento titul Pavel Vejnar
z Košťálova.
Oba vyznamenaní začínali se svojí prací pro hasiče v roce 1956 v žákovském družstvu pod vedením pana Jana Janaty (čp.55) v Kundraticích
a hasičině zůstali věrní dodnes. My všichni jsme na ně náležitě hrdí. Tímto
jim přejeme pevné zdraví a dostatek šikovných nástupců.
SDH Kundratice

Jiří Vejnar
z Kundratic

Pavel Vejnar
z Košťálova

Jaký byl školní rok 2012 – 2013 v Mateřské škole...
...byl krásný, pestrý, bohatý, ale i náročný, přinesl nová setkání,
zážitky, dojmy, zkušenosti, vědomosti.
I v letošním školním roce byly dětem nabízeny činnosti, při kterých měly
možnost získávat osobní zkušenosti ve všech oblastech vzdělávání a zažívat je všemi svými smysly. Úměrně možnostem jejich dětského vnímání byly vedeny k tomu, aby si vytvářely vlastní představu o úloze člověka
v systému přírody a společnosti. O pestrosti a vhodném výběru činností
svědčí zájem dětí i rodičů o akce pořádané naší MŠ. Každoročně nabízíme
dětem i rodičům hravá a sourozenecká odpoledne, „Logohrátky“, besedy
s psychologem, kulturní pásma, divadelní představení, hrátky s flétničkou,
výtvarné a rukodělné dílny s rodiči. Letošními novinkami byly výtvarná
dílna s tatínky, při které společně s dětmi vyrobili dárky pro maminky
a hudební odpoledne nejmladších dětí. Nabídka nadstandartních činností byla rozšířena o výuku angličtiny pro předškoláky. Pravidelné pohybové a sportovní vyžití dětí zastupuje v podzimních měsících předplavecký
výcvik, v zimě lyžařský výcvik letos opět ve Vysokém nad Jizerou, po celý
rok kroužek pohybových her, turistické vycházky, sportovní odpoledne
s rodiči. Velký úspěch u dětí i rodičů měla v jarních měsících „Sportovní
školička“, která probíhala v sokolovně. Nabídla 23 dětem ucelený program
sportovní přípravy pro děti ve věku 4–6 let. Děti se během deseti lekcí pod
vedením zkušených trenérů seznámily s netradičními pohybovými aktivitami a se základy nejoblíbenějších míčových her, jejichž cílem nebyla předčasná specializace na jeden sport, nýbrž rozvoj všeobecných pohybových
schopností. Každá lekce byla zaměřena na rozvoj sportovní zdatnosti dětí,
na individuální přístup a vytváření vztahu ke sportu a pohybu vůbec. Děti
byly nadšené a vždy natěšené, o čemž svědčila téměř 100% účast. Generálním partnerem tohoto projektu byla VZP ČR.
Všem dětem i rodičům přejeme krásné prázdniny, pohodovou dovolenou
plnou sluníčka, legrace a těšíme se v září na shledanou.

„Sportovní školička“

Jana Krpatová řed. mateřské školy

Setkání myslivců s mateřskou školou
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Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013
Navštívili jsme Jičín – město pohádek.
1. třída se zúčastnila akce „Děti, pozor,
silnice.“
4. třída si vyzkoušela svoje znalosti na
dopravním hřišti.
Zhlédli jsme pohádku O statečném vojáčkovi.
V rámci projektu EU Peníze školám jsme
obdrželi již druhou interaktivní tabuli.
4. a 5. třída absolvovala exkurzi do Prahy.
Žáci 3.a 4. třídy se zúčastnili plaveckého
výcviku.
Navštívil nás Mikuláš se svou družinou
a nadílkou.
Ve všech třídách proběhly vánoční besídky.
Děti z 5. třídy si před Vánoci vyzkoušely
spaní ve škole.
V lednu proběhl zápis do 1. třídy ( v současné době máme 15 dětí).
Zhlédli jsme hudební pořad „Hudba 100x
jinak.“
Viděli jsme krásnou pohádku Tuč a Ňák.
4. a 5. třída se zúčastnila okrskového kola
turnaje ve vybíjené v Lomnici nad Pop.
Mladší i starší žáci se zúčastnili okrskového
kola fotbalového turnaje Mc Donald´s cup.
V okresním kole dopravní soutěže se naši
žáci – Matěj Janata, Vojtěch Máslo, Anička Šádková a Jana Tůmová – umístili na
2. místě a postoupili do krajského kola

v České Lípě, kde naši školu opět výborně
reprezentovali a byli opět druzí !
V Trojboji všestrannosti s Adamem v Semilech byly naše děti také úspěšné,
Lenka Chmelíková a Adélka Janoušková
postoupily do okresního finále.
Kundratické děti pod vedením paní Valentové nacvičily krásnou pohádku O Popelce a tak jsme je poprosili, aby nám ji také
zahrály a opravdu se jim moc povedla.
Paní učitelka Nedvědová s panem Jindřiškem opět připravili pro děti vycházky
do přírody, z kterých se děti vracely moc
spokojené a plné nových dojmů a zážitků.
V květnu opět úspěšně proběhlo celoplošné
testování žáků 5. tříd z matematiky, českého
jazyka a angličtiny.
Během května 5. třída opět spala ve škole,
a také zde spala děvčata z kroužku Hip-hopu, která zde měla soustředění před
veřejným vystoupením.
Také i nám ve škole předvedla děvčata
pod vedením Karolíny Kosové moc pěkné
taneční vystoupení Hip – hopu.
V MŠ jsme slavnostně přivítali budoucí
prvňáčky, kteří se již dříve byli podívat v první
třídě a vyzkoušeli si učení „nanečisto.“
Celý rok také fungovaly kroužky (sportovní, výtvarný, břišní tance, anglického jazyka,

informatiky, dopravní výchovy, hry na kytaru, Hip –hopu, myslivosti, náprava dyslexie) – za což všem vedoucím moc děkuji.
Žáci 1. – 4. třídy jeli na výlet na Staré Hrady
u Jičína, kde byly pro ně připravené zajímavé prohlídky hradu.
5. třída strávila svůj dvoudenní školní výlet
v putováním po Českém ráji, s přespáním
v Krčkovicích.
A poslední akcí byl Olympijský den, který
se letos konal v Libštátě a naše škola celkově
zvítězila !
A ještě změny ve škole: nemocnou paní
učitelku Ptáčkovou (které všichni moc
přejeme brzké uzdravení) zastupovala
slečna Bc. Lenka Tůmová a od září nastoupí paní učitelka Mgr. Michaela Blažková
z Lomnice nad Popelkou.
Všem dětem přeji hezké prázdniny a učitelům i všem zaměstnancům školy krásnou
a zaslouženou dovolenou. Vím, že práce
s dětmi je rok od roku náročnější, ale o to
víc si vážím toho, že ji stále dělají s chutí a že
škole a dětem věnují i čas ze svého volna.
A samozřejmě děkujeme OÚ v Košťálově,
že se o naši školu vzorně stará a ve všem
nám vychází vstříc.
Mgr.Alena Janatová, ředitelka školy

Pohádkový den v Kundraticích
Letošní počasí je sice pěkně divoké, ale na
sobotní odpoledne 22. června nám vyšlo
naprosto pohádkově. Konal se totiž již
tradiční Dětský den, na který dorazilo více
než 80 dětiček. Jako první byla připravená
Procházka pohádkou. Startovalo se
jako vždy ze hřiště a děti si mohly projít
cestu, na které potkaly spoustu známých
pohádkových postaviček. Hned z kraje se
představili Hurvínek s Máničkou a jejich
koloběžky. Následovala zlobivá vodnice,
které utekl vodník přes cestu, a věřte, že
na té vrbě seděl úplně přesně jako ten
opravdový. Svižně vyšlápneme kopeček
a nezapomínáme na zvířátka a také správně
doplníme křížovku (ta byla letošní novinkou
pro starší děti). U lesíka spatříme Šmoulí
vesničku. Je tu pěkně namodříno a taťka
Šmoula nás hnedka zkouší, copak že mu to
chybí na stolečku? Procházíme loukou, kde
si poletuje včela Mája, pomůžeme jí nasbírat
pyl z kytiček. Nabíráme směr hřiště, když tu
slyšíme střelbu. Kdopak to asi je? To indiáni
a ochotně nás všechny učí, jak správně
šipkou sestřelit balónek. A už je tu poslední
stanoviště, kde si můžeme vybrat u králíků
z klobouku dáreček. Jen zdolat kladinu,
překročit překážku a protáhnout se kruhem.
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Hurá do cíle, kde na nás za vyluštěnou
tajenku čekala čokoládová medaile.
Po krásné procházce je čas na buchty od
našich babiček z hořeního konce. K tomu
nám předvedla vystoupení naše malá
Sokolátka a velká Poupata. A co teď? Někdo
zaskáče na trampolíně, jiný zase postaví
nejkrásnější hrad z písku nebo co nejvyšší
komíny z kostiček. Zchladíme se nanukem,
a pak důkladně skrz na skrz prolezeme Scanii
firmy DS Chuchlík. Každý si tu prostě najde
to svoje. Jsme odpočatí, tak hurá na soutěže.
Chůdy, lyže, trakař, to známe od loňska,
ale utvořit družstvo a proběhnout štafetu
s kolíkem z ruličky od toaletního papíru to
tu ještě nebylo. Věříme, že úspěšná novinka.
Slunko už pomalu zapadá a naši chlapáci se
rozhodli, že se nám předvedou v běhu přes
hřiště. Nikdo z nich ale netušil, že to bude
naboso a dokonce i s překážkami. Byl to ale
krásný pohled vidět tolik lidí, co si užívají
sportovní odpoledne a hýbou se. Večer byl
o hudbě a povídání. Kdo letos přišel, určitě
si odnesl spoustu zážitků. Máme i řadu
povedených fotek, které nám budou toto
veselé odpoledne připomínat. Těšíme se zase
na za rok.
J. Valentová

Výstava 2013
Ve dnech 21. – 23. června 2013 se konala další, dnes již
tradiční, společná výstava výtvarné skupiny Koštál a jejich
přátel z Podkrkonošské skupiny výtvarníků, kteří jsou
sdruženi při MěstKS v Nové Pace.
Výstava obrazů, kreseb, fotografií a také m. j. i uměleckého
kovářského řemesla byla zahájena v pátek dne 21. června
2013 v 17,00 hod. Hudební část vernisáže obstaraly
zpěvem a hrou na klavír sestry Kateřina Kalinová
a Barbora Klímová. Úvodem jsme zavzpomínali na malíře
Vladimíra Komárka. Autorkou textu byla Ing. Jarmila
Novotná z Holína u Jičína. Návštěvníci výstavy měli
možnost zhlédnout 134 prací od 24 autorů! Potěšitelné
je, že jsme získali nové mladé umělce a v tomto trendu
chceme a budeme pokračovat i v budoucnosti!!! Díky
široké námětové pestrosti a různorodosti stylů a technik
tato výstava přilákala opět značné množství zájemců
o umění.
Děkujeme Vám všem, kteří jste v parném a nepříjemném
až tropickém počasí přišli na vernisáž naší výstavy nebo
ve stejných klimatických podmínkách po celý víkend
a věnovali pozornost našemu uměleckému snažení
a cítění!

Děkujeme za všestrannou podporu ředitelství ZŠ v Koštálově – pí. řed.
Mgr. Aleně Janatové a hlav. sponzorovi OU Koštálov, dále kamenolomu
EUROVIA Vinci a Trevosu Koštálov.
Za VS Košťál V. Klíma.

Střípky z činnosti MS Skalice Košťálov
Po celkem mírné zimě, která se však
protáhla až do měsíce dubna, nás tak
trochu pozlobilo chladné a mokré jaro.
Zpozdily se všechny činnosti, které díky
podmáčenému terénu nešly provést.
Přese všechno jsme, jak je tomu již tradicí,
pořádali koncem měsíce dubna pálení
čarodějnic v areálu hřiště v Kundraticích,
když se též počasí trošku umoudřilo.
Pevně věříme, že se soutěže pro děti
a následná zábava vydařily, že děti byly
spokojeny se soutěžemi, stejně jako my se
znalostmi a dovedností dětí, a že výborná
zvěřinová kuchyně byla třešničkou na
tom pomyslném dortu pro návštěvníky
této akce. Poděkování patří jak všem
sponzorům, tak našim paním kuchařkám
a všem, kteří se aktivně spolupodíleli na
zdařilém průběhu celé akce. Dále jsme
ve spolupráci se ZD Košťálov prováděli
sběr kamene na osivech, kdy jsme se
několikrát sešli k této činnosti. Snažíme se
omezovat případné škody černou zvěří na
polích, ať již vlastním lovem či odvedením
přikrmování do míst, kde není působení
této zvěře v přímém rozporu s činností
člověka. Instalujeme plašicí zařízení při
kosení pícnin a procházíme ohrožené
lokality s loveckými psy, abychom omezili
škody převážně na mladé zvěři. Vše je
závislé na době kladení či líhnutí mláďat,
dále na informacích od hospodařících
subjektů, že se chystají senoseče, abychom

byli schopni reagovat na nastalou situaci.
Kolem komunikací postupně obnovujeme
účinnost pachových ohradníků, což
omezuje střety zvěře s motorovými
vozidly a tím následné hmotné škody,
či v horším případě následky na zdraví
nebo životě účastníků provozu. S dětmi,
které pravidelně navštěvují náš kroužek,
jsme vykonali několik schůzek, na nichž
si zdokonalují a osvojují vědomosti
v oblasti myslivosti a ochrany přírody,
jakož i poznávání jejích zákonitostí. Letos
nás počasí opravdu trochu pozlobilo,
a tak jsme několikrát trávili většinu
času v mysliveckém zařízení na chalupě
v Košťálově, vždy když nám to počasí
umožnilo, tak jsme vyrazili do přírody.
Další akcí pořádanou opět na hřišti
v Kundraticích byla zábava za účelem
kulturního vyžití mladších návštěvníků.
Počasí, ač v průběhu týdne bylo neustále
deštivé, se v den konání umírnilo a pak
bylo dokonce velmi příznivé. Ovšem
následující den odpoledne nás před
úklidem zastihla silná průtrž s bouřkou,
která napáchala značné škody, a to nejen
v Kundraticích. V měsíci červnu, který
je právem nazýván měsíc myslivosti
a ochrany přírody, jsme uspořádali také
akci „pro nejmenší“. Ve spolupráci s MŠ
v Košťálově jsme se po několikerém
odložení pro nepříznivé počasí konečně
sešli u mysliveckého zařízení v Košťálově,

kde si děti z mateřské školy zasoutěžily jak
v dovednostních soutěžích, tak předvedly
znalosti o naší přírodě. Odměnou pro
děti byl hlavně pobyt v přírodě, kde si
vychutnaly upečené, pěkně vonící buřty.
Touto formou jsme také chtěli dětem
a paním učitelkám poděkovat za nasbírané
kaštany a žaludy v podzimním období
roku 2012, které myslivci předložili ke
krmelcům pro zpestření jídelníčku zvěře
před nadcházející zimou. Dále chceme
poděkovat pedagogům ZŠ Košťálov
za uvolnění několika žákyň, které se
pravidelně zúčastňují našich vycházek do
přírody, jakož i jim samotným za pomoc
při pořádání soutěží pro děti. Nastalo
již také období sušení sena, tj. přípravy
objemové píce pro zvěř na nadcházející
období nouze, které se podařilo bez
menších výkyvů počasí řádně uskladnit.
Do volné přírody jsme vypustili
komorovanou bažantí zvěř, která byla
držena za účelem snůšky vajec. Tato vejce
jsou líhnuta pod kvočnami a odrostlá
kuřata navracena zpět do přírody.
Žádáme proto návštěvníky přírody, aby se
chovali ukázněně, hlavně aby dbali na své
čtyřnohé mazlíčky a nenechávali je volně
pobíhat v přírodě.
Myslivosti zdar!

Za MS Skalice Vladimír Jindřišek
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11. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA

DECHOVÝCH HUDEB V KOŠŤÁLOVĚ

7. září 2013 od 13:00 h / Hasičský areál „POD KOZLOVEM“
Pořadatel: DH TÁBORANKA A SDH KOŠŤÁLOV VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ
PROGRAM:
13.00 – 13.10 Úvod, mažoretky DDM Lomnice
13.10 – 14.00 DH SEMILSKÁ 11
14.00 – 14.10 Mažoretky DDM Lomnice
14.10 – 15.00 DH LIBKOVANKA Zdeňka Beneše
15.00 – 15.10 Košťálovské seniorky
15.10 – 16.20 DH TÁBORANKA Košťálov a Karel HEGNER
16.30 – 18.00 ŠOHAJKA Vojty Ducháčka
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB je pořádána s finančním
přispěním Obce Košťálov, SDH Košťálov, DH Táboranka
a Libereckého kraje. Všem děkujeme!
MAŽORETKY DDM LOMNICE N. POP.
Lomnické mažoretky Popelky Domu dětí a mládeže „Sluníčko“
byly založeny v září r.1997, zúčastnily se všech ročníků košťálovké
přehlídky a ani letos nebudou chybět. Manželé Peškarovi se svou
dcerou Romanou vedou velice aktivní tým: Děvčata se zúčastňují
nejrůznějších soutěží a festivalů, hostovala např. v Německu, Polsku,
Itálii, Francii a v Chorvatsku. Nabízejí vystoupení s dechovou
hudbou při nejrůznějších příležitostech, taneční vystoupení na
sportovních, společenských či kulturních akcích (plesy, karnevaly,
prezentace firem, sport. utkání) – show, Pom-pons, mažoretková
sóla i dua. V roce 2009 dosáhly Popelky velkého úspěchu, když se
v Chorvatsku staly prvními vícemistryněmi Evropy!
DH SEMILSKÁ 11
Tento malý dechový soubor byl sestaven v r.1980 jako součást
zájmové umělecké činnosti při KC Golf v Semilech. Základem
bylo uskupení hudebníků, kteří přešli z velkého dechového tělesa
n.p.Tofa Semily, které vedl kapelník Oldřich Buriánek. Muzikanti
s velikým nadšením hráli a dodnes hrají Vacka, Poncara, Vejvodu,
Ádu Doška, Kubeše, Smíšovského, Maňase a další autory krásných
písniček. Vystoupení Semilské 11 poslouchají návštěvníci
koncertů v okolních lázních a rekreačních střediscích i při různých
slavnostních příležitostech. V minulosti kapela hrála i za hranicemi
v Polsku i bývalé NDR, 3x zúčastnila soutěže “Zlatá křídlovka”,
spolupracovala s Josefem Zímou, Pavlínou Filipovskou, Milanem
Černohouzem či Blankou Tůmovou, několikrát hrála na slavné
pražské “Vlachovce”.
V roce 2007 ukončil pro nemoc svoji dlouholetou činnost
kapelník Vladimír Starý. Této náročné práce se ujal jeho kamarád
a spoluhráč Milan Beck a v prosinci 2012 převzal vedení kapely
Daniel Bismiler.
DH LIBKOVANKA z jižních Čech
Na přelomu roku 2007 a 2008 vznikla nová jihočeská dechovka
Libkovanka, která nese svůj název podle místa svého vzniku,
Libkovy Vody nedaleko Pelhřimova na Českomoravské vysočině.
Je to parta většinou mladých muzikantů, pocházejících z celé
oblasti Jihočeského kraje, kteří mají velikou chuť hrát klasickou
jihočeskou muziku.
U počátků Libkovanky byl kapelník Zdeněk Beneš společně
s Michalem Marešem. Právě skladby s texty Zdeňka Beneše, jsou
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nedílnou součástí repertoáru této kapely (Moje česká vlast, Slzičky,
Krásný sen, Když odchází mládí,…). A jak kdysi pravil Ladislav
Kubeš starší, nejlíp si člověk autorskou tvorbu ověří před lidmi,
a to přímo s vlastní kapelou. To byl i jeden z důvodů, proč založili
s kamarády tuto kapelu.
Libkovanka hraje v obsazení dvanácti muzikantů a čtyř zpěváků.
Mají za sebou řadu úspěšných vystoupení, mezi nimiž si nejvíce
cení účasti na mezinárodním festivalu Kubešova Soběslav, kde za
účasti českobudějovického rozhlasu proběhl křest prvního CD
kapely s názvem Dobrým přátelům hraje jihočeská Libkovanka.
V roce 2011 kapela vydala DVD V pošumavském kraji a v roce
2012 druhé CD s názvem Z našeho kraje, které obsahuje opět
písničky z jižních Čech a Pošumaví.
Jisté je, že dechovka takovéhoto věkového průměru se v celém
jihočeském regionu nevyskytuje.
DH TÁBORANKA KOŠŤÁLOV
Domácí TÁBORANKA si i na letošní sezónu připravila několik
nových skladeb a překvapení v podobě mladého zpěváka Vojty
Závěrky. Koncertovali jsme na několika desítkách akcí, podrobný
rozpis je uveden na internetových stránkách www.taboranka.cz.
Kromě jiného jsme se společně s mažoretkami Adélkou a Johankou
zúčastnili 4. května natáčení hodinového pořadu televize Šlágr
v Dubném u Českých Budějovic. Záznam se vysílal hned další
sobotu pod názvem „Bubenické tango“ v rámci cyklu Český koláč
a vyšel také na DVD, které si můžete společně s našimi ostatními
CD a dechovkovým kalendářem na rok 2014 zakoupit na všech
vystoupeních Táboranky.
Ani letos nesmíme zapomenout poděkovat všem sponzorům, kteří
nám na naše muzicírování přispěli – jsou to hlavně: Obec Košťálov,
Zdena a Karel Stříbrní z Radimi u Jičína, tiskárna GLOS Semily,
Obec Nová Ves n.P. a UN-COM-prodej zemědělské techniky.
DH ŠOHAJKA z Dolních Bojanovic
Dechová hudba ŠOHAJKA vystupuje v krásných podlužáckých
krojích. Zakladatelem kapely byl v roce 1982 Vojtěch Ducháček,
absolvent brněnské konzervatoře, který je jejím kapelníkem,
uměleckým vedoucím a zpěvákem dodnes.
Moravské Slovácko patří beze sporu k nejvýznamnějším
folklorním oblastem naší vlasti. Z bohatého folkloru zde čerpá
mnoho dechových hudeb. Přes lidovou píseň se pak dostávají
i k jiným hudebním pramenům. Mezi nejúspěšnější patří
podlužácká kapela ŠOHAJKA z Dolních Bojanovic u Hodonína.
U zrodu stál také učitel hudby Mgr. Karel Bohun a podporu získala
kapela také u vedení obce. Jméno pro Šohajku vymyslel bojanovský
lidový spisovatel a básník Fanyn Krša. Za poměrně krátkou dobu
své existence si hudba získala značnou popularitu u příznivců
tohoto žánru. Přispěla k tomu mnohá úspěšná vystoupení na
festivalech a přehlídkách jako např. Kmochův Kolín, festival dech.
hudeb v Ratíškovicích Hluku, národopisné slavnosti ve Strážnici,
Tvrdonicích a jinde. Šohajka se zúčastnila také řady zahraničních
vystoupení v Rakousku, Německu, Polsku, Maďarsku, Španělsku,
Francii, Dánsku, Švýcarsku, Itálii, Švédsku, Belgii a Holandsku,
kam zajíždí snad nejraději.

Nesporně největšího úspěchu a odborného ocenění však kapela
dosáhla v roce 1987, kdy po pětiletém působení stanula v Českých
Budějovicích jako první hudba z Podluží na stupni vítězů
ústředního kola soutěže „Zlatá křídlovka“. Se získaným titulem
„Vítěz zlaté křídlovky“ se tak Šohajka zařadila mezi nejlepší hudby
v České republice. V této době spolupracovala kapela s brněnským
hudebním skladatelem a dirigentem Milošem Machkem. V jejím
repertoáru vedle skladeb místních a krajových autorů jsou zařazeny
i skladby dechové klasiky, nechybějí ani hudební díla soudobých
autorů, či úpravy populárních tanečních skladeb. Nedílnou součástí
Šohajky jsou zpěváci Jožina Ducháčková, Dita Bílíková a Vojta
Ducháček, kteří zejména působivým přednesem lidových písní
přibližují posluchačům krásu folklorního odkazu svého regionu.
Šohajka spolupracuje řadu let s Českou televizí, rozhlasovými
stanicemi, natáčí na CD, audiokazety, videokazety a DVD.
Vystupuje v pořadech komponovaných, dlouholetou tradici mají
vánoční koncerty Šohajky, převážně však hraje k tanci a poslechu.

Za písen „Slyšíš, jak zvoní“ obdržela kapela a její sólistka Jožina
Ducháčková od hudebního vydavatelství Edit Zlatou a později
Platinovou desku. V anketě časopisu Dechovka „Zpěvačka roku
1998“ získala Jožina 1. místo.
Po delší přestávce uvítáme letos v Košťálově opět oblíbeného
moderátora a zpěváka Karla HEGNERA z Brna, který si zazpívá
s Táborankou a společně s košťálovským místostarostou Milanem
Havlíkem bude celou přehlídku uvádět. Již tradičně bude zajištěn
i on-line přenos celého odpoledne na televizní obrazovku v areálu.
Ozvučení celé akce mají na svých bedrech Miloslav Brož a Tomáš
Šimek. Co nejsrdečněji zveme širokou veřejnost 7. září 2013 do
Košťálova Pod Kozlov, hasiči v čele s Miroslavem Doškařem pro
Vás i letos připravili příjemné prostředí a bohaté občerstvení!
J.a V. Jínovi

Vážení přátelé a nejenom ti dříve narození,
často se na mě, někdy na pracovnice obecního úřadu, někdy na své dobré sousedy, obracíte s prosbou, abychom vám pomohli
vysvětlit a někdy i pochopit text smlouvy, kterou jste právě podepsali s člověkem, který zazvonil u vašich dveří. Pod záminkou
jakékoli úspory čehokoli, jste NĚCO podepsali. Levná telefonování, nabídka bezpečnostních zámků, levných zlatých mincí, pojištění
a hlavně nabídky levné elektrické energie a levného plynu neberou konce. Mnozí se umí ubránit a srazí takového často podvodníka
ze schodů (obrazně i doslova). Někdo podlehne a pak se dozví, když dotyčný lump odejde, že podepsal nevýhodnou smlouvu, kterou
lze vypovědět jen v určité dva dny v roce, jinak se vše prodlužuje o další rok. A při změně dodavatele té výhodné energie hrozí 2 000
až 10 000 pokuty. Je to napsáno hustě malým písmem na velkém papíře.
A pak jste se i ptali, proč to nejde zakázat. No, nejdříve to opravdu nešlo, ale pak jsme v zastupitelstvu připravili TRŽNÍ ŘÁD.
Ne proto, že bychom v Košťálově chtěli zřizovat tržnici. Na náměstí v Košťálově a u bývalé prodejny v Kundraticích (a i jinde) lze
dále nabízet kuřice, broušení nožů, české jahody, ovoce a zeleninu a další rozumné zboží. Ale už díky tomuto Nařízení Obce Košťálov
jsou problematické pochůzkové a podomní lumpárny zakázány.
Teď už jde jen o to, abyste ty lumpy o zákazu informovali. A to lze udělat nejlépe tak, že tuto dolní polovinu odstřihnete a umístíte
viditelně buď na hlavní vchodové dveře nebo na své bytové. A nabízíme i možnost tuto ceduli na obecním úřadě zalaminovat a pak
ji lze umístit i na domovní branku hned vedle zvonku a vydrží i na dešti.
Tak je pojďme společně vyhnat z obce,
Milan Havlík, místostarosta

!

Zákaz podomního
a pochůzkového prodeje
V tomto domě je dle Nařízení Obce Košťálov č.1/2013 – TRŽNÍ ŘÁD zakázán podomní a pochůzkový prodej
včetně nabízení a prodeje služeb.
Zákaz se týká mimo jiné i nabízení telekomunikačních služeb, služeb takzvaných energetických poradců,
pojišťovacích makléřů, prodejců všeho druhu,výkupu i nabízení zlata, stříbra a starožitností, atd…
Zákaz platí od 5. června 2013 a každý, kdo takové nařízení poruší, bude nahlášen Policii České republiky
a Obecnímu úřadu v Košťálově.

Dopis z Čikvásek
V minulých letech byla dokončena úprava terénu v okolí hasičské
zbrojnice a altánu na Čikváskách. V hasičské zbrojnici, od
základů opravené, byl shromážděn historický materiál a výzbroj
hasičského sboru, který byl založen v r. 1897. Je zde i pojízdná
ruční stříkačka, tzv. hydrofon, pečlivě zrestaurovaná. Vše
shromáždil a renovoval Václav Vít s několika místními nadšenci.
Věci uchovával ve stodole své chalupy, čímž je zachránil před
zničením.
Na Václava Víta bylo vzpomenuto při poutní mši sv. v kapli
Nejsvětější Trojice. Zde byly připomenuty i jeho zásluhy v péči
o kapličku a hlavně jeho dlouholetá služba zvoníka. Přejímal ji
po odchodu Boženy Davidové, která nastoupila po svém otci
Josefu Kobrovi. Této její služby bylo vzpomenuto v pořadu „Jak
se žije zvoníkům“, který byl dvakrát vysílán v ČT.
Navštívili jsme výstavu, kterou pořádalo sdružení Košťál v sále
ZŠ v Košťálově. Měl jsem to štěstí, že jsem po dobu zahajovacího
pořadu stál proti velkému obrazu nádherné barevné kytice,
přenesené v olejomalbě na plátno. Obrazy krajin vyjadřují lásku
jejich autorů k našemu kraji. Kresby lidových chalup a zejména

Nová sociální služba –
DOMOVINKA
Dovolujeme si Vám nabídnout naši nově poskytovanou
sociální službu – Denní stacionář – Domovinku.
Služba je určena osobám starším 55-ti let, bydlících
v Semilech a okolí, které mají sníženou soběstačnost
a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu od ranních
do odpoledních hodin, a to od pondělí do pátku
(07,00 – 15,30hod).

jejich zdobných lomenic lze směle postavit vedle kreseb
profesionálních kreslířů z knih o lidové architektuře.
Josef Zumr

Další podrobné informace najdete na webových stránkách
Sociálních služeb Semily – www.ddsemily.cz, případně
Vám je poskytneme telefonicky nebo osobně.
Ing. Zdeněk Šimon
ředitel Sociálních služeb Semily
Telefon (mobil) : +420 481 621 811 (776 800 243)
E-mail : simon@ddsemily.cz
Sociální služby Semily, Bavlnářská 523, 513 01 Semily
Telefon: +420 481 621 811 – Fax: +420 481 621 812
Web: www.ddsemily.cz

31. 08. 2013
Hasičský memoriál v požárním sportu,
areál Pod Kozlovem od 13h
01. 09. 2013
Košťálovské kolo v Podkozákovské lize,
areál Pod Kozlovem od 9h

PROGRAM DECHOVÉ HUDBY TÁBORANKA
Pro příznivce dechové hudby TÁBORANKA z Košťálova na četné dotazy
informujeme o termínech vystoupení v druhou polovině letošního roku. Jedná
se o šňůru akcí přes celé léto (viz. předběžný přehled níže), necelých 40 setkání
již máme letos za sebou. Kromě jiného jsme se 4. května zúčastnili natáčení
hodinového pořadu televize Šlágr v Dubném u Českých Budějovic. Záznam
se vysílal hned další sobotu pod názvem „Bubenické tango“ v rámci cyklu
Český koláč a vyjde také na DVD, které si budete moci společně s ostatními
našimi CDéčky a dechovkovým kalendářem na rok 2014 pořídit na všech
vystoupeních TÁBORANKY.
A samozřejmě Vás musíme informovat o 11. ročníku Oblastní přehlídky
dechových hudeb v Košťálově. V sobotu 7. září přivítáme na hasičském
areálu „Pod Kozlovem“ lomnické mažoretky Popelky, DH Semilskou 11,
jihočeskou DH Libkovanku Zdeňka Beneše a domácí Táboranku se známým
moderátorem a zpěvákem Karlem HEGNEREM. Chystá se také speciální
překvapení. Závěr obstará známá moravská dechovka ŠOHAJKA z Dolních
Bojanovic s kapelníkem Vojtou Ducháčkem. Kromě jiných krásných písniček
si budete moci poslechnout „na živo“ nejúspěšnější a velmi často žádanou
skladbu této kapely „Slyšíš jak zvoní…“ v originálním podání zpěvačky Jožiny
Ducháčkové. Košťálovští hasiči s Táborankou se na Vás již dnes těší a srdečně
zvou na všechny letošní akce Pod Kozlov!
Pro úplnost uvádíme letošní zatím neodehraná vystoupení TÁBORANKY
(aktuálně na www.taboranka.cz), na která Vás všechny srdečně zveme:
so
ne
ne
ne
ne
ne
so
ne
so
ne
ne
so

06. 07. 2013
07. 07. 2013
14. 07. 2013
21. 07. 2013
28. 07. 2013
04. 08. 2013
10. 08. 2013
11. 08. 2013
24. 08. 2013
25. 08. 2013
01. 09. 2013
07. 09. 2013

13. –
ne
25. –
út
so

22. září 2013
06. 10. 2013
30. 10. 2013
19. 11. 2013
30. 11. 2013

Všeň – přehlídka dechových hudeb (14:00)
Lázně Bělohrad – promenádní koncert (15.00)
Janské Lázně – promenádní koncert (14.00)
Samšina – Párty s českou písničkou (14.00)
Klepanda – Odpoledne s Táborankou (14.00)
Lázně Bělohrad – přehlídka dechovek (15.00 Táboranka)
Bukovina u Dolánek (15:00–18:00) – SDH
Nemyčeves – Výstava mečíků (13.00)
Svijanské pivobraní III.(14:00)
Špindlerův Mlýn – koncert na náměstí (14.00–16.00)
Špindlerův Mlýn – koncert na náměstí (14.00–16.00)
Košťálov – XI. Přehlídka dechových hudeb (13.00 Semilská 11,
Libkovanka,Táboranka+Karel Hegner, Šohajka Vojty Ducháčka)
Chorvatsko Drvenik – soustředění
Jablonec n.N. – Eurocentrum
Dechové dílny – ZŠ Košťálov
Lomnice n. P. – zámek – Společenský podvečer (17:00)
Košťálov – 11. Rozsvícení ván.stromu (15.30)

07. 09. 2013
H2O Jumps – skoky do vody na kole,
koupaliště Košťálov
07. 09. 2013
XI. přehlídka dechových hudeb, areál
Pod Kozlovem, od 13h
14.06.2013
Taneční zábava LEYLA, sokolovna
Košťálov od 21h
21. 09. 2013
Oslavy 80. založení Rybářů Košťálov,
sokolovna Košťálov, celodenní program
bude pořadateli upřesněn.
12. 10. 2013
Slavnostní vyhodnocení Podkozákovské ligy, sokolovna Košťálov, pořádá
SDH Košťálov
25. – 30. 10.
Dechové dílny v ZŠ Košťálov, účastníci
vystoupí pro veřejnost v košťálovské
sokolovně na třech koncertech dechových seskupení (odlišných stylů): 26.
10. – vystoupení dechové hudby, 27.
10. – vystoupení Big Bandu, 29.10. –
vystoupení Christmas Brass Orchestra
30. 11. 2013
Rozsvěcení vánočního stromu
na náměstí v Košťálově, jarmark,
občerstvení, Táboranka a vystoupení
dětí ZŠ
27. 12. 2013
Vánoční a trochu netradiční diskotéka
v sokolovně, start v 19h hodin a možná
ještě dříve...

J.a V. Jínovi
11

Společenská rubrika
NARODILI SE

Orient párty 2013

v březnu 2013

Letošní ročník Orient párty se i přes nepřízeň počasí vydařil.

Lucii Šindelářové a Martinu Chlumovi
syn DAVID
Aleně a Janu Pilařovým dcera DENISA
v dubnu 2013
Ivaně Králové syn ELIÁŠ PETR
v květnu 2013
Lence Sádkové a Jaromíru Šafářovi
dcera NELA
Martině a Jaromíru Starým syn
JAROMÍR

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v období od dubna do června 2013
tito naši spoluobčané:
Josef RIEGR

Tímto děkujeme všem účinkujícím a sponzorům. Velké poděkování manželům
Novákovým a M. Havlíkovi za skvělou celkovou spolupráci a všem, co byli ve
službě!!!
O víkendu 22. – 23.6.2013 jsme se zúčastnily seminářů „Tajemný orient“ v Roudnici
nad Labem, abychom dětem předaly získané vědomosti a příští ročník O.P. byl
ještě lepší!
Za kroužek břišních tanců
Lenka a Zlatka

Poděkování
V sobotu 8.6.2013 zasáhla náš domek v Kundraticích č. 35 po půlhodinovém
lijáku přívalová vlna. Při průběhu povodně a likvidaci jejích následků nám
velmi pomohli dobrovolní hasiči z Kundratic a Košťálova, kteří ve velmi krátké
době dorazili na zasažené území a ﬁrma Chuchlík, která vyslala na místo těžkou
techniku a nákladní auta s materiálem. Díky jejich pomoci byly škody menší, než
průběh povodně naznačoval a byly realizovány zásahy, které bychom vlastnímí
silami provést nezvládli.
Poskytnutou pomoc velmi oceňujeme a všem, kteří nám ji poskytli, upřímně
děkujeme.
Jana a Pavel Kocumovi

Josef MACH
Anna ŠANTROCHOVÁ
František MATOUŠ
Vlasta ŠKORPILOVÁ
Miloslav JANATA

Vyřiďte, prosím, obrovské poděkování všem, kteří se 8.6.2013 podíleli na
záchraných pracech při zatopení našeho domu a pozemku v Kundraticích 78.
Bez nich bychom tuto nenadálou kritickou situaci nezvládli.
Ještě jednou vřelé díky všem!

OPUSTILI NÁS
Od dubna 2013 do května 2013 nás
navždy opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:
Nora PRÁŠKOVÁ z Košťálova
Alenka MÓROVÁ z Košťálova

Rodina Švábova
Kundratice 78

7. ročník Nočního fotbalového turnaje
Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem, kteří se této akce zúčastnili. Hráčům,
že i za deště, který nás překvapil, odváděli skvěle výkony. Divákům za výdrž
a výbornou atmosféru a v neposlední řadě sponzorům, bez kterých by se tato
akce nemohla uskutečnit! Doufám, že i Vám všem se letošní ročník líbil a přijdete
nás podpořit zase za rok. ;-)
Těšíme se na Vás ! Za Hospodu U Martina Andrea Číšecká a Martin Mikula

Všem našim
čtenářům
přejeme
slunečné léto,

příjemnou dovolenou
a dětem nezapomenutelné
zážitky z prázdnin.
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