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V této sestavě jsme se vydaly na výlet do Libštátu na Končina.

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se na dubnových
zasedáních zabývalo především
těmito body:
Pravidelně se zastupitelstvo zabývalo stavbou kanalizace a informace o ní
najdete ve zvláštním článku.
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu
v č.p. 37 po panu Mir. Vajdovi o velikosti 1+1 Pavlíně Chymkové, dosud bytem
Košťálov č.p. 332.
Zastupitelstvo přijalo cenovou nabídku na odkup pozemků jihovýchodně za
nádražní budovou za 335 209,- Kč.
Starostka Lenka Cincibusová předložila cenovou nabídku firmy Ing. Jaroslav
Wolf, WM Atelier, na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební
řízení na chodník Košťálov – Kundratice (od čp. 133 Košťálov – Stáňov po čp.
11 Kundratice – Klub ZD) za nabídkovou cenu 310 000 Kč + DPH. Stavba
chodníku pro pěší a cykloprovoz bude
rozdělena do dvou etap, první z Košťá-

lova po první autobusovou zastávku
v Kundraticích a druhou etapu od této
zastávky po Klub ZD. V letošním roce
po schválení této cenové nabídky budou
provedeny projektové práce včetně vydání stavebního povolení. Vlastní stavba
proběhne v letech následujících, plánovaně 2016/2018 především s ohledem na
možné získání a čerpání dotace, o kterou
chceme požádat.
Místostarosta
seznámil
zastupitele
s nabídkou firmy Alena Šlesingrová,
Horákova 738, Semily na kompletní
rekonstrukci vodní skluzavky na našem
koupališti. Cenová nabídka na provedení prací vč. nové nerezové skluzavky
a konstrukce pod ní, vč. podesty a schodů činí 440 000 Kč s DPH.
Zastupitel Zdeněk Kopecký upozornil
na nutnost realizace přeložky vodovodní řadu k Havlovým a Nadějovým
v Kundraticích (místní název Amerika).
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu
v č.p. 339 o velikosti 1+1 po p. Ivoně
Stránské panu Aleši Sádkovi, dosud

bytem Košťálov č.p. 316 dále o přidělení
bytu v č.p. 18 o velikosti 1+2 po p. Martinovi Kobrovi panu Jiřímu Pilařovi, dosud
bytem Slaná, Nedvězí č. 69.
Místostarosta Havlík předložil návrh na
uzavření smlouvy o nákupu plynu pro
odběrná místa ve správě Obce Košťálov s firmou FONERGY s.r.o. se sídlem
Stojanova 1334, Uherské Hradiště,
IČ 29308607 za nabídkovou cenu 710 Kč
za 1MWh.
Zastupitelstvo schválilo úhradu nákladů
na zvýšení rezervovaného příkonu el.
energie v souvislostí s rekonstrukcí elektrorozvodů v č.p. 37. Postupně jednotlivými dopisy částky od 2 do 8 tisících Kč
dle zákona požadují jednotliví dodavatelé úhradu za toto navýšení. Vzhledem
k tomu, že se jedná o budoucí změnu
ohřevu teplé vody a topení, kdy plynové již nevyhovuje dosavadním předpisům, je nutné tuto rekonstrukci provést
z pozice majitele objektu. Jednotlivé platby budou hrazeny z výnosu nájemného
správou bytů.
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Zastupitelstvo se na květnových
zasedáních zabývalo především
těmito body:
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu
po p. Františkovi Tulachovi ml. o velikosti
1+0 v č.p. 37 panu Václavovi Poloprutskému ml., bytem dosud Košťálov č.p. 188.
Starostka seznámila zastupitele s cenovým návrhem firmy Jiří Kotas – Stavko
na přeložku vodovodního řadu v Kundraticích k Nadějovým a Havlovým (tzv.
Amerika). Zastupitelstvo rozhodlo zadat
práce dle nabídkového rozpočtu ve výši
112 153 Kč s DPH firmě Jiří Kotas – Stavko IČ 11087668.
V návaznosti na předběžné projednání na
minulém zasedání předložil Milan Havlík
návrh na mírný posun obecní cesty mezi
novostavbou manželů Jínových č.p. 357
a pozemkem a domem manželů Jechových
č.p. 175. Obecní cesta zde již mnoho desítek let vede zčásti po pozemku současných
majitelů Jínových. Nyní paní ing. arch.
Jínová požaduje posun této cesty o 50 cm
směrem k severu do obecního pozemku.
Zastupitelstvo této žádosti vyhovuje s tím,
že tato zemní úprava je v tomto prostoru poslední a trasování obecní cesty je
pak definitivní. Pozn.: Projednání tohoto
bodu byl přítomen i RNDr. Jiří Jína, který
toto řešení přijal bez výhrad, zastupitelstvo poté schválilo vyhovění žádosti všemi
hlasy.
Zastupitelstvo schválilo opravu opěrné zídky u Hyblerových a dílčí umístění
a opravy obrubníků na přilehlé komunikaci u hasičské zbrojnice a směrem na
Kopeček. Práce provede firma Jan Šourek,
Libštát č.p. 40, IČ 86700111, dle nabídkového položkového rozpočtu.
Místostarosta Milan Havlík předložil
vyhodnocení žádostí do Grantového
programu obce Košťálov na rok 2015.
Uvedl, že komise zasedala 11. května,
vyhodnotila jednotlivé žádosti a obodovala je. Na základě těchto bodových hodnocení zastupitelstvo schválilo příspěvky
a dotace v jednotlivých programech
a podprogramech Grantového programu.
Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy
o přidělení uvolněného bytu po panu
Martinovi Krejčím o velikosti 1+1 v č.p.
300 panu Petru Mečířovi, dosud bytem
Libštát 65.
Zastupitelstvo zamítlo všemi hlasy žádost
sl. Marcely Sprosté, bytem Košťálov č.p.
300 o prominutí hrazení nájemného
po dobu rekonstrukce (cca 1,5 měsíce),
kdy byt nemůže užívat. Zdůvodnění:
výše obecního nájemného je ve srovnání
s nájemným v okolních obcích poměrně nízké, byt byl používáním nadměrně
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poškozen a dalším v diskuzi zmíněným
důvodem nevyhovění žádosti bylo, že
dochází po rekonstrukci ke zkvalitnění
bydlení aniž by bylo nájemné zvyšováno.
Zastupitelstvo rozhodlo o provedení rekonstrukce bytu v č.p. 146 po panu Lubošovi
Grafkovi. Na zednické práce bude oslovena
firma pana Čurdy a Diviše a i ostatní profese zajistí místní podnikatelé.
Místostarosta předložil žádost p. Zdeňka
a Dagmar Cermanových, bytem Košťálov
č.p. 349 a žádost manželů Pavla a Vlasty Voštových, bytem Košťálov č.p. 338
o vyasfaltování příjezdových komunikací
v majetku obce, vedoucí k jejich domům.
Zastupitelstvo se k oběma žádostem postavilo jednomyslně a jednoznačně zamítavě
s odkazem na omezené finanční prostředky s cílem vyasfaltovat všechny kanalizací
postižené komunikace a další např. spojovací úseky místních komunikací. V současné době zastupitelstvo odmítlo i návrhy na
podílové spolufinancování z důvodu časového vytížení dodavatelské firmy. Pozn.:
Oba žadatatelé si poté vyasfaltování objednali přímo u firmy a na svůj náklad.
Místostarosta informoval zastupitele, že
na Obec Košťálov bylo doručeno oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zák.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, na
záměr vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Košťálov v areálu
Skládky komunálního odpadu Košťálov
– celá dokumentace je k nahlédnutí na
obecním úřadě v Košťálově. Oznamovatelem je Krajský úřad Libereckého kraje,
budoucí stavebník firma Marius Pedersen
a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové,
IČ 42194920. V této fázi se jedná o zahájení tzv. zjišťovacího řízení, kde dotčené
orgány, tj. i Obec Košťálov sděluje místně
a věcně příslušnému úřadu, zde Krajskému
úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostření a zemědělství, své stanovisko
k záměru. Zastupitelstvo trvá na své odmítavém stanovisku z 1. 12. 2014.
Zastupitelstvo se na červnových
zasedáních zabývalo především
těmito body:
Místostarosta Milan Havlík seznámil zastupitele s žádostí Obce Košťálov
o změnu Územního Plánu č. 1, která se
týká několika pozemků v prostou pod
křižovatkou pod nádražím v Košťálově.
Dle platného územního plánu prosince 2012 může být tato plocha SV-Z15
(p.č. 125/1, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10,
125/13, 125/15, 125/16 a 125/17 vše v k.ú.
Košťálov) zastavěna pouze dvěma domy.

Na jeden dům v dolní části plochy je již
vydáno platné stavební povolení a stavebník započal vlastní stavbu. O zastavění
horní části plochy SV-Z15 se po logickém
rozdělení původním majitelem pozemku ucházejí dva zájemci. V textové části
platného územního plánu je však omezen
počet umístitelných staveb na dvě. Je tedy
třeba projednat a schválit Změnu Územního plánu č. 1, která stavbu na této ploše
umožní, tedy počet umístitelných staveb
zvýšit na tři. Jiné územní limity nejsou
touto Změnou dotčeny i zastavitelnost
pozemku max. 40% není tímto návrhem
změněna. Zastupitelé v diskuzi tento
návrh podpořili. A dále zastupitelstvo
stanovuje termín pro shromažďování návrhů na změnu Územního plánu
Košťálov do 31. 12. 2015, a dále každé
4 roky od tohoto termínu. Po stanoveném
termínu budou návrhy na změnu předány
pořizovateli územního plánu k posouzení a vyhodnocení dle stavebního zákona. Posouzené návrhy na změnu se svým
stanoviskem předloží pořizovatel zastupitelstvu obci k rozhodnutí, přičemž při
jejich odsouhlasení budou zařazeny jako
požadavek na změnu územního plánu do
následné zprávy o uplatňování územního
plánu v uplynulém období.
Místostarosta informoval zastupitele o jednání s provozovateli Restaurace
Slávie p. Markem Hruškou a p. Šárkou
Armenta. Provozovatelům byly sděleny
připomínky zastupitelů vzešlé z minulého jednání, které se týkaly např. provozní doby, kvality a množství teplých jídel
a zvýšení ochrany povrchu jasanových
stolů při úklidu. Zastupitelstvo vzalo tuto
informaci na vědomí. Dále místostarosta
navrhl, prodloužit nájemní smlouvu na
restauraci o jeden rok, provozování penzionu ponechat i nadále na Obci Košťálov
a zvýšit cenu za ubytování z 350 Kč na
400 Kč u ubytování na jednu noc. Návrhy
byly schváleny všemi hlasy.
Místostarosta
předložil
zastupitelstvu žádost DS Agro Košťálov s.r.o., IČ
02138140 o vydání stanoviska Obce
Košťálov pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
k projektu Posklizňová linka obilnin ke
krmným účelům v Košťálově na pozemcích p.č. 683/10 a 683/a v k.ú. Košťálov
(areál kravínů nad koupalištěm). Jedná
se výstavbu pěti sil kruhového průřezu
o průměru 6,68 m a o výšce cca 9,56 m
ve stříbrném barevném provedení (aluzinek). Věže budou umístěny v pohledu od
koupaliště za ocelovou halou rovnoběžně
s ní, dříve tam byly umístěny silážní věže.
Místostarosta uvedl, že nemá k záměru
této stavby žádné vážné připomínky, což

navrhuje i do usnesení, jen považuje za
nutné řešit odvod srážkových vod nikoli
příkopem, ale novou dešťovou kanalizací v linii příkopu podél komunikace ke
koupališti.
Starostka předložila k projednání Výkaz
výměr – položkový rozpočet na Košťálov, Kundratice – doplnění vodovodní
sítě, II. etapa, který vypracoval pro potřeby podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje Ing. Roman
Charvát. Jedná se rekonstrukci a posílení
kundratického vodovodu v dolení části od
Jačkových, Kundratice č.p. 59 po napojení
na vodovodní síť u kundratického kravína. Zastupitelé se s návrhem seznámili
a rozhodli, že tento položkový rozpočet
bude přílohou žádosti o dotaci, Na konec
roku je plánováno výběrové řízení a realizace stavby potom na první pololetí příštího roku.
Zastupitelstvo se seznámilo s cenovou
nabídkou firmy První Geodetická, Stanislav Nosek, Vrchlabí, Fugnerova 42,
IČ 674 45 161 na provedení výškového
a polohového zaměření pro projekt cyklopěšího chodníku z Košťálova od č.p. 245
do Kundratic k č.p. 11, ve celkové délce
cca 3 km. Zastupitelstvo schválilo zadání
geodetických prací za nabídkovou cenu
47 432 Kč s DPH 20%.
Starostka seznámila zastupitele s rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, ve kterém rozhodl, že záměr „Centrum pro komplexní nakládání s odpady
Košťálov“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle

Objížďkové
a výlukové
jízdní řády
Veřejnou autobusovou a železniční
dopravu v Košťálově a v Kundraticích
budou ve třetím čtvrtletí ovlivňovat tyto
tři faktory: Stavba kanalizace v Košťálově
a v Kundraticích, uzavírka a oprava tzv.
Pojizerky u Hájů nad Jizerou a rekonstrukce železniční trati Stará Paka – Liberec.
Regionální autobusová doprava:
Linka Semily – Libštát (známá s řidičem p. Fejfarem) bude po dobu prázdnin
omezena a vynechané spoje nahrazeny
objížďkovým vedením linky č. 960 Jilemnice – Semily – Železný Brod – Jablonec
nad Nisou – Liberec se zastávkami mimo
jiné v Kundraticích a Košťálově. Časy
odjezdů nebudou přesně odpovídat lince

Betonový monolit pro čerpací stanici.

zákona. Zastupitelstvo s tímto rozhodnutím nesouhlasí, doporučuje se odvolat
proti tomuto rozhodnutí s odkazem na
stanovisko odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence
(ředitelka Ing. Jaroslava Honová) ze dne
1. 12. 2014, ve kterém se uvádí, že totožný
záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Návrh:
Zastupitelstvo schvaluje podání odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu č.j.
KULK 34577/2015, OŽPZ 406/2015 ze
dne 24. června 2015.
Místostarosta Milan Havlík předložil
zastupitelstvu k projednání návrh Smlouvy
o ubytování č. PP 126-0367-15 mezi Obcí
Košťálov a firmou EUROVIA CS, a.s.,

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

p. Fejfara, je nutné si je ověřit na internetu nebo na zastávce. Dobrou zprávou
je, že počet spojů se dokonce mírně zvýší
a navíc získáme přímé spojení do Liberce.
Dálková autobusová doprava
Jedná se především o autobusové linky
Rokytnice n. Jiz. – Praha (přes Lomnici
nad Popelkou) a Špindlerův Mlýn – Praha
(přes Semily). Tyto dvě autobusové linky

ny. Spoj ze/do Špindlerova Mlýna bude
navíc postižen i budoucí uzavírkou pro
překop u Slávie v Košťálově. I zde prosím
sledujte alespoň košťálovský web a Facebook, kde se budeme snažit informaci
i termínu uzavírek nejrychleji zveřejnit.
Ne vždy se takové krátkodobé změny
daří dopravcům včas umístit na své
portály a vývěsky.

Národní 138/10, nové Město, Praha 1,
závod železniční stavby, Pardubice,
IČ 45274924. Předmětem smlouvy je
ubytování pracovníků firmy v Penzionu
Slávie ve třech pokojích dlouhodobě
do 30. 9. 2015 v týdenních cyklech za
zvýhodněnou cenu 400 Kč/dvojlůžkový
pokoj/noc a 600 Kč/třílůžkový pokoj/noc.

DO NĚKTERÝCH VÝTISKŮ TĚCHTO NOVIN
VKLÁDÁME VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY. POKUD JE PRO
SEBE NEPOTŘEBUJETE, PŘEDEJTE JE, PROSÍM, TĚM,
KTEŘÍ JE VYUŽIJÍ. DĚKUJEME
pojedou dle jízdního řádu. Omezí je ale
bohužel předběžně plánované víkendové úplné uzavírky v Kundraticích,
kdy budou linky zřejmě odkloněny přes
Roprachtice. Zastávky Košťálov, Kundratice a zřejmě i Mříčná budou vynechá-

Výluková železniční doprava
Bude se řídit výlukovým železničním jízdním řádem, který zveřejní dopravce České
dráhy. Autobus nebude zajíždět k nádražní
budově a umístění náhradní zastávky bude
pravděpodobně na košťálovském náměstí.
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Stav budování kanalizace k 2. 7. 2015

Pokládka u hasičské zbrojnice.

Čistírna odpadních vod je stavebně
v závěrečné části, uvnitř byla dokončena montáž technologií a byly provedeny
první provozní zkoušky zatím s technologickou vodou bez nátoku splašků. Prováděny jsou nyní i zemní práce s úpravou
okolních terénů.
Čerpací stanice u stružineckého mostu –
je dokončeno betonování stavební části,
v polovině července je plánován začátek
montáže technologie.
Y stoka od ČOV po křižovatku u Hlubučků, po opravách špatně položeného potrubí
a kontrole stavebního dozoru byl položen
téměř v celé délce nový asfaltový koberec.
A stoka, nejdolejší část u stružineckého mostu. Pod komunikací je prováděn
protlak hornickým způsobem.
A stoka, v prostoru u č.p. 52 a rybárny,
vrtaný protlak je ukončen, probíhá usazení
šachty u rybárny. Statik zhotovitele navrhne
způsob zasypávání startovací jámy. Bohužel při provádění těchto prací pod terénem
došlo v tomto prostoru k pohybu v podloží, který se projevil prasklinami ve zdivu
v největším rozsahu na severovýchodním
rohu budovy rybárny. Tato mimořádná
událost byla zhotovitelem – firmou Eurovia/Syner nahlášena jejich pojišťovně.
Budova byla provizorně zajištěna (uvnitř
podepřena), praskliny byly opatřeny kontrolními terčíky.
A stoka od rybárny k prodejně potravin, tato část je před dokončením, zbývá
dokončit úsek za č.p. 50.
B stoka s překopem přes silnici pod Riegrovými. Stoky je vybudována a asfaltový
koberec je položen, nyní se dokončují
veřejné části přípojek k přilehlým domům.
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E stoka u Špačkových, horní část stoky
v louce byla postavena už v dubnu, nyní
se buduje napojení v komunikaci II. třídy
v cestě u lávky do hlavní stoky.
A1 stoka s překopem přes silnici a přípojkami pro Kynčilovy a s napojením do stoky
A mezi domy Špitálských a p. Slavíka. Zde
byly práce komplikovány kolizí s plynovodem a vodovodem.
A stoka od prodejny potravin směrem
k navážce pod lomskou bytovkou. Na
tomto úseku pracují dvě pracovní čety
a úspěšně postupují směrem k navážce.
A stoka u DPS náročný průchod úzkým
profilem mezi pečovatelskými domy
a tokem Olešky byl dokončen.
A stoka u modrého mostu na Octárně.
Stavební četa se přesunula do náročného
úseku, kde je vedení kanalizace v blízkosti
všech ostatních sítí.
J stoka v hlavní silnici od Lukešových
po Boudovy. Tato část je již dokončena
a v komunikaci II. třídy je položen asfaltový koberec.
J stoka v Nádražní ulici je dokončena,
výkopy po stoce i po veřejných částech
přípojek jsou provizorně zasypány. Bude
provedeno frézování vozovky v celé šíři
a pokládky nového asfaltového koberce.
Předběžně v prázdninovém termínu.
J stoka od železničního přejezdu směrem
na Lomnici. Je dokončena a asfaltový
koberec je položen.
J stoka od železničního přejezdu k nádražní budově. Práce budou probíhat v první
červencové dekádě. Zde kromě souběhu
s vodovodem je postup prací komplikován
zařízením staveniště pro celkovou rekonstrukci železničního svršku ( na železnič-

ní trati budou probíhat rozsáhlé stavební
práce s výlukou od 15. 7. do 10. 10. 2015
v úseku Stará Paka – Liberec).
M stoka u Pavlíkových směrem na Chlívy.
Stoka opustila hlavní silnici mezi čp. 88
a 95 dnes už s novým asfaltem směrem
k Olešce, zde se napojuje na poslední
šachtu stoky A od překopu Olešky a přes
sousední pozemek pokračuje pod silnicí
II. třídy směrem na Chlívy. Zde omezujeme příjezd na Chlívy a k textilní továrně
LTZ. Práce jsou plánovány na prodloužené víkendy od pátku včetně do neděle.
Podle údajů stavební firmy budou probíhat až ve druhé polovině července.
K stoka, přivaděč od Košťálova do Kundratic a v Kundraticích. Trasování této stoky se
po mírné úpravě v projektové dokumentaci posunulo do břehu a ve vozovce vede
pouze částečně. To umožnilo zachování
částečné uzavírky v místech, kde stavba
předpokládala v některých úsecích uzavírku úplnou. Škoda jen, že někteří neukáznění řidiči rychlou jízdou v daném úseku
ohrožují práci stavební čety, která svým
vstřícným přístupem umožnila průjezd
pouze v částečné uzavírce, když nepožadovala uzavírku úplnou. Proběhla zde také
víkendová uzavírka pro veškerý provoz,
kdy dálkové autobusy byly odkloněny přes
Semily. Takové uzavírky pro dokončení
stokové sítě v Kundraticích budou ještě
nutné. Stavba je plánuje v počtu 3 – 5 víkendů. O autobusové dopravě se teprve jedná,
protože objízdná trasa „Pojizerkou“ nebude
již možná, v prostoru u Hájů nad Jizerou
probíhá plánovaná oprava sesuvu vozovky.
Stoka K11 od dílen ZD k Americe. Koncem
června byly zahájeny stavební práce.
Stoka K v horních Kundraticích od Holovičových podél potoka k Jiroušovým. Začátkem července byly zahájeny stavební práce.
Podkopy Olešky. Dle projektové dokumentace jich je navrženo celkem 8. Tři (u čerpací stanice na dolením konci, u vodárny
na Barevně a u Slávie) jsou již dokončeny a na dalších se pracuje (u vjezdu na
areál Kozlov, u hospody U Martina, nad
„Modrým mostem“ u Octárny, u Šestákových a u Choutkových na Bucharce.)
Asfaltování místních a krajských komunikací. Nové povrchy jsou na místních
komunikacích od lomácké bytovky
na Výsluní, kolem hasičské zbrojnice
směrem Na Kopeček, plocha na Octárně
a nad Octárnou, nad Letnou. Z krajských
komunikaci je položen nový povrch na
komunikaci od bývalé „pražské“ zastávky
k mostu na Hranicích, u benzinové pumpy
směrem na Kundratice, překop a vedení
na stoce J nad košťálovskou sokolovnou,
překop a vedení nad a pod prodejnou

u Kosinů a celá komunikace od křižovatky
U Hlubučků po ČOV.
Termín pro přepojování domů do nové
kanalizace je stanoven na první dekádu
srpna 2015. O přesném datu budeme veřejnost informovat, do vydání tohoto pokynu je přísně zakázáno přepojení provést.
Vhodné je ovšem realizovat přípravné
práce, především přivedení vlastní soukromé části kanalizační přípojky včetně napojení z veřejné části k místu přepojení a tam
zatím provést zaslepení potrubí a čekat na
výzvu k přepojení.
Dotace na soukromé části přípojek Podmínky pro poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Košťálov na soukromé
části kanalizačních přípojek (200,- Kč/
metr přípojky a 2000,- Kč na oprávněnou,
odsouhlasenou šachtu – nikoli tu přepojovací u paty domu). Základními podmínkami je vybudování zcela nové přípojky,
podpis obcí autorizované osoby před zasypáním výkopu a při přepojení a podpis
smlouvy o odkanalizování po skutečném
napojení domu.
Dále M. Havlík sdělil, že Obec Košťálov a vedení Svazku a Obce připravuje
dvě pracovní místa na obsluhu čistírny
odpadních vod a účetní. V současné sobě
je uvažováno u max. 1,5 pracovního úvazku pro obě pozice dohromady. Na pozici
vedoucího provozu ČOV a kanalizace
Košťálov požaduje prokazatelné zkušenosti z řízení a provozu ČOV obdobného rozsahu a praxi v provozování kanalizační sítě, znalost obsluhy PC vč. Word
a Excel, řemeslné dovednosti v oboru,

Výkopové práce na hlavní silnici.

znalost v rozpočtování drobných oprav,
ŘP sk. B a manažerské schopnosti. Na
pozici účetní požaduje prokázání aktivní praxe v podvojném účetnictví, znalost
mzdové agendy, evidence a odpisování
majetku, schopnost naučit se uživatelsky
obsluhovat ČOV a manažerské schopnosti. Zájemci mohou již teď zasílat motivační dopis a strukturovaný životopis na
k rukám předsedkyně svazku do 20. 7.
2015, kdy zasedne komise a posoudí
jednotlivé nabídky.
Uzavírky komunikací. V košťálovské části
kanalizace již většina nepříjemných uzavírek skončila. Chystá se pouze uzavírka pro
finální asfaltování od Máslových k „parlamentu“ s objízdnou trasou pro osobní

a autobusovou dopravu kolem bytových
domů a uzavírka v Nádražní ulici a „malé
nádražní ulici“ také pro pokládku povrchů. O termínu těchto uzavírek nebylo
zatím rozhodnuto. Stavba se ovšem posunula do Kundratic a zde je pro dokončení
stavby nutné provést až osm překopů hlavní silnice. Vzhledem uzavírce „Pojizerky“
a vedení objízdné trasy přes Kundratice
a Košťálov se bude stavba tyto uzavírky
v maximální míře eliminovat na částečné semafory řízené uzavírky a pak několik (optimálně tři) uzavírek víkendových
v období prázdnin. První taková uzavírka
je naplánovaná na víkend 18. – 19. 7. 2015
a o dalších budeme informovat po jejich
povolení dopravním úřadem v Semilech.

Uzavírky a objížďky
V Košťálově je hlavní stoková síť téměř dokončena, ale i tak budou nás některé uzavírky čekají. Jedná se o tyto
úseky: překop u Doškařových, pokládání nového asfaltového koberce od Máslových po „Parlament“ a překop
u Slávie od bývalé prodejny Lukva přes silnici k plakátovací ploše. Objízdné trasy budou vyznačeny a dlužno
dodat, že stavební firma Eurovia/Syner s jejich dodavatelem dopravního značení firmou SAVOZ nepracují nejlépe.
V Kundraticích. Přesný harmonogram teprve stavební firma s odborem dopravy v Semilech a Policií ČR připravuje. Je velmi pravděpodobné, že dálkové autobusy (tzv. pražáky z Rokytnice n. Jiz. a ze Špindlerova Mlýna) budou
odkloněny a zastávky v Košťálově a Kundraticích, ale i v Mříčné vynechají. Sledujte prosím webové stránky
Obce Košťálov, možno i Facebook, bohužel ne všechny změny se objeví v IDOSu včas.
Pro dopravní řešení těchto uzavírek je ještě další komplikací, že přes Košťálov je vedena objízdná trasa úplné
uzavírky v Hájích nad Jizerou (tzv. Pojizerky), která bude trvat nejméně do začátku října 2015. S tím související
i četnější autobusová doprava je navíc ještě zahuštěná výlukovými autobusy Českých drah. Do 10. října 2015
totiž probíhá rozsáhlá rekonstrukce železniční trati Stará Paka přes Košťálov do Malé Skály.
Předběžný plán úplných uzavírek – stav k 16. 7. 2015, nutné ověřit na webu nebo na tel. 734 538 413
6. – 11. 8. 2015
překop hlavní silnice v Košťálově u Slávie
17. – 25. 8. 2015
uzavírka v Kundraticích na mnoha místech
19. 8 – 2. 9. 2015
úplná uzavírka železničního přejezdu v Košťálově na hlavní silnici
10. 9. – 27. 9. 2015
uzavírka žel. přejezdu u Hykových na 4 hodiny každý den
28. 9 – 4. 10. 2015
uzavírka úplná žel. přejezdu u Hykových
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Jak a kdy se napojím
na novou kanalizaci?

Milan Havlík, místostarosta,
v Košťálově 1. 4. 2015, upraveno 2. 7. 2015

Místo odtoku splašků z domu
Je nutné přesně nalézt a označit 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. 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.
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. Miroslav Doškař, Jaroslav Polák ml. a Martin Mikula ml. – telefony v boxu)

Příprava na budování nové soukromé přípojky
Na Obecním úřadě vyzvednete tzv. Přípojkový list (projektový návrh trasování tj. délky a hloubky vaší soukromé
přípojky) a Žádost o poskytnutí příspěvku na soukromou
část přípojky. Obojí Vám na obecním úřadě vytiskneme,
připravíme a poradíme také s konkrétním řešením v místě.
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 zručným řemeslníkům.
Kontaktujte jednu ze tří obcí autorizovaných osob a se6

znamte 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.

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 stavíte svépomocí nebo staví
firma. Objednat „prach“ na zásyp můžete u starostky nebo
místostarosty.
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 a materiál mohou dovést i na místo.
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.

Vlastní přepojení
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
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 bude moci docházet až počátkem srpna 2015.
Jednotlivé majitele domů budeme zvlášť vyzývat písemně
nebo telefonicky. Po přepojení uzavřete smlouvu o odkanalizování přímo na Obecním úřadě v Košťálově.

Jak a kdy dostanu příspěvek
Po přepojení a uzavření smlouvy o odkanalizování 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 2.000 Kč. Příspěvek bude vyplacen do jednoho měsíce nejlépe na účet
oprávněného žadatele/majitele domu, případně hotově na
pokladně Obecního úřadu.

Od kdy budu hradit stočné a kolik bude činit.
Stočné budete hradit od dne přepojení, kdy obcí autorizovaná zapíše stav vodoměru. 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.

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 je
nutné objednat u starostky nebo místostarosty. 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 a 2000 Kč příspěvek na 1ks domovní
revizní průběžné nebo rozbočné šachty (s obyčejným i pojízdným poklopem)

Žadatel musí splnit tyto další 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

A jaké jsou
podmínky
poskytnutí
příspěvku na
soukromou
přípojku:

737 689 717

Zdeněk Hloušek, výkopové práce

605 360 252

Miroslav Valenta, výkopové práce

603 594 676

… 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 na přepojení do nové kanalizace
• Podpisy obcí autorizované osoby osvědčující řádné položení potrubí před zásypem a po přepojení
• Uzavření smlouvy o odkanalizování na obecním
úřadě s novým provozovatelem 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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Košťálovský Bumbác 2015
V sobotu 30. 5. se konala ve sportovním areálu akce pro děti
i dospělé na propagaci dopravní výchovy a dětského dopravního hřiště Košťálovský Bumbác 2015. Kolem poledne počasí
nepřálo, ale brzy se umoudřilo, a proto účast návštěvníků byla
opět veliká. Nejvýznamnějším účastníkem byl BESIP tým Ministerstva dopravy vedený Václavem Kobesem. Těšení na Košťálov bylo tak veliké, že místo v dohodnutých 12-ti hodin přijeli
již v 8:30. Jejich stánky s testy, dopravně bezpečnostními kvízy,
auto a mototrenažérem a trenažérem nárazu byly hojně navštěvovány. Přijeli také motorkáři Rytíři silnic, vedení regionálním
manažerem BESIPu pro Liberecký kraj Mirkem Kláskem. Po
několika čestných kolečcích při příjezdu pomalu vozili zájemce
na svých krásných strojích. K zdárnému průběhu přispěli dobrovolní pořadatelé a členové místních společenských organizací –
fotbalisté, rybáři a hasiči. Ti ke konci pokryli značnou plochu

ekologickou hasící pěnou, ve které se s radostí cachtaly přítomné
děti. Po omytí hasičskou stříkačkou některé působily jako miss
mokré tričko, z maminek se bohužel žádná nepřipojila. Účastníci si domů odnesli veliké množství věcných cen, kterými byli
odměňováni za účast v mnoha soutěžních disciplínách. Vše bylo
zakončeno bohatou tombolou. Poděkování patří všem sponzorům – Obec Košťálov, EUROVIA VINCI, DS Chuchlík, BESIP
Team, SDH Košťálov, Sokol Košťálov, ČRS Košťálov, FK Košťálov, SBM Motorsport, Cincibusová Lenka, Cincibus Mirek, Věrný
Drahoslav, Šourek Jan, Kotas Jiří, Jiřiček Josef, Potraviny u Jakuba
a RNDr. Jiřímu Jínovi, který poskytl zdarma aparaturu a Mílovi
Brožovi, který akci provázel hudbou a slovem.

Úspěch našich
mladých orientálních
tanečnic

„Jasmínky“ získala 3. místo za Egyptský pop. Dále pak trio dívek
ve složení Eliška Jacáková z Čikvásek, Eliška Šádková z Kundratic a Anička Šádková z Košťálova za vystoupení se šavlí obsadilo 2. místo. Zde se udělovala cena sympatie, o které rozhodovali
diváci a díky jejich rozhodnutí si dívky z tria Fantasy odvezly toto
ocenění do Košťálova!
Tanečnice Zlata a Lea pak získaly 1. místo za Saidi s hůlkou –
Egyptský folklór!
A na závěr? Nezbývá než blahopřát k výraznému úspěchu. Třeba
nyní bude vědět Plzeň, evropské město kultury, kde se nachází
Košťálov!

Studio Layan připravilo Soutěžní přehlídku 6. ročníku festivalu
ORIENT DREAM v Plzni dne 25. 4. 2015, které se zúčastnily také
dívky z kroužku orientálních tanců z Košťálova. Když odjížděly
na dlouhou cestu vlakem do „města piva“, málokterá z nich by si
pomyslela, že se budou vracet s tak velkým úspěchem. Skupina

Za organizátory Miloslav Janata,
Iveta Piryová a Kateřina Šaldová.

V. Klíma, kronikář

Sokolský výlet

Obecní knihovna Košťálov
vyhlašuje k 50. výročí vzniku pořadu Večerníček
výtvarnou soutěž

VEČERNÍČEK SLAVÍ
–
–
–
–

pro děti
libovolná technika
ceny pro všechny
výstava prací

Práce noste do Obecní knihovny, uzavírka soutěže 30. 10. 2015
Srdečně Vás zveme na výstavu dětských prací
„Večerníček slaví“
každou středu od 13.30 do 18.00
Výstava potrvá do 30. 10. 2015

Jako každý rok jsme připravily pro dívky
ze Sokola výlet do Libštátu na Končina.
V pátek 13. června jsme se v 16 hodin sešly
v hojném počtu před sokolovnou.
Trasa vedla přes Bucharku do Libštátu
a dále na chalupu Piryových. Dívky po
cestě hrály stopovanou a plnily zadané
úkoly, které je dovedly až k pokladu.
Po dlouhé a vyčerpávající cestě jsme
nepohrdly bublaninou od Jany Noskové.
Manželé Piryovi pro všechny připravili
spoustu sportovních i zábavných her.
Láďa a Jára nám mezi tím připravili ohniště
a opekli špekáčky. Všichni si moc pochutnávali. Zakončením pátečního večera byl
bobřík odvahy a předání odměn v podobě
medailí a diplomů od Ivety.
V sobotu dopoledne jsme se bohužel
musely chystat domů. Renata nám rozdala perníkové kytičky. Všechno nám moc
chutnalo, výlet se líbil a počasí nám přálo.
Společnost nám dělaly i dvě maminky
Světlana M. a Bohunka T.
Děkujeme za krásné zážitky!
Iveta a Renča
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PROGRAM
DECHOVÉ HUDBY
TÁBORANKA
Na četné dotazy přinášíme pro příznivce dechové hudby
TÁBORANKA z Košťálova i dnes informaci o termínech
vystoupení v druhé polovině letošního roku. Jedná se o šňůru
akcí přes celé léto (viz. předběžný přehled níže), již 38 setkání
máme letos za sebou. Kromě dalších koncertů jsme 23. května
společně se Sonetem oslavili naší muzikou výročí 120 let založení sboru dobrovolných hasičů v Košťálově. Koncem června
jsme se zúčastnili dvou přehlídek dechových hudeb: Na svátek
hudby (21.června) ve Vlašimi a o týden později jsme cestovali
na Moravu do Loštic u Mohelnice. Podle pozitivního ohlasu
diváků jsme vedle několika známých českých i moravských
kapel určitě ostudu Košťálovu neudělali! Na oplátku přivítáme
5.září u nás na hasičském areálu dechovky Sebranku z Vlašimi
a Loštickou Veselku.
Společně s hasiči a Obcí se s Vámi rádi setkáme na 13. přehlídce
dechových hudeb, na kterou zveme širokou veřejnost na jiném
místě tohoto vydání Košťálovských novin a na níž vystoupí
i košťálovský soubor břišních tanečnic.
S Táborankou si můžete v Košťálově zazpívat a zatancovat
i na tradičním sousedském posezení, které se letos uskuteční
v sokolovně v sobotu 21. listopadu a při třináctém rozsvícení
vánočního stromu 28. listopadu.
Pro úplnost uvádíme letošní zatím neodehraná vystoupení
TÁBORANKY (aktuálně na www.taboranka.cz), na která Vás
také všechny srdečně zveme:
4. 7. 2015
18. 7. 2015
18. 7. 2015
19. 7. 2015
26. 7. 2015
1. 8. 2015
2. 8. 2015
8. 8. 2015
15. 8. 2015
16. 8. 2015
22. 8. 2015
29. 8. 2015
5. 9. 2015

Nemyčeves – Sjezd rodáků
Jablonec n.Jiz. -140 let SDH průvod (12.00)
Jilemnice-Krakonošovy letní podvečery(14.00)
Lázně Bělohrad-promenádní koncert (15.00)
Klepanda – Odpoledne s Táborankou (14.00)
Vysoké n.Jiz. – poutní koncert (13.00)
Vrzáňovy Kosice – festival DH
Bukovina u Dolánek (15.00 – 18.00)
Nemyčeves – Výstava mečíků (13 – 16)
Samšina – Párty s českou písničkou (14.00 – 17.00)
Svijanské pivobraní V. (14.00 – 16.00)
Valdice u Jičína – 120 let SDH
Košťálov -XIII. Přehlídka DH (13.00 Český ráj
Všeň, Sebranka, Táboranka+host, Loštická Veselka)
21. 11. 2015 Košťálov – sousedské posezení (14.00)
28. 11. 2015 Košťálov – 13. Rozsvícení vánočního stromu (15.00)
J.a V. Jínovi

Pozvánka:

Přehlídka dechovek v Košťálově –
hasičský areál 5. září 2015 13:00hod:
Mezi jednotlivými kapelami vystoupí břišní tanečnice
z Košťálova a mažoretky DDM Lomnice nad Popelkou
Program:
DH Český ráj Všeň
DH SEBRANKA Vlašim
DH TÁBORANKA Košťálov
DH Loštická VESELKA
18:00 MONSTERKONCERT

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 na kole,
koupaliště Košťálov, od 13h

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

12. 12.

Vánoční orient párty, sokolovna
Košťálov, odpoledne, čas bude upřesněn

27. 12.

Vánoční diskotéka, DJ Pavel
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Společenská rubrika
NARODILI SE
Žofie KMÍNKOVÁ
Nela MIKULOVÁ
David KAŠPAR
Jakub MÓRO
Valerie HAVLOVÁ
Jan LOKVENC
Vítězslav MLÁDEK

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
OÚ

První
porevoluční
starosta
V pátek 19. června 2015 jsme
se naposledy rozloučili s naším
prvním polistopadovým starostou panem Jiřím Markem.
Do funkce starosty obce nastoupil v roce 1990 a vykonával ji po
celé volební období, t. j. do roku
1994, s elánem a nasazením pro
něho vlastním. Za svého působení podnítil rozjezd mnoha akcí.
Na většinu z nich pak navázali
jeho nástupci a postupně docházelo k jejich dokončení.
Bylo to období nadějí a touhy dohonit ztracená léta. Začalo se přebudovávat koupaliště, vzkřísila se myšlenka na obnovení a modernizaci areálu
zdraví – nynějšího centra volného času. S investory započalo vyjednávání o vybudování skládky odpadů na našem území. Rozjela se plynofikace obce...
I když v posledních letech Jirka Marek v Košťálově už nebydlel, do obce
se vracel. Zůstával i členem našeho hasičského sboru.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v dubnu, květnu a červnu 2015 tito
naši spoluobčané:
Josef RIEGR
Otakar LANDFELD

Jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Dlouho nám v mysli zůstanou hluboká a emotivní slova syna Michala Marka, kterými se za celou rodinu
s tatínkem naposledy loučil.
Jirko, budiž ti zem, kterou jsi tolik miloval, lehká. Budeme v dobrém
vzpomínat.
Obecní úřad

Marie MORAVCOVÁ
Marie MARKOVÁ

OPUSTILI NÁS
V dubnu a květnu 2015 nás
navždy opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:
Jaroslava KOČOVÁ
Jiří DANĚK
Oldřich HLAVÁČ

Všem našim občanům a čtenářům
Košťálovských novin přejeme
slunečné léto se spoustou pěkných
zážitků a odpočinku a dětem prázdniny
plné dobrodružství.
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