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Košťálovské sokolky – mladší žákyně

Ze zastupitelstva
obce
Z jednání zastupitelstva obce
v dubnu:
V souladu s vyhlášením záměru ze dne
12. března 2018 na pronájem restaurace
Slávie a podmínkami výběrového řízení na
nájemce místostarosta otevřel zalepenou
obálku s nabídkou na pronájem. Uchazečem byla společnost MAFA – TJ s.r.o.,
K prameni 84, Chýnice 232 17, IČ 27369382,
IČ CZ27369382 s nabídkovou cenou 5 500
Kč bez DPH. Místostarosta přečetl celou
nabídku a zastupitelé poté tuto jedinou
nabídku všemi hlasy schválili a pověřili
místostarostu k uzavření nájemní smlouvy.
Do výběrového řízení na vytvoření mapy
košťálovského hřbitova v elektronickém
formátu (dwg) a (pdf) se přihlásilo pět uchazečů. Místostarosta zveřejnil jejich nabídky
zaslané elektronicky i v zalepených obálkách. Jako nejvýhodnější vybrali zastupitelé
nabídku p. Oty Drápala s nejlepší cenou ve

výši 11 021 Kč. Uzavření smlouvy s vítězným
uchazečem bylo schváleno všemi hlasy.
Zastupitelé se opakovaně zabývali hrubým
porušením nájemní smlouvy jednoho
z nájemníků bytového domu Košťálov č.p. 37.
Jednalo se zejména o dlouhodobé neplacení
nájemného a služeb, ničení vybavení bytu,
nedodržování požárních předpisů a také
nevytápění bytu z důvodu dlouhodobého
odpojení elektrického proudu pro jeho neplacení. V případě neuhrazení celého dlužného
nájemného a nepřipojení bytu k el. energii bude s nájemníkem ukončena nájemní
smlouva a v přiměřené lhůtě bude vystěhován.
Místostarosta seznámil zastupitele s korespondencí a jednáním s panem farářem
Sládkem o možnosti nabytí kostela na košťálovském hřbitově do majetku obce. Zastupitelé po projednání pověřili místostarostu
k jednání o bezúplatném převodu kostela.
Místostarostovi zastupitelé uložili zaslat dopis
s žádostí o převod budovy a pozemku p.č. 1
a p.č. 2 v k.ú. Košťálov majiteli – tedy Římskokatolické farnosti Libštát, č. p. 1, 51203 Libštát.
Místostarosta předložil návrh na uzavření
smlouvy s firmou REMA Systém, a.s, se sídlem
Praha 4 Budějovická 1667/64, IČ 64510263,

o zapojení do projektu „Zelená obec“. Předmětem smlouvy je bezplatný odběr elektroodpadu, použitých elektrozařízení a baterií.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením této
smlouvy, což bylo schváleno všemi hlasy
přítomných. Ještě v minulém roce se použité
elektrozařízení odváželo společně s nebezpečným odpadem z Košťálova a Kundratic
dvakrát ročně. Tuto službu úplatně zajišťovala firma Marius Pedersen (SKS Jablonec
n. Nisou). Při realizaci dle této nové smlouvy
bude i nadále služba pro občany zachována
– použitá elektrozařízení apod. budou v den
svozu nebezpečného odpadu a v týdnu následujícím shromažďovány v obecním objektu
„Octárna“, odkud si ho firma REMA Systém
na své náklady odveze.
Místostarosta seznámil zastupitele s průběhem schůzky, která se konala na kundratickém
hřišti 20. dubna 2018 s majitelkou pozemku
p.č. 1636 v k.ú. Kundratice Mgr. Milenou
Švábovou, za přítomnosti p. Martina Švába
a zástupců SDH Kundratice p. Jana Říhy
a p. Ladislava Stránského a místostarosty
obce Milana Havlíka. Na schůzce p. Švábová
souhlasila s umístěním startovací hasičské
základny na severní straně svého pozemku

p.č. 1636 v k.ú. Košťálov. Na závěr schůzky
místostarosta poděkoval p. Švábové za
vstřícnost a navrhl tuto dohodu uzavřít
písemně a rovněž p. Švábové navrhl
případné jednání o rozdělení pozemku
a zájem Obce Košťálov o nabytí té části,
která slouží jako veřejné hřiště.

Z jednání zastupitelstva obce
v květnu:
Místostarosta sdělil zastupitelům obsah
jednání s projektantem ing. Ondřejem
Zummerem z firmy Project A plus, týkající se návrhu řešení rekonstrukce tělesa
bazénu na našem koupališti. Zvláštní
prezentace studie řešení s projekcí se pro
členy zastupitelstva uskutečnila ve čtvrtek
10. května 2018 v 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Místostarosta upozornil, že s blížícím se
termínem podzimních komunálních voleb
může stávající zastupitelstvo změnit nebo
potvrdit počet členů zastupitelstva pro
následující volby a volební období. Je nutné
tak učinit do 85 dnů před konáním voleb.
Dle zákona o obcích (§ 68) je při počtu
obyvatel naší obce přípustný počet 7 – 15
členů zastupitelstva. Na následném jednání
se zastupitelé rozhodli neměnit počet členů
zastupitelstva a i pro příští volební období
po říjnových komunálních volbách bude
počet zastupitelů obce neměněn, zůstane
na počtu 13.
Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem trasování rekonstrukce a doplnění sítě
vodovodu Kundratice – Střed. Původně
zamýšlený záměr rekonstrukce vodovodu
od přivaděče od zdroje k hlavnímu řadu ve

vozovce směrem k čerpací stanici pro horní
konec se v tomto dnešním návrhu rozdělil na záměry dva. První – s vyšší prioritou
by řešil zásobování v tlakovém pásmu od
čerpací stanice přes potok k Divišovým,
Kovářovým k teletníku a Hrabánkovým.
Připojil by tedy domy dosud na vodovod
nenapojené, případně napojené s nedostatečným gravitačním tlakem. Tento záměr
bude třeba z důvodu ohrožení zásobování
vodou realizovat v nejkratší době, nejdéle
v příštím roce. Druhý záměr je rekonstrukce hlavního přivaděče částečně ve
stávající trase a částečně v novém trasování
nad garážemi u kravína k dílnám a dále
silnicí k hasičské zbrojnici přes potok kolem
domku Vejnarových (č.p. 81). Zde bude
projednání s majiteli pozemku rozsáhlejší
a náročnější. Ale v případě dokončení se
bude jednat o důležitou zálohu stávajícího přivaděče vedoucího od kravína mezi
bytovkami pod silnicí a potokem.
Místostarosta informoval o záměru
vybudovat plot po severovýchodní straně
pozemku u základní školy. Jedná se o cca
150 metrů plotu s dvěma brankami.
Zastupitelé schválili provedení nátěru
střechy základní školy, oken a operků
nové budovy DPS, vybraných zasažených
ploch hlavního objektu na koupališti a také
ocelové lávky u Slávie. Byly osloveny tři
firmy k předložení nabídky.

Na zasedáních v červnu se
zastupitelé zabývali mimo jiné
i těmito body:
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy

o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Košťálov za rok 2017 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením obce a to bez
výhrad.
Místostarosta seznámil zastupitele s statistickým vyhodnocením rychlosti z elektronického měřícího zařízení u základní
školy v Košťálově ( zdarma zapůjčila firma
Eurovia – kamenolomy). Z něj vyplývá, že
denní průměrný počet vozidel ve směru
do náměstí kolísá kolem 1000, měsíční čítá
kolem 30 tisíc vozidel. A tato vozidla daný
úsek z 80,6% jedou rychlostí do 50 km/h.
Neboli z celkem 166 991 záznamů jelo 2
491 vozidel rychleji než 60 km/h. Maximální rychlost průjezdu úsekem byla
zaznamenána 97 Km/hod.
Místostarosta předložil návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1. V něm je
navrženo zvýšení rozpočtu o přijaté platby
za ukončené dotace: z fondů IROP na pořízení CAS 30 Scania ve výši 7 073 392 Kč
a z SZIF ve výši 1 421 616 Kč na vybudování
Lesoparku. O stejnou částku byly navýšeny
i výdaje rozpočtu v kapitole Komunální
služby – rezerva. Rozpočtové opatření č. 1
bylo schváleno všemi hlasy.
Místostarosta informoval zastupitele
o probíhající pokládce asfaltového koberce
v různých částech obce s různými postupy
a technologiemi: (stav k 18.6. pozn. red. KN)
Košťálov:
Kamínka – Bystrá: provedeno přemletí
a homogenizace stávající vrstvy, vyrovnávka, pokládka podkladní vrstvy
a pokládka finálního povrchu. Zbývá
provést dosyp a zhutnění krajnic, vytvořit
vjezd k domu čp. 126 ( p. David), v úseku
U borovice a domu č.p. 126 provést dosyp

zeminou, v ostatních úsecích drceným
kamenivem se zhutněním.
Koupaliště – kravín: provedena dešťová
kanalizace,
instalovány
obrubníky
a dešťové vpusti. Šířka asf. koberce je zde ve
vybraných místech přizpůsobena zemědělské dopravě. Dosyp krajnic bude proveden
rovněž strojově.
Ježkovi – p. Podobská – most u Kovářových: Ve vybraných úsecích provedeno
přemletí a homogenizace, rovněž je provedena pokládka podkladní a finální vrstvy,
zbývá dosyp krajnic.
Nad Šindelářovými – (Na Kopečku) –
Průchovi: Zde je provedena pokládka
žlabovek a ze strany od domů je položen
obrubník ve výšce 5 cm nad úrovní budoucího nového asfaltu. Celkový spád se namířen od domů ke žlabovkám.
Obrubník bude ze strany od domů zcela
přihrnut zeminou, v místech vjezdů pro
automobily bude použit asfaltový recyklát
nebo hutněné kamenivo. Dokončení díla je
naplánováno na konec června.
Od jídelny kolem Lesoparku na Barevnu
k čp. 146: Bylo provedena recyklace
podkladních vrstev a pokládka spodní
vrstvy. Je třeba ještě položit svrchní vrstvu,
provést dosyp krajnic a provést nájezdy
v místech se zvýšenou hranou pokládky
(např. sjezd k areálu Práškových)
Kundratice:
K Šádkovým: krátký úsek cesty je připraven
pro finální pokládku
Ke Kovářovým a dále k teletníku: původní
asf. povrch je recyklován, vyrovnán
a homogenizován, úsek nad Kovářovými
k teletníku je v maximální míře převeden
ke kraji pozemku, ve vybraných úsecích

jsou nové všechny podkladní vrstvy.
Upravené trasování cesty je připraveno
pro pokládku obou vrstev. Původní vyježděná cesta v louce bude vrácena k zemědělskému užívání (v míře nad 3,5 m šíře
vozovky), krajnice ve směru do louky bude
dorovnána zeminou.
Od Hejskových vpravo po zatáčku: cesta
byla vyrovnána kamenivem. Bude provedena pokládka obou vrstev.
Místostarosta seznámil zastupitele s předloženými nabídkami na provedení nátěru
střechy budov základní školy. Na základě
výzvou oslovených firem byla vybrána
nabídka firma Nosek-Buchar s.r.o.,
IČ 28540255 s nabídkou na 187 550 Kč
bez DPH a zárukou 60 měsíců.
Místostarosta informoval zastupitele
o stavbě plotu kolem severní hranice
pozemku základní školy Košťálov. Práce
provede firma AMSTOR s.r.o., Rybova
1905/25, Hradec Králové za nabídkovou cenu 81 593 Kč bez DPH v termínu
do konce srpna 2018.
Byl vznesen požadavek na opravu
nefunkčních hnízd obecního rozhlasu
v těchto místech: Křižovatka pod výkupem,
Nad octárnou, U Lesoparku „Na hradě“,
V Kundraticích nad býv. prodejnou Jednota.
Místostarosta zajistí opravu, pravděpodobně
výměnu baterií u odborné firmy.

Ze zápisů z jednání vybral Milan Havlík,
místostarosta. Zápisy v plném rozsahu jsou
k dispozici na obecním úřadě a na elektronické
úřední desce na www.kostalov.cz

VOLBY
2018
volby do SENÁTU Parlamentu České republiky a volby
do ZASTUPITELSTVA OBCE
se budou konat současně,
a to v pátek 5. října a sobotu
6. října 2018.
(Případné druhé kolo voleb
do Senátu PČR proběhne
12. a 13. října 2018)

Informace –
odečty vody
v Kundraticích:
Pololetní odečty vody v Kundraticích proběhnou ve středu 11.
7. 2018. Majitelé rekreačních
objektů s nepřístupnými vodoměry mohou stavy nahlásit
následně na obecní úřad nebo
na obec@kostalov.cz, případně
zaslat SMS ve tvaru: Vodoměr,
mezera Kundratice č.p. XXX,
jméno a příjmení majitele,
mezera, stav vodoměru XXXXX.
SMS s těmito údaji můžete
zaslat na tel. 739 098 345.

Koupaliště, ach jo, zase je voda zelená! Proč?
Začala letní sezóna a stejně jako v minulém roce nás trápí vzhled vody v našem
koupališti. Pokusím se popsat a vysvětlit
a možná taky vyvrátit některé zaručené
zprávy, co to způsobuje a že s tím vedení
obce nic nedělá.

Co bylo?

Koupaliště byla vlastně technická
nádrž na plavení koní postavená někdy
za války. Od té doby se střídala období
slavná a úspěšná s těmi méně úspěšnými a dobami, kdy se o areál spíše nikdo
nestaral a bazén a objekty kolem chátraly.
Stavební stav bazénu s menšími opravami a úpravami zůstával stejný a hlodal na
něm zub času, otřesy v lomě a další vlivy.
Pamětníci tvrdí, že na technickém a statickém stavu bazénového tělesa se nejvíce
podepsalo jedno kompletní vypuštění
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na celou podzimní, zimní a jarní sezónu
počátkem devadesátých let. Tehdy dno
bazénu nejvíce popraskalo a prolínání dna
už ani další dílčí, pravidelné, byť důkladné, opravy nemohly zastavit. Používaly se
různé druhy betonových směsí i tmelů, ale
spodní voda, vrchní tlaky a další vlivy už
dokonávaly dílo zkázy bazénového tělesa.
Použití bazénových vysavačů na nesoudržné dno bylo vyloučeno.

Co je teď?

V současné době se o areál stará nový
nájemce – rodina Klikarových z Košťálova. Podle rad odborníků i bývalého dlouholetého správce byl bazén opět opraven, vydezinfikován a opatřen novým
modrým nátěrem. Nový správce dělal, co
mohl. Mezitím jsme vybudovali v areálu
nový zdroj vody, provedli u něj komplet-

ní rozbor kvality, stejně tak jsme provedli rozbor stávajících přítoků z pramenů.
Všechny tyto rozbory nevykazovaly žádné
závady a všechny splňují parametry pro
pitnou vodu. A tak po skončení hlavní
pylové sezóny bylo zahájeno napouštění.
Už při malém množství bylo patrné, že
voda má opět zelené zabarvení. I u této
vody jsme provedli rozbor v akreditované laboratoři. Ta osvědčila, že je voda pro
koupání vhodná, je bez řas, sinic, koliformních bakterií, ale je NEVZHLEDNÁ.
Pátrali jsme po příčině dále. A zjistili jsme
mimo jiné, že bazén opět po opravách
popraskal a v některých místech se napouštěná voda ztrácí a jinde zase vyvěrá. To
ovšem cestou pod dnem nabere nečistoty
z podkladových vrstev a jinak průzračnou
vodu z pramenů tak znečišťuje. Mrzí nás
to velice, zkoušeli jsme bazénovou chemii,

ale vždy bez úspěchu, jen to stálo peníze.
V současné době je tedy nutno konstatovat,
že voda je vhodná ke koupání, byť nevypadá dobře. Zastupitelstvu chci navrhnout,
aby se letos nevybíralo vstupné.

Co bude?

Už po minulé sezóně jsme došli k závěru,
že těleso bazénu je třeba celé kompletně
opravit a zrekonstruovat. Prostě postavit
znova. Už v prosinci jsme zveřejnili výzvu
pro projektanty na zpracování studie na
generální opravu. V zadání jsme uvedli, že
chceme ponechat umístění bazénu, snížit
ovšem objem vody a ponechat koupaliště v režimu přírodní nádrže. Tzn. bez
umělé filtrace a čištění a chemické úpravy.
Nabídku vypracovala projekční kancelář
Projekt A plus z Turnova se zkušeností
s jinými rekonstrukcemi (např. koupali-

ště v Chuchelně). S firmou je už uzavřena smlouva s termíny plnění, ze kterých
vyplývá, že projektová dokumentace pro
výběrové řízení na stavební práce bude
dokončena ještě v letošním roce. Pak je
na vůli nového zastupitelstva (po říjnových komunálních volbách), aby stavbu
zcela nového (i tvarově) bazénu vetknutého do bazénu původního, zařadilo mezi
své priority. Při vědomí rozpočtu, kterým
obec Košťálov disponuje, budu tuto investici podporovat.

Proč až teď?

Myslíme si, že obec má mít dříve vyřešeny své priority. Je to např. síť místních
komunikací, zásobování vodou, oddílnou kanalizaci, školu, zateplení bytových
domů, dětská hřiště, hasičskou techniku,
apod. Pak až přichází řada na ty záleži-

tosti, které jsou dočasně zbytné. Chceme
se i nadále chlubit naším koupalištěm, ale
byli jsme si vědomi, že cena rekonstrukce bazénu bude mnohamilionová, a tak ji
nešlo dělat dříve, než jsme dokončili bez
dluhů třeba kanalizaci za 150 mil. Kč.
Tak vás prosíme ještě o trpělivost,
a pokud chcete vidět návrh studie dříve,
než ho zveřejníme ve finální fázi na webu,
zastavte se na obecním úřadu, rádi vám ho
ukážeme.
Milan Havlík, místostarosta, 28. 6. 2018

… a paní správcová Blanka Klikarová
vás zve k posezení na koupališti na terase.
Kiosek otevřen denně od 10 – 22 hodin.
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Naši nejmenší sokolíci,

Senioři v pohybu

neboli NOTIČKY, nacvičují poctivě a pilně na XVI. Všesokolský slet od
října 2017. Jeden celek tvoří 8 dětí + 1 cvičitelka. Vzhledem k přihlášenému počtu dětí máme celky dva. Důležitou součástí vystoupení jsou
gumy, pomocí kterých vytváříme krásné obrazce. Cvičíme na písničku
složenou pro slet a nazvanou NOTY, která se hned každému dostane do
podvědomí. Potvrdí vám to všichni rodiče našich malých sokolíků. Děti
znázorňují noty, cvičitelka houslový klíč a gumy notovou osnovu. Věkovou kategorii tvoří děti od 4 do 7 let.
Zatím za sebou máme tři vystoupení. Jedno na sokolské valné hromadě,
druhé na Bumbáci a třetí na Krajském sletu v Turnově. Celé naše snažení
završíme 6. 7. 2018 v Praze na Edenu, kde všesokolský slet bude probíhat.
Práce s dětmi je velmi náročná, ale vytvářená s láskou, trpělivostí, pílí
a radostí z pohybu nejen dětí, cvičitelů, ale také rodičů, přináší sladké
ovoce v podobě společných úspěchů a zážitků. Za to všem patří velké
poděkování.

Tak jako každý rok, začali jsme Novoročním výstupem na Kozákov. Každý týden nám
p. Karel Skalský vymyslí výlet a ve středu vyrážíme obdivovat krásy a pozoruhodnosti
našeho okolí. Nejčastěji jezdíme do Českého ráje, Jizerských hor a Krkonoš, ale i do
Německého a Polského příhraničí. Našlapáno máme už přes 200 km
V květnu jsme byli na Tajném výletě. Kam byl? Z Košťálova do Košťálova a pak znova
do Košťálova. Navštívili jsme zámek v Zákupech, po obědě vystoupali na hrad Košťálov,
trochu si zasoutěžili a hurá domů.
Pohybem a mezi lidmi udržujeme se v kondici. Připoj se taky!

Za cvičitelky Aneta Mórová

Košťálovské sokolky –
mladší žákyně
nacvičují skladbu „V peřině“ na XVI. všesokolský slet 2018, konaný
v Praze 1. – 6. 7. 2018. Rytmickou skladbu u nás nacvičilo celkem
26 děvčat, z toho jsou dvě šikovné náhradnice. Věkový rozsah je 1. –
7. třída. Naučit se skladbu bylo trochu náročnější, protože na několik
českých písniček současně cvičí rozdílné sestavy dvě skupiny dívek –
osm na kladinkách a šestnáct se stuhami. Ale děvčata jsou šikovná
a poprala se s takovým úkolem statečně.
3. 6. úspěšně proběhla secvičná v Hradci Králové a 9. – 10. 6. v Turnově.
Teď nám už jen držte palce, abychom v Praze na všesokolském sletu
úspěšně a bez problémů reprezentovaly Košťálov.
Za mladší žákyně cvičitelka Iveta Piryová

Babičky sokolky???
Cvičí v Praze!!!
Ano, je to tak. Už v loňském roce jsme se daly dohromady
a rozhodly se, že sto let založení Československé republiky oslavíme Sokolským sletem. Vybraly jsme si skladbu Cesta, začaly
pilně cvičit a po osmi měsících jsme dospěly k závěru. S upravenou skladbou jsme se odvážily vystoupit na výroční schůzi Sokola Košťálov. Za sebou máme také Krajský slet v Turnově, který se
konal 9. a 10. června. Divákům jsme se líbily a my jsme byly také
nadšené. Až budete číst tento příspěvek, budeme mít za sebou
i týden nácviku a vystoupení na Sokolském sletu v Praze. Jsme
na sebe pyšné, že jsme mohly reprezentovat Košťálov. Představte
si, že náš věkový průměr je přes 70 a některé nikdy ani necvičily.
Prostě jsme Báječné ženské!
Za všechny Dana Jonová

TJ Sokol Kundratice si Vás dovoluje pozvat na zábavné odpoledne ve stylu POUŤOVÝCH ATRAKCÍ.
Akce se koná v neděli dne 26. srpna 2018 od 14:00 hodin na hřišti v Kundraticích.
Přijďte pobejt!
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Za turisty Dana Jonová

Český varhanní festival se v Košťálově
opět bude konat!
Tentokrát se jedná o jeho 12. ročník. Budeme se na Vás těšit ve středu 14. 9. 2017
od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba. Vybrané vstupné (50 Kč/os) bude věnováno, tak jako
loni, na údržbu a opravu košťálovského kostela.
Český varhanní festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam VIKTORA.
Cílem Českého varhanního festivalu je pořádání varhanních koncertů v nejrůznějších
městech a obcích naší země, bez ohledu na jejich velikost a region. Jediným kritériem je
propagace historických varhan.
(Podrobnosti o festivalu se můžete dozvědět na webových stránkách www.ceskevarhany.cz)
OÚ

16. PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
V KOŠŤÁLOVĚ
1. září 2018 od 13:00h // HASIČSKÝ AREÁL „POD KOZLOVEM“

KALENDÁŘ
AKCÍ NA ROK
2018
26. 08.

Zábavné odpoledne ve stylu
POUŤOVÝCH ATRAKCÍ. Hřiště
v Kundraticích od 14 h, pořádá
Sokol Kundratice

01. 09.

Přehlídka dechových hudeb
v Košťálově na hasičském areálu
„Pod Kozlovem“ od 13h. Vystoupí
Broďanka, Věnovanka, Táboranka,
Petr SOVIČ & Golden Big Band
Prague, Mgr. Petr Ochman
a Orientální tanečnice Košťálov
a Lomnické mažoretky

12. 09.

Český varhanní festival
v Košťálově – varhanní koncert
v kostele sv. Jakuba v Košťálově
od 18:00 hodin
A o dalších akcích bohužel
nevíme. Snad v říjnovém vydání
košťálovských novin zveřejníme více,
tedy pokud si to pořadatelé rozmyslí
a dají nám vědět, nejlépe ihned.
Stačí napsat na obec@kostalov.cz
anebo přijít osobně.

POŘADATEL: DH TÁBORANKA A SDH KOŠŤÁLOV VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ
PROGRAM:

mažoretky SVČ Sluníčko Lomnice, DH BROĎANKA Železný Brod, DH VĚNOVANKA
Čáslav, Orientální tanečnice Košťálov, DH TÁBORANKA Košťálov + Petr SOVIČ,
MONSTERKONCERT, GOLDEN BIG BAND PRAGUE.
Na závěr posezení s harmonikou Mgr. Petra Ochmana
Milí spoluobčané, srdečně vás zveme
Vlaďka a Jirka Jínovi

Co do záchoda a výlevky nepatří?
Co do záchoda patří, to ví jistě každý.
A každý to pravidelně dělá (sic!). My na
naší čistírně odpadních vod, přečerpávací
stanici na dolením konci a nejenom tam,
ale i v bytových domech, máme problém
s tím, co tam NEPATŘÍ!
Především OLEJE a TUKY, ty použité je
třeba nalít do použité skleničky a vhodit do
komunálního odpadu.
Taky LÓGR Z KAFE. Pokud z kávové
sedliny někdo umí věštit, tak ať věští. Ale
pokud to pak moudře vylévá do výlevky, věštím zase já, že bude mít problém
s domovním odpadem.
V domácnostech mladých maminek
a nejenom tam vládnou VLHČENÉ

UBROUSKY (no ty z reklam a Ontexu),
tak ty jsou pohromou pro všechny. Takže
všechny čímkoli umazané nepapírové
ubrousky dejte prosím do směsného odpadu do popelnice. Ušetříme všichni.
Náklady na čištění kanalizace od usazených tuků a nerozložitelných ubrousků
jsou pak značné. Na naší košťálovsko-kundratické kanalizaci jedno vyčištění
centrální čerpací stanice stojí přes 25 tisíc
korun. Při naší snaze udržet cenu za stočné na přijatelné úrovni se nejedná o zrovna
malou částku. A to nemluvím o zanešených
domovních odpadních trubkách, jejichž
čištění si platí každý sám. Soukromníci
přímo a nájemníci ve službách.

Služba pro
občany
SMS info
Nabízíme zasílání důležitých SMS na
mobilní telefon. Vzhledem k ne zcela
plnému dosahu vysílání obecního
rozhlasu a také s ohledem na občany
zaměstnané mimo Košťálov, nabízíme
nově po zaregistrování zasílání důležitých SMS zpráv na mobilní telefon.
Chceme vám posílat pouze esemesky s důležitým sdělením (omezení
dodávek elektřiny, vody, plynu, svoz
nebezpečného odpadu, uzavírky
silnic apod.) Naopak Vás nechceme
obtěžovat s komerčními zprávami,
pozvánkami na akce a jinými méně
důležitými zprávami.
Zájemci se mohou zaregistrovat na
obecním úřadě v Košťálově, kde také
musí podepsat informovaný souhlas
s použitím osobních údajů (telefonní číslo a jméno). Spuštění služby ve
zkušebním provozu předpokládáme
v průběhu prázdnin.
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Společenská rubrika
NARODILI SE
Nikol PIKARDOVÁ
Jiří DIVIŠ
Hedvika Amélie
NESVADBOVÁ
Lukáš HYKA

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum
oslavili v dubnu, květnu
a červnu 2018 tito naši
spoluobčané:
Josef RIEGR
Otakar LANDFELD
Helena LANDFELDOVÁ
Anna ŠANTROCHOVÁ
Jarmila ŠÁDKOVÁ
Libuše ANTONYOVÁ

OPUSTILI NÁS
V uplynulém období dubna,
května a června 2018 nás
navždy opustili naši blízcí,
přátelé a spoluobčané:
Zdeněk KOVÁŘ
Jindřiška BUČKOVÁ
Růžena VANCLOVÁ
Oldřich KOBRLE
Luboš TULACH
Zdeněk HORÁČEK
Margit PALASOVÁ
Miroslav MOCEK
Marie TRDLOVÁ
Růžena HLAVÁČOVÁ

X. posezení pro starší a pokročilé
v Kundraticích 2018
SDH Kundratice ve spolupráci s obecním úřadem uspořádali v sobotu dne 7. dubna 2018 již X.
posezení pro starší a pokročilé v budově Obecního domu v Kundraticích. Mezi přítomnými byla
tradičně i početná skupina z Košťálova. Účastníky posezení přivítal starosta SDH Kundratice
Jan Říha. K poslechu a tanci hrál opět Petr Červený z Vrchlabí.
Pro zpestření nálady a pohody vystoupila skupina děvčat s nacvičenými tanci. Zlatým hřebem
povedeného odpoledne bylo vystoupení kundratických Poupat s nově nacvičeným programem
v choreografii Jarušky Machové. Hlavním tématem bylo vystoupení modelek, které předvedly
outfity pro léto a zimu 2018 z kolekcí předních českých i světových návrhářů. Jednotlivé modely
uváděla zkušená moderátorka Liduška Havlová, sama oblečená ve slušivém skotském kiltu.
Módní přehlídce předcházela i ukázka aerobního cvičení několika účastnic přehlídky, pod
vedením zkušené trenérky aerobiku Zdeňky Drahoňovské, která ukázala náročnost přístupu
potřebného k udržování kondice, přísného režimu a odříkání modelek při jejich přípravě na
vystoupení.
Jako třetí vystoupení předvedla své umění volnou sestavou v prostných mladá naděje v moderní
gymnastice hostující Martina Dušková z Prahy.
Celkově lze konstatovat, že setkání bylo velmi vydařené a přispělo k dobré náladě sobotního
odpoledne.
Chtěli bychom také poděkovat všem, kdo se podíleli na zajištění organizace a pohoštění této
úspěšné akce a budeme se těšit na všechny v příštím roce.
JUDr. Karel Hrabánek

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří zúčastnili posledního rozloučení s Lubošem Tulachem. Děkujeme
za slova útěchy a také za květinové dary.

KOŠŤÁLOVSKÉ NOVINY
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Rodina Tulachova

KNIHOVNA
V KOŠŤÁLOVĚ
O PRÁZDNINÁCH

Tisk: Tiskárna Glos, s.r.o.

bude otevřena každou středu
od 13:30 – 17:00 hodin.
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Všem našim
čtenářům přejeme
slunečnou
dovolenou a dětem
prázdniny plné
dobrodružství.

