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

Tak jsme se rozloučili se Slávií, někdo se slzou v oku, někdo si
na to loučení vzal dovolenou, další si vzájemně kondolovali. Koncem srpna
sdělovalo parte a smuteční výzdoba na dveřích Slávie všem příchozím, že
ve věku nedožitých 18 ti let působení posledního pana vrchního Luboše má
svůj konec. A rozloučit se s hospodou přišlo opravdu hodně pozůstalých a jistě
všichni vzpomínají... Ale není všem dnům konec, stavební ﬁrma STAVKO hned
počátkem září začala s rekonstrukcí a koncem května příštího roku bude hotovo.
A zase bude kam jít na pivo a třeba i na guláš... To se dá vydržet!

VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PČR
25. 10 – 26. 10. 2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: v pátek dne
25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 26. října 2013 od 08.00
hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb:
VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 1
je volební místnost v Základní škole v Košťálově, 512 02 Košťálov čp. 128 pro voliče
bydlící (s trvalým pobytem) v Košťálově, Čikváskách a Valdicích. Telefon pro kontakt
s OVK č. 1 Košťálov ve dnech voleb: 481 689 225
VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 2
je volební místnost v Obecním domě v Kundraticích (bývalá MŠ), Kundratice čp. 134
pro voliče bydlící (s trvalým pobytem) v Kundraticích. Telefon pro kontakt s OVK č. 2
Kundratice ve dnech voleb: 734 856 201
Volby: – pokračování na straně 2.

Pravidelnými body kontroly i na všech
zasedáních byly současné i budoucí
projektové, stavební zakázky, popřípadě výběrová řízení na zhotovitele těchto
staveb:
1. Informační centrum a WC k cyklostezce, místostarosta informoval, že vítězi
výběrového řízení firmě Polstav proběhla
15ti denní lhůta na uzavření smlouvy a poté
byla vyzvána k uzavření smlouvy firma
druhá v pořadí firma Helios Bau. Zdůraznil rovněž, že se jedná vždy o proběh lhůt
zákonných a tedy nijak neurychlitelných.
Nakonec bylo schváleno uzavření smlouvy s firmou HELIOS Bau spol. s r.o., 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,
místostarosta předložil návrh zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou
zakázku v předpokládané hodnotě 10,5
mil. Kč bez DPH na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení. Výběrové řízení
včetně této dokumentace připravila firma
VYBER, s.r.o., Jablonec n. Nis. Předpokládané zahájení stavby je v září 2013 a ukončení v květnu 2014. Jediným hodnotícím
kritériem byla cena bez DPH.
3. Výměna oken v č.p. 186 a č.p. 133
(Stáňov) – místostarosta informoval, že ze
čtyř oslovených firem se k zadání zakázky dostavili zástupci pouze dvou firem
(Mihalo – Semily a VEKRA Nová Paka),
Po otevření řádně označených zalepených obálek dvou uchazečů, byla vybrána nabídka firmy Jiří Mihalo, ze Semil
s celkovou nabídkovou cenou ve výši 563
672,50 Kč s DPH (348 772 Kč za č.p. 133

Volby: – pokrač. ze strany 1.

Z jednání Zastupitelstva: – pokrač. ze strany 1.

Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).
Vzhledem ke zkrácení lhůty dle § 55 odst.
1 zák. o volbách do Parl. ČR budou hlasovací lístky každému voliči budou dodány
1 den přede dnem voleb, tj. nejpozději
24. října 2013. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle
k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.
S případnou žádostí o vyslání okrskové
volební komise s volební schránkou se
můžete obrátit na náš obecní úřad – tel.:
481 689 200 nebo 734 856 204 nebo v den
voleb na výše uvedená telefonní čísla
okrskových volebních komisí.
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a 214 900,50 Kč za č.p. 186).
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
celkem 25,6 km kanalizační stok a veřejných 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.
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.
5. Asfaltování zástřikem (A-stezka ke
koupališti, k vodojemu), starosta oslovil
na provedení zakázky dvě firmy a nyní
předložil jejich cenové nabídky. Jako vítězná byla vybrána nabídky firmy REACOM
s.r.o., Branka 145/14, Třebíč, IČ 27679438
s nabídkovou cenou 348 480 Kč za obě
komunikace.
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 ukončení nájemní smlouvy.
Bylo schváleno přidělení obecních bytů:
Byt 1+3 v č.p. 339 po p. Ivoně Stránské
přiděluje sl. Ivetě Cermanové s rodinou,
bytem dosud Košťálov č.p. 142.
Byt 1+1 v č.p. 37 po p. Františkovi Tulachovi st. přiděluje p. Bohumile Houžvičkové, bytem dosud Košťálov 300.
Byt 1+1 v č.p. 142 po sl. Ivetě Cermanové
přiděluje p. Rad. Rychlíkovi, dosud bytem
Košťálov 156 (starý DPS).
Byt 1+1 v č.p. 156 po p. Rad. Rychlíkovi
přiděluje p. Miloslavě Havrdové, dosud
bytem Semily, původně Kundratice
č.p. 144.
Byt 1+2 v č.p. 133 po p. Miroslavovi Palkovi přiděluje sl. Pavle Medlíkové, dosud
bytem Košťálov 178.
Byt 1+3 v č.p. 300 po p. Bohumile
Houžvičkové p. Jaroslavu Houžvičkovi
ml. (dosud bytem tamtéž) a sl. Veronice
Noskové, dosud bytem Košťálov č.p. 37.
Místostarosta a starosta informovali
o násilném otevření jednoho bytu v č.p.
301. Nájemnice přes opakované písemné
výzvy neumožnila vstup odborné firmě
pro provedení odečtu. Po odstranění
zámku a za přítomnosti nájemnice, která,

Svůj strom si už můžete pokácet
bez běhání po úřadech
Jestliže vám na zahradě překáží strom, kterého se potřebujete zbavit a dosud jste to odkládali kvůli nepříjemnému papírování, od
15. července 2013 můžete kácet bez správního řízení. Umožňuje to novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
(č. 189/2013 Sb.). Jestliže váš pozemek splňuje potřebné podmínky, můžete si na něm stromy kácet podle svých potřeb.
Než však skočíte po pile nebo sekeře, ujistěte se, že vaše zahrada splňuje podmínky pro volné pokácení dřevin. Zahrada je
v materiálech ministerstva definována jako „veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený pozemek u bytových a rodinných domů
v zastavěném území obcí“. Všechny tyto vlastnosti musí zahrada splňovat současně.
Za zahradu podle novely vyhlášky nejsou považovány např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt
osob není vyloučen, a také zahrady ohraničené pouze živým plotem.
Památné a jinak významné stromy
Ačkoli se možnost kácení stromů na vlastním pozemku značně uvolnila, existují výjimky, kdy jen tak kácet stále nelze. Týkají
se dřevin, jež jsou součástí významného krajinného prvku či stromořadí, anebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Speciálně
památný strom lze kácet jen ve veřejném zájmu, například je-li v havarijním stavu.
Vydržte do vegetačního klidu
Ačkoli vám od 15. července již nikdo nemůže mluvit do záměru pokácet strom na vlastní zahradě, měli byste respektovat alespoň
přírodní zákonitosti.
Je obvyklé, že se stromy kácejí v období vegetačního klidu, který začíná od 1. října a končí 31. března. Kácet v této době je
i praktičtější, protože stromy jsou bez listů a tedy lehčí. Také nejsou už plné mízy, čili vlastní práce je čistší.
V době vegetačního klidu především však neponičíte hnízda ptáků na stromě a nevyrušíte je při hnízdění nebo při péči a mladé,
což je trestné.
OÚ
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jak se později ukázalo, byla uvnitř, bylo
provedeno odečtení hodnot. Přes agresivní verbální a fyzické chování nájemnice ji
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 plánuje stavbu
rodinného domu. Dále bylo nutné provést
zaměření prodávaných pozemků a odměření pruhu o šířce 1m o délce cca 80 m
z pozemku Ing. Jaromíra Pekaře, bytem
Turnov, ul. Antonína Dvořáka, č.p. 335.
Jedná se o rozšíření přístupové cesty mimo
jiné i na pozemky Mysliveckého sdružení
Skalice i na pozemek Ing. Pekaře. Zastupitelstvo oceňuje vstřícnost přístupu Ing.
Pekaře, kdy se rozhodl odměřený pruh
obci darovat (náklady na odměření bude
hradit obec). V této souvislosti bude rovněž
odměřen pozemek pod pražskou autobusovou zastávkou a bude jednáno s jeho
majitelem o odkupu do vlastnictví obce.
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 dnes byla schválena
všemi hlasy.
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. 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!
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.
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 souhlasí se zveřejněním
záměru prodeje pozemku p.č. 236 v k.ú.
Čikvásky za cenu 10 Kč/m2.
Místostarosta navrhl 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, nedodržováním splátkového
kalendáře a také skutečností, že se nájemkyně v bytě prokazatelně nezdržuje a v bytě
dochází k devastaci. Původní nájemkyni
bylo nabídnuto přístřeší a prostor na dočasné uskladnění bytového zařízení a ostatních předmětů. Výpověď z nájmu bytu byla
schválena všemi hlasy a bude doručena na
poslední známou adresu (pokud existuje
ve Velké Británii) 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 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 500 tis. Kč. Opravy výše
uvedených cest byly ihned zahájeny a již
v podvečerních hodinách byl provizorně
obnoven průjezd na komunikaci k Sieglerovým, v týdnu následujícím byly opraveny i ostatní přívalovým deštěm poškozené cesty. Asfaltovací práce proběhnou
v týdnu po 24. červnu 2013.
Zastupitelstvo se na svých červencových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:
1. Informační centrum a WC k cyklostezce Stavba byla zahájena na počátku
července, zhotovitel, firma Helios Bau, se
subdodavatelem zahájila zemní práce na
založení stavby.
2. Rekonstrukce
restaurace
Slávie
Místostarosta informoval, že 16. července
2013 ve 13 hodin skončila lhůta pro podávání nabídek. Podrobnou dokumentaci si
u firmy, která výběrové řízení organizuje,
vyzvedlo 6 zájemců.
3. Výměna oken v č.p. 186 a č.p. 133
(Stáňov) Místostarosta uvedl, že výměna
započne v prvním srpnovém týdnu v č.p.

186. Vítěz výběrového řízení p. Mihalo
provedl ověření rozměrů oken a vstupních dveří a o termínu zahájení informoval nájemníky.
4. Kanalizace a ČOV Diskutovány požadavky vodoprávního-stavebního úřadu
v Semilech, které je ještě třeba splnit pro
vydání stavebního povolení.
V rámci kontroly usnesení místostarosta
uvedl, že opravy po přívalové povodni
v horních Kundraticích byly ukončeny
a náklady cca 400 tis. Kč budou uplatněny
v žádosti o dotaci na odstraňování
povodňových škod, kterou vypsalo
ministerstvo dopravy. Materiál na opravu
stržené lávky byl dovezen na místo,
oprava bude provedena svépomocí.
Dne 23. 9. 2013 jsme byli dopisem
z Ministerstva dopravy informováni
o přidělení dotace ve výši 337 000 Kč na
uvedené škody.
Starosta předložil záměr na nákup pozemků p.č. 690/3 a 691/2 v k.ú Košťálov
o výměře 1708 a 74 m2 od p. Ladislava
Ježka, bytem Košťálov č.p. 80. Jedná se
o pozemky pod tzv. A-stezkou (zkratka vyhýbající se objektům kravína podél
kolejí směrem na koupaliště).
Místostarosta dále např. informoval:
Byla provedena optimalizace v rámci
pevných linek v používání obce Košťálov,
byla zrušena pevná linka na koupališti,
zrušena jedna nepoužívaná pevná linka
a hlavní linka byla převedena na běžnou.
Pro volání na Obecní úřad Košťálov se
dosud platná telefonní čísla nemění.
Rovněž s operátorem mobilních telefonů
byla provedena aktualizace tarifů s předpokládanou úsporou cca 40%.
V naší obci bude provedena pasportizace
veřejného osvětlení. Jedná se o soupis
a zákres do mapy všech světelných těles,
stožárů, druhu přívodu a tech. stavu.
Jedná se o první předpoklad k zhodnocení
stavu sítě s možností návrhu úsporných
těles a případné žádání o dotaci na tuto
úsporu. V rámci studentské brigády
soupis provedla sl. Eliška Jínová.
V Obecním domě v Kundraticích byl
dokončen výčepní pult a zázemí pro
podávání nápojů, práce provedl dle
schválené nabídky Ing. Miroslav Cincibus,
Kundratice 132, IČ 87474654, dílo bylo
předáno do užívání.
Úhradu za pobyt při poskytnutí
nejnutnějšího
přístřeší
pro
děti
v autokempu Košťálov zajistil Úřad práce
ČR, Kontaktní pracoviště Semily pro
rodinu Bihariových ze Semil. Rodina
v tíživé sociální situaci je ubytována na
přechodnou dobu cca 40 dnů ve vlastním
stanu. Zastupitelstvo chápe postup
semilského úřadu za krajně výjimečný
a v budoucnu naprosto nepřijatelný.
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Zastupitelstvo se na svých srpnových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:
1. Informační centrum a WC k cyklostezce Firma Helios Bau zahájila budování základů. Proběhlo první odsouhlasení
provedených prací a příprava podkladů k fakturaci. S ohledem na podmínky
výběrového řízení dle zákona o zadávání
veř. zak. a statické výpočty bylo investorem zamítnuto mírné rozšíření stavby
ve směru do svahu, které jinak složení
obnažené horniny (opuky) umožňovalo.
Firma Helios Bau pak dokončila základovou desku, podle časového harmonogramu by měly být do konce měsíce
dokončeny vodorovné hydroizolace.
Zastupitelstvo pověřilo místostarostu,
aby písemně vyzval odpovědné zástupce firmy Helios Bau, včetně statutárního
zástupce, ke zvýšení počtu pracovníků na
stavbě. Vzhledem k možné nepřízni počasí a především malým realizovaným objemům stavebních prací hrozí nedodržení
termínu dokončení díla. Nutno dodat, že
firma na mailovou korespondenci dosud
nereagovala.
2. Rekonstrukce
restaurace
Slávie
Místostarosta informoval, že 12. srpna
2013 skončila lhůta pro podávání námitek
proti rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího
uchazeče. Hodnotitelská komise na svém
zasedání na prvním místě vyhodnotila
nabídku firmy STAVKO, Libštát č.p.220,
IČ 11087668 s nabídkovou cenou 10 139
137 bez DPH. S firmou byla uzavřena
smlouva o dílo.

3. Výměna oken v č.p. 186 a č.p. 133
(Stáňov) Místostarosta uvedl, že výměna
již proběhla v č.p. 186 a druhé polovině
srpna bude provedena výměna oken v č.p.
133 (Stáňov).
4. Kanalizace a ČOV Na první dílčí
etapu – stavbu ČOV a přečerpávací stanice probíhá vodoprávní – stavební řízení,
v pátek 26. července proběhlo i místní
šetření a jednání s osobami dotčenými
stavbou. Místostarosta tlumočil obsah
jednání, poukázal na ne zcela loajální
přístup provozovatele našeho vodovodu a doplnil informace od projektanta
a administrátora dotace firmy Provod,
inženýrská společnost, ohledně parametru
k vyhodnocení dotace, který se týkal ekvivalentních obyvatel (EO). SČVK zpochybňoval údaj 3600 EO jako nedosažitelný,
skutečností je ovšem 1600 EO, resp. 80%
tolerovaných ,tedy 1280 EO. Takovýto
nátok do ČOV je již splnitelný a odpovídá
možnostem k připojení z bytových domů,
rodinných domů, veřejných a ostatních
budov. Plný text projektanta je zveřejněn
na www.kostalov.cz/kanalizace .
Starosta předložil návrh na zveřejnění
záměru na prodej pozemku p.č. 258/5
o výměře 17 m2 v k.ú Košťálov. Žádost
podal p. Otakar Landfeld, Košťálov č.p.
37, jedná se o pozemek pod jeho garáží na
východní straně parku u místní komunikace od bývalé jídelny n.p. Kolora.
Zastupitelstvo schválilo přidělení bytu
1 + 2 v č.p. 340 po paní Evě Barkové slečně Ivetě Šádkové, dosud bytem Košťálov
č.p. 300 a Jakubovi Seidlovi, dosud bytem
Košťálov č.p. 114.

Zastupitelstvo schválilo přidělení bytu
1 + 2 v Košťálově č.p. 131 (po sl. Emilii
Ferencové) manželům Mazalovým, dosud
v č.p. 19. Schváleno všemi hlasy.
Zastupitelstvo schválilo návrh na
zveřejnění záměru směny pozemků, kdy
Obec Košťálov směňuje svůj pozemek p.č.
125/13 v k.ú. Košťálov za pozemek 125/14
v k.ú. Košťálov, dosud v majetku Mysliveckého sdružení Skalice Košťálov. Záměr
na zveřejnění byl schválen všemi hlasy.
Vlastní směna je předjednána s vedením
mysliveckého spolku, ale musí dojít ke
schválení v orgánech MS Skalice a poté
vlastní směnnou smlouvu schválit v zastupitelstvu. Oba směňované pozemky se
nacházejí v dolní části louky pod pražskou
autobusovou zastávkou.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy
zveřejnění záměru nákupu pozemku p.č.
125/16 v k.ú. Košťálov o výměře 63 m2
od Ing. Jaromíra Pekaře, bytem Turnov –
Daliměřice, Bezručova 394. Pozemek byl
odměřen tak, aby byla majetkově zabezpečena pražská autobusová zastávka. Jedná
se o zastavěný pozemek, a proto byla navržena cena 100 Kč/m2.
Zastupitelstvo
schválilo
poskytnutí
příspěvku ve výši 1000 Kč Občanskému
sdružení Babybox pro odložené děti –
STATIM.
Zastupitelstvo rozhodlo o navýšení úhrady nákladů za přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů pro občany s trvalým pobytem v naší obci. Dosavadní cena
600 Kč byla na základě skutečných nákladů stanovena před 6 lety, nyní činí náklady cca 850 Kč za jedno přistavení a odvoz.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
v naší obci proběhne v sobotu 2. listopadu 2013 na stanovištích:
Kundratice před bývalou prodejnou Jednoty 14:25 – 14:35 hod.
Košťálov před prodejnou autodílů p. Bareše 14:45 – 15:00 hod.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která
bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném
stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti SKS Jablonec nad Nisou.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
– léky všeho druhu včetně mastí
– domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy,
vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu
rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) vše řádné označené !!!
– zbytky starých barev, obaly od barev
– televizory, ledničky, zářivky
– všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
– upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
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– olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti
osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz,
podle kterého bude zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanovišti před
příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci
Severočeských komunálních služeb s. r. o. na telefonním čísle
483 312 403.

Zastupitelstvo nyní nově stanovuje tuto
úhradu na částku 850 Kč za přistavení
a odvoz jednoho kontejneru.
Zastupitelstvo se na svých zářijových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:
1. Informační centrum a WC k cyklostezce Firma Helios Bau dokončuje svislé
konstrukce přízemních prostor a svislé izolace. Stavba je proti schválenému
harmonogramu v prodlení. Zastupitelé se
seznámili s možnostmi řešení, pokud by
se zpoždění prohlubovalo.
2. Rekonstrukce
restaurace
Slávie
Místostarosta informoval, že po ukončení bouracích prací, které byly s ohledem
na stav sklepních prostor rozsáhlejší,
jsou prováděny svislé konstrukce přízemí
a odpadů splaškových vod.
3. Kanalizace a ČOV Na první dílčí etapu
– stavbu ČOV a přečerpávací stanice dobíhá vodoprávní – stavební řízení. Na příštím jednání zastupitelstva po projednání
na Valné hromadě svazku obcí Košťálov
– Libštát bude potvrzena zadávací dokumentace na výběrové řízení na stavební
dozor stavebníka – TDS (součástí bude
i administrace stavby, zkušební provoz
včetně vyhodnocení a rozbory vzorků).
U vlastní stavby je dokončen prováděcí projekt a firma PROVOD dokončuje
položkový rozpočet pro kompletní první
etapu (tedy ČOV a přečerpávací stanici
a stokovou síť s veřejnou částí přípojek).
V současné době je plánováno vyhlášení obou výběrových řízení (na stav-

bu a na TDS) na počátek listopadu 2013
a lhůta pro odevzdávání nabídek pak
bude u nadlimitní a významné zakázky
ukončena po 78 dnech, tedy asi ve třetí
dekádě ledna příštího roku. Počátek zahájení vlastní stavby – v případě úspěšného
ukončení výběrového řízení – se předpokládá na duben 2014.
Místostarosta Milan Havlík seznámil
zastupitele, že naše obec získala dotaci
(v rámci Mikroregionu Pojizeří) na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 27
472,50 Kč, při nutnosti investovat celkovou částku ve výši 54 948 Kč. Vzhledem
k výši dotace a nutnosti použít ji pouze
na rekonstrukci, bylo rozhodnuto v tzv.
Nádražní ulici vyměnit 7 ks sodíkových
těles za svítidla s technologií LED. Dojde
tak k úspoře elektrické energie cca o polovinu. Dosavadní svítidla budou použita
v jiných částech obce.
Starosta PaedDr. Miloslav Janata předložil žádost o bezúplatný převod pozemků
p.č. 1916/3, 294/5 a 294/6 v k.ú Košťálov,
p.č. 1606/13 v k.ú. Kundratice a pozemku
p.č. 10/2 v k.ú. Čikvásky z majetku Státního pozemkového úřadu do majetku obce
Košťálov. Podání žádosti a převod pozemků byly schváleny všemi hlasy.
Místostarosta rovněž předložil návrh
na uzavření smlouvy o termínovaném
vkladu ve výši 10 mil. Kč u J&T Banky, a.s.,
se sídlem Pobřežní č. 297/14, Praha 8, IČ
47115378. Jedná se o termínovaný vklad
na dva roky s roční úrokovou mírou ve
výši 2,9%. Dosavadní roční vklad počátkem září 2013 vypršel a uložené prostředky – jistina 10 mil. Kč a úroky ve výši 310

tis. Kč byly již bankou poukázány na účet
obce. Nyní se jedná o stejný produkt,
pouze procento zhodnocení je vzhledem
k poklesu úrokových sazeb u vkladů nižší
o 0,2 procentního bodu. I tak se však jedná
o více než trojnásobné zhodnocení, než
nabízí běžné komerční banky u produktu
termínovaných vkladů. Uzavření předložené smlouvy bylo schváleno všemi hlasy.
Místostarosta seznámil zastupitele
s technickým stavem 15 let starého samonosného sypače za obecní traktor. Při
poslední zimní sezoně zařízení vyžadovalo víc jak 5 oprav, které vždy zpozdily
zimní údržbu inertním posypem v obci.
Zastupitelstvo schválilo nákup samonakládacího traktorového sypače TS 1000 D
od výrobce KOBIT Jičín v ceně 112 980,Kč + DPH. Zastupitelstvo vybíralo ze dvou
nabídek, nabídku firmy KOBIT vyhodnotilo vzhledem k jeho pevnější konstrukci jako vhodnější do našich podmínek.
Nákup zařízení byl schválen všemi hlasy.
Zastupitelstvo rozhodlo o oslovení firem na podání nabídek na výrobu
a instalaci 3 chatek na koupališti pro příští
sezonu. Osloveni budou Truhlářství Ing.
Miroslav Cincibus IČ 87474654, Dřevoateliér Buday a Sádek IČ 01450719, Truhlářství Petr Mečíř IČ 49993500 a Alena
Šlesingerová IČ 72862793.

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

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si
dovolujeme požádat vlastníky a uživatele
dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen
„zásah“).
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU
TOHOTO ROKU.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad
výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné

vzdálenosti od vodičů po napětím uvedené v ČSN EN 50110-1 a na internetových
stránkách www.cezdistribuce.cz. K vodičům se nesmíte přiblížit pod bezpečnou
vzdálenost ani nástrojem. Zásah nesmíte
provádět v případě, že se větve stromů
a jiných porostů před zásahem dotýkají
vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve
stromů a jiných porostů dotek s vedením.
Zásah, při kterém by mohla být ohrožena
bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete
provést pouze se souhlasem společnosti
ČEZ Distribuční služby s. r. o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby s. r. o., na dotčené pozemky

a provede zásah s tím, že vzniklý klest
a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená dřevní hmota bude uložena
v celých délkách do jednotlivých hromad
na okraji ochranného pásma nebo ve
vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov,
plotů apod.
V zákonem vymezených případech je
nutné před plánovaným kácením dřevin
splnit oznamovací povinnost, popř. si
vyžádat povolení dle zákona č. 114/992
Sb., v platném znění.
Děkujeme Vám za spolupráci
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly
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Dechové
dílny II
Výukový kurz žesťových nástrojů,
který bude probíhat od 25. do 29.
října 2013 v Košťálově v prostorách základní školy.
Svou účast opět potvrdilo mnoho
významných českých hudebníků.
Zahájení akce bude v pátek 25. 10.
v 15h. Zakončení v úterý 29. 10.
závěrečným koncertem od 19h.
Vystoupí lektoři a účastníci kurzů
a jako host Táboranka. Pro aktuální informace sledujte facebookovou
událost „Dechové Dílny II“.
H. Jína

Mateřské centrum

Jak cvičíme v novém školním roce:

Milí rodiče,
připadá Vám, že Vaše slovní zásoba
není tak dokonalá jako dříve a že
Vám dítko doma přerůstá přes hlavu?
Nabízíme malé oživení všedních dnů.
Zveme Vás do MATEŘSKÉHO CENTRA
v budově ZŠ Košťálov, které je otevřeno
od 1. 10. 2013 každé úterý od 9:30 –
11:30 h.
Rády přivítáme maminky či tatínky,
kteří by se chtěli do chodu centra
aktivně zapojit.

Cvičení pro děti + rodiče (děti 1-7 let)
– úterý od 16 hod. – sokolovna Košťálov – /Katka/

Velice se těšíme na Vaši návštěvu.
Bohunka Tulachová (tel. 604 727 698)
a Aneta Mórová (tel. 721 541 922)

Cvičení dívek (1.-6.tř.)
– úterý od 17 hod. – sokolovna Košťálov – /Iveta/
Zumba, kondiční cvičení
– pondělí od 19 hod – obecní dům Kundratice – /Katka/
– čtvrtek 18:30 hod – škola Košťálov – Katka/Daniela
Kondiční cvičení pro ženy
– úterý od 18:30 hod. – škola Košťálov – /Iveta/
Ozdravné cvičení na klouby a páteř
– úterý od 18:00 hod. – škola Košťálov (mateřské centrum) /Hela/
Cvičení pro seniorky
– středa od 17:00 hod. – obecní dům Kundratice – /Katka/
Powerjoga
– pondělí od 19:00 hod. – školka Libštát – /Daniela/

POSKYTUJEME POMOC ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝM SPOLUOBČANŮM A SENIORŮM
Na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Košťálov 155
VE 2. POL. 2013 VŽDY 3. ČTVRTEK V MĚSÍCI:
17. 9. / 17. 10. / 21. 11. (v prosinci NE) 16. 1. 2014 od 11,00 do 11,45 hod.
KONTAKTNÍ PRACOVNÍK: Bc. Karel Redlich, DiS.
mobil: 731 653 008; 488 577 841
Archivní 570, 513 01 Semily
e-mail: czpsm@volny.cz, internetové stránky: www.czplk.cz
Odborné sociální poradenství / Osobní asistence / Půjčovna kompenzačních pomůcek
Prodej baterií a drobných náhradních dílů do sluchadel / Tlumočnické služby pro neslyšící lidi
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Turist senior club
Už třetí rok funguje v Košťálově Turist senior club. Letošní výšlapy začínaly novoročním výstupem na Kozákov, pak bylo několik
výletů v okolí Košťálova a Lomnicka. V únoru jsme navštívili libereckou Výšinu. Potom následovalo Benecko s výstupem na
Žalý. Také jsme ochutnali výbornou kuchyni na Hamštejně. Pěkný výlet byl z Vysokého n/J na Paseky, kde jsme absolvovali
prohlídku místního muzea a došli do Jablonce n/J. Další výlety byly Staropacké hory, Klokočské skály, Ještěd – Kryštofovo
údolí, zámecký park Sychrov, Kuks (zde jsme si prohlédli sochy ctností a neřestí). Ze Špindlerovky jsme prošli Čertovou roklí
k Bílému Labi a Dřevařskou cestou do Špindlerova Mlýna. Pak následovala cesta Českým rájem kolem rybníků Věžák, Vidlák,
Rokytňák. Další byla Žitava – Oybin a pěší přechod do Čech. Poslední delší tůra byla na Černou Studnici a hřebenovkou do
Tanvaldu. Od začátku roku jsme nachodili asi 260 km a tak většina z nás se zúčastnila rekondičního pobytu v Luhačovicích.
Tam jsme také nezaháleli a prošli se nejen po kolonádě, ale i po okolních kopcích.
A závěrem: K pivu to bývá tak 10 km a to pak opravdu chutná! Přijďte to zkusit s námi. K.S.
Pozn.: Všechny trasy plánuje a předem vyhledává na internetu Karel Skalský a kroniku průběžně doplňuje Hela Skalská,
za což jim děkujeme.

Hasiči „Pod Kozlovem“
31. 8. 2013 se konal na areálu „Pod Kozlovem“ memoriál bratra Jaroslava Suchardy. Na startu se sešlo 9 družstev žen
a 21 družstev mužů. Naši muži obsadili
6. místo, ženy 9. místo.
Hned druhý den se konalo 12. kolo Podkozákovské ligy a tady startovalo 24
družstev mužů a 14 družstev žen. Ženy
obsadily 8. místo a mužům se zadařilo
a skončili na 2. místě.
Na obou soutěžích byla předvedena technika HZS Semily a plošina vyvážela zájemce do výšky 30 metrů. Zájem byl obrovský.
Poděkování patří všem sponzorům, a to:
Obec Košťálov, restaurace Slávie Luboš
Tulach, Uniderma s.r.o. Semily, FK Košťálov, Stavko Jiří Kotas, elektroinstalace Karel Čermák, Dřevoateliér Sádek
a Buday s.r.o. Semily, Pneuservis Jiří
Kroutvar Semily, Pivovar Svijany, Beauty
prezent s.r.o. Semily, Železářství Metal
Luboš Klazar, Tetra s.r.o. Semily, Turek
Lomnice n. Pop., Elektro Proton Lomnice n. Pop., TETA drogerie Popelka,
ZD Košťálov, Sportivo Lomnice n. Pop.,
Zemní práce Drahoslav Věrný, Hospoda
u Martina Martin Mikula, Paliva Václav
Šindelář, AD Stanislav Mach Libštát, AD
Jiří Říha Kundratice, AD Karel Novák
Košťálov, Potraviny u Jakuba Košťálov,
Autodíly Libor Bareš, Hutní materiál Petr
Jirásek Turnov, Trevos s.r.o. Košťálov,
Marius Pedersen Košťálov, Josef David
Košťálov, Staněk Sport Turnov, kadeřnictví Věra Moravcová.

pod vedením Jirky Peškara, košťálovské
mažoretky – seniorky, DH Semilská 11,
Libkovanka Zdeňka Beneše, Táboranka
Košťálov a Karel Hegner, Šohajka Vojty
Ducháčka s Jožinou Ducháčkovou
v pořadu „Slyšíš jak zvoní“ a opět nás
navštívil Miloň Čepelka. Za překrásné
odpoledne patří velký dík kapelníkovi
Táboranky, všem účinkujícím, jakož
i družstevnicím z Hoštic, které dokázaly
rozesmát i ty nejvážnější návštěvníky.
13. září pak vyrazil autobus s Táborankou
a jejich příznivci do Chorvatska. Dobrá
parta s dobrou náladou již předem zaručovala krásně strávenou dovolenou. Pro
Táboranku to byla dovolená tak trochu
pracovní neboť každý den se hrálo. Když
přišla od moře, následovala zkouška a po
večeři pak vystoupení na krásné terase
vily Sofie u točeného českého piva.
Co však stojí za mimořádné uznání byla

vystoupení Táboranky na koncertech
v Podgoře v hotelu Primordia a v Živogošče v hotelu Nimfa. Byla to prostě
paráda 1300 km od domova sledovat, jak
její protagonisté umějí rozdovádět posluchače různých národností, kteří je pak
odměňovali patřičným potleskem. Mimo
jiné kapela byla uvedena v pěti jazycích.
Byli jsme spolu s Kosinovými hrdi na
to, že můžeme být při tom. Bylo krásné poslouchat, že koncertuje Táboranka
z Košťálova z České republiky. Neztratily se tady ani naše mažoretky Johanka
s Adélkou, které vystoupily na koncertě
v Živogošče.
Taková reprezentace zaslouží obdiv a patřičné uznání.
Chceme moc poděkovat manželům Vlaďce a Jirkovi Jínovým za perfektní vedení
celého zájezdu a krásnou dovolenou.
Mirek Doškař

7. září se uskutečnil 11. ročník Přehlídky
dechových hudeb. Za krásného počasí,
ale bohužel s menší účastí diváků
oproti loňskému ročníku, vystoupily
mažoretky DDM Lomnice nad Popelkou
7

11. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA

DECHOVÝCH HUDEB V KOŠŤÁLOVĚ

7. září 2013 / Hasičský areál „POD KOZLOVEM“

Všichni příznivci živé dechové muziky
měli letos v Košťálově první zářijovou
sobotu svátek už po jedenácté. Téměř
sedm stovek návštěvníků a přes
stopadesát vystupujících a pořadatelů
přivítal hasičský areál Pod Kozlovem
krásným slunečným počasím. Program
byl opět bohatý s perfektně zajištěným
zázemím k uspokojení všech diváků
i účinkujících. Vždyť se taky košťálovští
hasiči na čele s Mirkem Doškařem na

akci celý týden pečlivě připravovali.
Spousty brigádnických hodin před,
ale i po přehlídce, kdy je potřeba zase
všechno uklidit, si zaslouží jistě velké
uznání a poděkování.
Na úvod diváky přivítali kapelník
Táboranky RNDr. J. Jína, starosta hasičů
M. Doškař, starosta obce PaedDr.
M.Janata a místostarosta M. Havlík.
V programu, který zahájila Semilská 11,
vystoupily hned 3 soubory lomnických

Spolek pro kulturu
Je podzim, listí žloutne a my bilancujeme, co jsme letos
dosud stihli. Udělali jsme pár akcí a to i ti, kteří hůře chodí.
Ať už to byl například „Tajný výlet“ s návštěvou Železného
Brodu a jeho historické části, zvonice a kostela; Javorník
s lanovkou na Obří sud a květinové centrum Příšovice.
V létě jsme si dopřáli „dovolenou“ a ohřáli jsme se i my,
kteří jsme u moře nebyli.
V září jsme byli vyzváni ke spoluúčasti na přehlídce
dechových hudeb jako „mažoretky“.
Jinak se scházíme pravidelně 1x za 14 dní. První „sezení“
po létě bude v pondělí 7. října od 14 hod.
Co nás čeká?
23. 10. 2013 (středa) zájezd do Polska
14. 12. 2013 v sokolovně v Košťálově SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ PŘI DECHOVCE, s programem
a občerstvením. Jste srdečně zváni!
Z. Janatová a S. Kloboučková
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mažoretek i s košťálovskými Adélkami
Královou a Šífovou a Johankou Jínovou.
Jako druhá zahrála mladá jihočeská
Libkovanka pod vedením známého
textaře Zdeňka Beneše. Vystoupení
domácí Táboranky zpestřily košťálovské
„seniorky“. Děvčata se musela před
nástupem řádně „posilnit“, vždyť také
pózovat před takovým davem diváků
není žádná legrace! Legrace to ale
nakonec přece jenom byla a „seniorky“
sklidily za svoje tanečky a parodii
na téma „Slunce, seno, …“ bouřlivý
potlesk a štamprli na konec si opravdu
zasloužily. Táboranka poté se skvělým
Karlem Hegnerem jako zpěvákem i jako
vtipným partnerem v duetu s konferencí
Vlaďky Jínové pokračovala ve stejném
duchu a předvedla strhující vystoupení
s ohromnou energií (to do nás sálá
z těch mladých kluků za zády...). Také
jsme za osobní účasti autorů představili
novou polku Miloně Čepelky a Hynka
Jíny „Ty jsi pro mě“, kterou si zazpíval
náš nový zpěvácký objev, ale především
obdivovatel tohoto hudebního žánru –
Vojta Závěrka. Závěrečnou „Škoda lásky“
už s námi zpíval celý areál.
To však ještě zdaleka nebylo všechno.
Milým hostem byla slovácká dechovka
Šohajka
s
kapelníkem
Vojtou
Ducháčkem. Vrcholem jejího vystoupení

do konce roku 2013
a leden r. 2014
25. – 30. 10
Dechové dílny v ZŠ Košťálov
29. 10. 2013

byl jistě hit „Slyšíš jak zvoní“ v podání vynikající Jožiny Ducháčkové, za
jehož interpretaci si zpěvačka vychutnala „potlesk ve stoje“, i když sama
přijela a zpívala částečně v sedě a se sebezapřením se zlomenou nohou!
Šohajka hasičům po vydatné večeři již neoficiálně zahrála zpaměti
společně s některými muzikanty z Táboranky i několik písniček ke
zpěvu a tanci před večerním rozloučením a odjezdem.
Máme samozřejmě velikou radost, když můžeme od cizích, nezávislých
lidí prakticky z celé republiky poslouchat slova chvály a uznání na tuto
košťálovskou akci, která není ani zdaleka záležitostí jedné soboty, na
kterou se připravujeme prakticky po celý rok a která velice pozitivně
zviditelňuje naší obec. Za to všechno patří veliký dík všem, kteří
nám pomáhali a kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na hladkém
a prakticky bezproblémovém průběhu i letošní přehlídky: Hasičům
a hasičkám a jejich partnerům a rodinným příslušníkům ve službě,
obětavě pracujícím pod vedením starosty SDH Miroslavem Doškařem,
obsluze pokladen, zvukařům a účinkujícím, obsluze parkoviště, kiosků,
kameramanům a fotografům, místostarostovi obce Milanu Havlíkovi
za konferenci a zajištění videoprodukce, obci se starostou PaedDr.
Miloslavem Janatou za finanční podporu. atd. atd.
Již dnes Vás zveme na hasičský areál, na příští 12.ročník přehlídky –
opět první zářijovou sobotu 6. 9. 2014.
V. a J. Jínovi

lektoři a účastníci Dechových
dílen vystoupí pro veřejnost
v košťálovské sokolovně
v závěrečném koncertu dechových seskupení (odlišných
stylů): Big Band, Christmas Brass
Orchestra, dechová hudba
30. 11. 2013
Rozsvěcení vánočního stromu
na náměstí v Košťálově,
jarmark, občerstvení, Táboranka
a vystoupení dětí ZŠ
7. 12. 2013
Valná hromada SDH Košťálov
v sokolovně, večer, čas bude
upřesněn
14. 12. 2013
Sousedské posezení v Košťálově
v sokolovně, odpoledne a večer
– čas bude upřesněn, hraje
Táboranka.
27. 12. 2013
Vánoční a trochu netradiční
diskotéka v sokolovně, start
v 19 hodin a možná ještě dříve...
18. 01. 2014

14. 12. 2013 od 14:00 hodin
v sokolovně v Košťálově

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ PŘI DECHOVCE
s programem a občerstvením
Místní i sousedé z okolních obcí jste srdečně
zváni!

Hasičský ples SDH Kundratice

Společenská rubrika
NARODILI SE
v červenci 2013
Kláře a Petrovi Vondrovým syn
FRANTIŠEK
Jitce Riegrové a Josefu Paclíkovi
dcera KAROLÍNA
v srpnu 2013
Kateřině Kobrové a Aleši Drozenovi
syn MAREK
Lence Chlumové a Martinu Bílkovi
dcera VERONIKA
(Letošní „vítání občánků“ je
předběžně naplánováno na
9. listopadu. Rodiče budou
informováni.)

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v období od července do září 2013
tito naši spoluobčané:
Antonín HRDLIČKA
Miloslav KOPECKÝ

Ohlédnutí za zábavou
20. 7. 2013 v Kundraticích
Musím reagovat na události přímo
související se zábavou, kterou jsme pořádali koncem července. Zábava jako
taková proběhla v poklidu a celkem se
vydařila. Jaké ale bylo naše překvapení, když nás druhý den kontaktoval
místní občan, že mu po naší zábavě
kdosi rozbil zadní okénko u automobilu. Jelikož měl auto na leasing, tak
musel volat policii ČR, škodu nahlásit a nám nezbývalo než doufat, že se
viník najde. Náhoda tomu chtěla, že
pachatel měl „kamarády“, kteří napomohli k tomu, aby byl odhalen. Škodu
uhradil, poškozenému se omluvil a vše
se nakonec v dobré obrátilo. Na tomto
místě bych ráda podotkla, že nejen my
hasiči, ale i ostatní spolky tady v obci
rádi pořádáme zábavy a chceme, aby
se tu něco dělo nejen pro dospělé, ale
i pro děti. Jenže tato zkušenost nás
trochu odrazuje, protože kdyby se viník tohoto incidentu nenašel, uhradili bychom škodu z vydělaných peněz,
protože nás k tomu váže nejen dobrý

mrav, ale i snaha udržet v obci pořádek a dobré mezilidské vztahy. A nyní
se naskýtá otázka, zda se tyto akce
vyplatí pořádat, není to totiž zdaleka
první případ, stalo se to i v minulých
letech, ale škoda nikdy nebyla tak
veliká, většinou to byl jen nepořádek
a jednou rozbitý plot. Nakonec druhý
den nestačíme koukat, jaké škody
napáchá omladina vracející se ze zábavy domů. Kdyby se toto mělo opakovat častěji, nejspíše si rozmyslíme do
budoucna tyto akce pořádat, protože
tyto akce děláme nejen pro zábavu občanů, ale také abychom si přivydělali,
jelikož jsme nevýdělečné organizace.
Když budeme muset po každé zábavě
řešit podobné problémy, kde nevíme,
jestli se viník najde, tak to nakonec
vzdáme a dění v obci utichne a to by
byla veliká škoda. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na objasnění této
události podíleli a doufám, že se to nebude opakovat, abychom se i v příštím
roce opět mohli setkat na akcích pořádaných místními spolky.
Za SDH Kundratice i jménem
MS Skalice Eva Havlová

Drahuška PRÁŠKOVÁ
Marie BUCHVALDOVÁ

OPUSTILI NÁS
V dubnu, červnu, červenci a srpnu
2013 nás navždy opustili naši blízcí,
přátelé a spoluobčané:
Václav NOVÁK z Košťálova
Zdeněk PODOBSKÝ z Košťálova
Zdeněk HYBLER z Košťálova
Miloslava LUKEŠOVÁ z Kundratic
Věra MACHOVÁ z Košťálova

Tradiční
vánoční jarmark
30. 11. 2013

Tímto již tradičně oslovujeme Vás
občany Košťálova a přilehlého okolí,
kteří jste kutilové, šikulové a hračičky.
Jestliže tvoříte a vyrábíte věci z proutí, keramiky, dřevěné, slaměné,
háčkované, pletené, malované, dekorace z květin, chvojí, vizovického
těsta, svíčky, perníčky apod. a chcete tyto výrobky prezentovat či
prodat na tradičním vánočním jarmarku, tak začněte tvořit a vyrábět.
Lze nabídnout i pěstitelské přebytky. Podrobné informace Vám rády
poskytneme a těšíme se na spolupráci: Daniela Pastorková
mob.: 723 258 983 a Kateřina Šaldová mob.: 605 557 645

Inzerce
KONDIČNÍ MASÁŽE
Každou středu v prostorách Základní školy
v Košťálově (mateřské centrum) se konají
KONDIČNÍ MASÁŽE vždy od 16 hodin.
Termín lze objednat na telefonním čísle 724 204 691.
Na Vaši návštěvu se těší Radka Novotná.
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