Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice

Ročník X • číslo 4 • 16. října 2015

Košťálovské hasičky během soutěže

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelé projednávali
v červenci například tyto body:
Na každém zasedání se zastupitelé
zabývali stavbou kanalizace, jednáním se
stavební firmou Eurovia/Syner, problematikou uzavírek, stavbou veřejných
částí domovních kanalizačních přípojek
a také podmínkami pro poskytnutí dotace na pořízení zcela nové soukromé části
domovní kanalizační přípojky. Stavba
v Košťálově dokončovala stokovou sítí
a veřejnými částmi přípojek a stavební
technika se přesunovala do Kundratic.
Zastupitelstvo udělilo souhlas jako
majitel pozemku p.č. 1936 a 680 v k.ú.
Košťálov s umístěním stavby „Dočasná
deponie pro štěrkový materiál“. Hlavní pozemek pro uvedenou dočasnou
stavbu je v majetku fyzické osoby, výše
uvedené obecní pozemky budou sloužit k přepravě kameniva. Po roztřídění
a odvozu štěrkového materiálu na frakce bude pozemek uveden do původní-

ho stavu a opět zemědělsky využíván.
Pozemky obce Košťálov slouží jen jako
jeden z nájezdů. V diskuzi zastupitelů
padaly výhrady k ohrožení rekreační
sezony hlukem a prachem na koupališti. Nakonec převážil většinový názor, že
dočasnou stavbu je třeba strpět. Jedná
o společensky přínosnou opravou železničního svršku, kdy dojde odstranění
„propadů rychlostí“ na této trati a celá
rekonstrukce je hrazena z evropských
dotací, které musí být vyčerpány v letošním roce, podobně jako košťálovská
kanalizace. Stavbu nelze přesunout na
pozdější měsíce.
Místostarosta Havlík navrhl poskytnout dotaci z Grantového programu
obce Košťálov na úhradu nákladů na
pořízení dálkového ovládání čerpání
vody pro zahrádkářskou kolonii nad
Octárnou.
Starostka informovala zastupitele, že
probíhá stavební řízení na obnovení
železniční vlečky do prostoru lomu Eurovia Kamenolomy, a.s. v Košťálově.

V srpnu se zastupitelé zabývali
těmito body:
Opět hlavním bodem všech zasedání
byla stavba kanalizace, tentokrát především zpoždění v pokládce stokového
potrubí, které znemožňuje provést přepojování prvních domů na novou kanalizaci.
Čerpací stanice a čistírna odpadních vod
je už v provozu po dílčích provozních
zkouškách a spuštění brání pouze nátok
balastních vod do hlavní stoky A, které
se nesmí do potrubí natékat. Stavební
dozor nesouhlasil s uvedením příslušných
stok do předzkušebního provozu. V této
souvislosti také místostarosta Havlík
sdělil, že byla na stavební firmě Eurovia/
Syner uplatněna smluvní pokuta za nedodržení dílčího termínu stavby. V tomto
měsíci také proběhlo malé výběrové řízení na odborného pracovníka - vedoucího
provozu ČOV a kanalizace, stal se jím
p. Karel Mádle ml. a účetní Svazku, stala se
jí p. Věra Seidlová (na poloviční úvazek).
Hlavní stavební práce probíhaly především v Kundraticích až na deseti místech
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najednou. Často musela být trasa hlavní stoky korigována s ohledem na nález
nezjistitelných starých inženýrských
sítí a upravována tak, aby stavba mohla
probíhat ve všední dny při částečné
uzavírce řízené semafory. Jejich dlouhý interval byl stanoven záměrně tak,
aby při červeném světle ještě mohly být
prováděny stavební práce – především
otáčka bagru.
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení
bytu v domě s pečovatelskou službou
Košťálov č.p. 156 paní Věře Nutilové,
dosud bytem Chrastava.
Starostka předložila žádost vlastníků
domu čp. 316 v Košťálově o odkoupení
nebo pronájem části pozemku p.č. 240
v k.ú. a obci Košťálov, který majitelé čp.
316 dlouhodobě užívají.
Místostarosta seznámil zastupitele
s vyúčtováním penzionu Slávie, který je
v současné době téměř plně obsazený
a obci Košťálov z toho plynou příslušné
příjmy.
Zastupitelé se seznámili s neplatiči nájemného v obecních bytech a poté
rozhodli dvěma dlužníkům zaslat poslední výzvu k úhradě dlužného nájemného
a záloh na služby s výzvou k úhradě do
30ti dnů. Při nedodržení lhůty, popřípadě lhůty jednání o splátkovém kalendáři,
bude s těmito dvěma neplatiči ukončena
nájemní smlouva s poskytnutím dočasného náhradního ubytování v Košťálov
č.p. 130.
Starostka Lenka Cincibusová předložila návrh na uzavření kupní smlouvy
mezi Českými drahami, a.s, na straně
prodávající a Obcí Košťálov, na straně
kupující. Předmětem koupě je pozemek
p.č. 2040/21, na něm jako jeho součást
situované budovy bez č.p. a pozemek p.č.

2040/23 a 2040/24 všechny v k.ú. Košťálov, pozemky východně od nádražní
budovy směrem k viaduktu.
V září se zastupitelé zabývali
těmito body:
Především kanalizací a to už postupem
přepojování prvních domů na novou
kanalizaci. Po opakovaných kamerových
zkouškách a následných opravách závad
na potrubí (především kameninového
o dimenzi 500 mm) byl úsek této páteřní stoky A od mostu u Slávie směrem
dolů uvolněn k napojování domů na
stokách G, H a I a koncem září i toky
N a O. Jsou to místa s největší hustotou
obyvatelstva (bytové domy, paneláky, č.p.
37, DPS, Výsluní, Kopeček) a posléze
i Octárna a domy nad ní, obě dvanáctibytovky a Letná. Ke konci září bylo na
novou oddílnou kanalizaci napojeno přes
200 domácností, což čítá cca 500 – 600
osob. Od září také obec, resp. Svazek obcí
má své dva zaměstnance (p. Mádle a p.
Seidlovou), kteří se o provoz kanalizace, ČOV a účetnictví starají a uvádějí do
života novou „obecní společnost“. Jejím
hlavním zaměřením bude správa kanalizace, výběr stočného a zajištění jeho
rozumné výše. Byl též zakoupen počítačový program, který bude zabezpečovat
provozní a mzdovou evidenci i správu
smluv s odběrateli.
Zastupitelé se rovněž zabývali jednáním se stavební firmou o podmínkách,
za kterých jsme ochotni uzavřít Dodatek č. 3, ve kterém posuneme závěrečný
termín pro dokončení stavby o jeden
měsíc na 31. října 2015. Požadujeme
dokončit téměř celou stokovou sít, 80 %
veřejných částí přípojek a také prodloužení záruky u některých stok na 10 let,

zvýšení bankovní záruky na 15 mil. Kč,
podíl na úhradě zvýšených nákladů na
provoz čerpací stanice a ČOV, pokud do
sítě budou natékat balastní vody vinou
špatně provedeného díla.
Zastupitelé se také zabývali dlouhodobou nemocí školníka základní školy,
vloupáním do objektu Obecního domu
v Kundraticích (s malou škodou na
věcech, dveřích a okně) a také tragickou
událostí na košťálovském koupališti.
Místostarosta Milan Havlík předložil
návrh na obnovení dvouletého termínovaného vkladu u J&T Banky, a.s., Pobřežní 14, Praha 8 ve výši 10 mil Kč s úročením 1,9 % p.a.
Zastupitelstvo
schválilo
uzavření
smlouvy na odběr silové elektrické energie pro odběrná místa Obce Košťálov,
Základní školy Košťálov a Mateřské školy
Košťálov platností na dva roky s firmou
AMPER MARKET, a.s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4, IČ 241 28 376 za
nabídkovou cenu: Basic 24 C01d, C02d
a C03d 1030,- Kč/MWh bez DPH
Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy
pronájem části pozemku p.č. 240 v k.ú.
Košťálov o výměře 362m2 za částku
v místě a čase obvyklou tedy za 30 Kč za
rok. Cena vyplývá z obdobných pachtovních smluv, kdy je pozemek – louka
(trvalý travní porost) využíván stejně
nebo podobně.

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

Ukončení možnosti podání žádostí
na změnu územního plánu Košťálov
Upozorňujeme občany, že se blíží konec
tříleté lhůty pro podávání žádostí na
změnu Územního plánu Košťálov, který
schválilo Zastupitelstvo obce Košťálov
v prosinci 2012.
Lhůta pro podání žádostí na změnu
Územního plánu Košťálov bude ukončena dne 31. prosince 2015.
Žádosti na změnu Územního plánu
Košťálov je potřeba podat písemně na
Obecním úřadě v Košťálově.
Žádost musí obsahovat přesně stanovené náležitosti dané stavebním zákonem,
doporučujeme využít formulář, který je
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k dispozici na Obecním úřadě Košťálov,
nebo na internetových stránkách obce
www.kostalov.cz/ Před podáním žádosti
vám doporučujeme seznámit se s dokumentací Územního plánu Košťálov, která
je k dispozici na Obecním úřadě Košťálov, na Městském úřadě Semily, oddělení územního plánování a dále na internetových stránkách města Semily www.
semily.cz pod odkazem (Radnice a městský úřad – Územní plánování – Územní
plány obcí – Košťálov). Bližší informace
Vám budou poskytnuty na Obecním
úřadě Košťálov nebo na Městském úřadě

Semily, oddělení územního plánování.
Následně budou žádosti předány pořizovateli územního plánu, který po
vyhodnocení předloží doporučení na
rozhodnutí o žádostech Zastupitelstvu
obce Košťálov, které rozhodne o zařazení žádostí do změny územního plánu.
O rozhodnutí Zastupitelstva obce budou
žadatelé písemně informováni.

Milan Havlík, místostarosta, zastupitel
pověřený přípravou územního plánu

Stavba kanalizace
se blíží ke konci ...
aneb na co se často ptáte.

Milan Havlík, místostarosta,
Košťálov 2. 10. 2015

Jak se mám připravit na budování své nové kanalizační
přípojky?
Na Obecním úřadě si vyzvednete tzv.
Přípojkový list (projektový návrh trasování tj. délky a hloubky vaší soukromé přípojky) a Žádost o poskytnutí příspěvku na soukromou část přípojky. 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
obcí autorizovanou osobu a seznamte ji
s vlastním postupem prací a dohodněte
prohlídku před zásypem.

A jak postupovat při vlastní
stavbě soukromé části mé přípojky?
Pokud staví odborná firma, předáte
jí projektový návrh a podmínky pro
poskytnutí dotace Obce Košťálov na
přípojku. 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 pouze na zásyp přípojek,
ať stavíte svépomocí nebo Vám 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.

Chci se už napojit na novou
kanalizaci, co mám dělat?
Především musí být u domu vybudována kanalizace popřípadě veřejná část přípojky, kterou staví stavba
a hradí obec. Pak je dobré mít vybudovánu zcela novou svoji soukromou
část přípojky (tu hradíte vy) a kontroluje autorizovaná osoba …viz BOX.
Před vlastním přepojením tento záměr
ohlásit na Obecní úřad nebo na jedno
z čísel autorizovaných osob …viz BOX.
My ověříme, že vaše část stoky je již
stavebním dozorem uvolněna pro napojení. Vy sami si to můžete ověřit na
www.kostalov.cz/kanalizace.

Kolik času mám na přepojení
do nové kanalizace?
Pokud se chcete ucházet o příspěvek
Obce Košťálov na zcela novou soukromou část přípojky ve výši 200 Kč za
metr a 2000 na oprávněnou šachtu,
musíte tak učinit do 30 dnů po výzvě.
Obec Košťálov vás vyzve buď konkrét-

ním letákem s pokyny vloženým do
poštovní schránky nebo SMS, případně telefonicky nebo osobně.

Jaké jsou další podmínky pro
poskytnutí dotace na soukromou část přípojky?
Především podpisy obcí autorizované
osoby… viz BOX, která ověří před zasypáním (podpis) a při přepojení (další
podpis) kvalitu provedení a především
osvědčí, že do nové kanalizace v žádném případě nevede dešťová voda ze
střech, případně jiných zpevněných
ploch. Pokud se tak dříve nebo později zjistí, hrozí viníkovi pokuta ve výši
10 tis. Kč a náhrada škody za zvýšené
náklady na čištění v ČOV vypočtená
podle tabulek hydrometeorologického
ústavu. Dále je příspěvek poskytován
pouze na zcela novou přípojku. Nakonec je vyžadováno uzavření smlouvy
o odkanalizování na Obecním úřadě Košťálov do 10 dnů po přepojení
a včasné placení budoucího stočného.
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a smlouva přejde pod Svazek. Vodovod
v Košťálově bude i nadále nejméně do
31. 12. 2016 spravovat SČVK Turnov
a jemu budete hradit zálohy na vodné
jako doposud.
Pozn.: Už tedy nebude možné obě platby (vodné+stočné) spojit do jedné a platit přes inkaso (SIPO).
A ani samostatně stočné nebude možné platit přes SIPO.

Nemám vodoměr, jak budu
platit stočné?

Co musím provést v den, kdy
se se skutečně přepojuji?
Pokud nejsem řemeslně zručný, požádám odborně způsobilou osobu o provedení přepojení. Provedení přepojení si nechám zkontrolovat a na tzv.
Přípojkový list osvědčit podpisem
autorizované osoby kvalitu přepojení
s poznámkou schvaluji/neschvaluji
a HLAVNĚ si tento den, nejlépe s autorizovanou osobou, zaznamenám stav
domovního vodoměru a jeho evidenční číslo. Od tohoto počátečního stavu
je stočné účtováno.

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 běžný metr 200 Kč, na
revizní/odbočnou šachtu schválenou
autorizovanou osobou příspěvek ve
výši 2000 Kč. Příspěvek bude vyplacen do jednoho měsíce nejlépe na účet
oprávněného žadatele/majitele domu,
případně hotově z pokladny na Obecním úřadě.

Jaká je výše stočného a komu
ho budu hradit?
Z podmínek poskytnuté dotace od Státníno fondu životního prostředí vyplývá, že první rok provozu je stanoveno
stočné na výši 25 Kč za m3 + DPH, tj.
28,75 Kč s DPH za kubík odkanalizované vody dle měření cejchovaným
vodoměrem. Po uzavření smlouvy se
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Při přepojování je nutné s autorizovanou osobou projednat možnost a připojení vodoměru. Jeho pořízení a montáž
do připraveného místa (šachta, sklep,
studna) zajistí obec. Umístění vodoměru musí splňovat podmínku nemožnosti účelové manipulace s ním. Dočasně, max. po dobu 6 měsíců, může
být stočné účtováno dle paušálu. Pak
musí dojít k montáži vodoměru.
bude stočné hradit 4x ročně, přičemž
po uvedení systému do řádného provozu se budou dvakrát za rok provádět
odečty a 2x odhady. Zprvu, tedy v den
přepojení, pak k 1. 1. 2016, 1. 4. 2016
a 1. 7. 2016 to budou odečty a pak už
odhad a odečet střídavě. Domů poštou,
osobně nebo elektronicky obdržíte
fakturu za stočné 4x za rok a uhradit
ji budete moci ve svém elektronickém
bankovnictví nebo na Obecním úřadě
v Košťálově.

Do kdy, kam a s jakými doklady se mám dostavit k uzavření
nové smlouvy na vypouštění
odpadních vod?
Dostavit se je třeba do 10 dnů na obecní úřad Košťálov v pondělí nebo středu v době od 8 do 17 hodin s těmito
doklady: občanský průkaz, číslo bankovního účtu (pokud budete platit
bezhotovostně převodem), stav vodoměru ke dni 1. 10. 2015 nebo ke dni
připojení, nastalo-li později a poslední
vyúčtovací fakturu ze SČVK. Smlouvu
uzavřete na místě u p. Věry Seidlové.

Dosud jsem platil vodné i stočné VaKu Turnov, bude to tak
i nadále?
Nikoliv. Do 30. 9. 2015 vodovod i kanalizaci v Košťálově spravoval SČVK
Turnov (Teplice) a domů vám chodila
jedna faktura ročně s vyúčtováním
záloh. Od 1. 10. 2015 to už bude jinak:
stočné budou platit všichni nově napojení na novou kanalizaci přímo
Svazku Obcí, tedy vlastně Obci Košťálov. V Kundraticích voda ještě i v příštím roce přímo Obci a pak i tato platba

Napouštím svůj bazén,
zalévám zahrádku, často myju
auto..., můžu žádat o slevu na
vodném?
Nikoli, provozovatel kanalizace Svazek obcí/Obec Košťálov bude vycházet
v případě fyzických osob nepodnikatelů pouze z měřených údajů z vodoměrů. V případě podnikajících osob –
zemědělců chovatelů hospodářských
zvířat budou stanoveny přepočty dle
vyhlášky.

Na koho se mám obrátit v případě poruchy na kanalizaci?
Na vedoucího provozu kanalizace
p. Mádle, případně starostku Lenku
Cincibusovou nebo místostarostu Milana Havlíka.

Kdo je tedy skutečným vlastníkem a provozovatelem nové
kanalizace?
Je jím přesně Svazek obcí Košťálov –
Libštát, se sídlem Košťálov č. 201, IČ
620 13 203, kde statutárními zástupci
jsou Lenka Cincibusová a Milan Havlík a dle stanov o zásadních věcech
rozhoduje Valná hromada Svazku obcí
Košťálov a Libštát, kdy členy valné
hromady tvoří zastupitelé obou obcí.

Zajímalo by mě, jak funguje
čistírna odpadních vod, mohu
se tam sám podívat?
To není zatím možné. Jedná se o uzavřený monitorovaný provoz, krytý
kamerovým systémem. Ale připravujeme prohlídky, nejdříve pro děti vyšších ročníků naší základní školy s od-

borným výkladem a pro veřejnost pak
„dny otevřených dveří“. O termínu vás
budeme informovat, předběžně se tak
stane v lednu 2016.

Kdy bude kanalizaci stavět
městys Libštát?
Podle stanoviska, které tlumočil starosta Libštátu Pavel Janata na jednání valné hromady letos v září, je
pravděpodobnost, že se Libštát pustí do budování své části kanalizace
v rozsahu již platného stavebního
povolení v tomto volebním období,
velmi nízká. V novém (evropském-dotačním) plánovacím období je
sice počítáno s dotacemi na budování kanalizací, ale výše dotace je poněkud nižší, než jak tomu bylo dříve, cca o 20 – 30 procentních bodů.
Za těchto okolností a v situaci, kdy
minulá vedení obce netvořila rezervu na budoucí spoluúčast k dotaci
na kanalizaci, nemůže obec Libštát
investiční akci v rozsahu 50 – 60
mil. Kč v dnešních cenách rozumně
profinancovat a zvládnout. Je možné
uvažovat o revizi projektu, případně
jeho rozdělení do etap, ale i tato cesta
je za současných podmínek a stavu
libštátských financí a dalších jiných
priorit (především nový zdroj vody –
vrt na Hliňáku, mosty, komunikace)
velmi málo pravděpodobná.

Kdo mi může zajistit přepojení, případně
výkopové práce?
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
Zdeněk Hloušek, výkopové práce

605 360 252

Miroslav Valenta, výkopové práce

603 594 676

Jan Šourek, Libštát a Košťálov

Karel Mádle, vedoucí provozu košťálovské
kanalizace a čistírny odpadních vod

737 689 717

731 418 481

Upozorňujeme na nutnost dohledu
a potvrzení obcí autorizované
osoby před zasypáním výkopu
a při přepojení, jinak nebude
příspěvek vybudování soukromé
části přípojky poskytnut. To se
týká i případů, kdy přepojení
provádí jakákoli odborná firma.
Autorizované osoby

Věra Seidlová, účetní Svazku, majitele
a provozovatele košťálovské kanalizace

Miroslav Doškař

724 224 672 pouze hovor

Jaroslav Polák

603 569 593 pouze hovor

Milan Havlík

734 538 413 lze i SMS

Lenka Cincibusová

604 642 731 lze i SMS

Karel Mádle ml.

734 856 204 lze i SMS

Martin Mikula

727 957 300 pouze hovor
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Areál Pod Kozlovem ovládli hasiči
Na bedrech hasičů z Košťálova stál poslední srpnový víkend nemalý úkol, technicky
a organizačně zajistit dvě hasičské soutěže
– Pohár OSH a Podkozákovskou hasičskou
ligu. „Máme vynikající areál a tedy výborné
podmínky pro podobné akce. Udělali jsme
maximum pro hladký průběh. Kromě jiného to znamenalo pravidelné doplňování
vody do požární nádrže a zajištění občerstvení,“ připomněl jeden z košťálovských
hasičů Pavel Vejnar, vedoucí aktivu zasloužilých hasičů Libereckého kraje.
Sobotní soutěž Poháru OSH v Semilech
byla v pořadí sedmou, hasiči se ještě utkají
dvakrát, Škodějovské finále bude současně
místem předání ocenění za nejlepší umístění v seriálu. „Klání v Košťálově mělo skvělou úroveň a zdejší hasiči udělali pro dobrý
průběh maximum,“ nechal se slyšet náměstek starosty OSH Jaroslav Bachtík.
Z prvních tří míst se radovali muži ze
Želech, Bozkova a Roprachtic, Košťálov
obsadil hezké páté místo. V ženách vyhrál

Bozkov následován Veselou a Želechy,
košťálovské ženy ukořistily bramborovou
medaili.
Nedělní kolo Podkozákovské hasičské ligy
v požárním útoku bylo přehlídkou nejkvalitnějších týmů, startovali například loňští
vítězové, muži z Tatobit a ženy z Jablonce
nad Jizerou. V mužích se nejlépe uvedl
tým Kopidlna, druhé místo obsadili hasiči
Veselé a na skvělém třetím místě Košťálov.
V ženách byly nejrychlejší dívky z Myštěvse, stříbrné medaile vybojovaly ženy Košťálova a třetí místo ukořistila Malá Skála B.
Košťálovské soutěžní týmy je nutné
pochválit za skvělou reprezentaci, dostat
se mezi nejlepší časy, které se pohybují
běžně kolem 17 sec není nic jednoduchého
a vyžaduje pečlivou a náročnou přípravu.
Ženy navíc mají šanci stanout mezi nejlepšími v Podkozákovské lize. Vloni byly páté,
muži obsadili dvacáté místo.
Věra Nutilová

Ohlédnutí za přehlídkou dechových hudeb

Hasičský areál pod Kozlovem si vybrali
pořadatelé 13. oblastní přehlídky dechových hudeb, tradičně se jimi stali DH Táboranka a SDH Košťálov ve spolupráci s obcí.
Akce proběhla za finančního přispění Obce
Košťálov, SDH Košťálov, Táboranky a Libereckého kraje.
Zcela určitě potěšily mažoretky Popelky
z Lomnice nad Popelkou, které byly založeny před osmi roky manželi Peškarovými
a v roce 2009 dosáhly Popelky velkého úspěchu, když se v Chorvatsku staly vicemistryněmi Evropy. Jednotlivá vystoupení dechových hudeb byla zpestřena tancem, úsměvy
a krásnými kostýmy dívek ve věku 5 – 26 let.
K jednotlivým dechovým hudbám - nezklamala dechovka Táboranka pod taktovkou
Jiřího Jíny. Tato hudba bude natáčet další
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pokračování dílu České televize „Pozvání
za muzikou“, což je jistě její výrazný úspěch.
Dechovku Sebranka založili dva kamarádi
„sebrali“ muzikanty z okolí Vlašimi. K jejich
posledním výrazným úspěchům patří vítězství v anketě Benešovského deníku.
Loštická Veselka se řadí mezi přední moravské dechovky a košťálovské posluchače
pořádně „rozparádila“.Od roku 1995 pořádají festival dechových hudeb „Pod loštickým nebem“, letos na něj zavítala také košťálovská Táboranka. Kapelníkem dechovky
Ráj ze Všeně je už třicet let kapelník Jaroslav
Raulin a letos už po sedmatřicáté uspořádali
přehlídku dechových hudeb.
Nesmím zapomenout na břišní tanečnice Koštálov. Orientální tanec pochází ze
zemí Středního východu, vedoucí je Zlata

Maryšková a Lenka Šádková. Letos děvčata ze skupiny „Jasmínky“ dosáhla naprosto jedinečného úspěchu, když v Plzni na
festivalu ORIENT DREAM obsadila třetí
místo a další závodnice druhé a první místo.
Na přehlídce dechovek pod Kozlovem se
děvčata představila zajímavým a emotivním
vystoupením – šavlovým tancem.
Kladné ohlasy tradičně mělo občerstvení,
počínaje grilovanými specialitami, sejkorami, klobáskami, které připravili hasiči a jejich
pracovití pomocníci naprosto bezchybně.
Potlesk a úsměvy vyvolal bezchybný a svěží
moderátorský výkon Milana Havlíka, hasiče
a místostarosty obce, kterým oživil příjemné
odpoledne.
Ti, kteří dorazili, nelitovali. Pochvalovali si
nejen prostředí, ale také jedinečnou možnost
zatančit si pod širým nebem, popovídat
s přáteli. Škoda, že coby diváci a posluchači
dorazili v drtivé většině obyvatelé blízkého
a vzdálenějšího okolí. Obyvatele Košťálova
přehlídka příliš neoslovila, přišli tak o velmi
hezké odpoledne s parádní třešničkou na
dortu – tou bylo vystoupení harmonikáře
Mgr. Petra Ochmana.
Velké poděkování patří všem organizátorům,včetně hasičů z Košťálova a dalším
ochotným pomocníkům, kteří připravili
výtečné občerstvení.
Věra Nutilová

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
se uskuteční v sobotu 24. října
2015 na stanovištích:
v Kundraticích
před bývalou prodejnou Jednoty 14:25 – 14:35 hod.

v Košťálově

u prodejny autodílů p. Bareše 14:45 – 15:00 hod.

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 řádně 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)
- 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 stanoviště před příjezdem
mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupcem obecního úřadu.
Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských
komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 483 312 403

Výměna průkazu mimořádných
výhod a parkovacích průkazů
pro osoby zdravotně postižené
Upozorňujeme občany, kteří
jsou držiteli průkazů mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P,
aby neváhali s jejich výměnou.
Nárok na průkaz je možno
uplatnit kdykoli během roku,
nejpozději však do 31. 12. 2015.
Po uplynutí této doby pozbyde
stávající průkaz své platnosti
a občané nebudou moci využívat přiznané mimořádné výhody. Nový průkaz bude velikostně stejný jako občanský průkaz
s několika ochrannými prvky
a hmatovými prvky pro nevidomé. Výměna průkazů probíhá
na Úřadu práce Semily, Bítouchovská 1, v přízemí.
Občanům, kterým byl vydán
průkaz mimořádných výhod
ZTP nebo ZTP/P může být
vydán také parkovací průkaz.
Aby výměna či vydání nového
parkovacího průkazu proběhla
bez obtíží a nepříjemného čekání, doporučujeme, aby občané
s výměnou neotáleli a učinili tak
nejbližší době, nejlépe do konce

listopadu 2015.
K výměně nebo vydání parkovacího průkazu je nutné mít
s sebou:
1. Fotografii (35 x 45 mm) –
odpovídající současné podobě
2. Průkaz ZTP nebo ZPT/P
3. Stávající parkovací průkaz,
byl-li žadatel již jeho držitelem
K výměně parkovací průkazu
je nutná přítomnost zdravotně
postižené osoby. U nezletilých
osob a osob zbavených způsobilosti k právním úkonům může
výměnu zajistit zákonný zástupce nebo opatrovník.
Výměnu parkovacího průkazu
zajišťuje Městský úřad Semily,
odbor sociálních věcí, Riegrovo
nám. 63, Semily, 1. patro, dveře č.
212, příp. 214. Nejvhodnější dny
k výměně parkovacího průkazu
jsou pondělí a středa od 8:00 do
17:00 hod. V ostatních dnech je
výměna možná od 8:00 do 14:00
hod., avšak po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle
481 629 245 nebo 481 629 242.

17. 10. Tradiční posvícení s cestovateli –
Gruzie a Amerika, Obecní dům Kundratice
od 18h
14. 11. Vyhodnocení Podkozákovské ligy,
sokolovna Košťálov od večerních hodin,
čas bude upřesněn
21. 11. Sousedské posezení v Košťálově,
sokolovna Košťálov, od cca 15h, pořádá
Spolek pro kulturu, hraje Táboranka
28. 11. Slavnostní rozsvěcení Vánočního
stromu a jarmark, od 13h.
5. 12. Výroční valná hromada SDH Košťálov
od 17h, restaurace Slávie.
12. 12. Vánoční orient párty, sokolovna
Košťálov, odpoledne, čas bude upřesněn
12. 12. Výročka SDH Kundratice
26. 12 Vánoční turnaj neregistrovaných,
začátek od 9h
27. 12. Vánoční diskotéka, Dj Pěnda a spol.,
start 20h
31. 12. Silvestrovský fotbalový sněhulák,
hřiště Kundratice, výkop ve 13h

2016
16. 01. ples - Hasiči Kundratice, Obecní dům
Kundratice od 20h
16. 01. Fotbalový bál, od 20h, sokolovna
Košťálov
30. 01. Hasičský ples, od 20h, sokolovna
Košťálov
13. 02. Rybářský ples, od 20h, sokolovna
Košťálov
13. 02 Sokolský bál, pořádá Sokol
Kundratice v Obecním domě od 20h
27. 02 Babí hop, od 20h, sokolovna Košťálov
a před dětský karneval od 13h
19. 03. Sousedské posezení v Kundraticích,
Obecní dům od 14h
26. 03. Velikonoční zábava, Soumrak
a Unisono od 21h, sokolovna Košťálov
30. 04. Čarodějnice na hřišti
v Kundraticích – pořádá MS Skalice
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Společenská rubrika
NARODILI SE
Anežka KUBÁNOVÁ
Jiří BRÁDLER
Lukáš BARK

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.

OBECNÍ ÚŘAD V KOŠŤÁLOVĚ VÁS ZVE NA

Adventní aranžování
a vánoční vazbu,
kde si pod odborným vedením lektorky
p. Tůmové, učitelky z OU v Hejnicích, sami
zhotovíte libovolné vánoční dekorace, svícny,
adventní věnce a pod. Vazba proběhne
v neděli dne 22. 11. 2015 od 9.00 hod. v sokolovně v Košťálově
Tvořit budete z vlastního doneseného materiálu, popřípadě bude
možnost zakoupení přízdob, svícnů, svíček, věnců a živých
květin na místě. Doporučujeme si přinést vlastní tavnou pistoli
a el. prodlužovací kabel.
Vybíráme předem: 100,- Kč. Přihlášky přijímáme na Obecním úřadě
v Košťálově, tel.: 481 689 200, 732 451 997, e-mail: obec@kostalov.cz

Komu se nehodí zastavit se osobně,
může komunikovat přes e-mailovou
adresu: obec@kostalov.cz
OÚ

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v červenci, srpnu a září 2015 tito
naši spoluobčané:
Jarmila MATOUŠOVÁ
Miroslav HYŤHA
Jana ŠINDELÁŘOVÁ

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 15. září 2015
každé úterý od 8:30 – 10:30 hod.
Rády přivítáme maminky či tatínky, kteří by se chtěli do chodu centra
aktivně zapojit.
Velice se těšíme na Vaši návštěvu.
Alena Pilařová (tel. 728 323 632), Aneta Mórová (tel. 721 541 922)

Zdenka ABRAHAMOVÁ
Vlasta HRDLIČKOVÁ
Anna SUJOVÁ

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali 30. srpna 2015 se záchranou Lukáška Vojtíška.
Děkujeme za slova útěchy a podpory, za květinové dary a za projevené kondolence.
Zvláště chceme poděkovat Vám všem, kteří nám v nejtěžších chvílích pomáháte i po
psychické stránce.
Zarmoucená rodina

OPUSTILI NÁS
V červenci a září 2015 nás navždy
opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:
Vítězslav ŠPIDLEN

Děkujeme všem spoluobčanům za účast při rozloučení s naším Jirkou, projevy účasti
a květinové dary.
Děkujeme Obecnímu úřadu a členům hasičského sboru za čestný doprovod.
Markovi

Luboš GRAFEK
Lukášek VOJTÍŠEK
Jaroslav MAREK

Děkujeme všem přátelům a známým za účast a květinové dary na posledním rozloučení s manželem Jaroslavem Markem.
Marie Marková s rodinou

INZERCE
Nabízím vývoz septiků traktorem s fekálem do 8 m3. Tomáš Hašek, tel: 777 269 552, Martinice 15, 512 32
Martinice v Krkonoších
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