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Sokolíkům v Košťálově se jistě podařila krásná akce: Noc sokoloven 22. září 2017.

Vážení spoluobčané
a přátelé,
Dlouho jsem přemýšlel, zda mám napsat
článek do úvodu Košťálovských novin. Bylo
to vždy čestné místo pro starostku nebo
starostu. Uvědomil jsem si v té souvislosti,
že to je letos v září právě rok, kdy starostka Lenka Cincibusová vážně onemocněla. Mnoho z vás se na její zdravotní stav
stále dotazuje a všichni ji pozdravují. Před
dvěma týdny jsem měl možnost s Lenkou
mluvit, zastavila se u nás na úřadě. Rád
jsem ji všechny pozdravy vyřídil, i když spíš
hromadně vyřídil, vyjmenovat jsem všechny ty sousedy, kamarády, kolegy a přátele
nedokázal. Snad můžu dnes napsat, že se
ji v tomto běhu na dlouhou trať daří lépe
a lépe. Určitě nás potěšila milým a často
i vtipným vypravováním svých současných
trampot. Ale hlavně: Už je líp a dovolte mi,
abych ji takto přes ten náš „plátek“ pozdravoval a popřál hlavně zdraví a štěstí.

Chtěl bych taky jménem celé obce poděkovat manželům Chymkovým za dvacetileté období , kdy se pečlivě starali o areál
koupaliště. Činím tak u příležitosti, kdy se
na vlastní žádost rozhodli svoje působení
na koupališti ukončit. Bude jistě těžké najít
tak dobrého správce a zahradníka jako byl
Pavel Chymek a tak pečlivou správcovou
dbající na pořádek venku i vevnitř jako
byla Milada Chymková.
Asi se ptáte, co bude s koupalištěm dále:
Především sháníme správce nového, při
zachování současného modelu, kdy správce má od obce celoroční mzdu, současně
si pronajímá kiosek s občerstvením a bydlí
v obecním bytě na koupališti. Ano, měl by
to být takový v nejlepším slova smyslu
rodinný podnik. Zaslechl jsem, že výběrové řízení je jen tak naoko, že si to místostarosta chystá pro sebe. Nakonec podobné
řeči kolovaly u pronájmu restaurace Slávie
a nepotvrdily se. Takže správce areálu
a provozovatele kiosku v době psaní tohoto článku (22. 9.) i nadále potřebujeme

a přihlásit se může každý, kdo chce pracovat a podnikat. Ovšem laťka je manželi
Chymkovými nastavena vysoko.
A jak to tak bývá, nakonec od prosince sháníme i provozovatele naší obecní
restaurace Slávie. Dosavadní provozovatelka p. Hrušková ukončí k 10. 12. 2017
nájemní smlouvu. O modelu pronájmu
restaurace a i penzionu se budeme ještě
v zastupitelstvu radit, ale provoz bychom
rádi zachovali a otevřeli s nájemcem
a provozovatelem novým. Snad se nám to
podaří.
Co je dále v obci nového najdete ve
výpisu z jednání zastupitelstva a v dalších
rubrikách, tak přeju pěkné počtení.
Na závěr bych vás všechny chtěl ještě
pozvat na tradiční podzimní akce jako
je například Sousedské posezení a třeba
Rozsvěcení vánočního stromu, přijďte se
pobavit nebo jen tak si pokecat.

Milan Havlík, místostarosta

Ze zastupitelstva obce
Zastupitelé projednávali
v červenci například tyto body:
Obec Košťálov uzavře stejně jako v minulých letech, s firmou Eurovia Kamenolomy
Smlouvu o zajištění reklamy na rok 2017.
Na jejímž základě obdrží obec Košťálov
částku 40 tis. Kč (+ DPH), kterou použije
na propagaci firmy Eurovia na vybraných
společenských, kulturních a jiných akcí,
které obec pořádá.
Ke kvalitě vody a její zbarvení v našem
koupališti místostarosta sdělil, že po
posledních rozborech vody v prvním
červencovém týdnu je kvalita vody vhodná ke koupání, znečištění sinicemi ani jiné
další nebylo zaznamenáno. Zbarvení vody
do zelena je sice méně vzhledné, ale není
zdraví škodlivé.
Zastupitelé se zajímali o postup rekonstrukce elektroinstalace v mateřské školce a výměny hlavního elektrorozvaděče
v budově obecního úřadu a přípravou
rekonstrukce a zateplení bytového domu
Košťálov č.p. 37. V letošním roce k zateplení a výměně oken nedojde. Pokud to
situace dovolí, dočasně budou zachována plynová topidla Gamat. Plánované dokončení rekonstrukce a provedení
zateplení a výměny oken bude provedeno
pravděpodobně v příštím a dalším roce.
V případě instalace bytových vodoměrů
je postupováno tak s ohledem na náročnost změny vodoinstalace v jednotlivých
bytech. (V některých případech je byt
napojen na dvě stoupačky a svedení do
jednoho měřícího místa je značně komplikované).
V srpnu se zastupitelé zabývali
mimo jiné těmito body:
Místostarosta předložil Zadávací dokumentaci na výběrové řízení zhotovitele
zateplení Domu s pečovatelskou službou
v Košťálově. Předmětem jsou stavební
práce na zateplení obvodového pláště
budovy starého pečováku č.p. 156, výměna oken a změna zdroje vytápění z dosavadních akumulačních kamen na společný plynový kotel. Předpokládaná hodnota
zakázky je 3,8 mil. Kč bez DPH.
Místostarosta Milan Havlík informoval
zastupitele o ukončení nájemní smlouvy
na kiosek na koupališti na vlastní žádost,
který předložila p. Milada Chymková
7. srpna 2017. Rovněž p. Chymková požádala o ukončení pracovního poměru na
pozici správce areálu. Obě „výpovědi“
byly přijaty. Nyní je třeba pro příští sezó2

A „bílý“ panelák už není bílý, ale žlutý, snad mu to sluší víc. Rekonstrukci střechy
a zateplení provedla firma D-BAU ze Semil.

nu s platností od 1. 1. 2017 vybrat nájemce
nového. V této souvislosti bude po dohodě
s manželi Chymkovými rovněž ukončena nájemní smlouva na byt s nárokem na
přednostní přidělení jiného obecního bytu.
V souvislosti s vizuálně zhoršenou
kvalitou vody, byť dle rozborů hygieniků
nadále vhodnou ke koupání, bude nutné
přistoupit pro novou sezónu k opatřením,
která kvalitu vody v příští sezoně zlepší.
Krátkodobé opatření: vyhledání nového
zdroje vody, nejlépe v areálu koupaliště
s posouzením vydatnosti a nákladů na
čerpání. Přivedení nátoku do protilehlé strany bazénu k dosažení lepší cirkulace vody. Napouštění bazénu z potoka
není v současné době možné z důvodu
jeho znečištění koliformními bakteriemi
ve značném rozsahu. Koncepční řešení:
zadání zpracování studie a poté projektové
dokumentace na kompletní rekonstrukci
celého bazénu, při zachování skákacího
můstku, nerezové skluzavky, ale přiměřené
snížení objemu vody a obnovení čistících
žlábků v dostatečném rozsahu. Výsledkem
bude zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci při zachování přírodního
koupaliště s přirozenou obnovou vody bez
aktivní (elektrické nebo jiné) čističky.
Zastupitelstvo rozhodlo připravit záměr
na pronájem kiosku a podmínky pro
výběrové řízení na nového správce areálu
koupaliště.
Byla schválena žádost MUDr. Zdeňka
Konráda, o odkup pozemku cesty p.č.
1916/4 v k.ú. Košťálov o výměře 379 m2.
V žádosti uvádí, že cesta je slepá, vede
pouze k jeho domu Košťálov č.p. 125
a užívá a udržuje ji už pouze on a jeho
rodina.
Místostarosta informoval o schůzce s majitelem objektu bývalé prodejny

Jednota v Kundraticích. Po rekonstrukci bude budova sloužit jako prodejní
sklad firmy Krosmedical, která obchoduje se zdravotnickými a kompenzačními
pomůckami.
Rekonstrukce části košťálovského hřbitova započala v září a bude ukončena
nejpozději do 15. 10. 2017. Stavební práce
(sejmutí ornice, položení zámkové dlažby,
položení geotextilie a plaveného vápence)
s předběžnou cenou 150 tis. Kč provede
dle nabídkového položkového rozpočtu
firma DS Logistic.
Firma Eurovia/Syner zaslala Svazku
obcí Žádost o změnu termínu k odstranění vad. V dopise zdůvodňuje, že jednání s dodavateli jsou náročná a jsou často
vedena v četnější korespondenci, která
bude v případě nedohody podkladem pro
právní vymáhání nákladů na odstranění
vad. Místostarosta obce a místopředseda
Svazku v dopise uvedl, za jakých podmínek lze s posunutím termínu k odstranění
vad souhlasit.
Místostarosta upozornil na oznámení Krajského úřadu Libereckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství
na probíhající zjišťovací řízení, zda záměr
„CKNO Košťálov – zařízení mechanické
úpravy odpadů Košťálov“ podléhá posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona
(tzv. EIA). Rozsáhlá dokumentace záměru
byla k dispozici v elektronické podobě na
stránkách Libereckého kraje a písemné
podobě je i na obecním úřadě v Košťálově.
Záměrem investora – firmy Marius Pedersen je realizace zařízení mechanické úpravy komunálních odpadů pomocí drtícího
zařízení a síta.
Zastupitelé se na návrh přítomného
občana zabývali možností vydání obecně závazné vyhlášky na omezení hluko-

vé zátěže ve vybraném čase o víkendech,
plynoucí zejména z motorových sekaček,
křovinořezů a motorových pil. Zastupitelstvo se shodlo, že vyhlášku nechce vydávat,
ale že bude vhodné např. v Košťálovských
novinách apelovat na obyvatele a rekreanty v obci, aby se v neděli po celý den pokud
možno zdrželi hlučných činností.
Místostarosta předložil návrh na zveřejnění záměru pronájmu nebytových
prostor kiosku na koupališti. Zájemci
se mohli hlásit do 25. 9. 2017. Pronájem nebytových prostor bude uzavřen
na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,
s možností prodloužení na další 1 – 3 roky.
Současně místostarosta předložil návrh
na zveřejnění výzvy na obsazení místa
správce areálu koupaliště. S úspěšným
uchazečem bude uzavřen pracovní
poměr na dobu určitou na jeden rok 2018
s možností prodloužení na další období
(1 -3 roky až neurčito).
Místostarosta přečetl žádost AMBSK
Košťálov (předseda p. Pavel Pěnička)
o užívání pozemku bikrosové dráhy. Spolek
chce dráhu používat pro svoji činnost:
tréninky na jízdních kolech i malých
motocyklech do velikosti kol 19“. O pozemek by se starali, zajištovali by posekání,
úklid trávy, dodržování návštěvního řádu.
Zastupitelé žádost schválili a na období do
30. 6. 2018 uzavře Obec Košťálov se spolkem AMBSK Košťálov dohodu o užívání.
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu
č.11 v č.p. 340 o velikosti 1+2 p. Zdeňku
Rájovi.
Na prvním zasedání v září
projednávalo zastupitelstvo mimo
jiné i tyto body:
Místostarosta předložil zastupitelům
k projednání Návrh na uzavření Smlouvy
o partnerství v rámci projektu „Cyklostezka Oleška“ uzavírané mezi Městem Semily
a obcemi Slaná a Košťálov. Smlouvy řeší
způsob financování projektových prací,
inženýrské činnosti včetně managementu
výběrových řízení a nakonec i zhotovení
stavby cyklostezky ze Semil přes Bořkov
do Košťálova trasované převážně v údolí
Olešky. Rozdělení společného financování je ve smlouvě navrhováno poměrně
dle délky úseků v jednotlivých katastrech
smluvních stran. Uzavření smlouvy bylo
schváleno všemi hlasy.
Ředitel základní školy Mgr. Miroslav
Kos požádal zastupitelstvo o navýšení
rozpočtu o 200 tis. Kč z důvodů vyšších
nákladů na výměnu starého nábytku,
vybavení družiny a požadavkem na dovybavení jedné učebny interaktivní tabulí
s také zaúčtováním záloh na plyn, elektři-

Budova rybárny je před dokončením, už jen fasáda, vnitřní vybavení a pak už jen oslavit úspěšnou
stavbu a poděkovat všem, co se na tom podíleli.

nu a vodné a stočné, kdy došlo ke změně
koncových dodavatelů. Zastupitelé po
projednání schválili navýšení rozpočtu
školy o 200 000 Kč s tím, že na příštím
zasedání projednají Rozpočtovou změnu
č. 4 a po jejím případném schválení budou
prostředky uvolněny.
Zastupitelé schválili smlouvu mezi
Obcí Košťálov a Českým rybářským
svazem, místní organizací Košťálov, jako
příjemcem finančního příspěvku ve výši
450 tis. Kč na opravu budovy rybárny.
Jedná se o druhou a tedy poslední část
příspěvku schváleného v rozpočtu Obce
na rok 2017. Místostarosta rovněž předložil přehled čerpání prostředků na stavbu,
ze kterého jsou patrné veškeré náklady na
stavbu a jejich zaúčtování. Celkem bylo
zaplaceno 846 682 Kč z těchto zdrojů:
417 490 Kč pojistného plnění zhotovitele
stavby kanalizace, která budovu poškodila a 450 000 Kč první část příspěvku
obce Košťálov, schválená rozpočtem obce
a uvolněná zastupitelstvem dne 22. 5. 2017
po uzavření zvláštní smlouvy. Prostředky
musí být opět použity výhradně na opravu
a vybavení budovy. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 450 000 Kč pro ČRS Košťálov
všemi hlasy.
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu
ve čtvrtém patře v č.p. 300 o velikosti 1+1
p. Zbyňkovi Havrdovi z Kundratic.
Místostarosta informoval, že obec Košťálov a společnost Český varhanní festival
jsou pořadatelé varhanního koncertu
v kostele sv. Jakuba Většího v Košťálově,
který se koná ve čtvrtek 14. září 2017 od
18 hodin. Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu varhan a kostela. V této
souvislosti navrhl, aby výnos z koncertu byl navýšen o mimořádný příspěvek

zastupitelstva obce na dvojnásobek. Návrh
zdůvodnil především umístěním kostela v centru obce na náměstí a potřebou
takého přístupu při poměrně snížené péči
majitele objektu (římskokatolické církve)
o tuto památku. Návrh byl schválen o výši
příspěvku rozhodne zastupitelstvo na
zasedání po konání koncertu.
Místostarosta předložil předběžný návrh
na celoplošnou opravu vybraných komunikací v roce 2018. Bude se jednat o opravu
finišerem s případným předchozím vyrovnáním komunikace a jejím odvodněním.
Zde je třeba pro rozpočet připravit dokumentaci s položkovým rozpočtem pro
výběrové řízení malého rozsahu a odhad
ceny do návrhu rozpočtu obce na rok
2018. Výčtem úseku se budou zastupitelé
průběžně zabývat na následujících zasedáních a v období přípravy rozpočtu obce.
Místostarosta
seznámil
zastupitele s protokolem o otevírání, posouzení
a hodnocení nabídek na zakázku: Košťálov, dům s pečovatelskou službou – zlepšení tepelně-technických parametrů
obvodových konstrukcí. Vítěznou nabídku předložila firma D- BAU, s.r.o., Semily (3 433 191,- bez DPH). Zastupitelstvo
všemi hlasy schválilo uzavření Smlouvy
o dílo s touto firmou.

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.
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Novinky:
▶ Byla dokončena přístavba garážového
stání v kotelně obecního paneláku. Bude
sloužit k dočasnému parkování nové
výjezdové automobilové cisterny jednotky sboru dobrovolných hasičů.
▶ S Eurovii/Syner stavební firmou, která
stavěla kanalizaci jsme už letos v dubnu
zahájili reklamační řízení na opravu povrchů silnic po kanalizaci. Pravidelně s nimi
jednáme a urgujeme termíny, leč poněkud
marně. Ale vytrváme!

Český varhanní festival – koncert
v košťálovském kostele
Český varhanní festival – koncert v košťálovském kostele 14. 9. 2017 se konal za
účasti asi 80 návštěvníků, kteří si poslechli převážně hudbu mistrů 16. – 17. století,
včetně slavné Ave Maria od Franze Schuberta v profesionálním podání umělců
varhaníka a dirigenta Adama Viktory
a sopranistky Gabriely Eibenové.
Na vstupném, kdy velká část příchozích
přispěla i větší částkou a někteří jedin-

ci i mnohonásobně, se vybralo celkem
6.900 Kč.
K takto získaným penězům přidá obec
Košťálov stejnou částku a formou darovacího poukazu s podmínkou užití na
opravu varhan a kostela v Košťálově ji
veřejně předá zástupci církve na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu
25. 11. 2017.
Více o varhanních koncertech, včetně

Odečty vodoměrů
proběhnou v těchto
termínech:
11. – 15. 12. 2017 v Košťálově
a Kundraticích
18. – 21. 12 2017 v Libštátě
Odečty budou provádět pracovníci Svazku Karel Mádle a Věra
Seidlová. Způsob a četnost odečtů se liší podle druhu a místa:
Voda a kanalizace Košťálov
Odečty provádíme jednou ročně na konci kalendářního roku.
Lze platit zálohy přes SIPO, případně bezhotovostně, vše dle
dohody. Vyúčtování je pak jednou ročně.
4

fotografií, a to i z Košťálova, se můžete
dozvědět na http://www.ceskevarhany.cz/
koncerty/.
Věříme, že tato kulturní akce nepatřila
k pouhým několika, které se kdy v našem
kostele konaly, a že naopak bude podnětem
pro uskutečnění dalších podobných. Pro
nejbližší dobu by se nám zamlouvalo nějaké vánoční téma. Co vy na to? Přijdete?
OÚ

Voda a kanalizace Kundratice
Zdroj vody i vodovodní síť je majetkem obce Košťálov a i obec si
zde vodovod provozuje. Ale kanalizační síť je v majetku a provozování Svazku obcí. V Kundraticích provádíme odečty dvakrát
ročně a majitelé domů obdrží po každém odečtu dvě faktury
jednu od obce Košťálov za vodné a druhou od Svazku obcí za stočné. Na vodné nelze sjednat zálohy přes SIPO ani bezhotovostní.
Měříme pomocí vodoměrů, výjimečně pomocí paušálů za
osoby a období. Je v zájmu každého majitele domu, aby měřil
vodné a potažmo stočné vodoměrem. Vlastní montáž a vodoměr je naším nákladem. Případná stavební úprava v objektu
nebo šachta v louce je nákladem majitele domu. Faktury zasíláme mailem nebo poštou. Fakturu můžete uhradit bezhotovostně ve svém elektronickém bankovnictví anebo hotově v kanceláři obecního úřadu v Košťálově nejlépe každé pondělí a středu
od 8 – 17 hodin, možno i v úterý od 8 – 15 hodin.
U rekreačních objektů, které nejsou celoročně používány,
můžeme po telefonické domluvě provést odečet vodoměru při
zazimování objektu.

▶ Pro příští rok připravujeme dokumentaci a stavební rozpočet na celoplošné
asfaltování některých úseku místních
komunikaci v Košťálově a Kundraticích.
Jsou to např. tyto úseky: V Košťálově
od Podobských ke kravínu, pod čerpací stanicí kanalizace, nad lesoparkem
k Barevně, Na Kopečku, od křižovatky na
Kamínce k Bystré a v Kundraticích např.
ke Kovářovým č.p. 49.
▶ Zpracováváme projektovou dokumentaci
na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Košťálově. Chceme se při vypsání výhodných
dotačních podmínek (možnost úhrady až
85% uznatelných výdajů) účastnit výzvy.
▶ Komín na barevně je zbourán, zájemci
o cihly a kvalitní stavební suť si ji mohou
odvést nejdéle do října, pak bude stavební
suť uklizena do dvora objektu Barevna.
▶ Na hřbitově začaly stavební práce na
výměnu povrchů. Travnaté a jiné povrchy
mezi hroby ve vybraných plochách budou
nahrazeny drtí dolomitského vápence.
Navíc bude vybudován chodníček, který
vymezí místo pro zřízení dalších hrobových míst. Práce stavební firmy budou
ukončeny do 15. října 2017.
▶ Začátkem příštího roku začneme provádět zateplení, výměnu oken a výměnu
zdroje tepla ve staré budově domu s pečovatelskou službou. Nejdříve to bude výměna oken, pak instalacena půdách, kudy
povedou rozvody teplovodních trubek
topení a nakonec bude podlaha půda celá
zateplena. Zakázka bude dokončena do
června 2018.
▶ Dílčí rekonstrukce některých bytů
v bytovém domě č.p. 37 budou započaty také tento podzim s cílem umožnit
instalaci vodoměrů, bojlerů a elektrického vytápění do všech bytů nejdéle do
zahájení výměny oken a zateplení, které

Úpravy provchů na hřbitově v Košťálově

je plánováno na podzim příštího roku.
Do té doby bude třeba taky odstranit
všechna plynová topidla a karmy a tyto
nahradit akumulačními kamny a elektrickými bojlery. Tam, kde to bude možné,
budou plynové sporáky zachovány.
▶ Ke kanalizaci v Libštátě: Příslib na
přidělení dotace už libštatští dostali, nyní
jednají o zajištění financování, probíhají
též revize projektové dokumentace přede-

vším v dolní části městyse. Předběžný
termín pro vyhlášení výběrového řízení
na zhotovitele je pololetí 2018 a současně
i v tomto roce bude moci stavba začít.
▶ Na koupališti bude, za příznivého počasí ještě letos, jinak spíše zjara, proveden
zkušební vrt pro vylepšení přítoku do
koupaliště.
M.H.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU se uskuteční
v sobotu 28. října 2017
Kundratice

14:25 – 14:35 hod.

Před prodejnou Jednoty

Košťálov

14:45 – 15:00 hod.

U prodejny autodílů p. Bareše

Úřad práce – Zveřejnění informace
občanům obce
Úřad práce ČR, oddělení nepojistných sociálních dávek
rozhodl, že s účinností od 1. 10. 2017 si budou občané naší
obce veškeré dávky státní sociální podpory, tj. Příspěvek
na bydlení, Přídavek na dítě, Rodičovský příspěvek atd.,
vyřizovat na Kontaktním pracovišti Úřadu práce v Semilech,
Bítouchovská 1, 513 01 Semily.
(= bývalá budova okresního úřadu, tj. růžová budova mezi
Spořitelnou a Poštou – 3. nadzemní podlaží, č. dveří 203).

Vážení sportovní přátelé,

První den ve škole.

Školní rok 2017/2018
Vyučování v letošním školním roce začalo v pondělí 4. 9. 2017. Přivítali jsme
nejen žáky 2. – 5. třídy, ale trošku netradičně i 13 nových prvňáčků. Celkem bude
chodit do školy 81 žáků, kterým jsme
připravili hezké prostředí ve škole i okolo
ní. Celý kolektiv zůstal pohromadě, pouze
ho doplnila p. uč. Mgr. Renata Minářová
ze Slané a asistentka pedagoga Barbora
Špicarová. 1.srpna byl jmenován ředitelem školy Mgr.Miroslav Kos. S celým
kolektivem chceme navázat na loňský
školní rok a připravit dětem pohodové
prostředí, kde se budou cítit dobře, hodně

se toho naučí a prožijí zážitky, na které
budou dlouho vzpomínat. Sportovní
školička pro 1. a 2. tř., plavání pro 3. a 4.tř.,
bruslení páťáků, lyžování podle podmínek a různé sportovní turnaje budou
součástí pohybových aktivit. Pěvecký,
keramický, kytarový kroužek a kulturní představení připraví žáky po stránce
kulturní. Během roku proběhnou i výlety
a exkurze, které dětem ukáží krásy našeho kraje. Na to všechno budeme čerpat
nejen peníze z rozpočtu od zřizovatele,
tedy Obce Košťálov, ale i peníze evropské.
V neposlední řadě bychom chtěli prohlu-

bovat partnerství s rodiči a zapojit je více
do života školy. S dobrým nápadem může
přijít každý. Rozšíříme i spolupráci s MŠ
v Košťálově a MZŠ v Libštátě.
Úkolů nás tedy čeká hodně a doufám, že
za necelých 10 měsíců uskutečníme vše,
co jsme si naplánovali. A že to přinese
radost i vědomosti nejen dětem ale i rodičům a že se všichni budeme do školy těšit.
Děti do školy, rodiče na schůzky a my
do práce.
Za celý kolektiv Miroslav Kos
ředitel školy

v této soutěžní fotbalové sezóně hrají družstva mužů z klubů FK Košťálov a TJ
Jiskra Libštát pod společnou hlavičkou FK Košťálov – Libštát, z. s.
Družstva mládeže máme společná už mnoho let a jen díky této spolupráci jsme
dokázali všechny mládežnické kategorie dosud udržet při životě a to s nemalými
úspěchy v krajských či okresních soutěžích.
Družstva mužů naproti tomu fungovala samostatně. V obou klubech by se našla
období úspěšná i méně úspěšná. Nicméně v poslední době se objevovaly na obou
stranách problémy s nedostatkem hráčů. Ten byl ještě posílen novým faktorem –
změnou přestupního řádu, umožňující volný přestup hráčů – tedy přestup bez
souhlasu mateřského klubu. Dalším problémem byly permanentní předsezónní
licitace o tom, kdo z libštátských hráčů by rád zkusil vyšší soutěž v Košťálově
a kdo z Košťálova bude hrát za Libštát, aby oba kluby měly šanci přijatelně obstát
ve svých soutěžích. Je to v měnících se podmínkách čím dál těžší.
Myšlenka na společná družstva mužů vznikla zejména proto, že uvedené problémy může z velké části odstranit. Nedostatek hráčů by mohl být eliminován
snížením celkového počtu družstev mužů ze čtyř na tři. Společná družstva mužů
mohou během sezóny realizovat dříve nemožné přesuny hráčů mezi jednotlivými družstvy podle přání hráčů, aktuální formy a ostatních podmínek.
Nominace do jednotlivých družstev v podstatě respektuje přání hráčů s přihlédnutím k jejich výkonnosti. Hráči z Košťálova tedy mohou nadále hrát za „svoje“
družstvo A, hráči z Libštátu mohou nadále hrát za „svoje“ družstvo B. Společná
hlavička družstev nedává hráčům nové povinnosti, ale dává jim nové možnosti.
Na závěr chceme připomenout, že spojení družstev mužů pod společnou hlavičku
nepřináší žádné revoluční změny. Společné družstvo mužů A hraje domácí zápasy
v Košťálově, stejně jako dříve Košťálov A. Společné družstvo mužů B hraje domácí
zápasy v Libštátě, stejně jako dříve družstvo Libštát A. Společné družstvo mužů
C hraje první dva domácí zápasy v Košťálově, zbytek domácích zápasů v Libštátě.
Prioritou sloučení klubů je především kvalitní práce s mládeží, vzorná reprezentace Obce Košťálov a Městyse Libštát v našem regionu i nadregionálně a v neposlední řadě dosahovat takových výsledků, aby byli spokojeni všichni „fandové“
našeho fotbalu.
S přáním všeho dobrého,
Leoš Moravec – předseda FK Košťálov – Libštát, z. s.
Zdeněk Kousal – předseda TJ Jiskra Libštát, z. s.

KALENDÁŘ
AKCÍ NA ROK
2017 / 2018
18. 11.
Sousedské posezení v Košťálově,
Sokolovna od 15h
25. 11.
Slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu v Košťálově,
od 13h
02. 12.
Adventní vazba, kurz,
sokolovna, od 8:30h
16. 12.
Vánoční Orient párty,
sokolovna Košťálov od 16h
13. 1.
Ples Fotbalového klubu
Košťálov, od 20h, sokolovna
Košťálov
27. 1.
Ples SDH Košťálov, od 20h,
sokolovna Košťálov

Informace o sběrných místech a četnosti svozu
separovaného odpadu:

10. 2.
Rybářský Ples, od 20h,
sokolovna Košťálov

Umístění kontejnerů:
Košťálov – dolení autobusová zastávka
Košťálov – u dolních byt. domů, č.p.280
Košťálov – u pečováku a č.p. 37
Košťálov – u Slávie pod Lukvou
Košťálov – u sokolovny
Košťálov – u prodejny Autodíly Bareš
Kundratice – dolení autobusová zastávka
Kundratice – u býv. prod. Jednota
Košťálov – koupaliště, v sezóně

17. 2.
Dětský karneval, od 13:30,
sokolovna Košťálov

Četnost vyvážení:
Směsné plasty vč. tetrapacků
papír
sklo
textil

Směsné
Směsné
Směsné
Směsné
Směsné
Směsné
Směsné
Směsné
Směsné

plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty

vč.
vč,
vč.
vč.
vč.
vč,
vč.
vč.
vč.

tetrapacků, sklo
tetra, papír, sklo, textil
tetra, sklo
tetra, sklo
tetra, sklo
tetra, papír, sklo, textil
tetra, sklo
tetra, sklo, papír
tetra, sklo, papír

1x týdně
1x za 2 týdny
na vyžádání
dle zvláštního plánu majitele, cca 1x měsíc

Množství občany vytříděného odpadu stoupá, nejvíce je to patrné u směsného plastu. Bylo posíleno množství kontejnerů
a u plastů i zvýšena četnost vyvážení. Na příští rok máme další kontejnery objednány a budeme je operativně umísťovat.
Všem, co třídí odpad, děkujeme.

24. 2.
Babí Hop, od 20h, sokolovna
Košťálov

Mateřská škola po prázdninách ...
Od poloviny června se stala naše mateřská škola postupně staveništěm, jelikož
původní elektroinstalace byla v kritickém stavu a nutně vyžadovala rekonstrukci.
Vybrané firmy pracovaly pilně po celé léto a 4. září děti přišly do krásně zrekonstruovaných, vymalovaných a vylepšených prostor. Všichni odvedli perfektní
práci a výsledek je zřejmý… nutná rekonstrukce proměnila naší mateřskou školu.
Za trpělivost bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům. I když to
občas nebylo jednoduché, vše jsme zvládli a to díky všem zúčastněným.
Jana Krpatová
ředitelka MŠ Košťálov

31. 3.
Velikonoční taneční zábava,
hraje Soumrak + host,
sokolovna Košťálov od 21 hod.
A těch akcí je určitě víc, jen nám o nich pořadatelé
nedají vědět, takže jim ani nemůžeme zadarmo
udělat reklamu. Škoda. Ale pokud o zveřejnění
v kalendáři akcí obce Košťálov na www.kostalov.cz
a v Košťálovských novinách někdo stojí, ať napíše
na mistostarosta@kostalov.cz .

Společenská rubrika
NARODILI SE
Natálie KOČOVÁ

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum
oslavili v červenci, srpnu a září
2017 tito naši spoluobčané:
Jiřina LUKEŠOVÁ
Jarmila MATOUŠOVÁ
Zdeněk KUŽEL
Zdeňka ABRAHAMOVÁ
Josef CHLUPÁČ

OPUSTILI NÁS
V uplynulém období nás navždy
opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:
Jan ŠINDELÁŘ
Eva ŘÍHOVÁ

Zvěřinové hody, které pořádalo myslivecké sdružení Skalice, měly i bohatý doprovodný program
pro děti. foto Pavel Chymek

Staň se mladým hasičem
Sbor dobrovolných hasičů Košťálov přijímá nové členy do družstva
mladých hasičů ve věku od 5 do 10let.
Chceš zažít spousty srandy, dobrodružství,
najít si nové kamarády, naučit se spoustu
praktických věcí?
Tak neváhej a přijď mezi nás!!!
Bližší informace na tel:
737 982 812 Pavla Stehlíková
606 814 436 Josef Šalda
INZERCE
Dám odměnu 3.000 Kč i více za sehnání starého traktoru nebo pásáčku (i nepojizdného). Prosíme pomozte
nám, budujeme nové muzeum starých traktorů pro další generace.
Tel. 777 154 614
-

Děkujeme všem spoluobčanům,
kteří se přišli rozloučit s panem
Janem Šindelářem. Děkujeme
za slova útěchy, květinové dary
a projevy soustrasti.
Manželka s rodinou

Sháním pronájem garáže, případně krytého stání na osobní auto v Košťálově.
Info tel. 773 158 815 nebo 608 222 729
Prodám sadu zimních kol Michelin Alpin 4, o rozměru 195/65 R 15 91T, obutých – včetně disků 6J x 15 H2 ET
47 (Škoda Octavia). Hloubka dezénu 5 -6 mm, jeté dvě sezóny. Velmi pěkný stav.
Info a nabídky na tel. 737 919 011
Koupím zahrádku s chatou v zahrádkářské kolonii nad Octárnou.
tel. 603 975 776, možno i SMS
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