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Vítání občánků 2017

Ze zastupitelstva obce
Zastupitelé projednávali v lednu
například tyto body:
Místostarosta informoval o vítězi výběrového řízení na dodávku cisterny CAS 30
pro výjezdovou jednotku JPO III Košťálov. S nabídkovou cenou 6.298.800 + 21%
DPH, tedy 7.621.548 Kč s DPH, se jím stala
firma KOBIT – THZ s.r.o., 53821 Slatiňany.
Nákup vozu bude financován s 90% dotací
z IROP.
Bylo provedeno geometrické zaměření budovy hasičské zbrojnice v Košťálově a Ing. Aleš Kožnar zpracovává studii
přestavby na garáž pro novou automobilovou cisternu.
Zimní údržbu v působnosti obce Košťálov prováděla firma Antonín Dejmek,
Svojek č.p. 53, Na Čikváskách byl zasmluvněn p. Miloš Kocour, v Kundraticích jako
subdodavatel p. Dejmka údržbu provedlo
DS Agro Košťálov.
Svazek obcí Košťálov – Libštát podal
s administrátorem dotace firmou
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.,

V Podhájí 226/28,400 01 Ústí nad Labem
žádost o dotaci na vybudování kanalizace
v Libštátě.
Zastupitelé se na minulých zasedání
opakovaně zabývali úpravou ceny nájemného v obecních bytech. Celkem obec Košťálov vlastní a pronajímá 144 bytů ve dvou
kategoriích a čtyřech cenových úrovních.
Současná výše nájemného platná od roku
2013 je u první kategorie 17 – 27 Kč/m2,
u bytů druhé kategorie, kterých je pouze
devět, činí nájemné 19 Kč/m2. Z cenového průzkumu v okolních obcích vyplývá,
že nájemné v obecních bytech dosahuje
minimální částky 29 – 35 Kč/m2 u smluv
původních a až 47 Kč u smluv nových
(např. v Lomnici nad Popelkou). Též tržní
nájemné soukromého bytu v Košťálově
činí minimálně 55 Kč/m2. Výnos z nájemného obecních bytů je vždy investován do
oprav a rekonstrukcí bytů a v minulosti
byl několikrát účet správy bytů dotován
z obecních prostředků. Většina zastupitelů
se po diskuzi shodla zrušit všechny kategorie bytů či jejich ne zcela logické rozdělení.
Shodli se též na sjednocení výše nájemného

na 30 Kč/m2 s těmito výjimkami: nájemné
v č.p. 156 (stará budova DPS) bude zvýšeno
až po rekonstrukci a nájemné v č.p. 130/131
(Kréta) bude stanoveno ve snížené výši
20 Kč/m2, vše s platností od 1. května 2017.
Zastupitelstvo schválilo pořízení malotraktoru VARI IV Global s příslušenstvím
za 50.990 Kč na koupaliště od firmy Pavel
Pěnička, Želechy. Pořízení bude hrazeno
z provozního účtu koupaliště.
V únoru se zastupitelé zabývali
mimo jiné těmito body:
Místostarosta předložil žádost základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Košťálov, p.s o úhradu škody vzniklé při pracích na kanalizaci. Žádali úhradu
nákladů na opravu sacího zařízení a objektu sacího zařízení pro čerpání užitkové
vody pro zahrádkářskou osadu I. v celkové
částce 4.419,- Kč. Jak uvedl místostarosta, k poškození skutečně došlo, následně
k opravě taktéž, zahrádkáři ovšem poškození neúčinně reklamovali na zhotoviteli
kanalizace. Zastupitelstvo rozhodlo o úhradě těchto nákladů.

Dopravní nehodou poškozený sloup
veřejného osvětlení v Košťálově u Slávie
bude nahrazen novým a škoda bude hrazena z pojištění odpovědnosti za provoz vozidla viníka nehody.
Místostarosta v úvodním vystoupení
seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na letošní rok. Uvedl, že příjmy
obce jsou plánovány ve výši 44.916 tis. Kč,
z čehož jsou příjmy za poplatek za uložení
odpadu na skládku rozpočtovány ve výši 17
mil Kč. Výdaje obce jsou navrženy ve výši
47.870 tis. Kč. Z těch větších akcí zmínil
místostarosta připravované akce, ať už
investiční nebo neinvestiční:
Lesopark v Košťálově – budováno s dotací, dokončení v 06/2017 náklad ještě cca
1.300 tis. Kč
CAS 30 pořízení, s 90% dotací IROP náklad
7.800 tis. Kč
Úprava stání pro CAS 30 – projektové práce
náklad 200 tis. Kč
Zateplení DPS a výměna zdroje tepla –
stará budova, s 50% dotací náklad cca
5.600 tis. Kč
Dokončení opravy střechy a zateplení
č.p.300/301 náklad cca 3.000 tis. Kč
Rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Košťálov
náklad cca 1.000 tis. Kč
Rekonstrukce vodovodní sítě – projektová
příprava náklad cca 400 tis. Kč
Příspěvek Svazku na vybavení k provozování vodovodu náklad cca 500 tis. Kč
Oprava hřiště s umělým povrchem na CVČ
náklad cca 2.000 tis. Kč
Nový informační systém na koupališti
náklad cca 100 tis. Kč
Opravy a údržba silnic a cest, vč. zimní

údržby náklad cca 4.600 tis. Kč
Příspěvek na rekonstrukci rybárny náklad
cca 500 tis. Kč.
Místostarosta informoval zastupitele
o stavu příprav projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí na cyklopěší stezku
z Košťálova do Kundratic – I. etapa. Podařilo se projekčně vyřešit autobusová stání
u Trevosu a po mnoha jednáních pravděpodobně majitelé pozemků v této lokalitě
vydají souhlas s právem provést stavbu.
Jednání s Lesy ČR, majiteli lesních pozemků, intenzivně probíhá a se stavbou souhlasí, ale pouze s podmínkou, že vlastní stavba
bude probíhat už na od Lesů ČR zakoupených (geodeticky odměřených) pozemcích, což je postup značně časově náročný.
Zcela zřejmý písemný, přes několik jednání opakovaný, nesouhlas projevili majitelé
nemovitosti Kundratice č.p. 146 p. Michal
Klobouček a paní Veronika Hegnerová.
Zastupitelé se měli možnost přímo seznámit s veškerou korespondencí a důvody
nesouhlasu. Rovněž majitel lesního pozemku u bikrosové dráhy Mgr. Vladimír Janata
a majitel pozemků a domu č.p. 155 Mgr.
Tomáš Janata sdělili obci svůj nesouhlas
se zdůvodněním o deseti bodech. I tato
dokumentace byla předložena na dnešním
jednání.
Jednání bude intenzivně probíhat i nadále, ale termín, kdy budeme moci požádat
o dotaci a termín realizace nelze zatím
stanovit. Závěrem tohoto bodu místostarosta ještě sdělil, že proběhla první jednání
o trasování cyklostezky z doleního konce
Košťálova směrem na Semily
Za občany v dolení části obce Košťálov

kontaktoval místostarostu p. Leoš Hladík
se žádostí o umístění silničních svodidel
nad dům č.p. 57. V sobotu 25. 2. se v tomto
místě stala vážná dopravní nehoda, kdy
vozidlo po střetu s jiným vozem spadlo přímo k domu č.p. 57 pod taras místní
cyklostezky. Umístění svodidel je věcí majitele komunikace II. třídy, tedy Libereckého kraje, jehož správu silnic místostarosta
kontaktoval.
Na středu 29. 3. byl zástupce obce
(místostarosta) předvolán k soudnímu
projednání stanovení opatrovníka pro
osobu, která se přestala zdržovat na adrese ve Vrchlabí a pravděpodobně se zdržuje
v naší obci.
Na pátek 31. 3. 2017 bylo nařízeno soudní projednání žaloby p. Jana Buchara
z Kundratic č.p. 122 na Obec Košťálov ve
věci cesty vedoucí kolem jeho domu. Obec
ve dlouhodobém sporu zastupuje právní
zástupce.
V průběhu března 2017 bylo v obci umístěno 10 nových odpadkových košů, vhodných nejen pro odpadky ale i pro psí exkrementy.
V březnu projednávalo zastupitelstvo i tyto body:
Byl schválen rozpočet Obce Košťálov na
rok 2017.
Zastupitelé schválili všemi hlasy Sazebník
úhrad za poskytování informací s účinností od 14. března 2017, dle § 17 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, a nařízení
vlády č. 173/2006 Sb., v platném znění.
Místostarosta Milan Havlík informoval

Důležité informace vodní
a kanalizační
• Od 1. ledna 2017 provozuje a vlastní košťálovský (a libštátský) vodovod Svazek obcí Košťálov – Libštát.
• Vlastní a provozuje také košťálovskou a kundratickou splaškovou kanalizaci a libštátskou sdruženou kanalizaci (dešťová 		
kanalizace sloužící také pro odtoky ze septiků).
• Kundratický vodovod provozuje a vlastní Obec Košťálov.
• Poruchy na vodovodu a kanalizaci v Košťálově a v Kundraticích se hlásí vždy na telefonní číslo 734 854 035 (p. Karel Mádle ml.)
nebo 734 538 413 (místostarosta Milan Havlík), v pracovní době též 481 689 200 – pevná linka obecního úřadu.
• Cena vodného činí 23,38 Kč a stočného 28,75 Kč za m3.
• V Košťálově se vodoměry odečítají 1 x ročně, přibližně v prosinci. U účetní Svazku paní Věry Seidlové (tel. 739 098 345) 		
lze sjednat placení záloh, případně úhradu přes SIPO. Jednou ročně pak je mailem nebo poštou zasíláno vyúčtování jednou
fakturou.
• V Kundraticích se vodoměry odečítají 2x ročně (koncem června a v prosinci) a vždy následuje vyúčtování. Tady jsou zasílány
faktury dvě: jedna za „obecní“ vodné a druhá za „svazkové“ stočné.
• Reklamace odečtů a fakturace vodného i stočného v Košťálově a stočného v Kundraticích se podávají u Věry Seidlové, fakturaci
vodného v Kundraticích lze řešit u p. Ivety Pyriové (tel. 481 689 200).
• Veškeré technické záležitosti, poruchy, výměny vodoměrů, opravy veřejných částí vodovodů a kanalizace atd. zajišťuje 		
p. Karel Mádle ml.
• Žádosti o souhlas s připojením k vodovodu a napojením na kanalizaci a další žádosti o vyjádření zasílejte také jemu 		
a to vždy písemně nebo elektronicky na vak@kostalov.cz
2

zastupitele o probíhajících jednáních se
společností Marius Pedersen, IČ 42194920,
ohledně zpoplatnění ukládání odpadů na
skládku Košťálov. Na základě Smlouvy
o dlouhodobé spolupráci uzavřené Obcí
Košťálov a společností Ingeotrade a.s., IČ
64053628 ze dne 1. 11. 2000 je ukládání
odpadu pro obec Košťálov bezplatné a navíc,
dle této smlouvy, skládková společnost
poskytuje obci Košťálov částku 160 tis. Kč na
„řešení životních podmínek a ekologických
záležitostí v obci“. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a pověřuje místostarostu
k jednání s firmou Marius Pedersen.
Zastupitelstvo se zabývalo možností
provedení deratizace. Tato byla provedena
v minulém roce a vzhledem k tomu, že je
již oddílná splašková kanalizace dobudována a do ní je většina odpadů svedena, bude
plošná deratizace v obci prováděna 1 x za
2 – 3 roky.
Na provedení kompletní opravy vstupní
brány na košťálovský hřbitov byl osloven p.
Jaroslav Mikula. Oprava v plánované výši
50 tis. Kč bude provedena do května 2017.
Bude provedeno položení zámkové dlažby v Košťálově – dolení ulici naproti č.p. 6.
Na zpracování nabídkové ceny bude oslovena firma Jan a Jan Šourkovi z Libštátu.
Na dočasné garážování nové hasičské
cisterny bude upravena garáž v kotelně
u bytového domu Košťálov č.p. 300/301, na
zpracování nabídky bude oslovena firma
Stavko Jiří Kotas.
Zastupitelé se zabývali pozemkovými
úpravami obecní cesty p.č. 2400 v k.ú.
Kundratice, kde cesta je zcela nepřesně
katastrována, zastupitelé pověřili místosta-

rostu k jednání s majiteli dotčených pozemků o provedení nápravy a propojení pro
nemovitost Kundratice č.p. 4.
Letos bude proveden nátěr sloupů veřejného osvětlení v Kundraticích.
K 31. 5. 2017 ukončí na vlastní žádost
pracovní poměr zaměstnanec obce p. Jan
Horák.
Místostarosta seznámil zastupitele s průběhem zadávacího řízení pro stanovení prodejní ceny mýtní těžby v obecním lese – lokalita
Pansko. Dne 16. 3. 2017 byla za přítomnosti
uchazečů provedena fyzická kontrola vytěžené dřevní hmoty shromážděné na odvozním místě tamtéž. Do termínu pro podání
nabídek bylo podáno 5 nabídek v zalepených obálkách. Zastupitelé po otevření
obálek rozhodli, že vítězem výběrového
řízení je firma DrLes s.r.o., Košťálov 216.
O vystoupení poté požádal přítomný
p. Filip Drbohlav (jako veřejnost) a v souladu s jednacím řádem mu zastupitelé umožnili vystoupit. Poděkoval za transparentní
„otevírání obálek“ s nabídkami, ale namítl, že je vhodnější soutěžit dřevní hmotu
„nastojato“, tedy kdy v zadávacím řízení
označí soutěženou dřevní hmotu přímo
v lese odborný lesní správce a součástí
nabídkové ceny jsou i těžební práce a úklid.
Zastupitelé schválili záměr demolice
dlouhodobě nepoužívaného domu Košťálov č.p. 19 (vlevo pod příjezdovou komunikací k LTZ).
Bylo provedeno odstranění skeletu tzv.
pražské autobusové zastávky u Kolínských
a strženo torzo stavby bývalého/původního
vrtu na Barevně.
Začaly rekonstrukční práce na objektu

rybárny. Investorem je místní organizace
ČRS Košťálov z výplaty pojistného plnění
za poškození budovy při provádění protlaku
kanalizačního potrubí a z příspěvku obce.
Bylo rozmístěno 10 nových košů na
odpadky a psí exkrementy.
Zastupitelé uložili místostarostovi připravit odstranění budovy ocelokolny pod Slávií
Nad koupalištěm bude vysázen porost
keřů a stromů, oddělující pozemek koupaliště a pozemky zemědělské výroby.

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.

„Povinná“ výměna televizí a set-top boxů. Spuštění DVB-T2 se blíží!
Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme v televizi, je analogové. Přišli
jsme na to, až když jsme zjistili, že ho nahradí vysílání digitální a my musíme nakupovat
nová zařízení, set-top boxy a tak dále. A historie se opakuje. Sotva jsme si zvykli používat
dva ovladače nebo jsme si pořídili novou televizi, už je tu hlášení o další změně. Obyčejné
digitální vysílání s označením DVB-T už nám stačit nebude, na scénu se chystá DVB-T2.
Co to vlastně znamená? DVB-T2 je novou formou digitálního vysílání. Přinést by to mělo
spoustu výhod, ovšem žádné z nich nejsou zatím přímo potvrzené – například zvýšená
kvalita obrazu, zvýšení počtu televizních stanic, zlevnění ceny vysílání, takže by se do hry
mohlo dostat více stanic. Naopak to, co většinu nepotěší, je fakt, že žádné zařízení schopné přijímat současné vysílání DVB-T, nebude použitelné pro DVB-T2. Výměna televizorů
nebo set-top boxů se tedy týká opravdu všech. Bohužel ani ti, kteří si prozřetelně už teď
koupili televizi s DVB-T2 podporou, nemusí mít vyhráno. Pokud totiž zároveň přístroj
neumí kombinovat s tzv. HEVC – obrazovým formátem, ve kterém bude vysílání šířeno,
je vám k ničemu.
Máte-li v plánu nakupovat nové zařízení, tak sledujte, zda je u popisu produktu tato značka:

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
KOŠŤÁLOV
středa 3. května 2017
od 12.00 do 16.00 hod.
s sebou přinést: rodný list dítěte,
doklad o totožnosti zákonného
zástupce
Na nové děti se moc těšíme!
Jana Krpatová, ředitelka školy,

Celý článek v původním znění i s videem na: https://www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/.
Nela Seidenglancová, Marketing Asistant SROVNAME

tel. 481 689 235
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Školní rok 2016 – 2017

Různé
informace

Skončily prázdniny a hned 1. září začal pro
naše žáky nový školní rok. Největší zážitek
to byl pro prvňáčky. Paní učitelka Voleská je přivítala nejen vlídným slovem, ale
i muzikálovou pohádkou Červená karkulka. Nacvičili ji nejstarší žáci školy společně
s p. učitelkou Cermanovou a Voleskou.
Ti, kteří se přihlásili do školní družiny,
potkali p. učitelku Lenku Pěničkovou
v úplně nové družině.
No a pak už to začalo – učení ve škole,
domácí úkoly, prostě plno nových poznatků. Pro zpestření výuky už od září na
žáky čekala řada mimoškolních aktivit.
Nejprve focení prvňáčků, návštěva Jičína
města pohádek, výstava včel, exkurze na
horu Tábor, návštěva jilemnického kina,
pořad o Filipínách, procvičení jízdy na
kole na dopravním hřišti, výstup na Kozákov s pestrou zábavou a poučením, které
připravila
pedagogicko-psychologická
poradna.
Také se konala schůzka rodičů žáků první
třídy s p. učitelkou Voleskou.
Protože ve škole se někdy vyskytnou i malé
problémy, tak měla druhá třída projektový
den pod patronátem pracovnice z pedagogicko-psychologické poradny.
V podzimním období začal nácvik vystoupení na rozsvěcení vánočního stromu,
vyráběly se výrobky na jarmark.
Chlapci se zúčastnili turnaje ve florbalu,
kde obsadili 2. místo a postoupili do krajského kola do Liberce. Toho se nakonec
bohužel pro nemocnost nemohli zúčastnit.
Vystoupení u vánočního stromu na náměstí bylo velmi pěkné, proto si ho žáci i paní
učitelky zopakovali ve stacionáři Tereza
v Benešově u Semil. Zde potěšili mnoho
lidí s různým postižením. Závěr kalendářního roku patřil tradičně Mikulášovi,
vánočním nadílkám ve třídách, příchodu

Demolice komínu na Barevně

shrnutí dosavadních aktivit
základní školy

ježíška v družině a návštěvě besídky v ZŠ
Libštát.
Letošní zima byla bohatá na sníh, proto
děti hodiny TV trávily na pekáčích,
sáňkách, bruslích a lyžích. Ke sportování
patřil i plavecký výcvik, na který žáci 3. a 4.
tříd jezdili od listopadu do března. Kulturním zážitkem byla návštěva KD v Jilemnici, kde proběhl Kaleidoskop taneční skupiny Paul Dance.
V březnu jsme navštívili Tylovo divadlo
v Lomnici nad Popelkou, kde žáci viděli hezkou pohádku provázenou písněmi.
Páťáci připravili karneval pro celou školu,
který byl provázen hudbou, soutěžemi
i tombolou.
S blížícím se jarem a Velikonocemi začala příprava jarmarku, kde si rodiče mohli
zakoupit mnoho krásných výrobků našich
žáků.
První dubnový víkend jsme vyrazili za
posledním letošním lyžováním, a to na
chatu Technometry u Dvoraček.
Letos poprvé jsme uspořádali zápis nových
prvňáčků až začátkem dubna.
Pak už nastává období, kdy se blíží konec
školního roku a řada akcí, které rychle
přiblíží vytoužené prázdniny – loutkový muzikál, turnaj ve vybíjené, fotbalový McDonald’s cup, atletický trojboj
s Adamem, školní výlety, exkurze a tradiční olympiáda, kde soupeříme s libštátskou
školou.
Doufejme, že všechno proběhne k všeobecné spokojenosti a zbytek školního
roku si v naší krásné škole zařízené novým
nábytkem užijeme.
Děkujeme Obecnímu úřadu v Košťálově,
který nám v letošním roce pomohl školu
nově vybavit.
Mgr. Miroslav Kos

INZERCE
Trevos Košťálov s.r.o. – Bezdrátový internet
Po rozsáhlé rekonstrukcí Wi-Fi sítě, která probíhala od začátku roku a po úspěšném jednání
s dodavatelem konektivity o zřízení přípojky optickým vláknem, se podařilo navýšit všem stávajícím zákazníkům rychlosti dle jejich tarifů.
Tarif
H4
H8
H6

Rychlost v Mbit /s (download/upload)
12/5
25/10
35/15

Cena včetně DPH
295,399,575,-

(všechny tarify jsou bez
omezení čerpání dat)

Věříme, že toto bezplatné zrychlení není poslední novinkou, kterou se Vám snažíme zpříjemnit
a vylepšit stávající služby.
Připojení nových zákazníku – přijímací zařízení i instalace zdarma !!!
Kontaktní telefon – 481689351, mob. – 606506811, mail.: kvarda.j@trevos-kostalov.cz
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Obec plánuje demolici komínu na Barevně a domu č.p. 19 (vlevo pod tarasem cesty
k LTZ). Zájemci o stavební materiál (cihly,
střešní krytinu) případně dřevo z vazby
střechy k topení z těchto objektů se mohou
hlásit na obecním úřadě u místostarosty
nebo na telefonu 734 538 413.

Kompostéry

přidělování kompostérů zatím neprobíhá.
Pokud dojde k úspěšnému vyhodnocení naší žádosti o dotaci, což by mělo být
v průběhu května, pak po výběrovém řízení na dodavatele a dalších administrativních krocích, může probíhat přidělování
kompostérů v září a říjnu 2017. Jedná se
o termín přibližný a administraci dotace
nejde bohužel urychlit. Víme, že by bylo
vhodné kompostéry užít už na jarním
začátku sezóny, ale musíme čekat.

Proplach kanalizace

Ve spolupráci a firmou Marius Pedersen
bude od května probíhat pánované proplachování kanalizační sítě. Cisterna dodavatele bude vypouštět vodu především
do koncových šachet jednotlivých stok.

Místní poplatky

Za psa: základní platba činí 100 Kč/rok
a snížená pro důchodce 25 Kč/rok.
Za hrobové místo: nájemné činí 80 Kč/m2
na 10 let. Žádostí o hrobová místa přibývá,
dlouhodobě neudržovaná a neuhrazená
místa budou rušena.
Za odpady: 150 Kč/rok pro majitele domů
určených k rekreaci. Občané s trvalým
pobytem jsou od poplatku osvobozeni.
Obecní úřad složenky nezasílá, lze platit
hotově na pokladně obecního úřadu.
Po telefonické (481 689 200) případně
mailové (obec@kostalov.cz ) dohodě lze
hradit i bezhotovostně.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
se uskuteční v sobotu
3. června 2017
Kundratice 14:25 – 14:35 hod.
Před prodejnou Jednoty
Košťálov 14:45 – 15:00 hod.
U prodejny autodílů p. Bareše

Zpráva o bezpečnostní
situaci v katastru obce
Košťálov za rok 2016
V prvních dnech roku 2017 bylo na
Obvodním oddělení Policie České republiky v Semilech provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru obce
Košťálov za uplynulý kalendářní rok 2016.
Během roku 2016 bylo na OO PČR Semily prošetřováno celkem 17 trestných činů
a 17 přestupků. Ve srovnání s rokem 2015,
kdy bylo na OO PČR Semily prošetřováno
celkem 10 trestných činů a 14 přestupků,
tedy došlo ke zvýšení počtu spáchaných
trestných činů o 7 skutků a u přestupků
o 3 skutky.
Z celkového počtu sedmnácti trestných
činů se u čtyř skutků i přes provedení
všech dostupných úkonů ze strany Policie
ČR nepodařilo dostatečně prokázat, že se
skutku dopustila určitá osoba. Jednalo se
o majetkovou trestnou činnost (zablokování PC virem Ransomware, krádež peněženky s platební kartou, odcizení mobilu
a finanční hotovosti, sprejerství). U objasněných třinácti skutků se jednalo o různorodou trestnou činnost (tři případy ublížení na zdraví, dva případy krádeží finanční
hotovosti, dva případy zanedbání povinné výživy, porušování domovní svobody,
nebezpečné vyhrožování, ohrožení pod
vlivem návykové látky, poškození optického kabelu, únos dítěte a podvod).
Co se týče prošetřovaných sedmnácti
přestupků, tak se v šesti případech podařilo zjistit pachatele, kteří byli oznámeni k projednání příslušnému správnímu
orgánu. Jednalo se o tři přestupky proti
občanskému soužití, dva přestupky proti
majetku (poškození skla dveří a nezaplacení PHM) a jeden případ řízení MV

pod vlivem alkoholu. U ostatních jedenácti skutků se pachatele zjistit nepodařilo. Ve
všech případech šlo o majetkové delikty
(krádež dveří traktoru, krádež součástí traktoru, krádež oděvů, krádež dřevní
hmoty, poškození pneu u osobního automobilu, odcizení mobilu, krádež žebříku a nafty, sprejerství, poškození dveří,
poškození okenice a poškození veřejného
osvětlení).
Dále bylo zjištěno celkem 34 porušení BESIP, kdy toto jednání bylo řešeno
v blokovém řízení.
Závěrem bych chtěla všechny spoluobčany
požádat o zvýšenou pozornost vůči cizím
a podezřelým lidem, jejich kvalitní popis
popř. poznamenání registrační značky
jejich vozidel, ale například i jejich vyfotografování. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak zabránit spáchání
případného protiprávního jednání, popřípadě dostižení pachatele je včasné telefonické oznámení na bezplatnou linku Policie ČR: 158. Za sdělení Vašich poznatků
budeme nesmírně rádi, neboť tento druh
spolupráce občanů s vyšetřujícími policisty bývá základem úspěšného vyšetření
případu.
Velké díky patří občanům, kterým není
bezpečnostní situace v obci lhostejná, nezahálí a projevují zájem o dění v obci a pomáhají při odhalování a objasňování přestupků, trestných činů a jejich pachatelů.
Taktéž velké díky za ochotu a spolupráci
patří pracovníkům Obecního úřadu.
Vypracovala nprap. Jana Sieglerová,
vrchní inspektor

Termíny rozmístění velkoobjemových
kontejnerů v roce 2017 na stanovištích:
NÁDRAŽNÍ ULICE a PANELÁKY:
6. 4.; 4. 5.; 8. 6.; 7. 7.; 3. 8.; 7. 9.; 5. 10.; 9. 11.
LETNÁ a KUNDRATICE:
20. 4.; 18. 5.; 15. 6.; 13. 7.; 17. 8.; 14. 9.; 19. 10.; 16. 11.
					
Kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový odpad občanů s trvalým pobytem v obci
Košťálov a pro odpad majitelů rekreačních domů v působnosti obce Košťálov, mimo
odpad vznikající při jakékoli podnikatelské činnosti.
Při porušení je viníkovi účtována náhrada škody spočívající v úhradě nákladů
na odvoz kontejneru a uložení odpadu na skládku.

KALENDÁŘ AKCÍ
NA ROK 2017
15. 04. Velikonoční zábava
od 21 hod. v sokolovně, hraje
SOUMRAK + KONECKONCŮ
30. 04. Dětská hasičská soutěž
Soptík, areál pod Kozlovem
30. 04. Pálení čarodějnic
a zvěřinové hody, dětské soutěže
od 18:00 hod. + taneční zábava
Tampelband od 21:00 hod. Hřiště
Kundratice
20. 05. Košťálovský BUMBÁC,
areál CVČ od 13:30
20. 05. ROCKOVÁ ŠTAFETA IV –
Kapely: Realita – Koneckonců –
Tampelband Začátek ve 21.00 hod.
27. 05. Okresní kolo hry Plamen,
děti, areál pod Kozlovem
28. 05. Okresní kolo hry Plamen,
dorost, areál pod Kozlovem
04. 06. Festival přípravek kraje,
hasiči – děti, areál pod Kozlovem
17. 06. Nohejbalový turnaj, hřiště
u sokolovny Košťálov od 9 hod.,
po turnaji zábava při country hudbě
10.06. Jarní Orient párty, areál
Kozlov od 16 hod., v případě
nepříznivého počasí v sokolovně
24. 06. Turnaj starých gard,
fotbalové hřiště, od 9.30
08. 07. Podkozákovská liga,
hasičský sport dospělých, areál
pod Kozlovem
26. 08. Memoriál br. J. Suchardy,
areál pod Kozlovem
02. 09. Přehlídka dechových hudeb,
hasičský areál Kozlov od 13 hod.
16. 09. Jizerská liga, hasičský sport
dospělých, areál pod Kozlovem
23. 09. ROCKFEST KOŠŤÁLOV –
Kapely : MASH – (Plzeň), LUBOŠ
ODHÁŇEL S KAPELOU, SEVEN,
KOMUNÁL , REALITAROCK. Začátek
v 19.00 hod.
28.10. Taneční zábava, sokolovna
Košťálov, kapela bude upřesněna
18. 11. Sousedské posezení
v Košťálově, Sokolovna od 15 hod.
25. 11. Slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu v Košťálově,
13 hod.
02. 12. Adventní vazba, kurz,
sokolovna, od 8:30 hod.
16. 12. Vánoční Orient párty,
sokolovna Košťálov od 16 hod.
Výzva pro pořadatele: sdělte nám na
obec@kostalov.cz termíny vašich akcí,
zveřejníme je.

Společenská rubrika
NARODILI SE
Max MIKULA

Vítání občánků

Elena ŘEHÁČKOVÁ

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v lednu, únoru a březnu 2017 tito
naši spoluobčané:
Blažena ŠÁDKOVÁ
Jan HANČIL
Ludmila IBLOVÁ
Josef FLEGR
Miloslava KOCOUROVÁ
Jiřina BARTŮSKOVÁ
Marie TRDLOVÁ
Marie DUFKOVÁ
Marie DOLENSKÁ
Vladimír PLEŠTIL

OPUSTILI NÁS
V uplynulém období nás navždy
opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:
Vojtěch MORAVEC
Eva BLÁHOVÁ
Vlastimil KAVÁN

v pátek 10. března 2017 odpoledne ve společenské místnosti základní školy bylo slavnostně přivítáno těchto 22 nových občánků Košťálova:
Bořivoj SÁDEK, Šimon CHMELÍK, Bára SEIDLOVÁ, Václav VOJTÍŠEK, Eliška
TŮMOVÁ, Ester ŠMÍDOVÁ, Adina MARKOVÁ, Matyáš PIKARD, Andrea
DIVOKOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ, Filip PACLÍK, Matyáš VRKOSLAV, Ilona
MALÍKOVÁ, Nicol KOVÁŘOVÁ, Mariana NOVÁČKOVÁ, Max MIKULA, Vojtěch
BERÁNEK, Sofie MORAVCOVÁ, Jakub FEJFAR, Karel DĚDEK, Kryštof JANATA,
Vanessa JINDŘIŠKOVÁ.
Dětem přejeme, ať ve své obci prožijí radostné dětství a šťastnou dospělost. A kdyby je
„vítr zavál“ někdy jinam, ať se rády do Košťálova vrací.
Velké poděkování patří p. Lucii Čermákové. Ta nám pro tuto příležitost připravila vkusnou a nápaditou jarní výzdobu sálu, kterou upoutala pozornost většiny přítomných.
Pokud mají rodiče zájem a přinesou si vlastní digitální nosič, mohou si datový soubor
snímků p. Pavla Chymka odnést domů.
Info na tel. 481 689 200 nebo 734 856 204, případně na e-mail: obec@kostalov.cz).
OÚ

Všem čtenářům
přejeme hezké prožití
velikonočních
svátků.

Jsou vyrobeny nové pohlednice, které lze zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/kus
a také v některých místních provozovnách a na koupališti.

INZERCE
Mám zájem o pronájem zahradní chatky s menším pozemkem, vhodné k rekreaci. Případná koupě možná. Kontakt na tel. čísle 732 611 380
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