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Mílí spoluobčané,
začátkem nového roku mi dovolte,
abych i já vám svým jménem i jménem
vedení Obce Košťálov, možná už jako
poslední, popřál v novém roce 2017
hodně zdraví a úspěchů.
Do nového roku vstupujeme s dokončeným největším projektem v historii Obce
Košťálov, tedy s dokončenou kanalizací a čistírnou odpadních vod. Jsem rád,
že vše funguje jak má, do ČOV natéká
voda znečištěná a do Olešky odtéká voda
vyčištěná. Teď před námi ještě stojí úkol
provozovat vše tak, abychom udrželi stočné v rozumné výši. Od 1. 1. 2017 už také
provozujeme i vodovodní síť, rozloučili
jsme se s SčVAKem. Za provozování ve
vysoké kvalitě jim patří poděkování, byť
jsme s nimi často vedli náročná cenová jednání. Teď je vše v našich rukou.
Budeme se snažit udržet dosavadní ceny
vodného a stočného. Kundratickým se
možná trochu omlouváme, rozhodnutím zastupitelstva došlo ke sjednocení

ceny vody v obou částech. Ale na druhou
stranu je nutné poznamenat, že do
rekonstrukcí kundratického řadu bylo za
poslední období nainvestováno několik
miliónů korun z rozpočtu obce.
A co nás v roce 2017 čeká? Tak například bychom chtěli přibližně o prázdninách přidělovat kontejnery na bioodpad – kompostéry. Dle pořadí, jak se
zájemci hlásili. I tento projekt je s dotací
a tak přidělení kompostéru bude provázet uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
obcí a občanem. Dále jsme byli úspěšnými žadateli o dotaci z Integrovaného
regionálního programu (IROP) na pořízení nové velké cisternové automobilové
stříkačky pro naši výjezdovou jednotku
SDH. Zde je dotace téměř 90%, bude
ovšem nutné připravit stání v hasičské
zbrojnici pro vůz takových rozměrů. I zde
se budeme ucházet o dotaci. Snad budeme úspěšní tak, jako v případě cisterny.
Velkým úkolem bude pro nás také
dokončení projektové dokumentace na
cyklopěší stezku do Kundratic na dolení

konec k zastávce. Završit snahu musíme
vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Jedná se však o liniovou
stavbu, takže účastníků řízení – majitelů dotčených pozemků, není málo a ne
všechna jednání jsou jednoduchá.
V Košťálově dokončíme zateplení
a výměnu střechy na bytovém domě
č.p. 300/301 a také se budeme ucházet o dotaci na zateplení, výměnu oken
a případně změnu způsobu vytápění ve
starém domě s pečovatelskou službou
a také zateplení a výměnu oken v bytovém domě č.p. 37 - zde také s dotací.
Jak vidíte, plánů máme dost, k jejich
realizaci potřebujeme nejen chuť (tu
máme), finanční prostředky (ty v rozpočtu najdeme také), společnou vůli (o tu
prosím Vás spoluobčany), ale také zdraví a štěstí - a tam nevím, kde požádat, to
si lze jen přát. Činím tak rád na tomto
místě.

Milan Havlík, místostarosta

Ze zastupitelstva obce
Zastupitelé projednávali v říjnu
2016 například tyto body:
Pravidelným bodem byla příprava podkladů pro kolaudaci kanalizace a ČOV. Po úspěšné kolaudaci bylo
provedeno Závěrečné vyhodnocení akce
a tyto dokumenty předloženy poskytovateli dotace Státnímu fondu životního
prostředí.
Zastupitelstvo souhlasilo s jmenováním členů školské rady Základní školy
Košťálov za zřizovatele. Nová školská
rada bude pracovat v šestičlenném složení: dva zástupci rodičů (rodiči zvoleny byly p. Anna Jindřišková a p. Jiřina
Havrdová), dva zástupci pedagogických
pracovníků (pracovním kolektivem byly
zvoleny Mgr. Květa Vejnarová a Mgr.
Iveta Cermanová) a dva zástupci zřizovatele (navrženi a na zasedání zastupitelstva byli jmenováni Lukáš Kmínek
a Milan Havlík).
Byla
uzavřena
Smlouva
mezi
Obcí Košťálov a Libereckým krajem
č. OLP/4047/2016 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje na období od roku 2017 do roku
2019. Na základě této smlouvy se zavazuje Obec Košťálov na uvedený účel uhradit
Libereckému kraji ročně částku ve výši
147 150 Kč (90 Kč/ obyvatel obce/ rok).

Zastupitelstvo se zabývalo návrhem
sjednocení ceny vodného obecního
vodovodu v Kundraticích, kde vodovod provozuje přímo Obec Košťálov
s cenou vody v Košťálově, který bude
od 1. 1. 2017 provozován Svazkem obcí
Košťálov – Libštát (tedy už ne SčVaKem).
V současné době je vodné v Kundraticích 18,40 Kč a vodné Košťálově 23,38 Kč
s DPH. V minulém roce byly na území
Kundratic realizovány opravy a rekonstrukce vodovodu za několik miliónů
korun, jen ta poslední za 2,7 mil Kč, byť
s dotací Libereckého kraje. V Košťálově,
na Valné hromadě Svazku, nebylo pro
rok 2017 navrhováno zvýšení ceny vody
a u ceny vody v Kundraticích bylo schváleno zvýšení na úroveň Košťálova, tedy
o necelých 5 Kč/m3.
Místostarosta informoval zastupitele
o stavebních akcích (rekonstrukce bytového domu 300/301, stavbě Lesoparku, projektové přípravě na vybudování
cyklopěší stezky do Kundratic, o záměru
opravy střechy na budově zdroje vody/
vrtu Bubeník) a o dalších aktivitách,
které nyní Obec Košťálov řeší (oprava nefunkčního osvětlení v horních
Kundraticích a rozhlasu tamtéž a rozhlasu na dolením konci Košťálova, příprava Slavnostního rozsvěcení vánočního
stromu v Košťálově, úspěšně podané
žádosti o dotaci na pořízení kompostérů, o výhledu zaměstnávání uchazečů

z evidence Úřadu práce na VPP, o plánované Valné hromadě Svazku obcí, která
se bude konat 28. 11. 2016, o prováděném Závěrečném vyhodnocení akce
Kanalizace a ČOV včetně dokladové
části pro SFŽP, o plánovaném hasičském
cvičení na Barevně, kde budou profesionální jednotky Libereckého kraje nacvičovat zásah novou hasičskou technikou
COBRA, atd.).
V listopadu se zastupitelé zabývali mimo jiné tyto body:
Dalším provozováním restaurace
Slávie. Bylo navrženo snížení nájemného
na 5 tis. Kč bez DPH a souhlas s ukončením běžného provozu kuchyně ve všední
dny v 15h.
Zastupitelům byl předložen seznam
neplatičů nájemného v obecních bytech.
Dlužníkům se třemi a více neuhrazenými nájmy budou zaslány dopisy s výzvou
k úhradě do 10. prosince 2016. Pokud
nebudou pohledávky uhrazeny, bude
s dlužníky ukončena nájemní smlouva
pro hrubé porušení povinností nájemce.
Po rekonstrukci byl byt 1+1 v č.p. 301.
Zastupitelstvo rozhodlo tento byt přidělit p. Ondřejovi Chymkovi, dosud bytem
Košťálov č.p. 332.
Místostarosta informoval, že Drážní
úřad, jako speciální stavební úřad vydal

Povinné kontroly kotlů na tuhá
paliva – kdo, co, kdy a jak?
Proč se kontroluje:
Z požadavku zákona o č. 201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší. V zákoně to je proto,
že jsou mezi námi i takoví ………., co
neumí topit a nebo topí i tím, čím topit
nemají. A toto může být bič na ně!

obsluhy o správném postupu při zatápění
a vlastním topení.
Nutnost kontroly spalinových cest (čištění a revize komína) musí být prováděna
bez ohledu na tyto kontroly – dle zákona
o požární ochraně.

Kdo je povinnou osobou:
Každý majitel nebo provozovatel kotle
nebo krbové vložky s výměníkem
o příkonu nad 10 kW je povinen zajistit
kontrolu odborně způsobilou osobou.
Nerozhoduje, zdali se jedné o rekreační
objekt nebo rodinný dům.

Kdo provádí kontroly kotlů:
Vždy jen odborně způsobilá osoba –
technik, proškolený konkrétním výrobcem daného kotle. Seznam techniků je
nejlépe dostupný na:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK
V naší obci se lze obrátit na místní firmu
Čech a Polák – tel. 603 569 593, z okolí
například na firmu FASKO ze Semil – tel.
602 283 412.
Důležité je ověřit autorizaci na daný kotel
a požadovat potvrzení o provedené kontrole.

Co se kontroluje:
Cílem kontroly je ověřit funkčnost zařízení, správnost obsluhy a také ověření
kvality a vhodnosti paliv pro konkrétní zařízení. Součástí má být i poučení
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Kdo bude kontrolovat, zdali mám
potvrzení:
Odborně proškolený úředník odboru
životního prostředí obce s rozšířenou
působností. V našem případě pracovník
Městského úřadu v Semilech. Nikoli tedy,
jak bylo chybně uvedeno v některých
televizních zprávách, běžné obecní úřady
a ani ten košťálovský.
Do kdy je třeba kontrolu provést a jak
dlouho je platná:
Kontrolu bylo nutné provést do konce
roku 2016 a její platnost je dva roky.
Jaké jsou pokuty za nesplnění povinnosti:
Za nepředložení dokladu o provedené
kontrole hrozí pokuta až 20 tis. Kč lidem
a až 50 tis. Kč firmám.

souhlas s užíváním stavby „Rekonstrukce expedice na vagony“ (železniční vlečku do lomu a zařízení nakládky). Vagony tak nebudou nakládány v prostoru
nádražní budovy, ale přímo v areálu
lomu.
V prosinci projednávalo zastupitelstvo i tyto body:
Místostarosta s odkazem na novelu
zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
předložil k projednání návrh Grantového programu na rok 2017. Zastupitelé se
měli možnost s dokumentem seznámit
dopředu, obdrželi ho předem v elektronické podobě. Následně byl schválen
a vyhlášen.
Místostarosta Milan Havlík předložil zastupitelům k projednání Zprávu
o uplatňování Územního plánu Košťálov,
kterou vypracoval pořizovatel – Obvodní stavební úřad Semily, oddělení územního plánování. Součástí dokumentu
je Vyhodnocení Zprávy o uplatňování
Územního plánu za uplynulé období
včetně pokynů na úpravu návrhu zprávy o uplatňování územního plánu (tedy
vyhodnocení návrhů od občanů a firem
na pořízení změny územního plánu po
vyhodnocení pořizovatelem s přihlédnutím ke stanoviskům dotčených orgánů).

Uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní
smlouvě č. 250/2014 mezi Obcí Košťálov jako propachtovatelem a DS Agro
Košťálov, IČ 0238140, jako pachtýřem
na pozemky. Vzhledem k tomu, že se
změnil/zvětšil rozsah pozemků, které
Obec nabyla v minulosti, dochází také
ke změně pachtovného z výchozích
19.121 Kč na aktuálních 21.517,84 Kč
s platností od 1. 1. 2016.
Zastupitelé se v minulosti opakovaně
zabývali ustanovením nového kronikáře obce Košťálov. Místostarosta oslovil
několik vhodných občanů a úspěšný byl
u Mgr. Jany Kmínkové, bytem Košťálov
č.p. 327 a tak zastupitelstvu předložil
návrh na jmenování Mgr. Jany Kmínkové kronikářkou Obce Košťálov s platností od 1. 1. 2017. Paní Kmínková byla
se svými úkoly seznámena a souhlasí
s nimi, přislíbila též přiměřeně dopracovat nedokončenou část kroniky od
roku 2015. Nad rámec výše uvedeného
bylo rozhodnuto roční odměnu kronikářům Košťálov i Kundratic vyplácet až po
předložení uceleného souboru/kroniky
vč. příloh za uplynulý rok.

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.

Nakládka vagónů košťálovským kamenivem
už probíhá přímo v areálu lomu EUROVIA

Upozornění pro košťálovské
odběratele vody
(tj. ty, kteří měli do 31. 12. 2016 smlouvu na dodávku vody s SČVK)

VÝZVA K UZAVŘENÍ
SMLOUVY K ODBĚRU
VODY
Vyzýváme ty z vás, kteří jste dosud nepodepsali smlouvu na odběr vody s novým
dodavatelem od 1. 1. 2017, kterým je Svazek obcí, dostavte se k jejímu podpisu na
Obecní úřad v Košťálově v pondělí nebo ve středu v době od 7:00 do 17:00 hodin.
Podle způsobu, kterým budete chtít hradit zálohové platby na vodu a nebo vyúčtování,
s sebou přineste spojovací číslo SIPO (váš inkasní lístek SIPO), případně vaše číslo účtu.
Vše s vámi vyřídí p. Věra SEIDLOVÁ – kancelář účetní na Obecním úřadě v Košťálově. Telefon: 739 098 345 nebo pevná linka 481 689 200 (přepojíme)
e-mail: ucetnisvazku@kostalov.cz

Poplatek
za psa
za loňský rok 2016 má
stále ještě neuhrazeno
mnoho majitelů!
Tradičně upozorňujeme,
že poplatek za psa je
nutné uhradit každoročně
do konce března.
I pro letošní rok zůstává
ve stejné výši, tj. 100,- Kč
(nebo 25,- Kč pro poživatele
důchodu jako jediného
zdroje příjmu) /1 pes/ rok.

Doporučujeme tuto záležitost vyřídit co nejdříve, aby u vás nedošlo k odpojení vody!
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Pozvánka do Obecní knihovny
v Košťálově
Husovy stopy a příběh knihy
Malý princ
Čas obrací listy kalendáře a rok se s rokem sešel. Výběr knih
k zapůjčení je velmi pestrý a nyní jich máme 7 524, snažíme se
o pestrost a aktuálnost knižního fondu.
V roce 2016 knihovnu navštívilo 1 457 návštěvníků, půjčilo se 3 525 knih a časopisů. Proběhlo 12 akcí pro veřejnost
(Den otevřených dveří + „Pojďte s námi za pohádkou“, Beseda s cestovateli, Výstava obrazů, Vánoční knihovna, Slavnostní
vyhodnocení soutěže….). Pravidelně navštěvují knihovnu děti
z MŠ a žáci ZŠ v adventním čase, ale i během roku, kdy je pro ně
připraven vzdělávací program.
V loňském roce byla vyhlášena soutěž „Básník roku 2016“, do
soutěže se také zapojili žáci ZŠ Košťálov. Básníků máme v Košťálově hodně – 34. Z této velmi podařené akce vznikla fotokniha,
kterou je možné si prohlédnout v knihovně.
Stalo se již tradicí, že při SLAVNOSTNÍM ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU A JARMARKU na náměstí máme
také otevřenou knihovnu pro veřejnost. I tentokrát byla účast
hojná místní, přespolní i ze vzdálenějších měst a vesnic (Praha,
Liberec, Jilemnice, Semily, Desná...). Zdobili jsme perníčky,
četli a vyprávěli si při kávě a čaji. Každý si zahrál ve Vánoční loterii a kdo chtěl, mohl si napsat své vánoční přání. Přání
byla velmi pestrá – aby na Vánoce sněžilo, větší mobil, vrátit
čas, lepší známky, knihu, aby naše děti byly hodné a zdravé….
Doufám, že se všem vyplnila.

Naše knihovna se zapojila do projektu:
HUSOVY STOPY (organizátorem je
spolek České studny)
Jan Hus se stal jedním z největších Čechů všech dob. Jeho životní příklad po staletí inspiruje k následování. Husův popel byl
rozmetán do Rýna, přesto jeho učení a hodnoty, které vyznával
a pro které žil i zemřel, dodnes ovlivňují celé národy a společenství.
Hus po sobě zanechal stopy. Tyto stopy – hodnoty – nám v české
zemi leží pod nohama, a my je můžeme přehlížet, ale zde stále
jsou. Můžeme je také pošlapat tím, že jimi v srdci pohrdneme
kvůli tomu, že jsou příliš staré a do dnešní doby se nehodí.
Nebo se k těmto hodnotám můžeme přihlásit a postavit se na
ně tím, že jim uvěříme a začneme je následovat svým každodenním životem.
Husí stopy Jana Husa ukazují na určitou symboliku, kterou
on sám často a rád používal, když o sobě mluvil jako o hloupé
huse. Například napsal, že ačkoli je husa pták domácí, hloupý
a nelétavý vysoko, přesto se nedal zastrašit klatbou a začal létat.
A kvůli jeho odvážnému příkladu začali létat i jiní ptáci, kteří se
do té doby neodvážili vzlétnout.
Přijďte se podívat a nechte se inspirovat :-)

Pro rok 2017 vyhlašujeme v knihovně
soutěž pro děti a mládež na téma:
„Můj kamarád“
Můžeme mít různé kamarády a nemusí to být jenom lidé…
aneb, co pro mne kamarád znamená?
kategorie: VÝTVARNÁ
→ kdo bude nej MALÍŘ
→ libovolná technika
doporučeno pro předškoláky a kdo bude chtít
kategorie: PÍSEMNÁ
→ kdo bude nej SPISOVATEL
→ krátké vyprávění, příběh
doporučeno pro školáky a kdo bude chtít
Každý bude odměněn :-)

PŘÍBĚH KNIHY MALÝ PRINC
I naše knihovna již má
k zapůjčení knihu Malý princ,
kterou celou ručně přepsala a ilustrovala naše rodačka
Věra Jandourková.
Příběh této knihy je velmi
zajímavý. V sedmnácti letech
ručně přepsala a ilustrovala knihu Malý princ. To se
stalo před padesáti lety. Její
rukopis až teď objevil jeden
nakladatel a vznikla tak velmi
neobvyklá knížka. „Po škole
jsem se přestěhovala do
Věra Jandourková
města. Byla jsem tam sama,
foto: Filip Jandourek
nikoho jsem neznala. Večer
jsem vždy sedla ke kreslení a Malého prince jsem i přepisovala,“
vzpomíná Věra Jandourková. Ručně psaného a ilustrovaného
Malého prince vytvářela tři roky. Originální knížku ale moc lidí
nevidělo, výtvarnice ji měla zavřenou v truhle.
Věra Jandourková je sice výtvarnicí, během života ale vystřídala
řadu zaměstnání včetně třeba prodavačky. Od 70. let pravidelně
vystavuje a po revoluci jí vyšla kniha Cesta k Betlému. Její ilustrace k pohádce Boženy Němcové Chytrá horákyně se zalíbily
i norské princezně, která je zařadila do knihy pohádek z celého
světa.
Rádi bychom paní Věru Jandourkovou přivítali na jaře
v knihovně.
O všech našich knižních novinkách i o dění v knihovně se
dozvíte také na www.knihovnakostalov.webk.cz
Rozloučím se dnes s Vámi přáním, které bylo napsáno v knihovně, a vybrala jsem ho z mnoha dalších:
„Pohodu, zdraví a legraci všem“
Lenka Havlová, knihovnice.

INZERCE
Prodejna „u Matoušů“ v Košťálově opět otevřena. Od 9. 1. 2017 každý den od 6:30 – 20:00 hodin (včetně sobot a nedělí) si můžete nakoupit
POTRAVINY – SMÍŠENÉ ZBOŽÍ – TEXTIL – OBUV – DOMÁCÍ POTŘEBY
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Střípky z činnosti
mysliveckého spolku
Skalice Košťálov

KALENDÁŘ
AKCÍ NA ROK
2017

Starý rok 2016 je nenávratně minulostí
a my můžeme hodnotit.
Zimní období 2015/2016 přečkala zvěř
v poměrně dobré kondici díky mírné zimě
a péči členů mysliveckého spolku.
V měsíci lednu proběhla výroční členská
schůze, na které jsme hodnotili činnost
spolku za předešlý rok. Jedná se o svátečně laděnou schůzi, při níž se scházíme i se
zástupci jiných organizací.
Následovaly pracovní schůze, kdy jsme
rozvrhli a hodnotili pracovní činnost spolku v roce 2016. V jarním a podzimním
období jsme se účastnili sousedských trhů
v Libštátě, kde jsme návštěvníkům nabídli
pokrmy myslivecké kuchyně s možností
odnesení ve vlastních nádobách. Uskutečnili jsme několik brigád pro zemědělský
podnik DS Agro. Na letním parketu a hřišti v Kundraticích jsme uspořádali koncem
dubna tradiční pálení čarodějnic se zvěřinovými hody a soutěžemi pro děti. Před
prázdninami jsme se setkali s dětmi Mateřské školy v Košťálově u myslivecké chalupy. V letním období v červnu a srpnu se
nám podařilo nasušit a uskladnit objemovou píci pro zvěř. Pod zásypy pro bažantí
zvěř a kachnám na březích vodních ploch
jsme předložili jadrné krmivo. Do volné
přírody jsme vypustili odchované bažantíky pod kvočnami v počtu 55 kusů, zakomorováno jsme nechali snůškové hejnko
v počtu 70 ks, převážně bažantích slepic.
Vysadili jsme opět na některá místa ovocné stromy, jejichž plody konzumuje zvěř
převážně v době nouze. Opravovali jsme
myslivecká zařízení pro přikrmování a lov
zvěře. V druhé polovině prázdnin jsme
uskutečnili pro veřejnost Zvěřinové hody
a večer s kapelou Tampelband s odpoledními soutěžemi pro děti. Akce z našeho
pohledu byla zdařilá, patron myslivců
nám zajistil pěkné počasí. Před zimou
jsme opět posbírali a odvezli z některých
míst odpadky, které opakovaně neukáznění lidé (pravděpodobně ne trvale bydlící v místě) ponechávají odhozené hlavně
podél komunikací v honitbě.
Začátkem prázdnin a koncem září jsme
pořádali dvě střelecké akce (Memoriál
Jarky Trojana a Svatováclavské klání) na
naší myslivecké střelnici v Kundraticích
s poměrně slušnou účastí, hlavně ze strany členů spolku. Někteří naši členové se
účastní již několik let závodů Pojizerské
ligy, kde reprezentují náš spolek v závodě

28. 01.
Hasičský ples
pořádá SDH Košťálov,
v sokolovně od 20h,
hraje SONET

jednotlivců. V soutěži se objevují i jména
předních českých závodníků. Nelze jinak
než zmínit fakt, že vítězem ročníku 2016
s nejvyšším počtem dosažených bodů se
stal náš myslivecký hospodář Pavel Jindřišek, kteroužto cestou mu chceme poděkovat za reprezentaci a popřát mnoho úspěchů v dalších letech.
Dle možností jsme se scházeli také s dětmi
ze ZŠ Košťálov a Libštát. V listopadu
a prosinci jsme uspořádali tři společné
lovy na drobnou zvěř – hony. Při honech
nám jsou velkými pomocníky lovečtí
psi. Hony mají spíše společenský charakter a vlastně jsou jednou z mysliveckých
tradic. Jsou to okamžiky, kdy se také sejdeme s přáteli a nakonec si najdeme i chvilku
na posezení při poslední leči.
Krátce na zamyšlenou připomenu věci,
které nám působí hodně starostí, a to je
trend hospodaření v krajině a přírodě.
Všímáme si, že způsob hospodaření
v naší agrární krajině se mění, a to často
i směrem, který není zrovna příznivý
pro myslivecké obhospodařování a chov
zvěře. V současné době nám na honebních pozemcích přibyly plochy oseté
ozimou řepkou, která zvěři působí dietetické problémy. Tato plodina je oseta na
plochách, na něž přímo leckdy navazují
plochy připravené pro osetí kukuřicí. Obě
plodiny jsou také postřiky velmi ošetřovanými plodinami. Řepka vytvoří kryt
hlavně pro černou zvěř a predátory (lišky,
psíka mývalovitého atd.) v době, kdy ještě
bude kukuřice nedostatečného vzrůstu.
Po sklizni řepek se tato zvěř přesune do
vzrostlých porostů kukuřic.
Další faktor znesnadňující myslivecké obhospodařování je stav komunikací
protínajících honební pozemky, často na
žalostné úrovni a jen s obtížemi sjízdné
traktorem. Opakovaně nám v prosinci
z našeho odchovného zařízení v Kundraticích nezvaný host utrhl zámek a vypustil bažantí zvěř do přírody bez krycích
plodin, a tím i bez větší šance na přežití.
Jménem všech členů mysliveckého spolku přeji všem čtenářům a občanům obcí,
na jejichž území provádíme výkon práva
myslivosti, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2017.
Za myslivecký spolek Skalice Košťálov
Vladimír Jindřišek, předseda

11. 02.
Rybářský ples
pořádá ČRS Košťálov,
v sokolovně od 20h
18. 02.
Dětský karneval
pořádá Spolek pro
kulturu a Báječný
ženský, v sokolovně
od 13h
25. 02.
Babí hop
v sokolovně od 20h
15. 04.
Velikonoční zábava
od 21h v sokolovně,
hraje SOUMRAK +
Koneckonců
20. 05.
Taneční zábava
od 21h v sokolovně
pořádá TJ SOKOL
Košťálov (předběžný
termín)
Výzva pro pořadatele: sdělte nám
na obec@kostalov.cz termíny
vašich akcí, zveřejníme je.

Společenská rubrika
NARODILI SE
Filip PACLÍK
Matyáš VRKOSLAV
Ilona MALÍKOVÁ
Mariana NOVÁČKOVÁ

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v říjnu, listopadu a prosinci 2016
tito naši spoluobčané:
Vlastimil KAVÁN
Anna FIŠEROVÁ
Eva OČENÁŠKOVÁ
Danuše ŠIMŮNKOVÁ

OPUSTILI NÁS
V říjnu, listopadu a prosinci 2016
nás navždy opustili naši blízcí,
přátelé a spoluobčané:
Růžena BÁRTOVÁ
Vlasta MIKULOVÁ
Jaroslav BLÁHA
Miloslav JANATA

Všem
našim
čtenářům
přejeme
úspěšný
rok 2017.

Turist senior club
Jako každý rok, tak i loni jsme zahájili turistickou sezonu Novoročním
výstupem na Kozákov. Potom již skoro
každý týden následovala nějaká pěší
túra po blízkém okolí nebo v Českém
Ráji, Krkonoších a Jizerských horách.
Navštívili jsme i Máchův kraj, příhraničí
německé a polské. V září jsme absolvovali šestidenní zájezd do Česko-saského
Švýcarska. Prohlédli jsme si Jetřichovické stěny, vyšplhali na Mariinu a Vilemíninu vyhlídku a z Rudolfova kamene se

nám naskytl úchvatný pohled do kraje.
Na německé straně jsme se lodí podívali
do Bad Schandau, autobusem do Míšně,
Drážďan, na pevnost Königstein a Bastei.
Poslední den jsme si prošli Tiské stěny.
Nachodili jsme celkem za rok 2016 skoro
500 km.
Do nového roku bychom chtěli popřát
všem turistům hlavně hodně zdraví a aby
jim to šlapalo stejně dobře jako doposud.
Hela a Karel S.

Závody kočárků
Srdečně všechny zveme na 6. ročník celorepublikových Závodů kočárků, které se
konají na více než 53 místech v ČR, SR
a Polsku, ve stejný den a stejný čas.
Letos jsem se rozhodla uspořádat závody
kočárků i v Libštátě u domu s pečovatelskou službou.
Jedná se o soutěž rodičů s kočárky v rychlochůzi na 100 kroků, kde rodiče budou závodit ve třech kategoriích. Na závěr budou
odměněni výherci krásnými cenami.
Dále máme připravené soutěže i pro starší
děti, které už nesedí v kočárku.

Akce se bude konat 23. dubna 2017
od 14.30 hod, kdy bude probíhat registrace soutěžících.
Cena zápisného je 50 Kč/ kočárek.
Výtěžek ze závodů půjde na podporu
Jakuba Pecky, který trpí svalovou dystrofií.
Aby to nebylo málo tak pan Josef Chuchlík, přislíbil dar ve stejné výši částky, která
se vybere.
Přijďte „zruinovat Chuchlíka“, podpořit
dobrou věc a užít si plno srandy.
Jana Fejfarová
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