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ZDRAŽENÍ VODY V KOŠŤÁLOVĚ
1. prosince 2009 se Valná hromada
Svazku Košťálov - Libštát musela zabývat
návrhem ceny vody pro rok 2010.
Výsledkem je mírné zdražení vodného
z 20,38 na 21,16 Kč/m3 a stočného z 9,24
na 9,36 Kč/m3 s DPH. Na něm se částečně
podílel nárůst sazby DPH z 9 na 10 %.
Pro srovnání je namístě uvést ceny vody
v ostatních městech a obcích okresu
Semily provozovaných SČVK. Vodné je zde
37,16, stočné 30,61 Kč/m3 s DPH. Celkový
nárůst proti roku 2009 činí 6,56 Kč/m3.
PaedDr. Miloslav Janata, místostarosta
Košťálovské mažoretky organizované Spolkem pro kulturu v Košťálově.

Program ochrany obyvatelstva obce před hlukem z nákladní automobilové dopravy
Zastupitelstvo Obce Košťálov se rozhodlo
zavést program ochrany obyvatelstva obce před
hlukem z nákladní automobilové dopravy.
Spočívá v podpoře instalace protihlukových
opatření (např. protihlukové rolety, výměna
oken). Týká se domů ve vzdálenosti do 20 metrů
od okraje asfaltu u silnic 2. třídy v Košťálově
a v Kundraticích, silnice na Stružinec a ke
koupališti a oken v obytných místnostech na
jedné zdi, která je dle názoru žadatele nejvíce
ohrožena hlukem. Musí se jednat pouze
o stěnu bezprostředně sousedící se silnicí, ne
protilehlou.
Protihluková opatření provede majitel

domu nebo nájemce na své náklady. Poté
podá písemnou žádost o podporu na Obecní
úřad Košťálov. Žádat může osoba, která má
v domě trvalý pobyt minimálně 12 měsíců
před podáním žádosti. Podpora bude činit
2/3 skutečných nákladů doložených fakturou,
maximálně 1350 Kč/m2. Na faktuře musí být
uvedeny rozměry dotčených oken. Stejné
podmínky pro rolety platí i pro nájemníky
v obecních bytech.
Pro rok 2010 je na program v rozpočtu
obce vyčleněno 500 tis. Kč. Žádosti budou
propláceny dle pořadí přijetí vždy do konce
následujícího měsíce od jejich podání a do

vyčerpání finančních prostředků. Zbývající
žádosti budou propláceny v následujících
letech. Program skončí k 31. 12. 2012. Mohou
do něho být zařazeni i žadatelé, kteří tato
opatření provedli v letech 2007 – 2009. Ve
sporných případech bude mít konečné slovo
Zastupitelstvo obce.
Případné dotazy zasílejte na adresu
janata@kostalov.cz nebo volejte na číslo
733 129 639 nebo vznášejte na mne osobně.
PaedDr. Miloslav Janata, místostarosta

Projekt kanalizace
Již téměř jeden rok trvají práce na projektu
čističky a kanalizace v naší obci. Po prvním
záměru odkanalizovat Košťálov a Kundratice
byl projekt rozšířen ještě o Čikvásky a na
podzim došlo k dohodě o napojení Libštátu.
Na konci ledna byl hotov projekt hlavních stok
a přípojek k jednotlivým domům v Košťálově
a v Kundraticích, nyní finišuje projektování
v Libštátě a na Čikváskách je navržen hlavní
řád a v případě zájmu bude přistoupeno
k přípojkám. Vzhledem k tomu, že se jedná
o akci dotýkající se majitelů většiny domů
v obci, rozhodl jsem se všechny s projektem
seznámit. Po dvou měsících se blížím k závěru
svých většinou příjemných návštěv, když
s výjimkou několika, které jsem ani opakovaně
nezastihl, jsem mluvil téměř se všemi. Při
tom jsem musel reagovat na mnoho dotazů,

polopravd i nepravd, z nichž o ty nejdůležitější
bych se chtěl s vámi podělit.
První názor: Obec potřebuje kanalizaci
a 80 % připojených a proto nutí lidi se
napojovat a ještě navíc voda, která odtéká ze
septiků je vlastně čistá.
Skutečnost: Jsme obec pod 2000 obyvatel
a proto nás ještě nic nenutí mít kanalizaci
a čističku. K tomu se pouze zavázala naše
vláda pro obce nad 2000 obyvatel do konce
roku 2010. Ovšem zákon nutí všechny majitele
domů bez ohledu na počet obyvatel obce
mít povolení k vypouštění odpadních vod.
Kdo ho obdržel, ví, že je v něm napsáno, že
po jeho vypršení musí mít čištění vyřešeno
svou čističkou nebo biofiltrem. A to je velmi
nákladná záležitost. Zastupitelstvo se tedy
rozhodlo řešit tento problém a šetřit peníze

a starosti obyvatel. Samozřejmě, že ale nic není
zadarmo a mínusem je financování přípojky
a následné placení stočného. Obec však na
nikoho nevyvíjela žádný nátlak kvůli napojení
na kanalizaci. Co se týká kvality vypouštěných
odpadních vod, dle projektanta 95% domů
nesplňuje zákonné požadavky.
Druhý názor: Projektování se zastavilo
protože obec nemůže sehnat pozemek pro
čističku.
Skutečnost: Čistička bude stát pod silnicí za
Košťálovem směrem na Semily na pozemcích
p. č. 88/2 a 87/2. Koupě je s majitelem
dojednána, uskuteční se po vydání územního
rozhodnutí. O to bude žádáno v brzké
době po získání podpisů majitelů pozemků
dotčených stavbou kanalizace, což je již také
předjednáno.
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Třetí názor: Přípojky budou velmi drahé,
2000 Kč za jeden metr.
Skutečnost: Tuto sumu projektant uvedl
jako maximální možnou v případě kopání
v asfaltové komunikaci stavební firmou.
V případě vedení v louce a za využití místních
řemeslníků bude cena pod 1000 Kč.
Čtvrtý názor: Stavba se nikdy nepostaví,
protože na ni nebudou peníze.
Skutečnost: Z rozpočtu naší obce stavba
skutečně není ufinancovatelná. Délka
kanalizace je přes 24 km. S čističkou a jednou
čerpačkou bude stát minimálně 130 miliónů bez
DPH. Nutná je tedy veliká dotace. Získáváním
takových dotací se zabývají specializované
firmy. Jedna z nich tvrdí, že je schopna dotaci
získat do roku od vydání územního rozhodnutí
a že v roce 2011 stavba začne a po etapách
bude do 5 let hotová. Svoje tvrzení dokládá
seznamem obcí, pro které již dotaci získala.
Za sebe mohu konstatovat pouze to, že termín
zahájení výstavby můžeme oznámit ve chvíli,
kdy bude na stole smlouva o přidělení dotace.

Oznámení SDH Košťálov
Sbor dobrovolných hasičů Košťálov oznamuje všem občanům Košťálova
a přilehlých obcí, že se doposud nepodařilo získat dodatečné stavební
povolení na stavbu dřevěného přístřešku v areálu Pod Kozlovem. Na
základě této skutečnosti nesmí být stavba užívána. Pokud tak kdokoliv
učiní, koná tak bez souhlasu vlastníka a na vlastní nebezpečí.
SDH Košťálov

Sdělení
Na základě aktivit zabraňujících vydání dodatečného stavebního povolení rodinami
Špačkových, Moravcových čp. 93 a Špitálských a oznámení paní Alexandry Špačkové
policii, Obvodnímu stavebnímu úřadu Semily a Odboru životního prostředí Semily
o užívání dřevěného přístřešku v areálu Pod Kozlovem bez kolaudačního povolení
při konání Memoriálu bratra Suchardy a Přehlídce dechových hudeb v roce 2009 byla
Obvodním stavebním úřadem Semily uložena SDH Košťálov opakovaně pokuta, tentokrát
ve výši 21.000,-Kč. Proti této sankci podal SDH Košťálov odvolání.
SDH Košťálov

PaedDr. Miloslav Janata, místostarosta

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se uskuteční v pátek 28. května a v sobotu 29. května 2010. V naší obci budeme volit ve dvou volebních okrscích:
volebním okrsku č. 1 pro Košťálov, Čikvásky a Valdice v Základní škole v Košťálově a volebním okrsku
č. 2 pro Kundratice v budově bývalé Mateřské školy v Kundraticích.
OÚ

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se na svých prosincových zasedáních zabývalo mimo
jiné i těmito body:
Byla projednána a schválena žádost Masarykovy Základní školy
v Libštátě o příspěvek na provoz sportovní haly při škole. Toto zařízení
v mimoškolní době používají i některé spolky a občané Košťálova.
Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy smlouvu o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje uzavřené mezi Obcí Košťálov
a Libereckým krajem. Na základě smlouvy přispěje Obec Košťálov
částkou ve výši 153 450 Kč. V přepočtu na jednoho obyvatele obce se
jedná o příspěvek ve stejné výši jako v minulém roce.
Zastupitelstvo se na svých lednových zasedáních zabývalo mimo
jiné i těmito body:
Místostarosta PaedDr. Janata seznámil zastupitele s návrhem na řešení
problematiky ochrany obyvatel Obce Košťálov před hlukem z nákladní
automobilové dopravy.
V souvislosti s neúměrně množícími se žádostmi o drobné opravy
v nájemních bytech a společných prostorách zastupitelstvo stanovilo,
že opravy do výše 300 Kč vždy hradí nájemník, případně nájemníci.
V případě, že bude zaměstnanec obce na základě neoprávněné žádosti
nájemníka vyslán (např. k výměně žárovky apod.) budou mimo přímých
nákladů účtovány i poměrné mzdové náklady a vše požadováno na
nájemníkovi, případně nájemnících.
Zastupitel Leoš Moravec žádal o možnost pořádat na asfaltové
ploše v CVČ venkovní taneční zábavu 26. 6. 2010 po Turnaji starých
gard. Zastupitelstvo vyslovilo s pořádáním akce (jako majitel areálu)
předběžný souhlas.
Odborný lesní správce Slavomír Beran seznámil zastupitele
s hospodařením v obecních lesích od 1. 7. 2009, kdy do funkce nastoupil.
Písemně svoji zprávu předá zastupitelstvu do 31. 1. 2010. V souvislosti
s Kontrolním výborem zastupitelstva provedenou kontrolou
hospodaření v lesích za období do 30.6. 2009 uvedl, že z uvedeného
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období zůstalo v lese vyrobeno, ale neodvezeno 124,59 m3 dřeva. To je
postupně prodáváno. Toto množství je třeba ještě zahrnout do přehledů
prodejů v provedené kontrole. Starostka předloží kontrolnímu výboru
písemné stanovisko k provedené kontrole do 31. ledna 2010. Ve druhé
části p. Beran seznámil zastupitele s výhledem hospodaření v obecních
lesích na první pololetí 2010 včetně objemu pěstební činnosti.
Starostka předložila žádost p. Drahoslava Věrného, Košťálov č.p. 324,
o nákup pozemků 269/3 o výměře 273m2, 269/4 o výměře 136m2, 269/5
o výměře 88m2, 270/1 o výměře 91m2 a 270/2 o výměře 71m2, vše v k.ú.
Košťálov. Všechny pozemky jsou v bezprostřední blízkosti jeho domu
č.p.324. Zastupitelé se seznámili s katastrální mapkou s vyznačenou
polohou uvedených pozemků a rozhodli, že na prodej pozemků 269/3
a 269/4 může být zveřejněn záměr k prodeji za cenu 50 Kč/m2. Návrh na
prodej zbývajících pozemků zastupitelé nedoporučili z důvodu ochrany
zájmů majitelů sousedních garáží.
Byla projednána žádost manželů Luboše a Kateřiny Máslové, Košťálov
č. p. 64, o nákup pozemku 1916/2 o výměře 118 m2. Jedná se o úzký
pozemek bezprostředně přiléhající k jejich domu a z druhé strany
sousedící s jejich dalším pozemkem se stodolou. Zastupitelstvo souhlasí
se zveřejněním záměru na prodej pozemku p.č. 1916/2 v k.ú. Košťálov
za cenu 50 Kč/m2.
Zastupitelstvo se na svých únorových zasedáních zabývalo mimo
jiné i těmito body:
Místostarosta provedl vyhodnocení plnění rozpočtu Obce za rok 2009.
Objasnil zastupitelům i hostům především jeho investiční náklady.
V další části seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2010,
s největšími výdaji v oblasti investic. V letošním roce je plánována
rekonstrukce Polyfunkční budovy Košťálov (jedná se o budovu Obecního
úřadu, pošty a mateřské školky), asfaltování cest např.: Kobylík, na
Nouzově k Bláhovým, u areálu pod Kozlovem a k zahrádkářské kolonii
nad Kulhánkovými, v Kundraticích od potoka k Voborníkovým, od
Junkových k Hyťhovým. Opraven bude můstek přes Stružinecký

potok k Valenským. Plánováno je také dokončení opravy vodovodního
gravitačního přivaděče z valdického prameniště do vodojemu. Značné
náklady si vyžádá i projektová dokumentace na kanalizaci a čistírnu
odpadních vod a další projekty, nákupy pozemků a územní plán obce.
Postupně budován bude bezdrátový rozhlas a finanční prostředky
budou vyčleněny i na ochranu obyvatel před hlukem z nákladní
automobilové dopravy. V rozpočtu je počítáno s výstavbou obslužné
budovy v hasičském areálu. V obvyklé výši budou vyplaceny i příspěvky
na činnost spolkům a organizacím v obci. Schválen byl také mimořádný
příspěvek pro TJ Sokol Kundratice na pořízení zánovního mobilního
lyžařského vleku v hodnotě 220 tis. Kč, který bude splňovat současné
bezpečnostní standardy a revize. V této souvislosti bude jednáno
s Pozemkovým fondem ČR o pronájmu s následným převodem
pozemků p. č. 442 a 2383 v k. ú. Kundratice, který je nutný pro provoz
vleku. Součástí rozpočtu bude i mimořádný příspěvek SDH Kundratice
ve výši 27 tis. Kč. jako kompenzaci za prodej vozidla T 805, kdy příjem
za vlastní prodej byl příjmem Obce Košťálov.
Zastupitelstvo rozhodlo uvolněný byt po p. Procházkové v č. p. 301
nepřidělovat, ale provést jeho rekonstrukci, především bytového jádra.
Starostka seznámila s výsledkem výběrového řízení na „Polyfunkční
dům OÚ Košťálov - zateplení budovy“. Za dodavatele této stavby byla
vybrána firma D-BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily. Stavba
proběhne v období duben - září 2010. Cena stavby s DPH dle smlouvy
o dílo je 8.307.361,00 Kč.
Místostarosta přednesl zastupitelstvu návrh rozpočtu Obce Košťálov
na rok 2010. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný ve výši 38 808 000 Kč
a byl připravován na minulých zasedáních. K navrhované verzi rozpočtu
nebyly vážné připomínky. Rozpočet byl schválen všemi hlasy přítomných
zastupitelů.
V diskuzi se zastupitelé zabývali stanoviskem k trasování plánované
dálnice spojující Liberec s Hradcem Králové. Shodli se na závěru, že
nemají zásadních námitek proti severní ani superseverní variantě. Jižní
varianta neřeší vůbec dopravní obslužnost našeho regionu. Vzhledem
k tomu, že vybudování dálnice vždy přispěje k rozvoji regionu,
zastupitelstvo apeluje na urychlené rozhodnutí o konečném řešení a co
nejvčasnější zahájení stavby.
Zastupitelstvo se na svých dvou březnových zasedáních zabývalo
mimo jiné i těmito body:
Zastupitelstvo se zabývalo situací kolem bikrosové dráhy. Byla
dohodnuta forma provozování tohoto areálu. Uživatelům dráhy (dětem
i dospělým) bude nabídnuto členství v TJ Sokol Kundratice, v rámci
kterého budou jezdci na bikrosových kolech organizováni. Mimo jiné
budou též pojištěni při své pravidelné sportovní činnosti. Vedení Sokola
zváží, zdali tito noví členové ustanoví např. „oddíl bikrosu“ nebo budou
pouze včlenění do organizace. Dále bylo dohodnuto, že do 31.3.2010
bude při vjezdu umístěn provozní řád, který stanoví podmínky užívání
areálu. Údržba areálu bude prováděna ve spolupráci s OÚ s důrazem na
brigádnickou činnost (vyjma sekání trávy).
Starostka informovala zastupitele, že se v termínu 1. - 2. května 2010
uskuteční v areálu lomu Tarmac CZ, s využitím zázemí na koupališti,
motocyklové závody ENDURO.
Zastupitel Leoš Moravec upozornil na nutnost řešení dvou autovraků
před č.p. 237 (Octárna). Starostka odpověděla, že vrak Fordu Mondeo
je již řešen a je třeba vyčkat proběhu zákonné lhůty, ve které je poslední
vlastník vyzván k odstranění vraku. Podobným způsobem bude řešen
i druhý vrak.
Zastupitelstvo se zabývalo značným množstvím psích exkrementů
v centrální části obce.. Zvlášť tristní situace je v areálu Centra volného
času, Na Bucharce a u panelových domů. V případě, že nebude majiteli
psů dodržována vyhláška o psech a pravidla slušného chování, bude
nuceno zastupitelstvo přistoupit ke značnému zvýšení poplatku ze psů
a z jeho výnosu hradit zakoupení zařízení na likvidaci exkrementů
a mzdu příslušného pracovníka.

Dále navrhl, aby odborné ošetření všech lip na náměstí (prořezání
a zkrácení) provedla firma Sadovnické a krajinářské úpravy – rekultivace
krajiny, Michal Kuřík, Jilemnice za nabídkovou cenu 94 320 Kč s DPH.
Návrh byl schválen.
Zastupitelstvo schválilo uvolnění prostředků na dovybavení požárních
zásahových jednotek Košťálov a Kundratice. Celkem pro obě jednotky
bude zakoupeno 8 zásahových obleků a 8 přileb v hodnotě 150 170 tis. Kč.
Projednávání dalšího bodu byl přítomen p. B Říha, trv. bydl. Kundratice
č.p. 103, vlastník pozemků p.č. 1868 a 1876 v k.ú. Kundratice, na kterém
leží prameniště – zdroj vody pro kundratický vodovod. Předmětem
jednání bylo nájemné za výše uvedený pozemek. V úvodu vystoupil
místostarosta PaedDr. Janata a znaleckým posudkem a cenovým
věstníkem MF ze dne 8.12.2009 doložil možnou maximální cenu
ročního pronájmu za pozemek. Voda z něj čerpaná je ze zákona „státní“
a nemůže být předmětem nájmu. Dále zdůraznil, že cena nájemného
bude provozním nákladem celého vodovodu a z těchto a dalších
provozních nákladů bude stanovena cena vodného pro další roky.
Vodovod má zřízen zvláštní účet a peníze na něj došlé nebudou použity
k jiným účelům. Naopak investiční náklady na výměnu a rekonstrukci
hlavních vodovodních řadů (nikoli přípojek k domům), bude stejně
jako v Košťálově tak i v Kundraticích, hradit na základě rozhodnutí
zastupitelstva Obec. P. Říha vznesl dotaz, proč vůbec bylo přistoupeno
k výběru vodného v Kundraticích. Starostka odpověděla, že bylo nutné
stanovit právní rámec celého vodovodního řadu z mnoha důvodů:
provádění pravidelných odběrů vzorků, úhrada Finančnímu úřadu za
čerpání vody dle zákona, odpovědnost za správu majetku, možné čerpání
dotací na rekonstrukci řadu, připojování novostaveb ve fázi stavebního
řízení, náklady na elektřinu, atd.. Z celého jednání nebyl učiněn závěr,
došlo pouze k vyjasnění stanovisek obou stran.
Místostarosta informoval zastupitele, že kácení lípy v dolní části
náměstí prověřovala na základě udání Česká inspekce životního
prostředí, inspektorát Liberec, a kontrola neshledala žádné pochybení
ze strany Obce ani Obecního úřadu. Zastupitelé se pozastavili nad
přístupem onoho oznamovatele, který si asi neuvědomoval, že vzrostlý
strom nebezpečně ohrožoval majetek a životy obyvatel blízkých domů.
Starostka předložila žádost manželů Soni a Petra Burketových,
Pavla a Jiřího Vejnarových a Benjamina Vejnara o přechod vlastnictví
pozemku p.č. 2225/1 v k.ú. Kundratice z majetku Pozemkového fondu
ČR do majetku Obce Košťálov. Uvedené pozemky tvoří přístup na jejich
pozemky a vlastnictvím obce bude toto nejlépe ošetřeno. Zastupitelstvo
tuto žádost podpořilo a bude písemně žádat PF ČR o převod pozemků
do vlastnictví obce.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 6 tis. Kč na provoz pojízdné
prodejny firmy Pekařství Bohemia s.r.o., IČ 25041665. Prodejna zásobuje
obyvatele v Kundraticích. V diskusi zazněly připomínky ke kvalitě
prodeje, tyto budou tlumočeny provozovateli prodejny. V případě
nesjednání nápravy nemusí být příspěvek v dalším období poskytnut.
Ze zápisů z jednání Zastupitelstva Obce Košťálov vybral Milan Havlík,
úplné znění zápisu je do deseti dnů po jednání umístěno na úřední desku
na košťálovském náměstí a také na úřední desku na www.kostalov.cz, kde
také najdete archív těchto zápisů.

Během rekonstrukce budovy obecního
úřadu úřaduje starostka, místostarosta,
referentky (podatelna, účtárna, evidence
obyvatel, správa bytů) v knihovně v přízemí
budovy.

Místostarosta navrhl, aby již schválené pokácení lípy v dolní části náměstí,
provedl za nabídkovou cenu 10 tis. Kč p. Roman Junek.. Návrh byl schválen.
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Sloupek starostky
Vážení spoluobčané,
již více než půl roku (od června 2009)
provozujeme v obci nový systém svozu
odpadů
z velkoobjemových
kontejnerů.
Byla určena jejich stálá stanoviště, na která
jsou přistavovány v určených termínech. Po
počátečních problémech se systém již „zaběhl“
a funguje. Do jiných částí obce mimo určená
stanoviště je možné si kontejner objednat.
A to buď po dohodě s ostatními občany v dané
lokalitě, kdy je možnost přistavení kontejneru
zdarma až 2x do roka, a nebo individuálně
„před dům“ za paušální částku 600,- Kč.
Jsou vyčleněna a označena i místa pro ukládání
větví:
1. Košťálov - koupaliště u viaduktu
2. Košťálov - pod kancelářemi ZD, směr
Nouzov
3. Čikvásky - Červený kopeček
4. Kundratice - lomek u cesty na hřiště
Tato místa jsou určena pouze pro odložení
větví, nikoliv trávy apod.! Zpracování větví
probíhá štěpkováním, ostatní odpad a nebo
jeho mísení s větvemi činí problémy.
Všem, kteří odpady třídí a odkládají na určená
místa, chci poděkovat.

Za zamyšlení stojí úklid (nebo spíše neúklid) po
psech. Odtávající sníh odkryl psí exkrementy,
které měly být majiteli zvířat uklizeny. Bohužel,
toto je samozřejmostí pouze pro několik
chovatelů. Těm děkuji, že udržují obec čistou.
A ostatní? Svá práva znají dobře, povinnosti
nikoliv. A když je řeč o povinnostech, musím
připomenout, že ještě hodně vlastníků psů nemá
za svého mazlíčka zaplacený roční poplatek,
který v současné době není vysoký. S ohledem
na zmíněné znečišťování obce Zastupitelstvo
obce zvažuje výrazné zvýšení poplatku za psa
a za tyto prostředky zakoupit vysavač na psí
exkrementy a financovat úklid. „Potrestáni“
tak ale budou, bohužel, i ti svědomití. Jinou
možností by bylo využití zákona o obcích a
viníky pokutovat. Bude to nutné?!
Další záležitostí, u které je potřeba Vaší
spolupráce, je zpracovávání Územního plánu
obce Košťálov. Jedná se o dokument, který řeší
rozvoj území obce minimálně na dalších deset
let. Pozdější změny v již hotovém dokumentu
jsou zdlouhavé a finančně náročné. Proto
pokud plánujete změny ve využití svých
pozemků a máte zájem, navštivte obecní úřad,
kde můžete do dokumentace nahlédnout

a poradit se, dokud je ještě možnost zapracování
požadavků do nového ÚP. Během letošního
roku proběhnou veřejná projednávání,
o kterých vás budeme informovat na úřední
desce. Informace vám také mohu podat na
tel. 604 642 731.
Na závěr bych se chtěla zmínit o zahájení
rekonstrukce budovy obecního úřadu. Na tuto
akci vedenou pod názvem „Polyfunkční dům
OÚ Košťálov - zateplení budovy“ obec získala
finanční příspěvek ze Státního fondu životního
prostředí. Stavba bude probíhat v období
duben - září 2010 za omezeného provozu
všech zařízení, t.j. obecního úřadu, pošty,
knihovny i mateřské školy. Věříme, že stavba
proběhne bez větších komplikací a omezení
bude zkráceno na nejnutnější dobu. Informace
najdete opět na úřední desce na návsi a nebo na
webu obce www.kostalov.cz, popřípadě se lze
doptat na tel. 481 689 200 či na 604 642 731.
Předem se chci omluvit za případné potíže
a věřím, že situaci přijmete s pochopením.
Všem vám přeji pěkné jaro.
Lenka Cincibusová,
starostka obce

Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce Košťálov za rok 2009
Počátkem měsíce ledna roku 2010 bylo na
Obvodním oddělení Police České republiky
v Semilech
provedeno
vyhodnocení
bezpečnostní situace v katastru obce Košťálov
a Kundratice, okres Semily za uplynulé období
roku 2009.
Vyhodnocením roku 2009 bylo zjištěno,
že v průběhu roku 2009 bylo na Obvodním
oddělení Semily zahájeno celkem 29 úkonů
trestního řízení dle ustanovení § 158 odstavce
3 trestního řádu, a to k objasnění a prověření
skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že
byl spáchán trestný čin.
Z celkového počtu 29 trestných činů, které
byly spáchány v katastru obce Košťálov Kundratice, bylo 11 trestných činů objasněno
a u 18 trestných činů se přes provedení všech
dostupných úkonů ze strany Policie České
republiky nepodařilo zjistit skutečnosti
opravňující zahájit trestní stíhání proti určité
osobě dle ustanovení § 160 trestního řádu,
proto bylo rozhodnuto o odložení s tím, že
pominou-li důvody odložení, bude ve věci
opětovně pokračováno.
Z celkového výčtu došlo nejvíce k trestným
činům krádeže, krádeže vloupáním do
objektů (domů, rekreačních chalup, sklepní
kóje) v souběhu s trestným činem porušování
domovní svobody. Dále zde byly šetřeny
celkem 4 trestné činy - krádeže motorové nafty
(traktorů, nákladních vozidel), 2 trestné činy
podvodu, 2 trestné činy - krádeže vloupáním
do objektu stavební firmy Polstav, 1 trestný
čin - vloupání do osobního motorového
vozidla, 1 trestný čin maření výkonu úředního
rozhodnutí, 1 trestný čin - krádeže vloupáním
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do prodejny levného textilu a další. Převážná
část dosud neobjasněných trestných činů patří
mezi majetkovou trestnou činnost (vloupání
do rekreačních chalup -část Čikvásky, odcizení
motorové nafty z traktorů v objektu ZD
Košťálov a nákladních vozidel zaparkovaných
na odstavné ploše u hlavní komunikace naproti
tzv. „lomácké“ bytovce).
Dále v obci Košťálov - Kundratice došlo
v hodnoceném období ke spáchání celkem 27
přestupků, jednalo se převážně o přestupky
proti majetku (odcizení finanční hotovosti,
rozbití skleněné výplně apod.), přestupky
proti občanskému soužití (obtěžování formou
zasílání výhružných SMS zpráv, slovní a fyzické
napadení, rodinné neshody) a přestupky
v dopravě. Z celkového výčtu se podařilo u 17ti přestupků zjistit osobu pachatele a u dalších
10-ti přestupků nebyla zjištěna osoba pachatele.
Přestupky se zjištěným pachatelem byly řešeny
Odborem správních činností - Městský úřad
Lomnice nad Popelkou.
Dále byly v katastru obce Košťálov řešeny
Skupinou dopravních nehod PČR DI
v Semilech 2 závažné dopravní nehody, kdy
k první dopravní nehodě došlo dne 27.10
2009 v 18:00 hodin v obci Košťálov. Řidič R.N.
v osobním vozidle zn. Peugeot 306 přijel ke
křižovatce po silnici č.283 ve směru od obce
Libštát, křižovatku projížděl ve směru na
Lomnici nad Popelkou, kdy druhý účastník řidič J. V. s osobním vozidlem zn. Opel Tigra
přijel ke křižovatce po silnici č.283 ve směru od
centra Košťálova, křižovatku projížděl ve směru
na Libštát po hlavní pozemní komunikaci.
Šetřením orgánů PČR bylo zjištěno, že řidič

R.N. se při průjezdu křižovatkou nechoval
ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním
neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných
osob ani svůj vlastní a při průjezdu křižovatkou
nedal přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu,
kdy ve vnitřním prostoru křižovatky došlo ke
střetu pravé přední části osobního vozidla zn.
Peugeot 306 s přední částí osobního vozidla zn.
Opel Tigra. Dechová zkouška na alkohol byla
provedena přístrojem Dräger, kdy její výsledek
byl negativní u obou účastníků. Technická
závada, jako příčina dopravní nehody nebyla
na místě ohledáním zjištěna ani žádným
z řidičů uplatněna. Jednání řidiče R.N. bylo
ze strany policie kvalifikováno jako přestupek
podle ustanovení § 22 odst.1 písm.f) bod č.8
zákona č.200/1990 Sb, o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, za který mu byla uložena
pokuta ve výši 2.500,-Kč. Dne 30.10 2009
ve 14:00 hodin kontaktoval DI-SDN Semily
telefonicky J.V. a uvedl, že jeho otec utrpěl při
dopravní nehodě zranění - zlomeninu žebra.
Na základě zjištěných skutečností byla věc
překvalifikována z přestupku na trestný čin,
jelikož se svým jednáním řidič R.N. dopustil
trestného činu ublížení na zdraví tím, že jinému
z nedbalosti ublížil na zdraví tím, porušil
důležitou povinnost uloženou mu podle
zákona. Dne 31.10.2009 byly zahájeny úkony
trestního řízení pro trestný čin ublížení na
zdraví dle ustanovení § 223 trestního zákona,
kterého se dopustil řidič R.N.
K další dopravní nehodě došlo dne 13.11.
2009 ve 22:35 hodin, kdy řidič osobního vozidla
zn. Trabant J.K jel v obci Kundratice ve směru
od Mříčné na Košťálov, při jízdě se nechoval

ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním
neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných
osob ani svůj vlastní a neřídil se pravidly
na pozemních komunikacích upravených
zákonem, nepřizpůsobil rychlost jízdy svým
schopnostem, vlastnostem vozidla a dopravně
technickému stavu komunikace. Vlivem
nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení vozidla,
vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil
do sloupu elektrického vedení. Při dopravní
nehodě došlo k lehkému zranění řidiče
i spolujezdce. Oba byli převezeni sanitkou do
jilemnické nemocnice a po ošetření propuštěni
do domácího léčení. S řidičem J.K. byla na místě
provedena dechová zkouška přístrojem Dräger
s pozitivním výsledkem 0,77 promile v krvi.
V nemocnici se podrobil lékařskému vyšetření
a odběru krve. Technická závada, jako příčina
dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním
zjištěna ani uplatněna. Dne 14.11.2009 byly
zahájeny úkony trestního řízení pro trestný

čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle
ustanovení § 201/1a, 2c trestního zákona,
kterého se dopustil řidič J.K.
Dále by Policie České republiky chtěla
upozornit, že v roce 2009 se v rámci celé
ČR rozmohly případy okrádání seniorů
pod záminkou smyšlených nehod a prodeje
bezcenného zboží, kdy k tomuto, taktéž
došlo v obci Kundratice dne 13.07.2009,
poškozená J.L. do domu vpustila muže a ženu
s dítětem, kde jí bylo nabízeno několik dek
k prodeji. Po odchodu uvedených podomních
prodejců zjistila, že se jí ze skříně ztratila
taštička s finanční hotovostí ve výši 3.500,Kč. K dalšímu případu došlo dne 13.07.2009
v obci Košťálov, kdy na poškozeném J.V. došlo
k vylákání finanční hotovosti ve výši 20.000,Kč. Šetřením orgánů PČR bylo zjištěno, že
se této trestné činnosti (v okrese Semily)
v několika případech dopouštěl muž a žena
slovenské národnosti tím, že vylákali pod

různou záminkou na poškozených finanční
hotovost. Jelikož se jedná o shodné modus
operandi, popis podezřelých osob, způsob
a shodu provedení se sérií podvodů v okrese
Semily, dospěl policejní orgán k závěru, že se
jedná o dílčí skutek pokračujícího jednání
shodného pachatele, které je dokumentováno
na PČR SKPV Semily. V současné době je na
podezřelé osoby vyhlášeno celostátní pátrání
a vydán předchozí souhlas se zadržením dle
ustanovení § 76 odst. 1 trestního řádu.
Závěrem by OOP PČR Semily chtělo
poděkovat všem spoluobčanům obce Košťálov
-Kundratice, zástupcům Obecního úřadu, kteří
jsou při práci a službě policistů nápomocni.
Zprávu o bezpečnostní situaci vypracoval:
komisař npor. Petr Hýsek
prap. Jozef Hrabčák inspektor OOP Semily vedoucí
OOP Semily
Semily dne 21. ledna 2010

Co se děje u nás v mateřské škole…
Naše mateřská škola je členem celostátní sítě
mateřských škol se zájmem o ekologickou/
environmentální výchovu MRKVIČKA
Jako mateřská škola zapojená v celostátní
síti
Mrkvička
soustavně
usilujeme
o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení
ekologické/environmentální
výchovy
do
celkového života mateřské školy ve smyslu
Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání, Státního programu
environmentálního
vzdělávání,
výchovy
a osvěty (usnesení Vlády ČR č. 1048/2000)
a metodického pokynu MŠMT k EVVO ve

MŠ a drobná elektrozařízení do speciálních
nádob – veškerá elektrická a elektronická
zařízení a spotřebiče, která se vejdou do běžné
popolnice, nebereme zářivky a úsporné žárovky
- popelnice umístěna u domečku za MŠ.
Další informace v MŠ tel.481 689 235 nebo
na www.recyklohraní.cz

Zimní olympijské hry u nás ve školce
Celý týden od 15. do 19. února jsme
sportovali, soutěžili, sledovali výkony našich
sportovců na ZOH ve Vancouveru. Děti byly
opravdu motivované skutečnými hrami,

Pět kruhů představuje pět kontinentů, šest
barev, včetně bílé plochy, zase všechny národy
světa.
Na mapě jsme si postupně vyhledali všechny
kontinenty a místo konání letošních zimních
olympijských her
Snažili jsme se, aby se naše školní olympiáda
co nejvíce podobala té skutečné, proto byly
rozdány nejen medaile za sportovní výkony,
diplomy za účast ale i ceny fair play. Při
zahájení školních olympijských her jsme složili
„olympijskou přísahu“
Olympijská přísaha
„Slibuji na svou čest,
že budu závodit tak,
abych nikomu neublížil,
budu dodržovat pravidla hry,
nebudu se posmívat slabším
a budu pomáhat ostatním.
Naše sportovní disciplíny:

všech školách a školských zařízeních č.j.
16745/2008-22.
Recyklohraní je další naše aktivita v oblasti
ekologie nejen pro naše děti a jejich rodiče
ale i pro veřejnost v obci.
Je to nová hra pro školy pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR.
Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační
program, který si klade za cíl realizaci zpětného
odběru baterií a elektrozařízení spojený
s osvětovou činností v problematice nakládání
s odpady ve školských zařízení v České
republice.
Naše škola je zapojena do tohoto programu.
V rámci programu škola umožňuje odevzdávat
vysloužilé baterie – nádoba ve vestibulu

sledovaly výkony našich sportovců, jejich
úspěchy i nezdary, byly plné dojmů z událostí
na olympiádě, což hned referovaly ráno při
příchodu do školky.V tělocvičně jsme si na
nástěnku vyvěšovali obrázky z novin a časopisů,
na kterých byli zachyceni naši sportovci.
Výstřižky si nosily samy děti, vzájemně si
hodnotily své „úlovky“, jména Sáblíková, Bauer,
Sudová se pro ně stávaly vzorem…. oni jsou tam
za nás, za Česko,mají na dresu naši vlajku, chtěl
bych to taky umět jako on, já už taky lyžuju, já
mám hokejku a hraju s tátou hokej…..
a tak vlastně možná poprvé děti pocítily
národní hrdost,vlastenectví, aniž by si to
uvědomovaly.
Dětem jsme přiblížily filosofii i historii her,
vysvětlili jsme si, že olympijské kruhy jsou
nejvyšším olympijským symbolem a jsou
vzájemně propojeny.

1) Skok do sněhu bez lyží
1. místo – Vojta Moravec
2. místo – Eliška Šádková
3. místo – Davča Klobouček
2) Hod sněhovou koulí
1. místo – Davča Klobouček
2. místo – Kubík Sprostý
3. místo – Samík Stránský
3) Hokej
1. místo – Denis Antony
2. místo – Jára Rosenberg
3. místo – Davča Klobouček
4) Sjezd na lyžích
1. místo – Adámek Piry
Ondra Valenta
2. místo – Daník Špicar
3. místo – Kája Bubeníková
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5) Běh na lyžích
1. místo – Ondra Valenta
2. místo – Eliška Šádková
3. místo – Daník Špicar
Tak zase za 4 roky, sportu zdar.

Karneval v MŠ
Dne 3. března bylo na mateřské škole
karnevalové veselí, které přineslo jako
každoročně mnoho radosti, legrace a smíchu
všem zúčastněným. Průvod masek s krátkým
masopustním programem si předvedly děti z I.
A II. třídy navzájem, obveselily paní kuchařku

a zavítaly také na obecní úřad, kde dalo
mnohým hodně přemýšlení, kdo je nositelem
té či oné masky. A tak zástupci klasických
pohádkových postav jako jsou princezny,
Karkulka, Rumcajs, čarodějové, spolu se
zástupci zvířecí říše a hrdiny s nadpřirozenými
schopnostmi tancovali, soutěžili a radovali se
z výher v tombole.

CO NÁS ČEKÁ
Eko program „Aj ty ptáčku, jarabáčku.“
V jarních měsících připravujeme ekoprogram
„Aj ty ptáčku, jarabáčku“ pro děti a rodiče

Jak se baví důchodci
Již je to rok, kdy jsme byli pozváni na
sousedské posezení do Kundratic. Bylo nám
tam dobře, o čemž jsme psali už loni.
Rádi jsme to kundratickým oplatili 4.
prosince na Mikulášském posezení, na které
jsme pozvali i libštátské a stružinecké sousedy.
Sešlo se nás celkem asi 300. Kundratičtí nás
překvapili, když do sálu vešli i se žebříkem.
Hrála nám dechovka Táboranka a naše
mažoretky z řad důchodkyň předvedly
působivé vystoupení „uklizeček“ ve stylovém
oblečení. Sklidily veliký úspěch, a proto se jim
dostalo i pozvání od libštátských hasičů na
vystoupení na jejich plese.

Další oslavou, a to už v roce 2010, bylo setkání
8. března. Za okny chumelilo, že nebylo na
krok vidět. Počasí nám ale zábavu nepokazilo.
S velkou slávou jsme oddali manžele Hanu
a Karla Grafkovy a popřáli jim k jejich 50ti
letům společného života. Zároveň, byť trochu
opožděně, jsme pogratulovali Hele a Františku
Lužným, kteří oslavili diamantovou svatbu,
tedy 60 let společného života.
Poslední naše setkání v knihovně v I. pololetí
2010 bylo 29.3. Ještě se uvidíme na tajném
výletě a pak si vezmeme dovolenou.
Za Spolek pro kulturu
Zdena Janatová a Stáňa Kloboučková

FK KOŠŤÁLOV
Po loňské výroční schůzi ve společenském
sálu v Kundraticích, čekal košťálovské
funkcionáře a hráče tradiční, a letos opravdu
vydařený lednový ples, na kterém krom jiného
v premiéře zazněla nová hymna FKK. Slova
k ní napsal trenér Karel Vodrážka a hudebně
ji velmi zdařile ztvárnila „spřátelená“ hudební
skupina CONVERZE BAND.
Zimní příprava na jarní část mistrovského
ročníku 2009 – 10 byla zahájena ve čtvrtek 7. 1.
na umělé trávě ve zdejším areálu a nastoupilo
do ní cca 24 hráčů vč. dorostenců /Průcha,
M. Móro, Fejfar, Vejnar…/. Trénovalo se
v cyklu úterý a čtvrtek, ob 14 dní i sobota.
Nejlepší docházku měli jako již tradičně Karel
Janata a Ivo Móro, kterým tentokrát šlapal
na paty i Lukáš Stránský. V hráčském kádru,
z něhož nebyl uvolněn nikdo, budou na jaře
i nadále působit hostující Semiláci Leoš Klazar
a Josef Coufal, staronově přišel na hostování
i lomnický Tomáš Korda.
V rámci ZP mužstvo sehrálo celkem 7 zápasů,
a to na umělých travách v Jičíně a Železném
Brodu /viz Přehled výsledků.V rámci krátkého,
ale o to náročnějšího turnovského soustředění
se Košťálovití na umělce v Českém Dubu
utkali s účastníkem libereckého KP Višňovou
a v předkole JPC 2010 pak v neděli 15. 3.
změřili síly s dalším kvalitním soupeřem
s domácím Železným Brodem.
Nejlepšími střelci přípravy byli Holec
a Zboroň s pěti trefami, K. Janata, Kosina
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a Stránský skórovali 4x. Jistou zajímavostí je, že
ze tří pokutových kopů Košťálov, resp. Korda
proměnil jen jednu!!!
V realizačním týmu se vedle trenéra Karla
Vodrážky postaví na jaře jako vedoucí
mužstva Leoš Moravec, předseda FKK.
Hlavním partnerem se pro nejbližší období
stal Pivovar Rohozec. Ten spolu s Obecním
úřadem podpoří veškeré dění v klubu, a to vč.
jeho letošních „půlkulatin“, kdy po oblíbeném
nočním turnaji ROHOZEC NIGHT proběhne
pod názvem ROHOZEC DAY i letní turnaj
starých gard, zakončený posezením při
hudbě... Díky rozvíjejícímu se partnerství, byla
pořízena sada nových dresů, v kterých A-tým
odehraje 2 mistrovské sezóny.
Jarní Kádr: Věrný Drahoslav, Průcha Lukáš –
Cerman Jaroslav, Coufal Josef, Částek Roman,
Grafek Jiří, Holec Tomáš, Hubáček David,
Janata Karel, Klazar Leoš, Kmínek Lukáš,
Korda Tomáš, Kosina Miroslav, Moravec Leoš
ml., Móro Ivo, Stránský Lukáš, Vodrážka Karel
ml., Zboroň Petr.

Poděkování.
Vedení FK Košťálov děkuje touto cestou
všem kdo přispěli darem do tomboly na
VII. Fotbalový bál.

Za FK Košťálov Leoš Moravec st.

– dopolední program pro děti, odpolední
společné sázení keřů za MŠ.

Zápis do mateřské školy Košťálov
Vyhlašuji TERMÍN PRO PODÁNÍ
ŽÁDOSTI K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ
- 28.4.2010 od 12,00 – do 16,00 hodin.
S sebou přineste rodný list dítěte.
Jana Krpatová řed.MŠ

Oslavy 115. výročí
SDH Košťálov
115. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů Košťálov se uskuteční 15. května
2010. Oslavy se budou konat u sokolovny na
házenkářském hřišti.
Dopoledne bude slavnostní členská schůze a od
13:30 hod. budou oslavy pokračovat vystoupením
Táboranky, imitátora a baviče Václava Faltuse,
mužů s kužely, břišních tanečnic, seniorských
mažoretek a na večer pak zábava. V případě
nepříznivého počasí se bude celá akce konat
v sokolovně.
Mimo jiné bude též odpoledne vystavena
novodobá požární technika.
Akce se uskuteční na házenkářském hřišti,
neboť naše známé tři rodiny opět dosáhly toho,
že jsme za uspořádání loňského memoriálu
bratra Suchardy a za dechovky dostali pokutu ve
výši 20 000 Kč + správní poplatek 1 000 Kč.
Za to, že hasiči obětavě pracují pro veřejnost,
pro záchranu majetku, života a zdraví občanů,
jsou jedním z nejaktivnějších spolků v obci,
k čemuž patří i společenský život, mají ještě
platit???
Co dodat? Třeba úryvek z kroniky hasičské:
„Buďme hrdi na své předchůdce. S chutí velkou
a podporou malou dokázali někdy nemožné.
Dokázali si vybudovat ve společnosti pozici, kdy
bylo na ně spolehnutí a byli váženým spolkem.
To by měla být nosná myšlenka pro naši další
práci.“
Několik soustavných stěžovatelů se snaží naši
práci hatit. Ale nedejme se znechutit, pokračujme
v dobře započaté cestě a doufejme - bude líp !!
M. Doškař, starosta SDH

Dovolte mi, abych pozval jménem
Sokola Kundratice všechny sportu
a zábavy chtivé spoluobčany na

fotbalové utkání HOŘEŇÁCI :
DOLEŇÁCI. Fotbálek se hraje
na Kundratickém hřišti 5. 7. 2010
v 15.00 hod. (svátek Cyril a Metoděj).
Občerstvení zajištěno a srdečně Vás
zveme na následnou oslavu vítězů
z Kundratic s reprodukovanou hudbou.
Kopecký Zdeněk

Fotbal žáci FK Košťálov – jaro 2010

Přehled výsledků
zimní přípravy
FKK „A“ – SK MÍROVÁ p/K
8:3 /4:1/
K. Janata 2, Holec 2, Korda (p), Zboroň, L.
Stránský, M. Janata
FKK „A“ – Sokol ZÁSADA
5:2 /1:1/
Kosina, K. Janata, Holec, Vodrážka, Korda
FKK „A“ – MALÁ SKÁLA
7:2 /2:1/
Kosina 2, L. Stránský 2, Zboroň 2, Vodrážka
FKK „A“ – Sokol DRŽKOV
K. Janata, Kosina

2:2 /1:0/

FKK „B“ – Sokol STRUŽINEC
K. Vodrážka 2

2:5 /2:1/

FKK „A“ – Jiskra VIŠŇOVÁ
Holec 2
FKK „B“ – dorost FKK
Předkolo JPC 2010
ŽBS „A“ – FKK „A“
Holec, Částek

2:6 /2:2/

1:2

6:2 /4:0/

FKK „A“ – LIBŠTÁT
7:0/4:0/
Zboroň 2, Coufal, Kosina, Janata, Cerman,
Stránský
FKK „B“ – NOVÁ VES

2:3

FKK „B“- Kruh

5:0

Dorost FKK – FKK“B“

2:1

Dorost FKK – Mříčná

1:1

Č. LÍPA „B“ – FKK „A“

1:1 /0:0/

V prvním jarním kole naši borci na hřišti
favorita zabojovali a přivezli velmi cenný bod.
Skvělý kolektivní výkon podpořil dobrými
zákroky brankář Věrný a nechybělo mnoho,
mohli jsme si odvézt body všechny.
Nápor domácích v úvodu utkání vyústil pouze
v sérii nebezpečných standardek, a když pak
2x ve slibných gólovkách zaváhal L. Stránský,
tak se o všem rozhodovalo až v druhé půli.
V ní se po rohu K. Janaty nejprve gólově
prosadil Leoš Klazar, ale naše radost netrvala
ani dvě minuty a Lípa Půlpánem vyrovnala.
V samém závěru hektického zápasu K. Janata
nastřelil dělovkou tyč českolipské branky!!!
Branky 57. Půlpán - 55. Klazar, rozhodčí
Kowalík, ŽK 1:0, diváků 50
Sestava: Věrný – Korda – Hubáček, Klazar /85.
Grafek/, Móro – Coufal /72. Vodrážka/, Kosina,
Cerman, L. Stránský – K. Janata, Zboroň /46.
Holec/

Jarní přípravu jsme začali již začátkem ledna
a trénovali jsme dvakrát týdně v hale v Libštátě
nebo v Lomnici. Z finančních důvodů jsme
bohužel poprvé po 8 letech museli vynechat
zimní soustředění na horách. Nejvíce nás ale
mrzelo, že na začátku letošní jarní sezony 2010
došlo k dalšímu zúžení kádru našich žáků,
tréninky zahájilo o devět hráčů méně, než jsme
měli na podzim, takže nyní máme 11 starších
a 14 mladších žáků.
V rámci zimní přípravy jsme se zúčastnili
několika halových turnajů, za účasti velmi
kvalitních mužstev (Jablonec n.N., Turnov,
Semily, Jilemnice, Vrchlabí, Jičín…)
Mladším žákům se jako tradičně velmi dařilo,
hráli 4 halové turnaje a ve všech zvítězili, starší
hráli 2 turnaje, kde skončili na 4. a 6.místě
Mladší žáci ještě odehráli na umělé trávě
v Železném Brodě přípravný zápas s Jabloncem
4:0 a vyhráli zde turnaj s těmito výsledky

FK Košťálov
FK Košťálov
FK Košťálov
FK Košťálov

Vratislavice
Dobrovice
Tanvald
Železný Brod

2:0
3:0
3:0
1:0

Dále jsme se zúčastnili dlouhodobého turnaje
starších žáků v Železném Brodě, kde jsme
odehráli tyto zápasy
FK Košťálov
FK Košťálov
FK Košťálov
FK Košťálov
FK Košťálov

VTJ Rapid
Ruprechtice
Pěnčín-Turnov
Semily
Železný Brod

3:3
0:1
1:2
2:4
3:6

Ve všech těchto zápasech jsme, ale nastupovali
s 6-9 mladšími žáky, které se snažíme zabudovat
do kádru starších žáků, kteří jsou bohužel
po podzimní části krajského přeboru na
posledním místě. Takže nás na jaře čeká hodně
práce a velmi těžký boj o záchranu.

Úspěšná sezóna stolních tenistů Sokola Košťálov
v mistrovských soutěžích r. 2009 – 2010
3.dubna 2010 ukončili stolní tenisté Sokola
Košťálov své mistrovské soutěže.Po půlročním
klání v Okresním přeboru 1.třídy mužů skončilo
naše „A“ družstvo mužů na pěkném 3.místě.
Toto naše „A“ družstvo reprezentovali hráči:
Muller Ivan, Škaloud Mirek, Leopold Mikuláš,
Ouhrabka Michal, Móro Jarda, Pastorek Milan.
„B“ družstvo mužů kombinované s ženami
soutěžilo v Okresním přeboru 2.třídy. Po třetí po
sobě tuto soutěž vyhrálo s právem postupu do
vyšší soutěže OP-1.Toto družstvo reprezentovali

hráči: Kobrle Jarda, Móro Jarda, Najbr Jiří, Flajšr
Tonda, Jůza Jiří, Hochman Zdeněk, Moravec
Leoš, Tůmová Renata, Prášková Vlasta.
Největší radost nám udělaly naše ženy,
které soutěžily v divizi Libereckého kraje,
kde obsadily krásné 3.místo z 10 účastníků
v soutěži.Velké díky patří hráčkám Vlastě
Práškové a Renatě Tůmové za reprezentaci
našeho oddílu v Libereckém kraji.
Též děkuji všem hráčům za předvedené výkony
v okresních soutěžích
Kobrle Jaroslav

Dětský karneval a hasičský bál v Kundraticích
Na mrazivou sobotu 23. ledna jsme připravili
tradiční dětský karneval a večerní bál. Obě
tyto akce by se neobešly bez podpory našich
věrných sponzorů, kterým patří náš srdečný
dík. Hlavními sponzory dětského karnevalu
jako každoročně bylo naše SDH, obecní úřad
a MS Skalice. Velké poděkování patří i našim
“mladým hasičkám”, které vyměnily sportovní
stejnokroje za něžně růžové šatičky a svým

předtančením zpestřily večerní bál.
Jsme moc rádi, že se vám u nás na bálech
líbí, o čem svědčí plná návštěvnost. Na další
setkání se můžeme těšit 20. března při II.
sousedském posezení pro starší a pokročilé.
S příznivci hasičského sportu se jistě setkáme
5.června na letním areálu při oslavách 120ti
let našeho sboru.
hasiči Kundratice

Dětský karneval 2010
27. 2. 2010 se v naší sokolovně konal tradiční dětský karneval – rej masek a odpoledne plné soutěží,
tanečků a zábavy. Sokolovnu zaplnilo přes 70 masek s početným doprovodem. Všichni se přišli
především bavit.
Ti starší se potěšili z radosti dětí a děti si zadováděly, zatančily a zasoutěžily. A kdo se karnevalu
zúčastnil, snad se opravdu nenudil.
Na úvod předvedly své vystoupení dívky z oddílu všestrannosti Sokola Košťálov a pak se již tancovalo
a soutěžilo. Soutěžních disciplín bylo při letošním karnevalu opravdu mnoho. Dívky i chlapci přenášeli
pytle, motali provázky, spolu s rodiči podlézali překážky, probíhali florbalový slalom, honili se za
pingpongovým míčkem. Každý si vyhrál sladkou odměnu. Své vystoupení nám předvedly i malé
a velmi šikovné břišní tanečnice. A všichni jsme obdivovali kouzelnici Veroniku, která nás ohromila
svým profesionálním vystoupením.
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A kdo vyhrál? Všechny masky byly krásné, nápadité a do detailů
propracované. Pro první cenu si na nejvyšší stupínek vylezl malý, roztomilý
sněhuláček a díky štědrým sponzorům byly oceněny všechny masky a nikdo
neodešel s prázdnou.
Snad se podařilo připravit pro děti i dospělé veselé odpoledne a my za
pořadatele jsme moc rádi, že jste přišli v hojném počtu a dobře se bavili.
Musíme poděkovat všem, kteří se na organizaci karnevalu podíleli:
Děkujeme pořadatelům:
občerstvení zajišťovali: Jiřina Stránská, Marie Lukešová, Ludmila Salabová,
Věra Seidlová, Luděk Šádek, Milan Šádek a Lenka Pospíšilová. Vstupenky
prodávaly: Jarmila Šádková, Zlatka a Romana Maryškovy. Šatnu obsluhovaly:
Alena Mórová, Petra Janatová a Nikola Pechánková. Karneval nafotili Nikola
Nosková a Martin Novák, s přípravou výzdoby pomohl Vladimír Klíma,
hudbu a část soutěží zajistil Miroslav Šmíd - DJ Slávek
A na závěr velké díky za finanční a věcné dary patří sponzorům:
Obecní úřad Košťálov, T.J. Sokol Košťálov, hasiči Košťálov, rybáři Košťálov,
Pekařství Bučkovi, Drogerie paní Jónová, Dřevovýroba Matějka, Pohostinství
Tulachovi, Autodoprava Karel Novák, Samoobsluha Mirka Koldovská,
Stánek Lukva - manželé Kvardovi, Petra a Karel Bubeníkovi, Marie a Václav
Šindelářovi, Jiřina a Jaroslav Polákovi, Jaroslav Kobrle, Bohumil Matura,

Z činnosti klubu „Vědomí Srdce“
I nadále se ve středu scházíme k relaxacím, a
to od 19:30 h.
Od ředitelky školy jsme získali místnost pro
klubovnu ve staré budově školy. Klubovnu si
pomalu dovybavujeme a dotváříme.
Zde se odehrávají i další naše akce. Zatím to
jsou jednou za měsíc klubová setkání. Činnost
těchto setkání je velice různorodá, od různého
tvoření až po přednášky a semináře zajímavých
lidí.
Příležitost má každý, kdo se s námi chce
podělit o své poznatky, zkušenosti nebo i
tvořivost.
Tyto akce jsou veřejné a zveřejněny ve vitrině
na náměstí, na www.kostalov.cz a nebo na
www.vedomisrdce.cz, kde máme veškerou
činnost klubu. V tomto pololetí se konaly a
budou konat tyto akce:
Klub leden: Feng Šu Vej (Energie pro zdravé
bydlení). Jarda Jisl
Klub únor: Výuka práce s kyvadlem. Milena
Koudelková
Klub březen: Malování kraslic voskovou
technikou. Helena Šubrtová

Dana Jónová, Jitka Bernatová, Kateřina Řeháčková, Jana Nosková, Daniela
Pastorková, Kateřina Šaldová, Pavla Vávrová
Příští rok se na Vás budeme opět těšit.
Daniela Pastorková, Katka Šaldová, Pavla Vávrová a Jaroslav Kobrle

Vystoupení kouzelnice

Klub duben: V pátek 23.4. přednáška hosta
klubu léčitelky Zdeny Štroblové z chaty Rozhled
v Krkonoších
Klub květen: Plánujeme vlakové výlety do
kvetoucího Českého ráje. Včas zveřejníme.
Klub červen: Výlet na Ameriku (Berounsko).
Společná akce s klubem Praha.
Naše setkání navštěvují lidé různých zájmů a
věku. Naší občasné nejmladší účastnici relaxací
Ilonce je 10 let. Praha se může pochlubit
79 letou Olinkou, která nechyběla ani na výletě
do Českého ráje. Však jí to ve fotogalerii na
www.vedomisrdce.cz klubu Košťálova nebo
klubu Prahy sluší. Přesvědčte se sami.
Tyto informace končím citátem, který mě
oslovil:
„Má-li člověk v duši světlo, vyzařuje z něho
krása. Vyzařuje-li z člověka krása, vládne v jeho
domě harmonie. Vládne-li v domě harmonie,
panuje řád v národě. Panuje-li řád v národě, je
mír na celém světě.“
Za sebe Vám všem přeji, ať z Vašich očí září
úsměv se světlem v duši.
Milena Koudelková

Malování kraslic voskovou technikou

Výuka práce s kyvadlem

TJ Sokol Kundratice si Vás dovoluje seznámit ve stručnosti s děním
v organizaci za uplynulý rok:
• Již na konci roku předminulého jsme po výroční členské schůzi konané
12.12.2008 prožili ještě několik akcí: Pohlazením po duši byl Vánoční
koncert, kde účinkovalo Peřimovské kvarteto v doprovodu Lukáše
Hrubého a po něm následovalo milé sousedské posezení s drobným
občerstvením. Na Silvestra proběhl tradiční fotbal.
• Po novém roce jsme stále pilně cvičili: maminky s dětmi, děvčata,
ženy, posilovna skvěle fungovala s hojnou účastí.
• Následující kulturní akcí byl Zástěrový bál, který se velice povedl,
neboť se každý, kdo přišel, hezky bavil. První místo v maskách vyhrála
rodina Cincibusova, za nejokázalejší převlek. Tombola byla již tradičně
losovaná s veselým a humorným doprovodem Jitky Valentové doplněné
mnoha komentáři.
• Naši malí Sokolíci s „tetou Jíťou“ obohatili svým drobným vystoupením
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Posezení s důchodci pořádané místními hasiči a dobrovolníky.
• Jirka Vejnar si připravil tři družstva v ringu a v Liberci velice pěkně
reprezentovali, neboť se dostali i na druhé místo. Dalším kolektivním
sportem byl florball, kde také získali krásné druhé místo. Je vidět, že
i klasický sport nezanedbáváme.
• Na čarodějnice jsme od školky šli lampiónovým průvodem na hřiště
k vatře.
• Děti prožily zajímavě zejména konec své cvičební sezóny, kde po
stopované kolem středu Kundratic a plnění mnoha úkolů dorazily až
ke Kovářovým, kde na ně čekalo kouzelné překvapení. Na rozeklaném
kaštanu vyrostly párky, a protože tento zázrak objevili děda Jirka a babička
Vlastička již dříve, tak už děda měl rozdělaný oheň a všichni jsme si párky
opekli a zajedli to babiččinými koláči a buchtami, na zapití byl čaj a káva.

• Druhou akcí byl výlet do Radostné země do Radvánovic, kde si to děti
maximálně užily.
• Pro všechny děti z okolí jsme připravili Dětský den plný pohádkových
bytostí, sladkostí a úkolů. Měl také docela pěknou účast, ale počasí mělo
velice proměnlivý charakter, pršelo mnohokrát jako z konve. I přesto to
bylo hezké. Nahlédněte na fotečky.
• O prázdninách proběhla nezapomenutelná akce v režii Zdeňka
Kopeckého a Františka Janaty a to fotbal Hořeňáci a Doleňáci, účast
sportovců, fanoušků a příznivců byla fantastická. Nejzajímavější ovšem
byla odměna pro vítěze, kterou z vlastních rukou předala paní starostkafotbalistu v gumákách. Tato trofej je putovní pohár a v současné době
je zrenovovaný Honzou Vavřenou (za to mu patří velký dík) a pečlivě
vystaven v místní hospodě. Večer následovala zábava až do pozdních
večerních hodin.
• Během konce prázdnin a začátku září za perfektní organizace Jitky
Valentové a přispěním maminek z doleního konce Kundratic došlo
k zprovoznění další místnosti bývalé školky, tentokrát bývalé ředitelny,
tato místnost doznala kouzelné přeměny. Je nově vymalovaná ozdobená
obrázky malovanými maminkami a krásným kobercem. To slouží pro
cvičení malinkatých dětiček s maminkami.
• Maminky s maličkými dětičkami chodí cvičit pod vedením Dariny
Janouškové s novou sezónou vždy ve středu dopoledne. Z centrály
ČASPV z Liberce máme zapůjčenou soupravu pro toto cvičení a díky
dotaci jsme zakoupili i mnohé další pomůcky. Dominantu místnosti tvoří
bazének s míčky a skluzavkou. Tímto vznikla další cvičební skupina.
• 12.12.2009 byla v sále bývalé školky tradiční výroční schůze
a 28.12.2009 se uskutečnil, též v kunratickém sále, Vánoční koncert.
31.12.2009 se hrál na hřišti Silvestrovský fotbal.

Kroužek břišních tanců
Od září 2010 bude zahájena činnost druhého kroužku břišních
tanců, tentokrát pro začátečnice od 5 let. Rodiče dívek se mohou
hlásit už teď u p. Marcely Věrné na tel.: 737 789 359 a Zlatky
Maryškové tel.: 604 638 753.

Na všech připravovaných akcích se těšíme na pěknou shledanou s Vámi.
Mgr. Pavlína Hejsková

O Hasičském bále v Libštátě, mažoretkách a muzice
Po dlouhém čase jsme s ženou navštívili zábavu, Hasičský bál v Kulturním domě Libštát (20.
únor 2010). K tanci hrála kvalitně skupina Sonet RNDr. Jiřího Jíny. Na rozdíl od jiných kapel,
které na zábavách vystupují, měla hudba jen kratičké přestávky, interpretovala písně, na něž se
dalo velmi dobře tančit (walz, tango, polka, valčík, latinskoamerické tance, „ploužáky“, moderní
skladby apod.) a výrazně tak přispěla k úrovni bálu. Na tom se shodli všichni přítomní. Parket byl
stále zaplněn tanečníky. Mile překvapily také košťálovské mažoretky organizované Spolkem pro
kulturu v Košťálově. Starší dámy se převlékly do slušivých oblečků uklízeček a v lehkém tónu, aby
byla sranda, předvedly své vystoupení. Začínalo se tedy s humorem a svěže. (Potěšitelné je, že jim
vyrostly zdatné konkurentky v Kundraticích.) V závěru vystoupení si každá tanečnice vyhlédla
partnera a roztančila s ním sál. Snaha aktivně se bavit – a bavit druhé – je příznačná pro členky
spolku a provází celou jeho činnost. Je to chvályhodná výzva hodna následování.

FK Košťálov Vám představuje nový klubový
znak, jehož autorem je Lukáš Kmínek, vnuk
zakládajícího člena klubu Jiřího Josky st.

J. Vávra

Český rybářský svaz MO Košťálov
Zpráva hospodáře za rok 2009
Organizační činnost členů výboru MO v roce 2009 byla následující:
Listopad 2008 zajištění pracovní schůze, slovení pstruhů pro líheň Semily,
vápnění rybníků, kácení stromů ve Studenci a úklid před zimou. Prosinec
prodej vánočních kaprů a sekání ledu. Leden sekáni ledu, kácení stromů
ve Studenci, prodej povolenek a školení nových členů. Únor příprava
plesu, prodej povolenek v Nedaříži a Lomnici. Březen výroční členská
schůze, prodej povolenek, dovezení línů malá voda slovování potoků
Pohořský, Roztocký. Duben dovoz kaprů malá voda, línů Levínská
Olešnice, vysazování plůdku Po, prodej povolenek, vápnění rybníků
a úklid po zimě, výlov Nové Vsi a vysazení K1, slovování chovných
potoků, Valdický, Straňákův, Vrchovina, Svojek, Kružský, Olešnický,
Roztoky přítoky, zajištění zlaté udice mládeže ve Studenci. Květen,
Účast dětského rybářského kroužku na územní soutěži v Pardubicích,
vyměření pozemku v Levínské. Olešnici., úprava terénu atd., slovení
Popelky, dovoz a vysazení plůdku Pd, Si a zajištění závodů mládeže.
Červen údržba rybníka v Nové Vsi, školení nových členů dovoz amurů
do M. V. Červenec oprava auta dovoz a vysazení plůdku Pd z Letohradu.

Srpen dovezení kol od maringotky, přívod el. Září převoz maringotky
a její úklid, sečení trávy Břízky úklid laviček. Říjen úklid rybníků před
zimou, oprava areatorů, sekání hráze v Lev. Ol. dovoz Pd. a kapra do malé
vody. Při slovovaní chovných potoků bylo sloveno 8 030 ks po, 820 ks
pd, 843 ks si, cena slovených ryb činila 62 885 Kč. Zarybňovací plán byl
splněn. Při podzimním slovování generačních pstruhů pro MO Semily
se vytřelo 60 tisíc jiker.Pro splnění zarybňovacího plánu bylo v roce 2009
sloveno 33 km chovných potoků a zakoupeno 50 tisíc plůdků Po, 40 tisíc
Pd, 10 tisíc Si cena plůdku 24 tisíc Kč. Při práci na pstruhovém revíru
bylo odpracováno 963 brigádnických hodin.
Úlovky voda pstruhová Voleška revír 453 088.
Po 377 ks 141,5 kg, Pd 216 ks 84,7 kg, Si 54 ks 18,5 kg, lipan 13 ks 3,6 kg,
okoun 3 ks 1,1 kg. Celkem 663 ks 249,4 kg. Průměrný úlovek 41 ks 15,4 kg
na jednu vydanou povolenku. Největší pstruh 46 cm 1,06 kg, ulovil
p. Ivan Zikeš
PETRŮV ZDAR PRO ROK 2010 PŘEJE HOSPODÁŘ.
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„Když Vám hraje Táboranka“
Ve stručnosti podáváme přehled o současné činnosti košťálovské
dechové hudby:
Začátkem ledna jsme s Táborankou i letos hráli společně s hořickou
kapelou Ego na velkém mysliveckém plese ve Valdicích, 16.března
také k tanci v lomnické sokolovně a 18. března jsme si vyjeli na „výlet“
do západočeského Holýšova (u Plzně), kde naše písničky poslouchal
vyprodaný sál (přes 500 diváků) kulturního domu.
Hlavní úsilí v prvních letošních měsících jsme ale věnovali přípravě
nového CD, které se v těchto dnech právě natáčí, opět ve studiu Českého
rozhlasu v Praze-Karlíně a opět s osvědčenou trojicí: hudebním režisérem
Milanem Volfem, zvukovým mistrem Karlem Fislem a producentem
– kapelníkem známé Veselky - Ladislavem Kubešem. Můžeme už nyní
prozradit, že cédéčko bude obsahovat 20 (!) nejvíce Vámi žádaných
skladeb a jednu novinku – překvapení: text k titulní polce „Když nám
hraje Táboranka“ napsal speciálně pro Táboranku známý „cimrmanolog“
Miloň Čepelka. Jsme moc zvědaví, jak se Vám bude líbit!
Druhým vrcholem letošní sezóny bude již 19. ročník soutěže „O
zlatou křídlovku“, v letošním roce je to zároveň Mistrovství České
republiky dechových hudeb. Košťálovská TÁBORANKA se na něj jako
jediná z libereckého kraje kvalifikovala a 22.-23.května bude soutěžit
o prvenství mezi 8 nejlepšími českými a moravskými orchestry. Soutěž
se koná na Moravě v centru slovácké dechové hudby a úrodných vinic

Táboranka ve Špindlerově Mlýně

z nahrávacího studia

z nahrávacího studia
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- v Hodoníně, tak držte palce, ať tuto po všech stránkách náročnou akci
přežijeme! No a týden před mistrovstvím se na Vás těšíme v domácím
prostředí – na oslavě 115. výročí založení SDH na bývalém házenkářském
hřišti či v košťálovské sokolovně (podle počasí), kde Vás svým humorem
pobaví i dobře známý hlasový imitátor a komik Václav Faltus. O hasičské
oslavě se podrobně píše na jiném místě Košťálovských novin.
Pak už následuje šňůra několika desítek akcí přes celé léto (viz.
předběžný přehled níže). Přes zimu pravidelně zkoušíme a i letos jsme
pro naše posluchače připravili hned několik novinek, které můžete slyšet
v dechovkových hitparádách. Kapelu jsme opět omladili, nemůžeme ale
prozrazovat všechno, srdečně Vás všechny zveme na naše vystoupení,
na kterých hrajeme často i písničky na přání. Na některé koncerty ve
vzdálenějších místech pojedeme autobusem a případné zájemce z Vašich
řad mile rádi vezmeme s sebou.
A již se všichni těšíme na 8. ročník Oblastní přehlídky dechových hudeb
v Košťálově. V sobotu 4.září přivítáme na hasičském areálu lomnické
mažoretky (1.vícemistryně Evropy 2009), DH Broďanku ze Železného
Brodu, Mělničanku z Mělníka, domácí Táboranku s Jiřím HELÁNEM
– původním zpěvákem Moravanky a současným hlavním protagonistou
Moravěnky z Brna. Jako hlavní host letos vystoupí špičková dechová
hudba TÚFARANKA ze Šakvic, hrající opravdu srdcem a pyšnící se
titulem absolutní Mistr Evropy v dechové hudbě 2005 (profi kategorie)!
Pro úplnost uvádíme letošní zatím neodehraná
TÁBORANKY (aktuálně na www.taboranka.cz):
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vystoupení

Praha-nahrávání CD (Studio ČR Praha-Karlín)
Čarodějnice Vysoké n.J.
Jičín 9.00 Valdštejnovo nám., 11.00 Lidické nám.
SDH Košťálov 115let s Václavem FALTUSEM
Lysá nad Labem-Myslivost(výstava) (10.30-15.30)
Zlatá křídlovka - Mistrovství ČR v Hodoníně
Vtelenská dechparáda (14.00)
Radim sjezd rodáků Táboranka + Sonet
Janské Lázně-promenádní koncert (14.00)
Sjezd rodáků Slaná u Semil (9.30)
Levínská Olešnice - sjezd rodáků + SDH (14.00)
Sjezd rodáků Tatobity (9.00 koncert)
L.Bělohrad-zámecký park-Slavnosti Pod Zvičinou
(14.00)
Hořice-Smetanovy sady-koncert (15.00)
Mělník- Sjezd rodáků-přehlídka
Špindlerův Mlýn -poutní koncert-nám.
(13.00-15.00)
Lázně Velichovky-promenádní koncert (14.00)
Lázně Bělohrad-promenádní koncert (15.00)
Jilemnice – Krakonošovy letní podvečery (16.00)
Odpoledne s Táborankou-Klepanda (14.00)
Špindlerův Mlýn-před hotelem Hradec
(14.00-16.00)
Lázně Bělohrad-přehlídka dechovek (13.00)
Odpoledne s Táborankou-SDH Nová Ves
(14.00)
Špindlerův Mlýn-před hotelem Hradec
(14.00-16.00)
Samšina - Párty s českou písničkou (14.00-17.00)
Košťálov -VIII. Přehlídka dech.hudeb (13.30)
Broďanka, Mělničanka,Túfaranka,
Táboranka+Jiří HELÁN
Špindlerův Mlýn-před hotelem Hradec
(14.00-16.00)
Jablonec n.N.-Eurocentrum-taneční odpol. s
Karlem HEGNEREM(14.00-18.00)
Památka zesnulých (2xLomnice+N.Ves) 13.30
Košťálov - Rozsvěcení vánočního stromu (15.30)

WWW.PRACESEMILY.CZ
Dovolte, abychom Vás informovali o unikátním projektu, který právě
uvádíme do provozu. Vzhledem k současnému stavu ekonomiky
a narůstající nezaměstnanosti chceme naším projektem podat
pomocnou ruku všem lidem, kteří hledají zaměstnání.
Na webových stránkách PraceSemily.cz, které spolupracují s místním
úřadem práce a jsou denně aktualizovány, jsou umístěny nabídky
pracovních míst všeho druhu. Vše je bezplatné a časově méně náročné
než vystávání v dlouhých frontách na úřadech práce. Výhodou je
i možnost okamžitě kontaktovat zadavatele inzerátu prostřednictvím
krátkého formuláře.
Pokud Vás zajímají podrobnější informace, nahlédněte prosím na
webové stránky nebo nás přímo kontaktujte.
S pozdravem Jan Lenčo | www.pracesemily.cz
JOBOPOLY s.r.o. | IČ: 28708482 | www.jobopoly.cz
tel.: +420 607 630 403

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KOŠŤÁLOV
Srdečně zveme milovníky dechové hudby do sokolovny
na jarní pobavu při dechovce - hrát bude Jablonečanka
z Jablonce nad Nisou.

Sobota 17. dubna 2010, od 15h do 21h
Sokolovna Košťálov. Občerstvení zajištěno
Srdečně Vás zvou Sokolové z Košťálova

Inzerce
Prodám parcelu v zahrádkářské kolonii nad Octárnou. tel. 733184655.
PRODÁM RODINNÝ DŮM v Košťálově,
v pěkné lokalitě (jižní strana) se zahradou
Cena dohodou
Kontakt:
mob. tel.: 739 460 927
(volejte pouze v době od 19 do 20 hodin)

HOSTINEC ŠKVÁROVNA v Košťálově
(na areálu centra volného času)
zve k občerstvení a posezení.
- obědy, večeře (hotová jídla i minutky)
- oddělený prostor pro kuřáky a pro nekuřáky
- venkovní posezení, prodej i přes okénko
- možnost zajištění např. rodinných oslav nebo firemních akcí
- fotbálek, šipky
Otevřeno denně od 11:00 - 22:00
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Společenská rubrika
NARODILI SE:
v prosinci 2009
Jitce a Jaromíru JONOVÝM syn JAKUB
v lednu 2010
Michaele a Daliboru HAVLÍKOVÝM dcera ELIŠKA
Jiřině a Jiřímu HAVRDOVÝM dcera MICHAELA
Janě a Lukáši KMÍNKOVÝM syn ONDŘEJ
Janě SIMANDLOVÉ syn QUIDO
Petře a Petru KRČÍKOVÝM dcera BEATRIX
v únoru 2010
Zuzaně a Ladislavu BUBENÍKOVÝM dcera NATÁLIE
Dagmar LUKEŠOVÉ syn STANISLAV
v březnu 2010
Zuzaně MATUROVÉ a Danielu
MATTAUSCHOWITZOVI dcera NIKOLA
Daniele GÁBEROVÉ dcera DANIELA

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Významné životní jubileum oslavili v prosinci 2009 a v
lednu, únoru, březnu 2010 tito naši spoluobčané:
KUBÁTOVÁ Vlasta
ŠINDELÁŘOVÁ Zdeňka
CHYMKOVÁ Dana
LUŽNÁ Helena
VANCLOVÁ Růžena
KOVÁŘ Josef

JAK ROSTOU NAŠE TROJČÁTKA
Co nového u trojčat?
Holky zase trochu poporostly i když
své vrstevníky ještě nedohnaly. Moc se
jim líbilo hraní v letošním sněhu, ale
teď už se těší na to skutečné jaro. Doma
je teď jejich nejoblíbenější činností
neustálé sundávání bačkůrek a ponožek
a někdy i tepláků, bohužel oblékání je

už na mamce a na tetě Věrce. Zábavné je
naopak, když se jich ptáme, která je která
a ony celkem spolehlivě ukazují na tu
správnou ségru, včetně sebe ... a spletou
se podstatně méně než táta.
Všechny čtenáře zdraví Hodně holek a 1 táta
z Kundratic.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Zdeňkou Šindelářovou.
Děkujeme všem sousedům a známým, kteří nám projevili soustrast.
Rodina Šindelářova

OPUSTILI NÁS:
Od listopadu 2009 do února 2010 nás navždy opustili
naši blízcí, přátelé a spoluobčané:
Růžena BÍLKOVÁ
Ludmila VÍTOVÁ
Josef LIBÁNSKÝ
Václav ŠVEC
Františka RIEGROVÁ
Bohumil BABEC
Jiřina KOVÁŘOVÁ
Zdeňka ŠINDELÁŘOVÁ

Chci poděkovat touto cestou elektrikáři p. Karlu Čermákovi z Košťálova za rychlost,
ochotu a obětavost při opravě a výměně porouchaných akumulačních kamen v jednom
z bytů v DPS. Za celou dobu, po kterou v košťálovském domě s pečovatelskou službou
pracuji, jsem se nesetkala s takto rychle, kvalitně a bez urgencí provedenou prací.
Mirka Koldovská, pečovatelka v DPS

Inzerce
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
POŘEZ A ÚKLID PALIVOVÉHO DŘEVA
pro Vás zajistí Ondřej Buček
tel.: 732 770 735

Půjčovna strojů na čištění koberců
objednávky na tel.: 603 975776
Půjčení stroje Kärcher PUZZI 100 Super:
220,- Kč / den

V sobotu 13. 2. 2010 na Obecním úřadě v Košťálově se konal slavnostní obřad
k diamantové svatbě manželů Heleny a Františka Lužných z Košťálova.
K šedesáti letům společného života přišla oslavencům pogratulovat rodina a s přáním
všeho nejlepšího se připojila i starostka, pracovnice z OÚ a zástupci SDH Košťálov.
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