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Z jednání
zastupitelstva
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu
1+1 v č.p. 182 (po Pilařových) paní Marcele
Matulíkové s rodinou , trv. bydl. Libštát č.p.
196.
Bylo schváleno vypracování projektové
dokumentace na vybudování dřevěného altánu
za budovou základní školy.
Schváleno bylo uzavření Darovací smlouvy
na uložení „povodňového odpadu“ a návrh
na uzavření smlouvy o bezúročné půjčce. Obě
smlouvy vyplývají z usnesení č. 142/10, které
zní: Jako formu pomoci obcím postiženým
povodněmi z 7. srpna 2010 zastupitelstvo
schvaluje slevu a půjčku na poplatek za
odpad z povodní uložený na skládce Marius
Pedersen umístěné v katastru obce Košťálov
podle níže uvedených pravidel: Částka přijatá
od provozovatele skládky zvlášť evidovaná
jako povodňový zpoplatněný odpad bude celá
na základě žádosti původce odpadu (obce
postižené povodní) vrácena po podpisu dále
uvedené dohody o půjčce. Na základě tohoto
rozhodnutí zastupitelstva je pro postižené obce
schválena sleva ve výši 40%. Na 60% částky
poplatku za uložení odpadu bude s postiženou
obcí uzavřena dohoda o bezúročné půjčce Obce
Košťálov obci postižené povodní se splatností
do 30. 09. 2014. Sleva ve výši 40% se týká pouze
povodňového odpadu, kdy původcem odpadu
jsou obce postižené povodní ze 7. 8. 2010 do
výše celkově 6 000 tun odpadu uloženého na
košťálovskou skládku. Zastupitelstvo Obce
Košťálov po projednání schvaluje Smlouvu
o poskytnutí finančního daru ve výši 427 164 Kč
městu Hrádek nad Nisou. Darovaná částka
bude použita na obnovu Mateřské a Základní
školy Donín, které byly postiženy povodní
a kde je město Hrádek nad Nisou zřizovatelem.
Dále zastupitelstvo obce Košťálov schvaluje
po projednání Smlouvu o půjčce mezi
městem Hrádek nad Nisou (dále jen dlužník)

Máte psa?
Nezapomněli jste za něj zaplatit
správní poplatek? Uhradit ho lze
do pokladny OÚ

Před odjezdem na III. sousedské posezení do Kundratic (foto K. Skalský)

a obcí Košťálov (dále jen věřitel), kde věřitel
poskytuje bezúročnou půjčku dlužníkovi ve
výši 640 746 Kč se splatností do 30.9.2014. Obě
strany se dohodly na jednorázovém splacení
závazku v nominální výši do uvedeného data.
Obě smlouvy byly schváleny všemi hlasy.
Místostarosta Milan Havlík navrhl prověřit
možnost změny dodavatele elektrické (silové)
energie a plynu pro všechna odběrná místa
ve správě obce Košťálov a její příspěvkové
organizace. Navrhl pro tuto akci využít
bezplatných služeb Ing. Petra Junka z Vlčic
u Trutnova.
Zastupitel RNDr. Jiří Jína poukázal na špatný
stav interiéru kostela v Košťálově, navrhl
jednat s majitelem Farním úřadem, farářem
p. Sládkem o řešení a o případné žádosti
o poskytnutí dotace na opravu.
Starosta předložil zastupitelstvu fakturu
v celkové výši 223 949 Kč za zhotovení nábytku
do knihovny Košťálov, které provedla firma
Ing. Miroslav Cincibus z Kundratic. Důvodem
předložení fakturace bylo značné překročení
původně navržené ceny (původně cca 160 tis.
Kč). Zastupitelstvo po projednání schválilo
UPOZORŇUJEME nájemníky obecních
bytů, že změnu dodavatele (silové)
elektrické energie, popřípadě plynu
je nutné dopředu konzultovat na
Obecním úřadě v Košťálově.

s výhradami úhradu této faktury.
Zastupitelé se zabývali přípravou rozpočtu Obce
Košťálov na rok 2011. Byly navrženy investiční
a rekonstrukční akce, které budou do návrhu
rozpočtu zapracovány. Jedná se například
o výstavbu budovy a zázemí technických
služeb, zahájení stavby hasičského areálu
Pod Kozlovem, oprava vpusti u žel. viaduktu
nad Mórovými, zpevněná plocha – terénní
úpravy mezi bytovými domy, oprava můstku
přes Stružinecký potok, oprava kanalizace
u č.p. 133 (Stáňov), vybudování chodníčku
mezi kůlnami u Barevny a Kundratickým
potokem (cyklostezka), asfaltování části
komunikace u Kuchařových a k Voborníkovým
v Kundraticích, na Čikváskách u Zumrových
a u Kocourových. Dále budou v návrhu
rozpočtu prostředky na nákupy pozemků, na
projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV,
opravy osvětlení a obecního rozhlasu, řešení
zdrojů vody, nákup úklidového stroje (s dotací),
opravy vodovodu pod Babcovými a výměny
23 ks šoupat. Zvažována bude i instalace
zpomalovacího semaforu v Kundraticích
a oprava části vodovodu tamtéž. Zastupitelé
se také seznámili s již došlými žádostmi
o příspěvek na činnost organizací a spolků
v obci i mimo ni.
Zastupitel Karel Čermák upozornil na množící
se stížnosti občanů na průjezdy vozidel po
místní komunikaci pod dvanáctibytovkami.
pokračování na str. 2

Zastupitelstvo se na svých únorových
zasedáních zabývalo těmito body:

Celoplošná
deratizace
15. 4. - 15. 5. 2011
Zastupitelstvo obce Košťálov na
svém zasedání dne 28. 3. 2011
rozhodlo o provedení celoplošné
deratizace
v obci.
Deratizaci
provedou odborní pracovníci ﬁrmy
Sdružení 3D Vrchlabí v období od 15.
4. 2011 do 15. 5. 2011.
Na Obecním úřadě v Košťálově
můžete hlásit zvýšený výskyt myší
a potkanů na konkrétních místech
nejpozději do dvou dnů ode dne
zahájení celoplošné deratizace.
K usnadnění úspěšného hubení
myší a potkanů a k omezení jejich
nového výskytu je nutno provést
ve vlastních nebo spravovaných
objektech tato všeobecná opatření:
a) Vyčistit objekty od všech
nepotřebných předmětů.
b) Udržovat objekty v čistotě
a pořádku, aby nemohly potkanům
a myším poskytovat úkryt nebo
obživu.
c) Uskladnit nebo urovnat ostatní
předměty tak, aby byly přehledné
a snadno přístupné pro založení
hubící návnady.
d) Odpadky těch druhů potravin,
které nelze jinak hospodářsky
využít, ukládat do sběrných nádob
tak, aby byl zamezen přístup
potkanům a myším k tomuto zdroji
obživy.
e) Ukládat potraviny a krmivo tak,
aby k nim potkani a myši neměli
přístup.
f) Otvory, vedoucí k zahnízdění
potkanů v objektech, je nutno před
ukončením hubení opravit.
g) Umožnit pověřeným pracovníkům
provádějícím deratizaci (pracovníci
ﬁrmy Sdružení 3 D, Vrchlabí, Na
Bělidle 503, tel. 499 406 261,
603 861 502, 606 602 237) vstup do
objektů a položení nástrah.
Likvidaci nalezených uhynulých
potkanů a myší zajistí ﬁrma
Sdružení 3D Vrchlabí, která bude
v dané lokalitě deratizaci provádět.
Jiné způsoby likvidace uhynulých
zvířat jsou nepřípustné. Zdůrazňuje
se zákaz odkládání těchto zvířat do
odpadkových nádob či košů, nebo
na místa veřejně přístupná.
OÚ
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Starosta PaedDr. Janata seznámil zastupitele
s možnostmi řešení situace, kdy při zápisu
dětí do Mateřské školky může být překročena
kapacita zařízení a bude třeba zřídit ještě jedno
oddělení nebo případně neumístit všechny
děti. K řešení se zastupitelé vrátí na příštích
jednáních, kdy budou známy počty dětí
u zápisu do MŠ.
Místostarosta
Milan
Havlík
předložil
zastupitelstvu výčet nejdůležitějších oprav,
které musí být provedeny před zahájením
letní sezony na koupališti a v kempu. Jedná
se především o opravu průtokových ohřívačů
teplé vody v placených sprchách, přivedení
vody ke skluzavce, vytvoření nástěnné mapy
Košťálova, výsadbu několika dřevin v místě
pokácených jehličnanů a drobné zednické
a truhlářské práce.
Zastupitelstvo schválilo uzavření nové
komplexní pojistné smlouvy majetku Obce
Košťálov u pojišťovny Kooperativa. Majetek
v pojistné hodnotě cca 225 mil. Kč byl pojištěn
za 74 848 Kč ročního předepsaného pojistného.
Dále místostarosta Havlík informoval
zastupitele, že provedl změnu u pojištění vozidla
Citroen Berlingo z původního předepsaného
pojistného za povinné ručení a havarijní
pojištění z 22 227 Kč u České pojišťovny na
5 829 Kč u pojišťovny UNIQA.
Zastupitelstvo sjednotilo platby za dovoz
i donášku obědů z jídelny ZD v Kundraticích
nebo Základní školy Košťálov do Domu s peč.
službou i na soukromé adresy potřebných
občanů. Uvedená cena 12 Kč za jednotku se
nemění, ale pouze sjednocuje pro všechny
typy donášky i dovozu. Z důvodu nárůstu cen
energií a pracích prostředků se zvyšuje cena za
praní 1 kg prádla v rámci pečovatelské služby
z 30 Kč/kg na 50 Kč/kg prádla. Ostatní platby
zůstávají v nezměněné výši schválené v roce
1999. Platnost tohoto opatření je od 1.4. 2011.
Místostarosta Milan Havlík a starosta PaedDr.
Miloslav Janata informovali zastupitele, že
byla oslovena firma TEWICO, která vyhrála
v minulém roce výběrové řízení na zřízení
bezdrátového
rozhlasu
v Kundraticích,
aby předložila nabídkovou cenu za zřízení
bezdrátového rozhlasu pro Košťálov a dále pro
Čikvásky a Valdice (zde pokud bude zajištěn
dosah bezdrátového vysílání z budovy OÚ).
Místostarosta dále podrobně informoval
o průběhu dohodovacího řízení k dohodnutí
stanovisek uplatněných k Návrhu Územního
plánu Košťálov, které se uskutečnilo 16. února
2011 v zasedací místnosti OÚ za přítomnosti
dotčených orgánů (Jaromír Mejsnar a Jiří
Lánský oba z MěÚ Semily, oddělení územního
plánování,
Ing. Miroslava
Kocourková
z KÚ Lib. kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, Vladimír Mařan z KÚ Lib. kraje,
odbor územního plánování a stavebního řádu,

Emílie Hradecká a Ing. Helena Militká z MěÚ
Semily, odbor životního prostředí, za Obec
Košťálov PaedDr. Miloslav Janata, starosta obce
a místostarostové Lenka Cincibusová a Milan
Havlík). Starosta uvedl, že nelze souhlasit
s některými formulacemi zápisu a především
s nezařazením některých pozemků tak, jak bylo
zastupitelstvem požadováno. Místostarosta
Milan Havlík tyto plochy změn – pozemky
specifikoval:
Plocha SV-Z4 (dolní část Košťálova, nad
křižovatkou, majitelé Bucharovi), požadujeme
dodržet původní rozsah uvedený v žádosti,
je to nutné kvůli přístupu na pozemek a pro
budoucí vhodné zastavění a obhospodařování
plochy.
Plocha VZ -25 (východně od TV vysílače,
majitel Jiří Chymek). Na pozemku trvá zájem
majitelův i zastupitelstva, jedná se o jižní
stranu, vhodnou k zastavění – v budoucnosti
jistě bude zastavěna i plocha mezi tímto
pozemkem
a současným
zastavěným
územím. Zastupitelstvo navrhuje zpracování
urbanistické studie celé plochy k zastavění
a provedení změny přístupové komunikace
v návrhu územního plánu.
Plocha VL-Z52 (pozemky za lisovnou
plastických hmot Creaplast pod žel. tratí,
majitel PaedDr. Miloslav Janata). Zastupitelstvo
důrazně trvá na navrhovaném určení plochy,
tzv. plocha průmyslového využití (přesněji
plocha smíšená výrobní s lehkou výrobou
a skladováním). Takovou plochu na žádném
ze tří katastrů Košťálov nemá a její stanovení
je nezbytné pro budoucí perspektivní rozvoj
celého území z hlediska zaměstnanosti, kupní
síly atd. Daný prostor je umístěn v oblasti,
kde se již průmyslový objekt vyskytuje (je
třeba opravit chybu v návrhu ÚP ), navržená
plocha je přístupná po silnici II. a III. třídy
a svým umístěním zásadně neovlivňuje
plochy určené k bydlení nebo rekreaci (zde
je formulace uvedená v zápise z jednání na
str. 7 mylná). Obec Košťálov navrhuje o ploše
dále jednat, např. plochu (potenciální stavbu)
vymezit regulativy. Nelze proto souhlasit, že
dojde k narušení krajinného rázu už proto,
že k návrhu regulativů dosud nedošlo a navíc
pohledové poměry v dané oblasti spíše
budoucí stavbu skrývají než obnažují. Rovněž
není pravda, že pro podobné účely lze využít
plochy brownfields, všechny v Návrhu ÚP
svoje využití mají navrženo.
Plocha SV-Z75 ( Podkamínka, východně od
nemovitosti p. Josefa Davida, majitelé manželé
Tomkovi). Zde Obec trvá na schválené žádosti
ve stanovení dle původního na dohadovacím
řízení uvedeného - lichoběžníkového, nikoli
obdélníkového tvaru, zápis se zákresem č. 5
plochu stanovuje nepřesně, je třeba provést
zpřesnění.
Plocha SV - Z74 (Podkamínka nad nemovitostí
p. Josefa Davida, majitel p. Kolman) Obec
Košťálov trvá na původním umístění stavby,

přístup na pozemek může být částečně řešen
lesní cestou po pozemku majitele p. Kolmana.
Pozemek 1192/1 v k.ú. Košťálov - zastupitelstvo
na základě žádosti ze dne 10.1.2011 žádá
o zařazení mezi pozemky vhodné pro
individuální bytovou výstavbu - vybudování
mobilheimu.
Zastupitelstvo se na svých březnových
zasedáních zabývalo těmito body:
V prvním bodě se zastupitelé ve vystoupení
Ing. Jiřího Seidla seznámili se záměrem
firmy Stribog vybudovat v oblasti vrchu
Na Končinách (kóta 578 m n. m.) v k.ú.
Kundratice dva až tři stožáry větrné elektrárny
o jmenovitém výkonu po 2MW. V této fázi
se ucházejí o předběžný souhlas obce. Poté
provedou nejprve měření síly a stálosti větru
v dané lokalitě a vyhodnocení efektivity.
Již nyní firma nabídla v případě úspěšného
dokončení stavby a uvedení do provozu 150 +
20 tis. Kč za každou elektrárnu jako příspěvek
do rozpočtu obce a sídlo provozující firmy
v Košťálově. Dotazy zastupitelů směřovaly
k hlukové zátěži, připojitelnosti do distribuční
sítě, způsobu čerpání z rezervního fondu na
likvidaci elektrárny po ukončení provozu,
narušení krajinného rázu, výše odměny pro
obec, stanovení ochranného pásma elektrárny
atd. Zástupce na všechny dotazy odpověděl,
pro zájemce z řad zastupitelů bude připravena
exkurze na takové elektrárně v Krušných
horách a poté se ke konečnému stanovisku
zastupitelé vrátí na jednom z příštích zasedání.
Starosta informoval zastupitele o obsáhlých
jednáních s Policií ČR a odborem dopravy
MěÚ Semily o regulaci tranzitní dopravy přes
Letnou. Umístění dopravních značek Obytná
zóna není vhodné (především z důvodu zákazu
parkování mimo vyznačená parkoviště).
Po konzultaci u uvedených institucí bylo
navrženo umístit na oba vjezdy značku Průjezd
zakázán a Snížená rychlost na 30 km/h a na
vjezd od Semil a u mostu přes Olešku z druhé
strany umístit dopravní značku Zákaz vjezdu
nákladních automobilů. V návaznosti na toto
řešení jednal starosta s policií o zvýšeném
dohledu nad dodržováním uvedeného
dopravního značení.
Zastupitel Miroslav Doškař seznámil
zastupitele s výčtem nutných oprav a instalací
na vodovodu v Kundraticích po provedené
prohlídce. Jedná se především o instalaci
vodoměrů za prameniště a u kravína, zřízení
šachet v uvedeném prostoru pro uzávěry
(šoupata) atd. Také upozornil na nutnost jednat
o úpravě vlastnických práv na prameništi ve
Valdicích. Starosta přislíbil se problematikou
zabývat. Dále zastupitel M. Doškař navrhl
zaslat dopis těm majitelům luk a travnatých
ploch, kteří neprováděli pravidelné sečení
a úklid trávy v minulém roce, s výzvou
k nápravě v letošním roce a upozorněním, že

se jedná o jejich zákonnou povinnost.
Místostarosta Milan Havlík předložil návrh
na uzavření smlouvy o dodávce silové energie
a plynu pro všechna odběrná místa Obce
Košťálov a její příspěvkové organizace Základní
a Mateřská škola. Podkladovou dokumentaci
pro výběr nejvhodnějšího dodavatele zpracoval
Ing. Petr Junek, bytem Vlčice 205. Jako
nejvýhodnější dodavatel energií byla vybrána
firma RSP Energy a.s., Tržiště 366/13, Praha
1. Dle dokumentace a porovnáním s cenami
konkurence by mělo být dosaženo na všech
odběrných místech celkové roční úspory přes
170 tis. Kč.
Místostarosta Havlík dále předložil
návrh uzavření smlouvy s firmou TEWICO
systems, s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové
485/66 Liberec 7, na dobudování bezdrátového
rozhlasu v Košťálově, Čikváskách a Valdicích.
Hodnota zakázky činí 556 044 Kč s termínem
dokončení do 10.4.2011. Firma byla vybrána
ve výběrovém řízení už při realizaci první
etapy v Kundraticích. Zastupitelé se mohli
s nabídkou seznámit v předem zaslaných
materiálech. Uzavření smlouvy bylo schváleno
všemi hlasy.
Dalším bodem bylo projednání
případného nákupu dvou domů od
Zemědělského
družstva
Košťálov
za
přítomnosti předsedkyně p. Jaroslavy Vávrové.
Úvodem starosta sdělil, že zastupitelstvo mělo
zájem jednat s celým představenstvem družstva
a že společné jednání obou kolektivních
orgánů o podmínkách případného prodeje
by bylo vzhledem k jednacím řádům obou
orgánů vhodnější než pouze účast předsedkyně
družstva. Nejdříve byl stručně projednán
technický stav domu č.p. 139 (bývalá prodejna
textilu Sluníčko), jak uvedl zastupitel Karel
Čermák, který se také účastnil prohlídky, dům
je v krajně zanedbaném stavu a je nutná jeho
generální rekonstrukce včetně nadzemních
podlah, plyno a elektrorozvodů, střechy
a fasády. Dům má podle účastníků prohlídky
(PaedDr. Janata, Havlík, Doškař, Čermák) spíše
zápornou hodnotu, cenu má pouze pozemek,
na kterém dům stojí. Rozhodnutí o nákupu
domu bylo po dohodě s předsedkyní družstva
odloženo o měsíc. Druhou stavbou, kterou
nabízí k ZD k prodeji je objekt č.p. 150 (budova
bylinkárny). Budova je v dobrém stavu, pouze
zastupitel Zd. Kopecký se dotazoval na stav
střechy. Pozemky pod budovou a v jejím okolí
jsou v majetku Pozemkového fondu ČR a lze
je za přijatelných podmínek nabýt. Starosta
se s odkazem na údaje v katastru nemovitostí
dotazoval na zástavní práva, která na budově
jsou vázána. O těchto až čtyřech zástavách
předsedkyně družstva prohlásila, že nebudou
prodeji bránit. Dále navrhla prodejní cenu za
dům ve výši 10 -10,5 mil Kč. Místostarosta
M. Havlík předložil návrh na cenu k jednání
ve výši cca 7 mil. Kč a dodal, že tuto nabídku
považuje za spíše vyšší s ohledem na nabídku

nemovitostí v širokém okolí a předpokládanou
nemožnost takovou nemovitost v současné
době prodat za hotové peníze. V závěru jednání
bylo zdůrazněno, že o ceně musí jednat oba
kolektivní orgány a nikoli pouze předsedkyně
družstva a nakonec byl navržen termín
společného jednání na pondělí 4. dubna 2011
od 18 hodin na obecním úřadě.
Dále zastupitelé projednali zvýšení kapacity
Mateřské školy Košťálov. Jak uvedla ředitelka
mateřské školky p. Jana Krpatová, počet
přihlášených dětí pro školní rok 2011/2012
převyšuje kapacitu a tak, pokud chceme vyhovět
všem zájemcům, je třeba kapacitu navýšit
z dnešních 56 dětí na 64 dětí. Na minulém
zasedání byla doporučena varianta, kdy by třetí
oddělení bylo zřízeno ve volných prostorách
základní školy. Po konzultaci s hygieniky bylo
od tohoto řešení upuštěno z důvodu stavebních
úprav. Po delší diskuzi, kdy byl zhodnocen
rozsah stavebních úprav i ve stávající budově
– třetí oddělení bude přechodně zřízeno
v prostorách zasedací místnosti v 1. patře.
Náhradní zasedací místnost bude v prostorách
bývalé prodejny naproti poště.
Vybral Milan Havlík, úplné znění zápisů je vždy
do týdne zveřejněno na úřední desce na náměstí
v Košťálově na Úřední desce na www.kostalov.cz

/UPOZORNĚNÍ/

Oznamovací povinnost
o bydlících osobách
Zákonem č. 107/2006 Sb. byla do §
689 ustanovení občanského zákoníku
zakotvena povinnost nájemce písemně
oznámit pronajímateli veškeré změny
v počtu osob, které žijí s nájemcem
v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke
změně došlo. V písemném oznámení
nájemce uvede jména, příjmení, data
narození a státní příslušnost těchto
osob.
Pokud nájemce tuto povinnost nesplní
ani do jednoho měsíce, považuje se to
za hrubé porušení povinnosti podle
§ 711 odst. 2, písm. b), což znamená
naplnění výpovědního důvodu pro
výpověď pronajímatele bez přivolení
soudu s tím, že jako bytová náhrada
postačí pouze přístřeší.
Tato povinnost se vztahuje na všechny
osoby i na případné dlouhodobě se
zdržující návštěvy či jiné osoby, které
s nájemcem v bytě bydlí bez ohledu
na to, zda se jedná o příslušníky
jeho domácnosti či podnájemce části
bytu.
OÚ
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Ukončení analogového
vysílání
30. června 2011 dojde k ukončení
šíření
analogového
televizního
signálu v oblasti Košťálova. Stane se
tak ukončením vysílání z hlavních
vysílačů Liberec a Trutnov – Černá
hora, ukončeno bude i vysílání
košťálovského převaděče, ze kterého
lze dosud sledovat analogový signál
ČT 1 a TV NOVA.
Digitální signál je už v naší oblasti
dostupný. Multiplex 1 na 40 nebo 43
kanále vysílá všechny čtyři programy
České televize. Multiplex 2 na 52
nebo 61 kanále vysílá TV NOVA, Nova
Cinema, Prima, Prima Cool a TV
Barrandov. V některých místech lze
naladit i multiplex 3 na 60 kanále
a ten zatím vysílá TV Public a Prima
Love.
Pro příjem digitálního vysílání je
třeba využít set-top-box nebo
novější televizní přijímač (často je na
něm uvedena zkratka DVBT)
Případné laické dotazy můžete
směřovat na tel 603 975 776.

Bezdrátový rozhlas v obci
V průběhu
dubna
2011
bude
v Košťálově a v místních částech
Valdice a Čikvásky instalován nový
obecní bezdrátový rozhlas. Umístění
jednotlivých reproduktorů bude jiné
než bylo v případě „drátového“
rozhlasu. Musí být vždy umístěny na
stožárech veřejného osvětlení, aby bylo
zajištěno připojení k elektrické síti.
Ačkoli jsme rozmístění reproduktorů
věnovali velkou pozornost, mohou se
objevit místa, kde bude slyšitelnost
špatná. Přivítáme proto po instalaci
připomínky občanů ke slyšitelnosti
nejlépe na tel. 603 975 776
M. Havlík

Nová kronikářka
v Kundraticích
Od 1.1.2011 byla obecní kronikářkou
v Kundraticích nově jmenována paní
Mgr. Ludmila Jiroušová. Protože tato
funkce vyžaduje člověka nestranného,
obětavého a všeobecně vzdělaného,
zastupitelstvo
je
přesvědčeno
o správné volbě.
Paní Ludmile Jiroušové přejeme, aby
funkci vykonávala ráda a nelitovala
svého vynaloženého úsilí a času,
které bude muset kronikářské práci
věnovat.
OÚ
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
v naší obci proběhne v sobotu 21. května 2011
na stanovištích:
Kundratice před bývalou prodejnou
Jednoty 14:25 - 14:35 hod.
Košťálov
před
prodejnou
autodílů
p. Bareše 14:45 - 15:00 hod.
Sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu bude prováděn ambulantním
způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která
bude přistavena podle časového rozpisu
na předem označeném stanovišti. Odpady
budou přebírány kvaliﬁkovanými pracovníky
společnosti SKS Jablonec nad Nisou.
přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla,
kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů
a škůdců atd.) vše řádné označené !!!
- zbytky starých barev, obaly od barev
- televizory, ledničky, zářivky
- všechny druhy akumulátorů včetně
elektrolytu, baterií a článků

- upotřebené motorové oleje (v uzavřených
nádobách do 30 l)
- olejové ﬁltry a další zaolejovaný materiál
způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na
označeném stanovišti osobně pracovníkům
zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat
odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu
občanský průkaz, podle kterého bude
zjištěna
adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn
na stanovišti před příjezdem mobilní sběrny
nebo
po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem
zástupce obecního úřadu.
Další informace poskytne obecní úřad
nebo přímo pracovníci Severočeských
komunálních služeb s. r. o. na telefonním
čísle 483 312 403.

Zimní údržba
Letošní zima opět přinesla nemalé množství
sněhu a s tím spojený jeho úklid. Potěšitelná
byla slova chvály mnohých z vás, přesto se
však našli i kritizující nespokojenci. A proto
píšu tento článek. V zimních měsících jsem
se pohyboval po mnoha městech i vesnicích
od Semil po Liberec, Prahu Pardubice atd.
A všude jsem viděl jakž takž uklizené centrum
a často pouze prošlapané cestičky a haldy
sněhu na chodnících v ostatních částech.
Zaujal mě také veliký hřbitov ve Vysokém
n. J. V lednu tam bylo asi půl metru sněhu
a několik prošlapaných cestiček. U nás se sníh
odklízel bez ohledu na denní nebo noční dobu
a den v týdnu. Například v noci na sobotu 11.
prosince napadlo asi 20 cm sněhu. Ráno v 6

hodin jsem viděl, že se pluhuje, zaměstnanci
měli uklizenu lávku přes Olešku a část náměstí
a mrznoucí obsluha traktůrku shrnovala sníh
z chodníků. Samozřejmě, že nelze být všude
v 6 hodin ráno a občas se i na něco zapomnělo,
přesto se domnívám, že údržba u nás byla
ve srovnání s jinými nesrovnatelná. Navíc
z náměstí, chodníků a dalších částí obce se
shrnutý sníh ještě dvakrát odvážel. Tomu také
odpovídají zatím fakturované náklady (bez
mezd zaměstnanců) 375 955 Kč, z toho jen
nákup a doprava posypové drtě 103 188 Kč.
Nyní nám již naštěstí rozkvétají kytičky,
takže případní kritici se budou muset zaměřit
na něco jiného.
PaedDr. Miloslav Janata

Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce
Košťálov - Kundratice za rok 2010
Počátkem měsíce ledna roku 2011 bylo
na Obvodním oddělení Policie České
republiky v Semilech provedeno vyhodnocení
bezpečnostní situace v katastru obce Košťálov
a Kundratice, okres Semily za uplynulé období
roku 2010.
Vyhodnocením roku 2010 bylo zjištěno,
že v průběhu roku 2010 bylo na Obvodním
oddělení Semily zahájeno celkem 13 úkonů
trestního řízení dle ustanovení § 158 odst. 3
trestního řádu a to a to k objasnění a prověření
skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že
byl spáchán trestný čin (přečin).
Z celkového počtu 13 trestných činů (přečinů),
které byly spáchány v katastru obce Košťálov

– Kundratice bylo 7 trestných činů (přečinů)
objasněno a u 6 trestných činů (přečinů) 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 věci dle
ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu s tím,
že pominou-li důvody odložení bude ve věci
opětovně pokračováno.
Z celkového výčtu došlo nejvíce k trestným
činům(přečinům)krádeže,podvodu,zpronevěry
a loupežného přepadení. Převážnou část dosud
neobjasněných trestných činů (přečinů) patří
mezi majetkovou trestnou činnost (krádeže věcí

z bytů, pískovcových koryt, dřevní hmoty).
Dále v obci Košťálov – Kundratice došlo
v hodnoceném období ke spáchání celkem 20
přestupků, jednalo se převážně o přestupky proti
majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zák.
č. 200/1990 Sb. a o přestupky proti občanskému
soužití dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák.
č. 200/1990 Sb. Z celkového výčtu se podařilo
u 16-ti přestupků zjistit osobu pachatele
a u dalších 4 přestupků nebyla zjištěna osoba
pachatele. Přestupky se zjištěným pachatele byl
řešen Odborem správních činností – Městský
úřad Lomnice nad Popelkou.
Dne 26. 01. 2010 okolo 20.45 hodin došlo
v obci Libštát k trestnému činu (zločinu)
loupežné přepadení dle ustanovení § 173 odst.
1 trestního zákoníku a to tím způsobem, že
tři pachatelé zazvonili u rodinného domu
poškozeného A.K., ke kterému se vloudili pod
záminkou zakoupení televizoru, kde následně
využili situace a v jeho bytě jej napadli, tak
že ho jeden z pachatelů uchopil za horní část
trupu a pod krkem a bránil mu v pohybu a říkal
mu dědku dej nám prachy a nic se ti nestane,
tento svým jednáním způsobili u poškozeného
obavu o jeho zdraví a život, a když se poškozený
následně pachateli který jej držel na chvilku
vysmekl ze sevření a snažil se před útokem
utéci a uzamknout se v ložnici svého bytu, jej
pronásledovali a jeden z pachatelů poté co ho
dostihl jej opět proti jeho vůli držel, a druhý
z pachatelů mu opět vyhrožoval dej nám prachy
a nic se ti nestane, zjistil že jeho odpor je marný
a proto v obavě o svůj život a zdraví řekl kde má
uloženu finanční hotovost a poté co pachatelé
společně z jeho bytu odcizili finanční hotovost

ve výši nejméně 5.500,-Kč a fotoaparát zn.
Canon, stříbrné barvy z domu utekli. Při útoku
poškozený A.K. utrpěl lehké zranění (drobné
oděrky) na nose které si nevyžádalo lékařské
ošetření. Šetřením orgánů PČR Semily se ve
stejný den podařilo zadržet pachatele, kdy dne
27. 01. 2010 bylo dle ustanovení § 160 odst. 1
trestního řádu zahájeno trestní stíhání proti M.
R., L. G., S. Ž., pro zločin loupeže dle ustanovení
§ 173 odst. 1 trestního zákoníku.
Dne 01. 05. 2010 ve 13:50 hodin došlo obci
Košťálov při průjezdu vlakové soupravy č.
854 218-5 (Jarmilka) 96,1 km ve směru na
Semily k nárazu levé přední části vlakové
soupravy jedoucí rychlostí cca 80 km/h do
přecházejícího L.B., který na místě ohraničené
páskou, přetlačoval svůj crossový motocykl
zn. KTM 85 SX, bez rzv. přes železniční trať.
L.B. i jeho motocykl byl nárazem odhozen. Při
nárazu došlo k mnohačetným poraněním L.B.
po celém těle. L.B. byl transportován leteckou
záchranou zdravotní službou do Krajské
nemocnice Liberec, kdy při převozu zemřel.
V dané věci zahájeny úkony trestního řízení pro
trestný čin (přečin) Usmrcení z nedbalosti dle
ustanovení § 143 odst. 1 trestního zákoníku.
V katastru obce Košťálov byla řešena Skupinou
dopravních nehod PČR DI Semily dopravní
nehoda, kdy dne 06. 11. 2010 ve 13:40 hodin
jel řidič P.J. osobním motorovým vozidlem
zn. Barkas B 1000 po silnici II. třídy č. 286 ve
směru od obce Košťálov na obec Kundratice, při
své jízdě se nechoval ohleduplně a ukázněně,
neřídil se pravidly provozu na pozemních
komunikacích a při projíždění levotočivé zatáčky
nejel vpravo při pravém okraji vozovky, kdy

tím došlo k vyjetí do protisměru a následnému
střetu levé přední části vozidla zn. Barkas
s levou přední částí protijedoucího vozidla zn.
Ford Escort řidičky M.B. Řidič P.J. je podezřelý,
že se nezdržel jednání, které by bylo na újmu
řádného vyšetření dopravní nehody tím, že
přemístil své vozidlo. Alkohol u řidičky M.B.
vyloučen orientačním vyšetřením přístrojem
Alcotest, u řidiče P.J. bylo zjištěno orientačním
vyšetřením přístrojem Alcotest dne 06. 11. 2010
ve 14:14 hodin 2.77 promile alkoholu v krvi a ve
14:19 hodin 2.88 promile alkoholu v krvi a byl
tedy podezřelý, že řídil vozidlo bezprostředně po
požití alkoholického nápoje nebo v takové době
po požití alkoholického nápoje, kdy by mohl
být ještě pod jeho vlivem. Při dopravní nehodě
došlo k lehkému zranění řidičky M. B. P.J. je
podezřelý, že vykonával ve stavu vylučujícím
způsobilost, který si přivodil vlivem návykové
látky, činnost, při které by mohl ohrozit život
nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu
na majetku a takovým činem způsobil dopravní
nehodu. Dne 06. 11 .2010 byly ve věci zahájeny
úkony trestního řízení pro trestný čin (přečin)
Ohrožení pod vlivem návykové látky dle
ustanovení § 274 odst. 1, 2, písm. a) trestního
zákoníků. Podezřelému P.J. bylo sděleno
podezření z výše uvedeného přečinu.
Závěrem by OOP PČR Semily chtělo poděkovat
všem spoluobčanů obce Košťálov – Kundratice,
zástupcům Obecního úřadu, kteří jsou při práci
a službě policistů nápomocni.
Zprávu vypracoval:
prap. J. Hrabčák, vedoucí OOP Semily, inspektor
Schválil: komisař npor. Petr Hýsek

Hasičské akce v Kundraticích
Na sobotu 5. března, jsme připravili dětský
karneval a večerní bál. Dětský karneval rok
od roku trhá rekordy a jinak tomu nebylo ani
letos. Navštívilo nás bez mála padesát krásných
masek, ze kterých bylo jen těžko vybírat ty
nejlepší. První místo však bylo bezkonkurenční
a jeden metr velkého plyšového medvěda
vyhrála trojčátka se svou ségrou Adélkou. Kdo
nevyhrál v maskách, určitě vyhrál alespoň
jednu z dvou set cen naší tomboly. O tu se opět
postarali tito hlavní sponzoři: OÚ, MS Skalice
a SDH.
Večerní bál se taktéž chlubil bohatým
osazením. Do víru tance všechny zúčastněné
naladila naše děvčata, která bravurně zatančila
kankán. K bálu také neodmyslitelně patří
tombola . Ta i letos díky našim věrným
sponzorům skýtala nemálo hodnotných cen,
za něž patří naše velké poděkování.
26. března se konalo III. Sousedské posezení.
I to se opět těšilo bohaté účasti jak místních,
tak i košťálovských sousedů. O pěkný úvodní
program se postarali: malí sokolíci, děvčata
sokolky se sestavou aerobiku, tatáž děvčata
s kankánem a samozřejmě naše „Poupata“. Ta
doslova zazářila, cvičila se zlatými třásněmi
a ve zlatých parukách - prostě to jsou naše
„zlatý holky“! Poté se páni muzikanti postarali

Kankán v provedení členek SDH Kundratice

o zábavu po zbytek odpoledne. A tak se
neúnavně tancovalo a zpívalo až do večera.
Děkujeme všem našim příznivcům za návštěvu

našich akcí a těšíme se s vámi zase příště na
viděnou .
hasiči Kundratice
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Co dělají naši senioři
Je jaro a my místo užívání ibalginu a naříkání
na bolavá kolena nasáváme sluneční paprsky,
které do nás vlévají novou energii a větší chuť do
života. Jaro a sluníčko nás už chytlo, ale vraťme se
zpět k naší činnosti od podzimu 2010. Musíme se
pochlubit, že náš Spolek pro kulturu je stále velice
činný. Nesedíme jenom v klubovně, ale děláme
i hodně pro zdraví.
Například v září jsme si přes Červený kříž
v Hradci Králové vyjeli na Šumavu do Srní. Byl
to krásný rekreačně ozdravný pobyt se cvičením,
masážemi, plaváním, vycházkami a výlety.
Na Mikuláše jsme opět uspořádali Sousedské
posezení, kde se m.j. představily i naše mažoretky
jako „Holky z naší školky“. Hrála nám Táboranka,
přišel i Mikuláš s čerty. Pozvání neodmítli sousedé
z okolních obcí a ani zástupce Červeného kříže
z Prahy.
Letošní rok jsme pojali v novém duchu. Stále se
scházíme každé druhé úterý a chodí nás čím dál
víc. Absolvovali jsme přednášku Červeného kříže
na zdravotní téma.

Jaro a MDŽ jsme přivítali hudbou p. Boháčka
a kloboukovou přehlídkou s volbou miss.
Naši zdatní důchodci, je to až 15 osob, chodí
každý týden na zdravotní procházku a ušli tak
již 100 jarních kilometrů. Potvrdili, že to jde
v každém věku, ať už vám je 62 nebo 78 let!
26.3.2011 jsme v počtu
50 osob dorazili na
Sousedské
posezení
v Kundraticích,
které
připravil místní SDH.
Ženy se ještě více
„vylepšily“ a jako staré
báby s hůlkami se se všemi
společně náramně bavily.
Velkým překvapením pro
nás všechny byl precizně
připravený program.
Teď máme před sebou
ještě „Tajný výlet“ a přes
letní měsíce si uděláme
dovolenou.

Opět se sejdeme na podzim. Přijďte mezi nás,
budeme rádi.
Hodně zdraví a sluníčka za Spolek pro kulturu
přeje
Z. Janatová a S. Kloboučková

Z vycházky po okolí (foto K. Skalský)

Lyžování se sluníčkem – naše děti z mateřské školy na
lyžařském výcviku v Herlíkovicích
V týdnu od 17. 1. do 21.1. 2011 se každý den 15 dětí z naší mateřské
školy vydávalo do lyžařského Skiareálu v Herlíkovicích.
Ráno pro děti přijel autobus, který je dovezl až na místo, kde byly děti
rozděleny do 2 skupin. Nejdříve se naučily přezouvat do lyžáků, nasazovat
přilby a po krátké rozcvičce už hurá na kopec. Mladí instruktoři si zaslouží
velký dík a poklonu za to, jak dětem zpříjemňovali výcvik. Zábavnou,
hravou formou nakonec splnili cíl – naučit děti základům lyžování
a probudit v nich lásku k tomuto pěknému zimnímu sportu. Byli hnacím
motorem a děti je braly nejen jako skvělé kamarády – Jirku, Romana,
Terezku, Tomáše a další, ale i jako velké odborníky. Získali si u všech
obdiv a respekt.
Poslední den čekalo na malé lyžaře i jejich rodiče, kteří se přijeli podívat,
překvapení – velké závody. Po vydatné svačince a lyžařské hymně, kterou
se děti naučily hned první den, se všichni sešli na velké sjezdovce, kde
byla připravena trať a závody mohly začít. Za mohutného povzbuzování
diváků – rodičů i ostatních naši sjezdaři zvládli připravenou slalomovou
dráhu. Malí lyžaři závodili s plným nasazením. Všechny děti absolvovaly
trať bez zaváhání a za to byly odměněny nejenom mohutným potleskem.
Bylo až dojemné, že i jindy nesmělí začátečníci byli tento den na svahu
„jako doma“, lyžovali s velkou chutí a vydali ze sebe maximum, jen aby
ukázali, co všechno se naučili. Všichni malí závodníci byli po zásluze

odměněni průkazem lyžaře a 3 nejlepší medailemi z čokolády. Poděkování
patří kolektivu lyžařské školy v Herlíkovicích za to, jak se starali o naše
malé lyžaře, a už se těšíme za rok na shledanou.

Děti z MŠ Košťálov na lyžařském výcviku v Herlíkovicích

Sbor dobrovolných hasičů Košťálov
Hasiči Košťálov ještě jednou děkují všem
váženým
sponzorům,
kteří
věnovali
hodnotné dary do tomboly na „Hasičském
plese“ dne 29. ledna 2011. I díky jim se ples
opět vydařil a poděkování si zaslouží též
paní Květa Tulachová a spol. za výbornou
a brzo vyprodanou kuchyni a kapele „Sonet“
vedené RNDr. Jiřím Jínou, která po celý večer
proháněla tanečníky! Vystoupení mažoretek
z Lomnice nad Pop. pod vedením Jirky Peškara
bylo též ohodnoceno mohutným potleskem.
Za přípravu a úklid děkujeme Jaroslavu
Kobrlemu.
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SDH se již nyní připravuje na soutěžní sezónu
2011. V programu je účast dalšího ročníku
Okresního poháru a Podkozákovské ligy.
Dílčí soutěž PKL doma proběhne 6.8.2011
a memoriál bratra Suchardy zařazený do OP
27.8.2011.
4.6.2011 se uskuteční okrsková soutěž v Libštátě
u příležitosti 130. výročí založení sboru. Naše
mládež bude pokračovat v přípravě na hru
„Plamen“ a na seriál soutěží zvaný „Soptík“,
jehož jeden díl se uskuteční již 30. dubna na
areálu „Pod Kozlovem“
Rádi bychom přivítali i nové příznivce

požárního sportu v řadách naší mládeže.
Na 14. - 15.5. připravuje Enduro Semily další
díl dvoudenní motocyklových závodů CrossCountry v lomu Eurovia a jeho blízkém okolí,
kde budeme též zabezpečovat pořadatelskou
službu.
Akcí, které zabezpečuje SDH a nebo se alespoň
podílí na jejich přípravě je v průběhu roku
samozřejmě podstatně víc. Ale jako vyvrcholení
bude jistě 9. ročník přehlídky dechových hudeb
připravovaný „Táborankou“, hasiči a OÚ
Košťálov 3.9. 2011 na areálu „Pod Kozlovem“.
Již nyní se těšíme na Vaší návštěvu.

Zpráva o činnosti FK Košťálov za rok 2010
Naši činnost v roce 2010 jsme zahájili již
tradičně uspořádáním fotbalového bálu, Členové
výkonného výboru FK se scházeli pravidelně
každýtýdenodzačátkunovéhorokua připravovali
se na řádný chod klubu v tomto roce. Jedním
z prvních úkolů bylo vyřešit hostování mladších
žáků Patrika Holoviče a Tomáše Houžvičky,
kteří byli osloveni ligovým Slovanem Liberec.
Jednáním se zabývali především předseda FK
Košťálov, vedoucí mládeže Slovanu Liberec
p. Luboš Stýbal a samozřejmě rodiče zmíněných
hráčů. Po několika jednáních zůstalo rozhodnutí
o odchodu hráčů na rodičích, kteří se rozhodli
ponechat své děti nadále v mateřském klubu.
Důvodem byla hlavně časová náročnost při
dojíždění na Slovan Liberec (4x až 5x týdně).
Výbor rozhodl také získat na hostování do
30.6.2010 Leoše Klazara a Josefa Coufala (oba
SK Semily) a Tomáše Kordu (FC Lomnice n/P.).
Dalším osloveným hráčem byl brankář David
Sedláček (SK Semily), kterého se nepodařilo
získat. Do „B“ týmu přišel Miloš Průcha (Jiskra
Libštát) výměnou za Tomáše Koldovského a do
žáků jsme se dohodli o ročním hostování hráče
Tran Trunga Nguyena z Nové Paky.
První dubnový víkend zahájilo všech devět
družstev jarní boje o mistrovské body. Nejvíce
jich potřebovali starší žáci v krajském přeboru,
jelikož byli po podzimní části na posledním
místě s pouhými 9 body. Ostatní družstva na
tom byla po podzimu velice dobře.
Koncem května se náš klub podílel na zajištění
akce „ Košťálovský Bumbác“ a po ukončení této
odpolední akce jsme uspořádali taneční zábavu
přímo v areálu CVČ.
Při pořádání zábavy nám pomohly hlavní
organizátorky BUMBÁCE Daniela Pastorková,
Kateřina Šaldová a také Milan Havlík, kterým
patří velký dík za jejich pomoc.
V červnu probíhaly přípravy na blížící se turnaj
starých gard a následně nejnutnější úpravy hrací
plochy hřiště.
Přestože vedení starších žáků se snažilo v závěru
sezony ze všech sil krajský přebor zachránit,
bohužel se to nepodařilo a družstvo žáků ze své
soutěže sestoupilo.
26. června jsme uspořádali turnaj starých
gard za účasti 5 družstev. V týdnu po turnaji
byly na hřišti zahájeny údržbářské práce a to

hlavně položení nových travnatých koberců
v brankovištích, byla provedena vertikutace
a hnojení trávníku. Dále následovala příprava
na noční turnaj. Ten proběhl 10. července na
„umělce“ a lze jej hodnotit jako velice zdařilý.
Poděkování patří všem pořadatelům, především
pak „hasičkám“ a přítelkyním fotbalistů, Milanu
Havlíkovi, Josefu Jiříčkovi a Milanu Stránskému
za přípravu a prodej občerstvení.
Nejzajímavějšími novinkami léta bylo ukončení
smlouvy s trenérem „A“ týmu Karlem Vodrážkou
(ekonomické důvody). Hráči a klub se s Karlem
rozloučili na mimořádné hráčské schůzi, kde
mu bylo za jeho vynikající práci, kterou pro
košťálovský fotbal odvedl, poděkováno a bylo
mu předáno několik dárků na památku. Novým
trenérem „áčka“ se stal Ivo Jiříček a vedoucím
mužstva Michal Baudyš. U „B“ týmu vystřídal
trenéra Karla Grafka st. Jiří Sádek ml. Rovněž
Karlovi Grafkovi děkujeme za velmi kvalitní práci.
I v tomto období jsme doplňovali hráčské kádry.
Na hostování z SK Semily přišli Lukáš Ludvík,
Matěj Fišera, Roman Hykman, Tomáš Bartoníček,
David Grebeníček, z Harrachova Robert Tulach,
z Rokytnice n/J. Jan Brett, z Tatobit na přestup Jiří
Jiránek a z hostování ze Semil se vrátil Bohumil
Dohnal. Hostování prodloužili Leoš Klazar (ten
se stal koncem roku hráčem a členem klubu FK
Košťálov) a Tomáš Holec. Další změnou bylo
ukončení dohody o provozování společného
žákovského družstva mezi oddíly FK Košťálov,
Jiskrou Libštát a FC Lomnice n/P. a návrat
k původnímu složení Košťálov – Libštát.
Nový fotbalový ročník 2010/2011 byl zahájen
začátkem srpna krajskými a okresními soutěžemi.
Všechna družstva byla dobře připravena, což
dokazují závěrečné tabulky podzimu 2010,
kromě družstva dorostu kde nastal problém
hlavně v počtu hráčů a tím pádem i v kvalitě
kádru, protože do některých utkání byli trenéři
nuceni nasazovat starší žáky a ti ještě nebyli na
tuto kategorii fyzicky ani fotbalově připraveni..
V této zprávě bych se chtěl ještě zmínit
o mimofotbalové činnosti členů FK která
je založena především na odpracování
brigádnických hodin. Členové FK opracovali
v roce 2010 na brigádách celkem pro obec
203 hodiny, na skládce 30 hodin a na hřišti
50 hodin.

PROGRAM DECHOVÉ HUDBY TÁBORANKA 2011
Pro příznivce dechové hudby TÁBORANKA z Košťálova na četné dotazy
informujeme o termínech produkcí na letošní rok. Jedná se o šňůru
několika desítek akcí přes celé léto (viz. předběžný přehled níže).
Z celého seznamu bychom chtěli upozornit na účinkování TÁBORANKY
na již 17. mezinárodním festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav.
Do Soběslavi pojedeme v sobotu 16. července 2011 autobusem
a případné zájemce z Vašich řad mile rádi vezmeme s sebou.
A již se všichni těšíme na 9. ročník Oblastní přehlídky dechových
hudeb v Košťálově. V sobotu 3. září přivítáme na hasičském areálu
lomnické mažoretky (1.vícemistryně Evropy 2009), DH Český ráj za
Všeně, DH Gloriu Zdeňka Gurského z Moravy (Mistři Evropy DH) se
zpěvákem a bavičem Frantou Uhrem z Moravanky, DH Pernštejnku
z Pardubic a domácí Táboranku s Jaromírem Vejvodou, synem autora
slavné polky Škoda lásky.
Pro úplnost uvádíme letošní zatím neodehraná vystoupení TÁBORANKY
(aktuálně na www.taboranka.cz), na která Vás všechny srdečně
zveme:

Závěrem bych chtěl poděkovat obci a všem
sponzorům, kteří svými prostředky podporují
FK Košťálov. Bez této podpory by klub nemohl
fungovat na takové úrovni jako v současnosti.
Dále pak děkuji trenérům a vedoucím družstev,
službám při zajišťování fotbalových utkání,
za vzornou práci všem členům výboru FK
a v neposlední řadě manželkám a přítelkyním
fotbalistů a fanouškům, prostě všem , kteří
pomáhají košťálovskému fotbalu.
za FK Košťálov – předseda Leoš Moravec

Konečné umístění družstev FK Košťálov po jarní
části soutěže v roce 2010:
muži „A“ 1.A.tř. 6. místo 12 výher 4 remízy 10
proher skóre 53 : 41 40 bodů
muži „B“ OP. 2. místo 18 výher 0 remíz 8 proher
skóre 76 : 41 54 bodů
muži „C“ OS 1.místo 18 výher 4 remízy 4 prohry
skó re 109 : 37 58 bodů
dorost KP 6.místo 13 výher 1 remíza 12 proher
skóre 67 : 58 40 bodů
dorost 1.A.tř. 5.místo 11 výher 0 remíz 11 proher
skóre 56 : 60 33 bodů
ST: žáci 13.místo 7 výher 3 remízy 16 proher skóre
32 : 80 24 bodů
ML.žáci 4.místo 18 výher 3 remízy 5 proher skóre
132 : 38 57 bodů
ST. přípravka OP 1.místo 15 výher 1 remíza 1 prohra
skóre 75 : 18 46 bodů
ML.přípravka OP 3.místo 11 výher 1 remíza 4
prohry skóre 88 : 32 34 bodů
Konečné umístění družstev FK Košťálov po
podzimní části soutěže v roce 2010:
muži „A“ 1.A.tř. 7.místo 6 výher 1 remíza 6 proher
skóre 21 : 25 19 bodů
muži „B“ OP 4.místo 7 výher 1 remíza 5 proher
skóre 47 : 24 22 bodů
muži „C“ OS 11.místo 6 výher 0 remíz 8 proher
skóre 33 : 48 18 bodů
dorost KP 12. místo 3 výhry 0 remíz 10 proher
skóre 24 : 46 9 bodů
ST. žáci OP 1. místo 6 výher 0 remíz 0 proher skóre
38 : 2 18 bodů ML.žáci OP 2. místo 4 výhry 1 remíza
2 prohry skóre 39 : 18 13 bodů
ST: přípravka OP 6. místo 3 výhry 1 remíza 4
prohry skóre 36 : 31 10 bodů
ML. přípravka mistrovských soutěží

so 30.4.2011 Čarodějnice Vysoké n.J.
so 4.6.2011 SDH Libštát - 130 let (16:00)
so 11.6.2011 Chlum u Hr.Kr. - přírodní
divadlo (Všestary) (16hod.)
ne 12.6.2011 Radim - dětský den
so 18.6.2011 Benešov 600 let obce (14.0016.00)
pá 24.6.2011 Lomnice - Krajské slavnosti
ne 26.6.2011 Špindlerův Mlýn-poutní
koncert-nám.(13.00)
so 2.7.2011 Všeň - Přehlídka dechových
hudeb
ne 3.7.2011 Lázně Velichovky-promenádní
koncert (14.00)
st 13.7.2011 Krakonošovy letní podvečery
Jilemnice (16.00)
so 16.7.2011 17.mezinárodní festival DH
Kubešova Soběslav
ne 24.7.2011 Odpoledne s TáborankouKlepanda (14.00)
ne 31.7.2011 Lázně Bělohrad-promenádní
koncert (15.00)
ne 7.8.2011 Špindlerův Mlýn-před hotelem

nebyla

přihlášena

do

Hradec (14.00-16.00)
ne 14.8.2011 Špindlerův Mlýn-před
hotelem Hradec (14.00-16.00)
ne 21.8.2011 Samšina - Párty s českou
písničkou (14.00)
ne 28.8.2011 Janské Lázně (14.00)
so 3.9.2011 Košťálov - IX. Přehlídka
dechových hudeb (13.00, Český ráj
Všeň, Gloria Zdeňka Gurského + Franta
Uher, Pernštejnka, Táboranka+Jaromír
Vejvoda)
ne 4.9.2011 Špindlerův Mlýn-před hotelem
Hradec (14.00-16.00)
9-18.září Chorvatsko Drvenik – koncertní
soustředění
ne 25.9.2011 Pardubice (s DH Pernštejnka)
ne 13.11.2011 Jablonec n.N.-Eurocentrumtaneč.odpol.(14.00)
so 19.11.2011 Radim - Rozsvěcení
vánočního stromu (17.00)
so 26.11.2011 Košťálov - Rozsvěcení
vánočního stromu (15.30)
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Společenská rubrika
NARODILI SE
v lednu 2011
Janě Kulhánkové a Fernandu
Burgosovi dcera ANTONIA THEA
v únoru 2011
Aleně a Janu Pilařovým syn JAN
v březnu 2011
Lucii Šádkové a Janu Ondráčkovi syn
TADEÁŠ
Janě Hlavové a Jaroslavu Dlouhému
syn KRYŠTOF
Janě a Zdeňkovi Hlouškovým syn
ANTONÍN

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v období od ledna do března 2011
tito naši spoluobčané:
Věra HANČILOVÁ
Josef FAMFULÍK
Marie TRDLOVÁ

Obecní knihovna opět žije.
V pondělí 21.3.2011 jsme v Obecní knihovně
přivítali pana spisovatele Ing.Petra Holána. Přijel
i se svým pejskem, tedy se svoji hlavní hrdinkou
čubičkou Kvídou a společně představili svou
knihu „Vyprávěnky čubičky Kvídy“. Bylo to milé,
příjemné setkání, kdy nám sám autor knihy
přečetl 2 příběhy a ještě zajímavě vyprávěl jak
kniha vznikla a další zajímavosti ze života svého
i zvířecího… Děti ze základní školy měly pro
pana spisovatele dárek v podobě vlastnoručně
nakreslených obrázků Kvídy, které mu udělaly
radost. Na závěr besedy byla autogramiáda.
Tuto knihu i s věnováním od autora je možné si
u nás v knihovně vypůjčit:
Kniha „Vyprávěnky čubičky Kvídy“ je
unikátní ucelená pohádková knížka s laskavým,
milým, čtivým a nenápadně i velmi poučným
obsahem pro děti s originálními věnovánkami
slavných a známých osobností České republiky
a s ilustracemi devítiletého Pepíčka Bánovce,
o kterém ještě v životě uslyšíte…
Prostřednictvím příběhů pejsků se Vaše děti
seznámí s tajemstvím nejrůznějších povolání,
činností i s osobnostmi, které v životě dokázali
hodně a mohou být směle dětskými vzory.
Originální ilustrace Pepíčka Bánovce a Barbory
Štefánkové.

Dále Obecní knihovna vyhlašuje výtvarnou
soutěž pro děti „Písnička naladí, pohádka
pohladí….“ namalujte svoji oblíbenou písničku,
pohádku a obrázek přineste do knihovny – každý
bude odměněn a jeho práce bude vystavena.
V dubnu /termín upřesním/připravuji akci
„Knihovna pro celou rodinu“ s velikonoční
dílnou – zdobení perníčků + losování
nejzajímavěji ozdobeného perníčku, na jeho
autora čeká odměna. Přijďte si vyzkoušet
svoji fantazii, tvořivost…..anebo jen načerpat
inspiraci, či si odpočinout při kávě, čaji.
Informace o akcích, fotografie najdete na
internetových stránkách knihovny, které jsou
pravidelně aktualizovány.
Jsem ráda, že provoz knihovny byl opět
v plném rozsahu obnoven. Máme již rekord,
kdy bylo ve středu půjčeno 97 knih a knihovnu
navštívilo 32 návštěvníků. Připomínám všem,
kteří si knihy vypůjčili již před rekonstrukcí, aby
je vrátili a popřípadě si půjčili jiné.
Přečetla jsem za Vás:
Carlo Goldoni: „Svět je nádherná kniha, ale
nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst.“
Na všechny se těším každou středu od 13.30
do 18.00, pohodové jaro
Lenka Barochová, knihovnice.

Jiřina LUKEŠOVÁ
František TULACH

OPUSTILI NÁS
Od ledna 2011 do března 2011 nás
navždy opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:
Jaroslav PERGLER z Košťálova
Stanislav KOPECKÝ z Košťálova Valdic

Kalendář akcí
30. dubna
Pálení čarodějnic:
od 19.00 hod. zvěřinové hody + soutěže
pro děti (sladké odměny), 20.30 hod.
zapálení hranice s čarodějnicí, 21.00 hod.
taneční zábava Tampelband (21.00 hod. 02.00 hod.) pořádá MS Skalice - letní
parket na hřišti v Kundraticích
14. - 15. květen
motocyklové závody ENDURO, areál
koupaliště a lomu EUROVIA
03. června (pátek)
taneční zábava SEVEN (21.00 hod. - 02.00
hod.), pořádá MS Skalice - letní parket na
hřišti v Kundraticích
18. června Košťálovský Bumbác 2011

Spisovatel P. Holán - Vyprávěnky čubičky Kvídy, knihovna Košťálov 21.3.2011 (foto P. Chymek)

Divadelní spolek KOS oznamuje, že z personálních důvodů pozastavuje svoji
činnost. A proto, komu není lhostejná budoucnost divadla v Košťálově a rád by
stanul na prknech, která znamenají svět, kontaktujte nás na tel.: 605 259 541
nebo singapo@seznam.cz (Světlana Moravcová - vedoucí spolku). Více info na
www.kos-kostalov.webnode.cz
Inzerce

PRODÁM ideální polovinu rodinného domu v Libštátě s bytem o velikosti 3+1, vlastní vchod, garáž.
Za odhadní cenu. Kontakt: tel. 481 689 452 (p. Jeřábková)
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