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Z jednání zastupitelstva

Vila, kterou obci daroval p. Henry Kolowrat

Oznámení o provedení deratizace na území obce
V termínu od 23. dubna 2012 do 4. května 2012
zajistí obec Košťálov na území obce provedení
deratizace.
Deratizaci provedou pracovníci výlučně pro
tuto činnost způsobilí.
Vlastníci, nájemci a odpovědní správci všech
veřejných a obytných budov, provizorních
staveb, skladišť, kůlen, inženýrských sítí,
vodohospodářských děl a ostatních stavebních
a pozemkových parcel na území obce Košťálov
se vyzývají, aby oznámili na Obecním úřadě
v Košťálově zvýšený výskyt myší a potkanů na
uvedených místech co nejdříve.
K usnadnění úspěšného hubení myší
a potkanů a k omezení jejich nového výskytu
je doporučeno 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 3D,
Nová Paka, tel. 607 151 252; 777 151 252) vstup
do objektů a položení nástrah.
Hubící návnady budou pokládány na všech
místech předpokládaného výskytu potkanů
a myší po celou dobu deratizace, přičemž musí
být postupováno tak, aby návnady dle možnosti
nebyly přístupny lidem nebo domácím zvířatům.
Likvidaci nalezených uhynulých potkanů a myší
zajistí firma 3D Nová Paka, 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

Zastupitelstvo se na svých lednových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:
Zástupci
místní
organizace
Českého
zahrádkářského svazu p. Volšička a Ing. Málek
požádali o prodej pozemků dosud v majetku
Obce. Jedná se o okrajové části pozemků při
jihovýchodním okraji zahrádkářské kolonie
nad Ševcovými (uvnitř oplocení). Přesným
zaměřením a souhlasem s dělením vznikly
pozemkové parcely, o které mají zahrádkáři
jako organizace zájem a posléze je chtějí připojit
k pozemkům jednotlivých členů – majitelů. Dojde
tak k pozemkovému narovnání v daném prostoru.
Po delší diskusi byl všemi hlasy schválen návrh
ceny na 10 Kč za m2.
Zastupitelé byli informováni o spontánních
silvestrovsko – novoročních oslavách, o neorganizovaných ohňostrojích a o péči chovatelů koní
na Bucharce o svá zvířata během novoročního
ohňostroje, který trval minimálně čtyřikrát déle
než při rozsvěcení vánočního stromu a zvukové
efekty dosahovaly občas podstatně větší intenzity.
Pánové Jakub a Miloš Práškovi se ke svým koním
dostavili teprve 25 minut po půlnoci, v 0:30 rozsvítili, aniž by přivolali veterináře v 1:00 zhasli,
v 1:05 odcházeli, ještě krátce diskutovali u č.p. 24
a poté v 1:10 hod. Miloš P. odešel směrem ke
svému domu, Jakub P. směrem k č.p. 142. Zastupitelstvo i s ohledem na tento přístup chovatelů již
nyní oznamuje, že příští rozsvěcení vánočního
stromu spojené s jarmarkem a ohňostrojem, se
bude konat v sobotu 1.12.2012 bez ohledu na
případné námitky výše zmíněných chovatelů.
Zastupitelé se také zabývali řešením vyústění
převážně srážkové kanalizace na pozemek
Jínových p.č. 312/6 v k.ú. Košťálov, do jeho
východního okraje. Starosta a místostarosta
seznámili zastupitele se všemi úskalími různých
řešení, která byla konzultována s odborným
projektantem Ing. Hudcem.
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení obecních
bytů: paní Janě Hlavové a p. Jaroslavovi Dlouhému
byt 1 + 3 v č.p. 301, panu Janu Kašparovi ml.
a sl. Tereze Kobrové byt 1 + 2 v č.p. 340 , panu
Tomášovi Koldovskému, byt 1 + 1 v č.p. 339
a panu Františkovi Tulachovi nejml. byt 1 + přísl.
v č.p. 37.
Zastupitelstvo souhlasilo se zařazením
pozemku p.č. 471/2 v k.ú. Košťálov do Územního
plánu Obce jako pozemku vhodného pro výstavbu
rodinného domu. Souhlas je vydáván na základě
žádosti p. Petra Bučka, bytem Košťálov č.p. 3,

žádost obsahuje souhlasné stanovisko dosavadních
majitelů p. Petra a Martina Machačných.
Starosta PaedDr. Janata sdělil nabídku
p. Henryho Kolowrata, učiněnou prostřednictvím
svého právního zástupce JUDr. Petra Topinky.
P. Henry Kolowrat se rozhodl svoji nemovitost
Obci Košťálov darovat s tím, že ušetřené
prostředky na její pořízení chce poskytnout
košťálovským hasičům, popřípadě na jiné obecně
prospěšné účely. Zastupitelstvo si této nabídky
velmi váží a podmínka využití ušetřených
prostředků ve prospěch hasičů je, už vzhledem
k dosavadní podpoře SDH Košťálov ze strany
Obce, bezproblémová.
Zastupitelé se rozsáhle zabývali přípravou
rozpočtu Obce na rok 2012. Starosta přečetl došlé
žádosti o příspěvky na činnost organizací a spolků,
které budou projednávány na příštích zasedáních.
Zastupitelé se také zabývali prioritami rozpočtu
na rok 2012, jsou jimi například: rekonstrukce
trávníku na hřišti v Košťálově (pouze v případě
poskytnutí 90% dotace z MŠMT) a s tím související
vyrovnání plochy na hřišti v Kundraticích,
oprava mostku v Kundraticích, zpevněná plocha
u č.p. 275, 276 a 277 v Košťálově, zateplení půdy
v Obecním domě (bývalá MŠ) v Kundraticích,
hledání alternativních zdrojů vody, výkupy
pozemků, dětské hřiště v Kundraticích, dokončení
projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV
a další.
Zastupitelstvo se seznámilo s drobnými
nedostatky v provozování Obecního domu
v Kundraticích (bývalá mateřská školka). Po
diskuzi bylo stanoveno, že novým správcem
budovy bude Mgr. Pavlína Hejsková.

Zastupitelstvo se na svých únorových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito body:
Prvním bodem bylo za přítomnosti zástupců
společenských organizací, spolků a skupin
projednání přípravy rozpočtu obce na rok
2012. Příjmy rozpočtu jsou navrhovány ve výši
33 490 tis. Kč a výdaje ve výši 33 700 tis. Kč.
Deficit rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření
v minulých letech a fakticky i doplacením
již poskytnutých dotací, jež nelze do návrhu
rozpočtu zařadit. Mezi další (tzn. neuvedené
v zápisu z minulého jednání) priority rozpočtu
bude patřit vybudování zázemí pro tzv. technické
služby a sběrný dvůr. Zde jednáme s majiteli
průmyslového objektu „Na Octárně“ o nákupu.
V rozpočtu jsou rovněž připraveny prostředky
na vybudování lepší přístupové stezky pro cyklo
a pěší od nádraží ke koupališti. Pro organizace
a spolky jsou navrhovány příspěvky na činnost
a případně energie na vytápění objektů. Závěrem
starosta PaedDr. Janata vyzval přítomné zástupce
spolků k diskusi nad návrhem rozpočtu, případně
jeho doplnění. Nové zásadní náměty nepadly,
pouze bylo diskutováno a posléze doporučeno
dovybavení areálu v Kundraticích tzv. pivními
sestavami k sezení a zlepšení osvětlení areálu
a posílení elektrorozvodu v tamní kuchyňce.
Starosta a místostarosta předložili návrh na
nákup objektu tzv. Octárny, Košťálov č.p. 189
včetně pozemků p.č. 287 a 293/2, vše v k.ú.
Košťálov. Objekt bude sloužit především ke
garážování úklidové a ostatní techniky obce, dále
je v objektu plánováno zřízení sběrného dvora
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a také zde budou umístěny boxy na posypový
materiál.
Místostarosta Milan Havlík předložil návrh
na vyřazení z majetku osobního vozidla Škoda
Felicia, r.v. 2000, najeto 237 tis. km. Vozidlo měla
v užívání od doby pořízení tehdejší starostka
a nyní je vozidlo užíváno k dopravě technických
zaměstnanců obce, dovozu obědů z Kundratic
a k dalším podobným účelům. Jeho technický
stav je už neuspokojivý, cena případné opravy
(např. výfuku, převodovky, výměna rezavých
dílů) by překonala mnohonásobně jeho tržní
cenu. Zastupitelstvo prodej, vyřazení nebo
ekologickou likvidaci vozu schválilo všemi hlasy.
Dále místostarosta předložil návrh na koupi
vozu nového pro potřeby starosty obce s tím,
že dosavadní cca 4 roky staré vozidlo Citroen
Berlingo (najeto 113 417 km) bude předáno
jako náhrada za vyřazenou felicii. Pro nákup
vozu byly osloveny dva nejbližší prodejci nových
vozů Škoda firmy OLFINCAR Jičín a HAVEX
Semily. Z předložených nabídek byl vybrán vůz
Škoda YETI 2,0 TDI s navíc sadou zimních pneu,
rezervním kolem a mezipodlahou v celkové ceně
420 tis. Kč od firmy HAVEX Semily. Na vozidlo
byla poskytnuta sleva ve výši minimálně 85 tis.
Kč. Tento typ vozu byl zvolen především z důvodu
úsporného motoru a světlé výšky podvozku.
Nákup vozu byl schválen všemi hlasy.
Zastupitelé se seznámili se jmenným
seznamem dlužníků nájemného za leden 2012.
Jedná se o 10 dlužníků, se všemi bude postupně
jednáno a písemně budou vyzvání správou bytů
k úhradě. V této souvislosti již zastupitelstvo
přistoupilo i k návrhu na výpověď z nájmu pro
hrubé porušení nájemní smlouvy, které spočívá
v nehrazení nájemného. Zastupitelstvo poté všemi
hlasy schválilo výpověď z nájmu bytu 1+1 v č.p. 37
nájemníka P.Š. Dlužníkovi bude nabídnuto
přístřeší a prostor k uskladnění bytového
zařízení a ostatních věcí, nejdéle však na dobu 6
měsíců. Zastupitelstvo se bude zabývat neplatiči
nájemného na každém zasedání a přistupovat
v širší míře k výpovědím z nájmu z důvodu
neplacení nájemného.
Na druhém únorovém zasedání zpracovatel
Strategického plánu rozvoje obce (dále jen SPRO)
PhDr. Pavel Klůs, CSc. seznámil zastupitele
s procesem přípravy SPRO a s jeho významem
mimo jiné i pro financování budoucího rozvoje
Košťálova. Vysvětlil význam strategického
plánování a SWOT analýzu, které byly podrobeny
klíčové oblasti rozvoje naší obce. Pracovní
skupina, která podklady pro SPRO připravovala,
se většinou přiklonila k ofenzivnímu přístupu
s využitím vnějších příležitostí. PhDr. Klůs CSc.
zdůraznil, že návrh SPRO je živý dokument a bude
dopracováván o připomínky a aktualizován
i v průběhu jeho platnosti. Veřejné projednání
s občany se uskutečnilo v pondělí 5. března 2012
od 17 hodin v základní škole.
Dalším bodem bylo za přítomnosti projektanta
Ing. Zdeňka Hudce projednání přípravy
projektové dokumentace na kanalizační síť
a čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV)
s ohledem na financování stavby v obou
obcích. Zastupitelé se seznámili se zpřesněnými
odhady investičních nákladů jednotlivých částí
(kanalizace část Košťálov, část Libštát a ČOV)

a s hrubým výpočtem podílu na financování
v obou obcích. Zastupitelstvo schválilo
starostovi a místostarostovi mandát k jednání
o spolufinancování akce v Libštátě.
Zastupitel Lukáš Kmínek opět poukázal na
potřebu řešení tranzitní dopravy přes Letnou.
Bylo dohodnuto, že v průběhu jarních měsíců
budou obyvatelé přilehlých domů pozváni ke
zvláštnímu jednání řešení situace (tj. zda vůbec
je o omezení veškeré dopravy relevantní zájem
větší části dotčených – zde bydlících obyvatel
a případně jakým zřejmě technickým opatřením
zde tranzit omezit).
Starosta obce PaedDr. Miloslav Janata předložil
k projednání a schválení návrh rozpočtu Obce
Košťálov na rok 2012.
Zastupitelstvo přidělilo byt 1+2 v č.p. 340 paní
Marcele Šedivé s rodinou. Jedná se o uvolněný byt
po sl. Martě Suchardové.
Starosta předložil žádost Luboše Voborníka
a spol. o pořádání „Hudebně sportovního dne“
v Kundraticích dne 7. července 2012 v areálu
hřiště v Kundraticích. Zastupitelstvo souhlasí
s pořádáním této akce v tomto obecním areálu.
Za použití bude uhrazeno řádné nájemné a areál
předán uklizený správci.

Zastupitelstvo se na svých zasedáních v březnu
zabývalo mimo jiné těmito body:
Zastupitelé projednali přípravu na letní sezónu
koupaliště. Je třeba provést lokální výspravu
bazénu a jeho kompletní nátěr, dále je třeba
natřít čelní a boční (tzn. západní a jihozápadní)
dřevěný obklad hlavní budovy. Na zhotovení
dřevěného objektu pokladny budou osloveny
firmy: Truhlářství Cincibus – Kundratice,
Truhlářství Mečíř – Libštát a Alena Šlesingerová –
Semily. Pro přepravu bazénové chemie je potřeba
zakoupit vozík, dále nakoupit nové přikrývky
a polštáře do chat a instalovat sušáky na prádlo
k chatkám. S těmito nákupy a se zakoupením
krytého velkoobjemového kontejneru na odpadky
vyslovilo zastupitelstvo souhlas.
Starosta PaedDr. Janata navrhl zveřejnit záměr
nákupu pozemku p.č. 63 (PK) v k.ú. Čikvásky
o výměře 3363 m2 od majitelek p. Jaroslavy
Hlouškové, bytem Benešov u Semil č.p. 125
a p. Zdeňky Ouhrabkové, bytem Bozkov č.p. 208 za
cenu 30 Kč/m2. Pozemek bude sloužit k budoucímu
provedení hlubinného vrtu jako nového zdroje vody
pro místní část Čikvásky – s možností napojení
přepadu do centrální (košťálovské) vodovodní
sítě a k vybudování vodojemu. Záměr nákupu byl
schválen všemi hlasy.
Zastupitelstvo přidělilo byt 1 + 2 v č.p. 182 panu
Ondřeji Kloboučkovi, dosud bytem Košťálov
č.p. 316. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou v trvání 1 roku s možností prodloužení.
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu
v č.p. 130 (Kréta) panu Jiřímu Boháčkovi, který
zde má z minulosti trvalé bydliště. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání
6 měsíců s možností prodloužení.
Starosta seznámil zastupitele se způsobem
zateplení stropu Obecního domu v Kundraticích.
Po dílčím odhalení podlahy půdy bude
meziprostor vyplněn (vyfoukán) klimatizérem.
Místostarosta Havlík seznámil zastupitele
se závěrečnou fází přípravy Územního plánu.

V průběhu června proběhne veřejné projednání
návrhu ÚP, poté budou zpracovány připomínky
a do srpna předpokládáme projednání (a případné
schválení a vydání) zastupitelstvem obce.
Zastupitelka Mgr. Pavlína Hejsková navrhla
požadovat při zapůjčení sálu Obecního domu
v Kundraticích po soukromých osobách i úhradu
kauce ve výši 1000 Kč při předání klíčů. Kauce
bude vratná hned po ukončení akce a řádném
úklidu při předání sálu. Místostarosta navrhl, aby

výše kauce nebyla pevná, ale aby byla požadována
dle úvahy správce objektu ve výši 0 – 1000 Kč.
Takto upravený návrh byl schválen a bude platný
i pro objekt na kunratickém hřišti.
Starosta PaedDr. Janata seznámil zastupitele
s obsahem závěrečného jednání s JUDr.
Petrem Topinkou, který na základě plné moci
od p. Henryho Kolowrata podepsal darovací
smlouvu, kterou je dům i s pozemkem darován
Obci Košťálov. Darovací smlouva, jak uvedl

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v naší
obci proběhne v sobotu 19. května 2012 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.

starosta, je již vložena do Katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo upřímně děkuje za tento
mimořádný dar, oceňuje vřelý vztah p. Henryho
Kolowrata k naší obci a zváží vhodný postup, jak
poděkování sdělit dárci.
Vybral Milan Havlík, úplné znění zápisů je
vždy do deseti dnů zveřejněno na úřední
desce na náměstí v Košťálově na Úřední desce
na www.kostalov.cz

Termíny rozmístění
velkoobjemových
kontejnerů v roce 2012
na stanovištích:
NÁDRAŽNÍ ULICE, PANELÁKY:
28.03.; 10.04.; 10.05.; 11.06.; 10.07.;
10.08.; 10.09.; 10.10.; 09.11.
LETNÁ, KUNDRATICE:
28.03.; .21.04.; 21.05.; 21.06.; 20.07.;
21.08.; 21.09.; 19.10.; 21.11.
Do
velkoobjemových
kontejnerů
nevyhazujte
papír!
Ten
můžete
odevzdat do sběrny a nebo ho věnovat
Základní či Mateřské škole v Košťálově,
kde ho sbírají. Pro odložení větví je
vyčleněno místo pod Zemědělským
družstvem a u koupalištěsměrem k lomu
u viaduktu. V Kundraticích lze větve
odložit vedle hřiště. Buďte ohleduplní
a u odpadů redukujte jejich zbytečnou
objemnost např. rozložením na menší
díly, stlačením, rozříznutím apod.
OÚ

Strategický plán rozvoje Obce Košťálov
Zastupitelstvo obce se na základě doporučení
odborníků na získávání dotací rozhodlo zpracovat
Strategický plán rozvoje obce na období deseti let.
Jeho zpracování řídili dva specialisté s bohatými
zkušenostmi PhDr. Pavel Klůs, CSc. a PhDr.
Michail Odarčenko, CSc.. Při jeho zpracování
jsme se hlavně v případě konkrétních projektů
řídili zásadou ,,čím více, tím lépe“, protože se
jedná o východisko pro žádosti o dotace a bude
se muset učinit mnoho pro to, aby se podařilo co
nejvíc zrealizovat. Celý dokument představuje 133
stran. Pro zajímavost uvádíme alespoň výsledky
a zhodnocení ankety: Nejprve musíme poděkovat
všem, kteří vyplnili dotazník a podíleli se tak na
zpracování SPRO.
Bylo hodnoceno celkem 103 vyplněných
a vrácených dotazníků.
Nejvíce dotazníků došlo v papírové podobě.
Zanedbatelným však nelze označit internet,
respektive webové stránky obce, které se staly
zdrojem pro takřka třetinu všech respondentů.
Znamená to tedy, že místní občané sledují webové
stránky své obce.
Více než tři čtvrtiny respondentů jako bydliště
uvádějí Košťálov, takřka jedna pětina respondentů
uvedla jako bydliště Kundratice. Skupinu 0-25 let
tvoří14% . Hlavní skupinu mezi 25-60 rokem života

tvoří takřka více než polovina všech respondentů.
Ze skupiny spíše seniorů (nad 60 let věku) se ankety
zúčastnila takřka třetina souboru. Za místního
patriota se považuje 82,52 % respondentů.
U části dotazů byly odpovědi respondentů
„nepociťuji jako problém“. Např. u privatizace
bytového fondu, dostupnost zdravotnických
a sociálních služeb, chybějící infrastruktura, ubývá
malých soukromých obchodů a služeb, korupce,
bezpečnost a kriminalita, úklid ulic, čistota,
nebezpečné cesty a křižovatky, se hodnocení
koncentruje spíše kolem kategorie „Tak napůl“;
nepanuje tedy „spokojenost“, ale aspekt také není
vnímán výrazně kriticky. Naopak nedostatek
pracovních příležitostí je vnímán jako závažný
problém života obce.
Jako další oblasti, kterým by měla být podpora
věnována, uvádějí respondenti údržbu komunikací
a podporu drobného a středního podnikání
(logicky a zcela v souladu s pociťovaným
nedostatkem pracovních příležitostí).
Dále z tabulky vyplývá, že respondenti
upřednostňují obec především jako místo
pro klidný život, bydlení a rekreaci. Představy
o dalším rozvoji obce (co by se mělo vybudovat
a preferovat) mají respondenti tyto: Plavecký
krytý bazén, in-line dráha (kolečkové brusle);

dokončení kanalizace; čistička a kanalizace,
podpora práce a bydlení; dobudování areálu Pod
Kozlovem, údržba a rozšiřování místních cest
sloužících nejen pro dopravu, ale i pro turistiku,
údržba obecních bytů; kanalizace, plynofikace
všech částí obce, rekonstrukce elektrorozvodů
ve všech částech obce, rekonstrukce vodovodu
a veřejného osvětelní, rekonstrukce bývalé školky
v Kundraticích, zajištění obchodů a hospod;
výstavba bytových jednotek; kanalizace a ČOV;
zvýšit bezpečnost u ZŠ (přechod pro chodce,
měřící zařízení rychlosti aut), pokračovat ve
vzdělávacích kurzech pro dospělé; chodníky
pro bezpečnost, cyklotrasy, rozšíření koupaliště,
sociální služby pro nemocné a seniory; odklonit
nákladní dopravu z centra obce, chodníky,
cyklotrasy; kanalizace, pozemní komunikace pro
pěší (cyklisty) z Košťálova do Kundratic; vodovod,
kanalizace, chodníky, cyklostezky, Aj jazyk od
1.třídy na ZŠ, německý jazyk od 4. třídy, snaha
o co nejvyšší vzdělanost; chodníky Kundratice,
dětské hřiště Kundratice; hasičský areál Pod
Kozlovem; zlepšit vyznačení turistických tras
a udržovat je průchodné, údržba pěšin na
obecních pozemcích; více odpočinkových míst se
zelení k procházkám, nádraží, koupaliště, sběrný
dvůr na odpad; menší fabrika (budoucí prosperita,
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pracovní místa); výstavba čističky odpadních vod,
bytového domu; kanalizace obce; snížení zatížení
centra obce nákladní dopravou (kamenolom,
skládka, tranzit); vytvořit a zajistit naplnění
programu na podporu vzniku nových pracovních
míst – cestovní ruch, administrativa (i call centrum
apod.), průmysl; kanalizace, ČOV; rozšíření domu
s pečovatelskou službou, zdravotní středisko;
kanalizace, chodníky; vybudovat kanalizaci,
dokončit pěší a cyklistickou stezku (od koupaliště
po zdrav. středisko); vyasfaltovat všechny cesty;
kanalizace, oprava silnic; chodník, kanalizace;
infrastruktura, kanalizace, vodovod; výstavba bytů;
upravit parkování v ulici k nádraží značkou (lesní
traktory), předláždit chodník, zakázat parkování
na chodníku značkou; omezit kamionovou
dopravu, veřejné osvětlení (led svítilny), zlepšit
obecní rozhlas, vytvoření lyžařských turistických
běžeckých tras kolem Košťálova, lyžařský vlek,
zrenovovat kostel, opravit silnici; nákladní
doprava nad 6 tun nesmí projíždět obcí (jako jinde
v Evropě), časovaná bomba-skládka; modernizace
koupaliště, výstavba nových bytů; myslet na zadní
kolečka, skládka tu nebude pořád; nové zdravotní
středisko, bankomat; ubytovací zařízení pro
seniory; kanalizace, omezení nákladní dopravy;
čistička odpadních vod, čistá Oleška – zrušení
kanálů vytékajících do ní; výstavba bytů, domů
i mimo obec; vybudování průmyslového objektu
v dolní části obce, tím zajistit pracovní příležitosti;
nové koupaliště, rekonstrukce bazénu, zakrytí
umělé trávy-možnost používat i v zimě; plynofikace
zbytku obce, kulturní “stánek”, kde by nebyla žádná
“žába na prameni”, kde by sečastěji konaly zábavy
a kulturní akce pro mladé; pracovní příležitosti;
výstavba nových bytů pro mladé lidi a přestavba
nepotřebných objektů na bytové jednotky
(barevna); středisko sociálních služeb, modernizace
koupaliště; omezit průjezd automobilů v ulici
Tovární; nové bezbariérové zdravotní středisko;
areál SDH, koupaliště (společenská budova, chatky,
oprava bazénu), vodovod; nenechat si vzít dotace
ze skládky Krajským úřadem Liberec; čistička vody

na koupališti a chaty, chodníky v Kundraticích
a Košťálově; vytvářet podmínky pro budoucí
rozvoj – př.vlastnit přístupové komunikace do míst
výstavby či obecního zájmu, podporovat neziskový
sektor a jinou spolkovou činnost, tlačit na vlastníky
neudržovaných nemovitostí aby alespoň sekali
své pozemky u silnic…; stavba haly – tělocvičny;
odstranění zápachu ze septiku u paneláku; bytová
výstavba, kanalizace, komunikace zmodernizovat
a více se věnovat areálu koupaliště; více zeleně.
K představitelům obce pak směřovaly tyto
vzkazy respondentů: děláte to dobře…; doslechl
jsem se, že někteří spoluobčané chtějí vyplnit za
svoji osobu více dotazníků, někdo naopak nevyplní
nic; stejná cena vody pro všechny občany (ne
v Kundraticích levnější), neschopnost ji vybrat od
dlužníků, na obecním zastupitelstvu to v poslední
době funguje systémem “já na bráchu, brácha na
mně”; Myslím, že by nebylo od věci přijmout ještě
nějakého pracovníka k rukám p. Leoše Moravce,
protože jeho možnosti a kvality jsou jistě velké,
ale na naší vcelku velkou obec nemohou stačit;
nebo možnost najmout na některé práce externího
dodavatele (zimní údržba); Lepší údržba chodníků
a cest v zimním období (př. na kundratickém
hřbitově); Nelíbí se mi, že příbuzní pracovníků OÚ
pracují ještě jinde, i když jsou sami podnikateli;
mělo by se něco dělat se skládkou odpadu (smrad
z aut, kravál), vyřešit skládku uhlí u nádraží (noční
vykládky uhlí, prach); poděkování za anketu,
aktivní zapojení obyvatel do dění; pasportizace
obecních cest, zápisy z jednání zastupitelstva
zkonkretizovat (hlavně nákupy a výdaje), přílohy
z jednání zveřejnit na webu, zveřejnit, v jakém
stadiu se nachází projekt kanalizace obce; přechod
pro chodce v místě ZŠ, snížení rychlosti; sběrné
místo pro občany Košťálova; obnovení cesty
u koní pana Práška; údržba obecních květin
a zeleně kvalifikovanou osobou; chtěla bych omezit
projíždění aut ulicí u prodejny p. Bareše; lepší
by bylo ptát se na kvalitu školních zařízení než
jejich dostupnost; nerozšiřovat skládku, odborně
posoudit současný vliv skládky na životní prostředí

v obci, nepřipustit její rozšiřování nad rámec
původního rozsahu, vybudovat hospodářský dvůr
včetně kompostárny; jsem mile překvapena, že
se zajímáte o názory občanů, za což vám děkuji;
nelíbí se mi údržba a spravování areálu – kritika
p. Leoše M.; čekárna na nádraží ČSD, obnovit
cestu na lukách, která je oplocená p.Práškem?,
neobnovit smlouvu s firmou,která vlastní skládku,
zakázat spalování listí na cizím i svém pozemku,
udržovat nádražní ulici, vyznačit přechod před
školou v místě, kde je vidět; častěji Košťálovské
noviny; skoncovat s korupcí v obci a obecním
úřadě, nevydržovat některé firmy oproti jiným,
některé případy zveřejnit na internetu; nová
výstavba nemá vybočovat z architektonického rázu
obce; údržba silnic v zimním období; malá starost
o koupaliště v Košťálově; podpořit dobudování
hasičského areálu Pod Kozlovem, úprava jeho
okolí, vyasfaltování cesty více zájmových kroužků
pro děti a mládež, možnost využívání umělé
trávy dětmi; centrum je reprezentativní, ale místa
dále od něj jsou neudržovaná (odkladiště větví,
hromady hlíny, výmoly, vytékající žumpa, letošní
údržba vedlejších cest byla žalostná (neposypané);
v naší obci žiji s rodinou spokojeně a líbí se
nám tady; rozšířit kontejnery na tříděný odpad
(např. č.p. 37 – Škvárovna); v zimním období
neodstraňovat hromady sněhu před obytné domy;
kanalizace v Čikváskách je zbytečné vyhazování
peněz; vyasfaltování cesty k č.p. 17 a památné
lípy; zpřísnění dohledu průjezdnosti komunikace
okolo obchodu Bareš, všichni si zde zkracují cestu,
zpřísnění chovu domácích mazlíčků v bytech;
vyřešit radikálně situaci v ulici “Letná” (doprava),
dostupnost a slyšitelnost rozhlasu v této lokalitě;
vadí mi psí exkrementy podél cest, prašnost a kouř
z komínů, nelze větrat.
(Jedná se o prostý přepis z jednotlivých dotazníků,
celou analýzu naleznete ve zveřejněném Strategickém
plánu rozvoje obce na www.kostalov.cz)
OÚ

Spolek pro kulturu – klub důchodců
Již jsme opět o rok starší. Nám to ale nevadí. Zase nám zvýšili důchod, takže
se nám zvýšila i životní úroveň, a tak se můžeme opět scházet, veselit se,
vzpomínat, ale se i vzdělávat a také dělat něco pro své zdraví.
Scházíme se ve velkém počtu, což nás samozřejmě těší, ale na druhou stranu
řešíme problém, kam se vejít.
Co děláme pro zdraví? Zbytečně se neříká „Veselá mysl – půl zdraví“. Toho
se držíme při každé schůzce. Ti mladší stále chodí na pochody po našem
krásném okolí, třeba i dvakrát týdně.
Co děláme pro vzdělání? Zúčastnili jsme se přednášky „Jak se bránit
podvodníkům“, kterou pro nás zajistila Policie ČR ze Semil a druhou na
dopravní téma „Jak se chovat v silničním provozu“ připravil BESIP Liberec.
Obě přednášky byly nejenom poučné, ale i moc zajímavé. Sešlo se nás tolik,
že jsme se do zasedačky nemohli vejít.
Jak se bavíme? Zejména březen se nesl ve veselém duchu. Šestého jsme měli
„Jarní posezení s hudbou“ a opět nás byla plná zasedačka, tentokrát ale
v požární zbrojnici. V rámci jarního probouzení nás navštívily „lehké děvy“,
které probudily pozornost hlavně pánů; málem jim vypadly oči z důlků ...
Též jsme byli pozváni 24. března na „IV. Sousedské posezení“ do Kundratic.
To zase vypadly oči z důlků nám, neboť to, co ukázala kundratická děvčata,
nemá zatím konkurenci.
Velikonoce zaklepaly na dveře, a tak jsme vycestovali do Polska pro vejce
a za různými nákupy.
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Čeká nás ještě jeden výlet 9. května, který bude „tajný“.
Tím ukončíme činnost v prvním pololetí. Užijeme si zahrádek a letních
dovolených a budeme se těšit opět na shledanou na podzim. Přijďte mezi
nás všichni, kteří překročíte důchodový věk.
Stáňa Kloboučková a Zdena Janatová

SOKOL SLAVÍ 150 let
Založení sokolské organizace v českých zemích
spadá do období politického a společenského
uvolnění po pádu Bachova absolutizmu
v tehdejším Rakousku-Uhersku. V obcích se
začíná rozvíjet spolková činnost, vznikají různé
druhy zájmových spolků jako pěvecké, ochotnické
a také tělocvičné.
Za vytvořením 1. tělocvičného spolku s názvem
Pražská tělocvičná jednota Sokol dne 16. 2. 1862
stály dvě významné osobnosti, dr. Miroslav Tyrš
a Jindřich Fügner, který byl zvolen jejím starostou.
1. náčelníkem se stal Miroslav Tyrš. Odkud se
vzal název jednoty Sokol? Češi tak projevili své
sympatie s osvobozeneckým bojem Jihoslovanů,
kteří své hrdiny nazývali „sokoly“. Členové Sokola
si tykali, což bylo velmi neobvyklé, oslovovali se
„bratře“, později „sestro“ a zdravili se pozdravem „
Na zdar!“ Tento pozdrav totiž provázel všenárodní
sbírku na stavbu Národního divadla. Přispívající
věnovali určitý finanční obnos se slovy „Na zdar
ND!“ M. Tyrš vypracoval sokolskému spolku
program, stanovy/ jeho organizační členění do
3 stupňů, jednota – župa – ústředí/, stále trvá
a české tělocvičné názvosloví, do té doby existovalo
pouze německé. Každý měsíc vydával časopis
Sokol. I Jindřich Fügner byl významnou osobností
sokolského hnutí. Své heslo „Ni zisk, ni slávu!“
naplňoval bezezbytku. Podporoval finančně mnohé
aktivity, nejraději anonymně, také pracoval ve
výboru pro zbudování Národního divadla. Na své
náklady nechává stavět 1.sokolovnu v Praze v Žitné
ulici. I po tolika letech je možné si tuto nádhernou
historickou budovu prohlédnout. Od počátku
se cvičilo na nářadí, cvičení prostná a pořadová,
pěstovala se atletika a další sporty. Členství v Sokole
bylo desítky let zcela záležitostí mužů.
Na oslavu 20 let trvání sokolské organizace
byl v roce 1882 uspořádán l. všesokolský slet
v Praze na Střeleckém ostrově. Vystoupení 700
stejně oblečených mužů osobně řídil Dr. Miroslav

Tyrš. Cvičilo se ještě bez hudby, pouze údery tyčí
sjednocovaly cvičení. 40 družstev cvičenců se
předvedlo při společném cvičení na nářadí. Na II.
všesokolském sletu poprvé cvičilo žactvo a dorost,
a představilo se také sokolské jezdectvo. Na
živých koních předváděli sokolové metání jako na
pevném nářadí. V roce 1901 na IV. všesokolském
sletu poprvé předvedlo své vystoupení 867 žen ve
skladbě s kuželi.
Po celé zemi v Čechách, na Moravě i na
Slovensku se postupně začínají zakládat další
sokolské jednoty, z nejbližšího okolí jmenujme
Novou Paku, Jičín, Turnov. V roce 1869 byl založen
Sokol v Jilemnici, 1870 v Lomnici n. Pop., 1887
Bozkov, 1892 Poniklá a Benešov, 1894 Víchová n.
Jiz., 1895 Chuchelna a Valteřice, 1896 Paseky n.Jiz.,
1897 Studenec, 1905 Košov, pak Košťálov 1919 ,
Poniklá, Horní Branná. Velmi brzy si vybudovali
sokolovnu v Lomnici n. Pop. V. r. 1881, jilemnická
sokolovna se slavnostně otevírala v r. 1896, pak r.
1910 byla postavena sokolovna ve Valteřicích, 1922
v Košťálově a v Bozkově. Župa Krkonošská vznikla
v roce 1885 a sdružovala pouze 7 jednot: Semily,
Jilemnici, Lomnici, N.Paku, Hořice, Sobotku a Jičín,
kde bylo její sdlo. Postupně se župa rozrůstala, až
zabírala rozsáhlou oblast s 87 jednotami, připojil se
Turnov, Železný Brod, Držkov a Vysoké n.Jiz. V roce
1899 došlo k rozšíření jména župy Krkonošské
o Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Od
roku 1946 nese naše župa jméno Krkonošská –
Pecháčkova. Br. František Pecháček byl sokolským
organizátorem a cvičitelem České obce sokolské
v Praze. Vytvořil slavnou skladbu pro muže Přísaha
republice, se kterou ve vypjatém roce 1938 na X.
sletě vystoupilo téměř 30 000 sokolů odhodlaných
bránit vlast. Sám se také zapojil do protifašistického
odboje, byl pronásledován a ukrýval se svou ženou
ve Zlámaninách u N.Paky, kde byli později zatčeni
a v roce 1944 v Mauthausenu br.Pecháček popraven
a jeho žena umučena.

Sokolské ideály se rozšířily i do zahraničí,
do Polska, k Jihoslovanům a dokonce za oceán
do Ameriky mezi Čechy, kteří tam odcházeli za
prací. V dobách největšího rozvoje sokolského
hnutí se sokolských sletů účastnili sokolové až
z 20 zemí světa, z těch nejvzdálenějších jmenujme
Japonsko, Australii, Chile a Argentinu…
ČOS (Česká obec sokolská) vzniklá v r. 1889,
sdružovala už 229 jednot. Za 1. světové války
také sokolové vstupovali do Československých
legií. Zlatý věk rozvoje sokolského hnutí nastal
v době existence 1. republiky 1918 – 1938, kdy
Sokol měl 1 milion členů a v letech poválečných
1946 – 48 dokonce přes 1 milion. Členy Sokola
byli i oba českoslovenští prezidenti T. G. Masaryk
a Eduard Beneš. Jako centrum sokolského života
začal v roce 1926 fungovat Tyršův dům v Praze na
Malé Straně. ČOS prožívala i těžká období zákazu
činnosti, což se stalo celkem třikrát, v r. 1915,
1941 a po r. 1948. Mnozí sokolové se připojili
k protifašistickému odboji, byli vězněni a 3388
bratří a sester obětovalo za vlast své životy.
Cílem sokolského hnutí byl a stále je člověk
harmonicky rozvinutý po stránce fyzické, duševní
i mravní. Připomeňme si některé zásady prvních
sokolů. M. Tyrš vycházel ze starořeckých vzorů
kalokagathie ( harmonie těla a ducha), vyjádřeno
slovy Tyršovými „Ve zdravém těle - zdravý duch.“
Oba zakladatelé Tyrš a Fügner zdůrazňovali
vlastenectví, bratrství a rovnost mezi lidmi.
Jejich myšlenky a pokrokové názory směřují do
budoucnosti a jsou stále platné. Např.: “ Jedinec nic
- celek vše. Kde není řádu, není svobody, volnosti
trvalé a zabezpečené. Mluvme méně, naříkejme
méně, oslavujme méně, ale čiňme se více! Za
slovem musí následovat čin.“ Nezapomínejme na
ně, řiďme se jimi!
Věra Křížková – členka předsednictva Sokolské
župy Krkonošské - Pecháčkovy

Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce Košťálov za rok 2011
Počátkem měsíce ledna roku 2012 bylo na Obvodním
oddělení Policie České republiky v Semilech provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru obce
Košťálov za uplynulé období roku 2011.
Vyhodnocením bylo zjištěno, že v průběhu roku
2011 bylo na obvodním oddělení v Semilech
zahájeno celkem 21 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 počtu 21 trestných činů, bylo 9 trestných činů
objasněno, další trestné činy nadále řeší služba
kriminální policie a vyšetřování. Jedná se o TČ
(trestný čin) vloupání do rekreačních zařízení –
celkem 7x, u těchto TČ se čeká na vyhodnocení
zajištěných stop, s tím, že podezřelá osoba se již
k některým skutkům doznala a v současné době se
nachází ve vazbě. Udalších trestných činů se přes
provedení všech úkonů ze strany Policie České
republiky nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující
zahájit trestní stíhání proti určité osobě. Proto bylo
rozhodnuto o odložení s tím, že pominou-li důvody
odložení, bude ve věci opětovně pokračováno.

Z celkového výčtu došlo k trestným činům:
10x TČ krádeže (krádež telat, odcizení vozidla,
krádež elektromotoru atd.), 9x TČ přečin krádeže
v jednočinném souběhu s přečinem porušování
domovní svobody (vloupání do rekreační chalupy),
1x TČ řízení motorového vozidla pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky, 1x TČ zatajení
nálezu mobilního telefonu.
Dále v obci Košťálov došlo v hodnoceném období
ke spáchání celkem 26ti přestupků. Jednalo se
o přestupky proti majetku (odcizení jízdního kola,
krádež dřeva, odcizení svodu apod.) celkem 10x,
dále se jednalo o přestupky proti občanskému
soužití (napadení družky, fyzické napadení apod.)
K tomuto došlo celkem 8x. V dalších případech se
jednalo o přestupky v dopravě, které řešilo OOP
ČR v Semilech.
Přestupky se zjištěným pachatelem byly oznámeny
dle § 58 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, příslušnému
správnímu orgánu k projednání, tedy na Městský
úřad v Lomnici nad Popelkou a to podle druhu
přestupku na odbor správní.

Policisté obvodního oddělení Semily doporučují
všem obyvatelům, aby neustále zamykali vchody
od svých obydlí a především vchody u domů
s bytovými jednotkami a nedávali tak zbytečně
šanci zlodějům, kteří pak mají snadnější přístup do
sklepních prostor a k samotným obytným částem,
do kterých se poté vloupají. Toto se týká především
letního období, kdy je ve zvyku více větrat.
Dále OOP ČR Semily upozorňuje občany na
skutečnost, že může docházet ke krádežím u seniorů
a to v souvislosti s nabízením různého zboží od
prodejců, kteří je oslovují v jejich obydlí a poté
z nich vylákají pod různými záminkami finanční
hotovost. Popřípadě jeden z prodejců seniora zabaví
a druhý prodejce mezitím tuto hotovost odcizí.
OOP Semily závěrem děkuje všem spoluobčanům
obce Košťálov, kteří jsou při práci a službě policistům
nápomocni a nadále jsou veškeré poznatky od Vás
na zdejším oddělení vítány.
Zprávu o bezpečnostní situaci vypracoval:
Za policejní orgán: pprap. Petr Sýkora,
npor. Petr Hýsek, vrchní asistent OOP Semily
vedoucí oddělení
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Z činnosti Mysliveckého sdružení Skalice Košťálov
V loňském roce v našem mysliveckém sdružení
proběhlo 5 členských schůzí. Jako první to byla
slavnostní výroční, na níž se zhodnotila činnost
sdružení za rok 2010. Další schůze byly pracovní,
kde se ujednávala činnost a postup pro další
fungování sdružení. Během roku jsme pořádali 3
společenské akce pro veřejnost, 30. dubna „Pálení
čarodějnic“, v červnu zábavu na letním parketu
v Kundraticích v podání skupiny Seven a koncem
srpna rozloučení s létem při táboráku, doplněné
o mysliveckou kuchyni a hudbou ve stylu country.
Vyjma letní taneční zábavy, jsme měli připraveny
soutěže pro děti, kdy bohužel při srpnové akci
nám nepřálo počasí, takže nejmenších účastníků
bylo poskrovnu. Domníváme se však, že se
akce vydařily a že v nich budeme pokračovat
i v budoucnu.
Během roku jsme prováděli práci v honitbě,
která se rozprostírá na katastrech Kundratic,
Košťálova, Bystré nad Jizerou a Čikvásek. Byla
to činnost jak ryze myslivecká, tak i obecně úzce
související práce pro zemědělské družstvo, jako
je třeba sběr kamenů. Obci Košťálov jsme stavěli
oplocenku pro ochranu kultur před škodami
způsobenými zvěří, dále jsme provedli výsadbu
stromků pod Kamínkou. Občas bohužel musíme
uklidit i po neukázněných návštěvnících přírody,
kteří si les zaměňují za skládku.
Pro spárkatou zvěř jsme vybudovali několik
krmných zařízení a pro zvěř bažantí novou voliéru
„Na Chocholi“ v Kundraticích, která slouží pro
odchov bažantích kuřat za účelem znovuzavádění
tohoto druhu do přírody a posílení stávající
populace v některých lokalitách. Již několik
let pracujeme na navrácení koroptve polní do
přírody. V roce 2011 jsme vypustili 10 párků. Na
jaře jsme založili a oseli na pozemcích k tomu

určených opět zvěřní políčka, které zajistí dostatek
přirozené potravy i po sklizni hospodářských
kultur. Tuto činnost provádíme s pochopením
majitelů pozemků, kteří nám vyšli vstříc a my
bychom jim rádi touto cestou za zvěř poděkovali.
Zvěřní políčka jsou zvěři tolik prospěšná, že v této
činnosti chceme a budeme i nadále pokračovat.
Na vhodných místech vysazujeme plodonosné
dřeviny s účelem zajištění péče o přírodu a zvěř.
Dále zakládáme a udržujeme remízky pro zvěř.
Prioritou mysliveckého sdružení Skalice je
zajištění dostatečného množství objemového
krmiva (především sena), další nepostradatelnou
součástí pro výživu zvěře je krmivo jadrné
(obiloviny), které jsme sklidili za pomoci
kombajnu na pozemcích k tomu určených.
Přikrmování je důležité v období nouze, které
nezačíná, jak si mnoho lidí myslí, s napadnutím
prvního sněhu, ale již při podzimní sklizni, a trvá
až do nástupu jara.
V zákonem stanovené době, která je pro
jednotlivé druhy zvěře vyhrazená, se podílíme na
odlovu. Snažíme se především redukovat stavy
predátorů, a to jak v naší krajině původních (liška,
kuna), tak i zavlečených (norek, psík mývalovitý),
a snižovat stavy zvěře černé (prase divoké), kdy
je potřeba odlovit převážnou část mladé zvěře
(letošní a loňské přírůstky), což není zrovna
jednoduché vzhledem k lidským aktivitám, jako
jsou jízdy na motorkách po lesích, loukách, polích,
houbařská sezóna, jízda na koních a k tomu
také negativně přispívají velké a celistvé plochy
zemědělských monokultur řepky či kukuřice. Ze
spárkaté zvěře lovíme zvěř srnčí a to v množství,
které nám ukládají zákonem stanovené normy.
K vysokému úhynu srnčí zvěře dochází na
komunikacích (silnice, železnice), které mají

značný vliv na sestavení plánu lovu. První týden
v červenci pořádáme na jilemnické střelnici „Na
Kozinci“ povinné střelby, které slouží myslivcům
především k procvičení správné manipulace se
zbraní a bezpečného zacházení se střelnou zbraní.
V měsících listopad a prosinec konáme povětšinou
3 hony na drobnou zvěř, které spíše slouží jako
společenské akce, spojené s procházkou do
přírody a následným večerním pobavením při
poslední leči. Vzhledem k množství predátorů
bývá výřad spíše symbolický, v zájmu zachování
mysliveckých tradic.
Po letech odluky jsme ve školním roce 20102011 obnovili díky pochopení vedení školy
a učitelského sboru užší spolupráci se ZŠ
v Košťálově, kde jsme následně provedli několik
besed s dětmi a vycházek do přírody. U mnoha
dětí je vidět zájem o přírodu a dění v ní, mnohdy
větší než u dospělých, kterým se pro různé
pracovní aktivity času nedostává. Na tuto činnost
jsme navázali i ve školním roce 2011/2012, kdy
jsme po dopolední vycházce po revíru spojené
s poznáváním přírody a jejich zákonitostí,
s dětmi opékali špekáčky na ohýnku. O co větší
překvapení nás čekalo, když na lednovou zimní
vycházku do přírody spojenou s návštěvou
krmelců přišlo již 9 dětí, které s sebou přinesly
pamlsky pro zvěř v podobě jablíček a mrkve.
Vzhledem k mrazivému počasí jsme se sešli
v mysliveckém zařízení (na chalupě) v Košťálově,
kde jsme pobesedovali při praskání dřeva
v kamnech, dokud se venku trochu neoteplilo.
S probouzejícím se jarem plánujeme brzké setkání
s dětmi a další činnost s nimi.
Myslivosti zdar!
Vladimír Jindřišek

Jak jsme četli v roce 2011 a další novinky z Obecní
knihovny Košťálov
Koncem každého roku se zpracovává statistika, pro
vaši informaci vybírám nejzajímavější hodnoty:
Přírůstky – nové knihy: 392 knih.
Počet registrovaných čtenářů:114 –
z toho 39 dětí a mládeže, 25 mužů a 89 žen.
Počet návštěvníků knihovny: 1 252
Počet návštěv webových stránek
knihovny: 1 431
Celkový počet půjčených knih
a časopisů:3 337
Celkový počet knih ve volném výběru:5 896
Jací jste čtenáři vy?
Čtení patří k základním dovednostem člověka.
Tato dovednost je předpokladem k úspěšnému
zvládnutí procesu vzdělávání v průběhu života.
Obyvatelé Česka se řadí mezi čtenářsky silné
národy, jako jsou například Švédové, Finové
a Britové.
inzerce
PRODÁME POZEMEK NA STAVEBNÍ ÚČELY
V KOŠŤÁLOVĚ, ROZLOHA 11903 m2
Více na tel.: 731 091 558
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Kolik přečtete knih za rok?
Sporadický čtenář:přečte 1 – 6 knih (39%)
Pravidelný čtenář:přečte 7 – 12 knih (16%)
Stálý čtenář: přečte 13 – 24 knih (14%)
Silný čtenář: přečte 25 – 49 knih (9%)
Vášnivý čtenář: přečte 50 a více knih (6%)
Nečtenář: přečte 0 knih (17%)
Obecní knihovna Košťálov navázala spolupráci
s Občanským sdružením Semínko země.
V únoru byla instalována v Obecní knihovně
Košťálov výstava „Hřejivá náručpohádek“ –
vlněné pohádky. Vystaveno je 6 pohádek, jejich
postavy jsou vyrobené pouze z vlny. Je možno
shlédnout jak postavy z pohádek, ale i získat
poznatky o vlně, ovečkách a jejich životě. Zároveň
proběhlo tvořivé odpoledne pro děti i jejich
maminky. Toto vše ve spolupráci s Občanským
sdružení Semínko země, pod vedením lektorky
ekologické výchovy PaedDr. Lenky Hřibové:
„Zastáváme názor, že nejefektivnější výchova
k trvale udržitelnému životu je v rodině, proto
nabízíme prostor pro aktivity, sdílení zkušeností
i praktických dovedností. Děti by měly mít

možnost zažít rodiče při smysluplné manuální
práci (zahrádka atd.), pohybovat se v přirozeném
prostředí a zažívat přirozený rytmus roku přírody
ve známém, důvěrném prostoru.“
Více zde: http://medvedsemily.webnode.cz/o-nas/
Připravujeme další akce o kterých Vás budeme
včas informovat. Informace, foto z akcí
najdete také na našich webových stránkách:
www. knihovnakostalov.webk.cz
Co jsem dnes přečetla za vás:
Zaujala mne myšlenka Ericha Maria Remarqua:
„Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého
něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten
druhý je šťastný protože jsem u něho. Když se to
takhle řekne, zní to velmi prostě, ale když pak
o tom člověk přemýšlí, je to obrovská věc, která
vůbec nemá konce. Je to něco, co člověka může
úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece něco
jiného. Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít
nemůže. Ale pro člověka jistě! „
Příjemné jarní dny plné pohody a sluníčka
Lenka Barochová, knihovnice

Program dechové hudby Táboranka
Pro příznivce dechové hudby TÁBORANKA z Košťálova na četné dotazy informujeme o termínech vystoupení na letošní rok. Jedná se o šňůru několika
desítek akcí přes celé léto (viz. předběžný přehled níže). TÁBORANKU ale nejdříve čeká nahrávání dalšího CD (již třetího), opět ve studiu „A“ českého
rozhlasu v Praze – Karlíně, na které celé zimní období pravidelně pilně zkoušíme. Z celého seznamu bychom chtěli upozornit na účinkování TÁBORANKY
na přehlídce dechových hudeb v obci Přepychy u Opočna, kam pojedeme 5. července 2012 autobusem a případné zájemce z Vašich řad mile rádi vezmeme
s sebou.
A již se všichni připravujeme na jubilejní 10. ročník Oblastní přehlídky dechových hudeb v Košťálově. V sobotu 1. září přivítáme na hasičském areálu
„Pod Kozlovem“ lomnické mažoretky Popelky (1. vícemistryně Evropy 2009), DH Javorku z Lázní Bělohrad, DH Opočenku z Opočna, domácí Táboranku
se známým hlasovým imitátorem a komikem Václavem Faltusem a na závěr se představí královna české dechovky, slavná MORAVANKA Jana SLABÁKA se
zpěváky Ivanou Slabákovou, Danielou Magálovou a Břeťou Osičkou! Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost vidět a slyšet u hasičů v Košťálově nejslavnější
dechovou kapelu posledních 40 let, která vydala přes 90 CD a DVD (desetimilióny prodaných hudebních nosičů), absolvovala přes 8000 vystoupení po celém
světě (včetně dvou úspěšných turné po USA) a spousty televizních pořadů. Košťálovští hasiči s Táborankou se na Vás již dnes těší a srdečně zvou na všechny
letošní akce Pod Kozlov!
Pro úplnost uvádíme letošní zatím neodehraná vystoupení TÁBORANKY (aktuálně na www.taboranka.cz), na která Vás všechny srdečně zveme:
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7.4.2012
21.4.2012
22.4.2012
1.5.2012
30.4.2012
5.5.2012
12.5.2012
19.5.2012
27.5.2012
3.6.2012
9.6.2012
23.6.2012
1.7.2012
5.7.2012
8.7.2012
14.7.2012
29.7.2012
5.8.2012
5.8.2012
11.8.2012
12.8.2012
18.8.2012
18.8.2012

Nýřany – Dechovková abeceda (17:00)
Praha-nahrávání CD (Studio ČR)-kapela
Praha-nahrávání CD (Studio ČR)-kapela
Praha-nahrávání CD (Studio ČR)-zpěvy
Čarodějnice Vysoké n.J.(19:30)
Soukromá akce
Tatobity k tanci a poslechu (14:00)
Dřevěnice-120 let SDH (11:00)
Hořice-Smetanovy sady-koncert (15.00)
Radim – dětský den (14:00)
Chuchelna – pouť (14:00)
Bukovina u Studence – sjezd rodáků (13:30 průvod)
Lázně Velichovky-promenádní koncert (14:00)
Přepychy u Opočna – přehlídka DH
Lázně Bělohrad-promenádní koncert (15.00)
Chlum u Hr.Kr. – přírodní divadlo (Všestary)(16:00)
Klepanda-odpoledne s Táborankou (14:00)
Špindlerův Mlýn – před hotelem Hradec (14.00)
Jilemnice – Festival DH (13:00, Táboranka v 17:30)
Bukovina u Dolánek
Samšina – Párty s českou písničkou (14:00)
Bystřice u Jičína – sjezd rodáků (13:00 průvod)
Pševes u Kopidlna (19.00hod.)

ne
so
ne
so

19.8.2012
25.8.2012
26.8.2012
1.9.2012

ne

2.9.2012

Špindlerův Mlýn – před hotelem Hradec (14.00)
Loukov – 100 let SDH (14.00)
Špindlerův Mlýn – před hotelem Hradec (14.00)
Košťálov – X. Přehlídka dechových hudeb
(13.00 Javorka, Opočenka, Táboranka + Václav Faltus,
Moravanka Jana Slabáka
Fadrhonsova Dobrovice – přehlídka DH
J.a V. Jínovi

Vystoupení Táboranky

Nadační fond manželů
Livie a Václava Klausových
zve na kurz „Senioři komunikují“ všechny
seniory důchodového věku, kteří dosud
neměli možnost seznámit se s používáním
a využitím komunikačních prostředků
jako zejména internetu, mobilních
telefonů a platebních karet.
Využijte 14ti hodinového, bezplatného
školení, které se bude konat v zasedací
místnosti Obecního úřadu Košťálov,
kde se naučíte využívat služby internetu,
včetně základní obsluhy PC a zjistíte, co
umožňují nové technologie.
Školení bude probíhat ve dnech od 4. 6. do
8. 6. 2012 (od pondělí do pátku) od 9.00
hodin do 12.00 hodin.
Podmínkou účasti je pouze seniorský věk
a odevzdání vyplněné přihlášky (která je
k dispozici na Obecním úřadě v Košťálově)
nejpozději do pátku 18. 5. 2012.
Bližší informace o kurzu podá OÚ nebo
Ing. Adéla Kolouchová, ICT pracoviště
Deep, tel.: 516 453 339, GSM:606 704 831

Vážení spoluobčané,
vzhledem k postupně se prohlubujícím současným problémům v oblasti financí, bytové politiky
i mezilidských vztahů nabízí Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor sociálních věcí touto cestou
seniorům, rodinám s dětmi, osobám zdravotně i sociálně znevýhodněným
bezplatné poradenství a pomoc v oblasti sociálních dávek a služeb, finančního hospodaření, bydlení,
řešení nepříznivých životních situací i ochrany osobních práv.
Sociální pracovnice můžete kontaktovat osobně či písemně na adrese:
Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou,
Telefon: pevná linka: 481 629 020 (podatelna), fax: 481 629 026, e-mail podatelna:
podatelna@mu-lomnice.cz, (další info na www: http://www.lomnicenadpopelkou.cz)
a nebo se obraťte konkrétně na:
Mgr. Gabriela Lešáková,odborný referent sociální práce,telefon pevná linka: 481 629 022,
e-mail: socialni@mu-lomnice.cz
Při řešení vaší situace bude respektován princip diskrétnosti, odbornosti, nestrannosti, nezávislosti
a ochrany lidských práv. Nebojte se svěřit se svými problémy a učinit tak první krůčky k jejich řešení.

Pro zapomnětlivce
Za psa se platí KAŽDOROČNĚ, vždy do konce března. Poplatek činí 100 Kč nebo
25 Kč za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo
poživatel sirotčího důchodu.
Zaplatit můžete do pokladny obecního úřadu.
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Společenská rubrika
NARODILI SE
v prosinci 2011
Štěpánce a Ladislavu Mikulovým
syn TOMÁŠ
Ivetě Cermanové a Jiřímu Šádkovi
syn MATĚJ
v lednu 2012
Simoně Benešové dcera MARKÉTA
v únoru 2012
Veronice Krejčí a Josefu Ševců dcera ELA

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v období od ledna do března 2012
tito naši spoluobčané:
Miloslava Kocourová
Jan Hančil
Ludmila Iblová
Marie Trdlová
Marie Dolenská
Marie Dufková

OPUSTILI NÁS
Od ledna 2012 do března 2012 nás
navždy opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:

Poděkování sponzorům
Rádi bychom touto tradiční cestou poděkovali všem sponzorům, kteří se podíleli na konání
dětského karnevalu, hasičského bálu a IV. Sousedského posezení. Všechny tyto akce se těší
velké oblibě spokojených návštěvníků. Doufáme, že nejinak tomu bylo letos a bude i v dalších
letech. Určitě k tomu přispívá nejen bohatá tombola, ale i program na všech akcích. Na dětském
karnevalu to jsou hry a soutěže pro děti i rodiče a na večerním bále předtančení mladých hasiček.
Na sousedském posezení nás potěšilo vystoupení malých sokolíků se svou cvičitelkou Jíťou
Valentovou, ukázka zumby z lekcí Katky Šaldové a pod vedením Jarči Machové zatančily mladé
hasičky paso doble a kundratická Poupata vystoupila coby hawaiské tanečnice. Děkujeme všem,
kteří měli co dočinění s bohatým programem.
SDH Kundratice

Anna Palková z Košťálova
Vladimír Valenský z Košťálova

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce Košťálov Vás zve na jednání o možnostech řešení dopravní
situace na místní komunikaci – zkratce od náměstí (od stánku Lukva)
k Trevosu, které se koná v pondělí 7. května 2012 od 17:00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Košťálov.

Klub seniorů – důchodci Technolen při KIS Města Lomnice nad Popelkou zve své vrstevníky, seniory z Košťálova,
Valdic, Čikvásek i Kundratic, na společné výlety, které pravidelně pořádá. Jedná se o většinou třídenní výlety po
krásách a zajímavostech naší vlasti. Program naplánovaných výletů pro letošní rok si můžete vyzvednout v Kulturním
a informačním středisku (KiS) Lomnice nad Popelkou. Bližší informace získáte buď osobně v KiS nebo na tel. 481 673 107,
739 568 347 nebo na tel. 755 540 098 (Senior klub).

VÝTVARNÁ SKUPINA KOŠŤÁL a skupina Podkrkonošských
výtvarníků si dovolují pozvat všechny zájemce o umění na svoji další výstavu,
která se bude konat ve dnech 22. – 24. 6. 2012 ve společenském sále
Základní školy v Košťálově. Zahájena bude v pátek v 18:00 hodin slavnostní
venisáží. V hudební části se opět představí country skupina Hobrbule ze Semil.
Srdečně zvou pořadatelé.
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