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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se na svých lednových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:
Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o dopravní obslužnosti mezi Obcí
Košťálov a Libereckým krajem, ve které se
zavazujeme uhradit částku 152 370 Kč na
zajištění dopravní obslužnosti.
Byl schválen prodej pozemku p.č. 229
v k.ú. Kundratice (zahrada) o výměře
73m2 manželům Lubošovi a Haně Huškovým, bytem Kundratice č.p. 110. Kupní
cena činí 3 650 Kč a náklady spojené
s prodejem hradí kupující.
Místostarosta předložil návrh na dovybavení nádobím (mělké, hluboké a dezertní talíře, šálky a podšálky a sklo) pro
společenskou místnost Obecního domu
v Kundraticích. Seznam a počty budou
zpřesněny na místě a po ocenění byly
předloženy zastupitelstvu k projednání.
Projednáváno bylo hospodaření na
lesním majetku Obce Košťálov. V roce
2012 bylo vytěženo 1.018,73 m3 dřevní hmoty, tato byla veškerá realizována
a tržba z prodeje činila celkem 1.537 tis.
Kč. Po započtení nákladů na pěstební činnost a další nezbytné práce činil
hospodářský výsledek roku 2012 celkem
+933.175 Kč bez DPH v zisku. Místostarosta Havlík se závěrem dotázal na výhled
hospodářského výsledku na další dva
roky. Pan Slavomír Beran, odborný lesní
správce, odpověděl, že dle právě dopracovávaného desetiletého lesního hospodářského plánu (autor: Ing. Flídr) se počítá
s průměrnou roční těžbou ve výši cca
700 m3 hmoty a při stávajících prodejních
cenách a stavu obecního lesa lze v následujícím období očekávat kladný hospodářský výsledek i nadále.
V dalším bodě Ing. Aleš Kožnar předložil
zastupitelstvu k projednání návrh studie
rekonstrukce restaurace Slavie. Návrh
vnitřního prostorového řešení zdůvodnil
a odpověděl také na dotazy zastupitelů.
Vážné výhrady zastupitelé k navrhovanému řešení neměli, pouze zastupitel RNDr.
Jiří Jína poznamenal, že řešení schodiště

Vítězný návrh rekonstrukce restaurace Slávie od Ing. Aleše Kožnara

do půdních prostor není zcela v souladu se
zadáním a v této části vystupuje z původního půdorysu. Ing. Kožnar své řešení
zdůvodnil především požárními předpisy a řešením dispozic dalších prostor
v objektu. Návrh studie byl schválen.
Zastupitelstvo se na svých únorových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:
V prvním bodě se zastupitelé zabývali přípravou rozpočtu obce na rok 2013.
Z důvodu prodlužování termínu získání
dotace a složitou administrací žádosti na
zateplení Obecního domu v Kundraticích bude tato akce přesunuta do rozpočtu příštího roku. Dále byly diskutovány výměny oken v některých bytových
domech v majetku obce, resp. správy
bytů. Program dotace na zateplení domu
č.p. 300/301 z programu „Zelená úsporám“ bohužel zatím nebyl vyhlášen. Bude
zvažována realizace výměny oken (stavebních otvorů) a vstupních dveří v č.p. 133
(Stáňov). Zastupitelé se v této souvislosti
seznámili i s dopisem nájemníků č.p. 186.
Ve všech těchto případech zatím rozhodnutí nepadlo, byly stanoveny pouze priority. Druhou částí přípravy rozpočtu bylo
projednání dalších žádostí organizací
a spolků na činnost a provoz. Starosta
informoval zastupitele o výši takových

příspěvků v okolních obcích, především
v těch, kde vyvíjí činnost společná organizace. Právě příspěvky těchto obcí jsou
výrazně menší nebo žádné. Místostarosta doplnil, že podle jeho názoru je třeba
u příspěvků na činnost posuzovat zhruba
tři kritéria:
1. práce s mládeží, tedy o kolik aktivních
dětí v různých kroužcích, družstvech
apod. se organizace stará.
2. činnost organizace směrem dovnitř
obce, tedy velikost organizace, péče
o vlastní členy, o nemovitý majetek organizace, pořádání tzv. veřejnoprávních,
tedy často nevýdělečných akcí pro veřejnost, pomoc spoluobčanům, brigádnická
činnost apod.
3. činnost organizace směrem ven, tedy
propagace naší obce, úspěchy při reprezentaci na různých soutěžích, závodech,
přehlídkách, zvyšování povědomí o obci
apod.
Jakkoli jsou tato kritéria obtížně kvantifikovatelná, je třeba je brát v potaz už proto,
že finanční požadavky některých organizací se rok od roku zvyšují.
Zastupitelstvo rozhodlo o přerušení
dodávky pitné vody do domu Kundratice
č.p. 107 z důvodu nehrazení vodného za
rok 2011 a 2012.
(Po tomto rozhodnutí došlo k úhradě a tak
k odpojení dodávky nedošlo – pozn. Hav.)

Na 5. Sousedském posezení 23.3.2013 v Kundraticích se o zábavu postarali i ti nejmenší z Kundratic

Zastupitelstvo se na svých březnových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:
Starosta PaedDr. Miloslav Janata předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu Obce
Košťálov na rok 2013 s příjmy (a výdaji – tzn. vyrovnaný rozpočet) ve výši
37 434 tis. Kč. Návrh rozpočtu byl projednáván na minulých zasedáních a nyní
bylo přistoupeno k hlasování. Rozpočet
Obce Košťálov na rok 2013 byl schválen
všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Starosta a místostarosta předložili zastupitelům námět na řešení regulace až zákazu
podomního prodeje zboží a služeb v naší
obci. Zastupitelé po delší nikoli zamítavé
diskuzi záměr na řešení této problematiky schválili a na dalších zasedáních se tím

budou zabývat.
V diskuzi byla zmíněna problematika
výřezu náletových i některých dalších
dřevin na kundratickém hřbitově (zastupitel Zdeněk Kopecký) a připomenutí
odeslání dopisů s výzvou na posekání
a odvoz trávy z pozemků, jejichž majitelé
tuto svoji zákonnou povinnost zanedbávají (zastupitel Miroslav Doškař).
Zastupitelstvo rozhodlo o provedení
deratizace ve všech třech katastrech obce.
Deratizaci provede na náklady obce firma
3D, Na Strži 921, Nová Paka v termínu od
2. května do 31. května 2013.
Starosta PaedDr. Miloslav Janata předložil návrh na vybudování-zřízení Lesoparku a odpočinkové zóny v parku nad
Bucharkou vedle bývalé závodní jídelny

(tato není na rozdíl od lesních pozemků v majetku Obce ani firmy Trevos).
V prostoru parku po odstranění suchých
stromů a náletových dřevin by měly být
zřízeny přírodní chodníky (nikoli asfaltové), lavičky, odpadkové koše, zvažována je i stavba jednoho venkovního altánu a možnost řízení naučné stezky. Na
uvedený záměr je třeba vytvořit projektovou dokumentaci k podání k stavebnímu
řízení a ucházení se o dotaci. Na provedení dokumentace a podání a administraci
žádosti starosta navrhl firmu PROVOD,
inženýrská, Ústí nad Labem za navrhovanou cenu 85 tis. Kč bez DPH. O realizaci
bude rozhodnuto až po příslibu dotace
(Investice do společenských funkcí lesa)
z Programu obnovy venkova.
Místostarosta Milan Havlík informoval zastupitele o jednání se zástupci
firmy Trevos Košťálov o řešení napájení
reflexních světelných dopravních značek
upozorňujících na přechod pro chodce.
V této souvislosti bylo zjištěno, že elektrické napájení čtyř vysokých sloupů
veřejného osvětlení podél hlavní silnice
u Trevosu je ze sítě podniku (nikoli obce).
Proto je třeba tuto anomálii řešit a zatím
provizorním nadzemním vedením přepojit do sítě obecního osvětlení. Poté bude se
majiteli firmy jednáno o napájení světelné
dopravní značky u kotelny ve směru od
Libštátu. Navržené řešení bylo schváleno a dalším průběhu bude místostarosta
informovat.
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

Oznámení o provedení deratizace na území obce
Zastupitelstvo obce Košťálov na svém
zasedání dne 25.03.2013 rozhodlo provést
deratizaci v katastru obce:
1. V termínu od 02.05.2013 – 31.05.2013
zajistí obec Košťálov na území obce
provedení deratizace. Deratizaci provedou pracovníci výlučně pro tuto činnost
způsobilí.
2. 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, a to nejpozději do dvou dnů ode
dne zahájení celoplošné deratizace.
3. K usnadnění úspěšného hubení myší
a potkanů a k omezení jejich nového
výskytu je doporučeno provést ve vlastních nebo spravovaných objektech tato
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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, Nová Paka, Na strži 921,

509 01 Nová Paka, Helena Linková, tel.:
607 151 252) vstup do objektů a položení
nástrah.
4. Deratizace bude provedena tzv. „pulzační metodou“, dle metodického návodu
hlavního hygienika ČR ze dne 24.10.1994.
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.
5. Likvidaci nalezených uhynulých potkanů
a myší zajistí firma Sdružení 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.
PaedDr. Miloslav Janata, starosta
Milan Havlík, místostarosta

Sdělení vlastníkům nebo nájemcům zaplevelených pozemků
Obecní úřad v Košťálově jako orgán státní správy podle ust. § 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon), UPOZORŇUJE, v souladu s § 3 odst. 1 písm. a)
zákona, všechny vlastníky pozemků nebo osoby, které je užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni zjišťovat a omezovat
výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným ososbám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Z tohoto důvodu vyzýváme všechny vlastníky pozemků nebo osoby, které je užívají z jiného právního důvodu, k údržbě
těchto pozemků, k jejich pokosu a likvidaci plevelů dle potřeby, alespoň však dvakrát ročně.
Pokud by ze strany vlastníků či nájemců pozemků nebyl respektován § 3 odst. 1 písm.a) zákona, může s nimi být zahájeno
správní řízení o uložení pokuty podle § 78 zákona.

V Ý Z VA : Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
Liberecký kraj se ke dni 1. 10. 2001 stal
vlastníkem silnic II. a III. třídy. Pozemky,
na nichž jsou umístěna tělesa silnic a pomocné silniční pozemky u těchto silnic,
jsou v mnoha případech ve vlastnictví třetích osob. Před přechodem silnic II. a III.
třídy z majetku České republiky do majetku Libereckého kraje nedošlo k majetkoprávnímu vypořádání silničních pozemků. Jelikož tyto silnice Liberecký kraj
nevybudoval, nemohl tak v procesu přípravy staveb silnic ovlivnit zajištění práva
provést stavbu silnice na cizím pozemku
a ani neměl možnost pozemky před započetím stavby silnic vykoupit. Liberecký
kraj již po několik let vykupuje pozemky
dotčené stavbami silnic II. a III. třídy ve
snaze o sjednocení vlastnictví pozemků
a staveb silnic, jak vyžaduje zákon.
Liberecký kraj proto vyzývá vlastníky
pozemků, na kterých je umístěno těleso
silnice II. nebo III. třídy na území Libereckého kraje, vlastníky pomocných silničních pozemků u těchto silnic a vlast-

níky pozemků pod součástmi silnic II.
nebo III. tříd, aby předkládali žádosti
o převod uvedených pozemků na Liberecký kraj.
Na základě výměru Ministerstva financí č. 01/2010, kterým se vydává Seznam
zboží s regulovanými cenami, jsou pozemky dotčené stavbou silnice II. třídy Libereckým krajem vykupovány za
50 Kč/m2, pozemky dotčené stavbou
silnice III. za 40 Kč/m2. Písemná žádost
vlastníka musí obsahovat identifikační
údaje vlastníka, kontaktní údaje (nejlépe
telefon nebo e-mail), parcelní číslo předmětného pozemku, katastrální území, vyjádření souhlasu s kupní cenou (silnice II.
třídy 50 Kč/m2, silnice III. třídy 40 Kč/m2)
a uvedení požadavku na způsob úhrady
kupní ceny (číslo účtu a kód banky v případě bankovního převodu nebo adresu
v případě platby složenkou). Žádosti nejsou formalizované a případné nedostatky
nemají za následek nevyhovění žádosti.
Náklady na realizaci převodů silničních

pozemků do vlastnictví Libereckého kraje, tj. zejména náklady na sepsání kupní
smlouvy, poplatek za vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí a případné náklady na vyhotovení geometrického
plánu hradí Liberecký kraj. Podání návrhu na vklad vlastnického práva zajistí
rovněž Liberecký kraj. Kupní cena za pozemky bude uhrazena do třiceti dnů po
obdržení vkladované smlouvy od příslušného katastrálního pracoviště.
Písemné žádosti zasílejte na adresu:
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
p.o., Oddělení správy majetku, České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec.
Na základě informace z Ministerstva financí bude možné naposledy v roce 2015
získat finance na výkupy pozemků pod
silnicemi.

Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2

Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce Košťálov
za rok 2012
V prvních dnech roku 2013 bylo na Obvodním oddělení PČR v Semilech provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace
v katastru obce Košťálov za kalendářní rok
2012.
Během roku 2012 bylo na OO PČR Semily prošetřováno celkem 16 trestných činů
a 24 přestupků. Ve srovnání s rokem 2011,
kdy bylo na OO PČR Semily prošetřováno 21 trestných činů a 26 přestupků, tedy
došlo ke snížení trestných činů o 5 skutků
a u přestupků o 2 skutky. Za rok 2012 tedy
došlo k výraznému zlepšení bezpečnostní
situace v obci.
Z prošetřovaných šestnácti trestných činů
byli v devíti případech zjištěni pachatelé (neoprávněný zásah do práva k domu,

bytu nebo k nebytovému prostoru, ohrožení pod vlivem návykové látky, vloupání
do rekreační chalupy, ublížení na zdraví,
vydírání a ve dvou případech krádež nafty z nákladních vozidel a maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání). V sedmi
případech se pachatele zjistit nepodařilo,
kdy se ve všech případech jednalo o krádeže (motorová nafta, motocykl, osobní vozidlo, turistická lavička, jízdní kolo, součásti
kolejiště a kovové tyče).
Co se týče prošetřovaných čtyřiadvaceti
přestupků, tak v šestnácti případech byli
pachatelé zjištěni, z toho šlo ve čtyřech případech o jízdu pod vlivem alkoholu, v pěti
případech o přestupky proti občanskému
soužití a v sedmi případech o přestupky

proti majetku. U osmi neobjasněných skutků se jednalo o přestupky proti majetku.
Přestupky, u kterých se podařilo zjistit pachatele, byly oznámeny dle § 58 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, k projednání příslušnému správnímu orgánu.
Ve spolupráci s DI vylo několikrát provedeno měření překročení nejvyšší povolené
rychlosti v obci, kdy bylo zjištěno celkem
42 přestupců. Tyto přestupky byly vyřešeny v blokovém řízení. Dopravní nehody
v katastru obce Košťálov byly zpracovávány skupinou dopravních nehod DI PČR
Semily.
Nasnadě je varovat, a to především skupinu starších občanů, kdy tito bydlí sami,
mohli by se stát a často se i stávají „snad3

nou kořistí“ pro různé podvodné prodejce,
řemeslníky, zaměstnance výherních společností a nově i lidi prezentující se jako
zástupci energetických společností apod.
Považuji za nutné upozornit, a to nejen
starší občany, ale širokou veřejnost o tom,
aby nikoho cizího nevpouštěli do svých
domů, aby nepodléhali různým, často
smyšleným nabídkám „nejkvalitnějšího“
zboží i různých služeb a jiným báchorkám
těch, kterým jde pouze o to, odlákat jejich
pozornost a poté se zmocnit třeba i celoživotních úspor.
Majitelům rekreačních chalup a dlouhodobě neobydlených objektů lze k zabezpe-

čení těchto objektů doporučit zakoupení
bezpečnostního systému, který v případě
narušení objektu upozorní vlastníka na
jeho mobilní telefon pomocí sms zprávy,
kdy následně po oznámení, provedeném
majitelem tohoto bezpečnostního systému
na linku 158 je Policie schopná prověřit
nahlášenou událost a objekt zkontrolovat.
Dále je nutno upozornit na stále se objevující druh trestné činnosti, ke které dochází
především díky celosvětové síti internet
a podobným sociálním sítím, kdy dochází k podvodnému jednání při prodeji, respektive při koupi různých hmotných statků a to především prostřednictvím aukč-

ních a bazarových internetových portálů.
Vzhledem k bezpečnostní situaci i v okolních obcích je občany vhodné informovat
na množící se případy krádeží motorové
nafty.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem občanům obce Košťálov za jejich pomoc při
odhalování a objasňování přestupků, trestných činů a jejich pachatelů.
Taktéž velké díky za ochotu a spolupráci
patří pracovníkům Obecního úřadu.

Vypracovala nprap. Jana Sieglerová
Schválil npor. Bc. Petr Hýsek

Činnost SDH Košťálov v minulém roce
Činnost Sboru dobrovolných hasičů Košťálov v roce 2012 byla opět jako v minulých letech bohatá.
28. ledna jsme uspořádali tradiční hasičský ples, který navštívilo asi 200 hostů.
Výborná kuchyň naší členky Květy Tulachové měla vyprodáno, hudba Sonet pod
vedením Jirky Jíny sklízela potlesk, a tak co
si přát víc – snad jen vyšší návštěvu. Zde
patří velké poděkování všem našim sponzorům za hodnotné dary do tomboly.
Od března naši členové pracovali na rekonstrukci cisternové Liazky, kterou jsme
díky paní Zdeně Hrabánkové získali od
vojenského útvaru. A také díky šikovnosti
našich členů pod vedením Jaroslava Houžvičky bylo na tomto speciálu odpracováno
182 hodin. Podobně tomu tak bylo u Pragy
V3S (polní kuchyně), ke které jsme dokonce získali průkaz historického vozidla.
Naši mladí hasiči byli zapojeni do soutěže
OP o dráčka „Soptíka“ a jeho jedna dílčí
soutěž byla 5. května na areálu „Pod Kozlovem“.
Od 10. května jsme pracovali na přípravách dvoudenních závodů Enduro, kde
jsme zajišťovali pořadatelské služby na trati a služby občerstvovací, jakož i zajištění
parkoviště. Sloužilo zde 35 našich členů.
Na tradiční „Bumbác“ 16.6. připravili
členové výjezdového družstva ukázku hašení makety letadla s vyproštěním osob
a další hry.
Od 2.8. jsme připravovali areál „Pod Kozlovem“ na další prestižní soutěž Podkozákovské ligy. Samotná soutěž se uskutečnila 4.8.
a naše ženy zde obsadily pěkné 2. místo!
Po této soutěži jsme začali stavět montovanou halu, kterou jsme koupili se záměrem
vybudování pódia na připravovanou přehlídku dechových hudeb.
Memoriál bratra Jaroslava Suchardy se konal 25.8. a na startu se sešlo opět 22 družstev mužů a 7 družstev žen.
Ženy z Košťálova opět předvedly, že umí
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a obsadily 3. místo. Mužům se nedařilo
a smutnili z 19. místa.
Od 28.8. jsme finišovali s přípravami na již
zmíněnou jubilejní 10. přehlídku dechových hudeb.
Počasí nám tentokráte nepřálo a bylo velké
štěstí, že v sobotu 1.9. v den konání akce se
umoudřilo a kromě krátké přepršky bylo
slušně.
Program začal průvodem s koňským
doprovodem Pepy Novotného a Jakuba
Práška.
Dále pak tradičně vystupovaly mažoretky,
DH Javoranka z Lázní Bělohrad, DH Opočenka, Václav Faltus, Táboranka a Miloň
Čepelka a na závěr Moravanka Jana Slabáka. To vše zařídíl kapelník Táboranky
RNDr Jiří Jína, kterému pomáhal moderátor Milan Havlík a my všichni moc děkujeme a již teď se těšíme na další ročník.
6.10. jsme byli pořadateli vyhlášení výsledků poháru OSH o dráčka Soptíka 2012
v Sokolovně.
Týž den večer pak bylo další slavnostní
vyhlášení, a to výsledků „Podkozákovské
ligy“.
Nechci zatěžovat tyto stránky jednotlivými
brigádami a rozborem hodin strávených
při údržbě a opravách techniky, vodních
zdrojů a vším tím, co k hasičině patří.
V loňském roce jsme vyjížděli ke čtyřem
požárům, jeden výjezd byl k havárii osobního automobilu, jeden výjezd k ropné havárii a jeden výjezd k námětovému cvičení.
Bohužel ani v loňském roce jsme nebyli ušetřeni od velice smutných okamžiků,
kdy nás opustili naši věrní členové.
15.5. zemřel bratr Josef Matouš ve věku
nedožitých 69 let, 29.5. bratr Bořivoj Moravec ve věku 54 let, 26.10. bratr Josef Špidlen ve věku 64 let a 27.10. bratr Václav
Vít ve věku 69 let. Moc nám chybějí. Čest
jejich památce.
Rok 2013 jsme opět začali uspořádáním
Hasičského plesu a můžeme říct, že se

opět povedl. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na jeho průběhu. Zvláštní
poděkování však zaslouží „družstevnice
z Hoštic“, které svým vystoupením navodily tu správnou atmosféru a dobrou náladu. Jejich vystoupení najdete na YouTube.
Bouřlivý potlesk to jen potvrdil. Poděkování patří i třem tanečnicím (sestry Bernardovy s kamarádkou) za jejich bezvadné
vystoupení.
Na závěr bych chtěl opět poděkovat našim
sponzorům za hodnotné dary do tomboly.
Jsou to: Drahoš Věrný – fa zemní práce,
Stavko – Jiří Kotas, Říha Bohuslav – paliva, Sokol Košťálov, Bareš Libor – autodíly,
Matějka Josef – vůně dřeva, Karel Novák –
Autodoprava, Pavel Šimůnek – potraviny,
Kovap Semily, Havel Láďa – klempířství,
Drogerie Popelka, TJ Oddíl kopané Košťálov, Machačná Zuzka a Petr, Machačná Jitka, manželé Zajíčkovi, Jiříček Pepa – malíř-

ství, Hovádová Jana, Drápal Áda, Bernardová Sandra, manželé Kropáčkovi
– zlatnictví, ZD Košťálov, manželé Bydžovských, ZO rybáři Košťálov, Milan
Havlík, OÚ Košťálov, Kloboučkovi Terka a Jiří, Martin Mikula – pohostinství, Eurovia – provoz Košťálov, Bohuslav Rieger, Lenka a Milan Vojtíškovi, Marie Vítová – Čikvásky, Zdena Janatová, Jan Šindelář – hospodářství,
Václav Šindelář – paliva, Dana Jonová, Rostislav Horníček, Dolenský Jaroslav, manželé Jůzovi, Jiřina Devátá, Novotný Josef, Jiří Říha – autodoprava,
Klobouček Jiří – Libštát, manželé Hrabánkovi, Luboš Tulach – pohostinství,
stánek Lukva, Luboš Máslo, Jiří Sádek – Fasa, Jaroslav Polák – topení, voda,
plyn, Mikula Jára – kovářství, Martin Chlum, Martin Šindelář – klempířství,
manželé Erbanovi – železářství, Marius Pedersen, manželé Jínovi – Táboranka, Extravit Lomnice nad Popelkou.
Miroslav Doškař, starosta SDH

Stále přijímáme děti do hasičského soutěžního
družstva, informace u Pavly Vávrové,
tel. 737 982 812 nebo Mirka Doškaře tel.
724 224 672.

Nové kontaktní osoby
pro Mateřské centrum v Košťálově:
Bohunka Tulachová 604 727 698
Lenka Prchlíková 734 331 789

A.H.M.I. ve spolupráci s obcí Košťálov pořádají

BAZÁREK
v sobotu 27. dubna 2013, od 9:00 – 12:00 hodin
v sokolovně v Košťálově, vstup pro veřejnost je zdarma
Podmínky pro prodejce:
Pro prodejce otevřeno od 8:00 hodin. / Vlastní prodej je zdarma.
Každý si své zboží bude nabízet sám, neprodané předměty si sám i odveze.
Z prodeje bude vyloučen: alkohol, znečištěné zboží a velmi rozměrné
předměty. / Komerční nabídky má pořadatel právo nepovolit.
Co můžete nabídnout k prodeji:
Veškeré použité i nepotřebné zboží, domácí spotřebiče, náčiní a nářadí,
funkční elektrospotřebiče, sportovní oděvy a vybavení (např. kola, brusle, lyže, batohy, spacáky a pod.), zánovní hračky, stolní hry, vybavení pro
volný čas, dekorační předměty, drobné kusy nábytku, bytový textil, tašky,
kufry, knihy atd.

I na jaře v Košťálově sportujeme – přijďte
vyzkoušet a zažít radost z pohybu

30. 04. 2013
Zahájení sezony na koupališti v Košťálově
30. 04. 2013
Pálení čarodějnic na hřišti v Kundraticích,
tradiční program
11. – 12. 05. 2013
Motocyklové závody Enduro, koupaliště
a lom Košťálov
17. 05. 2013
Okresní kolo dopravní soutěže, areál CVČ
od 8:00 do 14:00h
25. 05. 2013
Košťálovský BUMBÁC,
dopravněbezpečnostní a společenská
akce v Centru volného času v Košťálově
od 13 hodin, pořádá Obec Košťálov
25. 05. 2013
Taneční zábava SOUMRAK BAND, letní
taneční parket v Kundraticích od 21h.
01. 06. 2013
ORIENT PÁRTY, od 14h v Rafanda klubu,
břišní tance, hip hop, zumba a další +
divácká soutěž
22. 06. 2013
Turnaj starých gard, fotbalové hřiště CVČ
Košťálov, od 9 h pořádá FK Košťálov
29. 06. 2013
Taneční zábava na letním parketu –
asfaltová plocha v areálu CVČ, kapela
bude upřesněna od 21h., pořádá FK
Košťálov
31. 08. 2013
Hasičský memoriál v požárním sportu,
areál Pod Kozlovem, od 13h
01. 09. 2013
Košťálovské kolo v Podkozákovské lize,
areál Pod Kozlovem, od 9h
07. 09. 2013
XI. přehlídka dechových hudeb, areál
Pod Kozlovem, od 13h

Cvičení pro děti + rodiče /děti 1-7 let/ – úterý od 16:00 hod. / sokolovna / vede Katka
Cvičení dívek 1.-6.tř. – v úterý od 17:00 / sokolovna / vede Iveta
Kondiční cvičení pro ženy – úterý od 18:30 hod. / škola / Iveta
Zumba, kondiční cvičení – čtvrtek od 18:30 hod. / škola / Katka / Daniela
– pondělí od 19:00 hod. / obecní dům Kundratice od 18:30 – Katka
Badminton – dle dohody – Daniela
Powerjoga – dle dohody – Daniela (mob. 723 258 983)
Ozdravné cvičení na klouby a páteř – úterý od 18:30 hod. v základní škole – vede Helena

12. 10. 2013
Slavnostní vyhodnocení Podkozákovské
ligy, sokolovna Košťálov, pořádá SDH
Košťálov
30. 11. 2013
Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí
v Košťálově, jarmark, občerstvení,
Táboranka a vystoupení dětí ZŠ
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Společenská rubrika
NARODILI SE
v prosinci 2012
Haně a Františku Zachovalovým
dcera MARIE
v únoru 2013
Patricii Ferencové a Radku Ferkovi
syn MARIAN
Tereze Kobrové a Janu Kašparovi
dcera MAGDALÉNA
v březnu 2013
Markétě Ševčíkové a Pavlu Voštovi
dcera MIA

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v období od ledna do března 2013
tito naši spoluobčané:
Miloslava KOCOUROVÁ
Věra NĚMCOVÁ
Jaroslava MEČÍŘOVÁ
Marie BYDŽOVSKÁ
Jarmila HYKOVÁ
Marie TRDLOVÁ
Marie KMÍNKOVÁ
Marie DOLENSKÁ

OPUSTILI NÁS
Od prosince 2012 do února 2013 nás
navždy opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:
Jaroslava PAVLUKOVÁ z Košťálova
Ludvík BUČEK z Košťálova
Jitka HORÁKOVÁ z Košťálova
Ludmila BUCHAROVÁ z Košťálova

Dne 16. února 2013 jsme za ranních hodin s Kroužkem břišních tanců odjely
do Náchoda na celostátní soutěž „Hvězda Orientu“. Naše děvčata se umístila
v kategorii skupin na 8. místě a v kategorii duo Adéla a Monika na 6. místě. Na
takové soutěži jsme byly poprvé a pro nás všechny to byl velký úspěch a úžasný
zážitek! Máme se neustále co učit abychom opět mohly i soutěžit a reprezentovat
Košťálov. Tímto děkujeme zastupitelstvu za ﬁnanční a morální podporu a taky
naší skvělé Olině Říhové za videa a fotky.
A chceme Vás i pozvat na Orient párty u Rafanda klubu 1. června od 14.00 hodin!
Vystoupí břišní tanečnice a hosté a máme přichystanou i soutěž pro diváky!

Spolek pro kulturu
Letošní rok jsme zahájili zvesela. Naše
mažoretky místním hasičům zpestřily bál
vystoupením „Trnky brnky“.
Hned v březnu jsme se vydali do divadla J.
K. Tyla v Lomnici nad Popelkou, kde nás ve
svém pořadu pobavil režisér Zdeněk Troška se
svým parťákem a sportovním komentátorem
Jaroslavem Suchánkem.
V prvním pololetí roku 2013 se ještě dvakrát
sejdeme.
27. května uspořádáme TAJNÝ VÝLET, na
který Vás také srdečně zveme.
Za Spolek pro kulturu Z. Janatová a S. Kloboučková

Inzerce
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Dovolte mi vám jménem občanského sdružení Děti českého ráje nabídnout letní
dětský tábor, pořádaný již od roku 1997 v srdci Českého ráje, na břehu Drhlenského
rybníka. Dlouholetá tradice se zde potkává s nadšením organizátorů a každý rok se
k nám vracejí věrní účastníci, ze kterých se často v budoucnu stávají i organizátoři.
Rád bych tento tábor nabídl i v obci, ze které pocházím. Máte-li zájem navštivte naše
internetové stránky www.deticeskehoraje.cz, kde se vše potřebné dozvíte.
Termín tábora je 28.6.-12.7.2013 a cena je 3.990,-.
Za celý táborový tým se na vás těší Zdeněk Jodas (hlavní vedoucí a předseda sdružení)

Nabízím nezávislé finanční poradenství a sjednání smluv pro soukromé osoby,
podnikatele i firmy v oblasti pojištění vozidel, majetku, životního a úrazového
pojištění, stavebního spoření – včetně úvěrů ze stavebního spoření, hypoték
a přeúvěrování hypoték (výhodné v době fixace, možnost využít současných
nízkých úrokových sazeb), spotřebních úvěrů a konsolidaci úvěrů.
Hana Barešová, finanční poradce Akropol a.s.
mobil 777 358 778
e-mail: hana.baresova@akropol.cz
kancelář: Košťálov 325 (v 1. patře v budově Autodíly Bareš)
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