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Vítání občánků ve společenské místnosti Základní školy v Košťálově

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelé projednávali v lednu
například tyto body:
Zastupitelstvo se zabývalo přípravou
rozpočtu obce na rok 2016. Místostarosta navrhl pro letošní rok připravit takový
rozpočet, který bude sanovat škody na
pozemcích zasažených stavbou kanalizace. Tedy například:
Celkový úklid obce, vyrovnání terénů,
úpravy povrchů nad kanalizační sítí.
Lesopark s altánem a naučnou stezkou
v Košťálově „v parku“ – s dotací.
Parková úprava u DPS směrem k Olešce
a mezi domy.
Sanace septiků a povrchů pod Slávií
a pod č.p. 182 + zadání studie pro uvedenou plochu (po zbourání plechové kolny).
Asfaltování povrchů (především u nádraží s dodlážděním, cyklostezka – od rybárny
ke Špačkovým, v Kundraticích, atd.)
Rekonstrukce
tenisového
hřiště
v Kundraticích – s dotací.

Oprava objektu Rybárny – po vyřešení kompenzace za poškození budovy při
stavbě kanalizace.
Vodovod Kundratice, dolení konec –
s dotací.
Dokončení projektové dokumentace
k stavebnímu řízení na I. a II. etapu cyklostezky do Kundratic (vlastní stavba v roce
2017 s dotací).
Oprava a výměna některých hracích
prvků na dětském dopravním hřišti
v Košťálově.
Vysázení zeleného pásu nad koupalištěm a u čističky odpadních vod.
Vypracování projektové dokumentace
na zateplení a výměnu oken a venkovních
dveří v č.p. 37 a 156 (starší DPS), podání
žádosti o dotaci.
Vypracování studie na využití a rekonstrukci objektu Barevny.
Starostka předložila návrh na přijetí
daru pozemku p.č. 583/4 v k.ú. Kundratice o výměře 541 m2 – trvalý travní porost,
od p. Jiřího Kováře, bytem Kundratice 49.
Pozemek je užíván jako veřejná komu-

nikace s omezením vlastnického práva
tj. s věcným břemenem práva chůze
a jízdy.
Zastupitelstvo
projednalo
žádost
p. Stanislava Šádka, bytem Kundratice 61
o prodej části pozemku p.č. 2393/1 v k.ú.
Kundratice. Pozemek tvoří bezprostřední
okolí žadatelova domu a je také přístupem
k domu č.p. 61.
Starostka předložila a celý přečetla dopis
Jana Kratiny se žádostí o souhlas s umístěním kanalizačního potrubí a vsakovací jámy na (obecní) pozemek p.č. 571
v k.ú. Čikvásky. Zastupitelé po projednání a seznámením se s argumenty žadatele
a vývojem v dané věci se rozhodli trvat na
svém původním zamítavém stanovisku.
Starostka a místostarosta informovali o postupu řešení stížnosti některých
rodičů na provoz a vedení základní školy.
Na následující zasedání byla přizvána
ředitelka školy Mgr. Alena Janatová.
V únoru těmito tyto body:
P. Slavomír Beran, odborný lesní správ-
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ce lesů Obce Košťálov zastupitelům předložil plán hospodaření v lesích na rok
2016. Vzhledem k současným nízkým
výkupním cenám dřevní hmoty se zastupitelstvo rozhodlo pozastavit obnovní
těžbu a provádět pouze těžbu nahodilou,
jejíž rozsah je dán napadením škůdci,
především kůrovcem.
Starostka předložila záměr nákupu
a pořízení pozemku p.č. 182 v k.ú. Čikvásky o výměře 2424 m2. Jedná se o pozemek
nabízený v elektronické dražbě JUDr.
Marcela Smékala, soudního exekutora.
S ohledem na případný způsob pořízení
pozemku byla zastupiteli stanovena maximální cena pozemku a mandát pro statutární zástupce Obce Košťálov účastnit se
této elektronické dražby.
Zastupitelka Lenka Barochová, rezignovala k 29. únoru 2016 na svůj mandát
zastupitelky obce Košťálov. Následně složil
předepsaný slib nový zastupitel (náhradník v pořadí volební strany Starostové pro
Liberecký kraj) Ing. Miroslav Cincibus.
Zastupitelstvo se opakovaně zabývalo
stížnostmi občanů na neukázněné majitele
psů, kteří je nechají volně pobíhat a hlavně po nich neuklízejí jejich výkaly. Bude
zvýšen počet odpadkových košů na exponovaných místech a pro příští rok zastupitelstvo zváží i zvýšení poplatku ze psa.
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu
1 + 2 po p. Romanovi Baudyšovi, Košťálov
č. 18 (Chlívy) paní Simoně Dlaskové (roz.
Bálkové) s rodinou.
V březnu se zastupitelé zabývali
těmito body:
Zastupitelstvo přidělilo byt v domě
s pečovatelskou službou p. Aleně Rejňákové, dosud bytem Košťálov č.p. 142. Dále
byt po p. Aleně Rejňákové slečně Ivaně

Oznámení
o provedení
deratizace
na území
obce

Rejňákové. Zastupitelstvo současně ověřilo, že žádost sl. Rejňákové je v řádném
pořadí k přidělení.
Místostarosta informoval o činnostech, které jsou nyní prováděny k zajištění
dokladové části ke kolaudaci stavby kanalizace a ČOV a také jak probíhají reklamační řízení se zhotovitelem stavby:
• Zhotoviteli (Sdružení firem EUROVIA/
SYNER) byl předán Reklamační protokol
č. 1, kde na kontrolním dni 14. 3. 2016
obdržíme odpověď s návrhem na opravy
a sanace.
• Byla ukončena první vlna fakturace
stočného. Uhrazeny byly všechny vystavené faktury.
• Zvlášť bude posouzen stav stok C, D
a F a také části stoky K (v Košťálově před
Stáňovem).
• Je současně vytvářen koncept Reklamačního protokolu č. 2 s dalšími závadami.
• S majiteli nově dotčených pozemků
(oproti schválené projektové dokumentaci) jsou uzavírány smlouvy o právu
provést stavbu. Jedná se o menší či větší
posuny v trasování stok a veřejných částí
přípojek a ty po jejich skutečném geodetickém zaměření je třeba řádně s majiteli a na stavebním (vodoprávním) úřadě
projednat a povolit.
• V rámci projednávání smluv o právu
provést stavbu, resp. změnu vyvstal požadavek jedné rodiny na odpuštění/odečtení
stočného na objem zahradního bazénu.
Místostarosta k tomu uvedl, že připraví
podmínky pro takový postup (registrace
bazénu u provozovatele a kontrola užití
s prokázáním, že vypuštění nebylo provedeno do kanalizace).
• Zastupitelé se měli možnost seznámit
s plánem na asfaltování a sanovaní zpev-

V termínu od 2. 5. 2016 – 6. 6. 2016
zajistí obec Košťálov na území obce
provedení deratizace. Deratizaci provedou pracovníci výlučně pro tuto
činnost způsobilí.
Místa se zvýšeným výskytem myší
a potkanů hlaste na obecní úřad již
nyní, nejpozději do dvou dnů ode dne
zahájení celoplošné deratizace.
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.
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něných cest, které budou v rámci reklamačního řízení zhotovitelem kanalizace
a v rámci běžných oprav z rozpočtu obce
provedeny v letošním roce.
Místostarosta předložil návrh na schválení Dodatku č. 1 Grantového programu Obce
Košťálov na rok 2016. Tímto Dodatkem
se doplňuje Grantový program o odměny
za práci s mládeží a Poskytnutí příspěvku
na individuální ČOV v místech, kde není
možné napojení na oddílnou kanalizaci
M. Havlík předložil cenovou nabídku
firmy CTS corp., s.r.o., Bubenská 421/3,
170 00 Praha 7, IČ 270 998 873 a návrh
na uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace nutné k podání žádosti
o dotaci (studie proveditelnosti) na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
pro výjezdovou jednotku našich hasičů.
Cenová nabídka činí 199 000,- bez DPH.
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou p. Jaroslavě Rosenbergové, dosud bytem Košťálov č.p. 311
Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní
smlouvy mezi obcí Košťálov na straně
prodávající a p. Janem Vejnarem, bytem
Košťálov, Kundratice č.p. 123, na straně
kupující, na prodej pozemku p.č. 2040/21
o výměře 96m2 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou bez č.p. na tomto pozemku
a pozemku p.č. 2040/24 o výměře 528 m2
(ostatní plocha), vše za úhrnnou cenu
200 000,- Kč.

Výpis z jednání zastupitelstva obce zpracoval
místostarosta Milan Havlík. Úplný zápis
a usnesení je vždy zveřejněn na úřední desce
na náměstí v Košťálově a na elektronické
úřední desce včetně archivu na
www.kostalov.cz

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.

Několik poznámek ke kanalizaci:
Budování přípojek
Příspěvky na vybudování soukromé
části kanalizační přípojky lze na
předepsaném formuláři – Přípojkový
list (je k dispozici na webu – Grantový
program a na obecním úřadě) podávat ještě do 30. června 2016. Výplata
první části proběhne v polovině května a druhé části v polovině července 2016. Na žádosti musí být podpis
autorizované osoby, která připojení
schválila a ověřila délku a způsob
napojení. Dotace ve výši 2000 Kč za
šachtu a 200 Kč za metr délky potrubí je tedy za podmínek jako v minulé
roce zachována do 30. června 2016.
Další informace na Obecním úřadě
nebo v minulých číslech Košťálovských novin a www.kostalov.cz

Uzavírání smluv na stočné
Smlouvy o čištění odpadních vod
po napojení na novou kanalizaci se
uzavírají na Obecním úřadě Košťálov u p. Věry Seidlové každé pondělí
a středu od 8 – 17 hodin. Je třeba se
do 10 dnů dostavit s těmito doklady:
občanský průkaz, číslo bankovního
účtu (pokud budete platit bezhotovostně převodem), stav vodoměru ke dni
připojení a poslední vyúčtovací fakturu na vodné (v Košťálově to je vyúčtování od SčVK a v Kundraticích hlavně
číslo vodoměru k ověření údajů.

Nemám vodoměr, jak budu
platit stočné?
Montáž vodoměru je nutné objednat na obecním úřadě (starostka,

f) Otvory, vedoucí k zahnízdění potkanů v objektech, je nutno před ukončením hubení opravit.
g) Umožnit pověřeným pracovníkům
provádějícím deratizaci vstup do objektů a položení nástrah a následně
likvidaci nalezených uhynulých potkanů a myší (provádět budou pracovníci firmy Sdružení 3 D, Nová Paka, Na
strži 921, 509 01 Nová Paka, Helena
Linková, tel.: 607 151 252).
Jiné způsoby likvidace uhynulých
zvířat jsou nepřípustné. Zdůrazňuje
se zákaz odkládání těchto zvířat do
odpadkových nádob či košů nebo na
místa veřejně přístupná.
OÚ

místostarosta). Na připravené místo
vodoměr
namontujeme
zdarma.
Po omezenou dobu do instalace vodoměru bude stočné hrazeno podle
paušálů.

Vlastním bazén a chci požadovat slevu na stočném
Slevu na stočném z důvodu provozování bazénu na koupání je nutné zažádat každoročně do 30. 6. 2016. V žádosti musí být uvedeno jakým způsobem
majitel bazénu vypouští / likviduje
použitou vodu z bazénu. Logicky tak
nesmí činit do splaškové ani oddělené
dešťové kanalizace. Dále je nutné doložit doklady k bazénu nebo jeho rozměry, ze kterých lze vypočítat objem. Při
odečtech pro stanovení stočného bude
existence napuštěného bazénu ověřena a po podzimních odečtech bude
částka dobropisována žadatelům.
Odečítáno bude pouze jedno napuštění
bazénu za jednu sezónu.
Zemědělci-podnikatelé si musí instalovat zvláštní odpočtové vodoměry
k ověření množství vody spotřebované zvířaty.

První zkušenosti z provozování
V minulém čísle jsme psali, co do
kanalizace nepatří. Stručně zopakujeme: Tuky a rostlinné oleje, chemické
a ropné látky, textil i malých rozměrů, zbytky potravin včetně slupek od
brambor, nátěrové hmoty i vodou ředitelné, léčiva v tabletách i tekutá, dešťové a povrchové vody. Za první měsíce

jsme se setkali nakonec s největším
prohřeškem: a to jsou dámské hygienické potřeby, dětské pleny a vlhčené
ubrousky – mnozí je kupují, někteří si
je vozí přímo z Ontexu anebo ze s….y).
Tyto ubrousky a výše uvedené ucpává především vaše domovní rozvody,
pak soukromé části přípojek a nakonec i společné části kanalizace.

Mám zájem o exkurzi na
čističce odpadních vod
a v lednu a únoru jsem to
nestihl
Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 734 538 413 (Milan Havlík)
a lze domluvit pro skupiny 5 – 15 osob
termíny v různých časech ve všední den včetně sobotního dopoledne.
Délka prohlídky je přibližně 70 minut.

Odečty vodoměrů za první čtvrtletí 2016 provedou naši pracovníci p. Karel Mádle a Věra Seidlová
u napojených domů v termínu od 10.
do 30. dubna 2016. Následně bude
majitelům domů zasláno mailem,
doručeno poštou nebo osobně vyúčtování. Zaplatit pak lze bezhotovostně
bankovním převodem nebo hotově
na pokladně Obecního úřadu Košťálov nejlépe v pondělí a středu v době
od 8 do 17 hodin u p. Věry Seidlové.

Termíny rozmístění velkoobjemových
kontejnerů v roce 2016 na stanovištích:
NÁDRAŽNÍ ULICE, PANELÁKY:
24. 3., 7. 4., 5. 5., 9. 6., 7. 7., 4. 8., 8. 9., 6. 10., 10. 11.
LETNÁ, KUNDRATICE:
31. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6., 14. 7., 18. 8., 15. 9., 20. 10., 16. 11.

Poplatek za psa – připomínka
Stále ještě je dost majitelů, kteří nemají uhrazen roční
poplatek ze psa.
Připomínáme, že částka je splatná každoročně do konce března!

OÚ
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Zpráva o bezpečnostní situaci
v katastru obce Košťálov za rok 2015
V prvních dnech roku 2016 bylo na
Obvodním oddělení Policie České
republiky v Semilech (OOPČR) provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru obce Košťálov, za uplynulý
kalendářní rok 2015.
Během roku 2015 bylo na OOPČR Semily prošetřováno celkem 10 trestných činů
a 14 přestupků. Ve srovnání s rokem 2014,
kdy bylo na OOPČR Semily prošetřováno celkem 24 trestných činů a 24 přestupků, tedy došlo k výraznému snížení počtu
spáchaných trestných činů o 14 skutků
a u přestupků o 10 skutků.
Z celkového počtu deseti trestných činů
se u jednoho případu i přes provedení
všech dostupných úkonů ze strany Policie
ČR nepodařilo dostatečně prokázat, že se
skutku dopustila určitá osoba. U objasněných skutků se v pěti případech jednalo
o majetkovou trestnou činnost (dva případy odcizení vibračních desek, vloupání do
Obecního domu v Kundraticích, krádež
finanční hotovosti a neoprávněné užívání
cizí věci) a v jednom případě o zanedbání
povinné výživy. U třech skutků bylo zjištěno, že se nejedná o trestný čin.
Co se týče prošetřovaných čtrnácti přestupků, tak se v devíti případech
podařilo zjistit pachatele, kteří byli oznámeni dle § 58 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, k projednání příslušnému správnímu orgánu. Jednalo se
o sedm přestupků proti občanskému
soužití a dva přestupky proti majetku
(krádež Cu materiálu a zatajení nálezu
MT). U ostatních pěti skutků se pachatele

Kompostéry
zdarma –
jak to bude
dále?
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zjistit nepodařilo. Ve všech případech šlo
o majetkové delikty (krádež RZV, krádež
stíracích losů, krádež vodoměru, poškození vozidla a poškození prostor chaty).
Dále bylo zjištěno celkem 29 porušení
bezpečnosti silničního provozu, kdy toto
jednání bylo řešeno v blokovém řízení.
Oddělení cizinecké policie Semily zahájilo ve třech případech správní řízení
s cizinci a tři skutky řešilo v blokovém
řízení.
Náplní policejní činnosti nejsou jen
uvedené oblasti, ale také další činnost,
jako prevence, různé besedy, přednášky
ve školách a spolupráce s různými orgány a organizacemi při zajišťování společenských a jiných akcích. Nemohu ani
opomenout činnost policie při vyřizování různých dožádání od soudů, státních
zastupitelstev, exekutorů a prověřování
oznámení občanů.
Jedním z negativních faktorů při objasňování trestné činnosti je pozdní oznamování případů, znehodnocování stop
zanechaných pachatelem na místě činu
ze strany poškozených a to zejména jejich
pohybem v napadeném objektu, zjišťování napáchaných škod, případně uklizení
nepořádku (aby nebyla ostuda, že nemají
uklizeno) a to ještě v době před příjezdem
policistů.

v roce 2015 zabývali. Rodiče, dejte si pozor,
protože šikana mezi dětmi je skryté nebezpečí a proto pokud máte doma dítě školního
věku, mluvte s ním i na toto téma.
Přestože na území celé České republiky
probíhají dopravně-bezpečnostní akce
s různým zaměřením, dochází často
k porušení předpisů a následným dopravním nehodám, kdy Skupina dopravních
nehod DI PČR Semily zpracovávala
celkem 14 dopravních nehod.
Závěrem bych opětovně chtěla všechny
spoluobčany požádat o zvýšenou pozornost vůči cizím a podezřelým lidem, jejich
kvalitní popis popř. poznamenání registrační značky jejich vozidel, ale například
i jejich vyfotografování. Nejjednodušším
a nejrychlejším způsobem, jak zabránit spáchání případného protiprávního
jednání, popřípadě dostižení pachatele je
včasné telefonické oznámení na bezplatnou linku Policie ČR: 158. Za sdělení
Vašich poznatků budeme nesmírně rádi,
neboť tento druh spolupráce občanů
s vyšetřujícími policisty bývá základem
úspěšného vyšetření případu.
Velké díky patří občanům, kterým není
bezpečnostní situace v obci lhostejná,
nezahálí a projevují zájem o dění v obci
a pomáhají při odhalování a objasňování přestupků, trestných činů a jejich
pachatelů. Taktéž velké díky za ochotu
a spolupráci patří pracovníkům Obecního úřadu.

V posledních letech se policisté stále častěji setkávají s případy „ŠIKANY MEZI
DĚTMI“. Ani naše oddělení není výjimkou, kdy jsme se bohužel tímto problémem

Vypracoval:
nprap. Jana Sieglerová, vrchní inspektor
Schválil:
npor. Petr Hýsek, vedoucí oddělení

V řádném termínu se po vydání lednových Košťálovských novin občané přihlásili o téměř 90 kompostérů, většinou
o objemu 1050 litrů. Stále je ještě možnost
si podobný kompostér prohlédnout na
chodbě Obecního úřadu a ještě se i přihlásit na úřadě.
Abychom mohli tyto kompostéry zdarma podle zájmu přidělovat žadatelům,
musíme se úspěšně přihlásit o dotaci na
Státním fondu životního prostředí. Cílem
dotace je snížit produkci biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu (popelnici). V současné
době probíhá zpracování žádosti o dotaci,
v červnu 2016 podání žádosti, pak výbě-

rové řízení na dodavatele. Takže k distribuci kompostérů žadatelům bude moci
dojít až v jarních měsících příštího roku.
S každým příjemcem kompostéru bude
nakonec uzavřena tzv. veřejnoprávní
smlouva, kde se žadatel zaváže o kompostér po dobu „udržitelnosti“ 5 let pečovat.
Pak přejde kompostér do jeho majetku.
Zadarmo a bez jakýchkoliv poplatků.
Kompostéry
plánujeme
rozmístit
i na vhodná místa u bytových domů, ať
soukromých nebo obecních. Samozřejmě
na osvětové přednášce seznámíme zájemce se správným postupem kompostování,
ale to vše až začátkem roku 2017.
OÚ

Svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
v naší obci proběhne v sobotu 4. června 2016
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 řádně 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.

Nemilí majitelé milých pejsků,
rozhodli jsme se vám napsat veřejný dopis.
Vlastně ne všem, ale jen těm, kterým připadá normální nechat
svého mazlíčka kálet, kde se jemu i vám zlíbí. Asi to doma děláte
stejně.
Je jistě milé mít doma pejska, mazlit se s ním, vítat, dávat mu více
či méně drahé granule, co jich v reklamách vidíme. A je také nutné,
aby se pes pak proběhl, vyvenčil a vyprázdnil. Jen nám, co pejsky
nemáme a těm slušným pejskařům připadá nepřijatelné, když
miláčka bez vodítka pustíte ven a nestaráte se už, kde TO udělá,
aniž byste TO po nich uklidili. To se dělá tak, že máte při sobě
vždy např. igelitový sáček, kterým TO uchopíte, zabalíte a vyhodíte do koše nebo popelnice. Jak jednoduché a triviální! Snad se toho
neštítíte? Je TO přece od vašeho miláčka.
Pomůže sáček po pečivu, ovoci nebo i speciálně zakoupený (např.
4 role celkem za 19 Kč).

Sprejeři v Košťálově
Nechceme tady dělat reklamu nějakým pseudosprejerům, ale jejich nepovedené výtvory
na hřbitovní zdi, domu, popelnicích a informační tabuli na Centru volného času způsobily Obci škodu nemalého rozsahu. Spolu
s rozbitými lampami veřejného osvětlení na
Bucharce jsme oba činy oznámili Policii ČR.
Pokud někdo přispěje k odhalení autorů,
budeme rádi. Nechceme nechat takové výtržníky v anonymitě.
A rodiče pachatelů včasným trestem možná
předejdou větším budoucím škodám.
OÚ

No a ještě něco máme na srdci: myslíme si, že volné pobíhání nebo
i s vodítkem venčení psů naprosto nepatří na dětská hřiště a parky
v Košťálově ani v Kundraticích. Oni ti psí miláčci dělají nejen TO
ale i ONO, tedy močí na místa, kde si děti hrají, sedí na zemi,
lezou na prolézačky, leccos strkají do pusinek a olizují.. A to jsou
ta místa, kde pejsek zvedne nožičku a fenka si přidřepne.
Snad náš dopis najde sebekritické pejskaře a dojde ke zlepšení
stavu na některých posraných veřejných prostranstvích a hřištích.
Nechcete snad iniciovat zdražení poplatku ze psa na několikanásobek, nějaké ty nové místní vyhlášky o psech a jiné restrikce.
„Tamtamy“ už hlásí, že zastupitelé o tom uvažují.
Přitom stačí jen obyčejná slušnost a kladně zodpovězené otázky:
MÁM V KAPSE SÁČEK NA VÝKALY SVÉHO PSA? A CHCI TO
PO NĚM UKLIDIT?
Nas...í občané

Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná
a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se
cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda
trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti
různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena
i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou
lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať
už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.

Co se děje u nás
v mateřské škole…..
Když přijdete k nám do mateřské školy a zeptáte se dětí na sportovní školičku, hned vám řeknou, co to je, co tam dělají, kam na ni
chodí ….. tedy děti na ni chodí do místní sokolovny. Chodí tam
děti od 4 let, seznamují se tam pod vedením školených trenérů
s nejrůznějšími míčovými hrami, počínaje fotbalem, florbalem,
košíkovou, odbíjenou a to vše propojené s celkovou obratností
a hlavně radostí z pohybu. Proto, když přišla nabídka zúčastnit
se I. sportovní olympiády mateřských škol Podkrkonoší, neváhali
jsme…
Ve sportovní hale ve Vysokém nad Jizerou se ve čtvrtek 21. ledna
uskutečnila I. sportovní olympiáda dětí z mateřských škol Podkr-

V knihovně
se nenudíme
Obecní knihovna Košťálov vyhlašuje soutěž
na rok 2016, hledáme „Básníka roku“ aneb
tvoříme „Nekonečnou knihu básní“
Kluci, holky – POZOR ! – své básničky, rýmovačky napište, přineste
do knihovny…vyhrajete pěkné ceny

Mistrovství
České republiky v twirlingu
bylo v letošní sezóně rozděleno na dvě
části. Důvodem byl nadměrný počet
přihlášených soutěžících, což by se za jeden
víkend nedalo stihnout. Jedna část začala
již v prosinci 2015. Svaz NBTA si vybral
lomnickou halu pro 1. část Národního
šampionátu. Soutěžilo se v twirlingových
disciplínách v kategoriích třídy B a C.
Lomnická děvčata byla ve svých sólových
disciplínách úspěšná. Nejmladší členka Eliška Binháková obsadila stříbrnou
příčku, Eliška Zikešová 4. místo, Johanka
Jínová 4. místo, Anetka Krejčíková 12.
místo, Anežka Štěrbová 13. místo, Pavlínka Petráčková 13. místo.
V disciplíně duo – Johanka Jínová a Aneta
Krejčíková stříbro a šestičlenný twirlingový team obsadil strříbrnou pozici.
Dne 23.1. se konala 2. část v moravském
městě Hluk, jejíž součástí bylo i vystoupení
s pompony. Popelky se zúčastnily s pódiovou formací „Česká polka“ v kostýmech
barvy červenomodrobílé. Obsadily 3. místo
a získaly tak titul 2. vicemistr republiky.
Jiří Peškar
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„Hledám hlavu v zachovalém stavu.
Hlavu, co má nápady.
Ani hloupou, ani nafoukanou,
zkrátka bez vady.
Hlavu, která potěší.
Nabízíme přístřeší.“
Četly jste to? Přihlašte se, hlavy,
ať jste od nás nebo z Prahy!“
I loňský rok byl bohatý na různé akce,
informace, foto najdete na našich webových stránkách: www.knihovnakostalov.
webk.cz
Rok 2015 byl v knihovně věnován našemu nejsledovanějšímu dětskému pořadu
a také nejdéle vysílanému dětskému pořadu – Večerníčku – vždy vlídný a srdečný,
trochu záhadný, s klukovským vzhledem,
ale se zkušenostmi padesátníka.
Jaký je nejoblíbenější Večerníček
v Košťálově? Na tuto otázku nám
odpověděla anketa, která probíhala po
celý loňský rok: 1. místo „Krkonošská
pohádka“, na 2. místě se umístili se stejným počtem Bob a Bobek + Krteček
a 3. místo mají Pat a Mat, celkem bylo
odevzdáno 60 hlasů.
Velmi zdařilá byla výtvarná soutěž k 50.
výročí. Do soutěže „Večerníček slaví“
se přihlásilo 45 dětí, které přinesly svůj
obrázek pohádkových postav. Slav-

nostní vyhodnocení proběhlo za účasti
paní starostky Lenky Cincibusové. Žáci
ZŠ, děti i celé rodiny si vyzkoušeli své
znalosti v zábavném kvízu. Pamětní list
a další ceny si odnesli všichni.
Pro zajímavost uvedu několik statistických
údajů zpracovaných k 31. 12. 2015, podrobnější informace jsou ne webu knihovny. Pro
čtenáře máme 6 939 knih ve volném výběru, 3 547 knih a časopisů si čtenáři vypůjčili, v roce 2015 navštívilo 1 589 návštěvníků,
bylo uskutečněno 15 kulturně vzdělávacích
akcí – návštěvy žáků ZŠ, dětí MŠ, besedy, již
tradiční Vánoční ladění v rámci jarmarku,
setkávání…
Rozloučím se citátem L.Wittgensteina:
„Kdyby lidé nedělali bláhové věci nic
inteligentního by se nikdy nestalo.“
Hezké dny a nashledanou v knihovně!
Lenka Barochová

konoší. Do projektu bylo zapojeno šest mateřských škol z okolí – MŠ
Harrachov, dvě MŠ z Rokytnice nad Jizerou, MŠ Jablonec nad Jizerou,
MŠ z Košťálova a MŠ z Vysokého nad Jizerou.
Všechny děti se zúčastnily šesti disciplín, které pro ně připravili zkušení trenéři ze Školy sportu pod vedením Josefa Hlouška ze
Semil. Vše se odehrálo pod záštitou města Vysoké nad Jizerou.
Malí sportovci si vyzkoušeli skok do dálky i do výšky, běh přes
překážky, slalomový běh, hod míčkem do dálky i na určený cíl. Svoji
zručnost předvedli při běhu s míčkem na lžíci.
Cílem projektu bylo nejen probudit v dětech sportovního ducha,
zájem o pohyb a fair play, ale především vykouzlit na jejich tvářičkách spokojené úsměvy. K radosti všech dětí přispěl i pocit vítězství,
kdy se každý malý sportovec mohl postavit na stupně vítězů a odnesl
si zlatou medaili a mnoho sladkých odměn. O akci informovala také
Česká televize http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/216411000160128

Hledá se kronikář

Pro vedení kroniky obce Košťálov hledáme kronikáře.
OÚ

ČARODĚJNICKÉ COUNTRY ODPOLEDNE
Sokol a přátelé country hudby pořádají v sobotu 30. 4. 2016 od 14:00
hodin na hřišti u sokolovny (v případě špatného počasí v sokolovně)
v Košťálově.
Vystoupí čtyři country kapely: Kopečkáři, Jičíňáci, Hobrbule a Vejlupci.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno. Možnost opékání buřtů.
V doprovodném programu se budou moci děti projet s koníkem, využít
hřiště ke hrám a k večeru rozsvítit lampióny.

23. 04. Divadelní představení
A za Tracym tygr,
Sokolovna Košťálov od 19:30h
08. 05. Soutěž mladých hasičů
SOPTÍK, hřiště v Kundraticích
28. 05. Dětské soutěž PLAMEN,
hasičský areál Kozlov
29. 05. Soutěž PLAMEN
– dorost, hasičský areál Kozlov
04. 06. Košťálovský BUMBÁC,
areál Centra volného času
v Košťálově od 13h
11. 06. Turnaj v nohejbalu, hřiště
u sokolovny Košťálov, od 9h
18. 06. Orient párty, hasičský areál
Pod Kozlovem, odpoledne
25. 06. Turnaj Starých Gard,
fotbalové hřiště Košťálov od 9h.

Střípky ze ZŠ

25. 06. Dětský den Kundratice,
pohádkový les a fotbalový turnaj

Zima již za sebou snad definitivně zavřela své dveře a je tu jaro.
I když na sníh nebyly zimní měsíce nikterak bohaté, snažili jsme se
je naplno využít. Zajezdili jsme si na bobech, s družinou postavili
sněhuláky a další stavby ze sněhu. Využívali jsme lomnický zimní
stadion, kde se některé děti prvně postavily na brusle, užily si pohybových her na ledu nebo si zahrály hokej.
Žáci 3. a 4. třídy se zúčastnili plaveckého kurzu v jilemnickém bazénu. Učili se zde správné technice plavání a získávali jistotu při hrách
ve vodě.
V lednu jsme se také nechali unést tóny kytarového koncertu. Na
konci měsíce byli žáci oceněni za svou píli a snahu a obdrželi pololetní vysvědčení. Pro 18 žáků 1. třídy to byla úplná premiéra.
Po jarních prázdninách jsme se pobavili při pohádce O statečné
Hildě, navštívili obecní knihovnu, 5. třída planetárium v Liberci. Také proběhla celoškolní recitační soutěž, na kterou si ti starší
připravili vlastní tvorbu. Nejúspěšnějšími recitátory byli: Terezka
Klikarová (1. tř.), Matěj Kosina (2. tř.), Eliška Jacáková (3. tř.), Zuzka
Vejnarová (4. tř.) a Andrea Tulachová (5. tř.). Další zajímavé aktivity
jsou plánovány i na poslední čtvrtletí školního roku.
Někteří žáci 5. třídy se pečlivě připravují na studium na víceletém
gymnáziu a my jim přejeme hodně štěstí při skládání přijímacích
zkoušek. Zatímco s těmi nejstaršími žáky se budeme pomalu loučit,
v únoru jsme s očekáváním vítali budoucí prvňáčky. Ti přišli k zápisu
ve velkém počtu a my tímto děkujeme rodičům za přízeň a věříme, že
start jejich dětí do nové životní etapy bude úspěšný a příjemný.

09. 07. Podkozákovská liga,
košťálovské kolo, Areál Kozlov, od 9h

Mgr. Iveta Cermanová, Mgr. Dagmar Voleská

20. 08. Dětská diskotéka na hřišti
v Kundraticích, od 14h
27. 08. Memoriál br. Suchardy,
areál Kozlov od 13:30h
28. 08. Podkozákovská liga,
košťálovské kolo, areál Kozlov, od 13h
03. 09. Přehlídka dechových hudeb,
areál Kozlov od 13h
17. 09. Pojizerská liga,
Košťálovské kolo, areál Kozlov
30. 09. Rockfest Košťálov 2016
od 20.00hod, ANARCHIA, SEVEN,
KOMUNÁL, REALITAROCK, Sokolovna
Košťálov, pořádá Sokol Košťálov
01. 10. Dětská hasičská soutěž SOPTÍK,
areál Kozlov
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Společenská rubrika
NARODILI SE

Vítání občánků

Matěj MORAVEC

Josef ZUMR

se konalo v pátek 26. 2. 2016 od 15:00 hod.
ve společenské místnosti Základní školy
v Košťálově. Do kroniky bylo zapsáno 22 dětí:
BARK Lukáš, BRÁDLER Jiří, ČÁSTEK
Jan, DLASKOVÁ Izabela, HAVEL Jakub
HAVLOVÁ Valerie, HOUŽVIČKOVÁ Emma,
HYKA Ondřej, KAŠPAR David, KMÍNKOVÁ
Žofie, KUBÁNOVÁ Anežka, LOKVENC
Jan, MARYŠKA Jakub, MIKULOVÁ Nela,
MLÁDEK Vítězslav, MORAVEC Matěj, MÓRO
Jakub, NOVOTNÝ Lukáš, PACHOLÍKOVÁ
Nela, STRÁNSKÁ René, ŠOUREK Jan,
VINKLÁŘ Tomáš.

Josef FAMFULÍK

Všem dětem přejeme šťastný a spokojený život.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum oslavili
v lednu, únoru a březnu 2016 tito
naši spoluobčané:
Věra HANČILOVÁ
Miloslava KOCOUROVÁ
Václav MALÍK

Eva ŠÁDKOVÁ
Marie TRDLOVÁ
Marie DOLENSKÁ
Zdenka JANATOVÁ

OPUSTILI NÁS
V lednu, únoru a březnu 2016 nás
navždy opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:
Marie FIŠEROVÁ
Jan FIŠERA
Vladimír KLÍMA
Antonín ROSENBERG
Emma WÁGNEROVÁ
Jiří SÁDEK

SMUTNÉ LOUČENÍ
Začátek letošního kalendářního roku byl
mimořádně smutný nejenom pro Základní školu, ale pro celou obec.
Sotva jsme se v lednu rozloučili s Vladimírem Klímou, v březnu zavlál černý prapor
na základní škole znovu. Odešla Emma
Wágnerová.
Vladimír Klíma, který školničil na základní škole, nás opustil ve věku 55 let. Emma
Wágnerová, bývalá učitelka, v nedožitých
75 letech.
V obou obec ztratila i kronikáře.
E. Wágnerová dlouhá léta pracovala
v komisi pro občanské záležitosti, vedla
společenskou i obecní kroniku, to až do
roku 1993.
Po ní funkci kronikáře převzal Vladimír
Klíma. Nezapomenutelné budou jeho
perokresby, kterými pravidelně obohacoval výstavy amatérských výtvarníků –
našeho spolku Košťál a který svůj výtvarný
talent zúročil i ilustrováním kronik.
Vzpomínáme!

Nejlepší maska Dětského karnevalu 2016
v Košťálově

Životní jubileum
Dne 9. února 2016 oslavil své sedmdesáté narozeniny pan Jiří Kovář,
dlouholetý člen SDH Kundratice,
který vykonával funkci preventisty
požární ochrany.
Dne 10. února životní jubileum 70 let
oslavil i další člen SDH Kundratice
pan Vladimír Havel, který během
50ti letého členství v SDH Kundratice vykonával funkce jednatele a velitele sboru. Při této příležitosti mu
bylo předáno vysoké vyznamenání
za dlouholetou a obětavou práci pro
SDH – Řád sv. Floriána.

Nabídka pracovního místa
„Chráněná dílna FE-ROS Group s.r.o., patřící k firmám zaměstnávající osoby se zdravotním
postižením, hledá nové kolegy/ně na pozici „operátor/ka výroby“.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.:
774 900 454, případně pište na email info@feros.cz

INZERCE
Pronájem – Garáže v Kundraticích
Společnost DS Agro Košťálov s.r.o. nabízí k dlouhodobému pronájmu garáže v Kundraticích v budově dílen.
Jedná se o 4 garáže o rozměrech cca. : 1) 25m2, 2) 57 m2, 3) 57 m2, 4) 28m2. V případě zájmu kontaktujte
p. Miloše Zuzánka, telefon : 734 763 271, e-mail: zuzanek@dsagro.cz
Cena dohodou.
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