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Báječný ženský – vystoupení Děvče z Moravy

Ze zastupitelstva
obce
Zastupitelé projednávali
v lednu 2018 například tyto
body:
Zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě na zřízení věcného
břemene pro ČEZ Distribuce. Jedná se
o zapsání věcného břemene a práva stavby
pro zemní kabelové vedení nízkého napětí
a kabelové pilíře na pozemku obce p.č.
2346/2 v k.ú. Kundratice.
Schválili darovací smlouvu mezi panem
Janem Janouškem, Kundratice č.p.4 a p.
Romanem Janouškem č.p. 68, na straně
darující a obcí Košťálov na straně obdarované. Předmětem daru je pozemek p.č
180/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 174 m2. Jedná se o pozemek příjezdové cesty k bytovkám v Kundraticích, resp.
umístění katastrálních hranic pozemků dle
skutečnosti v terénu.
A projednali jsme uzavření darovací
smlouvy mezi manželi Zdeňkem a Janou

Horáčkovými, Františkem a Hanou
Kopeckých, p. Jitkou Riegrovou, p. Janem
Šádkem, p. Janinou Elžbietou Trojanovou
a p. Karin Zvercovou, všichni Kundratice
č.p.42, na straně darující a obcí Košťálov
na straně obdarované. Předmětem daru je
pozemek p.č 1764/7 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 377 m2 a pozemek
p.č. 1764/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 47 m2. Jedná se o pozemek
příjezdové cesty nad a pod bytovkou č.p. 42
v Kundraticích, resp. umístění katastrálních
hranic pozemků dle skutečnosti v terénu.
Místostarosta také informoval, že nový
provozovatel restaurace a penzionu Slávie
sl. Monika Šušoljaková splnila podmínky
nájemní smlouvy, provedla registraci
k DPH a převzala objekt včetně vybavení.
Zastupitelé vzali na vědomí dopis starostky
obce Lenky Cincibusové, ve kterém ze zdravotních důvodů rezignuje k 31. 12. 2017 na
funkci starostky obce. Mandát zastupitelky
si ponechává. Dle zákona o obcích, bere
zastupitelstvo tuto informaci na vědomí
a obec i nadále bude zastupovat a řídit
místostarosta Milan Havlík.
Zastupitelé se zabývali přípravou rozpočtu
obce na rok 2018. Místostarosta sdělil

plánované příjmy v celkové výši 40 960 tis.
Kč (z toho bude 4 400 tis. Kč příjem z daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
4 500 tis. Kč výnos z daně z příjmů právnických osob, 10 500 tis. Kč podíl na výnosu
z DPH a 19 000 tis. Kč příjmy z uložení
odpadů). Na straně výdajů (mimo mandatorních) se zastupitelé zabývali plánovanými
opravami, rekonstrukcemi a také případnými investicemi.
Byla schválena žádost Sboru dobrovolných
hasičů Kundratice o příspěvek na pořízení
zánovního vozidla typu mikrobus zn. Ford
Tranzit v pořizovací ceně 350 000 Kč s daní.
Vozidlo bude garážované a bude sloužit
spolku a kundratické veřejnosti při různých
akcích a dětských soutěžích.
Zastupitelé se seznámili s dopisem Severočeských komunálních služeb s.r.o., ve
kterém nás informují o změně v systému
sběru a svozu nebezpečných odpadů.
V návaznosti na legislativní změny firma
bude zajišťovat sběr nebezpečných složek
pouze v původních označených obalech
(v náhradních obalech lze odevzdat
případně už jen použité motorové oleje).
S tímto svozem nebude prováděn současně
sběr elektrozařízení. Striktně budou při

Demolice kotelny na Barevně

těchto svozech odmítány odpady z podnikatelské činnosti.
Místostarosta předložil návrh na umístění dopravního zrcadla na výjezd od
kundratického hřbitova na směr od
Jilemnice. Dle místních občanů se jedná
o nebezpečné místo a instalace umožní
bezpečný výjezd mnoha řidičům. Zastupitelé umístění po diskuzi zamítli.

V únoru se zastupitelé zabývali
mimo jiné těmito body:
Zastupitelé projednali cenovou nabídku
firmy Project A plus, IČ 288 28 089 na
vypracování studie na řešení kompletní
opravy tělesa bazénu na našem koupališti.
Výzva k předložení nabídky byla zveřejněna na webu obce a na profilu zadavatele už koncem listopadu 2017 a termín
k předložení nabídky byl prodloužen do
31. ledna 2018. Souhlasili s návrhem na
uzavření smlouvy na vypracování studie
s tímto uchazečem za nabídkovou cenu
75 000 Kč bez DPH.
Schválili plán hospodaření v lesích obce
Košťálov pro rok 2018 připravený odborným lesním hospodářem Slavomírem
Beranem. Naplánovány jsou drobné mýtní
a předmýtní nahodilé těžby v rozsahu 7 x
0,08 – 0,3 ha a dále mýtní úmyslná těžba
v rozsahu 0,40 ha a 0,45 ha - zde zastupitelé potvrdili svůj úmysl na prodej této
dřevní hmoty upořádat soutěž „nastojato“
s termínem realizace 2. a 3. čtvrtletí 2018.
Pěstební práce jsou pro rok 2018 plánovány v nákladu 440 583 tis. Kč.
Nájemník jednoho z bytů v č.p. 37
bude vyzván k opravě bytu a k obnovení
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připojení el. proudu, při nesplnění požadavku bude vyzván k ukončení nájemní
smlouvy a nájemní smlouva bude ukončena pro její hrubé porušení do jednoho
měsíce včetně vystěhování.
Majitel objektu Kundratice č.p. 136 firma
AZ Makro, s.r.o., Svojšovická 2837/16,
Záběhlice, 14100 Praha bude vyzván
k zabezpečení nemovitosti, která už ohrožuje bezpečnost chodců a projíždějících
vozidel.
Rovněž majitel drážního (České dráhy)
skladového objektu na p.č. 2044 v k.ú
Košťálov bude vyzván k zabezpečení
objektu proti vnikání nepovolaných osob,
především dětí.
Opakovaně, tedy na obou únorových zasedáních, se zastupitelé zabývali
přípravou rozpočtu obce na letošní rok.
Místostarosta uvedl, že rozpočet je navrhován jako vyrovnaný ve výši 49 450 tis.
Kč. Zhodnotil plnění rozpočtu za rok
2017, kdy konstatoval, že skutečné příjmy
činily 51 400 tis. Kč a výdaje pouze 37 800
tis. Kč. Plánované akce, opravy a rekonstrukce, projektové práce dle návrhu
rozpočtu na rok 2018 jsou např. tyto:
- Rekonstrukce místních komunikací
v Košťálově od mostu u Kovářových po
Ježkovy, od bývalé jídelny kolem lesoparku po Barevnu, od koupaliště ke
kravínu, krátký úsek k čerpací stanici
odpadních vod, cesta k nádraží a část
cesty na Kamínce, od Šindelářových po
Průchovy. V Kundraticích úsek od Hejskových po Kovářovy.
- Odvodnění svodnicemi cesty ke
kundratickému hřbitovu
- Terénní úpravy na dětském dopravním
hřišti

- Opravy herních prvků na obou dětských
hřištích
- Zateplení, výměna oken a změna zdroje
tepla pro dům s pečov. službou – č.p. 156,
s dotací
- Zateplení, výměna oken a vstupních
dveří, opravy vnitřních rozvodů č.p. 37
Košťálov, s dotací
- Dokončení zpevněné, osvětlené a monitorované plochy pod Slávií
- Kotelna č.p. 300/301, výměna technologie, výměna a redukce oken a nová fasáda
- Oprava střechy severní části objektu na
Octárně
- Zřízení nového zdroje vody pro koupaliště – vrt
- Spolufinancování multifunkční dílny
a skleníku pro pěstitelské práce v Základní
škole, s dotací
- Parkovací plocha u obecního domu
v Kundraticích
- Pokračování úprav na hřbitově v Košťálově a nová vstupní brána
- Terénní úpravy u bytového domu na
Barevně a bytového domu Letná (parkovací plochy)
- Příspěvek Svazku na nový zdroj vody –
Vrt Hliňák Libštát, spolufinancování
s městysem Libštát
- Distribuce kompostérů pro žadatele
zdarma – s dotací
- Projektová dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice - dokončení
- Projektová dokumentace na generální
opravu tělesa bazénu na koupališti
- Projektová dokumentace na úpravu
půdních prostor Mateřské školy Košťálov
- Dotace pro MS Skalice na rekonstrukci
objektu „Myslivna“ , Košťálov č.p. 14
- Projektová dokumentace na cyklostezku

Oleška (Košťálov – Bořkov – Semily),
s dotací a podílem Slané a Semil.
Zastupitelé schválili uzavření směnné
smlouvy mezi Obcí Košťálov (první
směňující) a manželi Stanislavem
a Lenkou Duškovými (druhý směňující)
oba bytem Kundratice č.p. 138. Předmětem smlouvy je směna pozemku p.č.
2400/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 77 m2 v majetku obce
Košťálov za pozemek 176/4 (ostatní
plocha, neplodná půda) o výměře 79 m2
v majetku manželů Duškových.

V březnu projednávalo zastupitelstvo i tyto body:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce
Košťálov jako vyrovnaný ve výši 49 450 Kč.
Místostarosta informoval zastupitele
o podané výpovědi sl. Moniky Šušoljakové z nájmu restaurace a penzionu Slávie
k 30. 3. 2018. Zastupitelé pak rozhodli
o vyhlášení záměru - výzvy na pronájem
restaurace Slávie (pouze restaurace a její
zázemí v přízemí) nebo variantně celý
objekt včetně penzionu, kdy povinnou
platbou bude nad rámec nabídnuté ceny
nájmu za objekt platba 100 Kč za každé
obsazené lůžko.
Místostarosta přečetl oznámení sl. Kateřiny Krejčí, že k 31. 3. 2018 ukončuje
nájemní smlouvu na byt 1 + 2 v domě
Košťálov č.p. 133. Zastupitelé se seznámili s evidencí žadatelů o přidělení bytu
a žádostmi o výměnu bytu rozhodli všemi
hlasy takto:
Uvolněný byt po sl. Kateřině Krejčí
přiděluje manželům Aleně a Rostislavovi
Horníčkovým, obývajícím obecní byt
v budově košťálovské hasičské zbrojnice
č.p. 281.
Uvolněný byt v hasičské zbrojnici o velikosti 1 + 2 zastupitelstvo přidělilo p. Josefovi Šaldovi, dosud trv. bydliště Košťálov
č.p. 11 v režimu nájemní smlouvy na dobu
určitou v trvání tří let.
Je zvažováno pořízení vybavení výčepu
sokolovny Košťálov (výčepní zařízení,
regály, prosklená lednice).
Místostarosta tlumočil obsah jednání
s farářem Římskokatolické farnosti
p. Sládkem a také navrhl zvažovat
možnost bezúplatného nabytí pozemku
a stavby kostela sv. Jakuba v Košťálově do
majetku obce.
Objekt firmy Polstav (bývalý Sport) na
adrese Kundratice č.p. 63 změnil majitele,
nově bude sloužit jako zázemí svozové
firmě Severočeské komunální služby,
Jablonec nad Nisou.
Zastupitelé na druhém březnovém zasedání schválili v Grantovém programu

obce příspěvky na činnost a akce spolkům
i jednotlivcům.
V návaznosti na oznámení záměru
pronájmu kiosku na koupališti Košťálov v souběhu s uzavřením pracovního
poměru správce v areálu koupaliště
a uzavřením nájemní smlouvy tamtéž,
kdy ukončení běhu lhůty pro podání nabídek bylo stanoveno na pondělí 26. března
2018 15 h, přistoupil místostarosta Havlík
k otevření obálek s nabídkami. Celkem se
přihlásilo 5 uchazečů. Po přečtení jejich
nabídek navrhl místostarosta provést
hodnocení uchazečů pomocí přidělování bodů v tajném hlasování (bodování)
jednotlivých zastupitelů a následným
vyhodnocením a stanovením pořadí.
Zastupitelé tento návrh přijali a poté
obdrželi „hlasovací lístky“. Po jejich vyplnění (0 – nejméně vhodný uchazeč, 5 –
nejvhodnější uchazeč) byly body okamžitě
před zastupiteli sečteny a jednotliví uchazeči získali tato bodová hodnocení:
pořadí / uchazeč / body
1

Blanka Klikarová, Košťálov 123

43

2

Jitka Bubeníková, Jižní 467, Semily

33

3

Jana Nekolová, Košťálov 283

19

4

Michal Mizer, Tyršova 493, Semily

15

5

Lukáš Šantroch, J. Hory 27,
Jablonec nad Nisou
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V souladu se schváleným postupem
zastupitelstvo všemi hlasy schválilo
uzavření nájemní smlouvy na kiosek
(včetně pracovního poměru správce
a nájmu bytu na koupališti) s p. Blankou
Klikarovou, Košťálov č. 123.
Místostarosta Havlík předložil zastupitelům výčet vad v Reklamačním protokolu
č. 4., včetně aktuální odpovědi zhotovitele
(Eurovia/Syner) na požadavek opravy.
S opravami asfaltových povrchů bude započato v průběhu dubna 2018 po obnovení
provozu obaloven. Opraveny budou i asf.
povrch u ČOV a křižovatka ke koupališti,
které nebyly provedeny v minulém roce.
Místostarosta seznámil zastupitele se
Zprávou o výsledku přezkoumávání
hospodaření obce Košťálov za rok 2017,
zpracovanou odborem kontroly Libereckého kraje č.j. LK – 0084/17/Gro se závěrem, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ a že „… nebyla zjištěna žádná
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnosti.“
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

Poslední kotelník se loučí

Výzva pro
zájemce
o brigádu:
Na výběr vstupného na našem
koupališti zaměstnáme
brigádníka nebo brigádnici.
Zájemci se mohou hlásit na
Obecním úřadě v Košťálově
nebo na telefonu 481 689
200, 734 856 204, případně na
e-mailu obec@kostalov.cz
OÚ

Zápis do
mateřské
školy
Košťálov
proběhne čtvrtek 3. května
2018 od 12.00 do 16.00 hod.
S sebou přinést: rodný list
dítěte, doklad o totožnosti
zákonného zástupce
Na nové děti se moc těšíme!
MŠ
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ÚPRAVA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 4. 2018, ANEB MÁM PRO
VÁS DVĚ ZPRÁVY, DOBROU A ŠPATNOU, KTEROU MÁM ZAČÍT?
Začnu radši tou špatnou. Poskytovatel dotace (SFŽP) do podmínek schoval skryté postupné zvyšování ceny stočného. Neřekl
to dopředu a nazval to „udržitelností projektu“. Asi rok jsme v té
iluzi žili, než přišlo první setkání s dokumentem, ve kterém bylo
potřeba vyhodnotit dosavadní provoz. A tam jsme na to přišli:
v návaznosti na inflaci a finanční analýzu projektu (FEA) musíme
zvýšit cenu stočného minimálně o 2,04 Kč bez DPH. A to musíme udělat přesto, že se jako provozovatelé pohybujeme za minulý
rok v kladných číslech (cca 800-900 tis. jsme vydělali po zaplacení všech provozních nákladů). Pokud nezdražíme, vystavujeme se
riziku pokuty, a to nikoli malé, vždyť jsme obdrželi v dotaci přes 100
mil. Kč a z toho se to počítá. Takže jsme zahájili jednání, ale byli
jsme úspěšní jen zčásti. Tempo růstu ceny stočného se nám podařilo zmírnit. Takže nová cena stočného od 1. dubna 2018 (a není to
apríl) činí 27,04 Kč bez DPH, tedy 31,10 s DPH. Víme, že jsme při

budování kanalizace a při uzavírání smluv slibovali nezdražování
a už tak brzo jsme nuceni to porušit.
A tak radši připojím tu zprávu lepší: Rozhodli jsme, že těm, kdo
jsou napojeni na novou kanalizaci, přiznáme bonus na komplexní
služby, což bude znamenat, že plátci vodného a stočného v Košťálově a Kundraticích obdrží do vyúčtování bonus ve výši 2,04 Kč bez
DPH a tuto slevu uvidí na faktuře s vyúčtováním. Ve výsledku pak
součet za vodné a stočné zůstane meziročně na stejné výši.
Je to krkolomné, ale jedině tak můžeme vyhovět našemu slibu
zbytečně nezdražovat a ještě přitom dodržet podmínky dotace.
PS: Omlouvám se za poněkud lehčí tón poměrně důležité zprávy,
ale někdy je třeba věci brát víc s humorem – a to i ty, které dovedou
pěkně naštvat. Snad budu moci skončit příměrem o nažraném vlku
a celé koze.
Milan Havlík, místostarosta

ÚPRAVA CEN STOČNÉHO, VODNÉHO A STANOVÉHO ODBĚRATELSKÉHO
BONUSU OD 1. 4. 2018 ANEB: JAK TO PROVEDEME?
Nejdříve cenové porovnání v cenách s DPH:
Původní cena do 31. 3. 2018 vodné

stočné

konečná cena s DPH

Košťálov a Kundratice

23,38

28,75

52,13

Nová cena od 1. 4. 2018

vodné

stočné

bonus

konečná
cena s DPH

Košťálov a Kundratice

23,38

28,75

-2,35

52,13

A jak budeme účtovat:
V bytových domech jsme provedli 4. dubna 2018 fyzické odečty domovních vodoměrů a provedeme fakturaci. Pak vám vystavíme fakturu
a vy budete moci částku rozúčtovat jednotlivým majitelům bytů.

V rodinných domech provedeme odhad spotřeby za první čtvrtletí
a též provedeme fakturaci.
V následujícím období od dubna 2018 už budeme účtovat za nové
ceny stočného a s bonusem.
Zákazníci, kteří jsou napojeni pouze na vodovod, na bonus nemají
nárok.
Zákazníci, kteří jsou napojeni pouze na kanalizaci, budou mít
zvláštní smluvní ujednání o kompenzaci.
Pro úplnost dodávám, že tyto změny se zatím netýkají zákazníků
v Libštátě, kde ještě není vybudována oddílná kanalizace.
Další dotazy vám ohledně ceny, odečtů a vyúčtování odpoví
p. Věra Seidlová, tel. 739 098 345. Děkujeme za pochopení.
Milan Havlík, místostarosta

Nová služba pro občany
SMS info

Rozhodli jsme se pro občany připravit novou
službu: Zasílání důležitých SMS na mobilní
telefon. Vzhledem k ne zcela plnému dosahu
vysílání obecního rozhlasu a také s ohledem
na občany zaměstnané mimo Košťálov, nabízíme nově po zaregistrování zasílání důležitých SMS zpráv na mobilní telefon. Chceme
zasílat pouze SMS s důležitým sdělením
(omezení dodávek elektřiny, vody, plynu, svoz
nebezpečného odpadu, uzavírky silnic apod.)
Naopak Vás nechceme obtěžovat s komerčními zprávami, pozvánkami na akce a jinými
méně důležitými zprávami.
Zájemci se mohou zaregistrovat na obecním
úřadě v Košťálově, kde také musí podepsat
informovaný souhlas s použitím osobních
údajů (telefonní číslo a jméno). Spuštění
služby ve zkušebním provozu předpokládáme
v průběhu června 2018.
M.H.
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Termíny rozmístění
velkoobjemových
kontejnerů
v roce 2018
na stanovištích:
NÁDRAŽNÍ ULICE a PANELÁKY:
5. 4.; 3. 5.; 7. 6.; 12. 7.; 9. 8.; 6. 9.;
4. 10.; 8. 11.
LETNÁ a KUNDRATICE:
19. 4.; 17. 5.; 21. 6.; 19.7.; 23.8.;
20. 9.; 18. 10.; 22. 11.
Kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový odpad občanů s trvalým pobytem v obci Košťálov a pro
odpad majitelů rekreačních domů
v působnosti obce Košťálov, mimo
odpad vznikající při jakékoli podnikatelské činnosti.
Při porušení je viníkovi účtována
náhrada škody spočívající v úhradě nákladů na odvoz kontejneru
a uložení odpadu na skládku.

Z důvodu opravy vad
po stavbě kanalizace
v Košťálově bude v druhé
polovině dubna docházet
ke krátkodobým úplným
uzavírkám silnic II/283
a III/28310.
Uzavírky jsou rozděleny na etapy a omezí dopravní obslužnost
linkových autobusů včetně dočasného vyloučení obsluhy vybraných zastávek. Protože se jedná o krátkodobá omezení, nebudou
se zavádět výlukové jízdní řády a na zastávkách budou vylepeny
informace o dočasném vyloučení provozu.
Plán uzavírek a předpokládané omezení se týká následujících
úseků ve stanovených termínech:

Od 16. 4., 8:00 hodin do 18. 4., 18:00 hodin
uzavírka silnice II/283 v Košťálově u čistírny
odpadních vod.
• Nebudou obsluhovány zastávky:
• Slaná, Bořkov, Blaživky

ANKETA

• Košťálov, Čikvásky, Bosna
• Košťálov, křiž. k lomu.

Od 19. 4., 8:00 hodin do 22. 4., 20:00 hodin
uzavírka silnice III/28310 v Košťálově na
křižovatce k lomu a do Stružince.
•
•
•
•
•

Nebudou obsluhovány zastávky:
Stružinec, Pohoří, u vrtu
Stružinec, Pohoří
Stružinec, u rybníka
Stružinec host. Na Stařině.

Od 23. 4., 8:00 hodin do 24. 4., 18:00 hodin
uzavírka silnice II/283 v Košťálově pod
vlakovým nádražím směrem k Libštátu.

• Nebude obsluhována zastávka Libštát, zdrav. stř.
• Do zastávky Košťálov, žel. st. budou zajíždět jen vybrané spoje.
Věnujte prosím v uvedené dny zvýšenu pozornost informacím
na dotčených zastávkách.

Kontakt:
KORID LK, spol. s r. o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 LIBEREC 2
tel.: 773940021, www.iidol.cz

Výzva pro cestující, kteří využívají
autobusovou zastávku u nádraží.
Zastávku u nádražní budovy v Košťálově
udržujeme s nemalou finanční náročností.
Pro její udržení potřebujeme zmapovat její
využití. Prosíme vás tedy o odpověď na několik
otázek:
1. Autobusovou zastávku na nádraží využíváte:
1x denně (tj. nástup + výstup)
1x týdně
1x měsíčně
2. Jak ji užíváte:
pouze nástup nebo výstup
přestup z/na vlak
3. Bydlíte v
Košťálově
Kundraticích
Jinde, kde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Děkujeme za odpovědi.

Vyplněný lístek můžete vhodit do schránky na Obecním
úřadě v Košťálově, zanechat v jídelně zemědělského družstva
v Kundraticích nebo poslat mailem na adresu obec@seznam.cz .
Lze použít i SMS s jednoduchými odpověďmi (příkladně:
Zastávku užívám 1x denně, přestupuju na vlak a jsem z Košťálova).
Odpovídejte, prosím, do 30. dubna 2018.
OÚ
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Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru
obce Košťálov za rok 2017
V prvních dnech roku 2018 bylo na
Obvodním oddělení Policie České republiky v Semilech provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru obce
Košťálov, za uplynulý kalendářní rok 2017.
Během roku 2017 bylo na OO PČR
Semily prošetřováno celkem 8 trestných činů a 17 přestupků. Ve srovnání
s rokem 2016, kdy bylo na OO PČR Semily prošetřováno celkem 17 trestných činů
a 17 přestupků, tedy došlo k výraznému
snížení počtu spáchaných trestných činů
o 9 skutků a u přestupků se jedná o stejný
počet skutků.
Z celkového počtu osmi trestných činů
se u jednoho skutku (krádež nafty) i přes
provedení všech dostupných úkonů ze
strany Policie ČR nepodařilo dostatečně prokázat, že se skutku dopustila určitá
osoba, u jednoho skutku bylo zjištěno, že
se nejedná o trestný čin (ublížení na zdraví s následkem smrti). Tři skutky zůstávají
nadále v šetření (podvod, ublížení na zdraví
a týrání dítěte). U třech objasněných skutků
se jednalo o různorodou trestnou činnost
(zpronevěra, vloupání do restaurace
a maření úředního rozhodnutí a vykázání).
Co se týče prošetřovaných sedmnácti
přestupků, tak se ve dvanácti případech
podařilo zjistit pachatele, kteří byli oznámeni k projednání příslušnému správnímu orgánu. Jednalo se o deset přestupků
proti občanskému soužití, jeden přestupek
proti majetku a jeden přestupek na úseku
týrání zvířat). V jednom případě bylo zjištěno, že se skutek nestal. U ostatních čtyř
skutků se pachatele zjistit nepodařilo (tři
přestupky proti majetku a 1 přestupek
proti občanskému soužití).
Dále bylo zjištěno celkem 76 porušení
BESIP, kdy z tohoto bylo 71 skutků řešeno v blokovém řízení a 5 skutků oznámeno k projednání příslušnému správnímu
orgánu.
U třech řidičů motorových vozidel
a u jednoho cyklisty bylo zjištěno, že řídili pod vlivem alkoholu a jeden řidič řídil
motorové vozidlo pod vlivem OPL.
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 11 dopravních nehod.
Náplní policejní činnosti nejsou jen
uvedené oblasti, ale také další činnost,
jako prevence, různé besedy, přednášky
ve školách a spolupráce s různými orgá6

ny a organizacemi při zajišťování společenských a jiných akcích. Nemohu ani
opomenout činnost policie při vyřizování
různých čísel jednacích na dožádání od
soudů, státních zastupitelstev, exekutorů
a prověřování oznámení občanů. Těchto
bylo na OOP SM vyřízeno celkem 846!!!
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 a to ještě v době před příjezdem policistů.
Každoročně upozorňuji a varuji převážně starší občany, kteří bydlí sami a často
se stávají „snadnou kořistí“ pro různé
podvodné prodejce, řemeslníky, zaměstnance výherních společností a lidí,
prezentujících se jako zástupci energetických společností. Důvěřivý senior často
podlehne nabídkám nejkvalitnějšího
zboží, různých služeb a jiným smyšleným
báchorkám těch, kterým jde pouze o to,
odlákat jejich pozornost a poté se zmocnit
třeba i celoživotních úspor.
Stejně tak opět apeluji na stále rostoucí
podvody za pomoci sítě internet. Úspěšný
podvod je ukázkou důvěřivosti zákazníka. Často riskujeme s domněním, že nám
se to přece nemůže stát. Policie pak má
před sebou běh na dlouhou trať. Podvody
nevznikají jen při nakupování zboží, ale
i při uzavírání půjček, cestovních smluv
a „výhodných“ pobytů. Každá společnost
nabízející výhodné půjčky za předem
uhrazený poplatek je přinejmenším podezřelá. Osoba v nouzi si nemůže dovolit
uhradit několikatisícové poplatky a až
poté získat půjčku. Pokud při nakupování
či uzavírání smluv váháte, nejdříve ověřujte – obchodní rejstřík, recenze zákazníků,
insolvenční rejstřík apod.. Vše záleží jen
na vašem přístupu.
Závěrem bych 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.
nprap. Jana Sieglerová, vrchní inspektor
npor. Bc. Jiří Ročárek, vedoucí oddělení

Pozor, nový
sytém sběru
elektroodpadu!!!
Svozová firma zrušila v letošním
roce svoz elektroodpadu společně
s nebezpečným odpadem.
To znamená, že nefunkční lednice,
staré televizory, tiskárny a další
elektromateriál se už ve stanovený
den nebude nakládat na modré
nákladní automobily a dodávky.
Ve snaze občanům tuto službu
zachovat i nadále nabízíme tyto
možnosti:
1. Na Bryndov u Lomnice nad
Popelkou. Nutno dopravit vlastním
autem a předložit občanský průkaz,
kterým doložíte trvalé bydliště v obci
Košťálov.
2. Na „Octárnu“ v Košťálově
(vedle prodejny Autodíly Bareš).
Pouze v čase určeném pro sběr
nebezpečných odpadů (stejně
jako to bylo dosud) a navíc v týdnu
následujícím. To už ale po telefonické
domluvě na tel. 734 538 413.
Poté bude elektroodpad odvezen
hromadně k dalšímu využití.
Sběr elektroodpadu v Kundraticích
nebude možný, prosíme přijeďte
s elektroodpadem do Košťálova.
3. Malé baterie např. tužkové
a drobný elektromateriál lze rovněž
vhodit do kontejneru na chodbě
obecního úřadu nebo ve kterékoli
elektroprodejně.
M.H.

HUDEBNÍ SKUPINA SONET a DECHOVÁ HUDBA
TÁBORANKA Z KOŠŤÁLOVA
Jako každoročně přinášíme i letos
v Košťálovských novinách krátkou informaci o činnosti našich kapel. Se SONETEM jsem absolvoval pro mě již (až se mi
tomu nechce věřit) 40. plesovou sezónu!
A protože se nám objednávky na příští
rok opět rozrostly, tak věřím, že úspěšnou.
O naší dlouhodobé snaze udržet klasiku
tradičních bálů s nabídkou všech druhů
tanců s živou muzikou (bez playbacků
a nahraných podkladů) se košťálovští
občané i přespolní mohli přesvědčit mimo
jiné i v místní sokolovně na hasičském
plese. Hasičům musíme poděkovat jako
vždy za pohostinnost a bezproblémovou

organizaci. K výborné náladě přispělo
i předtančení „Báječných ženských“, které
poprvé tancovaly také na živou muziku.
Však jsme to po vystoupení museli
společně řádně zapít! Jenom návštěvníků
by se do sokolovny vešlo i více….
Pro příznivce dechové hudby nabízíme
rozpis letních plánovaných produkcí
TÁBORANKY. Jedná se o šňůru vystoupení přes celé léto. Na všech akcích se
budeme snažit dobře reprezentovat Košťálov, na tomto místě bychom chtěli poděkovat obecnímu zastupitelstvu za schválené granty na činnost a přehlídku.

A teď slíbený výčet vystoupení (aktuálně na www.taboranka.cz), na která Vás
také všechny srdečně zveme:
15. 4. 2018
30. 4. 2018
1. 5. 2018
12. 5. 2018
20. 5. 2018
2. 6. 2018
10. 6. 2018
16. 6. 2018
16. 6. 2018
21. 6. 2017
30. 6. 2018
6. 7. 2018
12. 7. 2018
13. 7. 2018
		
22. 7. 2018
4. 8. 2018
12. 8. 2018
18. 8. 2018
25. 8. 2018
1. 9. 2018
		
8. 9. 2018

Čáslav – Dusíkovo divadlo s Věnovankou a Mladou muzikou ze Šardic
Čarodějnice Vysoké n. J. (průvod 19:30)
Jičín – zámecký park a Lidické náměstí (9:00 a 11:00)
Vrchlabí KD Střelnice (17:00-21:00)
Rumburk – DK Střelnice (14:00-18:00)
Radim – Radimské halali (13:30-16:30)
Kmochův Kolín (10:50 a 14:00)
Železnice – 700 let obce (10:00 průvod+koncert)
Chotělice u Smidar – sjezd rodáků (15:00)
DPS Semily – na zahradě (14:30)
Újezd pod Troskami – Oslava založení obce a hasičů (průvod+koncert)
Rožďalovice – náměstí – Oslava pořízení hasičského auta (14:00-17:00)
Krakonošovy letní podvečery Jilemnice (16.00-17.15)
Vysoké n. Jiz. – oslava 100 let založení Československa 			
(koncert na náměstí+průvod)
Klepanda – 20. ročník Odpoledne s Táborankou (14.00)
Šárovcova Lhota – sjezd rodáků, 500 let obce (15:00)
Lázně Bělohrad – promenádní koncert (15:00)
Kruh – 130 let SDH (14:00)
Sobotecký jarmark – koncert na náměstí (9:00)
Košťálov – XVI. Přehlídka DH (13.00), Broďanka, Věnovanka 		
a Petr Sovič & Golden Big Band Prague
Semilský pecen – průvod+koncert

INZERCE

J. a V. Jínovi
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UŽITEČNÉ
INFORMACE
PRO VČASNÉ
VYŘÍZENÍ
CESTOVNÍCH
DOKLADŮ
PŘED LETNÍ
SEZÓNOU
Léto je doba, kdy si dopřáváme odpočinek, dovolenkujeme a cestujeme. S tím je
spojeno nejen plánování toho, kdy, s kým
a kam se vydáme, jaká místa navštívíme
a prozkoumáme, ale i to, co všechno budeme muset zařídit a připravit. K tomu by
vždy mělo patřit i to, že si zjistíme, na jaké
doklady můžeme do vybrané destinace
cestovat, zda s občanským průkazem (dále
jen „OP“), anebo s cestovním pasem (dále
jen „CP“) a zda máme tyto doklady platné.
Nelze cestovat s dítětem, když ho máme
„pouze zapsané“ v našem pasu (byť jako
rodič). Od roku 2012 platí základní pravidlo cestování, a to i pro děti, vždy s vlastním cestovním dokladem. V rámci tzv.
Schengenu (http://www.mvcr.cz/clanek/
cestovani-po-eu-schengenu)
můžeme
cestovat i na platný občanský průkaz. Do
ostatních zemí vždy s platným cestovním
dokladem – cestovním pasem. Pozor,
v některých destinacích hraje roli i to, jak
dlouho bude náš pas ještě platit. Např.
v Egyptě – pas musí platit ještě 6 měsíců
po naší návštěvě.
Základní info k cestování po světě viz
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/ .
V případě dotazů doporučujeme obrátit
se na ZÚ (zastupitelský úřad) státu, kam se
chystáme cestovat. Buď se můžeme dotázat
na ZÚ cizího státu v ČR, anebo na ZÚ ČR
v cizině, viz https://www.mzv.cz/jnp/.

Doporučujeme všem občanům, aby si již nyní zkontrolovali, zda mají platný občanský
průkaz, ale (bude-li potřeba)
zejména cestovní pas a zda
je jejich pas platný. Pokud
není, je již nyní vhodná doba
pro podání a vyřízení žádosti.
V letní sezoně totiž bývá čekací
doba k podání žádosti poměrně dlouhá.
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Žádost o vydání OP i CP může být
podána na kterémkoli obecním úřadu
obce s rozšířenou působností (dále jen
„ORP“) – nemusí to být přímo v místě
pobytu.

Od 1. 7. 2018 se mění doba
vyřízení a s tím je spojena
i výše správních poplatků:
OBČANSKÝ PRŮKAZ
(se strojově čitelnými údaji a kont.el.čipem, doba platnosti 10 let u osob st. 15 let)
Doba vyřízení je do 30 dnů, správní poplatek 0,- Kč/osoba starší 15 let a 50,- Kč/dítě
(v někt. zákonem stanovených případech
správní poplatek 100,-/200,- Kč).
Nově si bude (od 1. 7. 2018 = neděle,
prakticky tedy od pondělí 2. 7. 2018)
občan moci požádat o vydání občanského
průkazu ve zkrácené lhůtě, a to
1) v pracovních dnech do 24 hodin, 1000,Kč/osoba starší 15 let a 500,- Kč/dítě,
2) nebo do 5 pracovních dnů 500,- Kč/
osoba starší 15 let a 300,- Kč/dítě.

CESTOVNÍ PAS
Doba vyřízení je do 30 dnů, správní poplatek 600,- Kč/osoba starší 15 let a 100,- Kč/
dítě.
Nově bude občan moci (od 1. 7. 2018 =
neděle, prakticky tedy od pondělí 2. 7.
2018) požádat o vydání cestovního pasu
ve zkrácené lhůtě, a to:
1) v pracovních dnech do 24 hodin, 6000,Kč/osoba starší 15 let a 2000,- Kč/dítě,
2) nebo do 5 pracovních dnů 3000,- Kč/
osoba starší 15 let a 1000,- Kč/dítě.
Žádost o vydání dokladu bude moci
občan podat u kteréhokoliv ORP, nebo
(ve zkrác. lhůtách) u Ministerstva vnitra
(MV – v gesci odboru správních činností).
Doklad vyhotovený do 24 hodin si bude
občan moci převzít jedině u MV. Doklad
vyhotovený do 5 pracovních dnů si bude
občan moci převzít u ORP, kde svou
žádost podal, anebo přímo u MV.
Zpracovala Mgr. Jaroslava Ježková,
vedoucí odd. matrik a státního občanství KÚ LK
tel. 485 226 464, 739 541 564,
jaroslava.jezkova@kraj-lbc.cz

Na podporu Tomáška
Voborníka

Závody kočárků
v rámci
celorepublikové
akce Strollering –
aneb trochu
jiná procházka
s kočárkem
více na www.zavodykocarku.cz
Jedná se o závody rodičů s kočárky
v rychlochůzi na sto kroků, dále jsou
připraveny soutěže pro děti s kočárky i bez, prostě spousta zábavy pro
všechny věkové kategorie 13. 5.
2018 od 14 hodin na hřišti u domu
s pečovatelskou službou v Libštátě.
Dle počasí – ukázky leteckých modelů pana Bareše a spol., Malování na
obličej, Pro dámy líčení od Mary Kay,
Taneční vystoupení – Břišní tanečnice
z Košťálova, Historické motocykly,
Kočárky, traktory a osobní automobily, atd. Bohatá Tombola.

Kompostéry
Je velmi pravděpodobné, že už letos
budou.
Jsme společně s Mikroregionem
Pojizeří úspěšnými žadateli o dotaci,
máme i ukončenou soutěž – výběrové řízení na dodavatele vlastních
kompostérů. Jsme před uzavřením
smlouvy o dodávce a pak už budeme
připravovat veřejnoprávní smlouvy
o výpůčce na dobu udržitelnosti
s občany, kteří si požádali. Po jejich
uzavření bychom je mohli dle pořadí žádostí přidělovat na zahrady
a zelené plochy. Po uplynutí pěti
let, přechází kompostér do majetku žadatele – občana. A ten může
už svůj biodpad třídit a dle návodu
kompostovat, protože cílem je snížit,
a pro nás prokazatelně snížit, objem
bioodpadu, plynoucího na skládku.

KALENDÁŘ
AKCÍ NA ROK
2018
o kterých jste nám dali vědět

19. 05.

T.J. Sokol Košťálov pořádá od
21.hod taneční zábavu. Hraje
SUFFERING SOULS + SVR,
sokolovna Košťálov

26. 05.

KOŠŤÁLOVSKÝ BUMBÁC
2018 - Centrum volného času
a dopravní hřiště Košťálov
Jaro se už v Košťálově naplno probouzí

Spolek pro kulturu?
Nejenom to!
Tak jsme vám, kamarádi a kamarádky, sousedi a sousedky, chtěly napsat, co děláme.
Je toho moc, a už to není jen kultura, ale přibyl sport a vzdělávání (chytrý jsme dost, ale
můžeme být víc) a všechno to je dohromady zábava. No vlastně někdy i řehole, to když
nacvičujeme předtančení a když se připravujeme na spartakiádu ..… pardon, na Slet.
Co jsme všechno stihly? Třeba připravit Dětský karneval, taky jsme zapařily v hasičárně
při oslavě emdéžet i s tombolou, vyrazili jsme i s mužskejma na Sousedské posezení do
Kundratic (děkujeme za pozvání), zatancovaly jsme jedné politické straně na prvního
máje, uspořádaly tajný výlet, tancem jsme obohatily jarní Orient párty, opekly jsme buřty
u Josky na Kamínce, dokonce jsme tanečkem potěšily motorkářský sraz v sokolovně (ti
čuměli, co umíme a nezapomněly jsme: „Jedna zepředu, druhá zezadu, třetí jen když….“)
a nesmím zapomenout na přednášku o Francii od p. Boháčové a na přednášku o letu
vrtulníkem od p…. (a už nebudu jmenovat, vždyť ji znáte a stará se o nás).
Taky nesmím zapomenout na pravidelné středeční výlety do širokého okolí, s manželi
a kamarády jsme nacestovali vlakem a busem stovky kilometrů a další desítky nachodili.
A na závěr chceme snad jen poděkovat za sponzorství a podporu Obci Košťálov a prezidentovi, dnes už dvou spolků, za nemalý finanční příspěvek na naše taneční ošacení.
Díky a díky všem, kterým jsme udělaly radost, my ji měly taky, tak přijďte pobejt mezi nás!

Dne 9. června 2018 se v Košťálově
uskuteční 3. ročník Country festivalu.
Od 14 h. budou na místním sportovním areálu CVČ (centrum volného
času) hrát čtyři kapely, takže pokud
máte rádi tento styl hudby, přijďte si
je poslechnout i společně zazpívat.
Občerstvení a doprovodný program
zajištěn.
Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé.

COUNTRY FESTIVAL III. ročník,
od 14 hod. na CVČ v Košťálově

16. 06.

Sportovně zábavné odpoledne
v Kundraticích na hřišti
(procházka pohádkou, dílničky,
sport, fotbal) od 14 h, pořádá
Sokol Kundratice

23. 06.

TURNAJ STARÝCH GARD,
fotbalové hřiště CVČ Košťálov,
od 9 h, pořádá FK Košťálov

26. 08.

Zábavné odpoledne ve stylu
POUŤOVÝCH ATRAKCÍ. Hřiště
v Kundraticích od 14 h, pořádá
Sokol Kundratice

01. 09.

PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
v Košťálově na hasičském areálu
„Pod Kozlovem“ od 13h.

Báječný ženský z Košťálova

Country
festival

09. 06.

CHARITA –
DIAKONIE
BROUMOV –
Sdělení

12. 09.

VARHANNÍ KONCERT v kostele
sv. Jakuba v Košťálově
od 18 hodin

Sběrné místo pro Diakonii Broumov
v Košťálově na Barevně, kde dlouhá
léta působila paní Naďa Brožová, je
zrušeno.
Nepotřebný textil můžete odkládat do
bílých označených kontejnerů, které
jsou umístěny v obci u panelových
domů a u prodejny autodílů p. Bareše.
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Společenská rubrika
NARODILI SE
Dominik HAVEL
Lilian KOVÁŘOVÁ
Anna KUČEROVÁ
Anežka a Antonín ŠÍROVI

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum
oslavili v lednu, únoru
a březnu 2018 tito naši
spoluobčané:
Jaroslava MEČÍŘOVÁ
Věra NĚMCOVÁ
Marie BYDŽOVSKÁ
Jarmila HYKOVÁ
Miloslava KOCOUROVÁ
Josef FIALA
Marie TRDLOVÁ
Josef MACOUN
Jindřiška BUČKOVÁ
Marie DUFKOVÁ
Zdeněk SVOBODA
Marie DOLENSKÁ

OPUSTILI NÁS
V uplynulém období nás
navždy opustili naši blízcí,
přátelé a spoluobčané:
Vlasta PRÁŠKOVÁ
Miroslav ŠÁDEK
Miloslav HÁLEK
Jarmila MATOUŠOVÁ
Anna KOVÁŘOVÁ

Vítání občánků
V pátek 23. března 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Košťálově bylo slavnostně
přivítáno těchto 9 nejmenších občánků Košťálova:
Viktorie TULACHOVÁ, Adéla DOKOUPILOVÁ, Vilém ČÁSTEK, Mikuláš PETRÁK,
Dominik HAVEL, Lilian KOVÁŘOVÁ, Anna KUČEROVÁ, Anežka a Antonín ŠÍROVI.
Dětem přejeme, ať ve své obci prožijí radostné dětství a šťastnou dospělost. A kdyby je „vítr
zavál“ někdy jinam, ať se rády do Košťálova vrací.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Vlastou Práškovou.
Děkujeme za projevy soustrasti i za květinové dary.
Rodina Práškova

Zábavné odpoledne pro děti
Neděle

24. 6. 2018 / od 13h
Sokolovna Košťálov

KOŠŤÁLOVSKÉ NOVINY
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Koncert od 15h,
autogramiáda, focení
Bohatý program: disco, skákací hrad,
soutěže, malování na obličej a další..
Občerstvení: sejkory, grilovaná kýta,
cukrová vata
Vstupné: 100Kč předprodej – hospoda
u Martina (tel. 728 260 054), 120Kč na
místě (děti do 2 let zdarma)
facebook: Zábavné odpoledne pro děti

