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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se na svých dubnových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:

Dort se třemi svíčkami
a už musím od mámy,
do mateřské školičky,
mezi kluky, holčičky.
I my, dnešní předškoláci,
i když jsme jak malí draci,
sfoukli jsme tři svíčky
a šli jsme do školičky.
Někdo s radostí,
někdo slzu uroní,
ale náruč naší Jiřinky,
každou bolístku zahojí.
Naše první žvatlání,
ve slova se promění,
když nás Lenka naučí,
jak se puse poručí.
Amálka je naše víla,
Hugo, Kvido tóny sbírá,
Dana prstům ukazuje

a flétnička tóny hraje.
Jana to je velitelka,
naší školky ředitelka.
měla velkou odvahu,
když nás vzala do svahu.

Rádi bychom touto cestou
poděkovali nejen našim
skvělým učitelkám, ale i celému
personálu mateřské školky v
Košťálově, za jejich perfektní
práci, kterou odvádějí.
Jídelníček na nás volá,
Děti se zde naučily získávat
co Hanička uvařila,
kompetence nejen činnostní, ale
svačinka, oběd, svačinka,
i občanské, vzájemné tolerance,
jak kdyby nám vařila maminka.
pochopení, řešit problémy,
komunikovat, učit se a mnoho
Na rozlitého čajíčka,
dalšího.
přivolá se Hanička,
Rády budou na školku
pospícháme na zahradu,
vzpomínat a vracet se do ní. My
Hanička nám utře bradu.
víme, že všechno co opravdu
Opouštíme mateřinku,
potřebují znát, se naučily v
budem si hrát ještě chvilku
Mateřské školce v Košťálově.
a pak hajdy do školy,
musíme psát úkoly.
Ještě jednou za vše mnohokrát
Děkujeme mnohokvát
Váš šešnáctihvávý dvak

děkují spokojení rodiče.

DRŽITELÉ PSŮ
I přes mnohá upozornění je vás stále hodně, kteří jste dosud nezaplatili poplatek za
psa! Tuto povinnost máte KAŽDOROČNĚ, vždy do konce března. Poplatek činí 100 Kč za
prvního psa, 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele a 25 Kč za psa, jehož
držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu.
Zaplatit můžete do pokladny obecního úřadu.

Starosta PaedDr. Janata informoval zastupitele o
svém jednání na Ministerstvu životního prostředí
o novele zákona o odpadech. V rámci této novely
chtějí předkladatelé postupně snižovat a poté
ukončit vyplácení peněz za ukládání odpadů obcím,
v jejichž katastru se nachází skládka. Proti tomu
se v součinnosti s ostatními obcemi se skládkou
budeme bránit všemi prostředky, protože je to
změna podmínek, za kterých jsme (naši předchůdci)
souhlasili s umístěním skládky v naší obci. O vývoji
v jednání bude starosta pravidelně informovat.
Místostarosta Milan Havlík informoval zastupitele o dokončené instalaci bezdrátového rozhlasu
ve všech částech Košťálova. Uvedl, že původní
vysoké nastavení hlasitosti bylo již sníženo a na
doladění celého systému se bude ještě pracovat. S dodavatelskou firmou bude konzultována
i možnost nastavení hlasitosti jednotlivých
reproduktorových hnízd. K možnosti hrát místo
znělky hudbu z CD sdělil, že pak by bylo nutné
hradit kolektivním správcům odměny za užití
hudebních děl (OSA a INTERGRAM), což při
počtu reproduktorů by mohlo být poněkud
nákladné.
Starosta předložil zastupitelstvu návrh Lesů ČR
na výměnu lesních pozemků. Na základě žádosti
Obce Košťálov o lesní pozemek nad Bucharkou
(„Park“) si Lesy ČR vytipovaly lesní pozemky v
majetku Obce Košťálov, za které by byly ochotny
své pozemky v „Parku“ směnit. Starosta byl
pověřen k dalšímu jednání se zástupci firmy k
dojednání oboustranně přijatelných podmínek
směny.
Starosta předložil seznam ploch, které se
budou asfaltovat, oslovena byla firma, která v
minulém roce dosáhla nejlepší ceny, firma M silnice Trutnov a.s. Jejich letošní nabídková cena
činí 230 Kč za m2 s DPH.
Zastupitelstvo se seznámilo s dopisem p. Anny
Šantrochové, bytem Košťálov č.p. 44, ve kterém
žádá o zjednání nápravy v neoprávněném záboru
pozemku panem Karlem Moravcem. Na pozemku
v majetku obce mají Moravcovi neoprávněně
uskladněno dřevo, které brání přístupu p.
Šantrochové k jejímu plotu, na kterém hodlá
provést nátěr. Dále navíc došlo k zneprůchodnění
cesty mezi oběma nemovitostmi.
Starosta předložil zastupitelstvu cenové
nabídky firem na zpracování projektové

dokumentace na rekonstrukci víceúčelového
hřiště pro TJ Kundratice -nabídku za 15 500
Kč bez DPH předložila firma SWIETELSKY
a dále na zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci travnatého hřiště v Košťálově
-nabídku za 30 tis. Kč předložil Ing. Michal Burda,
Polní 1845, Varnsdorf. Projednány byly také
cenové nabídky na provedení vodohospodářských
prací na vodovodu v Kundraticích, na základě
nižší nabídkové ceny práce provede firma
Drahoslav Věrný, Košťálov č. 324. Opravu
výtluků a podloží na zálivu autobusové zastávky
na náměstí v Košťálově byla oslovena firma Alena
Šlesingrová ze Semil, nabídková cena činila 11
405 Kč s DPH.
Zastupitelstvo se na svých květnových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:
Místostarosta M. Havlík předložil návrh na
umístění odpočinkové lavičky ke komunikaci na
Bucharce. Umístění bylo zváženo s ohledem na
pozemky obce v dané lokalitě.
Starosta PaedDr. Janata seznámil zastupitele
s postupem jednání ohledně rozšíření kapacity
Mateřské školy Košťálov. Obecní úřad dočasně
(předpokládáme na 2 -3 roky) uvolní zasedací
místnost a jedno upravené WC a umyvadlo v 1.
patře pro potřeby MŠ. Zasedací místnost bude
zřízena v přízemí čp. 200 v místnosti naproti
poště.
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu po
paní Fišerové v Domě s pečovatelskou službou
paní D. Léblové.
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení uvolněného
bytu po p. Léblové paní H. Šimůnkové, dosud trv.
bydl. Košťálov č.p. 80.
Místostarosta Havlík informoval o přidělení
dotace ve výši 37 tis. Kč na dovybavení výjezdové
jednotky JPO III. Košťálov. Zakoupeny byly

svítilny, vysílačky a zakoupena bude i další
technika, zvažováno je kalové čerpadlo k čerpání
zatopených sklepů.
Zastupitelstvo se zevrubně zabývalo problémy
kolem fakturace vodného v Kundraticích. Po
seznámení se s počty namontovaných vodoměrů a
fakturace za předminulé období bylo rozhodnuto
u domů určených k rekreaci počítat odběr vody
vždy na jednu osobu a celý rok (resp. období od
posledního odečtu). Nabídka obce na poskytnutí
vodoměru a jeho instalace do připraveného místa
zdarma platí stále.
Zastupitelstvo se na svých červnových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy
o zajištění reklamy mezi Obcí Košťálov a
firmou EUROVIA Kamenolomy, Liberec. Ve
smlouvě se firma zavazuje poskytnout obci
sponzorský příspěvek ve výši 40 tis. Kč a Obec
Košťálov se zavazuje propagovat firmu na obci a
společenskými organizacemi pořádaných akcích.
Zastupitelka Mgr. Pavlína Hejsková upozornila
na nutnost odstranění tabule „Mateřská škola“
na budově v Kundraticích a navrhla hledat nový
název pro tento dům určený veřejnosti.
Starosta předložil návrh na uzavření smlouvy
s panem Jiřím Janouškem, Kundratice č.p.
72, na mechanizované sekání podél obecních
komunikací za cenu 720 Kč/hod s DPH. Uzavření
smlouvy bylo schváleno všemi hlasy.
Projednán byl záměr na prodej pozemku p.č.
255/2 v k.ú. Kundratice panu Pavlovi Jindřiškovi,
bytem Kundatice č. 165, za cenu 50 Kč/m2. Jedná
se o malý pozemek o výměře 6 m2 pod jeho
garáží.
Starosta rovněž předložil návrh na zveřejnění
záměru nákupu poměrného podílu pozemků
p.č. 1632 o výměře 1658 m2, p.č. 1631 o výměře

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

Zákon mění zápis dětí
do cestovních pasů

UPOZORNĚNÍ
pro vlastníky pozemků a nájemce pozemků na jejich povinnost údržby těchto ploch
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů:
Dle těchto právních norem jsou vlastníci nebo nájemci pozemků povinni na nich hospodařit
tak, aby nepoškozovali okolní pozemky, omezili výskyt a šíření škodlivých organismů včetně
plevelů a nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí
anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Jedná se tedy o povinnost chránit pozemky a porosty na nich před plevely a zajišťovat
během vegetačního období jejich průběžnou likvidaci.
Vyzýváme proto všechny vlastníky a nájemce pozemků k plnění preventivních ochranných
opatření, tj. provést 2x ročně posečení porostu v termínech do 30.6. a do 31.8. běžného
roku. Na pozemcích s trvalým travním porostem u přirozeně jednosečných porostů provést
pokos travní hmoty 1x ročně do 10.7. běžného roku.
Nesplněním se právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání vystavují nebezpečí
sankčního postihu ve smyslu § 20 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Fyzické
osoby mohou být postihnuty v přestupkovém řízení podle zákona č. 200/1990 Sb., v platném
znění, o přestupcích.
Orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče může fyzické nebo právnické osobě, která
neplní povinnosti při omezování výskytu plevelů, které se šíří z neobdělávané zemědělské
a neudržované nezemědělské půdy na okolní pozemky, uložit podstatně vyšší pokutu podle
§ 78 zákona o rostlinolékařské péči.
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777 m2 a p.č. 1630 o výměře 115 m2, všechny v
k.ú. Kundratice za navrhovanou cenu 50 Kč/
m2. Jedná se o pozemky na severním okraji
fotbalového hřiště v Kundraticích. S pozemky
se původně počítalo pro stavbu dětského hřiště.
Pro jeho umístění je v současné době uvažován
jiný vhodnější pozemek, ale vzhledem k tomu,
že se jedná o bezprostřední blízkost sportovního
areálu, rozhodlo zastupitelstvo se ucházet o
nákupu i těchto pozemků od Kateřiny a Karla
Kotrlých, bytem Pardubice, Havlíčkova č. 1016.
Záměr nákupu pozemků byl schválen všemi
hlasy.
Starosta předložil k seznámení návrh
závěrečného účtu Obce Košťálov, návrh účtu
je mimo jiné zveřejněn na úředních deskách
Obce. V rámci projednávání seznámil zastupitele
s pohledávkami, které vznikly při budování
horního vodovodu v Kundraticích. Od roku 2009
je majiteli příslušných nemovitostí neuhrazeno 8
vodovodních přípojek v celkové hodnotě 35 250
Kč. Dalšími pohledávkami je neuhrazené vodné
v Kundraticích z vyúčtování k 31.3.2010 ve výši
505 Kč a k 31.10.2010 ve výši 43 250 Kč. Uhrazení
těchto pohledávek zajistí místostarostka obce v
termínu do 31. 7. 2011.
Místostarosta předložil návrh na zakoupení
300 – 500 ks povodňových pytlů. Návrh byl
schválen.
Rozhodnuto bylo rovněž umístit info tabuli,
především pro turisty, na náměstí vlevo vedle
úřední desky a v areálu CVČ.

Pokud rodiče využívají k cestování po státech
EU pouze občanský průkaz, musí myslet na to,
že občanský průkaz jako cestovní doklad slouží
jen pro jeho držitele (tzn. rodiče). Děti zapsané v
občanském průkazu musí mít svůj vlastní cestovní
doklad.
Zápisy dětí do cestovních pasů mění zákon č.
197/2010 Sb., o cestovních dokladech.
Do 30. 6. 2011 bylo možné nechat zapsat pouze
dítě mladší 10 let do cestovního pasu rodiče a tyto
zápisy budou platné do 26. 6. 2012.
Pokud byl zápis dítěte (občana) v cestovním
dokladu jeho rodiče proveden před 1. červencem
2011, smí i po uvedeném datu tento občan
překročit hranice bez vlastního cestovního
dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je
zapsán.
Tento zápis občana v cestovním dokladu rodiče,
který byl proveden před 1. červencem 2011, pak
pozbývá platnosti dnem 26. června 2012.

Z činnosti dětských rybářských kroužků při ČRS MO Košťálov
V letošním roce se těší naše MO-ČRS Košťálov z velkého nárůstu nováčků,
především v kategorii žáků a žákyň.
Nejvíce přihlášených navštěvuje kroužek v Lomnici nad Popelkou pod
vedením pana Romana Bažanta.
Kroužek v Košťálově sdružuje děti z Horek a Studence, kde kroužek není.
Zde se připravují naši mladí rybáři na soutěž o Zlatou udici i na ostatní
rybářské závody.
V zimních měsících se věnují přípravě teoretických znalostí a rybolovné
technice v hale ZŠ Libštát.
S teorií, za použití promítání přes notebook nám pomáhala paní učitelka
Horáčková mladší, čímž jí touto cestou děkujeme.
Příjemným zpestřením nám byl pobyt v plaveckém bazénu v Jičíně.
Zimní přípravu jeli naši zúročit na halové závody do Třebechovic pod
Orebem. V družstvech byli naši druzí a v jednotlivcích dvě třetí místa
vybojovali Martin Čech z Libštátu a Terezka Prokopová z Horek u Staré
Paky. Výsledky ostatních členů družstva též stály za pochvalu státního
trenéra před kompletně nastoupeným manšaftem.
Ještě před jarní ligou v technice vyrážíme uklidit břehy naší Olešky od igelitů
a ostatních plastů. Brigáda byla úspěšná. Zúčastnilo se jí celkem 17 rybářů a
to 9 dětí, 4 dorost a 4 dospělí. Na skládku bylo odvozeno 540 kg odpadu.
Další víkendovou sobotu jdeme vysadit potěr pstruha potočního do
Pohořského potoka. Tato akce se těšila hodné účasti naší mládeže. V počtu
10. dětí a 3. dospělých.
Rozvoz dětí po potoce byl za pomoci obětavých rodičů, kterým děkujeme za
pomoc a pochopení naší činnosti. Brigád se účastnily děti z obou kroužků.
S radostí jedeme pozdravit přátele a zasoutěžit si do Jeníkovic u Hradce
Králové pod vedením pana Bačiny.
S dopravou a dozorem dětí na soutěži nám vypomohli rodiče zúčastněných,
s kterými máme velmi dobrou spolupráci na všech akcích.
Zájem rodičů o činnost dětí nás těší a moc děkujeme.
Touto cestou též vyjadřujeme poděkování obecnímu úřadu za vysokou
podporu. Všem sponzorům Zlaté udice 2012, kterou připravujeme a
proběhne příští rok u nás a také p. Chymkovi za dar v podobě rybářské
výstroje, jenžbyla rozdělena začínajícím rybářům z řad dětí.
Sobota 23. dubna je pro nás ve znamení soutěže a to místní kolo Zlaté udice.

Kroužek břišních tanců
Tak máme za sebou úspěšný rok 2010/2011. V září jsme začaly tančit i s
děvčaty v předškolním věku a ta nakonec měla své první vystoupení na naší
orient-zumbapárty v Rafanda Klubu pana Nováka. Vystupovala s nimi i starší
děvčata a oběma skupinám se vystoupení velice povedlo. A my chceme takto
poděkovat manželům Novákovým a Ivě Jónové za pozvání k vystoupení a
Míše Mikulové na krásné předvedení zumby. Dále chceme poděkovat
Zastupitelstvu obce Košťálov, Základní škole, Marii Šindelářové za podporu,
Evě Perglerové za finanční dar a Olině Říhové za foto a video dokumentaci.
Sezónu jsme zakončily výlety: pro mladší do Jičína a pro starší do Liberce.
Všem našim příznivcům přejeme krásnou dovolenou a slunečné léto.

Startujeme ve 13. hodin – zahajujeme rybolovem. Dvě hodiny velkého
snažení a přemlouvání sv. Petra přineslo svoje ovoce. Bylo vyloveno a vodě
znovu vráceno na dvě stě ryb. Z největších se těšila Terka Prokopů, okoun
28 a kapr 37 cm. Dál se soutěžilo v poznávání ryb z plakátu a v aremberku.
Počasí nám přálo a buřty, které se pekly na závěr soutěže chutnaly skvěle a
zaslouženě. Odměnou nám byly drobné ceny na doplnění naší výbavy.
Děkujeme všem zúčastněným za podporu a pomoc, vedoucímu kroužku
z Lomnice panu Bažantovi z Košťálova panu Pickovi, ze Studence panu
Pánkovi a rodičům našich dětí!
Před námi je víkendový pobyt v chatkách na Velkém Vřešťově, kam se moc
těšíme, ale o tom až příště.
Petrův zdar za kroužky při ČRS MO Košťálov Milan Zajíc, Petr Kubán

Změna ve vydávání rybářských lístků
novelou zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství se mění příslušnost
úřadu k vydávání rybářských lístků. Od 1. července tohoto roku
budou agendu spojenou s vydáváním rybářských lístků vést
pověřené obecní úřady.
Pro občany Lomnice nad Popelkou, Košťálova, Libštátu, Nové
Vsi nad Popelkou, Syřenova, Bradlecké Lhoty, Stružince, Bělé
u Staré Paky a Veselé, bude tuto agendu vést Městský úřad
Lomnice nad Popelkou, odbor majetku a rozvoje města, referent
životního prostředí Václav Zahrádka, DiS, tel.: 481 629 046,
zahradka@mu-lomnice.cz.

Marcela Věrná a Zlatka Maryšková

Základní škola a školní
rok 2010/2011
• Jičín – město pohádek
• 3. a 4. třída – dopravní hřiště
• Děti, pozor, silnice! – akce pro 1. třídu, kterou
pořádá Policie ČR
• Pohádka Statečná Hilda
• Kulturní dům Jilemnice – videoprojekce o přírodě ČR
• Exkurze do Poniklé – muzeum, výroba vánočních
ozdob
• Promítání a zajímavé povídání o houbách
• Pohádka v KC Golf Semily – O Honzovi krejčíkovi
• Vánoční fotografování dětí
• Mikuláš se svoji družinou ve škole naděloval
• Vánoční besídky
• Vánoční koncert pro veřejnost
• Spaní 5. třídy ve škole
• Zahájení plavecké výuky 3. a 4. třídy v Jilemnici
• Zapojení do projektu EU – peníze školám –
zatím jsme vybavili školu 8 novými počítači, 6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nooteboky, interaktivní tabulí s dataprojektorem.
V druhé fázi dostaneme ještě další interaktivní
tabuli.
Výchovný koncert
Zápis do 1. třídy – 17 zapsaných prvňáčků
Kino Semily – Podmořský svět 3D
Pohádka - Putování za modrou vílou
Čtenářská soutěž - výsledky jsou na webových
stránkách školy
Beseda v místní knihovně
Divadlo v Libštátě 5.třída – „Patříme k sobě“
Pohádka Bajaja
Dopravní hřiště 3. a 4. třída
Návštěva učitelů ze ZUŠ Semily - předvedení
hudebních nástrojů se zpěvem
Proběhl sběr starého papíru – každá třída dostala
500,- Kč jako příspěvek na školní výlet
McDonalds cup Semily 4., 5 třída - 3. místo
McDonalds cup Košťálov 2., 3 třída - 2. místo
Divadlo v Libštátě s názvem Horší než drak sehrály děti libštatské školy

• Proběhla velmi úspěšná praxe Ivety Cermanové,
studentky PF v Liberci
• Focení tříd
• Trojboj v Semilech – do okresního kola v Turnově
postoupil Matěj Janata ze 3. třídy a umístil se na
pěkném 9. místě
• 1. – 4. třída – výlet do Babiččina údolí za
oživenými postavami ze známé knihy Boženy
Němcové Babička
• Africká pohádka – sehrálo Divadélko pro školy z
Hradce Králové
• Kino Libštát - Autopohádky
• Výlet 5. třídy do Krčkovic
• Tradiční Olympiáda se ZŠ Libštát
• Vysvědčení …..a hurá na prázdniny!
Přeji všem žákům i zaměstnancům školy krásné a
slunečné dny zaslouženého volna!
Mgr. Alena Janatová, ředitelka školy
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T. J. Sokol - všestrannost
Oddíl mladších dívek v právě uplynulém školním roce pravidelně
navštěvovalo 14 dívek. Malých dětí s rodiči se v sokolovně setkávalo 10-15.
Činnost jsme zahájili v září společným výletem po okolí Košťálova. Trasu z
Bělé u Staré Paky do Košťálova zvládli s nadšením všichni. V průběhu roku
se dívky věnovaly cvičení na nářadí, gymnastice, míčovým hrám a zvyšování
pohybové zdatnosti a kondice. Malé děti rozvíjely své pohybové schopnosti
hrou a za pomoci různých pomůcek a nářadí.
Na podzim jsme mimo cvičení i vyráběli drobné dárečky na vánoční jarmark.
Mikuláš, čert a anděl nás navštívili v sokolovně na velkém mikulášském
cvičení, z kterého si děti odnesly i drobnou nadílku.
V novém roce děvčata pilně nacvičovala vystoupení na dětský karneval.
Tradičně poslední únorovou sobotu sokolovnu zaplnily děti v maskách a
užily si veselé odpoledne plné tanečků, soutěží a překvapení.
Jarního úklidu obce od odpadků se v dubnu zúčastnili malé děti s rodiči,
sokolské dívky i pár spoluobčanů. Sesbírali jsme 12 pytlů nepořádku. Za tuto
činnost nám Obecní úřad poskytl příspěvek na výlet.V květnu jsme tedy jeli
vlakem do Radvánovic do areálu Šťastná země. Celkem nás výletovalo 35
dětí i dospělých. Počasí bylo na jedničku a domů jsme si přivezli spousty
zážitků.
Na závěr školního roku ještě jednou předvedly své cvičení dívky vystoupením
při akci Košťálovský Bumbác.
Začaly prázdniny a proto přejeme všem dětem hodně sluníčkových dní a
spousty radosti. V sokolovně se opět sejdeme v září a příští školní rok bude

ve znamení nácviku na sokolský slet. Věříme, že budou opět příležitosti, kdy
Vám předvedeme naši nejen sportovní činnost a tímto chceme poděkovat
všem, kteří podporují Sokol v Košťálově.
Daniela, Pavla a Katka

Ještě k výstavě výtvarné skupiny Košťál
Vážení výtvarníci a milí návštěvníci, již podruhé jsem se vetřel do červnové výstavy výtvarné skupiny Košťál s ukázkou našich sbírek drobností
každodenního života a výtvarně zpracovaných “KOSTEK”.
Nechci a nemohu konkurovat pozorností obdivuhodným dílům amatérů, ale zase chci vyprovokovat eventuální sběratele z našich obcí k vystavení
jejich soukromých kolekcí při jiné, samostatné výstavě, třeba při příležitosti Vánočních trhů.
Už tři kusy nějakých rodinných památek jsou zárodkem sbírky, která se dá ukázat a rozšiřovat.
Zájemci by se mohli přihlásit panu školníkovi Klímovi.
Pro začátek bych doporučil vyhlásit třeba výstavu HOUPACÍCH KOŇŮ; každý o nějakém víme a možná bychom dali dohromady základ ustavujícího
počtu pro pelhřimovskou výstavu rekordů a přivolali pozornost ke Košťálovu a také dali příklad dětem k zajímavé činnosti bez počítačů.
Kdyby se tu našla sbírka větší nebo raritní, poradil bych, jak se dostat do Klubu sběratelů kuriozit v Praze.
Zdravím Vás i všechny výtvarníky, přeji hezké léto a těším se s Otcem scholastikem-Vladimírem Klímou na Vaši aktivitu.
Dr. J. Adam

Cvičení v tanečních rytmech i o prázdninách vždy v úterý a
čtvrtek od 19 hod. v sokolovně.
Vhodné i pro začátečníky a věkově neomezeno.
Těší se na Vás proškolené cvičitelky Daniela a Katka

Termíny rozmístění velkoobjemových kontejnérů
ve druhém pololetí r. 2011 na stanovištích:
NÁDRAŽNÍ ULICE, PANELÁKY: 01.08.; 01.09.; 03.10.; 01.11.

Ozdravná cvičení na klouby a páteř probíhají každé pracovní
úterý od 18:30 hod. v Základní škole v Košťálově. Cvičíme i o
prázdninách.
Případné bližší informace na tel: 731 772 844

LETNÁ, KUNDRATICE: 11.08.; 12.09.; 12.10.; 11.11.
VALDICE: 22.08.; 21.09; 21.10.; 21.11.

Košťálovský Bumbác 2011
V sobotu 18. 6. 2011 se konal již pátý ročník sportovně zábavného odpoledne
„KošťálovskýBumbác“. Jako každý rok je tato akce zaměřená na propagaci
bezpečnosti silničního provozu, dopravního hřiště a sportovního areálu v
Košťálově. Počasí nám naštěstí přálo, proto přišlo opět mnoho dětí a dospělých
nejen z Košťálova, ale i z blízkého okolí. Pro všechny byly připraveny různé
soutěže o ceny. Velký zájem byl o skákací hrad, jízdu na zahradních traktůrkách
firmy SECO Group, trenažér Bumbác, prohlídku tahače firmy DS Chuchlik
Libštát, auta značky Citroen firmySEMAK Semily a mnoho dalších zajímavých
atrakcí. Velký obdiv si zasloužili nejen košťálovští hasiči, ale i profesionálové
z Hasičského záchranného sboru Semily při hašení automobilu. Akci pořádal
Obecní úřad Košťálov ve spolupráci s Besip teamem, soutěže a další organizaci
zajišťovalo přes třicet dobrovolníků z místních organizací. Dále touto cestou
děkujeme sponzorům: Obec Košťálov, EUROVIA VINCI, SDH Košťálov,
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ze Semil, ČRS Košťálov, Sokol
Košťálov, FK Košťálov, pohostinství Tulach, DS Chuchlik, Jatky Lomnice
nad Popelkou, CYKLO Ski Žitník Lomnice nad Popelkou, SEMAK Semily,
PaedDr. Miloslav Janata, SECO Group.
Za OÚ Iveta Piryová
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9. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
V KOŠŤÁLOVĚ 3.září 2011 od 13:00 h / HASIČSKÝ AREÁL „POD KOZLOVEM“
POŘADATEL: DH TÁBORANKA A SDH KOŠŤÁLOV VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM
PROGRAM
13.00 – 13.10
13.10 – 14.00
14.00 – 15.20
15.20 – 15.25
15.25 – 16.25
16.25 – 16.40
16.40 – 16.45
16.45 – 17.45
17.45 – 18.00

Úvod, mažoretky DDM Lomnice
DH ČESKÝ RÁJ Všeň
DH GLORIA Zd.Gurského a Franta UHER
Mažoretky DDM Lomnice
DHPERNŠTEJNKA z Pardubic
Jaromír VEJVODA – „O tatínkovi a jeho polce ŠKODA LÁSKY“
Mažoretky DDM Lomnice
DHTÁBORANKA Košťálov
Monster koncert

PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB je
pořádána s finančním přispěním OÚ v Košťálově,
SDH v Košťálově, DHTáboranka a Libereckého
kraje. Všem děkujeme!
MAŽORETKY DDM LOMNICE N. POP.
Lomnické mažoretky Domu dětí a mládeže
„Sluníčko“ byly založeny v září r.1997 a dnes
se skládají ze 4 souborů: Mladší Bonbónky
(1xLomnice, 1xLibštát) vede Mgr.Jana Šimůnková
a starší Popelky I a II vedou manželé Peškarovi
se svou dcerou Romanou. Věnují se klasické
disciplíně s hůlkou – baton, ale vystupují také jako
„roztleskávačky“ – pom-pons a mají i svoje „Show
group“. Děvčata se zúčastňují nejrůznějších soutěží
a festivalů, koncertů (Kmochův Kolín, FIJO),
hostovala např. v Německu, Polsku, Itálii, Francii
a v Chorvatsku. Nabízejí vystoupení s dechovou
hudbou při nejrůznějších příležitostech, taneční
vystoupení na sportovních, společenských či
kulturních akcích (plesy, karnevaly, prezentace
firem, sport. utkání) – show, Pom-pons,
mažoretková sóla i dua. V roce 2009 dosáhly
Popelky velkého úspěchu, když se v Chorvatsku
staly prvními vícemistryněmi Evropy!
ČESKÝ RÁJ VŠEŇ
Přesné založení dechové hudby není dochováno,
prvním známým kapelníkem byl Josef Vocásek
z Kacanov. Po jeho smrti převzal taktovku člen
souboru Karel Egr z Mladostova. Jeho nástupcem
se stal František Adamec z Vyskře. Od roku
1976 držel taktovku pan Josef Adam z Kacanov,
který řídil orchestr až do jeho náhlého odchodu
do hudebního nebe v říjnu 1984. Dále několik
měsíců vedl soubor trumpetista Miroslav Kozák.
Nynější kapelník Jaroslav Raulin vede soubor od
roku 1985 až dosud.
Zpívají: Miluše Zemánková, Markéta Bismilerová
a Václav Brož.
Kapela účinkuje při nejrůznějších akcích, jako
jsou různé přehlídky, pouti, svatby, pivní i jiné
slavnosti, plesy, různá posezení a další. A to v
České republice i za jejími hranicemi. Např.
v Polsku a Německu. Máme za sebou již třetí
účinkování při přátelské návštěvě obce Všeň v
Chorvatském městě Virovitica.
GLORIA Zdeňka GURSKÉHO
Dechová hudba Gloria vznikla v roce 1994, jejím
kapelníkem je známý trumpetista a skladatel
Zdeněk Gurský. Tento vynikající soubor sestává
z 13 muzikantů a 3 zpěváků. Většina z nich jsou
absolventy konzervatoří a uměleckých škol. I v
Košťálově nám určitě zahrají a zazpívají některé ze
svých největších hitů, při kterých na své nástroje

předvádějí neuvěřitelné „kousky“, sahající často až
na hranice technických možností. Ve svém středu
má Gloria také několik významných skladatelů a
aranžérů (Z.Gurský, Lojza Barotek, Pavel Bureš..).
Mnoho textů napsala manželka kapelníka Miluška
Gurská a vystoupení velmi precizně moderuje
(česky i německy) dcera Sylvie. Kapela se věnuje
nejen dechovkovému žánru, ale také moderní a
vážné hudbě. Má spoustu příznivců převážně
v západní Evropě, kde se uskutečňuje většina
jejích koncertů před vyprodanými sály a jsou
častými hosty televizních pořadů. V roce 2000
se stala Mistrem Evropy v interpretaci dechové
hudby (profesionální kategorie) v německém
Mainginhenu. Od svého založení Gloria vydala
33 CD, spoustu videokazet a DVD.
S dechovou hudbou Gloria přijede do Košťálova
také její současný zpěvák, populární lidový
vypravěč a imitátor Franta UHER z Lanžhota.
Zpívá písničky lidové, národní, prostonárodní –
ale hlavně líbivé, které dají vyniknout krásné barvě
jeho hlasu. Jako zpěvák vystupoval s celou řadou
našich předních hudebních těles, zaměřených
na lidovou muziku – Moravanka, Moravěnka,
Gloria, Galánečka, Vacenovjáci, Hudci, atd.
Co se týká vypravěčství, bavičství, humoru – tady
je Franta UHER typickým příkladem autora –
tvůrce, který vypráví příběhy, jež se buď opravdu
staly, nebo je – jak sám říká – patřičně „opepřil“.
Se svým vyprávěním a písničkami vydal již
několik kazet i CD, které se v domácnostech točí
donekonečna. Již tři roky po sobě bavil svým
humorem české krajany v USA v Chicagu a
přilehlém americkém okolí - a líbil se, vždyť ho
pozvali znovu!!!
Během svých vystoupení imituje řadu herců,
zpěváků i politiků – můžete se tedy jeho
prostřednictvím setkat se známými a populárními
osobnostmi. Dlužno říci, že Franta Uher je jako
bavič k nezastavení – je to živel, gejzír zábavy,
úžasná zásobárna vtipů, anekdot a humoru,
o čemž jsme se s Táborankou přesvědčili na
vlastní oči a uši na festivalu Zlatá křídlovka loni
v Hodoníně!
Franta Uher o sobě sám říká: „Už jako malé
děcko jsem byl takový třídní kašpar. Ve třetí třídě
jsem se třeba naučil imitovat Galuškovo Slovácko
sasúdí aj nesúdí,“ líčí své vypravěčské začátky. I
na střední škole to byla v jeho podání jedna velká
estráda. Hlasem ředitele třeba vyhlásil ve škole
poplach. „Imitování, to člověku musí narůst
dobře křivá huba, nedá se moc naučit. Hlavně
se věnuji moderování kulturních akcí, jako jsou
přehlídky dechovek a festivaly“.
A jak ho na akcích vnímá publikum? Velmi
pozitivně, i proto, že není ten typ, který jen strnule

KALENDÁŘ AKCÍ
II. pololetí 2011
15.července
Volejbalový turnaj na umělém
povrchu, Centrum volného
času, v pátek od 16 hodin
06. srpna
Podkozákovská liga, areál Pod
Kozlovem
27. srpna
Memoriál, soutěž v hasičském
sportu, areál Pod Kozlovem
27. srpna
Country večer při táboráku
s Johny Walker Band +
zvěřinové hody od 19.00 hod.,
pořádá MS Skalice - letní
parket na hřišti v Kundraticích
03. září
Tradiční, už 9. přehlídka
dechových hudeb, od 13
hodin, areál pod Kozlovem,
Košťálov
17. září
Taneční zábava sk. SEVEN, od
21 hodin v sokolovně
8. října
Slavnostní vyhodnocení
Podkozákovské ligy, sokolovna
Košťálov, pořádá SDH Košťálov,
zahájení odpoledne - bude
upřesněno
15.října
Taneční zábava KONECKONCů,
od 21 hodin v Sokolovně
Košťálov
26. listopadu
Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu a jarmark,
od 13 hodin na náměstí v
Košťálově
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stojí na pódiu. Chodím mezi lidi, podávám ruce,
bavím se s nimi. Na základě toho vzniká dialog a
humorné situace. „Už to dělám téměř pětadvacet
let,“ podotýká. Jak říká, úsměv na tvářích dokáže
vykouzlit nejen starší generaci. Jeho skvělým
fórkům a daru napodobit něčí hlas se smějí i
mladí.
PERNŠTEJNKA PARDUBICE
Dechová hudba Pernštejnka byla založena v
květnu 1993 pod záštitou týdeníku Noviny
Pernštejn, který ji poskytoval veškerou mediální
podporu a napověděl, jakým jménem se bude
vznikající kapela prezentovat. Jako cíl si zakládající
členové vytyčili hrát zejména nové skladby
známých, či méně známých autorů. S cílem
naučit své posluchače zpívat si místo klasických
lidovek písničky nedávno narozené, nebo ještě

vůbec neznámé, šla ruku v ruce snaha přilákat na
pardubicko populární dechovky a sólisty z celé
republiky.
Na četných zájezdech po republice i do sousedních
zemí, na republikových soutěžích i mezinárodních
festivalech, pak Pernštejnka prezentovala nejen
dobrou českou dechovku, ale i dobré české
pivo, které produkuje Pivovar Pernštejn. Od
té doby také kapela pravidelně několikrát do
roka pořádá koncerty s názvem „Hospoda
Pernštejnka“, kdy se na jednom pódiu představí s
jinou populární dechovkou (na podzim to bude
i košťálovskáTáboranka) a několika známými
sólisty.
Do budoucna chce Dechová hudba Pernštejnka
dále udržovat kontakty s autory a ostatními
kapelami, aby mohla stále přinášet svým věrným
posluchačům kvalitní českou dechovku a v

neposlední řadě úzce spolupracovat s Pivovarem
Pernštejn, aby bylo nejen co poslouchat, ale i co
ochutnávat.
TÁBORANKA KOŠŤÁLOV
TÁBORANKA i v letošním roce koncertovala na
několika desítkách akcí (sjezdy rodáků, lázeňské
koncerty, přehlídky DH, rodinné oslavy, atd..),
podrobný rozpis je uveden na internetových
stránkách www.taboranka.cz. Mimo jiné jsme si
zahráli na Krajských slavnostech v Lomnici nad
Popelkou, prvním vrcholem letošní sezóny je
vystoupení na největším dechovkovém festivalu
v Čechách, Kubešově Soběslavi, kam společně se
svými příznivci Táboranka vyjela již podruhé. A
hned po přehlídce nás čeká již druhé zahraniční
koncertní soustředění na Makarské riviéře v
Chorvatsku.

Společenská rubrika
NARODILI SE

Sjezd rodáků Libštátu

v březnu 2011
Zuzaně a Martinovi Carvovým syn JAN

Předpokládaný program

v dubnu 2011
Lucii a Milanovi Šaldovým syn VÍTEK

Sobota

Anetě a Drahoslavovi Věrným syn
DRAHOSLAV

10

– 16h

11

– 13h

Projekce ﬁlmů o Libštátu (KD Libštát)

13

– 14 30h

Semilská 11, mažoretky(náměstí)

27. a 28. srpna 2011 (80. výr. Masarykovy ZŠ a 130. SDH)

v květnu 2011
Anetě Perglerové syn JAROSLAV

10 h Přivítání,hasičská historická technika v akci (nám.)

14 30 – 16h

Lucii a Jiřímu Sádkovým dcera ELLA

Prohlídka Masarykovy ZŠ Libštát, Výstava starých fotograﬁí Libštátu (kino)

Hořeňák(taneční a hud. lidový soubor z Lázní Bělohrad)

16

– 17 30h

Věra Martinová, Kapelníci (ranč U Jezevčíka)

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

20

– 1,00h

Sonet (zábava v KD)

Významné životní jubileum oslavili v
období od dubna do června 2011 tito naši
spoluobčané:

Neděle
Pokračuje výstava v kině – od 10 do 15 hod.
9h

Bohoslužba v evang. kostele (pak výlet na Hoření konec)

Josef RIEGR

11h

Nedělní mše v katolickém kostele sv. Jiří

Helena LANDFELDOVÁ

15

– 17h

Pohádkové loučení s prázdninami (Janatův statek)

Božena HÁJKOVÁ

OPUSTILI NÁS

Všem našim
čtenářům přejeme
hezké léto, příjemně

Od března 2011 do dubna 2011 nás
navždy opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:

prožitou dovolenou a dětem
dobrodružné prázdniny.

Ludmila GRAFKOVÁ z Košťálova
Vlasta DAŇKOVÁ z Košťálova

Poděkování

Touto cestou děkuji všem za účast na posledním
rozloučení s mojí manželkou Ludmilou Grafkovou.
Veliký dík za květinové dary a osobně i písemně
projevenou soustrast.
Manžel

ZLODĚJ
Na letošní velikonoce jsme nechali opravenou budovu obecního úřadu vyzdobit jarními květinami.
Výzdoba byla asi moc pěkná a působivá, protože inspirovala zloděje, který ji chtěl mít doma také a tak si
květináč s hyacinty odnesl.
Osobu, kterou dne 14. 4. 2011 v 20:55 hodin zachytil náš kamerový systém zde jmenovat nebudeme.
Způsobená materiální škoda je malá. Ale morální je obrovská! Doufáme, že se dotyčná osoba nad svým
skutkem zamyslí a zváží, jestli jí to vůbec stálo za to.

OÚ
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