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kalendáři bude opakovaně jednáno, v některých
případech bude přistoupeno i k ukončení nájmu
pro hrubé porušení nájemní smlouvy.

Zastupitelstvo se na svých květnových zasedáních
zabývalo mimo jiné těmito body:

Sokolové z oddílů všestrannosti zakončili školní rok velkým sportovním odpolednem.
Společné foto oddílů všestrannosti T.J.Sokol Košťálov.

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se na svých dubnových zasedáních zabývalo mimo jiné těmito body:
Starosta předložil žádost manželů Kateřiny a Luboše Máslových o pronájem obecního pozemku
p.č. 200/3 v k.ú. Košťálov o výměře 1134 m2. Zastupitelé žádost podpořili, souhlasili s bezúplatným
(pronájem) užíváním se závazkem nájemce o pozemek pečovat (především ho sekat).
Zastupitelstvo souhlasilo se Smlouvou o bezplatném užívání stodoly na pozemku p.č. 167 v k.ú.
Kundratice Mysliveckým sdružením, Místní organizací Skalice Košťálov, o.s. Ve smlouvě se nájemce zavazuje k drobné údržbě pronajatého stavení a pronajímatel nenese odpovědnost za případné škody na věcech
uskladněných v objektu.
Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu, kde p. Jaroslava Hloušková, bytem Benešov u Semil č.p. 125
(jako vlastník 1/2 celku) a p. Zdeňka Ouhrabková, bytem Bozkov č.p. 208 (jako vlastník 1/2 celku)
prodávají Obci Košťálov pozemek p.č. 63 (PK) v k.ú. Čikvásky o výměře 3363 m2, který je zapsán na LV
č. 158 pro Obec Košťálov a k.ú. Čikvásky. Cena prodeje činí 30,- Kč/m2, náklady prodeje nese kupující.
Místostarosta M. Havlík seznámil zastupitele s nabídkami oslovených firem na výrobu dřevěného
objektu pokladny na koupališti. První doručená nabídka firmy truhlářství Miroslav Cincibus, Kundratice,
činila 36041 Kč s DPH (neplátce DPH). Druhou doručenou nabídkou byla nabídka Truhlářství KRAB P.
Mečíř a Z. Hlava z Libštátu. Tato činila po započtení nátěru a DPH 36 108 Kč. Třetí oslovená firma Alena
Šlesingerová nabídku nepředložila pro časovou zaneprázdněnost. Zastupitelé poté vybrali nabídku firmy
Miroslav Cincibus z Kundratic.
Zastupitelstvo schválilo uzavření pracovního poměru pro Janu Najbrovou – uklízečka a práce v obecní
prádelně na trvalý pracovní poměr a na poloviční pracovní úvazek. Dále schvaluje pracovní poměr pro
Ladislava Krejčího ml. na dělnickou pozici na plný pracovní úvazek a na dobu neurčitou se zkušební
dobou 3 měsíce a pracovní poměr pana Františka Zachovala na veřejně prospěšné práce (VPP) z úřadu
práce. Pracovní poměr (VPP) z úřadu práce p. Milana Matury a Bohumila Babce skončil k 30. 04. 2012
podle Smlouvy a na základě ukončení financování úřadem práce.
Zastupitelstvo se seznámilo se seznamem dlužníků nájemného v obecních bytech. Počet neplatičů nájemného a služeb má mírně klesající tendenci, se stávajícími dlužníky nájemného i dlužníky na splátkovém

V návaznosti setkání s občany a výsledky ankety
od občanů dotčených tranzitní dopravou v ulicí
na Letné zastupitelé jednali o možnostech řešení.
Shodli se s většinou v sokolovně přítomných
občanů, že úplné uzavření této komunikace je
nepřijatelným a nevhodným řešením. Diskutovány
byly tyto způsoby řešení:
1. Umístění dopravní značky „Obytná zóna“
začátek a konec pro celou oblast průjezdu.
To znamená i umístění takových dopr. značek
na jednotlivé vjezdy a výjezdy – např. na Bucharku, ke garážím, k výjezdu u Octárny a u jídelny
(„Hrad“) s dopravním řešením, kdy výjezd z takové zóny bude vždy výjezdem na pozemní (myšleno
hlavní) komunikaci (s povinností dát přednost
vozidlu jedoucím mimo obytnou zónu), viz §23
Zákona o silničním provozu (zákon č.361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů). Alternativně lze zónou
označit větší území, ale vždy bude potřeba v zóně
označit místa pro parkování, protože v obytné
zóně je mimo vyznačená parkoviště stání zakázáno. Výhodou obytné zóny je snížená rychlost pro
projíždějící vozidla na 20 km/h., ale chodec musí
vozidlu vždy umožnit průjezd, i když hry dětí na
pozemní komunikaci jsou v obytné zóně dovoleny,
viz § 39 zákona o silničním provozu.
2. Ponechat současný stav průjezdu, protože
mnoho občanů se do ankety vůbec nezapojilo.
Zvážit v rámci tohoto řešení stávající umístění
retardérů a popř. umístit nové retardéry jiného
typu – oblé nerovnosti (jak navrhl jeden z občanů
přítomných v sokolovně).
3. Jeden z návrhů občanů je i vybudování souběžné lávky pro pěší, což neřeší ani
zpomalení ani zmenšení problematické tranzitní dopravy, ale přispěje k bezpečnosti chodců
na nejproblematičtějším – nejužším místě, tj. na
mostě.
4. Zvážit je třeba i možnost vybudování
vyvýšeného chodníku – koridoru pro pěší na
stávajícím mostě, odděleném od automobilové
dopravy zábradlím. Umožněn by tak byl provoz
jen vozidel osobních a to v 180 – 200 cm úzkém
a cca 25m dlouhém jízdním profilu, který značně
zpomalí dopravu a zřejmě odradí tranzitní řidiče
a řidičky.
Starosta seznámil zastupitele se záměrem
občanského sdružení Naše ves, zastoupeném
panem ing. Dušanem Včelařem, vybudovat v naší

obci naučnou stezku „Kouzlo Košťálova“. Trasování stezky bylo upraveno na již uskutečněném
jednání, o finančním podílu naší obce nebylo
jednáno a z dosavadních setkáních s panem ing.
Včelařem nepadly žádné požadavky na naši finanční
spoluúčast.
Starosta PaedDr. Janata předložil žádost p. Jana
Tůmy, bytem Košťálov č. 182, o prodej části pozemku p.č. 943/7 v k.ú. Košťálov. Žadatel má zájem
na uvedené části pozemku postavit svůj rodinný
dům. Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru
a posléze prodej všemi hlasy.
Zastupitelstvo se seznámilo s žádostí p. Jana
Janouška, bytem Kundratice č.p. 4, o pronájem
pozemku p.č. 1759 a 1760 v k.ú. Kundratice.
Žadatel se zavazuje provádět běžnou údržbu
pozemku, především sekání a odklízení trávy, za
těchto podmínek bude pronájem navržen jako
bezplatný. Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy
zveřejnění záměru a posléze i vlastní smlouvu na
uvedený pronájem.
Zastupitelstvo zamítlo záměr nákupu pozemku
p.č. 718/1 v k.ú. Košťálov od Zdeňky a Václava
Malátových, bytem Lomnice nad Popelkou, Jeronýmova 140. Pozemek se nachází mezi Strážníkem
a dílnami zemědělského družstva. S navrhovanou
cenou 20 Kč/m2 zastupitelé nesouhlasili, především
protože se jedná dle návrhu územního plánu
o nezastavitelnou plochu.
Zastupitelstvo v návaznosti na svá předchozí
jednání z přelomu roku schvaluje záměr na prodej
tzv. Kolowratovy vily, Košťálov č.p. 220 a pozemku p.č. 731 a 732 v k.ú. Košťálov jednomu ze
zde bydlících, konkrétně p. Miroslavu Brožovi.
Navrhovaná cena činí 1 389 760 Kč a byla stanovena jako polovina odhadní ceny dle znaleckého
posudku Ing. Pavla Kluzáka, tj. 50% z 2 779 520 Kč.
Za tuto cenu navrhoval odprodat dům s pozemky
obci majitel při prvním jednání. Později se však
rozhodl pro dar obci. Zveřejnění záměru bylo
schváleno všemi hlasy.

Zastupitelstvo se na svých červnových zasedáních
zabývalo mimo jiné těmito body:
Zastupitelé se za přítomnosti zástupců občanů
místní části Čikvásky Ing. Petra Klápště a p. Miloše
Kocoura seznámili s peticí občanů, kde se zamítavě
vyjadřují ke stavbě především rozhledny na
východ od Čikvásek. Starosta seznámil zastupitele

s průběhem jednání s občany, které se uskutečnilo
v neděli 27. května 2012. Místostarosta zdůraznil,
že se primárně jedná o stavbu vodojemu pro
čikvásecký vodovod a tento by byl umístěn do
stavby, na které by byla vybudována rozhledna
případně i s malou hvězdářskou observatoří
(budováno by bylo pouze v případě přidělení
dotace). Zástupci z Čikvásek se dožadovali
zamítnutí takové stavby především z důvodu
obtěžování místních bydlících a chalupářů turistickým ruchem. Zastupitelstvo v tomto bodě
nerozhodlo, seznámilo se se stanoviskem autorů
petice a rozhodlo pouze pokračovat v projektových
pracech včetně vodojemu. O konečném vzhledu
stavby včetně jejího dalšího využití bude ještě, a to
i s občany Čikvásek, jednáno.
Místostarosta seznámil zastupitele s postupem
jednání s majiteli objektu Octárny o realizaci
jejich prodeje Obci Košťálov, převzetí objektu je
naplánováno na konec měsíce června.
Zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení výběrového
řízení na výměnu svislých oken a vchodových dveří
v č.p. 300/301. Výběrové řízení bude vyhlášeno na
celý dům (bez střešních oken), ale realizace může
být z důvodu finanční náročnosti rozdělena do
dvou let. Zastupitelstvo rozhodlo oslovit tyto firmy:
Jiří Mihalo, Semily, Jizerská 553, tel. 602 420 406,
mail olahim@centrum.cz
Milan Pavlíček, Železný Brod, Štefánikova 381,
Telefon: 608 478 183
Vekra, Kotíkova 286, 50901 Nová Paka, Telefon:
493 592 364
D-Bau Semily, Chuchelská 170, 51301 SemilyPodmoklice, Telefon: 481 320 789
Později se ještě přihlásila firma ŠULC z Jablonce
nad Nisou.
Místostarosta navrhl doplňující podmínky do
smlouvy o prodeji Kolowratovy vily. Z důvodu
zamezení možné spekulace budoucího vlastníka a s ohledem na přání dárce p. Henryho
Kolowrata navrhuje do kupní smlouvy včetně
zápisu do Katastru nemovitostí uvést podmínku
předkupního práva pro Obec Košťálov na dobu
5 let s pevným stanovením ceny ve výši současné
pořizovací kupní ceny (tj. bez ohledu na případné
zhodnocení). Návrh byl přijat všemi hlasy.
Zastupitel Ivo Jiřiček seznámil přítomné s výběrem
venkovních posilovacích a relaxačních strojů pro
dospělé a seniory, které plánujeme umístit na travnatou plochu podél východní strany asfaltového hřiště

Odpadky, věčný problém?

Pokaždé, když jdeme obcí, si řada
z nás v duchu pomyslí něco nepěkného o odpadcích, které se válejí podél cest, „zdobí“ lesy, či dělají ze stromů
kolem řek „vánoční stromečky“, dokonale obalené plasty.
Od drobných nedopalků, přes plastové obaly od jídla, igelitové sáčky a PET lahve, až k pneumatikám od traktorů! Jsou mezi námi bohužel jedinci, kteří jsou schopni vyhodit takřka cokoli, nehledě na ostatní, kterým to
kupříkladu může připlavat na zahradu, a především nehledě na prostředí, ve kterém všichni společně žijeme.
Těch je sice menšina, škody jimi způsobené však mohou být velké.
Jako rybářský spolek každoročně čistíme břehy Olešky od nánosů odpadu, za tuto dobu bylo posbíráno již
obrovské množství nepořádku. Jen za letošní rok to bylo několik desítek velkých pytlů plných plastů. V této
aktivitě jsou činné především děti z našeho rybářského kroužku. Těm a též všem ostatním, kteří při této činnosti pomáhají děkujeme.
Toto, jak jsme však již výše nastínili není problémem pouze pro rybáře, ale pro všechny, kterým není lhostejné
prostředí, ve kterém žijeme. Mějme úctu k přírodě a ostatním. Nepořádek, který někdo vyhodí, musí druhý
sebrat, nebo hyzdí naše okolí, což jistě není dobrá vizitka a všichni si přejeme žít v obci, která je co nejkrásnější.
Zároveň chceme poděkovat všem, kteří jsou odpovědní k sobě i svému okolí, a přispívají tak jako pořádkumilovní lidé i k dobrému jménu naší obce.
Za ČRS MO Košťálov, Jan Skalský
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v Centru volného času v Košťálově. Bylo vybráno
6 cvičebních strojů a zastupitelstvo rozhodlo oslovit
pro podání nabídky (s montáží) tyto firmy:
JOSLA Fitpark, Hvězdoslavova 81/12, Děčín VII –
Chrochvice
COLMEX s.r.o. Kubelíkova 1224/42 Praha 3 – Žižkov
TENNIS Zlín, Šternbernská 300, Zlín – Louky
SEMIRAMIS, Košínova 9, Brno
Uvedené firmy budou pozvány na místo instalace
a poté písemně předloží nabídky, na jednání zastupitelstva bude poté vybrána vítězná nabídka.
Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného
účtu obce Košťálov za rok 2011, podle § 17 odst.
6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, návrh byl
zveřejněn po dobu 15 dnů před projednáváním ZO.
Připomínky k závěrečnému účtu nebyly podány.
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce provedeného
zaměstnanci Krajského úřadu Libereckého kraje
s výsledkem: „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Závěrečný účet byl schválen všemi hlasy.
Zastupitelstvo Obce Košťálov schvalilo všemi
hlasy potvrzení ve funkci ředitelky Základní školy
Koštálov pro Mgr. Alenu Janatovou a potvrzení ve
funkci ředitelky Mateřské školy Koštálov pro Janu
Krpatovou. Činí tak v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(školský zákon).
Zastupitel Lukáš Kmínek předložil žádost
Fotbalového klubu Košťálov o účelovou dotaci na
pořízení bezpečnostních fotbalových branek, na
provzdušnění travní plochy a zatravnění brankovišť
celkové výši 77 tis. Kč. Práce provede firma Eurogreen. Dotace byla schválena všemi hlasy.
Zastupitel RNDr. Jiří Jína předložil zastupitelstvu Oznámení o konání akce „Oblastní přehlídka
dechových hudeb v Košťálově“ a žádost o finanční
příspěvek. Zastupitelstvo všemi hlasy schválilo konání
této akce a poskytnutí příspěvku ve výši 8 tis. Kč.
Zastupitel Karel Čermák upozornil na nutnost
opravy a údržby hracích prvků na dětském hřišti
v areálu CVČ, místostarosta odpověděl, že lezecká
stěna je již opravena, skluzavka se právě opravuje
a další opravy budou dokončeny v průběhu 30 dnů.

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

OBLASTNÍ
PŘEHLÍDKA
DECHOVÝCH
HUDEB

Opočenka své příznivce dodnes.
V současné době má soubor 13 muzikantů, 3 zpěváky
a zvukaře, od roku 1993 je kapelníkem Václav Lepš
a v repertoáru orchestru je především klasická lidová
písnička, ale i skladby Mistrů vážné hudby, taneční
melodie, hudba šedesátých let, či známé skladby od
skupin Beatles, ABBA a dalších.

TÁBORANKA KOŠŤÁLOV

V KOŠŤÁLOVĚ 1. září 2012 od 13:00 h
HASIČSKÝ AREÁL „POD KOZLOVEM“

Program:

POŘADATEL: DH TÁBORANKA A SDH KOŠŤÁLOV VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM

13.00 – 13.10
13.10 – 14.00
14.00 – 14.05
14.05 – 14.55
14.55 – 15.05
15.05 – 15.30
15.30 – 16.20
16.30 – 17.45
17.45 – 18.00

Průvod, zahájení, mažoretky DDM Lomnice
DH JAVORKA Lázně Bělohrad
Mažoretky DDM Lomnice
DH OPOČENKA z Opočna
Mažoretky DDM Lomnice
Václav FALTUS
DH TÁBORANKA Košťálov a Miloň Čepelka
MORAVANKA Jana Slabáka
Monster koncert

PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB je pořádána s finančním přispěním OÚ v Košťálově, SDH
v Košťálově, DH Táboranka a Libereckého kraje. Všem děkujeme!

TÁBORANKA i v letošním roce koncertovala na
několika desítkách akcí, podrobný rozpis je uveden
na internetových stránkách www.taboranka.cz.
Mimo jiné jsme si zahráli na přehlídkách v Nýřanech
u Plzně, Přepychách a Jilemnici, na lázeňských
koncertech a spolkových a obecních oslavách. Na
jaře se nám podařilo vydat již třetí CD, které nese
název „Jsi štěstím mým“ Obsahuje 20 skladeb, mimo
jiné i bonusovou zpívanou Californii a 2 fanfáry
našeho kamaráda Honzy Hejrala a další autorskou
píseň s textem Miloně Čepelky „Zelený rozmarýn“.
Celá naše činnost je bohatě dokumentována ve fotoknihách, které jsou k nahlédnutí
(příp.i k zakoupení) společně se všemi vydanými
CD a DVD i na koncertech Táboranky. Nesmíme
zapomenout poděkovat všem sponzorům, kteří nám
na naši muzicírování i v letošním roce přispěli – jsou
to hlavně: Obecní úřad Košťálov, Zdena a Karel
Stříbrní z Radimi u Jičína, tiskárna GLOS Semily,
OÚ Nová Ves n.P. a Pila Kříž Stará Lysá.

MAŽORETKY DDM LOMNICE N. POP.
Lomnické mažoretky Domu dětí a mládeže
„Sluníčko“ byly založeny v září r.1997, zúčastnily
se všech ročníků košťálovké přehlídky a ani dnes
nebudou chybět. Manželé Peškarovi se svou dcerou Romanou vedou velice aktivní tým: Děvčata se
zúčastňují nejrůznějších soutěží a festivalů, 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!

JAVORKA LÁZNĚ BĚLOHRAD
Dechová hudba Městského kulturního střediska
Lázně Bělohrad pod vedením Josefa Záveského
navazuje na dlouholetou hudební tradici Městské
kapely (od r.1860) v krásném lázeňském městečku
v Podkrkonoší. V repertoáru má více než 400
skladeb, z nichž mnohé patří ke „zlatému fondu“
tohoto hudebního žánru, nechybí v něm však ani
skladby, které hrají naše přední dechové soubory
v poslední době.
S úspěchem vystupuje na koncertech v lázeňských
městech, krkonošských střediscích, při slavnostních
příležitostech, na plesech, tanečních zábavách apod.
Hudební produkci souboru ocenili i posluchači
v Německu, Holandsku Francii, Itálii nebo v Polsku..
Se souborem pravidelně vystupují zpěváci: Ladislav Vydra a Hana Seifertová. Těšíme se s Vámi na
shledanou všude tam, kde je třeba dobré české
dechovky ...

OPOČENKA OPOČNO
Malá dechová hudba Opočenka vznikla v roce 1974
a za více než čtvrtstoletí jejího trvání se zde vystřídala
spousta výborných muzikantů.
Na počátku osmdesátých let započala spolupráce Opočenky s bývalým dirigentem Posádkové hudby Praha a skladatelem panem Karlem
Pšeničným, pod jehož uměleckým vedením se
pozdvihla úroveň kapely, vznikly nahrávky pro
Československý rozhlas a jenž složil nebo upravil
pro Opočenku spoustu skladeb, kterými těší

Po delší přestávce uvítáme letos v Košťálově opět
oblíbeného baviče, hlasového imitátora a baviče
Václava FALTUSE.
Vyprodané koncerty a rozebrané statisícové
náklady hudebních nosičů u nás i v zahraničí,
široký okruh posluchačů několika generací – to
jsou nejpřesvědčivější důkazy obliby kapely, která
vystoupí jako poslední – MORAVANKA Jana
Slabáka.
Muzikanti jsou vynikajícími interprety – absolventy brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění s praxí v symfonických,
divadelních nebo tanečních a jazzových orchestrech.
Přitažlivý je i repertoár vycházející z moravského
folkloru – stylizace lidové písně, která je věčně živá
a temperamentní. Osobitý zvuk, styl, výraz a temperament, se kterým tato kapela hraje, je vlastní spíše
jazzovým kapelám a proto někteří odborníci nazývají Moravanku přezdívkou – Swing po slovácku…
Legendární, virtuosní dechová kapela Moravanka
natočila své první rozhlasové snímky v prosinci roku
1971 a 7. února 1972 je Československý rozhlas odvysílal, má tedy již přes čtyřicet let úspěšné činnosti.
Dnes pohledem do historie můžeme konstatovat, že hned od prvních rozhlasových snímků
a převratného televizního pořadu „Vy neznáte Moravanku?“ slovy odborníků, zahájila tato progresivní
dechová kapela renesanci dechové lidové muziky
nejen v Československu, ale i v zahraničí. Od samého počátku nezaměnitelný sound kapely a nový styl
byl poznamenán virtuosní kvalitou osobitého zvuku,
který ji vtiskl kapelník, zakladatel, skladatel, aranžér
a hlavně vynikající trumpetista Jan Slabák.
Po odvysílání první série slováckých Janem
Slabákem aranžovaných písní brněnským rozhlasem
se na adresu zatím jen studiové kapely, sesypala řada
žádostí o veřejná koncertní vystoupení. Žádosti
byly také adresovány na brněnskou koncertní agenturu, kde zaměstnanci ani netušili, o jakou kapelu
se vlastně jedná. Po odvysílání televizního pořadu
„Vy neznáte Moravanku“ se Jan Slabák soustředil
na nahrávání první velké gramofonové desky, která
přišla na trh v roce 1974 s lakonickým názvem
„Moravanka“ a za jejím nákladem se jen zaprášilo.
Popularita kapely naprosto neočekávaně prudce
stoupala a tlak agentur se žádostmi o koncert-

ní vystoupení byl v takovém počtu, že se to
střetávalo s hlavním povoláním symfonických
hráčů. Vzniklý problém bylo nutno řešit. Původní
„koníček“ dvanácti členů seskupení „Moravanka“
se pro ně nakonec stal profesí a jejich angažmá ve
filharmonii a operním orchestru Státního divadla
v Brně vystřídal „život kočovný“. Smoking pánové
vyměnili za pohodlný stylizovaný kroj. V roce 1978
se „Moravanka“ stabilizovala jako profesionální
samostatné těleso, které se definitivně zapsalo
nesmazatelným způsobem do historie moravské
i české dechové muziky.
Kapela za čtyřicet let existence nesčetněkrát projela
se svou muzikou celou republiku, Evropu, vypravili se i na Maltu a v USA a Kanadě si vysloužili
přídomek „Královna české dechovky“ (The Queen
of Brass Band“). Mezi řadu význačných uznání
patří i symbolické klíče k mnoha městům za
oceánem. Prostě Moravanka ve světě zabodovala.
Příznivci dobré dechové muziky to hodnotí tak,
že jejich písničky, ale i orchestrální skladby jdou
přímo od srdce.
Za dobu své existence odehrála Moravanka přes
10000 koncertních vystoupení, natáčela pro mnoho
hudebních vydavatelství doma i v zahraničí (Panton,
Supraphon, Edit, Opus, Českou muziku, Apon USA,
Ray Records USA a řadu dalších). Na trh se dostalo
do dnešního dne přes sedmdesát zvukových nosičů.
Pokusit se spočítat rozhlasové a televizní pořady, ve
kterých kapela vystupovala, je téměř nemožné. Jan
Slabák své zkušenosti a zážitky popsal v knize „Můj
osud je Moravanka“.
Práci kapely oceňovali nejen vděční diváci nákupem
jejich alb (do dnešního dne je jich mezi posluchači
na 5 milionů), ale i odborníci. Před svým druhým
velkým koncertním turné po USA převzal Jan
Slabák první Zlatou desku za milion prodaných
nosičů. Po prvním odvysílaném televizním pořadu
v roce 1974 dostala Moravanka Cenu televize,
v roce 1975 dostává kapela Zlatý štít Pantonu „Za
objevnou interpretaci lidové písně“ a za rok 1980
byla předána Cena ministerstva kultury. Následovalo dalších 5 Zlatých desek, v roce 1995 Platinová
deska, v roce 1996 Diamantová deska za 3 miliony
prodaných hudebních nosičů. „Moravanka“ se stala
absolutním vítězem řady televizních, rozhlasových
a koncertních soutěží. Moravanka je stále velice
plodná, o čemž svědčí i velice úspěšný zájezd do
USA v loňském roce.
V současnosti na koncertních pódiích s Moravankou
zpívají Daniela Magálová, Břetislav Osička a Ivana
Slabáková, která je i moderátorskou duší kapely.
Přehlídku bude uvádět již tradičně košťálovský
místostarosta Milan Havlík, který zajišťuje i on-line
přenos celého odpoledne na televizní obrazovku
v areálu, ozvučení celé akce mají na svých bedrech
Miloslav Brož a Tomáš Šimek. Co nejsrdečněji
zveme širokou veřejnost 1.září 2012 do Košťálova
Pod Kozlov, hasiči v čele s Miroslavem Doškařem
pro Vás i letos připravili příjemné prostředí a bohaté
občerstvení!
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Z činnosti dětského rybářského kroužku Košťálov
i s dvanácti dětmi. Věřte tomu, že to není lehké.
Nadchází den D a to Územní kolo ZLATÁ UDICE 2012 – Košťálov a přihlášeno do soutěže je
deset družstev a nejdále od nás to má Havlíčkův
Brod. Ubytujeme se a po večeři v jídelně Integrované školy v Lomnici nad Popelkou, v jejímž
internátu bydlíme, je pak slavnostní nástup za
účasti hostů z Obecního úřadu Košťálov a města
Lomnice včetně ředitele ZŠ Libštát.
Následují znalostní testy, poznávačky ryb, rostlin a živočichů. Po prvním kole páté místo. No
připadáme si trošku skleslí, ale přitom natěšení na
zítřejší rybolov.
Rybník je vzorně připraven našim rybničním panem Zdeňkem Bajerem, jenž této práci dává půl života. U maringotky září stan, ze stánků voní lákající
dobroty. U přepadu z rybníka je nově zbudovaná
lávka a ze stánku na protějším břehu se line vůně
kávy od manželů Janatových. Družstva míchají krmení a zbrojí k rybolovu. Start a už to jede. Je vidět,
že jsou horká místa a ta ostatní. První poločas je za
námi. Šestí – no nic moc. Jde se na oběd. Měníme
krmnou strategii – musíme to zvrátit. Ryba bere
málo, ale pro nás vyrovnaně. Konec závodu a třetí
místo celkově je naše.
Letošní rok byl obzvláště zasvěcen přípravě na krajské kolo soutěže o Zlatou udici – které jsme se uvolili
pořádat u nás v Košťálově. A to přesto, že naše organizace není nikterak velká, ovšem obětavost našich
členů a skvělá spolupráce Obecním úřadem přinesla
místním získání grantu k zaštítění nutných nákladů.
Podpora místních podnikatelů a vstřícný přístup
ředitele školy v Libštátě k bezplatnému zapůjčování
sportovní haly a učeben včetně dataprojektoru. Tyto
snahy nám dávaly sílu ustát všechna úskalí, dohody,
smlouvy, porady v Hradci Králové a nutná jednání
v přípravách soutěže.
Plně si uvědomujeme, jakou odpovědnost na
sebe bereme a co se od nás očekává. Snad úplně
nejtěžší byli počátky tréninků rybolovné techniky
a poznávaček a stále se opakující testy znalostí.
Pro zpestření byly zařazovány do programu soutěže o drobné ceny.
Velice nám pomohlo pozvání národního trenéra
rybolovné techniky pana Bačiny. Na ligové halové,
později venkovní soutěže. Byly prověřovány naše
výkony a ukazovaly se chyby, které děláme. Na druhou stranu bylo možno zúročit to, co již umíme.
A ejhle byly i první vyhrané poháry. Tyto „vlaštovičky“ se staly hnací silou a inspirací nejen pro děti
ale hlavně pro jejich zázemí a rodiče, kteří projevili
velkou podporu činnosti svých dětí. S jarem začínáme bičovat vodu, mícháme krmení, vážeme forpasy, získáváme na rychlosti zdolávání ryb.
Využíváme pozvání na rybářské závody v Holicích, kam jedeme rovnou z campu Velký Vřešťov,
kde si užíváme víkendové soustředění při pobytu v chatkách s domácí kuchyní. V Holicích se 46
účastníků máme přední umístění do 21 místa. První

4

místo vybojoval ziskem přes 5 délkových metrů ulovených ryb Tomáš Macháček. Čtvrté místo pak Dominik Sekera. Odměnou byli závodníkům krásné
a drahé ceny - DVD, mobilní telefony a i na devátém
místě Aleše Šádka nás potěšil feder prut.
Nejvíce nás však dojala veřejná pochvala na chování a sportovní výkon našich svěřenců – pořadateli i diváky závodu. Užíváme si zbytek víkendu na
Vřešťově. V neděli ryby dostaly chuť na naše nástrahy a tak si odvážíme domů nejen plno zážitků ale
i několik pěkných kaprů a úhoře. Víme, že rybolov
a testy nám celkem jdou, ale ta technika není ono.
Oslovujeme kamarádku rybářku a ligovou závodnici Elišku Holubovou a po dohodě jedeme do Třemošnice na trénink práce s muškou. Věnovala nám
čtyři hodiny svého času v jejím období zkoušek, čehož si velmi ceníme a chceme Ti Eliško touto cestou
poděkovat. Výkony dětí se rázem změnili a zněly
ohlasy nás to baví a jde nám to najednou lépe. Na
zpáteční cestě ještě zastávka na zmrzlinu a doma budeme tak v osm večer.
Máme před sebou ještě dvě předkola Zlaté udice, které odchytáme v Levínské Olešnici. Ryby
nám jdou, tak máme pozitivně naladěno. A už se
chystáme na závody a otevření rybníka Oborský
v Lomnici nad Popelkou. Musím ocenit úžasnou
souhru dětí, rodičů a všech pořadatelů. Děti si
zachytali, dobře posvačili klobásky z grilu přímo
z rukou předsedy a hospodáře MO. Největšího
kapra ulovil Michal Borůvka. Všichni účastníci
byli obdařeni hodnotnými cenami. Závody se vydařily. Už jen několik tréninků a máme tu finále.
Ještě, že družstvo má obětavého trenéra, takže
když vedoucí družstva nemůže, řídí činnost sám

Dobře se vyspat – zítřek je pro nás rozhodující.
Hned po snídani nám zadrhla doprava. S pomocí
obětavé paní Farské dojíždíme na soutěž právě včas
a jde se ihned soutěžit. Disciplína aremberk – plachta – terč a pak muška. Ale my jsme ve svém živlu.
Tréninky se projevují na světlo. Máme pocit, že naši
dali do boje duši. Mušky v dálce dopadají neskutečně daleko. Kapky sviští vzduchem. Atmosféra houstne. Máme velkou naději – tak snad?
Přitom musíme pochválit výsledky našich nejmladších Kristýny a Míši Farských i Aleše Šádka
a Tadeaše Eberta za velmi pěkné výkony, kteří hostovali v družstvu Běstvina. Výsledky v rybolovné
technice na domácí půdě nekompromisně první!
Už je tu slavnostní nástup před Obecním úřadem.
Vzduch by se dal krájet, jak nervozita stoupá – předčí i hroznou únavu z mnoha probdělých nocí. Jak
dopadneme? Dají-li nám medaili? Čtvrtí ne. Třetí
taky ne? To není možné. Naši vybojovali druhé místo v kraji východočeském a k tomu přidal Michal
Borůvka získanou účast na národním kole soutěže
za Východočeský kraj a potěšilo i několik medailí
v jednotlivých disciplínách. Celá soutěž proběhla
v krásném sportovním a kamarádském duchu.
Velké poděkování všem zúčastněným. Všichni
pracovali s nadšením a byla to radost zažít tu atmosféru. Poděkování patří všem sponzorům soutěže,
pořadatelům a panu Chymkovi za krásné fotografie.
Za Český rybářský svaz MO Košťálov
Milan Zajíc, vedoucí kroužku mládeže

Ohlédnutí za školním rokem 2011/12

Kalendář akcí

Rok uběhl jako voda a my se chystáme na
prázdniny. Prožili jsme pohodový školní rok
a zažili plno hezkých akcí :
-1. třída se zúčastnila akce „Děti, pozor silnice“
- navštívili jsme Jičín - město pohádek
- 4. třída absolvovala na podzim i na jaře výuku na
dopravním hřišti
- shlédli jsme pohádky Kocour Modroočko,
Popelka a hudební pořad pro děti
- dva žáci 5. třídy se dostali do Okresního kola
Pythagoriády, Johanka Jínová se umístila na
5. místě v okrese
- 4. třída byla na exkurzi v Praze
- mladší i starší žáci se zúčastnili Okresního finále
fotbalové soutěže Mc Donalďs Cup a ti starší (Josef
Šalda, Dominik Hrabčák, Adam Prášil, František
Zachoval a Ota Stránský) získali krásné třetí místo
- v Okresním kole dopravní soutěže se naši žáci
umístili na 5. místě a Matěj Janata v jednotlivcích
dokonce na druhém místě, z dívek byla nejlepší
Jana Tůmová
- V Trojboji všestrannosti byli z chlapců nejlepší
Vojta Moravec, Denis Antony a Aleš Šádek
a z dívek Jana Sieglerová, Natálka Sádková
a Viktorka Poláková
- paní učitelka Nedvědová společně s panem
Jindřiškem (myslivcem) připravili pro děti několik
vycházek do přírody, kde se děti dozvěděly mnoho
zajímavých věcí a vracely se vždy moc spokojené
- navštívil nás také kouzelník pan Maruška
a v kině v Libštátě jsme shlédli film Alvin
- na školní výlet vyrazila celá naše škola ke
Kunětické hoře, do Perníkové chaloupky a na
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pravou farmu, kde si děti zajezdily na koních,
střílely z luku, rýžovaly zlato a seznámily se
s mnoha zvířaty
- v květnu proběhlo celostátní testování pátých
tříd, kde jsme v českém jazyce, matematice
i anglickém jazyce dopadli velice dobře
- celý rok také fungovaly kroužky (sportovní,
výtvarný, keramický, břišní tance, anglického
jazyka, dopravní výchovy, hry na kytaru) – za což
všem vedoucím moc děkuji
- v MŠ jsme slavnostně převzali budoucí prvňáčky,
kteří se již před tím byli podívat u nás v první třídě
a vyzkoušeli si tak učení nanečisto
- paní učitelka Voleská se zase byla podívat, jak jim
to jde při výuce ve školce, takže jsme rádi, že mezi
školou a školkou bezvadně funguje spolupráce
(což je dobře hlavně pro děti)
- dobrou spolupráci máme ale i se ZŠ v Libštátě,
kam naše děti přechází z páté třídy – proběhlo
setkání našich učitelů s učiteli, kteří budou naše
děti učit v šesté třídě
- také jsme zapojeni v projektu EU – peníze
školám, větší část peněz jsme již obdrželi na nákup
interaktivní tabule, počítačů, dataprojektoru a část
ještě dostaneme na začátku příštího školního roku
- jako tradičně proběhl Olympijský den, kde se
naši žáci utkali v různých disciplinách se žáky ZŠ
T.G. Masaryka z Libštátu
- fotografie ze všech akcí je možné shlédnou na
webových stránkách školy
Mgr.Alena Janatová
ředitelka školy

T.J. Sokol - z činnosti oddílů všestrannosti
ve školním roce 2011-2012
O cvičení je zájem a děti baví – to je pozitivní
a potěšující informace
Každé úterý se v sokolovně ke společnému cvičení pravidelně schází cca 20 malých dětí + rodiče a 14 šikovných holčiček z 1.-5.tř. Postupně
se malé děti se seznamují s různým cvičebním
nářadím, herními prvky a zábavnou formou her
a soutěží rozvíjí své pohybové schopnosti.
Dívky školačky se rády věnují míčovým hrám
a soutěžím, ale nejraději cvičí na nářadí – zvládají šplh, kruhy, kozu i hrazdu. Gymnastický
koberec jim také není cizí, naučily se „most,
provaz, svíčku, hvězdu i přemet“. Našim cílem je
děti zaujmout pro pohybovou aktivitu, rozvíjet
jejich fyzickou zdatnost a smysl pro fair play…
Oba oddíly úzce spolupracují a cvičitelky pro
své svěřence připravují i další doprovodné akce.
A co jsme tedy v uplynulém školím roce mimo
cvičení podnikli? Zde je malý přehled: společný
výlet po okolí Košťálova • v rámci příprav XV.

Sokolského sletu účast na sokolské štafetě mládeže • reprezentace 3 dívek našeho oddílu v Praze při akci Sokolská plavba po Vltavě • říjnové
sportovní odpoledne a testy fyzické kondice •
2 x tvořivá dílna a vyrábění vánočních dárečků
• Mikuláš, čert a anděl vedli velké mikulášské
cvičení, ze kterého si děti odnesly i drobnou
nadílku • pilně jsme nacvičovali vystoupení na
dětský karneval, v letoším roce prvně vystupovali i nejmenší cvičenci společně s rodiči • tradiční jarní úklid obce od odpadků • vystoupení
dětí při oslavách 150 let vzniku Sokola • výlet
do Českého ráje • velké sportovní odpoledne
spojené s opékáním vuřtů • vystoupení při akci
Košťálovský Bumbác. Z každé akce si odnášíme
mnoho radosti a zážitků.
Všem dětem přejeme krásné a radostné prázdniny. Děkujeme Vám, kteří podporujete činnost
Sokola v Košťálově.

PÁTEK - od 21.00 hod. – taneční zábava
TAMPELBAND, pořádá MS Skalice na
hřišti v Kundraticích

04. 08. 2012

Podkozákovská liga, košťálovské kolo
na areálu pod Kozlovem od 9h

25. 08. 2012

Memoriál v hasičském sportu, na areálu
pod Kozlovem od 13h

01. 09. 2012

od 13.00 hod. - X. přehlídka dechových
hudeb na hasičském areálu. Program:
mažoretky Popelky DDM Lomnice nad
Popelkou, DH Javorka, DH Opočenka,
TÁBORANKA s Václavem Faltusem
a Moravanka Jana Slabáka s Ivanou
Slabákovou, Danielou Magálovou
a Břeťou Osičkou

08. 09. 2012

od 19.00 hod. - COUNTRY VEČER PŘI
TÁBORÁKU + ZVĚŘINOVÉ HODY,
pořádá MS Skalice na hřišti
v Kundraticích

08. 09. 2012

Skoky do vody na kole, koupaliště
Košťálov

22. 09. 2012

Taneční zábava, sokolovna Košťálov
od 21h, kapela bude upřesněna

06. 10. 2012

Slavnostní vyhodnocení Podkozákovské
ligy, sokolovna Košťálov od 15h

01. 12. 2012

od 13 h - Rozsvěcení vánočního stromu,
jarmark

Daniela, Katka a Pavla

KROUŽEK BŘIŠNÍCH TANCŮ
Máme za sebou úspěšnou školní sezónu. Děvčata měla mnoho vystoupení na různých
akcích a také se zúčastnila Lomnického hudebního jara 2011 a 2012.
Tímto chceme poděkovat všem sponzorům a Obecnímu úřadu za ﬁnanční podporu
a nový CD přehrávač a manželům Novákovým za umožnění Orient párty.
Těšíme se natančenou v září.
Zlatka a Marcela
5

Střípky z činnosti
MS Skalice Od počátku jara

jsme pomalu ukončili období, kdy jsme ze zákona povinni pečovat o zvěř přikrmováním v době
nouze. Postupně jsme začali s opravami a úklidem
zařízení, a to jak s přikrmovacími, (přikrmovací
zařízení pro spárkatou zvěř, zásypy pro zvěř drobnou), tak i s loveckými (žebříky, posedy, kazatelny).
Drobné opravy jsme museli provést také na voliérách pro odchov drobné pernaté zvěře. V období
od konce února do 16. května je většina zvěře vyjma
lišek, selete a lončáka prasete divokého hájena. Od
16.5 nastává průběrný lov srnců, zaměřený hlavně
na odlov přestárlé, nemocné a k chovu nevhodné
zvěře. To je ovšem až ta pomyslná třešnička na
dortu. Především v měsíci květnu a červnu se rodí
a líhnou mláďata většiny naší zvěře. Zde je potřeba
poznamenat, že její ochrana před nepříznivými vlivy
je jedním z faktorů, který ovlivňuje stav a kondici
divoce žijící populace. Především je neustále potřeba
komunikace se zemědělsky hospodařícími subjekty,
ať už soukromě hospodařícími zemědělci, nebo
zemědělským družstvem. Cílem této spolupráce
je ochrana plodin před škodami, které způsobí
zvěř, a také ochrana zvěře před vnějšími vlivy
způsobenými člověkem (kosení pícnin, chemické

postřiky). K těmto účelům používáme plašiče instalované do ohrožených kultur a pícnin a ještě lze
zvýšit účinnost procházením dané lokality s lovecky
upotřebitelnými psy. Bohužel musíme opět smutně
konstatovat, že se neustále setkáváme s jevy, které se
nehodí do kulturní společnosti. O to více nás mrzí,
že se jedná spíše o vandalismus, než o potřebu něco
vlastnit. Z louky před kosením trávy byl odcizen
plašič, který má zabránit vysečení mláďat. Víme již,
že se musíme o něco více snažit pozorovat dění okolo
nás a případné viníky oznámit příslušným orgánům.
Nejedná se zde pouze o krádeže, ale i o úmyslné
poškozování cizí věci. Jsou zde již přesvědčivé
důkazy, které označují určité osoby, a teď je jen na
jejich zvážení, zda jim to stálo za to. V měsíci květnu
a červnu jsme v rizikových úsecích komunikací
II. třídy instalovali tzv. pachové ohradníky, které
napomáhají snižovat množství střetů motorových
vozidel se zvěří, a tím také snižovat škody na majetku
s omezením možných následných úrazů či nehod se
smrtelnými následky. Pro zemědělské družstvo jsme
vykonali několik brigád sběru kamene v obilovinách
a nově zakládaných travních porostech. Vzhledem k malému množství srážek v měsíci květnu
jsme byli donuceni začít osévání zvěřních políček
až počátkem června. V tomto měsíci jsme také
sklidili první seč pícnin, čímž zabezpečujeme objemové krmivo pro zvěř na období zimy. Sešli jsme

se též na našem mysliveckém zařízení v Košťálově,
kde jsme provedli úklid některých prostor pro
další skladovací využití. Zde nás však čeká mnoho
práce a vynaložení prostředků na zkulturnění jak
obytné budovy, tak stodoly. Koncem měsíce dubna
se konalo v Kundraticích v areálu hřiště již tradiční
pálení čarodějnic s kapelou a mysliveckou kuchyní.
Tímto bych rád poděkoval hlavně kuchařkám, které
přípravě pokrmů a jejich vydávání věnovaly mnoho
svého volného času a také sil. Chci poděkovat také
obci, která vybudovala tak pěkný areál, který slouží
k pořádání kulturních akcí v režii spolků sdružených
v obci. V neposlední řadě vzpomenu také na hasiče
z místního sboru, kteří zde bděli nad bezpečností
vzhledem k prevenci vzniku požáru a všem členům
a přátelům MS, kteří se aktivně zúčastnili celé akce.
Taktéž podotýkám, že jsme nezapomněli ani na
naše nejmenší spoluobčany, pro něž jsme uspořádali
podvečer plný soutěží, znalostních testů a her.
S dětmi ze základní školy jsme se také vypravili do
přírody za poznáním a v době, kdy byla vzrostlá tráva
a zemědělské kultury, jsme si udělali u myslivecké
chalupy v Košťálově střelecké dopoledne. Ač ze
začátku byly zásahy sporadické, postupně se děti
vypracovaly a mnoho dalších zásahů bylo již
přesných.
Myslivosti zdar!
Vladimír Jindřišek

Společenská rubrika
NARODILI SE:
v únoru 2012
Veronice Krejčí a Josefu Ševců
dcera ELA
v březnu 2012
Marii Špidlenové a Petru Dierzé
dcera MARIE

Všem našim čtenářům
přejeme hezké léto, příjemně
prožitou dovolenou a dětem pěkná
dobrodružství prožitá o prázdninách.
OÚ

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Významné životní jubileum
oslavili v období od dubna do
června 2012 tito naši spoluobčané:
Josef Riegr
Vlasta Mikulová
Vlasta Kafková
Anna Kovářová
Vlasta Prášková
Jindřiška Devátá
Emil Hoﬀmann

OPUSTILI NÁS:
Od ledna 2012 do května 2012 nás
navždy opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:
Josef KOVÁŘ z Košťálova

PODĚKOVÁNÍ:
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit
s p. Josefem Matoušem. Děkujeme též za květinové dary.
Zvlášť velký dík patří SDH Košťálov v čele s p. Mirkem Doškařem za jejich ochotu,
obětavost a neocenitelnou pomoc.
Matoušovi

Hana KLABANOVÁ z Košťálova
Ladislav KREJČÍ z Košťálova

Josef MATOUŠ z Košťálova

Děkujeme všem za účast na posledním rozloučení s panem Ladislavem Krejčím.
Děkujeme za projevenou soustrast i květinové dary.
Rodina Krejčova
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