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

Spolek důchodců na výletě do Jeseníků

Zastupitelstvo se pravidelně zabývalo řešením
tranzitní dopravy v tzv. Tovární ulici. Dopravní odborník p. Lang tehdy navrhované řešení
projednal s dopravními orgány a později nás
upozornil, že ve zvažované obytné zóně nesmí
být podle dopravní policie vyvýšené chodníky, a proto je navrhované řešení považují za
nevhodné. Zastupitel Karel Čermák poukázal
na nebezpečný pohyb dětí po mostě a zopakoval požadavek na jeho zúžení pro automobilovou dopravu s vybudováním odděleného
profilu pro chodce. Naopak zastupitel Miroslav
Doškař upozornil na nevhodnost tohoto řešení
v situaci, kdy průmyslový objekt tzv. Octárny
bude po rekonstrukci sloužit jako zázemí pro
obecní techniku, techniku našich hasičů a depa
posypového materiálu. (poté vyjíždění takové
techniky směrem k Trevosu a dále po hlavních
silnicích k centru obce je krajně nevhodné).
Místostarosta informoval o fyzickém převzetí objektu tzv. Octárny od majitele firmy Vůně

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční v pátek dne 12. 10. 2012 v době
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. 10.
2012 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Druhé kolo senátních voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu PČR, konaném ve dnech 12. a 13.
října 2012, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak
zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb.
Hlasování proběhne ve stejném čase jako při konání prvního kola
voleb, tj. v pátek 19. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
20. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole
umístili na prvých dvou místech.
Volební místnosti
Obec Košťálov je rozdělena podle stálého seznamu voličů a místa trvalého pobytu do dvou okrsků:
Okrskem č. 1 je volební místnost v Základní škole v Košťálově pro voliče s trvalým pobytem v Košťálově, Čikváskách a Valdicích.
Okrskem č. 2 je volební místnost v Obecním domě v Kundraticích
(bývalá MŠ) pro voliče s trvalým pobytem v Kundraticích.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky
Zkompletované hlasovací lístky budou spolu s poučením dodány voličům nejpozději v úterý dne 9. 10. 2012 na adresu jejich trvalého pobytu.
Pokud se výjimečně stane, že volič lístky neobdrží do výše uvedeného
data, může si celou sadu vyzvednout na Obecním úřadě a v den voleb
i ve volební místnosti.
Voliči hlášení na úřední adrese ohlašovny si taktéž mohou hlasovací
lístky vyzvednout na Obecním úřadě v Košťálově.
V případě konání II. kola voleb do Senátu PČR nebudou hlasovací
lístky již doručovány do místa trvalého pobytu, ale každý volič obdrží
hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
Roznos hlasovacích lístků zajistí místní studenti.
Seznam členů Okrkové volební komise č. 1 v Košťálově:
Zapisovatel: Petr Vojtíšek
Stranou byli nominováni:
KSČM – Pavel Chymek (náhradník Vlasta Skrbková)
KDU-ČSL – Jan Lukeš
ODS – Jan Skalský
dojmenováni starostou obce: Lenka Barochová a Nikola Nosková
Volební okrsek č. 2 v Kundraticích:
Zapisovatelka: Ing. Anna Jindřišková
Stranou byli nominováni:
KSČM – Josef Flégr
KDU-ČSL – Ivana Hylmarová
ODS – Antonín Šváb
ČSSD – Martina Jehličková

Zásah našich hasičů při požáru vozidla silničářů koncem srpna 2012

dřeva pana Josefa Matějky, které se uskutečnilo
2. 7. 2012. V objektu se nachází i jedna bytová
jednotka, ale i v této musí být provedena rekonstrukce. Pro zpracování technického řešení celého
objektu byl vybrán projektant p. L. Kocour, bytem
Železný Brod 694.
Místostarosta informoval o závěrečné fázi
přípravy návrhu Územního plánu Obce Košťálov. Od 28. 6. 2012 do 3. 9. 2012 běžela lhůta na
podávání písemných připomínek a námitek Pak
se v sokolovně v Košťálově 3. 9. 2012 od 17:30
uskutečnilo veřejné projednání těchto připomínek a návrhů.
Starosta informoval, že naše košťálovská
veřejná knihovna (vedoucí p. Lenka Barochová)
je nominována do celostátního kola Knihovna
roku 2012.
Starosta v souvislosti s uvolněním bytu 1+0
v domě s pečovatelskou službou po paní Malypetrové seznámil zastupitele s výčtem v úvahu
přicházejících žadatelů o uvedený byt. Zastupitelstvo rozhodlo o následující výměně: byt po p.
Malypetrové přidělit p. Márii Berkesové a jí tím
uvolněný byt dočasně přidělit p. Radku Rychlíkovi se synem.
Starosta PaedDr. Miloslav Janata informoval
o dalším komplikovaném jednání se zástupcem
Policie ČR o návrhu řešení tranzitní dopravy v tzv. Tovární ulici (k Trevosu). Schůzky se
zúčastnili také dopravní projektant p. Lang,
p. Petr Kmínek a zastupitel Karel Čermák.
Starosta informoval o dalších 2 výběrových
řízeních: 1) Na realizaci zpevněné plochy pod
bytovými domy č.p. 275, 276, 277. Předmětem
zakázky je vybudování opěrné zdi, místní srážkové kanalizace, zpevnění povrchů a zámková
dlažba. 2) Na dodavatele stavby dětského hřiště
s herními prvky v Kundraticích pod fotbalovým
hřištěm. V obou případech zvítězila stavební
firma VOSS Jan Wohlmuth, Kozákovská 500,
Semily – Podmoklice a výsledek byl schválen
všemi hlasy přítomných zastupitelů.
V diskusi zastupitel Ivo Jiřiček informoval
o návrhu možné distribuce finančních prostředků z hazardu sportovním subjektům v důsledku
novely tzv. loterijního zákona. Vzhledem k tomu,
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že se jedná o mimořádné příjmy (a zatím, zdá
se i pravidelné) bylo rozhodnuto většinou hlasů
pořídit pro potřeby sportovních spolků a organizací a v jisté míře i kulturních spolků zánovní mikrobus (vyroben v prosinci 2010) zn. Ford
Tranzit v ceně 382 800 Kč s DPH. Tato suma
přijde na účet obce při stávající výši plateb cca
za čtyři a půl roku. Uvedený vůz bude majetkem
Obce Košťálov, bude opatřen oficiálním znakem
Obce a o jeho podmínkách využití spolky a organizacemi bude zastupitelstvo ještě jednat.

Zastupitelstvo se na svých srpnových
zasedáních zabývalo mimo jiné těmito
body:
Starosta informoval zastupitele o postupu
přípravných prací i termínu zahájení přípravných zemních prací a zahájení montáže hracích
prvků. Zvlášť zmínil montáž dvoulanové dětské
samospádné lanovky, která bude umístěna nejen
na kundratickém hřišti, ale vzhledem k příznivé
ceně (slevě při odběru dvou kusů), navrhl stejnou „lanovku“ umístit i v Košťálově v Centru
volného času za hřištěm s umělým povrchem.
V Kundraticích budou práce zahájeny v nejbližší době a na dílčích dodávkách se budou podílet
i místní firmy.
Místostarosta
předložil
zastupitelstvu
k projednání návrh Smlouvy o dílo na instalaci venkovních posilovacích a relaxačních strojů
pro dospělé a seniory, které budou umístěné na
travnaté ploše podél východní strany asfaltového hřiště v Centru volného času v Košťálově. Ve
výběrovém řízení byla vybrána firma JOSLA
Fitpark s.r.o., Hvězdoslavova 81/12, Děčín VII,
která provede celou akci za 243.360 Kč vč. DPH.
Realizace začne v nejbližších dnech a zakázka
bude dokončena do konce září letošního roku.
Starosta informoval zastupitele o nutných
opravách objektu Octárny, bude se jednat
o přestavbu na objekt „technických služeb“
obce. Diskutováno bylo umístění skladu posypové drtě, přestavba kanceláří v předním objektu a i řešení vytápění objektu. Stavební práce dle
projektové dokumentace p. Lad. Kocoura bude
provádět firma DS Chuchlík, elektro práce firma

Karel Čermák a topenářské práce firma Čech –
Polák z Košťálova.
Starosta PaedDr. Miloslav Janata seznámil
zastupitele s návrhem firmy EUROVIA, kamenolomy, Liberec na směnu pozemků. Společnost
Obci nabízí pozemky p.č. 702/2 v k.ú. Košťálov
(jedná se o cestu, tzv. panelku nad tratí v dolní
části Nouzova) a poz. p.č. 1047/9 ( jedná se o část
cesty u bývalé drtičky) a má zájem o pozemky
příjezdové komunikace od viaduktu k lomu –
,,honových“ parcel č. 1971/1 a 1971/9, které jsou
obsaženy v parcele evidence nemovitostí EN č.
1971/1 zapsané na listu vlastnictví 10001 v k.ú.
Košťálov o celkové výměře 3 165 m2, které jsou
ve vlastnictví Obce Košťálov. Eurovia tak jedná
především proto, že chce příjezdovou komunikaci od viaduktu nahoru opravit novým asfaltovým
kobercem a může tak, především kvůli vlastním
vnitřním předpisům, učinit pouze pokud bude
majitelem uvedeného pozemku pod komunikací.
Obci stále zůstane v majetku příjezdová komunikace od křižovatky u splavu kolem koupaliště po
železniční viadukt a část komunikací v prostoru
lomu. Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru
na výše uvedenou směnu pozemků.
Místostarosta přeložil po předchozím projednání na minulých zasedáních zastupitelstva
návrh na umístění některých volných prostředků Obce na termínované vklady u J&T Banky,
kde budou na standardních termínovaných
vkladech lépe úročeny než doposud v České
spořitelně (kolem 1% p.a.) a GE Money bank
(kolem 1,5 % p.a.). Místostarosta předložil
nabídku J&T Banky na termínovaný vklad
s délkou vkladu 12 měsíců s úrokovou mírou
3,1 % p.a. a na bankovní vklad s tříměsíční
výpovědní lhůtou s úrokem 2,8 % p.a. Zastupitelé podrobně diskutovali i variantní řešení
a nakonec schválili všemi hlasy uzavření smlouvy o vkladovém účtu u J&T Banky.
Zastupitelé se obšírně zabývali rekonstrukcí
objektu bývalé mateřské školy v Kundraticích.
Na zateplení budovy, výměnu oken a vytápění
se bude Obec ve spolupráci s firmou Project
A plus, Husova 591, 511 01 Turnov ucházet
o dotaci ze SFŽP. Zastupitelé rozhodli o druhu
vytápění, dle návrhu projekční firmy připadalo v úvahu vytápění peletami, uhlím anebo
ze zásobníku plynem (propanem). Vzhledem
k cenovým modelům (pořizovací a především
provozní náklady) bylo rozhodnuto instalovat
kotel na tuhá paliva s automatickým šnekovým
dopravníkem. O dalších stavebních, topenářských, elektroinstalačních pracech uvnitř objektu bylo diskutováno, ale závěrem bylo pouze
stanoveno, že zateplení „obálky“ budovy musí
vzít v úvahu budoucí úpravy uvnitř objektu.
Prvním bodem druhého srpnového zasedání
bylo projednání stavebního stavu právě vyklízeného bytu 3+1 v č. p. 146 na Bucharce (po ukončení nájemní smlouvy manželů Karla a Věry
Moravcových). Jedná se o byt s porušenou izolací proti vlhku. Jediným definitivním řešením
bude provedení vodorovných izolací v celém
profilu bytu. O byt projevila zájem na dnešním
jednání přítomná p. Mgr. Jiřina Kretschmerová,
seznámila zastupitele se svou tíživou bytovou
situací. Paní Mgr. Kretschmerové a p. Mgr. Miro-

slavu Kosovi byl uvedený byt nabídnut a po jeho
prohlídce mají sdělit, zda nabídku využijí.
Zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na vybudování stezky pod tratí ke
koupališti (s cílem vyhnout se objektům kravínů
ZD) tzv. A stezky. Na provedení prací bez finálního povrchu v předběžné kalkulaci do 650 tis.
Kč s DPH, budou osloveny tyto firmy: Stanislav
Bém Semily, DS Chuchlík Libštát, Luboš Plichta
Lomnice nad Popelkou a firma Alena Šlesingerová Semily.
Zastupitelé se na základě dopisu s podpisy
některých občanů dolní části Kundratic zabývali možným řešením posílení vodovodního řadu
v dané oblasti. Starosta rovněž zmínil požadavek
manželů Choutkových z č.p. 89 a p. H. Zajícové na
připojení ke košťálovskému vodovodnímu řadu.

Zastupitelstvo se na svých zasedáních
v září zabývalo mimo jiné těmito body:
V prvním bodě se zastupitelstvo zabývalo
žádostí p. Martina Mikuly na odprodej části
pozemků v blízkosti restaurace Škvárovna.
K žádosti se zastupitelé vyjadřovali negativně
především proto, že se jedná o obecní pozemky na dětském a dopravním hřišti a tyto plochy
chce mít pod svým vlivem a ve svém majetku.
Zastupitelstvo je však ochotno jednat o pronájmu a užívání některých ploch za oboustranně
výhodných podmínek.
Zastupitelstvo rozhodlo na návrh místostarosty po projednání na minulých zasedáních
zastupitelstva o převodu 10 mil. Kč na termínovaný jednoroční vklad u J&T Banky s pevnou
úrokovou mírou 3,1 %. A současně o převodu

dalších 10 mil. Kč na vkladový účet u téže banky
s tříměsíční výpovědní lhůtou a s úrokem 2,8 %.
Návrh byl schválen všemi hlasy.
Starosta informoval, že zadal vypracování projektové dokumentace na rekonstrukce
a rozšíření obecního vodovodu: Košťálov – dolení konec, Košťálov – k Choutkovým a p. Zajícové,
Košťálov – k p. Adrianě Francové a Bydžovským
a Kundratice – dolení konec, posílení řadu.
Starosta předložil žádost Základní kynologické organizace Semily, pobočka Košťálov
o příspěvek na činnost. Zastupitelstvo žádost
zamítlo, protože pobočka Košťálov nemá právní subjektivitu a tak by se jednalo o příspěvek
semilské zájmové organizaci.
Zastupitelstvo schválilo na základě žádosti p.
Drahoslava Věrného, bytem Košťálov č.p. 324,
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č.
270/2 a části pozemku p.č. 269/5 obojí v k.ú.
Košťálov. Pozemky se nacházejí nad a vedle
řady garáží u RD Věrných. K zajištění přístupu
ke všem garážím bude na náklady kupujícího
pozemek odměřen.
Místostarosta předložil návrh na provedení odborné pasportizace obecního veřejného
osvětlení ve všech místních částech. Zakázku
v hodnotě 30 tis. Kč bez DPH provede firma VO
REVITAL, s.r.o., Květná 66, 680 01 Boskovice.
Návrh byl schválen všemi hlasy.
Zastupitelstvo schválilo výčet firem, které
budou osloveny ve výběrovém řízení na zhotovitele Obslužného objektu k cyklostezce. Ve
výběrovém řízení, do kterého se mohou přihlásit i další firmy bude osloveno těchto pět stavebních firem: DS Chuchlík – Libštát, VOSS Jan

Wohlmuth – Semily, Stavko – Libštát, D – BAU
Semily a firma Swietelsky, stavební s.r.o. České
Budějovice. Výběrové řízení provede firma
Provod Ústí nad Labem.
Starosta seznámil zastupitele s vývojem situace kolem řešení zklidnění dopravy v tzv. Tovární
ulici. V návaznosti na zcela irelevantní stanovisko dopravní Policie ČR zastupitelstvo schválilo
text dopisu vedoucímu odboru dopravy MěÚ
Semily p. Jiřímu Eichlerovi, ve kterém se mimo
jiné uvádí hrubý nesouhlas s návrhem policie zrušit anebo přemístit přechod pro chodce
u vrátnice firmy Trevos. Místostarosta doplnil,
že se na něj obrátil obyvatel Kundratic p. Ladislav Stránský s obavou o bezpečnost dětí, kteří
zde čekají na školní autobus. Zrušení přechodu
nebo jeho přemístění o cca 80 metrů výše zvýšení bezpečnosti nepřinese a už vůbec zklidnění
dopravy v tovární ulici neřeší. (i když právě
tento účel byl důvodem jednání dopravního
odborníka Policie ČR na místě v nedávné době).
Zastupitel Miroslav Doškař připomněl
nutnost hned na jaře 2013 obeslat dopisem ty
majitele pozemků, kteří je v minulosti neudržovali sečením a úklidem posekané trávy. Dále
připomněl řešení přístupové cesty od nádraží ke
Grafkovým, potřebu provedení nástřiku dutin
vozidla Ford Tranzit a přiblížil okolnosti požáru
v objektu „Octárna“ a i v té souvislosti nutného
většího dozoru nad prováděnými stavebními
pracemi uvnitř.
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

Ze sportovní a kulturní činnosti SDH Košťálov Spolek pro kulturu
Na 5. 5. 2012 jsme připravili pro mladé hasi- chardy celkem 29 družstev. Naše ženy obsadily { klub důchodců }
če na areálu Pod Kozlovem dílčí kolo soutěže
Soptíkova poháru. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě CTIF. Startovalo celkem 32 družstev a místní borci v kategorii starších obsadili
11 místo.
AMK Semily připravil opět dvoudenní závody
Enduro na 12. a 13. 5. 2012, kde jsme zajišťovali
pořadatelské služby na trati a občerstvení.
26. 5. naši kolegové z Kundratic byli pořadateli
jarního kola hry „Plamen“. Účast byla celkem
37 družstev. Pořadatelství se zhostili velice dobře a odměnou jim za to bylo pěkné počasí.
9. 6. se konala okrsková soutěž ve Svojku u příležitosti 130. výročí založení sboru. Za Košťálov nastoupily ženy, muži a děti a tak vypadalo
i pořadí. Ženy obsadily 1. místo, muži 2. místo
a děti 3. místo.
16. 6. se konal Bumbác a členové výjezdového
družstva zde opět připravili pro děti soutěže a ukázky hašení a první pomoci, tentokrát
s maketou letadla.
4. 8. jsme byli pořadateli další dílčí soutěže
Podkozákovské ligy. Na start se na hasičském
areálu postavilo celkem 31 družstev. V silné
konkurenci naše ženy obsadily 3. místo. Muži
16. místo. Ještě jednou děkujeme všem váženým sponzorům za výpomoc při této akci.
25. 8. navštívilo Memoriál bratra Jaroslava Su-

opět 3. místo, mužům letošní sezóna moc nevyšla a skončili na 19. místě. S novou soutěžní mašinou, se kterou již od PKL soutěží, jistě příští
rok předvedou podstatně lepší výsledky.
Na závěr sezóny bude slavnostní vyhlášení
výsledků v sokolovně v Košťálově, nejprve
Soptíkův pohár a po té vyhlášení PKL v sobotu
6. 10. 2012.
V sobotu 1. září jsme byli spolupořadateli přehlídky dechových hudeb na areálu „Pod Kozlovem“. Program začal ve 13. hod. průvodem
z náměstí a na hasičský areál ho přivedlo spřežení koní s kočárem pana Jakuba Práška a pana
Josefa Novotného. Moc jim děkujeme za zpestření tohoto jubilejního ročníku. Dále pak tradičně vystupovaly mažoretky DDM Lomnice
n Pop., DH Javorka Lázně Bělohrad, DH Opočenka z Opočna, Václav Faltus, DH
Táboranka Košťálov a Miloň Čepelka a na závěr vystoupila Moravanka Jana Slabáka. Zde
patří velké poděkování kapelníkovi Táboranky RNDr. Jiřímu Jínovi, který zajistil program
k plné spokojenosti všech návštěvníků. Poděkování též patří moderátorovi Milanu Havlíkovi,
pořadatelům a obci Košťálov.
Miroslav Doškař

Poslední zpráva v Košťálovských novinách
byla, že jedeme 9. května na tajný výlet. Uskutečnili jsme ho a byl velmi pěkný. Počasí nám
přálo, a tak jsme měli krásný výhled z rozhledny na Černé studnici. Potom jsme se podívali na Jabloneckou přehradu a tamní vypasené
kapry, které jsme ještě přikrmili. Do Smržovky
nebylo daleko a vábil nás ten ohromný železniční most. Největším zážitkem však byla návštěva slavného karikaturisty a malíře Petra
Urbana, známého pod pseudonymem Pivrnec.
Posezení při kávě s ním a jeho manželkou bylo
velmi příjemné a na památku jsme si zakoupili
knížky.
Setkání důchodců si dalo v létě pauzu a oficiálně opět pokračujeme od 25. 9. 2012, ale
ani mezitím jsme nezaháleli. Ti schopní z nás
pravidelně vyráželi na pochody a ušlapali asi
300 km. Bylo by to na celou stránku, kdybychom tady měli popsat, co všechno viděli a zažili. Kromě vlastních nohou využili také vlaky
a dostali se do Německa i Polska (dokonce i se
slevou jízdného pro důchodce).
Nejlepší z nás si objednali malý autobus a zdolali i Jeseníky, kde přibylo dalších 50 km. Vrátili
se veselí, celí, bez zranění a už plánují výšlap na
Suché skály.
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Mimo jiné jedeme 24. 10. 2012 do Polska do
Kudowy Zdroje na dušičkové nákupy. Kdo chce
jet s námi, ať se přihlásí v Lukvě.
Když trochu rozjímám, tak si říkám, že stáří je takový nevítaný host, který mění mysl, tělo, klouby.
Máme nateklé kotníky, a kam se poděla ta svižná
chůze? Je potřeba o sebe trochu pečovat, a proto
jsme se rozhodli navštívit zotavovnu v Sezimově
Ústí. Divte se, jede nás 42 důchodců z Košťálova
a Kundratic. Budeme mít vlastní autobus a po lékařské stránce o nás bude také postaráno.

Na závěr bychom vás všechny
chtěli pozvat v pátek 7. 12. 2012 do
Košťálova na „Sousedské posezení“. Bude hrát dechovka Táboranka, vystoupí břišní tanečnice, starší košťálovské mažoretky a dokonce nás navštíví i Mikuláš s čerty.
Začátek je v 16 hodin. Těšíme se na
vás.
Z. Janatová a S. Kloboučková

Táboranka v Košťálově
Pod Kozlovem po desáté
aneb jak jsem potkala dechovku
Přiznávám, že k dechovce jsem nikdy neměla
nijak blízko, přesněji řečeno, věděla jsem, že existuje, že Moravanka je i kapela a ne jen nakládaná
zelenina a kdo složil polku Škoda lásky.
A tak když mě v roce 2003 požádal Jirka Jína,
jestli bych jim nešla pomoci do pokladny na
přehlídku dechovek v Košťálově, souhlasila jsem
hlavně proto, že dlouhá léta znám jeho i jeho
manželku Vlaďku, tak proč nevypomoci… Tehdy
mě nenapadlo, že se z toho pro mě stane každoroční milá povinnost na konci léta a naučí mě to
znát i mít rád dechovku...
Všichni jen trochu obeznámení vědí, že letos
byl svátek dechovky v naší vesnici již podesáté.
Přiznávám, že pro mě poosmé, dvakrát jsem vynechala, ale i tak myslím, že se mohu považovat
za pamětníka.
Dneska si už asi nikdo přesně nevzpomene,
čí vlastně to byl nápad, zahrát si v Košťálově na
hasičském areálu a pozvat k tomu i další kapely
z blízka i z daleka, oslovit mažoretky, aby přišly
svým uměním zpestřit tuto událost svými vystoupeními či pozvat další osobnosti nějak s tímto
hudebním žánrem spojené. Je jisté že za těch deset let se jich na podiu Pod Kozlovem vystřídala
hezká řádka. Není účelem mého povídání udělat
přehled všech zúčastněných, a tak jen namátkou
zmíním dechové hudby Moravanku Jana Slabáka, Veselku, Krajanku, Turnovanku, Javorku,
Opočenku, Český ráj ze Všeně, Pernštejnku, Tú-

ZUMBA,
FORTESS,
ZUMBA
FORM
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faranku, Kyzivátovu dechovou hudbu, Sivickou
kapelu, dámskou kapelu Viktorky, Horalku a další
a další kapely, vzácné hosty jako je pan Zíma, pan
Vejvoda mladší, pan Faltus a pan Čepelka, pan
Karel Hegner, hudební skladatel Vlasta Dvořák,
lidový vypravěč pan Franta Uher, soubor Furiant
s Českou besedou, pánský soubor Artroza z Hořic
a mnozí další. Všechny kapely a všechny hosty,
které jsem nejmenovala, prosím za prominutí,
není to tím, že by se snad nelíbily, ale prostě se mi
sem všechny a všichni nevejdou.
Letošní jubilejní přehlídka začala slavnostně.
Průvodem spojených dechových orchestrů a mažoretek z košťálovského náměstí na hasičský areál,
vedeným koňskými spřeženími pana Novotného
a Práška, ale pak již pokračovala v duchu tradic,
uvítáním všech starostou naší obce panem Janatou a starostou hasičů panem Doškařem. My
všichni přítomní jsme si drželi palce, aby se neopakovalo páteční deštivé počasí a myslím, že se
nám to celkem povedlo, malá, krátká přeprška
nikomu na náladě neubrala. Zkrátka i počasí bylo
podle možností na naší straně. Díky, svatý Petře!
Pak už vystoupení šla jedno za druhým, jako
první Javorka z Lázní Bělohrad, diváky rozezpívala Opočenka jak jinak než z Opočna, přivítali jsme
znovu pana Václava Faltuse, obdivovali umění
a krásu lomnických mažoretek, jilemnický spolek paní a dívek nám připomněl krásu a eleganci
oblečení z časů minulých, při vystoupení domácí
Táboranky pod taktovkou Jiřího Jíny a se zpěvačkami Janou Jírovou a Vlaďkou Jínovou, s hostem
panem Čepelkou se mimo hraní a zpívání tak
trochu vzpomínalo a děkovalo a pak už vystoupil
letošní host z Moravy, Moravanka Jana Slabáka.

Přijď vyzkoušet ! Je to zábava! Je to jiné! Je to
snadné! Je to účinné! Silně návykové – nebudete
chtít přestat

pondělí – školka – Kundratice od 19,00 hod.
čtvrtek – škola – Košťálov od 18,30 hod.
věkově neomezeno – jde to každému – zábava
a sport v jednom. Těší se na Vás proškolené
a veselé cvičitelky Daniela a Katka

Celé odpoledne moderoval již tradičně pan Milan Havlík, o ozvučení se staral pan Milda Brož
s panem Tomášem Šimkem. Co vím, co jsem vyslechla a zaslechla, celé odpoledne bylo podařené
a všem se na hasičském areálu s dechovkou líbilo.
Sluší se vzpomenout a poděkovat všem lidem,
kteří už deset let nelitují času ani námahy na organizování té „naší“ košťálovské přehlídky. Všem
hasičům a hasičkám, kteří dlouho dopředu připravují svůj areál na tuto událost, starají se aby
auta návštěvníků dobře zaparkovala, oškrábou
kilogramy brambor na halušky, naloží a opečou
kilogramy masa a vyudí spousty párků a klobás,
uvaří litry kávy, zajistí aby nikdo neměl žízeň,
všem co se starají aby se všichni návštěvníci zblízka i daleka cítili u nás dobře, těm, co prodávají
vstupenky, fotografují, zvučí, dokumentují, zkrátka všem dobrovolníkům, kteří na se na fungujícím běhu přehlídek roky jakkoliv podíleli a podílejí a bez nichž by to nešlo. Je jisté, že vždy je tu
někdo, kdo to vše vymyslí, zajistí kapely, přesvědčí
ostatní aby do toho přes všechny problémy zase
šli, ten někdo, kdo si to všechno vezme takříkajíc
na své triko, na svou zodpovědnost, prostě zapomenout poděkovat Jiřímu Jínovi a jeho manželce
Vlaďce by bylo neodpustitelné.
Krom toho mi dovolte jedno soukromé poděkování Jirkovi a Vlaďce za to, že mě přiblížili k dechovce.
Úplně nakonec bych ráda bych vyjádřila jedno
přání a sice, aby všem zúčastněným vydrželo nadšení, elán a energie na další a další přehlídky.
Nashledanou 7. září 2013 opět Pod Kozlovem!
Ing. Dana Kobrová

Dětská hřiště v obci
V měsíci září letošního roku obec investovala
nemalé částky k umožnění sportovního vyžití
dětí, mládeže i dospělých.
V Košťálově byla na centru volného času instalována dvojlanovka za umělou trávou a šest
cvičebních prvků u asfaltové plochy.
V Kundraticích se buduje celé nové dětské hřiště. To, ačkoliv ještě zdaleka není dokončené,
bylo již v neděli 30. 9. plné návštěvníků různého věku. Někteří z nich však buď neumějí číst
nebo nemají soudnost, když hopsají na prvcích
určených pouze pro ty nejmenší. Tak došlo
například k tomu, že zebře byla ulomena část
hlavy záhy po jejím instalování.
Zastupitelstvo obce žádá především odrůstající mládež, aby měla rozum a prvky pro ty

nejmenší nelikvidovala.
Pokud by se tak nadále dělo, nehodlá Zastupitelstvo tyto nechávat donekonečna opravovat, ale budou muset být postupně demontovány, čímž se, bohužel, omezí nabídka vyžití
pro ty nejmenší.
Dále Zastupitelstvo žádá všechny návštěvníky těchto prostor, aby odpadky odhazovali do
odpadkových košů nebo si je odnesli domů.
V případě břehu mezi lanovkou v Košťálově
a železniční tratí Zastupitelstvo upozorňuje,
že se jedná o pozemek v soukromém vlastnictví a z tohoto důvodu je na něj vstup zakázán.
Děkujeme za pochopení.
PaedDr. Miloslav Janata, starosta

POSKYTUJEME POMOC ZDRAVOTNĚ
HANDICAPOVANÝM SPOLUOBČANŮM
A SENIORŮM
Kontaktní pracovník: Bc. Karel Redlich, DiS.
mobil: 731 653 008; 488 577 841
Na adrese: Dům s pečovatelskou službou Košťálov
Vždy 3. čtvrtek v měsíci: 18. 10; 15. 11. od 11:00 do 11:45 hod.
–
–
–
–
–

Odborné sociální poradenství
Osobní asistence
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Prodej baterií a drobných náhradních dílů do sluchadel
Tlumočnické služby pro neslyšící lidi

Archivní 570, 513 01 Semily, e-mail: czpsm@volny.cz,
internetové stránky: www.czplk.cz

T. J. Sokol Košťálov
RODIČE A DĚTI ÚTERÝ 16,00 – 17,00
Pro děti /1–7 let/ a rodiče jsou připraveny hry, soutěže, dětská jóga, velký výběr herních
prvků a nářadí. Přijďte si s Vašimi dětmi zacvičit, zahrát si a užít si spousty legrace. /Katka/

MLADŠÍ DÍVKY ÚTERÝ 17,00 – 18,00
dívky/1–6 třída/ hry, soutěže, gymnastika, aerobic, rozvoj fyz.kondice pomocí herních prvků
i nářadí. /Iveta/

FLORBAL PONDĚLÍ 17,00 – 18,00
školáky povede Filip info: 736101302 + Honza

BADMINTON PÁTEK 17,00 – 18,00
pro děti od 5. třídy + dospělí /Daniela/

PINGPONG
ČTVRTEK 19,00 – 20,00 chlapáci /Jarka/
STŘEDA 17,00 – 18,00 děti /Jarka/

TWIRLTEAM KOŠŤÁLOV

Kalendář akcí
2012 aneb udělejte si čas
27. 10. od 21h
Taneční ZÁBAVA SOKOL
hraje LUBOŠ ODHÁNĚL, sokolovna
24. 11. od 21h
Taneční ZÁBAVA SOKOL
hraje TAMPELBAND, sokolovna
01. 12. od 13h
Rozsvěcení vánočního stromu,
jarmark
07. 12. od 16h
Sousedské posezení s Táborankou,
sokolovna, pozor v pátek!

08. 12. od 17h
Výroční valná hromada SDH
Košťálov, restaurace Slávie,
po jednání společná zábava
26. 12. od 9h
VÁNOČNÍ TURNAJ ve stolním
tenise, sokolovna
28. 12.
Diskotéka PRO STARŠÍ
A POKROČILÉ, sokolovna,
pořádá Rafanda Klub a MH

2013
12. 01. od 20h
PLES Fotbalového klubu KOŠŤÁLOV,
hraje Konverze, sokolovna

26. 01. od 20h
PLES SDH KOŠŤÁLOV, hraje Sonet,
sokolovna

16. 02. od 20h
PLES ČRS KOŠŤÁLOV, sokolovna

pod vedením Adély Králové a Johanky Jínové zve mezi sebe holčičky ve věku 3 – 11 let.
Začínáme od 1. října 2012. Tréninky se konají v sokolovně Košťálov každé pondělí od
15:00 do 16:00 hodin. Cena dle počtu přihlášených
Kontakt: mobil 775 465 605; 722 767 438; e-mail: twirlteam@email.cz
Všichni jste srdečně zváni!

23. 02. od 13h
DĚTSKÝ KARNEVAL, sokolovna

Poznámka redakce:
Twirling je druh sportu. Je to kombinace gymnastiky a tance s manipulací hůlky. Twirling není totéž co
mažoretky. Ovládá se sice hůlka, ale v mažoretkách je základem pochod, zatímco v twirlingu jsou taneční
skoky, otočky a různé jiné baletní variace.

BABÍ HOP, sokolovna

02. 03. od 20h
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Společenská rubrika
NARODILI SE
v červenci 2012
Pavle Vávrové a Danielu
Stehlíkovi syn JAROSLAV
v srpnu 2012
Jitce Gardiánové Kulhánkové
a Aleši Gardiánovi dcera ALŽBĚTA

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významné životní jubileum
oslavili v období od července do
září 2012 tito naši spoluobčané:

a Rozsvěcení vánočního stromu

1. 12. 2012

Josef VAGENKNECHT
Alena MATOUŠOVÁ
Růžena SUCHARDOVÁ
Zdeňka MATOUŠOVÁ
Zdeněk KUŽEL
Jiřina LUKEŠOVÁ
Miloslava LUKEŠOVÁ

Tímto již tradičně oslovujeme Vás občany Košťálova a přilehlého okolí, kteří jste
kutilové, šikulové a hračičky. Jestliže tvoříte a vyrábíte věci z proutí, keramiky,
dřevěné, slaměné, háčkované, pletené, malované, dekorace z květin, vizovického
těsta, svíčky, perníčky apod. a chcete tyto výrobky prezentovat či prodat na
tradičním vánočním jarmarku, tak začněte tvořit a vyrábět. Lze nabídnout
i pěstitelské přebytky.
Podrobné informace Vám rády poskytneme a těšíme se na spolupráci:
Daniela Pastorková mob.: 723 258 983 a Kateřina Šaldová mob.: 605 557 645

Miloslav KOVÁŘ
Hana DRAHOŇOVSKÁ
Josef CHLUPÁČ

OPUSTILI NÁS
Od května 2012 do září 2012 nás
navždy opustili naši blízcí, přátelé
a spoluobčané:
Vlasta KUBÁTOVÁ z Košťálov
Olga MÁKOVÁ z Košťálova
Emilie HAVRDOVÁ z Kundratic
Jiřina LUKEŠOVÁ z Kundratic

ZLATÁ SVATBA:

Jindřiška MARYŠKOVÁ
z Košťálova
Jaroslava MALYPETROVÁ
z Košťálova
Anna FAISTAVEROVÁ z Kundratic
Bořivoj MORAVEC z Košťálova
Zdeněk BUDAY z Košťálova

8. 09. 2012. Skoky do vody na kole
Koupaliště Košťálov

Před 50 lety si řekli poprvé své ano, před
25 lety si řekli podruhé své ano. I potřetí
si řekli své ANO na Obecním úřadě
v Košťálově dne 22. 9. 2012 manželé
Luboš a Hana HUŠKOVI z Kundratic.
Obecní úřad se připojuje k řadě
gratulantů a přeje manželům mnoho
dalších let naplněných porozuměním
a společnou radostí.

MATEŘSKÉ CENTRUM
Rodiče s malými dětmi zveme do Mateřského centra, které je od 9. října opět
otevřeno v ZŠ Košťálov každé úterý od 9:30 do 11:30 hodin.

Inzerce
ČZS Košťálov nabízí k prodeji pozemek o velikosti 400 m2
(zahrada v osadě č. II – nad Octárnou). Pozemek je 3 roky
obhospodařován pouze sekáním.
Je zde starší přístřešek pro nářadí, přípojka užitkové vody,
možnost napojení k rozvodu pitné vody a elektřiny.
Cena 29 000 Kč, případně možnost dohody.
Informace poskytne ing. Karel Málek, jednatel ZO ČZS
Košťálov, mob. tel: 732 541 900, e-mail: karel.malek@khslbc.cz

Nevyhazujte, prosím, uniformy, kroje nebo jejich jednotlivé
části a doplňky: Odznaky, vlaječky, vlajky, šátky, košile, čepice,
vázanky, vyznamenání, průkazky, atd. Raději je darujte!
Lubomír Fejfar Libštát 299 51203 mob: 607805612, e-mail:
Fejfar.Lubos@seznam.cz. Požádat vás jsem se odhodlal
až poté, co mi donesl jeden občan uniformu, kterou našel
v kontejneru, protože věděl, že sbírám takovéto věci.
Předem Vám děkuji. Srdečně vás zdraví L.Fejfar

Nabídka výuky angličtiny a francouzštiny:
Angličtina pro předškolních dětí, 60min./200Kč
(individuální výuka, max. skupinka 3 dětí.)
Francouzština – začátečníci i pokročilí,
60min./200Kč
Bližší informace na tel.: 734 327 682
Jana Kulhánková
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