
Sběrné místo Došlo i k nákupu potřebné techniky na stažením popelnic zpět k sobě domů, neboť 
Na začátku května se podařilo konečně údržbu zelených ploch. V současné době druhá skupina dá do popelnice nový 

otevřít sběrné místo. Občané Košťan  m á  m ě st o  dv a  traktůrky, tři pojezdové igelitový pytel na plast. Za nové popelnice 
a majitelé místních nemovitostí mají sekačky a čtyři křovinořezy.  Věřím, že se na separovaný odpad nebudou občané nic 
možnost bezplatného uložení odpadu. letos podaří město posekat v průběhu roku platit a město rovněž nechystá žádné 
Zatím množství není limitováno, čas ukáže, minimálně 4krát, a že prostředí, ve kterém zdražení současného poplatku ve výši     
jestli sběrné místo nebude zneužíváno žijeme, bude zase upravenější a čistší. 400 Kč za osobu a rok. Osobně se 
podnikatelskými subjekty. domnívám, že by mohly být časem 

Otevírací doba je  v PO 13 - 16 hod, Odpadkové koše popelnice zcela zadarmo, tak jak bylo 
ÚT a SO 9 - 12 hod.,  ČT 14 - 17 hod. a ST, V průběhu měsíce dubna a května navrhováno již na jaře 2011.
PÁ, NE zavřeno. Sběrné místo najdete   n ec h alo město rozmístit po Košťanech        
v Košťanech za školkou naproti sběrně a Střelné celkem 35 ks odpadkových košů. Městská policie - více strážníků a radar 
surovin. Přinést můžete běžný komunální O jejich vynášení se starají techničtí Počátkem května se Městská Policie          
odpad ze svých domácností. Další potřebné pracovníci města. Jeden z důvodů, proč v Košťanech rozrostla o dva nové strážníky. 
informace se dozvíte na stránkách města   m ěsto nechalo rozmístit koše, byla absence V současné době již nemáme den, kdy by 
v sekci „Sběrné místo pro odpady“. míst na vyhazování drobného odpadu, strážníci nesloužili  a pouze 5 dní v měsíci, 

zejména pro „pejskaře“. slouží jenom jedna směna. V ostatních 
Úklid města Tímto bych chtěl také upozornit na dnech je zajištěn dvousměnný provoz.

Na jaře letošního roku došlo ke změně     n o  v ou vyhlášku o volném pohybu psů ve Další změnou je měření rychlosti          
v systému úklidu města. Vzhledem  m ě s t ě   a   z ne č i š ťo vání  veře jného  v Košťanech. Od konce května MP začala 
k nevýhodným podmínkám ze strany státu prostranství psími exkrementy.      měřit rychlost vlastním radarem. Měření 
v oblasti VPP se město rozhodlo úklid budou probíhat především v lokalitách,     
veřejných prostranství řešit vlastními Komunální a separovaný odpad ve kterých je nepřiměřená rychlost již 
silami. Nebylo možné čekat, zdali pro daný Poslední tři měsíce město připravovalo dlouholetým problémem (např. Stará 
měsíc/kvartál  dostaneme pracovníky VPP změnu ohledně separovaného (tříděného) Střelná, místa s častým pohybem dětí, okolí 
nebo ne. Např. v listopadu 2011 skončilo odpadu. Současný systém sběru byl autobusových zastávek apod.). Věřím, 
cca 7 pracovníků a další místa byla vypsána postaven na centrálních sběrových nebo spíš doufám, že naši občané budou 
až na jaře 2012, a to ještě za dosti místech, mnohdy značně vzdálených. jezdit opatrně, podle předpisů a pár 
nevýhodných podmínek. Nikoho ale Podle nového systému by pro bytové domy ušetřených sekund na rychlé jízdě nebude 
nezajímalo, jak město zajistí úklid sněhu, zůstala centrální sběrová místa, ale s větším nikomu chybět. Okolní obce jako Hrob       
odpadků atd. počtem nádob, pro zástavbu menších domů a Jeníkov mají o spolupráci také zájem,       

V současné době pro město pracuje 7 by měl mít každý svoji popelnici na tříděný a proto činnost MP bude probíhat i na jejich 
„technických“ pracovníků, kteří mají odpad u sebe. Výhodou bude, že se výrazně katastrech. Město Hrob bude ze svých 
Košťany rozděleny na úseky, o které se omezí vykrádání kontejnerů na papír, finančních prostředků hradit 2 nové 
starají. Úklid probíhá ve dvou fázích, kdy v stoupne množství přetříděného odpadu  s trá žn ík y, které přijmeme v nejbližších 
pondělí, středu a pátek do 10.00 hod. se a tím příjem do pokladny města, a navíc, měsících, a přispěje nemalou částkou            
každý stará o svůj úsek (sběr drobného město zaplatí méně za odvoz netříděného na pořízení radaru.
odpadu, zametá, atd.), ve zbytek pracovní komunálního odpadu. Odvoz tohoto Tomáš Sváda, místostarosta
doby a také v úterý a čtvrtek probíhá sekání tříděného odpadu probíhá vždy v lichý 
trávy, úklid objemnějšího odpadu, atd. týden ve středu a je potřeba posečkat se 

V úterý 15. května v obřadní síni Městského úřadu Košťany proběhl 
slavnostní obřad přivítání nových občánků našeho města do života. Z deseti 
pozvaných dětí bylo uvítáno 7dětí. V obřadní síni se sešli kromě rodičů dětí        
i ostatní příbuzní a známí, které přivítala matrikářka Petra Paarová. Již tradičně 
krásným programem potěšily všechny přítomné děti z košťanské mateřské 
školy a předaly rodičům dětí květiny. Nové občánky uvítal starosta města 
František Voháňka. Ve svém vystoupení připomenul rodičům důležitost 
harmonického rozvoje dítěte a předal pro děti malý dárek. 

Všem našim novým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí, rodičovské 
lásky a rodinné pohody.                                                                                                                               

 Redakce



- Dne 28. 2. 2012 byl strážníkům MP Košťany oznámen hlídka PČR OO Dubí. Na místě bylo nalezeno několik stop 
požár stromu u „Zámečku“. Jednalo se o tzv. Beethovenův dub. podezřelých pachatelů. 
Strom byl požárem zcela zničen. Ve spolupráci s PČR a HZS - Strážníci v ulici v Horách zastavili na výstražné světelné              
Teplice bylo zjištěno, že  „tisíciletý dub“  byl zřejmě zapálen a zvukové znamení s rozsvíceným nápisem Stop vozidlo, které řídil 
zevnitř stromu úmyslně.  (viz. foto) podezřelý muž. Z centrálního registru řidičů bylo zjištěno, že muži byl 
- Strážníci při kontrole totožnosti pachatelů přestupku na vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Muž byl omezen na 
Mírovém nám. zadrželi osobu v celostátním pátrání. Muž byl osobní svobodě a předán PČR.
hledán pro několik trestných činů, které spáchal v hlavním městě - Kolem 22.00 hod. bylo na linku 158 oznámeno, že ve Střelné 
Praze. Dva přestupci byli navíc vyřešeni blokovou pokutou pro Sídlišti se pohřešuje mladík. Muž spolykal velké množství léků, které 
porušení obecně závazné vyhlášky. zapil alkoholem a odešel do lesa. Městská policie ve spolupráci s PČR 
- Na mobilní telefon MP Košťany bylo oznámeno, že  O  O  D u bí  a  d o br ovolnými hasiči Košťany na místě během 10 minut 
v prostoru za hřbitovní zdí se nachází injekční stříkačka. zorganizovala pátrací akci do které bylo zapojeno 15 lidí. Na místo se 
Strážníci při bližším ohledání místa sebrali a uložili do nádoby dostavil i policejní psovod. Muž byl nalezen a předán zdravotnické 
na nebezpečný a kontaminovaný odpad šest injekčních záchranné službě. Po vypumpování žaludku ho jistě další choutky na 
stříkaček. Prostor je příležitostně monitorován. léky v kombinaci s alkoholem přešly.
- Na Kamenném Pahorku bylo po oznámení místních občanů Martin Pažin, vedoucí strážník
nalezeno odcizené vozidlo Ford Fiesta. Na místo byla přivolána 

Pojištění bytů Dlužníci si  musí zároveň uvědomit, že 

jim také nebude dále prodloužena Správa budov a zařízení města 
nájemní smlouva na jimi užívaný byt.(SBaZ) Košťany upozorňuje, že často 

dochází k poškození majetku města nebo Žádáme proto nájemce bytů ve 
i soukromého majetku zaviněním  správě SBaZ města Košťany, aby své 
nájemců městských bytů, např. vytopení závazky spojené s bydlením včas řešili.
sousedů. Tyto škody musí uhradit ten Tam, kde nedojde k úhradě nebo k do-
kdo je způsobil, nikoliv majitel objektu. hodě   o splátkách dluhu, přikročí  SBaZ 

Doporučujeme proto nájemcům bytů, k právnímu vymáhání se všemi důsledky 
aby si ve vlastním zájmu uzavřeli pro dlužníky, a to vystěhování z bytu      
pojištění svých domácností spolu s po- a exekuci majetku.
jištěním odpovědnosti. Rok 2012 je z hlediska ekonomiky 

našeho města a správy majetku města 

Dluhy na nájemném a službách: kritický, takže i dluhy na nájemném        

a službách s tím spojených snižují Město Košťany - SBaZ eviduje           
finanční možnosti SBaZ k údržbě           v současné době dluhy na nájemném       
a opravám bytového a domovního fondu a službách spojených s bydlením ve výši  
města.téměř 2  mil. Kč.

Vzhledem k nedávnému zvýšení Dluhy jsou vymáhány Správou 
nájemného a diskuzi o této otázce budov a zařízení města Košťany              
uvádím na jiném místě  Výpis z cenové a soukromou agenturou a je třeba říci že 
mapy nájemného pro město Košťany.řada našich spoluobčanů si uvědomila, 

Vedení Správy budov a zařízení že svoje závazky vůči městu musí 

proto znovu vyzývá všechny dlužníky, alespoň začít  hradit. Jsou však i nájemci 

aby se ve vlastním zájmu věnovali bytů, kteří bydlí a spotřebovávají energie 

urovnání svých závazků vůči městu        a vodu, které ostatní řádně platí. Tito naši 

a nezavdávali příčinu k nepopulárním spoluobčané si musí uvědomit ,že těchto 

krokům, které vůči nim budou muset být dluhů vůči městu se „nezbaví“                 

z jejich viny provedeny.a vymáhání bude pokračovat se všemi 

důsledky včetně vystěhování z bytu, tak  Ing. Ladislav Novák,
jak se to už v několika případech stalo.  ředitel SBaZ města Košťany  



V týdnu od 21. 5. Do 25. 5. 2012 Švýcarsku. Naším cílem byla Edmundova jsme si vystavené horniny, nářadí a náčiní 
navštívili město Košťany naši slovenští sou těska .  Ces tu  soutěskou  j sme určené pro těžbu a také jsme viděli kousek 
přátelé – žáci a jejich učitelé z Košťan nad absolvovali po řece Kamenici na lidskou samotné žíly. Musím uznat, že všem helmy 
Turcom a Košťan Valalik. V loňském roce silou poháněných lodičkách. Převozník opravdu slušely.
strávili vybraní žáci naší základní školy nám cestou povyprávěl o živých i zka-

Po obědě nás uvítalo město Teplice. týden v Košťanech nad Turcom a tak letos menělých obyvatelích soutěsky. Nad 
Nejprve jsme zamířili do botanické bylo na nás, abychom jim oplatili jejich soutěskou jsme pozorovali řadu skal se 
zahrady, kde jsme si nejen prohlédli pohostinnost a ukázali jim krásy a zajíma- zajímavými skalními útvary. Naštěstí jsme 
různorodou floru, ale rovněž jsme se vosti Čech. Pro naše hosty ze Slovenska na zpáteční cestě nepropásli přívoz přes 
občerstvili velmi chutnou zmrzlinou. jsme si připravili velmi nabitý program po řeku a na poslední chvíli jsme nastoupili     
Procházkovým tempem jsme si prohlédli blízkém okolí a dalších zajímavých na zpáteční vlak. V Oldřichově nás sice 
lázeňskou část Teplic. Ti kdo ještě neutratili místech. překvapila bouřka, ale naše jedinečné 
své peníze, se v centru města rozprchli      zážitky nám rozhodně nezkazila.

Na výletech a akcích tohoto týdne naše do přilehlých obchůdků a nakoupili plno 
hosty doprovázeli vybraní žáci a žákyně Ani ve středu jsme nezaháleli a ihned po dárků a památečních předmětů pro sebe       
základní školy a rovněž jejich učitelé. snídani jsme se vydali autobusem do Prahy. a své blízké. Po večeři jsme si ještě 

Naše cesta po pražských památkách zasportovali, čekal nás totiž mezinárodní 
V pondělí 21. 5. nastal den „D“. Žáci ze započala na Petříně. Cestou nahoru jsme volejbalový turnaj.

Slovenska a jejich učitelé přijeli na Hlavní šetřili naše nohy a k Petřínské rozhledně 
nádraží Teplice. Zde také započal náš Ani jsme se nenadáli a už tu byl pátek     jsme se nechali vyvézt lanovkou. Zdatní     
dobrodružný týden plný výletů a zábavy. a s ním konec pobytu našich slovenských a odvážní žáci a učitelé vyšlapali všech 299 
Všichni hosté byli naloženi do aut               přátel a kamarádů. Jelikož se v letošním schodů na rozhlednu a poté byli odměněni 
a odvezeni na místo určení, tedy do roce koná olympiáda, učitelé naší základní prohlídkou místního zrcadlového bludiště.
Základní školy Košťany. Poté, co si hosté školy si pro žáky, včetně našich hostů, 
podle svého zútulnili místní tělocvičnu    S e   s lu ncem nad hlavou jsme připravili její malou obdobu. Po spor-
a nabrali potřebné síly po dlouhé cestě pokračovali na Pražský hrad. Navštívili tovním dopoledni jsme se ještě prošli po 
vlakem, se všichni vydali na návštěvu jsme Chrám sv. Víta a prohlédli si ruční našem nejbližším okolí, a to až k vodní 
blízkého Dvojhradí ve Mstišově, místní práce ve Zlaté uličce. Po únavné cestě nás nádrži Barbora. 
obory. Tam nás čekal bohatý program. čekalo občerstvení a osvěžení v oblíbeném 

Konec dne pro nás všechny neznamenal Nejprve jsme si vyslechli přednášku na stravovacím podniku – u McDonalda. Naše 
jen konec tohoto báječného týdne, ale také téma zvířata v Krušných horách. Po další kroky nás zavedly přes Karlův most, 
rozloučení s našimi novými kamarády. přednášce jsme se občerstvili opečenými Staroměstské náměstí, kolem Staro-
Když všichni v pořádku nasedli do vlaku buřty a ti odvážní a stateční se povozili na městského orloje na Václavské náměstí, 
zpátky na Slovensko, bylo naše rozloučení koních. Po večeři jsme se snažili sblížit při kde většina z nás ulehčila svým 
pro tento školní rok konečné. Jelikož však plnění zábavných soutěžních úkolů  p en ěž en k ám .      
žijeme v době internetu, určitě zůstaneme    a odreagovali jsme se tancem.

Také čtvrteční program nám nedovolil s našimi nově získanými přáteli i nadále      
V úterý po snídani nás čekala procházka zahálet. Po snídani na nás čekal autobus, v kontaktu a třeba se zase setkáme v příštím 

do Oldřichova na nádraží, kde jsme nasedli který nás odvezl do Krupky. Tam jsme školním roce.
na vlak do Děčína. Chtěli jsme našim navštívili Štolu Starý Martin. Průvodce nás 

Mgr. Jana Lichtenbergováhostům ukázat soutěsky ve Hřensku, jednu zavedl přímo do štoly, povyprávěl nám 
z nejznámějších atrakcí v Českém něco o historii štoly a těžby cínu. Prohlédli 

Odjezd - rozloučení před školouNa výletě ve Hřensku

 
 
    



V březnu roku 2006, po několikaleté Na společných schůzkách se scházíme se zatím k naší žádosti o dotaci nevyjádřil. 
odmlce, se obnovila činnost mladých každý týden vždy v pondělí a ve čtvrtek   J en pro představu uvádím co stojí výbava 
hasičů. Začali jsme zasvěcovat děti  o d  16  h od . V  z im n ích měsících v klubovně pro děti: sada hadic 8000,- Kč, džberovka 
do hasičského umění. Vedle znalostí mladých hasičů, kterou nám upravili 3500,- Kč, přilba 1200,- Kč (potřebujeme 
hasicích přístrojů, druhů hadic, proudnic, členové našeho sboru a přes léto využíváme 10 ks), opasek 400,- Kč (potřebujeme 9 ks), 
koše, rozdělovače a jejich používání se také škvárové hřiště TJ Sokol Košťany. savice 2000,- Kč (potřebujeme 2 ks)           
učily také zdravovědu, topografii, střelbu Vedoucím mládeže je Jiřina Véghová, a rozdělovač 6000,- Kč. To zde nezmiňuji 
na špalíky a vázání uzlů. První „křest pomocníky Jan Šaršoun, Kristina Véghová, náklady na benzin, nákup překážek pro 
ohněm“ - soutěž v závodě požární Jan Dvořák, Markéta Reinerová a František tréninky apod. 
všestrannosti (ZPV), podobný brannému Žídel, který je současně řidičem a opra- Minulý rok SDH Košťany za vlastní 
závodu, kde pětičlenná družstva na jed- vářem techniky. Vedle odborného výcviku finančních prostředky (získané sběrem 
notlivých stanovištích plní různé úkoly (ve nezapomínáme ani na kulturní vyžití: železného šrotu a papíru) zakoupil ojetou 
střelbě, znalosti topografie aj.) - jsme návštěva muzeí, obory a výlety. Pořádáme Avii-Furgon, kterou hasiči opravili a upra-
absolvovali v Háji u Duchova. Do soutěže pro děti mikulášskou a vánoční besídku vili pro pohodlnou přepravu dětí. Nyní 
jsme vyslali družstva mladších a starších rovněž pomáháme každoročně při Dětském můžeme na soutěže a výlety vyjíždět        
dětí a dorostenky. Družstvo mladších dětí dnu ukázkou techniky. Dětem děláme pro ve větším počtu. V současné době máme  
skončilo na 2. místě, což byl pro nás první radost pěnu a mohou si i zastříkat ze 20 dětí ve složení přípravka (děti do 6 let), 
úspěch. Další soutěž nás čekala ve Světci    džberovky. Vloni, v rámci oslav založení děti mladší od 6 - 11 let, starší děti 11 - 15 let 
v podobě štafety a požárního útoku a děti Sokola v Košťanech, jsme pro děti a dorost 15 - 18 let. V roce 2011 na okresní 
opět nevedly špatně. Družstvo starších dětí připravili ukázku hašení požáru. Akce se soutěži uspěla dorostenka Michaela 
obsadilo ve štafetě 3. místo a v požárním moc líbila a děti měly možnost hasit Žídelová a dorostenec Stanislav Macek, 
útoku skončilo na 4. místě. opravdový oheň. kteří shodně skončili na 3. místě. Měli jet  

Na soutěžích ověřujeme osvojené K dalšímu rozvoji naši činnosti však na krajskou soutěž, ale bohužel pro 
znalosti a proto se jich hojně zúčastňujeme. chybí finanční prostředky. V minulém roce nedostatek financí se této soutěže zúčastnit 
Od obnovení naši činnosti do dnešního dne nám pomohla starostka OSH Teplice Viera nemohli. Pro letošní rok, tak jako                
jsme absolvovali se střídavými úspěchy Nejedlá, která zajistila dotaci pro teplické i v předešlých dvou letech, jsme sestavili 
přes 50 soutěží typu požární útok, štafeta, děti v našem kroužku ve výši 10 000,- Kč  dvě družstva dospělých mužů a žen. Věřím, 
ZPV, dvojboj, štafeta CTIF. Můžeme se na potřebné vybavení. Pro letošní rok jsme že budeme úspěšní i tentokrát. Vždyť        
pochlubit devíti 1. místy, osmi 2. místy, zažádali o finanční příspěvek zastu- za poslední dvě léta to byly dvě 2. místa      
patnácti 3. místy. Na 4. místě jsme skončili pitelstvo města a obdrželi příspěvek ve výší a jedno třetí místo. 
šestnáctkrát a na 5. místě desetkrát. 40.845 Kč. Děkujeme. OSH Teplice         Jiřina Véghová 

U příležitosti týdenního pobytu žáků a je-
jich učitelů z družebních obcí Košťany nad 
Turcom a Valaliky, ze Slovenské republiky, dne 
24. května 2012 přijeli na jednodenní návštěvu 
představitelé obou obcí. Delegaci, vedenou 
starostkou obce Košťany nad Turcom paní 
Annou Hlinkovou a starostou obce Valaliky 
panem Štefanem Petríkem, přijal starosta 
našeho města František Voháňka. Účelem 
návštěvy bylo upřesnění další spolupráce. 
Hosté se zapsali do Pamětní knihy města a po té 
pobesedovali se zástupci města a členy Klubu 
seniorů v malé zasedací místnosti MěÚ.                                                                

 -pz-



- Městu Košťany byl ustanoven opatrovník – advokát ve věci vyšetřování údajných trestních činů spáchaných v souvislosti s výstavbou 
3BD. Celé usnesení státního zástupce najdete na úřední desce města.

- Na základě podnětů občanů a rozhodnutí zastupitelstva vypracovala auditorská firma AGIS, s.r.o., forenzní audit zaměřený na výstavbu 
3BD. Celou zprávu najdete na webu města.

- Pracoviště Katastrálního úřadu Teplice bude od září letošního roku pokračovat ve vyměřování a zjišťování hranic pozemků po celém 
území města Košťany. Občané, jichž se tato akce týká budou KÚ předem písemně vyzváni. Podle obdržených informací by se uvedená 
akce na k.ú. Střelná skončit do konce letošního roku.

-  Karel Kupka ml. se vrací. Prodejní výstava obrazů akad. mal. Karla Kupky ml. se uskuteční ve dnech 28. až 29. září 2012 ve vestibulu 
Základní školy v Košťanech. 

Dne 25. května 2012 byla ukončena literárně-výtvarná soutěž pro děti Město, ve kterém žiji, kterou vyhlásila redakce Košťanského zpravodaje.       
V kategorii výtvarné se soutěže zúčastnily děti z obou našich mateřských škol. Vysoká byla účast také žáků 1. a 2. stupně základní školy v Košťanech.        
V kategorii literární porota hodnotila pět prací žáků 2. stupně základní školy a ocenila otevřenost žáků k některým problémům ve městě. To se ostatně 
objevilo i ve výtvarných dílech žáků. Vítěznou práci Adély Bartošové, žákyně 9. třídy, otiskujeme nezkráceně níže. Odborná porota ve složení Mgr. Věra 
Macháčková, zástupkyně ředitele a učitelka ZŠ Košťany, Mgr. Jana Lichtenbergová, učitelka ZŠ Košťany, Václava Hrunková, učitelka MŠ Košťany, 
Tatjána Vavřínová, učitelka MŠ Košťany-Střelná, ing. Ladislav Novák, člen RR KZ a František Pelz, vedoucí redaktor KZ, měla co dělat, aby z došlých 
prací vybrala a ocenila ty nejlepší. A bylo opravdu z čeho vybírat. Porota nakonec se rozhodla udělit:
−kategorie výtvarná - děti z mateřských škol: 1. místo  Tereza Vitásková (4 r.), 2. místo  Radka Jeremčuková (5 r.), 3. místo Ema Stracená (5 r.), 
všichni MŠ Košťany a 4. místo Karolína Kadlecová, MŠ Košťany-Střelná.
- kategorie výtvarná - žáci 1. stupně základní školy: 1. místo Dáda Pejšová (4.tř.), 2. místo Adéla Hrdličková (5.tř), 3. místo Adam Opl (5.tř.).
− výtvarná - žáci 2. stupně základní školy: 1. místo Pavla Šulcová (9.tř) – „Dům čp. 319 ve Sklářské ulici“, 2. místo Ráchel Macháčková (6.tř.)        
a Josef Neumayer (6.tř) , 3. místo Lada Kostihová (6.tř) a Marek Procházka (7.tř). V této kategorii se porota rozhodla pro vysoký počet a úroveň prací 
udělit dvě druhá a třetí místa.
−kategorie literární - žáci 2. stupně základní školy : 1. místo  Adéla Bartošová (9.tř.), 2. místo Nikola Chomoutová a Michaela Kubíková (8.tř.) – 
společná práce, 3. místo Pavlína Kostihová a Sandra Vernerová (9.tř.) – společná práce.

Vítězné práce jsou vystaveny v Městské knihovně, Mírové náměstí 2. Děkujeme učitelkám našich mateřských škol a učitelkám ZŠ Košťany, jakož      
i ředitelkám MŠ a řediteli ZŠ za vstřícnost při pořádání první takovéto akce. Věříme, že stejným entuziasmem zapojí i do příští podobné akce. Dík patří 
také sponzorům členů Rady Města, Tomáši Volfovi a Stanislavu Červencovi a samozřejmě členům poroty za odvedenou práci.

Redakce Košťanského zpravodaje

(Vítězná práce soutěže)                         

Nejkrásnější (nejzanedbanější) ulice                          
Která je podle mě nejzanedbanější ulice? Ulice, která nereprezentuje naše město? Myslím si, že je to určitě Husova!! A konkrétní místo? Za kinem!! 

Kdo se někdy podíval za to staré ošuntělé kino, určitě má stejný názor jako já. Toto místo je jednoznačně nejhorší. Různé odpadky povalující se na zemi, 
nedopalky od cigaret, střepy a kusy železa. Přijde mi zvláštní, že nejošklivější místo je právě tam, kde stojí školka a kousek od těch odpadků a různého 
smetí si hrají malé děti.

Naopak nejkrásnější místo se mi zdá SAB. SAB malá část Košťan. Rodinné domečky poskládané do „kruhu“ jsou na pohled velmi krásné. Moc se mi 
také líbí, že domky jsou umístěné okolo dětského hřiště. Na SAB krásně vidíme, že lidé, kteří tam bydlí se o své okolí starají a chtějí to tam mít co 
nejkrásnější. Nikdy jsem tam neviděla nějaké odpadky na zemi a to je moc dobře.

Moc hezké místo je i Střelná, stejně jako v SAB je tam čisto a uklizeno. Na Střelné je nejkrásnější nově udělané hřiště pro malé děti     a samozřejmě 
nemůžu zapomenout na hřiště na druhé půlce Střelné, které je spíše určené k fotbalu, basketbalu a dalším míčovým hrám. Jsem ráda, že tam bydlím.

Myslím si, že každý má jednou za čas chuť na dlouhou procházku a také každý chce, aby jeho prostředí bylo co nejkrásnější. Jestli bych Vám mohla 
doporučit, zajděte si do Střelné a projděte se v našich lesích. Slibuji, že nebudete litovat.                                                              Adéla Bartošová (9. třída)



žádali zastavení práce a dále pokračovali ke usmrtil neznámý řidič Václava Krompholze      Před 80 lety: Bouřlivý rok 1932 
sklárně Ema huť ve Mstišově. Proti z Oldřichova. Krompholz, v okolí známý pod 
demonstrantům, mezi nimiž byli i místní přezdívkou Venca z Oldřichova, byl Celosvětová hospodářská krize a s ní sou-
obchodníci a živnostníci a jejichž počet již slabomyslný a nikomu neškodil. Za trochu visející vysoká nezaměstnanost vedly            
stoupl na 2000 osob, v košťanském obecním jídla a sklenici piva pracoval za tři. Jeho vášeň v průběhu celého roku 1932 k mnoha 
parku Schweingarten (k. p. 247/1) zakročilo    –  alkohol – se mu stala osudem. V opilosti demonstracím a dělnickým bouřím, jimž      
40 četníků. upadl   a než mohl ze země vstát přejelo ho se nevyhnuly ani průmyslové Košťany. Proto 

- Na 13. dubna svolala KSČ generální neznámé auto. Řidič po nehodě ujel a o oběť byla košťanská policejní stanice posílena na  
stávku. V košťanských ulicích proti se nestaral. Na místě činu četníci nalezli malý 6 osob k uklidnění stávkujících a de-
stávkujícím dělníkům, kteří požadovali šroubek, který jak zjistili, pocházel z náraz-monstrantů. Ke zvládnutí situace byly často 
zastavení práce v dosud pracujících níku auta. Za čtyři dni od nehody byl pomocí povolávány posily z Teplic. Každý třetí práce 
závodech, zasahovalo celé dopoledne tohoto šroubku vypátrán a zatčen teplický schopný dělník byl bez práce. Nezaměstnaní 
jedenáct místních četníků posílených  t ax ik ář  Ar tu r P el ze te r.  se živili vykopáváním uhlí na opuštěných 
o 30 četníků z Teplic. Jen díky velké rozvaze - Sudetští Němci neustále stupňovali dolech. Tzv. „divoké dolování“ mnohdy 
četníků, ale i demonstrujících nedošlo ke svoje požadavky na úplnou autonomii skončilo tragicky, jak o tom svědčí případ      
krveprolití. Daleko tragičtější však byla pohraničních oblastí, tzv. Sudet. Obviňovali z 21. ledna. Toho dne ve 14,30 hod. byli na 
situace v nedalekém Mstišově: toho dne při čs. vládu ze záměrného útisku německého dole Otakara zasypání nezaměstnaní dělníci 
potyčce demonstrantů s četníky zemřeli  o b yv a te lst v a. Henleinovský poslanec           Václav Pavlík (25) a Rudolf Švec (21),               
4 dělníci; bylo také mnoho raněných dělníků   K. H. Frank ve Sněmovně vyzval poslance     z Košťan. Ještě týž den je záchranáři 
a četníků. Generální stávka byla ukončena  a novináře, aby shlédli německou bídu           vyprostili mrtvé. 1. dubna četnický strážmistr 
20. dubna. v pohraničí na vlastní oči. Ukázkou Husák přistihl při krádeži uhlí na dole Otakar 

- V polovině roku vzrušila obyvatele „nejtragičtější německé bídy člověka, tři muže, kteří ho při prokazování totožnosti 
Košťan zpráva o sérii vloupání v obci.  b y dl íc íh o  v  márnici na hřbitově“, měla být lehce zranili. Pomocí dvou přivolaných 
30. května byla vyloupena ohnivzdorná návštěva hřbitova v Košťanech. 23. dubna četníků byli pak zadrženi Václav a František 
pokladna místního kina Slávia. Neznámí 1937, v 16.00 hod., v márnici opravdu našli Zenkerové a František Matz z Cukmantlu 
pachatelé si odnesli   3.712 Kč. Dne 3. čer- starého sedřeného skláře. Na dotazy (Pozorky). Všichni byli odsouzeni ke dvěma 
vence bylo vyloupeno neznámými pachateli německých novinářů a K. H. Franka měsícům těžkého žaláře. Hospodářská krize 
konzumní družstvo Nová doba v Hrobské neodpovídal. Mysleli, že je hluchoněmý; až zasáhla i obchodníky a živnostníky.              
ulici č. 265. Z ohnivzdorné pokladny si po dlouhé době řekl: „Pánové, neumí z vás V důsledku neutěšených hospodářských 
odnesli tentokrát 16.880,- Kč. Třetí vloupání někdo trochu česky – já totiž německy poměrů spáchal 11. listopadu sebevraždu 
se stalo 30. července. Z vypáčené pokladny neumím“. Jednalo se o nezaměstnaného oběšením řezník a hostinský František 
obecního úřadu lupiči odnesli hotovost českého dělníka, který odmítl obcí nabídnuté Hasche z čp. 70. 
12.000,- Kč. Četníkům se však během krátké ubytování v chudobinci, stejně tak jako - Dne 1. dubna v celém severočeském 
doby podařilo dopadnout a z loupeží usvědčit umístění v okresním chorobinci. Zda o této revíru vypukla velká hornická stávka.           
Karla Schwambergera, Františka Tvrdíka, blamáži informoval německý nacistický tisk O týden později, 7. dubna, byl svolán na 
Josefa Ulbricha a Haryho Hájka. není známo.košťanské náměstí velký tábor lidu, kterého 

- Dne 14. září ve 3,29 hod. zemřel na se zúčastnilo kolem 600 osob. Na 
zámku v Lánech Tomáš Garique Masaryk, shromáždění, kromě předsedy místní Zvyšuje se aktivita Sudeťáků: 
první československý prezident.                                organizace KSČ Jana Choutky, vystoupilo rok 1937

 několik řečníků. Demonstranti pak po- - Na Kamenném Pahorku před domem      
František Pelzchodovali k textilní továrně Hirsch, kde čp. 336 dne 19. března ve večerních hodinách 

Krátce po výroční členské schůzi 9. ledna ském Hradě, návštěva módní přehlídky v Za- výlet do Krušných hor. V současné době je     
2012 se konala společná večeře (každý hradním domě v Teplicích a společná večeře   v plném proudu příprava na srpnové             
účastník si útraty hradil sám). Zúčastnili jsme u příležitosti MDŽ. 4. sportovní hry seniorů – Košťany 2012, 
se Plesu seniorů v Hrobě, navštívili muzikál  jehož je Klub seniorů pořadatelem.V dubnu senioři navštívili výstavu               
v teplickém divadle a Regionální muzeum      v Beuronské kapli teplického gymnázia a tři Vedle této pestré činnosti se konají každý 
v Teplicích. V únoru následovala další představení v teplickém divadle. V květnu týden pravidelné schůzky členů KS (v pondělí 
návštěva muzea na výstavě Tango – sklo. jsme byli na slavnostní tryzně v Terezíně, od 15 hod. v knihovně Košťany a ve středu       
Opět jsme se vypravili na tři představení        navštívili zahájení lázeňské sezóny v Tep- od 17 hod. ve Střelné, čp. 217). Každý, kdo 
v teplickém divadle. Březen byl vyhrazen licích a výstavu šperků v Regionálním má zájem o vstup do Klubu seniorů nebo se 
dvěma návštěvám teplického divadla (mj. muzeu. Městská policie  v Košťanech pro nás zajímá  o připravované akce, nás může 
vystoupení J. Bohdalové), dále návštěvě uspořádala besedu o bezpečnosti. Na červen kontaktovat.
budovy Senátu v Praze a muzikálu Lukrecia připravujeme autobusový zájezd na zámek 
Borgia. Následoval zájezd do Drážďan, Krásný Dvůr a hrad Loket a podle počasí 
výstava „Svatováclavský poklad“ na Praž- Rudolf Partik



Úspěch košťanských fotbalistů
Po hubeném čtyřletém působení v nižší soutěží se košťanská kopaná vrací do I.B třídy. Předchozí pády z I.A do I.B třídy a nakonec až do okresního 

přeboru za celou historii košťanské kopané nemá obdoby. Pavel Prokop, nový předseda oddílu kopané, uvažuje dokonce o zrušení oddílu dospělých. 
Dochází k omlazení A-týmu a pod jeho vedením mužstvo končí v sezóně 2008/2009 na nečekaném 5. místě. V sezóně 2009/2010 tým pod vedením trenéra 
Prokopa na podzim atakuje 1. místo, ale odchod klíčových hráčů snahu o postup zhatí. Do nové sezóny 2010/2011 nastupuje A-tým pod vedením trenéra 

B. Nestmanna, který však po špatném podzimu své působení 
ukončí. Na jaře tým vede trenér Dušan Veigel. Košťany sice 
vyhrají pohár, ale sezónu s týmem nedokončí. Nastupuje nový 
trenér Jiří Duben a tým končí na 5. místě. V sezóně 2011/2012 
přichází opět nový trenér P. Mlej z Teplic.
Přestože produkují nejhezčí fotbal, nedaří se jim vyhrávat             
a podzim končí na 7. místě. Po kvalitní zimní přípravě se 
dostavuje kýžený výsledek: výhra na zimním turnaji v Ústí n. L.     
a povedené „přáteláky“. Trenér Mlej dává přednost mladým 
hráčům a odchovancům Košťan. V jarním kole poráží 
jednoho soupeře za druhým. Po třetí za sebou vyhrávají pohár        
a dvě kola před koncem se dostanou na první příčku, kterou 
udrželi. Zdá se, že se košťanská kopaná opět dostává na výsluní     
a že ve své více jak devadesátileté historii má zdatné 
pokračovatele.

TJ Sokol Košťany. Stojící: Petr Hegr, Josef Kubík, Tomáš Koutný, 
Zdeněk Opata, Ladislav Trumpus, Pavel Mlej, Jakub Klášterka, 
dole klečící: Aleš Zavrtal, gólman Daniel Mataše, Jakub Duben, 
Jiří Duben, Lipert David. Chybí: David Diek, David Bím a Kalfus.

V neděli 22. dubna 2012 se v košťanské místostarosta Jan Chlebowczik, hospodářka „Děkuji všem za odvedenou práci, zvláště 
restauraci Sokolovna konala valná hromada Renata Hegrová, náčelnice Ester Macháčková, pak Pavlu Prokopovi. Nový výbor se musel 
Tělocvičné jednoty Sokol Košťany. Na vlastní jednatel Jan Tischer. Dalšími členy nového zvolit z důvodu odstoupení dvou členů ze svých 
žádost odstoupil z funkce starosty Miroslav výboru se stali Miroslav Kryndler, Josef funkcí ve volebním období (mandát tři roky). 
Kryndler (současný starosta župy Kruš- Frühauf, Soňa Kopřivová, Pavel Sobotka, Petr Nově zvolený výbor bude pracovat v tomto 
nohorské-Kukaňovy) a místostarosta Ladislav Hegr a Jiří Záhrubský st. Nová kontrolní komise složení do března 2013, kdy se konají nové 
Navrátil. Přítomni zvolili jednomyslně nový byla zvolena ve složení: Radomír Soper, Josef volby“, řekl odstupující starosta TJ Sokol 
výbor v tomto složení: starosta Pavel Prokop, Lipert st. a Jiří Kopřiva. Košťany Miroslav Kryndler.

V sobotu 7. dubna 2012 se stal vedoucím zástupcem Vojtěch Kopta. Futsalovou FC Louka Hegr a v případě jeho nepřítomnosti Miroslav 
týmu FC Louka Košťany ČOS Petr Hegr, jeho ve výboru TJS Košťany bude zastupovat Petr Vaňásek mladší.

Dne 30. dubna 2012 oslavil své 45. naro- 2009 – 2012 66 utkání, v nichž vstřelil 4 branky. obránce Bohuslav Vondrášek. V letech 1992 – 
zeniny hráč a předseda TJS Pavel Prokop, který Jiří Vaňhara, další z obránců, oslaví své   2 0 12 startoval v 678 utkáních a vstřelil           
v letech 1989 – 2012 sehrál v sálovém fotbalu- 50. narozeniny 1. července 2012. V letech 1989 219 branek.
futsalu a futsalu FIFA (malý fotbal) celkem 1062 – 2003 sehrál 129 zápasů a vstřelil 31 branek. Univerzál Zdeněk Egrt oslaví své 45. naro-
utkání a vstřelil 348 branek. Stal se prvním hráčem v historii oddílu, který zeniny 30. srpna 2012. V sálovce či malém 

Obránce Bořivoj Nestmann oslavil 55. naro- přestoupil do našeho oddílu z vyšší soutěže. fotbale v ročnících 1990-2012 sehrál 313 utkání, 
zeniny 6. června 2012. Za oddíl odehrál v letech Své 45. narozeniny oslaví 9. srpna 2012 v nichž vstřelil 259 branek.

Dne 8. května 2012 pořádala FC Louka Eliáš    (FC Louka), nejlepší hráč: Pavel Prokop      D  ream Team Hrob, Contra Team Hrob),         
Košťany ČOS 10. ročník Memoriálu Rudolfa (FC Louka), nejlepší střelec: Rudolf Fikerle ml. Jan Mareš (TBC Křižanov, Dream Team Hrob), 
„Fikyho“ Fikerleho staršího ve futsalu FIFA (5 branek – Mlýny), nejlepší nahrávač: Vojtěch Jaroslav Eliáš (Fiky Team Mlýny, FC Louka 
(malý fotbal). Konečné pořadí: 1. FC Louka Kopta (FC Louka – 6 přihrávek). U příležitosti Košťany ČOS), Jan Mareš (TBC Křižanov, 
Košťany ČOS (10 b.), 2. Fiky Team Mlýny (7 jubilejního desátého ročníku Memoriálu byli Dream Team Hrob), Lukáš Koukal (El Clásico 
b.), Dream Team Hrob (obhájce – 7 b.), 4. pamětním diplomem odměněny nejlepší Team Teplice) a Jiří Petráček (Teplice,             
Contra Team Hrob (4 b.), 5. Haaro Duchcov jednotlivci: Tomáš Glöckner (FC Louka za 31 odpískaných zápasů).
(0 b.). Nejlepším gólmanem  se stal Jaroslav Košťany ČOS), Pavel Šural (TBC Křižanov, 

V krajské lize v ročníku 2011/2012, která se 5. FC Ni-ca Rumburk, 6. FC Louka Košťany V krajské lize veteránů, která se hrála          
hrála ve sportovních halách ve Varnsdorfu, ČOS A, 7. DeCe Computers Děčín, 8. SC Stap v halách v Libouchci a Varnsdorfu, se týmu 
Rumburku a Libouchci, obsadila FC Louka Vilémov, 9. SKP Cizina Děčín, 10 Bumiko nedařilo podle představ. Konečná tabulka:        
Košťany ČOS šesté místo. Závěrečný finiš na Děčín, 11. FC Arsenal Děčín, 12. Hezouni Děčín 1. Lišáci Jílové, 2. Sokol Bělá, 3.JK Trans 
medailové umístění nestačil. Konečná tabulka: A. Do celostátní ligy postupuje JK Trans Varnsdorf, 4. Rafani Děčín, 5. Rozbuška 

1. JK Trans Varnsdorf A, 2. Turbo Děčín A, Varnsdorf A, do okresní ligy sestupují Hezouni Boletice, 6. FC Louka Košťany ČOS – Veteráni.
3. Autocentrum Jílové A, 4. Tenis Proboštov,    D ěčín. Ladislav Navrátil
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Srpen:

Ničová Milada 92 Barková Marie 92 Kotlánová Anna 94

Aubrechtová Gertruda 92 Zadražil Jiří 90 Ptáček Václav 89

Lokajíček Ladislav 88 Koštoval Miroslav 83 Ilková Marie 85

Lefebvre Georgette 88 Tvrdíková Jarmila 82 Eichler Miroslav 83

Ptáčková Jiřina 86 Kytková Jaroslava 81 Plesnivý Eduard 83

Loudová Aloisie 86 Hufová Anna 80 Krušková Soňa 82

Záhumenský Vladimír 84 Vojířová Herta 80 Jakešová Alžb ěta 82

Hrabáková Hana 83 Potměšil Pavel 70 Cihlář Josef 81

Kopřiva Karel 83 Jenčová Vlasta 81

Kuljová Věra 82 Udatný Rudolf 80

Pešek Vítězslav 81 Fričlová Sieglinda 70

Klečka Jan 70

Únor:

Tomáš Pavliš, 
řina Zubrová,Kate

Nina Gorolová,
Marie Kaislerová

Lenka Kramová

Duben :
Alexandr Černý
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