
Město Koštany má na rok 2013 připraveno několik V oblasti dotací se městu podařilo získat dotaci na čisticí 
investičních akcí, jako například výstavbu chodníků ve Střelné, vůz na snížení prašnosti ve  městě v celkové výši 2.622.000,- Kč. 
rekonstrukci Teplické ulice úsek Klimax - Sokolovna, O další dotace město usiluje např. vybavení sběrného dvora –         
vybudování přechodů a dětského hřiště na Kamenném Pahorku, 5 mil. Kč, protipovodňová opatření - 8 mil. Kč a kanalizace           
výstavba přístřešků na autobusových zastávkách, opravy silnic   v Hampuši – 15 mil. Kč. K dotacím je ještě potřeba dodat, že jsou 
a chodníků. samozřejmě limitované spoluúčastí města, která je přímo úměrná 

stavu veřejných peněz a zadlužení (viz. tabulka níže). Výši V nedávné době se městu podařilo dokončit opravu sálu          
zadlužení města se daří snižovat přesto, že město upustilo od v hasičské zbrojnici, který se  po dlouhé době stal opět 
rozprodávání bytových domů. Finanční prostředky na placení důstojným prostorem pro společenské akce ve městě.
půjček a úvěrů se město snaží hledat v jiných oblastech.

Tomáš Sváda, starosta města  

ROK  2007  2008 2009 2010 2011 2012

Růst   zadlužení města 35 mil Kč  48 mil Kč  40 mil Kč 65 mil Kč  91 mil Kč  79 mil. Kč  

V období Vánoc, koncem roku 2012, nepravost některých dokumentů, na jejichž Vedení města již v minulosti dalo na 
společnost HOLZ Service Plus, s.r.o. základě byl patřičný certifikát, opravňující vědomí jasně svůj nesouhlas s výstavbou 
podala certifikát (nahrazující stavební výstavbu, vydán. Věc již šetří právníci,   tě c ht o  p ochybných bioelektráren-spaloven 
povolení) ke stavebnímu úřadu v Duchcově a pokud nenajde stavební úřad v Duchcově na svém katastru a NIC na tomto svém 
na „Rekonstrukci kotelny na Kamenném způsob, jak případnou výstavbu zastavit, postoji nemění. Uděláme vše proto, aby     
Pahorku“. Jedná se o stejnou firmu, která se obrátí se město Košťany na soud. Dobrou v Košťanech, Střelné firma HOLZ Service 
snažila postavit elektrárnu - spalovnu  z pr áv ou  je ,  že  zmiňovaná firma již prohrála Plus žádnou bioelektrárnu - spalovnu nepo-
v letech 2009 a 2010. Město již podalo několik soudů a musí pozemek, na kterém stavila. 
stížnost na stavební úřad, kde také doložilo chtěla stavět, vrátit. Tomáš Sváda, starosta města

Město Koštany do konce března 2013 dokončí reorganizaci Košťan se vyplatí“).
odpadového hospodářství a sběru odpadu.  Jak jste již mnozí Závěrem mi dovolte připomenout, že upuštění od poplatku je do 
zjistili, na rok 2013 bylo upuštěno od poplatku za svoz značné míry ovlivněno tříděním. Třiďme odpad, peníze na 
komunálního odpadu a obyvatelé s trvalým pobytem                   poplatcích to šetří nám všem.                                               
v Košťanech mají tudíž popelnice zdarma. Je to jeden z benefitů, 

              Tomáš Sváda, starosta města    
který můžou naši občané využívat (viz. článek „Být občanem 

Poznámka. u dlužné částky není započítán úrok, který byl např. v roce 2011 cca 8-11 mil. Kč, čímž  město pravděpodobně pokořilo částku 100 mil. Kč.



  
 

 

 

 

Město Koštany za poslední rok a půl postupně rozšiřuje benefity-výhody pro své občany. Jedním z posledních je upuštění od poplatku 
za popelnice. Výhody může čerpat samozřejmě každý, kdo je občanem Košťan s platným trvalým pobytem. S jednotlivými benefity-
výhodami se můžete seznámit níže. S případnými dotazy se můžete obrátit na paní Hergrovou tel.: 417 568 183.

Tomáš Sváda, starosta města

Rok 2012
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 Ing. Ladislav  Novák | | | | | | | | x | | | 
91,7 

 Mgr. Milan Sanitrik x | ukončil mandát k 31.3.2012 50,0 

 Jaroslav Trsek  od 1.4.2012 | | | | | | | | | | 100,0 

 Ing. David Ryč  | | | | | | | | x | | | 91,7 

 Mgr. Boris  Morkes x | | | | | | | x | | | 83,3 

 Bohumír Daněk  | | | | | x | | | | | | 91,7 

Jitka Šátková, kontrolní výbor

 Benefity - výhody pro občany Košťan

 

 

Schváleno - již platí / připravuje se

Schváleno - již platí

Schváleno - již platí

Schváleno - již platí

Schváleno - již platí

Schváleno - již platí

Schváleno - již platí

Příspěvek seniorům nad 70 let ve výši 1000,- Kč  na roční jízdenku na MHD

  

Příspěvek seniorům nad 60 let na divadlo, kino v Teplicích ve výši 75 % z cenyvstupného

  

 

 

Příspěvek mládeži do 18 let na celoroční sportovní a kulturní činnost 
- pohyblivá částka cca 2500,- až 3500,- Kč/rok

 
 

Přenosné permanentky do lyžařského areálu SC Bouřňák - 4 ks pro všechny občany

Upuštění od poplatku za svoz komunálního odpadu pro všechny občany Košťan 
- max. výše 1000,- Kč/osoba/rok

Bezplatný svoz tříděného odpadu duo - nádoby

Přenosné permanentky do bazénů  v Teplicích, Mostě a Altenbergu připravuje se

Upozorňujeme občany na povinnost mít své domy označeny objekty). Vlastník nemovitosti tak činí na svůj náklad.
číslem popisným. To se zpravidla umisťuje na průčelí domu na Povinnost označení budov upravuje zákon č. 128/2000 Sb.,     
místě viditelném z ulice u vchodu do domu. Je-li budova situována o obcích. Za neoznačení budovy hrozí majiteli pokuta dokonce až 
ve větší vzdálenosti od plotu, lze umístit číslo na oplocení. do výše 10 000 Kč.
Samotný vzhled čísla si může zvolit majitel nemovitosti dle svého Neoznačené nemovitosti v případě nutnosti značně 
uvážení (v Košťanech zatím není určeno, nicméně bílé písmo na komplikují a zpomalují práci složek integrovaného 
červeném podkladě je v ČR obvyklé pro číslo popisné, na modrém záchranného systému (hasiči, zdravotní záchranná služba, 
podkladě pro čísla orientační, na zeleném podkladě pro rekreační policie), což si nikdo z nás nepřeje.                                       (red)



 

MĚSTO KOŠŤ!NY  1. pololetí 2012 rok 2012 celkem 

Přistěhovaní 73 165 

Odstěhovaní 44 95 

Narození
 

12
 

34
 

Zemřelí
 

19
 

29
 

Počet sňatků v Košťanech
 

4
 

13
 

Celkový počet obyvatel
 

3 037
 

3 068
 

Dne 31.12.2012 bylo strážníky Městské jim policisté sdělili podezření z krádeže šetření bylo zjištěno, že se skutečně jedná          
policie Košťany nalezeno jízdní kolo, značky spáchané vloupáním. V případě odsouzení hrozí o odcizený automobil z Krupky, na místo byla 
Campione, černé se zeleným žíháním. Nález byl oběma spolupachatelům až dvouleté vězení. Při přivolána PČR.
oznámen příslušnému odboru Městského úřadu Na strážníky se obrátil občan, který při 

venčení psa zaslechl podivné zvuky vycházející 
ze zahradní kolonie za ZŠ Košťany. Strážníci 
na místě zajistili připravený lup v hodnotě přes 
osm tisíc korun a zjistili další poznatky po osobě 
pachatele, který z místa již utekl, nebo si lup 
chtěl vyzvednout později. Ve spolupráci s PČR 
se podařilo strážníkům 41letého, v minulosti již 
trestaného, podezřelého zloděje předvést na OO 
PČR, kde se pod tíhou důkazů přiznal a bylo mu 
sděleno podezření z přečinu krádeže. Majitel 
nákladního automobilu se dostavil na služebnu
MP Košťany s oznámením, že mu byla z vozu 

namátkové kontrole u sběrných surovin  o dc iz en a  a uto b ate ri e.  Neznámý pachatel se       
Košťany. Oznámení o nálezu je řádně vyvěšeno v Košťanech byl strážníky kontrolován muž, k autobaterii dostal násilím, a i přes cenu 
na úřední desce města. Nepřihlásí-li se vlastník     k terý do sběrny odnášel 28kg elektromotor. odcizené autobaterie 3500,- Kč, byla na místo 
o své jízdní kolo do 6 měsíců od odevzdání Hlídka muže ztotožnila a pořídila foto- pro přečin krádeže přivolána hlídka PČR. 
nálezu, připadne věc do vlastnictví města. dokumentaci. Při vzájemné spolupráci s PČR Strážníci v dalších dnech operativních činností 

Strážníci Městské policie odhalili zloděje, vyšlo přibližně za týden najevo, že elektromotor zjistili poznatky o dvou podezřelých pachatelích 
kteří kradli v objektu sběrného dvora  b yl  o dc iz en  z e z a hr ad ní  ko lo n ie v Hrobu. Dále krádeže a podařilo se najít i zmíněnou 
v Košťanech. Devětatřicetiletý muž  a 24letá vyšlo najevo, že muž do zahradní kolonie vnikl autobaterii, která se vrátila majiteli. 
žena se vloupali do haly sběrného dvora, odkud násilím a celým případem se zabývá PČR pro Hlídka MP Košťany zadržela na Ka-
odcizili dvoukolový vozík, ve kterém byly přečin krádeže. menném Pahorku trojici zlodějů při krádeži       
uložené kabely, starý černobílý televizor a různé Na MP Košťany bylo oznámeno, že  v   o bj ek tu   bý v al ých Pozemních staveb. 
nářadí. Přestože škoda byla vyčíslena jen něco v Krupce byl odcizen osobní automobil  T ro jl íst ek   z  o bje k tu  v ynášel různé kovové 
málo přes tisíc korun, do objektu vnikli po s dalšími identifikačními údaji. Strážníci při předměty. Některé z předmětů na místě                      
násilném překonání zámku a jejich jednání tak hlídkové činnosti zaznamenali automobil již bez i rozřezávali. Pachatele si na místě převzala 
bylo kvalifikováno jako přečin krádeže, za který RZ, který odpovídal popisu. Při dalším PČR.                                             Martin Pažin

Správa budov a zařízení města Košťany musí řešit poměrně všechny budovy, kde pronajímáme byty.
nákladná částečná odvodnění a odizolování domů ve Střelné. Na Tak jako v předchozích vydáních Košťanského zpravodaje 
přelomu roku došlo k havárii ve Střelné č . 201, kterou jsme museli znovu upozorňuji na nutnost řádného placení nájemného a služeb 
odstranit  mimo plánované opravy. V opravách těchto závad spojených s užíváním bytu. Někteří dlužníci jsou už předáni 
budeme muset i nadále pokračovat, aby se zásadně nezhoršoval advokátní kanceláři a k soudu, v některých případech dluhy 
technický stav našich budov. Vzhledem ke špatnému technickému vymáhá námi najatá agentura. Tam , kde se situace ve splácení 
stavu sklepních oken domů  na Sídlišti Střelná jsme začali dluhů nelepš,í nebudeme  prodlužovat nájemní smlouvy na byty. 
realizovat výměnu těchto oken. Je zároveň "podivné",  když občan, který má za sebou historii 

V současné době máme objednáno  zpracování projektu na dlužníka vůči městu a nebydlí už v našem bytě, přijde znovu se 
zateplení dvou domů ve Střelné a po vyřízení stavebního povolení žádostí o byt, logicky přece město  nemůže takovému žadateli 
budeme realizovat zateplení dle momentálně volných finančních vyhovět. Pokračujeme i nadále ve výměnách oken podle žádostí 
prostředků. Aktuálně musíme nyní v návaznosti na novelu zákona o našich nájemníků, už se nám podařilo vyměnit okna celkem ve více 
hospodaření energií nechat též zpracovat průkazy energetické než 150 bytech. 
náročnosti budov, což nám trochu zkomplikovalo projekty Spolu s vedením města dále řešíme reklamace závad nových 
zateplení, kde musíme průkazy doložit pro stavební řízení a domů  v Lidické ulici. Závěrem bych chtěl všem našim 
požadavky vyplývající z průkazů energetické náročnosti spoluobčanům jménem zaměstnanců Správy budov a zařízení 
zapracovat do projektové dokumentace. Průkazy energetické města Košťany popřát krásné Velikonoce a bohatou pomlázku .
náročnosti budov musíme v současné době mít jen pro některé   Ing. Ladislav Novák, ředitel SBaZ
obytné budovy, ale do budoucna nás čeká jejich objednání pro 

Chcete- l i  někomu poblahopřát ,  
poděkovat nebo vzpomenout památky osob, 
kteří již nejsou mezi námi, můžete této služby 
využít zdarma ve společenské kronice našich 
novin. Text (příp. fotografie ve formátu jpg) 
zašlete na adresu k.zpravodaj@seznam.cz.

Uzávěrka příštího vydání Košťanského 
zpravodaje bude 5. června 2013.



Na letošní rok připadá několik košťanskou historii, ale i v Evropském v průběhu šedesátých let minulého století    
košťanských výročí. V dnešním čísle bych měřítku. V pronajaté části sklárny Eliška a celý výrobní program převeden na 
chtěl vzpomenout na některá „zapomenutá (nyní podnik Heva, ve Smetanově ulici) Slovensko. V roce 1947 byla též zavedena 
výročí“. V našem zpravodaji se zcela určitě začala v roce 1923 a. s. Osram s výrobou výroba skleněných trubic horizontálním 
najde prostor pro připomenutí i dalších. žárovkových baněk a radiolamp. Žárov- způsobem systémem Danner. Až do svého 
Chodíme ulicemi, náměstími, všímáme si kové baňky se původně vyráběly z zániku v roce 1966 prošla sklárna 
lidí, domů a ani nám nepřijde na mysl, že    o l ovnatého skla, ale v USA již v průběhu modernizací (výroba žárovkových baněk 
i domy a objekty mají svou historii stejně první světové války se pro jejich výrobu na automatech Škoda AVB - 1 aj.).
jako my, lidé. I ony stárnou a zaslouží si, osvědčilo sklo neolovnaté (magneziové).  Dnes již bohužel mezi námi mnoho 
jako senioři, naši pozornost. V Evropě se pro výrobu žárovek toto pamětníků slavné éry sklářské výroby        

složení skla poprvé použilo před 90 lety,      Každý z nás alespoň jednou v roce zajde v Košťanech, započatou v roce 1853 – tedy 
v roce 1923, právě v Košťanech v Osramce, na poštovní úřad. Víte kolik let „naše před 160 lety, slavnou „flaškárnou“          
kde původně pracovali převážně skláři ze pošta“ sídlí na košťanském náměstí? (v odborné literatuře známou pod názvem 
Slovenského Utekáče, Poltáru a z Led-Možná to nevědí ani samy zdejší úřednice. Glasshüte Gewerkschaft Kosten či 
nického Rovna. V roce 1945 byly sklárny Poštovní úřad pro Košťany, Střelnou, Siemens) – není. Díky důlní činnosti          
znárodněny a v roce 1947 došlo ke spojení Mstišov a Pozorku byl zřízen již v roce v  šedesáti letech minulého století, ale také 
„Osramky“ a „Elišky“ v jeden podnik - 1887 v čp. 19 na Tržišti a o tři roky později divoké privatizaci po roce 1990 skončila 
Košťanská sklárna n. p. Skláři z Elišky byli zde začala sloužit i telegrafní stanice.        sklářská výroba v Košťanech. Vzpomeňme 
převedeni do sklárny Svornost (známou V roce 1911 byla pošta přestěhována do s úctou na všechny skláře, brusiče, malíře    
pod lidovým názvem Štanglovka) ve větších prostor v Hrobské ulici čp. 232.      a sklářské pomocníky, kteří se zapsali do 
Mstišově, později do Karlových Varů. Na V roce pátého výročí republiky, tedy v roce naší historie nejen svou prací. Uvítáme 
uvolněné pánvové peci se vyráběly 1923, se jí dostalo důstojnějších prostor na vzpomínky nebo fotografie pamětníků či 
elektronkové baňky, zejména pro speciální Tržním náměstí v čp. 17. Stalo se tak před potomků sklářů.
použití (např. pro rozhlasové a televizní neuvěřitelnými 90 lety! František Pelz
vysílače). Ruční výroba byla zastavena       

Rok 1923 není významným jen pro 

Ano, máme rádi zvířata i pejsky, a proto prosíme jejich majitele, MÁME RÁDI ZVÍŘATA... ?
aby psí výkaly uklízeli do odpadkových košů a neohrožovali Vycházky dětí do okolí MŠ jsou v tomto období, kdy nelze 
zdraví našich dětí.pravidelně využívat školní zahradu, velký problém. A to             
K problematice byla vydána obecně závazná vyhláška č. 2/2012.z důvodu psích hromádek, kterým se nestačí vyhýbat. Jednu 

obejdou, druhou přeskočí, do třetí šlápnou a už je tu další.
Za kolektiv zaměstnanců a dětí MŠ Košťany Nejhorší pak je, když si psími výkaly děti při hře ušpiní oblečení, 

Jarmila Novotná, ředitelkarukavičky a potom často i obličej.

ZÁPIS
Zápis dětí do Mateřské školy v Košťanech na školní rok 2013/2014 se koná v úterý 23.dubna od 8,30 do 12,30 hod. v budově 
Mateřské školy Košťany, Husova ulice.
Zápis dětí do Mateřské školy „Motýlek” se koná v pátek 3. května od 9,30 hod. do 11,00 hod. v budově Mateřské školy ve Střelné 
- Sídlišti.
K zápisu přineste doklad o trvalém bydlišti dítěte a očkovací průkaz.

Upozorňujeme, že Mateřská škola „Motýlek” Košťany Střelná bude v době od 1. července do 31. července uzavřena.
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Ve dnech 23. a 24. ledna proběhl na Pokud vše dobře dopadne, tak bude mít počítačové učebny, šest tříd vybavených 
naší škole zápis budoucích prvňáčků. Do budoucí první třída optimálních 23 žáků. interaktivními tabulemi a mnoho dalších 
hezky vyzdobených tříd dorazilo k zápisu Jak je však v posledních letech obvyklé, prvků moderní školy.
26 dětí. Dětem se věnovaly všechny nemusí to být číslo konečné. Zpravidla My pedagogové i všichni ostatní 
kolegyně z I.stupně. Děti prokazovaly své nějací žáčci přibudou. A co naše prvňáčky pracovníci školy všem budoucím prvňáč-
znalosti a dovednosti a na závěr si odnesly čeká? Především jejich třídní učitelka kům přejeme, aby se jim ve škole líbilo        
malý dárek. Někteří rodiče požádali i letos Mgr.Bc.Ester Macháčková. A potom a aby měli samé jedničky.
o odklad povinné školní docházky. příjemné prostředí, hezky vyzdobená škola 

Mgr. Milan Sanitrik ředitel školya třídy, zrekonstruovaná tělocvična, dvě 

Dne 15. 2. 2013 se děvčata ze Základní školy v Košťanech 
zúčastnila turnaje v halovém fotbale v Krupce. Vyjely v půl osmé 
osobními automobily s řidiči panem učitelem Jakešem a panem 
ředitelem.  Při příchodu do haly se všichni podivovali a dívali se 
zvláštně, jelikož náš tým nebyl nijak statný, ale ukázaly jsme jim, 
že jsme naopak velice zdatné!  Náš hvězdný tým vyhrával jeden 
zápas za druhým. Naše hvězdná brankářka vychytala všechny 
drsné  a prudké rány.  Hráčky Káťa Dubnová, Nikola Chomoutová, 
Adélka Hrdličková, Andrejka Gabrielová, Berta Nestmannová, 
Eliška Kroupová a Káťa Jeřábková se postupně vystřídaly ve všech 
pozicích a vždy excelovaly. Nakonec si vybojovaly 1. místo. 
Bohužel nám Základní škola Edisonova zničila pohár! 

Nikola Chomoutová (9. třída)

19. února přišel do naší školy kouzelník s kouzelnicí. Předvedli se 
nejprve žákům na 1. a potom na 2. stupni. Ukázali nám mnoho 
kouzel, u některých nám dokonce prozradili, jak bychom mohli 
kouzlo provést sami. S každým trikem jim pomáhali vybraní žáci z 
publika. Téměř každý měl tedy šanci kouzlit. Nejzapeklitější trik byl 
s magnetickými kruhy. Každý tento trik zkoušel a pozorně zkoumal, 
ale nepovedlo se mu rozluštit, jak se kruhy spojují a zase rozpojují. 
Zkrátka nejsme ti správní kouzelníci. Všichni se však u tohoto 
představení velice pobavili. 

Ráchel Macháčková (7. třída)

Milí obyvatelé Košťan, přemýšleli skupin. Každá skupina dostala úkol, Bordelu, Luka a Prachovku.
jste někdy o tom, jak naše městečko který musela splnit. A žáci jedné           Když Bordela dospěla, zamilovala 
vzniklo? Žáci 7. třídy se v rámci z těchto skupin měli za úkol vymyslet se do Vápence z kmene Kameňáků. 
třídního projektu nad tímto tématem krátký příběh o tom, jak podle nich Kameňákům se nelíbilo, že se Vápenec 
zamysleli a vznikaly velice zajímavé vzniklo město Košťany. zamiloval do Bordely a rozhodl se, že 
texty. Vybrali jsme pro vás ten Před dávnými časy žili Keltové, na Kelty zaútočí. Vápenec se rozhodl 
nejpovedenější. kteří putovali po celé zemi. Až se bojovat po boku své milé. Při boji 

Tento text o vzniku Košťan byl jednou dostali na mýtinku, která se jim umřel vůdce Koště  a jeho žena Lopěta. 
vymyšlen žákyněmi 7. třídy. Vznikl při moc zalíbila, a začali budovat vesnici. Po jejich smrti začali vládnout Vápenec 
projektu Košťany, při kterém se žáci   P o jm  e n o vali ji Košťany podle svého s Bordelou.
7. ročníku pod dohledem paní učitelky vůdce Koštěte. Po boji s lidmi z kmene Kameňáků 
Linhartové a pana učitele Vondry Po vybudování vesnice si vůdce zůstalo pouze 12 stavení kolem 
vydali na fotografování města Koš- Koště našel manželku Lopětu, která půlkruhové návsi. Znovu vybudovali 
ťany. Vyfotili několik fotografií            žila v sousední vesnici. Pocházela  m ě sto ,  jeh o ž podoba a název přetrvaly 
a porovnali je s těmi, které byly z rodu Hrabišiců, kteří sídlili v Oseku až do dnes. Takto například mohly 
pořízeny před několika desítkami let. na hradě Riesenburg. Když se vzali, vzniknout Košťany.
Po návratu do školy byli rozděleni do měli spolu čtyři děti: Smetáka, Žákyně 7. třídy



V sobotu 19. ledna 2013 se konala v roce 2012. Na soutěžích dosahovaly  ročního plánu a dále školení s dýchacími 
slavnostní valná hromada Sboru dobro- nejvyšších umístění hlavně nejmladší děti přístroji v polygonu HZS Teplice a HBZS 
volných hasičů Košťany.  Schůze se ve sboru. Dorostenci se probojovali na Most. 
mimořádně nekonala na sále místního krajské kolo, z kterého jako jediná z okresu Za hosty informoval z OSH Teplice p. 
klubu hasičů, ale v restauraci Sokolovna. Teplice postoupila dorostenka B. Solarová Herbert Barták naší jednotku a před-
Hasiči na ní přivítali starostku OSH Teplice na mistrovství ČR v požárním sportu stavitele města, že v roce 2013 proběhne     
V. Nejedlou, dále představitele města konaného v Sokolově. Zde si však zranila v našem kraji tzv. Spanilá jízda. Půjde         
místostarostu Ing. L. Nováka, představitele zápěstí a umístila se v druhé polovině o průvod historických a hasičských 
Sokola Košťany P.Prokopa, členy okolních žebříčku jednotlivců. Dospělí hasiči se vozidel, který zastaví i v Košťanech a bude 
sborů dobrovolných hasičů a další zúčastnili také několika soutěží. Zde bych dále pokračovat s připojením košťanských 
příznivce a hosty. vyzdvihl první místo J. Dvořáka v kategorii hasičů do dalších měst.

mužů a první místo M. Reinerové               Schůze nebyla jen o bilancování V roce 2013 oslaví SDH Košťany     
v kategorii žen na soutěži Železný hasič      uplynulého roku, ale i o volbě nového 80. let založení Českého sboru. Oslavy 
v Mikulově. starosty a výkonného výboru, jelikož nás   proběhnou ve dnech 21. 6. a 22. 6. a těšit se 

v loňském roce opustil dlouholetý starosta Velitel výjezdové jednotky M.Pažin můžeme na soutěže a zábavu. Samo-
sboru Jindřich Abrhám. Na jeho místo byla informoval o činnosti výjezdové jednotky. zřejmostí bude ukázka techniky a slav-
zvolena dlouholetá vedoucí mládeže Jiřina Za rok 2012 vyjeli hasiči celkem k 12ti nostní průvod městem za účasti okolních 
Véghová. Dále proběhla gratulace dlou- požárům, osmkrát k technické pomoci, sborů. 
holetému členu sboru F. Sochůrkovi  je d en kr át  za sa ho v al i v případě tzv. ostatní Závěrem bych Vás pozval na tradiční 
k jubilejním narozeninám a poděkování pomoci. Dvakrát bylo jednotce vyhlášeno Velikonoční zábavu se soutěží o ceny, 
všem sponzorům. Za velkého přispění  p rověřovací a námětové cvičení. Dále nás pořádanou naším sborem. Konat se bude      
Ing. Š. Popoviče a dalších členů sboru, informoval, že jednotka je ze strany HZS v místním klubu hasičů dne 30. 3. 2013        
zakoupila organizace vozidlo Avia Furgon, Teplice vždy hodnocena na výbornou,        v 20.00 hod. K tanci a poslechu zahraje 
které bude sloužit především jako dopravní a proto byla předurčena HZS k plnění skupina Windiband.
vozidlo na soutěže. hasičských letadel a vrtulníků v rámci  Jan Šaršoun

Letecké hasičské služby. Dále se jednotka Nově zvolená starostka informovala www.sdhkostany.wz.czzúčastňuje pravidelných školení v rámci kolektiv o úspěších dosažených s mládeží  

Tak jako v letech předešlých i v roce 2012 Město Košťany pamatovalo na finanční pomoc místní TJ Sokol. Finanční částka, 
uvedená v titulku, je ve třech dílčích smlouvách podepsaných statutárními zástupci města a Sokola.

První částka finančního příspěvku ve výši 190 610,- Kč byla rozdělena na dvě části:
oddíl kopané 168 826,- Kč,
oddíl tenisu     21 784,- Kč.

Tyto prostředky byly účelově vázány výhradně na podporu sportovní, tělovýchovné apod. činnosti mládeže a nemohly být 
použity na investice, mzdy či odměny zaměstnanců organizace.

Druhá částka příspěvku ve výši 100 000,- Kč byla rovněž účelově vázána výhradně na podporu ostatních sportovních 
družstev, zaregistrovaných v TJ Sokol Košťany.

Třetí částka ve výši 53 000,- Kč byla poskytnuta výhradně na pořádání zimních a letních turnajů. Smlouvou bylo stanoveno, 
že vyúčtování tohoto finančního příspěvku předloží TJ Sokol Košťany nejpozději do 31. března 2013.

Josef Novotný

Od 3. ledna má Městská knihovna  např. besedy, projekt Čtení pro MŠ, jejího dalšího prodloužení. Nejen 
v Košťanech novou otevírací dobu:  Sportovní hry seniorů, Příměstské čtenáři ale všichni, kdo navštíví 

PO 14,30 - 16,30; ÚT 9,00 - 13,00; tábory, Noc s Andersenem atd. Těchto knihovnu, mohou čerpat informace       
ST 12,30 - 16,00; ČT  10,00  -   13,00; kulturních a vzdělávacích akcí pro- z Teplického deníku a dalších periodik 
PÁ   Zavřeno běhlo v knihovně celkem 29. Celkově (100+1, 21.století, Historie, pro děti 

navštívilo Městskou knihovnu v Koš- pak Sluníčko, Mateřídouška), které má Za loňský rok měla Městská 
ťanech za loňský rok 2 912 návštěvníků knihovna k dispozici.knihovna v Košťanech 186 zaregi-
a webové stránky knihovny otevřelo     strovaných čtenářů, z toho 52 čtenářů,     Všem stávajícím čtenářům přeji 
6 547 návštěvníků.kteří knihovnu pravidelně v průběhu příjemné chvíle s knihou a srdečně zvu 

roku navštěvovali. Počet zare-     Čtenáři mají možnost vybírat z více ty, kteří dosud váhali s návštěvou 
gistrovaných dětí do 15 let věku, byl   n e ž  3 000 titulů různých žánrů a mají   M ěstské knihovny vKošťanech.
v loňském roce 47. Jejich pravidelná k dispozici knihy z výměnného fondu 
návštěvnost je ale značně nízká – Regionální knihovny v Teplicích. Tento 

Kontakt: tel. 474 553 905 pouhých 7 dětí. fond je několikrát do roka obměňován. 
E-mail: knihovnakostany@centrum.czRegistrační poplatek zůstal zachován        Počet návštěvníků knihovny v roce 

i nadále a činí 30,- Kč na rok. Děti do  2012 v  rámci kulturních a vzdě-
15 let mají registraci zdarma. Doba Na Vaši návštěvu se těší lávacích akcí byl 846 návštěvníků, kteří 
výpůjčky je jeden měsíc, s možností se zúčastnili pořádaných akcí, jako Lenka Štiková - knihovnice



Dne 15. ledna 2013 se v Krušnohorském divadle v Teplicích konalo vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec Teplicka 
za rok 2012" , ve které se umístili také tradičně nominovaní zástupci Košťan.

DOSPĚLÍ – JEDNOTLIVCI :
1. Jan Zajan – vzpírání ( TJ Glaverbel Czech Teplice ); 
39. Ladislav Trumpus – fotbal ( TJ Sokol Košťany ). 
Celkem bodovalo 49 sportovců.

DOSPĚLÍ – KOLEKTIVY :
1. TJ Glaverbel Czech Teplice – vzpírání; 9. TJ Sokol Košťany
 „A“ - fotbal; 10. FC Louka Košťany ČOS – futsal fifa. 
Celkem bodovalo 22 klubů.

MLÁDEŽ – KOLEKTIVY :
1. TJ Lokomotiva Teplice – běžecké lyžování; 9. TJ Sokol Košťany
„ starší žáci” - fotbal. Celkem bodovalo 19 klubů.

TRENÉR ROKU :
1. Vladimír Málek – plavání (KL Sport Teplice); 4. Pavel Prokop – fotbal (TJ Sokol Košťany). Celkem bodovalo 25 trenérů.                                                                                                          

Ladislav Navrátil

V měsíci březnu a dubnu oslaví svá životní jubilea jedni z přestupů, či hostování mezi FC Louka Košťany a SC 
prvních hráčů FC Louka Košťany ČOS v sálovém fotbalu- Rozmetadlo Košťany. Za Rozmetadlo sehrál v letech 1990 – 
futsalu, či futsalu FIFA (do roku 1999 malý fotbal). 1997 153 utkání, vstřelil 56 branek.

 Dne 20. března oslaví 45. narozeniny Jiří Kramár, který Dne 29. dubna oslaví své 50. narozeniny další z prvních 
v letech 1989 – 2008 sehrál za FC Louku Košťany ČOS   č l en ů   F  C   L ouka Košťany ČOS. Ladislav Gajdoš, který        
v sálovém fotbalu-futsalu či futsalu FIFA celkem 286 utkání, v letech 1989 – 1991 a 1998-1999 za Louku odehrál               
vstřelil 226 branek. v sálovém fotbale-futsale a futsalu FIFA celkem 61 utkání, 

 29. března oslaví své 45. narozeniny Roman „Hujer“ vsítil 5 branek.
Maier. V letech 1989 – 2006 odehrál za FC Louku Košťany  Všem oslavencům přejeme vše nejlepší.
ČOS celkem 201 utkání, vsítil 90 branek. Rekordman v počtu  Ladislav Navrátil.

Zimní příprava fotbalistů TJ Sokol Košťany finišuje, protože jarní O tom, že košťanští fotbalisté úspěšně reprezentují své město 

část soutěže již klepe na dveře - startuje již 23. března. Košťanští i daleko za hranicí okresu, svědčí i to, že poslední březnový víkend 

budou mít těžký úkol zopakovat podzimní výkony. Vystřídat   př ij e de   do   K ošťan atraktivní soupeř – švédský prvoligový AIK 

v zimní přípravě 8 týmů v tělocvičnách a zimních turnajích je velmi Stokholm. Švédové projevili zájem sehrát u nás v sobotu 30. března 

náročné. Touto cestou bych proto velmi rád poděkoval Městu 2013 zápas proti mladšímu dorostu a v neděli 31. března 2013 proti 

Košťany, které nám poskytlo finance ze sportovního fondu. starším žákům. Oba zápasy se hrají v dopoledních hodinách. Na 

Poděkování také patří panu Štěpánu Popovičovi, který letos zajistil oba zápasy jste srdečně zváni.
Pavel Prokop, trenér a starosta TJ Sokol Košťanypro A-tým a oba dorostové týmy moderní soukromou tělocvičnu      

s posilovnou.

V posledních letech se již pravidelně španělská Barcelona. Zejména Barcelona svátek Košťany zažijí již poslední 
zúčastňují mládežnické týmy fotbalového vyvolala u kluků velký ohlas. Všichni březnový víkend. To se na našem hřišti 
oddílu TJ Sokol Košťany zahraničních chtějí do Barcelony, ale největší problém je představí atraktivní zahraniční soupeř ze 
turnajů.   doprava. Zatím jednám s dopravcem  Š vé d sk a.  F o tb al ov á  akademie z AIK 

a lidmi, kteří by nám s tím mohli pomoci”, Stockholm k nám přiveze dvě věkové „Ani letos tomu nebude jinak.              
uvedl starosta TJ Sokol Košťany Pavel kategorie.                                                       V termínu, který nám vyhovuje, jsme 
Prokop,  který podporuje  mládež                 dostali dvě nabídky: polská Wroclav, nebo  Ladislav Navrátil
v Košťanech, jak se dá. Velký fotbalový 



Petra Paarová, matrikářka
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P r o d e j  s l e p i č e k
Drůbež Červený Hrádek, firma Drábek, opět prodává 
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý,Tetra 

hnědá a  Dominant  žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, 
modrý a bílý.

Slepičky pouze z našeho chovu!!! 

Stáří slepiček 16 – 18 týdnů cena 159 - 170 Kč/ks,             
 v začátku snášky 178 Kč/ks.

Prodeje se uskuteční v neděli 14. dubna 2013
Košťany, u pošty v 13,30 hod.

Případné bližší informace tel. 
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719 
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Milí obyvatelé Košťan, naše základní škola byla požádána       
o spolupráci se Střední školou sociálně právní 
PERSPEKTIVOU  v Dubí – v Pozorce, abychom se zapojili do 
sbírky dioptrických brýlí. Tato sbírka bude probíhat v období 
od ledna do května. Byli bychom rádi, aby se do sbírky zapojilo 
co nejvíce lidí. Pokud máte doma dioptrické brýle, které už 
nepotřebujete, přineste je do budovy 2. stupně základní školy. 
V přízemí této budovy naproti sborovně (vedle jídelny) je 
umístěna schránka, do které můžete tyto brýle vhodit. Tyto 
brýle budou zaslány potřebným do Afghánistánu. V případě 
jakýchkoliv otázek se můžete obrátit na paní učitelku 
Lichtenbergovou na 2. stupni, která sbírku zajišťuje. Vážíme si 
vaší pomoci a děkujeme!                   

Žáci základní školy

  
Bartoňová Alžběta 88

 Villa Beatrice 92 

Bagiová Žofie 88 
Nováková Magdalena 87

 Paliková Anna 88 

Šredlová Helga 87 
Hinkeová Rozália 82

 Jakeš Alfred 88 

Bernerová Marie 86 
Jandová Marta 75

 Špinar Karel 87 

Nováková Libuše 85 
Janečková Jaroslava 75

 Soukupová Jarmila 85 

Pfeifer Erich 85 
Šetinová Jiřina 70

 Jícha Václav 84 

Oborníková Vlasta 84 

Schröterová Anna 84 

Seidlová Marie 83 

Voháňková Libuše 83 

Burešová Anna 83 

Pilková Naděžda 83 

Dlesková Zuzana 82 

Davídek Miroslav 83 

Peterková Jaroslava 81 

Kubinec William 82 

Kokotková Marie 81 

Popelková Alexandra  81 

Neumajerová Blažena 80 

Horáčková Eleonora 80 

Hellusová Olga 80 

Mudra Alfréd 75 

Melicharová Stanislava 75 

Holubcová Gerlinda 75 

Ignác Josef 75 

Poborská Alenka 70 

Lebedová Eva 70 
Bezucha Josef 70 
Mudrová Marie 70

 Sedlák Oldřich 70
 Kadeřábková Helena 70
 

Autodoprava Karel Hofmann
Tel. +420 606 644 687 

Naše služby:

- přistavení hákového kontajneru

- odvoz stavebních odpadů(sutě, eternity atd.)

- dovoz písků štěrků a ostatních stavebních 

materiálů

- přeprava stavebních strojů do 6tun

- přeprava paletového zboží

Inzerce:
Prodám nepoužívaný urnový hrob na hřbitově               
v Košťanech. Cena dohodou. Telefon: 606 480 614

 

Listopad:  
Anna Fučíková, Jan Štork, Pavel Chaloupka

Prosinec:  
Anna Kuklová, Tereza Belanová, 

Aneta Prošková
Leden: 

Julie Ĺupińská, Adriana Weisbachová, 
Pavlína Šloserová

Petra Paarová, matrikářka


