Město Koštany v roce 2015 čeká celá řada událostí. Oslavy
první písemné zmínky o Košťanech máme již za sebou, avšak letos
nás čeká 90 let výročí od otevření ZŠ v Košťanech. Oslavy by měly
proběhnout na přelomu jara a léta, hlavním pořadatelem je ZŠ
Košťany v čele s panem ředitelem Mgr. Milanem Sanitrikem.
Město samozřejmě pomůže, máme připravený finanční příspěvek
a věříme, že se oslavy vydaří.
V letošním roce se opět připravuje celá řada projektů jako je
např. dokončení asfaltování přístupů do bytových domů na sídlišti
ve Střelné, oprava chodníků v ulici Hornické, Husově, Školní nebo
na Teplické u Rakouských domů. Čekají nás také chodníky zcela
nové ve Střelné, okružní křižovatka na Kamenném Pahorku nebo
před mateřskou školou v Košťanech. Dále by měla pokračovat
rekonstrukce veřejného osvětlení a připravuje se projektový
záměr na cyklostezku, nejen pro cyklisty, ale také pro maminky s
kočárkem a širokou turistickou veřejnost.
Město plánuje i větší opravy asfaltových povrchů našich silnic v
ulici Hornické, Husově a ve Střelné. Pokusíme se vyřešit opravu a
provoz v ulici Nerudova a omezit zde vjezd kamionové dopravy.
Dále se také samozřejmě znovu jedná se Správou a údržbou silnic
Ústeckého kraje o opravách státních silnic v roce 2015.
K dalším prioritám je pravidelná údržba zeleně a pravidelný
úklid města, který bude letos rozšířen o podstatně tvrdší postoj
vůči znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy. Na
tuto problematiku se zaměří i MP Košťany. Dnes má město již
stojany na sáčky pro psí exkrementy a tolerance vůči hříšníkům
bude nulová.

Město Koštany i nadále rozšiřuje postupně benefity-výhody
pro své občany. Mezi již tradiční výhody patří např. svoz
komunálního odpadu zdarma, příspěvek seniorům na kulturní
akce a také vstupenky zdarma do lázní Altenberg, které se staly
velice oblíbené. Váš zájem o tyto výhody nás velmi těší. Výhody
může čerpat samozřejmě každý, kdo je občanem Košťan s platným
trvalým pobytem a nemá dluhy vůči městu. S jednotlivými
benefity-výhodami se můžete seznámit níže, s případnými dotazy
se můžete obrátit na paní Pacandovou tel.: 417 568 183.
Tomáš Sváda, starosta města
Benefity-výhody pro občany Košťan

Schváleno-již platí
připravuje se

Příspěvek seniorům nad 70 let ve výši
1.000,- Kč/rok jízdenka na MHD/PHD

Schváleno-již platí

Příspěvek seniorům nad 60 let na divadlo, kino
v Teplicích ve výši 75% z ceny vstupného
Příspěvek mládeži do 18 let na celoroční sportovní a kulturní činnost – pohyblivá částka
cca 2500,- až 3500,- Kč/rok
Upuštění od poplatku za svoz komunálního
odpadu pro všechny občany Košťan, svoz hradí
za své občany město Košťany
Bezplatný svoz tříděného odpadu duo-nádoby
Volné vstupenky do bazénu v Altenbergu
Bezplatný sběrný dvůr pro
občany města Košťany

Schváleno-již platí
Schváleno-již platí
Schváleno-již platí
Schváleno-již platí
Schváleno-již platí
Probíhá rekonstrukce –

otevření proběhne v květnu 2015

Dalším projektem je celková rekonstrukce sběrného dvora, na
kterou se podařilo získat dotaci. Sběrný dvůr by se měl všem
občanům Košťan otevřít v průběhu května letošního roku. Na
dvoře budou nové kontejnery, asfaltová plocha, štěpkovač,
multifunkční malotraktor a důstojné zázemí pro obsluhu.
Nezapomněli jsme ani na kulturu, po pozitivních loňských
ohlasech nás čeká celá řada akcí. Velmi kladně byly přijaty vánoční
trhy, ve kterých budeme pokračovat i nadále. Co nás čeká nového
jsou večerní koncerty, kterých by mělo být 4- 5 a budou doprovázet
tradiční kulturní akce (např. dětský den, pálení čarodějnic atd).
Více informací najdete na další straně košťanského zpravodaje přehled kulturních akcí.
Největším hendikepem v rozvoji města pořád zůstává, stejně
jako v letech minulých, dluhová služba-splátky úvěrů, které
odčerpávají cca 9 mil. Kč ročně. Dluh se městu daří splácet, ale
tvrdě na něj přispíváme všichni z našich daní, které bychom rádi
viděli někde jinde.
Závěrem bych vám chtěl popřát krásné jaro a pokud budete
mít nějaký dotaz nebo problém, neváhejte se na nás obrátit.
Tomáš Sváda, starosta města

Město Košťany v uplynulém roce řešilo a dodnes řeší těžbu
lithia na Cínovci a následné separační linky na Dukle v Újezdečku.
Objevily se informace, že město Košťany vydalo souhlas s realizací
této akce nebo s průjezdem nákladních automobilů přes naše
město. NEVYDALO a ani tento záměr nemá. V uplynulém roce
vydalo město Košťany tři nesouhlasy (viz webové stránky města)
a to spolu s obcí Újezdeček. V současné době se dokončují jednání
(probíhají od září 2014) o přemístění separační linky na Cínovec.
Projektovou dokumentaci na novou lokalitu na Cínovci již investor
dokončil a na přelomu února/března 2015 by měla být předložena
na Ministerstvo životního prostředí k projednání. Požádal jsem
také investora o jeho stanovisko (viz tisková zpráva). Obec
Újezdeček také trvá na nesouhlasu s touto akcí a je připravena
nepovolit průjezd automobilů po svých komunikacích. Bohužel
Košťany nemají žádné své komunikace na dopravní trase (jsou
v majetku státu-SÚS ÚK), a proto jsme vyvinuli maximální úsilí
o přemístění celé stavby do jiné lokality. To se ukazuje jako
nejrozumnější varianta. Věřím, že přemístit stavbu na Cínovec se
nakonec podaří.
Tomáš Sváda, starosta města
Pozn.: Celou tiskovou zprávu společnosti Cínovecká deponie, a.s.
naleznete na webu města: www.kostany.cz

ź Městská policie Košťany v roce 2015

Věřím, že většina občanů si uvědomí své
chování a začne uklízet.
ź MHD v Teplicích a PHD (příměstská
hromadná doprava) v Košťanech Město
Košťany podalo připomínku k dopravní
obslužnosti k rukám hejtmana p. Oldřicha Bubeníčka, kde se dožadujeme
zvýšení počtu autobusů zajíždějících na
sídliště ve Střelné. Věříme, že žádosti
bude vyhověno a alespoň jedna linka
navíc na sídliště bude zajíždět. Dále také
došlo ke zvýšení ceny jízdného, v současné době již není zvýhodněná seniorská jízdenka, ale došlo ke srovnání cen
pro všechny cestující nad 15 let na cenu
1470,-Kč/ 90 dní. Město Košťany
seniorům nad 70 let přispívá částkou
1.000,- Kč/rok.

ź Městská policie Košťany může

zacílí na neukázněné „pejskaře“. V současné době se dokončuje pracovní plán
na rok 2015/16 pro Městskou polici
v Košťanech. Jedním z bodů bude
zvýšený tlak na neukázněné „pejskaře“,
kteří si po svých miláčcích neuklízejí psí
exkrementy. Město se snažilo nejprve
domluvou sjednat nápravu, ale je
evidentní, že to na notorické znečišťovatele neplatí. Dnes je již ve městě
osazeno 30 míst se sáčky na psí
exkrementy, další budou dle potřeb
přibývat. Pokuta ve výši 1.000,- Kč bude
jedním z nástrojů nápravy, opakované
porušování obecně závazné vyhlášky
č.2/2012 skončí u přestupkového řízení,
kde může být pokuta mnohem vyšší.

Činnost bytové komise za rok 2014:
Bytová komise ve složení p. Zbyněk Král
(člen), paní Lenka Dupačová (člen), paní
Olga Čermáková (člen) a paní Renata
Hegrová (host) se v uplynulém roce 2014
sešla celkem dvanáctkrát. Při své činnosti
b y t o v á ko m i s e p o s t u p o v a l a d l e
„Doporučeného postupu pro přidělování
bytů ve vlastnictví města Košťany“, který
byl schválen na jednání Rady města
Košťany dne 24.1.2014 pod usnesením
číslo 1204/2014-R101. V roce 2014 bylo
uvolněno a následně přiděleno Radou
města Košťany celkem 23 bytových
jednotek. Z tohoto počtu celkem 4 bytové
jednotky byly uvolněny z důvodu úmrtí
nájemníka, celkem 5 bytových jednotek
bylo uvolněno z důvodu neplacení
nájemného (výpověď z nájmu bytu) a celkem 14 bytových jednotek bylo uvolněno
na základě „dohody o ukončení nájmu“.
Vyúčtování služeb spojených s bydlením
za rok 2014:
Správa majetku města Košťany doručí
nájemníkům (příjemce služeb) vyúčtování
za uplynulé zúčtovací období nejpozději do
4 měsíců od skončení zúčtovacího období,
tedy do 30.4.2015. Případné reklamace

(námitky) ke způsobu a obsahu vyúčtování
předloží nájemníci neprodleně, nejpozději
však do 30 dnů ode dne doručení
vyúčtování. Na pozdější reklamace nebude
Správa majetku města Košťany brát zřetel.
Správa majetku města Košťany zajistí
vyřízení uplatněných reklamací (námitek)
nejpozději do 30 dnů od doručení
reklamace. Přeplatky budou nájemníkům
vypláceny po předchozí domluvě hotově,
nebo bankovním převodem. Žádáme
nájemníky, aby po obdržení vyúčtování
předali písemně číslo svého bankovního
účtu na Správu majetku města Košťany
(v případě zaslání přeplatku na bankovní
účet). Ti, kteří nedisponují bankovním
účtem a budou chtít vyplatit přeplatek
hotově, nechť prosím po obdržení
vyúčtování kontaktují Správu majetku
města Košťany k dohodnutí termínu
vyzvednutí (z důvodu dostatečného
množství hotovosti v pokladně Správy
majetku města Košťany).
Úklid v bytových domech:
Vzhledem k dlouhodobě přetrvávajícímu nepořádku, přes několik upozornění
ze strany Správy majetku města Košťany
a vznikajícím neshodám a konfliktům, bude

v několika obytných domech zajištěn úklid,
a to na náklady nájemníků. V současné
době Správa majetku města Košťany toto
projednává s Radou města Košťany. Úklid
bude zajištěn buď úklidovou firmou, nebo
bude zaměstnán uchazeč o zaměstnání
vedený na Úřadě práce v Teplicích.
Pravidelné kontroly, revize:
I v roce 2015 zajistíme pravidelné
kontroly a revize spalinových cest,
plynových zařízení, hasicích přístrojů,
preventivní prohlídky požární ochrany,
elektro revize, revize hromosvodů atd.
Našim nájemníkům nabízíme možnost
zajištění detektoru úniku spalin CO - hlásič
oxidu uhelnatého (plynové vytápění)
a zajištění autonomního hlásiče kouře
(vytápění na tuhá paliva). Náklady se
pohybují v částce od 500,-Kč do 1500,-Kč.
Tyto hlásiče si nájemnicí hradí sami.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Dovolte, abych Vám touto cestou za
Správu majetku města Košťany popřála
krásné blížící se jaro a veselé svátky
velikonoční.
Ing. Olga Čermáková, vedoucí SMMK

Pokud máte zájem zúčastnit se s Vaším miminkem
slavnostního obřadu vítání občánků, přihlaste se na
matrice Městského úřadu Košťany, případně na Městský
úřad Košťany pošlete přihlášku k vítání občánků.
Přihlášku naleznete na webu města v části “Formuláře ke
stažení”. Podrobnější informace vám sdělí matrikářka,
paní Paarová na telefonních číslech 417 568 183, nebo
417 568 477.
Petra Paarová

zasáhnout rychleji, pokud budete volat
přímo na linku 606 743 087! Mnoho
občanů se již naučilo volat na tel. číslo:
606 743 087 Pořád je ještě hodně těch,
kteří nejprve volají na městský úřad,
starostovi, na správu majetku a tím MP
Košťany přichází o drahocenný čas, než
se dostane na místo. Výtržníci, zloději
mají tak více času na útěk a tím se snižuje
úspěšnost zásahu. Volejte prosím rovnou městskou polici, neřešte závažné
věci sami a nevystavujte sebe ani své
blízké možnosti zpětné odplaty ze strany
výtržníků.
Tomáš Sváda, starosta města

V obřadní síni Městského úřadu Košťany se oddává každou sobotu
v měsíci (mimo svátků) od 9.00 hod. do 13.00 hod.
Oddávajícími jsou :
Tomáš Sváda – starosta, Mgr.Bc.Ester Macháčková – člen
zastupitelstva, Hana Müllerová - člen zastupitelstva, Oldřich Opata
– člen zastupitelstva
Poznámka : Pokud je sňatek uzavírán mimo stanové termíny, činí
správní poplatek 1.000,-Kč.
Petra Paarová

3129 celkem
z toho muži 1624 a ženy 1505
159, z toho muži 72 a ženy 87
138, z toho muži 53 a ženy 85
35, z toho chlapců 15, děvčat 20
28, z toho muži 18, ženy 10
87 občanů
17
7

Počet obyvatel
Počet přihlášených /od 01.01.2014 do 31.12.2014/
Počet odhlášených
Počet narozených dětí
Počet zemřelých
Pobyt v rámci obce Košťan změnilo občanů
Počet uzavřených sňatků košťanských občanů
Počet rozvedených manželství

Mateřská škola Košťany
Středa 22. 4. 2015 od 8:30 do 11:30 hodin.
Žádost si můžete vyzvednout od 7. dubna
v čase od 9:00 do 16:00 v budově mateřské
školy.

Mateřská škola Motýlek Košťany – Střelná
Pátek 24. 4. 2015 od 8:30 do 11:30 hodin. Žádost si
můžete vyzvednout od 7. dubna
v čase od 9:00
do 16:00 v budově mateřské školy, případně
stáhnout z internetových stránek města v části
“Formuláře ke stažení”.

S sebou přineste: rodný list dítěte, platný občanský průkaz zákonného zástupce, potvrzení o zdravotní
způsobilosti dítěte a řádném očkování dle očkovacího kalendáře, vyplněnou žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání a podepsanou oběma rodiči.

Dopravní nehody
Strážníci MP pomáhali usměrňovat provoz
na pozemních komunikacích z důvodu
dvou dopravních nehod. První dopravní
nehoda byla způsobena mrazem, kdy dva
řidiči na namrzlé komunikaci nezvládli
řízení a narazili do svodidel. Oba řidiči
vyvázli bez zranění. Druhá dopravní
nehoda byla způsobena nově napadaným
sněhem, kdy řidička při předjíždění
nezvládla řízení a narazila u odbočky do
Lidické ulice do zábradlí. I v tomto případě
byla řidička v pořádku.

Alkohol za volantem
Strážníci MP zajišťovali na náměstí
v Košťanech klidný průběh "Rozsvícení
vánočního stromku", když vtom si všimli
podezřelého vozidla. Hlídka se rozhodla
řidičku tohoto vozidla zkontrolovat.
Během komunikace s řidičkou strážnici
pojali podezření, že řidička je pod vlivem
alkoholu. Proto strážníci vyrozuměli PČR.
Hlídka PČR přijela na místo a provedla
měření přístrojem na přítomnost alkoholu
v dechu s pozitivním výsledkem. Hlídka
PČR si celou věc na místě převzala a řidičce
zakázala další jízdu.

Kradený motocykl a jízdní kolo
Strážníci při objížďkové činnosti na lesní
cestě zahlédli jízdní kolo. Místo důkladně
prohlédli a mimo jízdního kola nalezli také
motocykl. Lustrací bylo zjištěno, že se
jedná o kradený motocykl a kradené kolo.
Strážníci vyrozuměli PČR, která na místo
přijela a celou věc na místě převzala.
Další události
Strážníkům se podařilo zadržet dvě osoby
v pátrání a podíleli se na zabezpečení
klidného průběhu "Rozsvícení vánočního
stromku" a " Novoročního běhu".
Barbora Linková

Vážení čtenáři,
rok 2014 utekl jako voda a my jsme
velice rádi, že i v loňském roce jste byli
pilnými čtenáři. Za rok 2014 bylo
registrováno celkem 72 čtenářů, z toho 25
dětí do 15 let. Celkem bylo 1362 výpůjček
z toho 1171 knih a 191 periodik. Nejvíce
oblíbeným žánrem čtenářů je beletrie.
Během roku se vypůjčilo 893 svazků. Děti
a mládež si vypůjčily celkem 203 knih.
Naučné literatury si dospělí vypůjčili 54 ks
a děti 21 ks. Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
knihovnu navštívilo 673 návštěvníků.
Jelikož Městská knihovna slouží občanům
i jako infocentrum s možností využití
internetu zcela zdarma, návštěv na
internetu bylo kolem 120. Na webových
stránkách knihovny a dětského klubu
Domino bylo již celkem evidováno 13.669

přístupů. Knihovna má 3597 přírůstků
a 654 úbytků. Za loňský rok knihovna
odebírala i spousty zajímavých periodik,
kterými jsou bezpochyby Mateřídouška,
Sluníčko, Korálky, Creative Amos,
21. století a 100+1 zahraniční zajímavost.
Na konci měsíce září nás opustila slečna
Honsová a od 1. 10. 2014 vás knihovnou
provází paní Palečková. Klub DOMINO,
který je nedílnou součástí knihovny, pro
vás v loňském roce připravil 14 akcí, které
navštívilo celkem 209 účastníků. Zabývá se
zájmovou činností dětí, pro které každý
den připravuje volnočasové aktivity. Každé
pondělí se děti mohou těšit na kroužky
výtvarné - Šikulové a šikulky (pro děti 6-15
let) a Barvínek a barvička (pro děti 3-6let),
úterkům vládne Keramika, středa nám
přinesla nový dramatický kroužek –

Muzikálová hvězda (pro děti 6-15 let), ve
čtvrtek jsme plni pohybu a tance – Domino
dance (6-15 let) a Motýlci (3-6let) a jednou
v měsíci u nás v knihovně ztroskotá parta
Trosečníků, kteří zde z pátku na sobotu
nocují se spoustou her, soutěží a promítání.
I v roce 2015 pro Vás budeme nadále
provozovat zájmovou činnost a již nyní
připravujeme spousty nových a zajímavých
akcí. V únoru se můžete těšit na výtvarnou
dílnu pro dospělé – Zadáno pro dámy
a výtvarnou dílnu pro děti – Dárek pro
maminku. Budeme velice rádi, když nám
i v letošním roce věnujete svou přízeň.
Denisa Palečková, Městská
knihovna Košťany, Klub DOMINO

V sobotu 24.1.2015 se v sále místní
požární zbrojnice konala výroční valná
hromada sboru, kde se mimo jiné volil nový
výkonný výbor SDH na období 2015 – 2020.
Této valné hromady se zúčastnilo 20 členů
sboru, zástupci města – starosta Tomáš
Sváda a místostarosta Zbyněk Král, zástupci
okresního sdružení hasičů (OSH) a čestný
starosta p. František Kuna.
Po přivítání členů a hostů následovaly
jednotlivé zprávy o činnosti. Jednalo se
o zprávu o činnosti sboru, zprávu
hospodáře, zprávu kontrolní a revizní rady
a zprávu velitele jednotky. Poté byl zvolen
nový výkonný výbor SDH a kontrolní
a revizní rada SDH.
Nové složení VV SDH je následující:
starosta – Pažin Martin, náměstek – Klejna
Libor, Hrabáková Hana, jednatel - Šaršoun
Jan, hospodář - Fišer Jakub, vedoucí
mládeže - Šaršoun Jan, členové výboru –

Vlčková Marta, Polívka Roman, Lebeda
Jaroslav a Žížalová Soňa.
Kontrolní a revizní rada bude pracovat
ve složení: Klejnová Jolana, Gajdoš
Břetislav a Gajdoš Rostislav
Během loňského roku naši hasiči
odvedli opravdu hodně práce. Provedla se
řada úprav a oprav: např. úprava
výjezdového vozidla Citroën Jumper,
oprava motorové stříkačky PPS 12, úprava
garáže. Naši hasiči se zúčastnili několika
požárních, či zdravotnických dozorů,
různých asistencí a výpomocí městu.
Celkem vyjeli k 47 událostem a provedli ve
spolupráci s HZS 4 taktická cvičení. K 10.2.
eviduje naše jednotka 4 zásahy, a to 2x při
dopravní nehodě, 1x při požáru a 1x při
technické pomoci.
Městem bylo v říjnu zakoupeno vozidlo

Tatra 148, které bude sloužit především
k lesním požárům, jelikož některými místy
naše současné vozidlo Tatra 815 neprojede. Toto vozidlo bude postupně po
úpravě a snížení garáže upravováno členy
výjezdové jednotky a projde kompletní
opravou.
Již třetím rokem náš sbor pořádal
zabijačkové hody. Tentokrát v rámci
vánočních trhů, které pořádalo město. Při
těchto trzích se hasiči podíleli kompletní
stavbou vánočních stánků a zajištěním kádí
a kaprů.
Mezi hlavní činnost našeho sboru patří
práce s mládeží. Pro letošní rok je pro naše
nejmenší připraveno plno soutěží, výletů,
exkurzí a nejen to. Pokud máte zájem se
podívat, jak to u nás chodí, rádi vás mezi
sebou přivítáme.
Jan Šaršoun

Od letošního září navštěvuje Mateřskou školu Košťany o 5 dětí více než v loňském
roce. Dle hygienických požadavků na stávající prostory školy se nám podařilo navýšit
kapacitu školy ze 45 na 50 dětí. Do školy odešlo 14 dětí a 1 dítě se odstěhovalo. Bylo
přijato celkem 20 nových dětí. Jsou rozděleny do dvou tříd podle věku, v každé je 25
dětí. Předškolní vzdělávání zajišťují 4 kvalifikované učitelky včetně ředitelky. Nové děti si
brzy zvykly na prostředí a slzičky, kterých bylo letos málo, rychle vystřídala zvědavost na
nové kamarády, hračky a pestré činnosti.
Starší děti v říjnu absolvovaly předplavecký kurz (10 lekcí) v plavecké hale v Teplicích.
Díky ochotě a obětavosti jedné z maminek se starší děti hravou formou seznamují
s anglickým jazykem.
Naše MŠ se i letos zapojila do projektu „Cepík“, který podporuje zdravou výživu ve
spolupráci s výživovou poradkyní.
Všechny děti poznávaly krásy tajuplné podzimní přírody a plody pozorováním,
zkoumáním, pokusy a tvořením. Také si samy připravovaly dobroty z ovoce a zeleniny,
kterou pak beze zbytku snědly, a to i děti, které se konzumaci ovoce a zeleniny běžně
vyhýbají.
Naučily se nové říkanky, písničky, tanečky a hry.
Jak se jim vše podařilo a líbilo, si můžete prohlédnout na našich internetových
stránkách: www.ms-kostany.estranky.cz a www.ms-kostany-predskolaci.estranky.cz.
Vánoční besídku pro rodiče uspořádala každá třída zvlášť. Vzhledem k omezeným
prostorám školy jsme tak chtěli umožnit účast i prarodičům dětí a navodit tak sváteční
atmosféru před vánočními svátky.
V lednu budoucí školáci navštívili základní školu, aby se seznámili s prostředím před zápisem do 1. třídy.
Chtěly bychom poděkovat všem rodičům za spolupráci při činnostech v MŠ (kostýmy, drobné úkoly, sběr kaštanů apod.) a každou, byť
i drobnou pomoc. Poděkování patří též myslivcům za vánoční strom přímo z lesa, který pravidelně dostáváme za sběr kaštanů pro lesní
zvěř. Velké poděkování patří pedagogům i provozním zaměstnancům MŠ za plné nasazení a pracovní úsilí.
Ivana Brabcová, ředitelka MŠ Košťany
Touto cestou bychom chtěli poděkovat výjezdové jednotce SDH
Košťany pod vedením pana Klejny.
Děti byly svědky příjezdu našich
hasičů a bleskové likvidace cvičného
požáru na zahradě mateřské školy.
Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet
manipulaci s proudnicí, prohlédnout

si oba zásahové vozy a seznámit se
s jejich vybavením. Nechyběl ani
zdravotník, který dětem odtajnil svůj
kufřík první pomoci.
Byl to pro nás nezapomenutelný
zážitek. Děkujeme.
Ivana Brabcová, ředitelka MŠ Košťany

V pondělí 10. listopadu jsme vyrazili se žáky 6. a 7.třídy
do Městského muzea v Ústí nad Labem na interaktivní
výukový program Zubr Emil v pravěku. V rámci tohoto
programu měli naši žáci jedinečnou možnost zažít historii
“na vlastní kůži”. Vyzkoušeli si střelbu z luku, zjistili, jakou
výbavu měl správný lovec, vytvořili si vlastní rituál a pokusili
se vymodelovat si svou vlastní Věstonickou venuši.
Mgr. Pavel Vondra

V pondělí 15. prosince prožili žáci 7. třídy netradiční projektový den.
Žáci a jejich paní učitelky strávili tento den hraním různých her,
zaměřených na zlepšení vzájemných vztahů mezi žáky ve třídě. Povídali si
o tom, jak se jim v jejich třídě líbí, co jim vadí a co by chtěli změnit či
vylepšit. Přečetli si ukázku z knížky Harry Potter a Fénixův řád, kde
názorně viděli, jak spolužáci ubližují mladému Snapeovi. Na základě
textu a ostatních aktivit se žáci učili, jak by se měli v podobné situaci
zachovat. Jakým způsobem by mohli pomoci sobě nebo jiným žákům,
kdyby se ocitli v podobné situaci.
Mgr. Jana Lichtenbergová

Ve středu 26. listopadu 2014 navštívili
naši základní školu studenti ze Střední školy
diplomacie a veřejné správy z Mostu. S jejich pomocí jsme se měli seznámit s deskovou hrou Cashflow. Při hraní hry jsme se

na chvíli stali dospělými, někteří byli
lékařem, policistou či zdravotní sestrou.
Učili jsme se zacházet s našimi příjmy a výdaji. Ti šťastnější z nás si dokonce zkusili
investovat peníze a rozšířit si tak majetek.

Na závěr celého dne jsme ještě získali
několik zajímavých rad pro naše případné
snahy o podnikání. Celý den se vydařil
a všichni jsme se náramně bavili.
Markéta Vlasatá

Přestože je fotbalový podzim již
minulostí, je vhodný čas na jeho
zhodnocení.
V dospělých se nám podařilo udržet
trenéra, pana Mleje, kterému se za
poslední 3 roky podařilo 2x postoupit do
vyšší soutěže. Letošní podzim nám nevyšel
podle našich představ. Předposlední místo
po podzimní části soutěže značí, že nás na
jaře čekají záchranářské práce. Ztráta na
místa zajišťující setrvání v soutěži je velmi
malá, a tak nás můžete přijít podpořit.
Narozdíl od dospělých, je výchozí
pozice mládeže před jarní částí soutěže
o poznání veselejší. Svěřenci trenéra
Prokopa získali během podzimu 24 bodů
a ztrácí pouhé 3 body na třetí Děčín. Milým
překvapením jsou pro nás výkony mladšího
dorostu. Pod vedením trenéra Borka
Nestmanna se více než vyrovnali starším
kolegům a s 27 body ztrácí taktéž 3 body na
třetí příčku.
Velkým překvapením jsou pro nás
výkony starších žáků, kteří se do své
soutěže přihlásili jen díky osobnímu
zaručení trenéra Müllera. Starší žáci,
proslulí svou nekázní a velmi nesoustře-

děným přístupem k zápasům, se v průběhu
podzimu vyšvihli na druhé místo těsně za
vedoucí Lovosice. Mladším žákům pomohla výměna trenérů. Pod vedením
trenérského tria Hégr, Vaňásek, Lexa se
přes pomalejší rozjezd probojovali do horní
části tabulky. V horní části tabulky se
pohybuje také starší přípravka pod
vedením pana Šulce. Největším překvapením jsou pro nás výkony fotbalové
přípravky. Nejmladší
svěřenci p. Prokopa
vyhráli všech 14 zápasů
ze 14ti hraných a s přehledem vládnou své
soutěži. Soupeřům
doslova naháněli
strach, když 12 ze 14ti
zápasů vyhráli s dvouciferným skóre.
Košťanský fotbal
ale i přes zimní období
neodpočívá. Zimní sezóna je plná různých
turnajů a naše mužstva
tak získávají každý
týden nové herní zku-

šenosti tak, aby byla plně připravena na
jarní část sezóny. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem trenérům za to, kolik
svého volného času a energie věnují našim
svěřencům.
Pavel Prokop
starosta Sokola Košťany

Dne 12. února 2015 se v Krušnohorském divadle v Teplicích konalo
vyhlášení ankety Nejlepší sportovec
Teplicka za rok 2014,
v nominaci byli
opět zastoupeni “borci” z Košťan a Střelné.
V kategorii Dospělí – jednotlivci obsadil

11.-27. místo Jakub DUBEN – futsal FIFA
(F.C. Louka Košťany ČOS). Zvítězil Václav
Polák – box (Stáj Lukáše Konečného).
V kategorii Trenér roku se umístili na
2.-17. místě Pavel PROKOP a Milan
MÜLLER – oba fotbal (TJ Sokol Košťany)

V barokním Duchcově jsem se setkal
hned s několika rodinami, které by mohly
být pokládány za jakousi městskou „elitu“,
jejíž členové vynikali vzděláním, vazbami
k vrchnosti i vstupováním svých členů do
okolních klášterů nad masu duchcovského
obyvatelstva (Oettlové z Greiffenau,
Zessnerové ze Spitzenbergu, Miebesové).
Bylo pro mne velikým a příjemným
překvapením, když jsem zjistil, že podobná
„elitní“ rodina existovala v době barokní
i v Košťanech – jednalo se o Neubery. Jejich
příjmení bylo hojně rozšířeno na obou
stranách Krušných hor, připomeňme
alespoň „umrlčí kámen“ z roku 1685 pod
Židovským vrchem v Dubí, upomínající na
zavraždění Christopha Neubera ze saského
Lauensteinu. Ovšem košťanští Neuberové
byli ve své době skutečná honorace, která
svým společenským postavením převyšovala většinu dalších nositelů tohoto
jména.
Z této rodiny pocházel Anton Franz
Neuber, jenž zastával funkci písaře při
lobkovickém lesním úřadě, potom se stal
lobkovickým pojezdným a lesmistrem.
Podle svědectví Františka CajthamlaLiberté (1868-1936) v rukopise „Historie
dvou selských statků č.p. 6 (dříve běžné
číslo 1) a č.p.7 (dříve běžného čísla 2)
v Malém Újezdě“ z roku 1935, uloženém
v knihovně Regionálního muzea v Teplicích, měl Anton Franz Neuber v Košťanech
jeden statek a druhý v Újezdečku. Avšak
vzhledem k tomu, že hlavním sídlem
Antona Franze Neubera byly Košťany,
vyměnil roku 1752 svůj grunt v Újezdečku
za statek sedláka Martina Troegera v Koš-

ťanech (dnešní Sokolovna). Tuto koupi
potvrdil kníže Ferdinand z Lobkovic,
vévoda zaháňský dne 5. 8. téhož roku.
Neuber tedy od té doby v Košťanech
vlastnil grunty dva. Do finančních poměrů
Antona Franze Neubera nám dává
nahlédnout dokument, sepsaný dne
20.4.1743 v Košťanech, který se mi
podařilo nalézt v řádovém archivu
oseckých cisterciáků v kartonu číslo 418.
Jedná se o Neuberův dlužní úpis (nejspíše
oseckému opatu Jeronýmu Besneckerovi)
na 600 zlatých, půjčených na půl roku.
Zajímavé však pro nás je, že Anton Franz
Neuber připojil vedle svého podpisu
k tomuto dokumentu ještě červenou
pečeť, na níž je vyobrazen jeho úplný znak
s turnýřským helmem, ve štítě je lovecká
trubka, v klenotu vyskakující jelen, vedle
znaku je pak vyryto ještě písmeno
N (Neuber). Podobu erbu Antona Franze
Neubera ukazuje přiložená kresba,
vycházející ze zmíněné pečeti.
Ve stejném fondu jako dlužní úpis
Antona Franze Neubera, ale v jiném
kartonu (číslo 98) se nacházejí informace
o druhém významném členovi této rodiny,
oseckém cisterciákovi Bonifáci Johannu
Neuberovi. Dochovaly se tu jeho listy ze
4.3.1760, 7.3.1760 a 30.8.1762, v druhém
z nich se podepisuje jako nejposlušnější
syn a osecký profes (nikoliv profesor) v latinském originále: „obsequissimus filius
P. Bonifacius Neuber, Oss(ecensis)
Professus“. Co vlastně víme o Bonifáci
Johannu Neuberovi? Podle knihy „Album
ossecense“ se narodil v roce 1711
v Košťanech, obláčku řádového roucha

Žáci šestého ročníku základní školy se pod vedením vyučujících již podruhé
vydali objevit tajemství Košťan dob nedávno minulých. V rámci projektového
dne jsme 15. prosince nainstalovali a obnovili 12 informačních destiček
se zajímavostmi z historie města Košťany. Na každé tabulce je fotografie místa
ve stavu, v jakém byla přibližně před 100 lety a otázka se zajímavostí, kterou
si cestovatelé mohou zodpovědět za pomoci čtečky QR kódu v telefonu.
Umístění jednotlivých zastavení naleznete na webu města. Chtěli bychom
vás touto cestou požádat, abyste si informační destičky nebrali a nekazili
tak radost ostatním.
Mgr. Pavel Vondra
Základní škola Košťany

a Pavel SOBOTKA starší – vzpírání (SK
Vzpírání Teplice). První místo obsadil
Zdeněk Ščasný – fotbal (FK Teplice).
Ladislav Navrátil.

přijal dne 21.3.1731, profesem se stal
12.3.1732, potom studoval dva roky
theologii na cisterciáckém řádovém učilišti
(Bernardinum) v Praze, svou první mši
sloužil 12.10.1738. Bonifác Johann Neuber
pracoval jako klášterní vrátný (fortnýř)
v letech 1739-1746, jako kooperátor
v Mariánských Radčicích v letech 17471748, představeným klášterní kuchyně se
stal pro roky 1749-1757, farním
administrátorem ve Vysočanech pro léta
1758-1764, potom spravoval krásnou
klášterní knihovnu v letech 1765-1768
a následně se na poslední léta svého života
vrátil do Mariánských Radčic, kde dne
13.5.1777 zemřel. Z košťanské rodiny
Neuberů tak pocházel jak významný
lobkovický úředník, tak učený bibliotékář
oseckého kláštera.
PhDr. Jiří Wolf

měsíc:

termín:

název akce a místo konání:

doprovodný program:

duben

30. 4. 2015

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
hřiště TJ Sokol Košťany,
pořadatelé: město Košťany, ZŠ a obě MŠ

od 19 hodin koncert
pořadatel město Košťany

květen

29. 5. 2015

DEN DĚTÍ
hřiště TJ Sokol Košťany,
pořadatelé: město Košťany, ZŠ a obě MŠ

od 19 hodin koncert
pořadatel město Košťany

20. 6. 2015

90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKÝCH ŠKOL V KOŠŤANECH
prostory ZŠ Košťany, Komenského náměstí
pořadatel: město Košťany a Základní škola Košťany

27. 6. 2015

WOODSTOCK KOŠŤANY 2015
zahrada Restaurace Sokolovna Košťany, Mírové nám. 1
pořadatel: Stanislav Červenec – Restaurace Sokolovna

srpen

21. 8. 2015

7. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
hřiště TJ Sokol Košťany
pořadatel: Klub seniorů Košťany, o.s.

září

11. - 13. 9. 2015

TRADIČNÍ KOŠŤANSKÁ POUŤ
Košťany, Komenského náměstí (před ZŠ)
pořadatel: město Košťany

prosinec

19. 12. 2015

KOŠŤANSKÉ VÁNOČNÍ TRHY
Košťany, Mírové náměstí
pořadatel: město Košťany

červen

od 19 hodin koncert
pořadatel město Košťany

Bližší informace viz plakáty na jednotlivé akce. Změna programu vyhrazena!

Jarmila Novotná, předsedkyně kulturní komise

Vážení spoluobčané,
jako občané města Košťany žijeme
v exponovaném místě, které se vždy
v minulosti i v současnosti vždy někomu
z nějakých příčin hodilo.
Ať to byla v minulosti hlavně těžba uhlí,
ochrana ložiska křemence nebo těžba rud
v Krušných horách.
Ještě si pamatujeme na boj, který jsme
museli nedávno podstoupit proti stavbě
spalovací elektrárny na Kamenném
Pahorku a už je tu znovu problém v podobě
těžby lithia na Cínovci. Mělo by jít o těžbu
lithiových písků, které jsou na Cínovci již
uloženy z minulosti a zřejmě následně
o novou těžbu rudy, pro kterou probíhá
geologický průzkum.
Problém pro nás spočívá především
v dopravě lithiových písků a možná i nás-

ledně vytěžené rudy na separační linku,
která by měla být postavena v osadě Dukla
v Újezdečku. Jedná se o značné množství
hmot dopravovaných přes území našeho
města se všemi možnými negativními
dopady na životní prostředí a snížení
kvality bydlení v dotčených místech v blízkosti dopravní trasy.
Studie těžby lithia uvažuje se třemi
variantami trasy automobilové dopravy,
z nichž dvě byly navrženy přes některou
část města Košťany. Při jednáních v minulém roce bylo ze strany dotčených obcí
požadováno, aby výstavba separační linky
byla umístěna ve stávajícím dobývacím
prostoru na Cínovci, ale v současné době
mi není známo, jestli je tato varianta
reálná.
Chtěl bych touto cestou vyjádřit

nesouhlas s vedením trasy dopravy
lithiových písků nebo rudy , ale i hlušiny
přes jakoukoliv část města Košťany. Těžbu
a dopravu lithia zařadíme také jako zvláštní
bod nejbližšího jednání místní organizace
ČSSD v Košťanech s návrhem příslušného
nesouhlasného usnesení.
Ještě bych chtěl dodat, že problémem
se zabývalo už i minulé vedení města
a zformulovalo tři nesouhlasné dopisy
adresované Ministerstvu životního prostředí. Nyní se však proslýchá, že problém
s dopravou lithia pro nás ještě není
zažehnán, proto beru tento článek jako
příspěvek k podpoře zamezení dopravy
lithia přes naše město.
Ing. Ladislav Novák, zastupitel,
předseda MO ČSSD Košťany

Slavíte významné životní jubileum? Chcete zveřejnit přání k tomuto jubileu ve zpravodaji? Napište nám na adresu
k.zpravodaj@seznam.cz. Vaše blahopřání zveřejníme v příštím zpravodaji.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý. Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:

V neděli 15. března 2015

Košťany – u pošty - 13.30 hod.,
Střelná - u točny - 13.50 hod.
………………………………………………………
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
Případné bližší informace :
Po-Pá 9.00-16.00 hod,
tel. 601576270,606550204,728605840
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