Město Košťany připravilo pro rok 2015
celou řadu investic a oprav v rámci svého
majetku. Snažili jsme se investované
peníze rozdělit jednak dle potřeby, ale také
podle lokalit.
Jednou z hlavních investic, která byla
potřebná, je celková rekonstrukce sběrného dvora. Oprava se týkala asfaltového
povrchu, přípojek, máme nové kontejnery,
malotraktor a celou řadu dalších věcí.
Celková rekonstrukce činila necelých 5 mil.
Kč. Město přispělo cca 600 tis. Kč, zbytek se
hradil z dotace. Nový dvůr však také přináší
novou obecně závaznou vyhlášku a přísnější pravidla. Obsluhu sběrného dvora
určitě znáte, je jím Pavel Prokop, od
kterého si město slibuje, že udrží větší
pořádek a řád na sběrném dvoře.
Například bez občanského průkazu není
možné odpad na dvůr vyvážet. Věřím, že
všichni oceníme kulturu prostředí a budeme se chovat k novému sběrnému dvoru
tak, aby takhle pěkný co nejdéle vydržel.
Mzdu pana Prokopa město hradí z dotačních peněz z úřadu práce.
Další oblastí jsou opravy silnic a chodníků. Letos by měla projít proměnou
křižovatka na Kamenném Pahorku, stane
se z ní okružní křižovatka s chodníky,

přechody a novým osvětlením. Dále
chceme opravit ulici Hornickou (silnici
i chodníky vč. nových park. stání), dokončit
opravu ulice Školní. Ve Střelné nás čeká
nový chodník od točny na sídlišti dolů na
konec dnešního chodníku, který jde od
Kapličky. Čekají nás opravy přístupů do
domů, které jsme loni nestihli dokončit,
výměny oken a dveří na všech chodbách
v bytových domech, rekonstrukce chodeb
a dodělání hydroizolací. Se zateplením
čekáme do července/srpna, zda bude
vypsána dotace a zda se městu podaří
předčasně doplatit některý z úvěrů. Pokud
toto nevyjde, začneme zateplovat svépomocí.
Nezapomněli jsme ani na Hampuš. Po
dokončení nové kanalizace z Verneřic ke
3 BD chceme opravit spodní část komunikace a spolu s SVS, a.s. připravujeme
rekonstrukci kanalizace v Zahradní ulici
a vznik nové větve na Hampuš. Stavební
povolení máme, čekáme, zda-li bude v září
vypsána dotace nebo ne.
Došlo konečně i na naše „Kino“. Objekt
by do budoucna měl sloužit jako
společenský sál pro potřeby města,
mateřských škol, základní školy. Měly by
tam probíhat výstavy, promítání doku-

mentárních filmů atd. Letos chceme
kompletně opravit střechu, firma je již
vybrána - zastupitelstvo to musí už jenom
schválit. Dále ještě letos chceme stihnout
hydroizolace, okna a dveře. V zimním
období by měly probíhat opravy uvnitř.
Podařilo se opět dohodnout na příští rok
pracovníky VPP, celkem by jich mělo
pracovat na úseku údržby 20 a 5 pomocných pracovníků u MP v Košťanech.
Dotace spojená se mzdovými prostředky
činí okolo 3 mil. Kč.
Věřím, že valnou většinu oprav zvládneme, pokud by se někde něco nestihlo,
nemějte nám to za zlé. Snažíme se pracovat
co nejlépe a věřte, že hledat motivaci po
pondělním soudu je těžké.
Děkujeme za důvěru, kterou nám všem
(v této těžké době) každodenně vyjadřujete.
Tomáš Sváda, starosta Města Košťany

Město Košťany na svém posledním
zasedání, které proběhlo 11. 5. 2015,
schválilo mimo jiné Obecně závaznou
vyhlášku (OZV č.3/2015) upravující
poplatek za svoz komunálního odpadu.
Pro naprostou většinu obyvatel Košťan
se nic nemění. Každý, kdo má v Košťanech
trvalý pobyt nebo je mladší 18-ti let, je od
poplatku osvobozen.
Povinnost platit nastává majitelům
rodinných domů, staveb pro individuální
rekreaci a bytů, kde není nikdo hlášen
k trvalému pobytu. Vyhláška je zaměřena
hlavně na obyvatele, ale i majitele
nájemních bytů a dalších komerčně

pronajímaných objektů. Pokud je někdo
vlastníkem takovéto nemovitosti, kde
nikdo nemá trvalý pobyt, vzniká majiteli
povinnost platit poplatek za svoz
komunálního odpadu.
Stát, v rámci přerozdělení daní, které
posílá našemu městu, zohledňuje pouze
občany s trvalým pobytem na území města
Košťany. Tím dochází k situaci, že občané s
trvalým pobytem na území města doplácejí
(z rozpočtu města) na skupinu občanů,
kteří zde nejsou hlášeni, ale produkují zde
odpad a neplatí za něj. Tato vyhláška se
snaží tento stav z větší části vyrovnat.
Každý si už musí rozhodnout sám, zda je

pro něj výhodnější stát se občanem Košťan
s trvalým pobytem, nebo si zaplatit
poplatek za svoz komunálního odpadu
a být hlášen k trvalému pobytu někde
jinde.
Pro občany osvobozené od poplatku
(občané s trvalým pobytem a mladší 18-ti
let) nevzniká ani oznamovací povinnost.
Ostatní občané a občané, kteří si nejsou
jisti, ať se obrátí na MěÚ na paní
Pucholtovou nebo na pana starostu
Tomáše Svádu na tel.: číslo 417 568 183.
Tomáš Sváda, starosta města Košťany

V posledních dnech jste jistě byli svědky
kauzy autobusových zastávek u 3 BD
v Košťanech. Řada zastupitelů bývalého,
ale i současného vedení, byla potrestána
„podmínkami“ a někteří i zákazem
činnosti. Je třeba říci, že snaha zastupitelů
ušetřit městské peníze (úspora cca
300.000,- Kč) byla „po zásluze“ potrestána.
Většina se na místě odvolala. Nikdo se

necítí být vinen. Snažili jsme se udělat
dobrou věc pro Košťany, zákon jsme
neporušili a myslíme si, že vnitřní směrnici
také ne. Je nám samozřejmě líto, že
Košťany jsou takto propírané v médiích, ale
oznamovatelé z řad opozice to určitě
„ocení“. Věříme, že pánové, kteří odcizili
dokumenty z archivu města, se nad sebou
zamyslí a všechny odcizené originály vrátí,

Informace v článku jsou orientační, celé znění vyhlášky
OZV 3/2015 je na stránkách města.

tak abychom mohli doložit průběh zakázky
u krajského soudu a dokázat naši nevinu. Je
to nepříjemná situace pro všechny, ale
věříme v dobrý konec.
Tomáš Sváda, Zbyněk Král, Ing. Ladislav
Novák, Jaroslav Trsek, Ing. Milan Martinec,
Mgr. Milan Sanitrik, Jarmila Novotná, Ing.
David Ryč, Jitka Šátková, Bohumír Daněk

V pondělí 2. 6. byl znovu otevřen sběrný dvůr ve Smetanově
ulici. V průběhu jara došlo k rekonstrukci haly, kde bylo
vybudováno zázemí pro obsluhu, dále se upravily vnější prostory
tak, aby odpovídaly nárokům na sběrné místo. Sběrný dvůr je
určen výhradně občanům města Košťany, kterým nabízíme své
služby zdarma. Nepos-kytujeme komerční služby pro firmy. Po
předložení občanského průkazu a zaevidování množství odpadu
zde můžete odložit velkoobjemový odpad (např. nábytek), sutě,
vysloužilé pneumatiky, dřevo, bioodpad, sklo, plasty, papír, kovy
a vysloužilé elektrospotřebiče.

Otevírací doba sběrného dvora
Pondělí

13:00 - 16:00

Úterý

9:00 - 12:00

Středa

Zavřeno

Čtvrtek

14:00 - 17:00

Pátek

Zavřeno

Sobota

9:00 - 12:00

Neděle

Zavřeno

Poskytnutí první pomoci
Hlídka MP Košťany při objížďkové činnosti
spatřila muže, který seděl u domu na
schodech a byl malátný. Strážníci se muže
zeptali, jestli se cítí dobře, přičemž si všimli,
že muž má tržnou ránu na hlavě a další
menší oděrky. Muž strážníkům sdělil, že se
mu zamotala hlava a upadl. Hlídka na místo
ihned přivolala záchrannou službu. Do
jejího příjezdu hlídka poskytla muži první
pomoc a ošetřila mu tržnou ránu na hlavě.
Nezletilí v soukromém objektu
Hlídka MP Košťany přistihla 4 nezletilé
osoby v soukromém objektu při
poškozování cizího majetku. Strážníci
vyrozuměli rodiče nezletilých, kteří si je
následně vyzvedli na služebně MP.
Poškozování majetku města
Strážníci zadrželi dvě osoby při páchání
trestného činu, poškozování majetku
města.Tyto dvě osoby byly zadrženy
hlídkou MP a následně předány Policii ČR.
Žena v podnapilém stavu
Hlídka přijala oznámení o ženě, která leží
na pozemní komunikaci ve Střelné na točně
a je zřejmě v podnapilém stavu. Po příjezdu
na místo strážníci ženě pomohli vstát.
Jelikož žena byla v silném podnapilém

stavu a při pádu se lehce poranila, hlídka na
místo raději přivolala záchrannou službu,
ta ženu následně převezla do nemocnice.
Ještě se událo
Strážníci za asistence SKPV a PČR pomohli k
dopadení pachatelů trestné činnosti
krádeže dřeva.
Strážníci zajistili odstranění 5 použitých
injekčních stříkaček.
Během noční služby si strážníci všimli
dokořán otevřených dveří u vozidla Škoda
Superb. Hlídka vyrozuměla majitele, který
si následně své vozidlo zkontroloval a zabezpečil. Díky své pozornosti hlídka
zabránila případnému odcizení tohoto
vozidla.
Strážníci přijali oznámení, že ve Střelné u
panelového domu je zmije. Hlídka po
příjezdu na místo vyrozuměla SDH Košťany,
kteří přijeli na místo a postarali se o odchyt
této zmije.
Podíleli jsme se na těchto akcích
Noc s Andersenem - strážníci zajišťovali
dohled nad touto akcí, kterou pořádala ZŠ
a SRPŠ.
Čarodějnice - strážníci zajišťovali bezpečnost průvodu městem a následný

monitoring této akce, kterou pořádalo
město Košťany.
Závod Míru - strážníci byli Dopravním
inspektorátem města Teplice požádáni
o spolupráci při uzavření vedlejších
komunikací ve městě Košťany, kterým
"Závod Míru" projížděl. Strážníci společně
s dohledovou službou pomohli zajistit
klidný průběh tohoto cyklistického
pelotonu.
Beseda se seniory - strážníci již pravidelně
poseděli s našimi seniory a pohovořili
s nimi na různá témata o bezpečnosti - jak
zabezpečit svůj byt, podomní prodej, jak se
chovat v silničním provozu a bezpečnost na
internetu.
Statistiky
Strážníky bylo odchyceno 19 psů. Přijaté
oznámení o 7 sražených srnách a 1 praseti.
Zajišťování a usměrňování dopravy u 5 dopravních nehod. Asistence na 4 přestupkových komisích. Narušování občanského
soužití ve 4 případech, které bylo vyřešeno
smírem. Zajištění odstranění 1 autovraku.
Zadrženy 2 osoby v pátrání. Zadržena
1 osoba v mezinárodním pátrání.
Str. Barbora Linková

2. duben, den, kdy si připomínáme
narození slavného dánského pohádkáře
Hanse Christiana Andersena (2. 4. 1805,
Odense), byl stanoven Dnem dětské knihy.
V souvislosti s tímto svátkem se zrodila
akce, nyní již minimálně evropského
formátu, s názvem Noc s Andersenem,
které se každoročně účastní také děti z naší
košťanské školy.
I letos se k nocování z 27. na 28. března
pod vedením p. Jany Morkesové, Katky
Fridrichové, Evy Kočové a Jany Walterové
sešlo bezmála čtyřicet žáčků. Děti ve stáří
od první do třetí třídy se pobavily
množstvím dobrodružství a zábavně
naučných činností, které pro ně kromě
pedagogů vymysleli i obětaví a nápadití
rodiče a sourozenci. Nocležníci si
pohovořili o osudech a odkazu H. Ch.
Andersena a ukázkami z knih si připomněli i
českého spisovatele Jana Drdu, který by
letos oslavil sté narozeniny. Poté se vydali
na napínavou cestu za pokladem, provázenou opravdovými bytostmi z pohádek,

které nekompromisně vyžadovaly přesné
plnění úkolů od dětí i dospělých. Odměnou
cestovatelů byla truhlice naplněná sladkostmi a vuřtíky, které si po krátkých
potížích se zapalováním ohně opekli na
školní zahradě. Po setmění všichni odešli
do zázemí školy, kde byly pro děti
připraveny další oblíbené aktivity, jako
například pobyt v knihovně se soutěžemi
a čtením v pohádkových knížkách,
vlastnoruční výroba pizzy, zpívání s kytarou
nebo závěrečná stezka odvahy s přízračným osvětlením svíčkami. Když se
školáčci ještě „dorazili“ zbytky pizzy
a dobrotami z domova, šli se prospat do
svých pelíšků.
Ráno bylo ve znamení balení spacáků
před výtečnou snídaní většinou od
maminek a babiček - skvělých pekařek,
které nám upekly hromadu dobrot.
Nakonec se děti i dospělí rozcházeli
s úzkýma očima, ale širokými úsměvy na
tvářích a přáním, aby se nám každý ročník
“Andersena“ vydařil tak, jako ten letošní.

Ráda bych vyjádřila zvláštní poděkování
Městské policii města Košťany, jmenovitě
strážníkům paní S. Pejcharové, panu
R. Vasmerovi a p. Pavlu Riedererovi, kteří
nám po dobu pobytu venku ochotně
pomáhali a dohlíželi na naši bezpečnost.
Děkuji také rodině Vlasatých, Rezkových,
Engelmanových, Tichých, Krňanských,
M. Hlavsovi se sestrou a všem úžasným
pekařkám snídaní (příště prosím přiložte
recepty).
Jana Morkesová

Pomalu se nám blíží konec školního roku
a všichni žáci se již těší na prázdniny. Ti
nejlepší žáci z 2. stupně základní školy však
ještě před prázdninami strávili ve společnosti našich přátel ze Slovenska Týden
dětských radostí. V letošním roce připadl
tento týden na termín 25. 5. - 29. 5. 2015.
Naši přátelé k nám přijeli v pondělí 25.
května a týden plný výletů a zábavy mohl
začít. Poté co se zabydleli ve školní
tělocvičně a posilnili chutným jídlem,
vyrazili jsme na návštěvu do Obory ve
Mstišově. Zpočátku jsme se sice trochu
obávali tmavých mraků nad našimi
hlavami, ale počasí nám vydrželo. V oboře
nás přivítala místní zvířátka, která někteří
naši odvážlivci nakrmili. Po krmení jsme si
opekli buřty, projeli se na koni, zaskákali si
na trampolíně a skákacím hradu a ti
stateční si zastříleli na terč. Večer byl ve
znamení seznamování. Žáci naší školy se
opravdu skvěle připravili, zajistili hudbu
a občerstvení pro své přátele.
Úterý 26. května jsme strávili za
hranicemi. Autobusem jsme se vydali do
sousedního Německa a navštívili jsme
krásné město Drážďany. Prošli jsme si
historické centrum a nafotili mnoho
krásných fotografií. Všichni však už byli
netrpěliví, jelikož se těšili na slíbené
občerstvení a hlavně nákupy. Zbytek
odpoledne byl věnován utrácení peněz.
Každý si jistě v oblíbené nákupní ulici
Prager Strasse vybral to své a domů
neodjížděl s prázdnou.
Ve středu 27. května nás vyučující vzali s
sebou do Hřenska. Během turistického

výletu jsme vystřídali celkem 10
dopravních prostředků - autobusy, vlaky,
přívoz, lodičky, a dokonce i lanovku. Pro
všechny byl tento den nezapomenutelný.
Za odměnu na nás na Mezní louce
v místním občerstvení čekal chutný oběd zelňačka, řízek s brambory. Na zpáteční
cestě jsme si ještě v Ústí nad Labem stihli
vyjet lanovkou na Větruši. Počasí nám
přálo, i když bylo poměrně chladno. Na
turistický výlet však bylo ideální počasí.
Na čtvrtek 28. května jsme naplánovali
návštěvu dalšího krásného města, a to
našeho hlavního města Prahy. Naši přátelé
ze Slovenska projevili zájem svézt se
metrem, a tak nás řidič autobusu vyložil
v Holešovicích a odtud jsme jeli metrem na
Malostranské náměstí. Odtud jsme
pokračovali na Pražský hrad, prohlédli jsme
si Zlatou uličku. Svůj hlad jsme utišili
u McDonalda a odtud jsme pokračovali na
Karlův most a naše cesta po historických
památkách končila na Václavském náměstí,
kde jsme opět měli příležitost dokoupit
dárečky pro sebe a naše blízké.
Pátek 29. května byl naším posledním
společným dnem. Dopoledne jsme strávili
soutěžením, kdy se k nám přidali všichni
žáci druhého stupně. Sportovní stanoviště
měli na starosti naši vyučující. Po splnění
všech zvolených disciplín jsme se vydali na
procházku po blízkém okolí a dozvěděli
jsme se také něco k historii. Odpoledne už
bylo volnější. Společně s našimi přáteli
jsme se vydali na naše fotbalové hřiště, kde
byl pro děti připraven Dětský den. Děti si
mohly zasoutěžit v různých disciplínách,

měly zmrzlinu a pití zdarma. Zájemci si
zaskákali na nafukovacím hradě, zajezdili si
na koních. Vše bylo doprovázeno hudbou.
Týden dětských radostí se nám nachýlil
ke konci a večer se naši přátelé ze
Slovenska opět vraceli vlakem domů.
Týden se velice vydařil. Všichni jsme se
báječně bavili. Děkujeme tímto všem
vyučujícím, kteří zajišťovali průběh tohoto
týdne. Děkujeme také naši paním
kuchařkám. Velké poděkování patří všem
sponzorům, kteří nám pomohli zajistit
jednotlivé výlety.
Mgr. Jana Lichtenbergová

V úterý 12. 5. 2015 se dívky z 7., 8. a 9. třídy vydaly na cestu
k Mladé Boleslavi, do Dolního Bousova.
Na hřišti v Dolním Bousově se sešly nejlepší dívčí týmy
Ústeckého, Středočeského, Libereckého a Královehradeckého
kraje, mezi nimi i domácí, kteří zapojili svůj vlastní tým. Náš tým
se po třech zápasech umístil na krásném 3. místě, když jediná
skórující Adéla Hrdličková nastřílela 7 gólů.

Zápasu se účastnily tyto hráčky: Adéla Hrdličková, Andrea
Gabrielová, Kristýna Michalková, Gabriela Navrátilová, Monika
Hrdličková, Daniela Pejšová, Nikola Fedáková, Gabriela Kočová,
Jana Sobotková, Vendula Žitňanská a Barbora Jeřábková.
Vladimír Macháček (8. třída)

TABULKA ZÁPASŮ

ZŠ Dolní
Bousov

ZŠ Hradec
Králové

ZŠ, Studenec,
okres Semily

ZŠ
Košťany

Skóre

Body

Umístění

ZŠ Dolní Bousov

x

0:3

3:4

2:3

5

0

4

ZŠ Milady
Horákové, Hradec
Králové
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Vážení rodiče,
až budete číst tento článek, bude již za
námi „Týden dětských radostí“. Jedná se
o spolupráci naší školy a spřátelených
škol a měst Košťany nad Turcom a Valaliky na Slovensku. Každé tři roky hostí
jedna ze škol žáky těch ostatních. Letos
vyšla řada na nás a tak od 25. května do
29. května proběhly dny dětských
radostí u nás v Košťanech. Byl to již pátý
ročník a já doufám, že za podpory vedení
měst to nebude jistě setkání poslední.
Připravili jsme pro děti krásný a náročný
program. Výlety do hlavního města
Prahy, Drážďan a Hřenska byly jen tou
třešničkou na dortu. Důležité je hlavně
to, že se naše děti a děti ze Slovenska
rády potkávají a navazují nová přátelství.
Chtěl bych poděkovat všem sponzorům,
kteří tuto akci podpořili, pracovníkům
školy, kteří nezištně a bez jakékoliv
náhrady zajišťují přepravu žáků, jejich
doprovod na jednotlivých akcích, jejich
stravování. Za to jim patří můj velký dík.
Letošní „Týden dětských radostí“ není
jedinou akcí, která nás čeká. Tou druhou
je 90. výročí otevření školy. Oslavy proběhnou 20. června 2015. Všichni, kteří
sponzorsky přispěli, podpořili obě akce „Týden dětských radostí“ i oslavy školy
a budou uvedeni na webových stránkách
školy a v almanachu školy, který bude při
příležitosti oslav vydán. Zveme Vás tedy
na den otevřených dveří a školní
akademii 20. června 2015. Škola bude
otevřena od 10 hodin a akademie
proběhne od 14 hodin v tělocvičně školy.
K vidění budou fotografie z dávných dob,
kroniky školy a také některé dochované
záznamy třídních výkazů.

Při této příležitosti bych se rád
pochlubil několika úspěchy, kterých jsme
dosáhli. Naše děvčata se letos
probojovala do republikového semifinále v dívčí kopané Coca-cola Cupu. Co
mě však jako ředitele malé školy těší
nejvíce, jsou výsledky našich žáků
v jednotlivých předmětových olympiádách. Snad tu největší radost mi udělalo
to, že devět žáků II. stupně se
probojovalo do okresního kola Matematické olympiády, kde obsadili 8. a 14.
místo – po odečtení žáků víceletých
gymnázií to je místo 3. a 8. Dále mě
potěšilo, že naši nejlepší žáci z pátých
a devátých tříd se umísťují na předních
místech v přijímacích zkouškách. Za vše
hovoří SMS jedné matky. Cituji „Pane
řediteli, oznamuji Vám, že Váš žák dosáhl
13. místa v přijímacích zkouškách na
nejprestižnější gymnázium v okrese. Je
vidět, že jde z kvalitní školy“. Já jen
podotýkám, že se jednalo o 13. místo za
140 uchazečů a přijato bylo 30 žáků.
Všichni žáci 9. třídy se také dostali na
zvolené střední školy, kde se umísťovali
též v první desítce při přijímacích
zkouškách. Jiní byli přijati na základě
svých výsledků ze ZŠ.
Chci vás také informovat o tom, jak
jsme zajistili bezpečnost vašich dětí ve
škole. Podařilo se nám vylepšit stávající
moni-torovací systém v součinnosti
s lidským faktorem. Ve foyer při vstupu
do školy byla vybudována recepce. Její
pracovnice eviduje všechny návštěvy,
podává informace a je nápomocna
návštěvám i rodičům. Velmi mile mě
překvapil fakt, že si většina rodičů nové
uspořádání a změnu v přístupu do školy
chválí. Jsem rád, že se nám záležitost

bezpečnosti dětí podařilo ve spolupráci
s městem, panem starostou a Úřadem
práce v Teplicích vyřešit ještě dříve, než
zareagovalo Ministerstvo školství, které
na zajištění bezpečnosti vyčlenilo pro
jednotlivé školy asi 20 – 40 tisíc. (Po
známých případech napadení žáků,
učitelů a dokonce i vražd nevinných
dětí).
Zajištění bezpečného prostředí pro
žáky i pracovníky školy je i tématem
mého projektu v pilotním studiu České
školní inspekce a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky,
Kompetence III. Do projektu jsem byl
vybrán jako jeden z dvaceti ředitelů
Ústeckého kraje. Studiem si zvyšuji svoji
odbornost a doufám, že získané
vědomosti a zkušenosti budou přínosné
pro naši školu a zejména pro vaše děti,
naše žáky.
Mgr. Milan Sanitrik
ředitel školy
Vedení školy děkuje všem sponzorům
„Týdne dětských radostí“ a oslav 90.
výročí otevření školy.
Město Košťany, Alpin Mont Servis s.r.o.,
Pavel Špaček - ELIN, Pension Prameny
www.pensionprameny.cz, PORT –
tepelná technika s.r.o., Ing. Stanislav
Civín, Zdeněk Greineder – Sportservis,
Milan Šerl - Obkladačské práce,
Autobusová doprava Jaroslav Sláma,
Prestigephoto – Miroslav Pekárek,
Květiny u pošty – Eva Dvořáková,
Mírové náměstí. 252, Košťany, Stanislav
Červenec – Sokolovna Košťany

Mateřská škola Motýlek Košťany – Střelná
pořádá ve spolupráci s městem Košťany oslavu
60. výročí svého založení. Zveme všechny
občany na prohlídku MŠ, a to 19. června 2015
od 8.00 hod. do 11.30 hod. a dále od 14.00
hod. do 15.00 hod. - Den otevřených dveří.
Během dopoledne mohou návštěvníci
zhlédnout veškeré aktivity dětí včetně jejich
skotačení na skákacím hradu.
V pátek 19. 6. od 15.00 hod. vystoupí naše
děti se svým programovým pásmem -

vystoupení je veřejné, tak se přijďte na nás
podívat. Dne 20. 6. 2015 předvedou děti z naší
mateřské školy část svého programu při
oslavách 90. výročí ZŠ v Košťanech.
Začátek slavnostní akademie je od 14.00
hod. Všichni jste srdečně zváni k účasti na
našich významných oslavách.
Křikavová Irena, ředitelka MŠ

Ve středu 6. 5. 2015 se v Mateřské škole Motýlek ve Střelné
sešly maminky se svými dětmi, aby netradičně oslavily Den
matek. Maminky společně se svými dětmi vyráběly přáníčka
nebo tvořily obrázky. Kreslily, stříhaly, lepily a zdobily své
výrobky z předem připraveného různorodého materiálu.
Zároveň si vyzkoušely role „učitelka – dítě“, i když někdy bylo
těžké poznat, kdo je kdo. K příjemné atmosféře určitě také
přispělo malé pohoštění. Hotové výrobky jsou vystavené
v šatně mateřské školy.
Děkujeme všem maminkám a dětem, kteří se našich
Výtvarných dílniček zúčastnili.
Návštěva hasičů v MŠ Střelná
Krušková Alena, učitelka

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.

Pokud byl fotbalový podzim TJ Sokol
Košťany pro naše muže neúspěšný, jaro se
postupem času začalo měnit v katastrofu.
Jaro nám připravilo nemilé překvapení,
které započalo v zimní přestávce zraněním
hráče Matašeho. Zdravotní potíže se
nevyhnuly také Dickovi, který podstoupil
operaci kýly a Kubíkovi, jež odstoupil po
operaci kotníku. Úpadek týmu podpořili
hráči Trumpus a Janoušek, kteří jednoduše
přestali na fotbal chodit. Demolici poté na
hřišti dokončili hráči Brné, kteří naše muže
porazili ostudným výsledkem 9:0. V zápase
jsme v důsledku zranění přišli o hráče Mleje
a Zavrtala. Hráč Koutný byl navíc potrestán
červenou kartou, což pro něj znamenalo
stop na 5 zápasů.
V půlce dubna tak náš klub stál před
těžkým rozhodnutím, zda-li pokračovat,
nebo se ze soutěže odhlásit. Ostuda
z podobného postupu a pro klub téměř
likvidační pokuta 70 000 Kč nás přiměly

k dohrání letošního ročníku s týmem
dorostu. Víme, že se ze strany kluků jednalo
o svým způsobem oběť, jelikož se náš
dorostenecký tým dostal před nerovné
soupeře, ale o to více si zaslouží poděkování
za statečný boj.
Jak je známo, katastrofy nechodí po
horách, ale po lidech, a proto jsem několik
bezesných nocí prožil i já. Celý oddíl po
velkou část jara sžírala finanční nejistota,
když se nám nedostávalo ani základních
finančních prostředků na provoz, což jsem
musel nakonec vyřešit osobní půjčkou ve
výši 140 000 Kč na pokrytí nákladů na náš
provoz. Dodnes vlastně nevíme, s jakým
obnosem budeme hospodařit a, to i přes
fakt, že jsme se do konce května museli
přihlásit do příštího ročníku.
Naším úkolem je připravovat a plánovat soustředění a turnaje pro všech
našich 110 hráčů ve všech věkových
kategoriích, musíme udržovat v provozním

stavu hřiště včetně kompletního zázemí, což
samo o sobě není žádná legrace a přitom
jsme v současné době nuceni řešit
existenční potíže. Osobně doufám, že se
naše situace v dohledné době zlepší,
abychom nemuseli přijímat žádná razantní
omezení naší činnosti.
Pavel Prokop
starosta Sokola Košťany
Poznámka předsedy RR: V mezičase mezi
napsáním článku a vydáním zpravodaje
došlo k přidělení dotace sportovnímu klubu
TJ Sokol Košťany. I přesto, máte-li tu
možnost a chuť, pojďte podpořit náš
fotbalový oddíl. Staňte se sponzory
největšího sportovního oddílu v Košťanech, který mimo jiné úspěšně bojuje ve
všech dětských a juniorských soutěžích.
Tato podpora má smysl.
Pavel Vondra
učitel, předseda redakční rady KZ

Jak jste si v minulém vydání Košťanského zpravodaje mohli přečíst, událo se
v našem sboru mnoho věcí. Jednou z nich
byla změna vedoucího kolektivu mladých
hasičů a vedoucích družstev. Od začátku
roku jsme se pravidelně scházeli v naší
klubovně, kde jsme dětičky připravovali na
první soutěže.
Prvním závodem pod novým vedením
byl 28. 2. zimní sraz v Hostomicích, Na
programu dne byl upravený závod
požárnické všestrannosti, kde na cca 2km
dlouhé trati čekalo na naše děti celkem
7 disciplín – zdravověda, střelba ze
vzduchovky, hod špalíkem, topografie,
požární ochrana, plastika (stavba z přírodních materiálů) a vaření, kde si naše děti
připravily česnečku a grilované masíčko
s bramborem, cibulkou a slaninou. Do této
soutěže jsme přihlásili 1 družstvo mladších a
jedno družstvo přípravky. Po splnění všech
disciplín naše přípravka obsadila 3. místo
a mladší nakonec obsadili 4. místo.
Druhým závodem byl branný závod
v Háji u Duchcova. I přes to, že se nám
někteří z našich dětí kvůli nemoci omlouvali
těsně před odjezdem, vyslali jsme na start
jedno družstvo přípravky, jedno družstvo
mladších, které bylo doplněno jedním
soutěžícím ze Světce a jedno družstvo
starších, které bylo doplněno dvěma
závodníky z Modlan. Na závodníky čekala
cca 3km dlouhá trasa se sedmi zastávkami
(střelba, topografie, hod na cíl, zdravověda,
požární ochrana, rozvinutí hadice na cíl
a spojování a motání hadic). Po absolvování
všech disciplín nakonec naše přípravka
obsadila 19. místo, mladší 9. místo a starší
ukončili závod na 5. místě. Jedno prvenství
jsme si ale nakonec přeci jen odvezli.
V soutěži byl vyhlášen nejmladší účastník
celé soutěže, a tím byl náš Marek Šaber.
Další závod nás čekal v neděli 3. 5. a to

Lhenický dvojboj, který byl spojen s 1. kolem Stimax cupu. Ve Lhenickém dvojboji za
náš sbor nastoupilo jedno družstvo
mladších, na které čekal běh na 60m
s překážkami a následně požární útok. Ve
Stimax cupu (běh na 60m s překážkami) náš
sbor reprezentovalo 7 mladších a 3 starší
závodníci. Na běh 60m s překážkami měl
každý závodník 2 pokusy, přičemž se počítal
ten lepší. Jako první a jediná nastoupila
v kategorii mladší dívky (6 – 11 let) Lucka
Štraicherová (40,89s - 19. místo). V kategorii
mladších chlapců nastoupilo z našeho sboru
6 závodníků. Tomáš Státník (152,45s - 49.
místo), Tonda Svoboda (70,16s - 47. místo),
Pepa Kroupa (60,56s – 46. místo), Péťa
Engelmann, (33,16s - 26. místo), Jindra
Svoboda (42,05s – 41. místo) a Honza Žížala
(27,50s – 15. místo). V kategorii starších
dívek (11 – 15 let) nás reprezentovaly dvě
závodnice, a to Sára Klejnová (27,60s - 39.
místo) a Kamila Štraicherová (23,40s – 34.
místo). V kategorii starší chlapci (11 – 15 let)
nastoupil Milan Štraicher, který se umístil
na 37. místě s časem 29,69s. Po odběhnutí
60m s překážkami následoval pro mladší
kategorii požární útok, kde našim
závodníkům nevyšlo našroubování koše,
a tak ukončili útok na 6. místě s časem
57,66s. Po sečtení všech disciplín (4 nejlepší
časy v běhu na 60m s překážkami a požární
útok) skončili naši závodníci na 7. místě. Na
závěr byla vyhlašována nejmladší dívka
a nejmladší chlapec Lhenického dvojboje.
Nejmladším chlapcem byl náš Tomáš
Státník, který dostal plyšáka.
Následující sobotní dopoledne (9. 5.)
bylo pro naše děti opět soutěžní. Tentokrát
jsme vyrazili do Měrunic, kde na nás čekala
soutěž o pohár starostky obce. Jelikož jsme
měli opět velkou marodku, sestavili jsme
pouze družstvo starších. Soutěžilo se pouze
v požárním útoku a každý tým měl dva

pokusy. Jako výsledný čas se počítal ten
lepší. I přesto, že jsme do starších zapojili
jednoho člena naší přípravky a 4 členy
z mladších, jsme útok provedli velmi dobře.
Nakonec nám to stačilo na 4. místo
s výsledným časem 50,45s.
I nedělní dopoledne 10. 5. bylo pro nás
soutěžní. V poháru ředitele HZS Teplice byla
připravena štafeta 4×60 metrů a požární
útok na hřišti u Základní školy Buzulucká. Do
soutěže jsme přihlásili družstvo mladších,
pro které tento závod byl zároveň
závěrečným kolem hry „Plamen“. Jako první
se běžela štafeta 4x60m. První pokus si
zaběhly menší dětičky a ukončily pokus
s časem 2:02:35s. Na druhý pokus jsme
zvolili nejlepší možnou sestavu, která si
časem 1:19:10 zajistila 4. místo v dosavadním průběhu soutěže. Následovala
královská disciplína – požární útok. Po
nastříkání obou terčů se časomíra zastavila
na čase 48,25s. Tento čas nás v požárním
útoku zařadil na 2. místo a my s napětím
sledovali další družstva, která běžela po nás.
Nakonec dal lepší čas pouze tým ze Lhenic,
a tak jsme se mohli radovat ze 3. místa
v požárním útoku. Po sečtení obou disciplín
jsme nakonec (díky tomu, že jsme měli lepší
čas na požárním útoku) obsadili nádherné
3. místo z konkurence 10ti týmů. Jak jsem již
zmiňoval, tento závod byl i závěrečným
kolem celoroční činnosti. Ze zahájení, které
proběhlo na podzim loňského roku, měly
děti dosavadní umístění na 6. místě. Díky
těmto krásným výkonům jsme se posunuli
na 4. místo.
Pokud máte zájem přidat se k nám,
scházíme se ve středu a ve čtvrtek od 16:00
v požární zbrojnici. Pro více informací
volejte na tel. 722 674 326 (J. Šaršoun)
Jan Šaršoun
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Den dětí - Nácvik požárního útoku

Den dětí - Přesnost v podání slovenských "Košťanců"

Dne 14. května oslaví 50. narozeniny
zakládající člen F.C. Louka Košťany ČOS
Pavel „Nerv“ ČOČEK. Za Louku Košťany
debutoval v jejím prvním oficiálním utkání
14. 7. 1988 v sálovém fotbalu v hale VS
Teplice v přátelském utkání F.C. Louka
Košťany – Svéráz Teplice 2:6. Za
košťanskou Louku celkem v sálovém a malém fotbalu odehrál 173 utkání, vstřelil 43
branek, zaznamenal 54 asistencí, neproměnil jednu penaltu, udržel jedno čisté
konto, inkasoval 47 branek, jednou byl

vyloučen a dvě branky vsítil do vlastní sítě.
Za konkurenční SC Rozmetadlo Košťany
debutoval 24. 6. 1995 v Ohníči v Ohníčském turnaji v utkání SC Rozmetadlo
Košťany – TJ Baník Osek 0:2. V minulosti
gólman v kopané TJ Sokol Košťany.
Dne 25. května oslaví 50. narozeniny
další zakládající člen F.C. Louka Košťany
ČOS Vladimír „Baťa“ ŽELINSKÝ. V Louce
debutoval 23.10. 1988 v 1. Teplické lize
sálového fotbalu v hale Sklotasu Teplice
v utkání F.C. Louka Košťany – Tatra Želénky

1:4. Celkem sehrál 31 utkání, vstřelil jednu
branku, na čtyři nahrál a neproměnil jednu
penaltu. Za rivalské SC Rozmetadlo odehrál
32 utkání a vstřelil jednu branku. Za
Rozmetadlo měl premiéru 10. 6. 1990
v Letní lize sálové kopané v hale Sklotasu
v Teplicích v utkání SC Rozmetadlo Košťany
– Stínadla Teplice 1:12. Dříve také
fotbalista TJ Sokol Košťany.
Oslavencům srdečně blahopřejeme.

Již patnáct let se v rámci své práce
v duchcovském muzeu pokouším sepisovat
staré, zapomenuté nápisy z celého
teplického okresu, které byly vytesány,
odlity nebo namalovány před rokem 1800.
Až do letošního dubna jsem marně hledal
nějaký starý nápis z okolí Košťan, přestože
počet inskripcí z Teplicka, které jsme
sepsali společně s archeologem Michalem
B. Soukupem se už blíží čtyřem stovkám
a zahrnuje nápisy na sochách, zvonech,
náhrobcích, epitafech a obrazech ze
14.- 18.století. V dubnu tohoto roku mne
však navštívil Ing. Zdeněk Zícha a přinesl mi
nečekanou a pro mne radostnou zprávu.
Při výkopových pracích v Hampuši se
podařilo jeho synovi objevit zlomek soklu,
na kterém byla patrná nějaká písmena.
Ing. Zícha mi přinesl fotografii, nad kterou
jsem zajásal, přestože na soklu bylo jen
dvanáct čitelných písmen ve třech řádcích
HAT : [---] / ER·PA[---]/ BERNA[---]. Na
nápis jsem se následně v doprovodu Ing.
Zíchy a Vladimíra Bittersmanna z Jeníkova
zajel podívat, změřili jsme sokl i výšku
písmen. Podle typu písma, které je
označováno jako kapitála i některých
dalších vnějších znaků (jaké představuje
tzv. křesťanské „A“ s lomeným břevnem
apod.) jsem odhadl, že nápis pochází

pravděpodobně z 18. století a zapadá tedy
do našeho soupisu. I z takto zlomkovitého
nápisu bylo možno usuzovat na to, že šlo
o památku, kterou nechal postavit jakýsi
Bernard. Podle zápisů v jeníkovských
matrikách jsem se domníval, že by mohl
být objednavatelem soklu buď Bernard
Träger z Košťan připomínaný v souvislosti
s křty a pohřby svých dětí ve třicátých
a čtyřicátých letech 18. století, nebo
Bernard Sander ze Střelné, působící
přibližně ve stejné době. Ukázalo se však,
že skutečnost je jiná. Při vyřizování
jednoho badatelského dotazu v muzeu
jsem listoval starými duchcovskými
novinami „Duxer Zeitung“ a podivuhodná,
šťastná náhoda mne přivedla k tomu, že
jsem v zářijovém čísle z roku 1922 nalezl
přepsaný celý nápis, který provázel tento
kříž stojící na staré cestě z Košťan do
Mlýnů. Podle téhož zdroje bylo na přední
straně soklu napsáno „Zur Ehre Gottes“
(Ke cti Bohu) a k této inskripci pak byla
dodatečně (téměř jistě až v 19. nebo 20.
století) vytesána ještě německá báseň.
Ovšem na zadní straně soklu se nacházel
tento nápis: HAT LASEN ERPAVEN
BERNARDVS WVDEMAN AVS STRAHL
A(nn)o 1783 (Nechal postavit Bernard
Widemann ze Střelné roku 1783).

V jeníkovské matrice se lze dočíst, že
v listopadu 1756 dal pokřtít v tamním
kostele sv. Petra a Pavla nějaký Bernard
Widemann ze Střelné se svou ženou Terezií
dceru jménem Marianu. Při křtu asistoval
jeden z příslušníků významné košťanské
rodiny Neuberů, o které jsme psali
v minulém Košťanském zpravodaji. Jestli
však šlo v případě tohoto Bernarda
Widemanna skutečně o objednavatele
křížku zmíněného v nápise a byl-li v nějakém příbuzenském poměru k slavnému
medailérovi Antonínu Františku Widemannovi ukáže až další bádání.
PhDr. Jiří Wolf

Ladislav Navrátil

V únoru 1990 byl v Sokolovně
v Košťanech založen sportovní klub sálové
a malé kopané SC Rozmetadlo Košťany,
který byl poté zaregistrován v Československém svazu sálového fotbalu a na
ministerstvu vnitra. Oddíl zanikl v roce
2003, kdy někteří hráči ukončili aktivní
činnost, či přestoupili do konkurenční
Louky Košťany a většina do dnes již také

neexistujícího klubu Bum Bum Teqila Ráj
Košťany...SC Rozmetadlo ve své historii
sehrálo celkem 682 utkání, 197 vyhrálo,
85 remizovalo, 400 prohrálo při skóre
1260:2135. Nejvíce utkání odehráli hráči
Jaromír Navrátil – 547, Jan Tischer - 411 a
Pavel Žitňanský – 406. Mezi největší
úspěchy SC Rozmetadla ve své historii patří
1. místo na KOŠŤANSKÉM POUŤOVÉM

POHÁRU v letech 1992,1993 a 1999. První
utkání v historii SC Rozmetadlo bylo
přátelské utkání v malé kopané v Drahkově
18.3.1990 kdy naši hráčí prohráli s FK
Nůžky Drahkov hokejovým výsledkem 4:7
(3:5), jedním z posledních zápasů bylo
košťanské derby s F.C. Louka Košťany ze
dne 8.5.2003, kdy se oba týmy rozešly
smírně 1:1.
Ladislav Navrátil

Vážení čtenáři,
blíží se nám letní prázdniny, a tak neváhejte přihlásit své děti na příměstské tábory, které nabízíme i pro letošní rok. Nabízíme Vám tři
možné termíny: 20. – 24. 7. 2015 Indiánské léto, 27. – 31. 7. 2015 Na pytlácké stezce a 17. – 21. 8. 2015 Cesta kolem světa.
Každý tábor probíhá vždy PO – PÁ od 8 – 16hod. CENA: 650,-Kč
(cena je stanovena na celý týden, včetně vstupů a dopravy).
Zbývají již poslední volná místa!
Od 1. června se děti mohou přihlašovat také na zájmové útvary
pro školní rok 2015/2016:
KROUŽEK

ROČNÍ ÚPLATA

DEN, ČAS

PRO DĚTI

ATELIÉR šikulové a šikulky

550,- / 250,- per.

PO 15:00-16:00

od 6 do 12 let

BARVÍNEK A BARVIČKA

550,- / 250,- per.

PO 16:00-17:00

od 3 do 6 let

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

450,- / 250,- per.

ÚT 15:00-16:00

od 6 do 15 let

Zábavná angličtina

450,- / 200,- per.

ÚT 16:00-17:00

od 3 do 8 let

MUZIKÁLOVÁ HVĚZDA

450,- / 200,- per.

ST 15:00-16:30

od 6 do 15 let

DOMINO DANCE

450,- / 200,- per.

ČT 15:00-16:00

od 6 do 10 let

MOTÝLCI

450,- / 200,- per.

ČT 16:00-17:00

od 3 do 6 let

TROSEČNÍCI

400,- / 60,- vstup

PÁ 17:00-SO 9:00

od 1. třídy

Denisa Palečková,Městská knihovna Košťany, Klub DOMINO
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