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Na 1. září 2014 se určitě těšilo 31 nových prvňáčků              
a doufám, že i většina ostatních žáků. Slavnostní zahájení 
proběhlo od 8 hodin před budovou školy za přítomnosti 
pana starosty a pana místostarosty. Radost nám udělal           
i velký počet rodičů, prarodičů a příbuzných, kteří přišli 
povzbudit zejména žáčky prvních tříd.

V letošním školním roce byly otevřeny opět dvě první třídy. 
Podařilo se nám zajistit dostatek finančních prostředků tak, 
abychom mohli otevřít dvě první třídy s menším počtem žáků, 
což je obrovská deviza pro kvalitní vzdělávání. Věřím, že se 
naši prvňáčci všem rodičům pochlubí svými znalostmi na 
závěr roku při tradičním „ Dni slabikáře“. Otevření druhé první 
třídy znamenalo také zajistit pro prvňáčky novou a zároveň 
zkušenou paní učitelku. Náš pedagogický sbor posílila        
Mgr. Jana Walterová – třídní učitelka I. B. Také na druhý 
stupeň nastoupila nová kolegyně Bc. Nikola Černá, která bude 
vyučovat zejména přírodopis a chemii.

Se zavedením dvou prvních tříd vyvstal i problém                 
s vybavením další učebny. Rekonstrukce se dočkala „stará“ 
hudebna, ze které vznikla velmi pěkná učebna III. B třídy. Je již 
samozřejmostí, že je vybavena novou interaktivní tabulí. 
Zásadní proměnou prošlo také oddělení školní družiny. Tady 
po dlouhých letech vystřídala paní vychovatelku Jitku 
Kopřivovou paní Eva Kočová. Chtěl bych touto cestou paní 
Jitce Kopřivové poděkovat za výbornou dlouholetou práci. 
Jako vychovatelka výrazně přispívala ke kvalitní výchově žáků 
ve škole i mimo ni. Oblíbené byly zejména zájezdy a výlety, 
téměř vždy počty zájemců převyšovaly počty volných míst na 
jednotlivé akce. Pro velký zájem dětí o školní družinu jsme 
otevřeli od 9. 9. 2014 také třetí oddělení. Na částečný úvazek 
se tedy paní Kopřivová vrátila do práce, což její třeťáci              
a čtvrťáci přivítali s nadšením. Kapacita ŠD byla tak naplněna 
na maximum.

Co nás v tomto školním roce čeká? Jako vždy hodně práce 
pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky, hodně 
učení pro žáky a také pořádání obvyklých akcí pro děti               
a širokou veřejnost. V tomto roce nás čeká ještě něco navíc. Po 
třech letech budeme znovu hostiteli „Týdne dětských 
radostí“. Přijedou k nám děti z našich partnerských škol ze 
Slovenska a my pro ně musíme připravit pěkný a zajímavý 
program, aby si odnesly co možná nejvíce pozitivních dojmů   
a krásných zážitků. Další náročnou akcí budou oslavy             
90. výročí otevření nové české školy v Košťanech. Věřím, že 
nám v naší práci pomohou rodiče i představitelé města.

Mgr. Milan Sanitrik, ředitel školy



Starosta města Košťany podle § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do Zastupitelstev obcí a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :
1. Volby do Zastupitelstev obcí se uskuteční:

v pátek dne 10. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 11. 10. 2014 od 08.00 do 14.00 hodin
2. Místem pro konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 - K a m e n n ý P a h o r e k
je volební místnost - Knihovna a informační centrum, Mírové nám. 2, Košťany (vchod ze zadního traktu budovy)
pro voliče bydlící na - Kamenném Pahorku

ve volebním okrsku č. 2 - K o š ť a n y
je volební místnost - hala v přízemí budovy MěÚ Košťany, Teplická 297, Košťany
pro voliče bydlící v ulici - 8. května, Ležáky, Rakouské domy, SAB, Spojenců a Teplická

ve volebním okrsku č. 3 - K o š ť a n y
je volební místnost - jídelna ZŠ Košťany, Komenského nám. 350, Košťany
pro voliče bydlící v ulici - Hornická Nerudova, Husova Revoluční, Komenského náměstí, Sklářská, Mírové náměstí, 

Smetanova, Nechybova a Školní
ve volebním okrsku č. 4 - S t ř e l n á

je volební místnost - hala v přízemí budovy Mateřské školy Motýlek, Sídliště 216, Střelná
pro voliče bydlící v - K zámku Na Hampuši, Lesní, Stará Střelná, Lidická, Zátiší, V horách a Zahradní

ve volebním okrsku č. 5 - S t ř e l n á (Sídliště)
je volební místnost - suterén v budově Mateřské školy, Motýlek, Sídliště 216, Střelná
pro voliče bydlící v – Liškárna, Sídliště a Za obloukem.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, anebo cestovním pasem České republiky), jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu vydaným 
podle z.č. 326/1999 Sb   o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Neprokáže-
li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební 
komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů  městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
avšak pouze ve volebním okrsku, do přenosné volební schránky.

6. Po obdržení úřední obálky, případně i hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, 
jinak mu okrsková komise hlasování neumožní. V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 
hlasovací lístek. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro 
kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Též může křížkem 
označit ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit               
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve 
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené 
volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva (Košťany=15 členů), kteří mají být zvoleni, a označených 
jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

7. Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí 
do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou pokyny předsedy okrskové volební komise závazné pro 
všechny přítomné.

V Košťanech dne 15. 09. 2014          Tomáš Sváda
starosta města Košťany



Vážení spoluobčané, uplynulé čtyři roky na zastupitelstvu vypjatých situacích. Věřím, že je za 
jenom jednou a většinou ani to ne. námi vidět velký kus práce.podzimní komunální volby jsou 
Přitom mi dáte určitě za pravdu, že doslova za pár dní a zastupitelstvo Dále bych chtěl poděkovat za práci         
témat k řešení byla celá řada. Mezi ty města minulý týden zasedalo v tomto v uplynulém volebním období pra-
největší bych zmínil například zame-složení naposledy. Volby, které se covnicím Městského úřadu, stráž-
zení výstavby elektrárny, likvidace budou konat tento víkend 10. a 11. níkům Městské policie, hasičům, 
popílku, dokončení 3 BD, rekonstrukce října završí velmi hektické a chvílemi       učitelům ZŠ a MŠ Košťany, dále 
hlavních ulic Školní/Teplická, výstavba i dramatické volební období. sportovcům TJ Sokol Košťany, zejména 
čtyř dětských hřišť, rozšíření kapacit oddílu kopané za zdařilý návrat do I. A Každý, kdo měl zájem o dění v Koš-
mateřských školek o 30 nových míst, třídy po dlouhých letech. V  neposlední ťanech v posledních čtyřech letech, se 
nové autobusové zastávky, přesun        řadě také pracovníkům VPP, kteří mohl pravidelně účastnit jednání 
a zrušení SBaZ, rozšíření Městské prokázali, že tato práce není jenom       zastupitelstva města, chodit do komisí 
policie Košťany, výstavba desítek o košťatech, ale může být i tvořivá.nebo se jinak podílet na rozvoji Košťan. 
chodníků a přechodů, nové silnice         Vzhledem k tomu, kolik občanů se Závěrem mi dovolte, abych Vás 
a veřejné osvětlení, otevření sběrného účastnilo jednání zastupitelstev, jsem občany pozval ke komunálním volbám. 
dvora, schválení celé řady benefitů pro dost překvapený, ale potěšený, kolik Nevěřte, že se věci vyřeší samy. Je třeba 
občany atd. Za práci na těchto máme nových volebních subjektů, jít jim naproti. Věřím, že většina z Vás 
nelehkých úkolech bych rád poděkoval které se ucházejí o mandáty zastu- už své favority vybrané máte a Vaše 
všem pracovitým zastupitelům, kteří se pitelů. Je trochu škoda, že někteří volba bude dobrá pro celé naše město.
nebáli hlasovat v mnohdy velice kandidáti na starostu města byli za Tomáš Sváda, starosta města
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Je možné získat dotaci na zateplení V takovém případě je to ale na Dnes je povinností vypsat poptávkové 
Střelné, když jsou domy v zástavě  r o zh o d n ut í zastupitelstva jakou výši řízení u každé zakázky nad 100.000,- 
u bank? V současné době žádné odměny neuvolněnému starostovi Kč. V komisích pro poptávková řízení 
dotační programy neumožňují získat schválí. Neuvolněný starosta nemusí mají možnost pracovat zástupci všech 
dotaci, pokud je budova zastavena  v š ak  j ít  d o práce ani na minutu, nemá stran ze zastupitelstva i mimo něj. 
u bank. Z této informace vyplývá, že žádnou dovolenou, je pouze občasným Někteří se své práce zhostili se ctí, 
sliby o zateplení Střelné z dotací nejsou „statutárem“. Záleželo by pouze na někteří se nikdy nezúčastnili, přestože 
možné. Pokud by někdo zaplatil dluh něm, jak často by do práce chodil, byli vyzváni - jako např. pánové 
85 mil. Kč, bylo by potom možné zrušit pokud by přišel za 4 roky jenom Kračmar, Volf  a  Morkes.
zástavu u bank a žádat o dotace. Do té jednou, bylo by po právní stránce vše     Kolik je dluh města? - v současné 
doby budeme muset opravovat  v   po řá d ku !  O t áz ko u  spíš je, jestli době cca 85.000.000,- Kč a budeme ho 
z vlastních zdrojů. chceme neuvolněného starostu. splácet cca do roku 2027, roční splátka 

Kolik budov má zástavu? Téměř Jakým způsobem se zadávají je v současné době téměř 10 mil. Kč za 
všechny z celkového počtu cca 60 veřejné zakázky v našem městě?  v še ch n y  úv ěr y. 
budov města, dokonce i radnice, V současné době máme směrnici Jaký je poměr dluhu-splátek vůči 
mateřská a základní škola. Poslední města (platí již 3 roky) kde se výrazně vybranému nájemnému? Město ročně 
zástava byla zapsána v souvislosti  s ní ži l  lim  it  p ro  starostu a místo- platí cca 8 mil. Kč splátky úvěrů za 
s výstavbou 3 BD   v roce 2009. starostu. Dříve mohl starosta města bytový fond, za nájem vybere cca        

zadat zakázku tzv. „od stolu“ za 6 mil. Může se starosta vzdát platu? 15 mil. Kč, rozdíl je tudíž cca 7 mil. Kč. 
Kč.,  v současné době má vedení města (starosta dle zákona nemá plat, ale Rozpočet SMMK je vyšší - cca 8,5 mil. 
pravomoc pouze do 30.000,- Kč, zbytek odměnu) Pokud bude starosta Kč. Je tedy zřejmé, že nájmy nedotují 
do 100.000,- Kč může rada města, vše uvolněný, jako byl pan Voháňka i já, tak rozpočet města, ale z rozpočtu se 
nad 100.000,- Kč jen zastupitelstvo. se odměny  nemůže vzdát, zákon to přidává do fondu na opravy. Pokud by 
Vypsat výběrové řízení bylo dříve na neumožňuje. Může pouze část cca 50% město nemuselo splácet úvěry, bylo by 
libovůli, limitem byl pouze zákon někomu darovat. Jediná možnost to samozřejmě veselejší.
137/2006 Sb. a opět hranice 6 mil. Kč. připadá při neuvolněném starostovi.    Tomáš Sváda, starosta města

Tato otázka nemá souvislost s výše uvedenými otázkami, není od občanů:

Můžeš mi říci Tomáši Volfe, proč košťanská ODS nemá ve svém volebním programu zamezení výstavby elektrárny, ale pouze likvidaci 
popílku? Odpověď pošli prosím na email svada@kostany.cz,, kdo bude mít o tuto odpověď zájem napište mi, rád přepošlu. Děkuji.  

Tomáš Sváda, starosta města



Město Košťany, tak jako v minulých 
letech, přispělo na tenisový turnaj Slávy 
Navrátila. TJ Sokol poskytnul bezplatně 
kurty, St. Červenec věnoval sud piva.      
V minulosti nebyl na turnaji jediný 
politický sponzor, letos tomu bylo 
ovšem jinak. 

Pan Tomáš Volf, lídr ODS, přispěl také 
na tento turnaj finanční částkou. Do 
této chvíle by bylo vše v pořádku, pokud 
by se na každé jednotlivé ceně neob-
jevilo sponzor ODS (o Košťanech ani 
slovo) a to i na syrečku za 18,- Kč.   Z me-
diální prezentace je zřejmé, že akci 
sponzorovalo ODS. Citujeme: „Tenisový 
turnaj sponzoruje ODS, místní sdružení 
Košťany,“ konec citace.

Město se od této akce distancuje, 
žádnou předvolební trachtaci ODS ne-
sponzorovalo. Příspěvek budeme chtít 
zpět. Nutno říci, že heslo: „Vzdám se pla-
tu starosty ve prospěch dětí a sportovců 
v Košťanech“ v kontextu těchto událostí 
zní dost nevěrohodně až úsměvně. 
Jednalo se totiž o 3.000,- Kč z města.

Tomáš Sváda, starosta města

Město Košťany opět připravilo pro vstupenku-zdarma od Města Košťany letech. 
své občany oblíbený benefit. Jsou to max. 1krát za 2 měsíce. f) Žadatel nesmí mít žádné neza-
vstupenky do plovárny se saunou c) Děti do 6 let mají v doprovodu placené závazky vůči Městu Košťany     
Raupennest Altenberg (SRN) v počtu dospělé osoby vstup zdarma. a jeho příspěvkovým organizacím.
100 ks. Vstupenky budou vydávány od 

d) Evidence a odběr vstupenek bu-      V případě zájmu RM rozhodne          10.10.2014 a jsou opět zdarma, za 
de probíhat v podatelně MěÚ u pí. o případném navýšení počtu vstu-následujících podmínek:
Pacandové. penek.

e) Obchodování se vstupenkami je 
a) Každý občan musí mít trvalé zakázáno, při porušení nebude mít Tomáš Sváda, starosta městabydliště v Košťanech. dotyčný občan možnost využívat žádné 
b) Každý občan může využít další benefity města v příštích pěti 

 
Rok 2014      26.2.      9.4.      25.6.     13.8. % 
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Mgr. Bc. Ester Macháčková, kontrolní výbor

Poslední dva roky se snažíme najít nou v minulosti již potkávali a to v Hornické v lednu otevřeme. Ostatně jak říká klasik, 
provozovatele lékárny v Košťanech. Dnes ulici č.p. 265. Věřím, že přes všechny problémy jsou od toho, aby se řešily             
ho již máme. Lékárna by se měla otevřít složitosti, které jsou s tím dnes spojené,    a  ú spěchy k tomu, aby se slavily. 
1.1.2015 v prostorách, kde jste se s lékár- a není jich málo, se nám to podaří a lékárnu   Tomáš Sváda, starosta města



Vážení občané, dovolte, abych vás v tomto plánuje postupně v tomto roce opravit nebude obvykle souhlasit s celkovou 
příjemném a krásném období babího léta všechny nevyhovující komíny. V měsících spotřebou vody v domě, změřenou na 
seznámila s činností SMMK v uplynulých březnu a dubnu pak proběhly kontroly domovním vodoměru. Příčinou jsou: 
týdnech: (revize) plynových zařízení. Závady uve- povolené odchylky bytových i domovních 

dené ve zprávách SMMK stále průběžně vodoměrů od správných průtoků, dále to, Nabídka městských bytů:
řeší a i ve spolupráci s nájemníky že při otvírání vodovodního kohoutku Připomínám, že případné volné byty 
odstraňuje. Ze strany SMMK byly dále reaguje bytový vodoměr s určitým nabízíme formou nabídky, a to na 
objednány a již provedeny periodické zpožděním, než se jeho lopatkové kolečko internetových stránkách www.kostany.cz 
tlakové zkoušky hasicích přístrojů, kontroly rozběhne, dále skutečnost, že bytové nebo na vývěsní desce umístěné před 
požárně bezpečnostních zařízení a pros- vodoměry nejsou schopny změřit velmi městským úřadem. Nabídku volných bytů 
tředků požární ochrany a dále roční malé průtoky (úkapy) v jednotlivých uveřejňujeme výše uvedenou formou 
preventivní prohlídky PO dle zákona o po- bytech, zatímco domovní vodoměr součty zpravidla po dobu 10-14 dnů. Po skončení 
žární ochraně. těchto malých průtoků změří spolehlivě, vyvěšení nabídky volného bytu, bytová 

nelegální odběry v domovním rozvodu atd. Nadále jsou ze strany SMMK postupně komise vyhodnotí všechny obdržené 
I přes výše uvedené Vás ujišťuji, že je naším dle potřeby a zastarání vyměňovány kotle, žádosti (bezdlužnost, doložené příjmy, 
předním zájmem vyřešit opravdu velké bojlery, gamaty, vany, umyvadla a WC.délku podané žádosti) a postupuje seznam 
rozdíly naměřené v některých obytných vhodných uchazečů Radě města. Chtěla Co se týče společných prostor, musím 
domech (zejména na Sídlišti Střelná), zjistit bych touto cestou ubezpečit všechny konstatovat, že jsem velmi zaskočena 
původ těchto naměřených velkých rozdílů           občany i budoucí žadatele     o volné byty, nepořádkem v některých obytných 
a zajistit nápravu. SMMK již učinilo první že od 1. 1. 2014 (tzn. od vzniku Správy domech (např. Lidická ulice, některé domy 
kroky k řešení tohoto problému, v měsíci majetku), nebyl a nebude žádný z volných na Sídlišti Střelná nebo ulice Školní či Hor-
červnu byla pověřena firma ke kompletní bytů přednostně přidělen uchazečům, nická). Žádám proto touto cestou všechny 
kontrole rozvodů v některých obytných kteří jsou ochotni vyplatit dluh po nájemníky, aby dodržovali pořádek a čis-
domech včetně bytových jednotek. předchozím nájemníkovi. totu na chodbách, schodištích či ve 
Všechny zjištěné závady byly na náklady sklepních prostorách a ostatních společ-Dluhy za nájemné  
Správy majetku odstraněny. Dále byla ných prostorách. Nedojde-li k dohodě mezi a služby spojené s bydlením: zajištěna kontrola umístění hlavního nájemníky o pořadí určující úklid a bude-li 

Musím konstatovat, že v tomto ohledu vodoměru (tzv. klidová zóna). Vzhledem      nadále přetrvávat nepořádek, bude se 
se platební morálka vcelku zlepšila. Děkuji k tomu, že v současné době všechny bytové strany SMMK objednána úklidová firma,     
všem občanům, kteří se snaží své dluhy jednotky mají bytové vodoměry, plánuje a to na náklady nájemníků. Dále žádám 
řešit a přistupují zodpovědně ke své situaci. Správa majetku sepsání dodatku k nájemní touto cestou všechny nájemníky, aby 
Dále děkuji všem řádně platícím nájem- smlouvě  o „způsobu rozúčtování vodného vyklidili prostory sušáren, prádelen a pros-
níkům. Nicméně se právě mezi Vámi a stočného“. O celé věci budete samo-tory pod schody. Tyto prostory jsou 
slušnými a řádně platícími nájemníky zřejmě včas informováni. Žádám Vás proto prostory společné a v žádném případě 
nadále vyskytují ti, kteří bohužel dlouho- také touto cestou o spolupráci, vstřícnost   neslouží jako odkladiště nábytku, pneu-
době neřeší a evidentně nehodlají řešit své a trpělivost.matik, starých spotřebičů, kol, tříkolek, 
dluhy a nadále neplatí jednak řádně a včas Investice, rekonstrukce, údržbakočárků, saní, krabic, kartónů atd. 
měsíční nájemné, ale také dohodnuté 

V současné době Správa majetku města Vyúčtování služeb spojených s bydlením měsíční splátky. Správa majetku města 
Košťany naplánovala na podzimní měsíce za rok 2013:Košťany zrušila v měsíci březnu upomín-
dodávku a montáž plastových vchodových 

kování dlužníků u České pošty, to znamená, Služby spojené s užíváním bytu, jedná 
dveří a oken (na chodbách) na Sídlišti 

že od června již máme k dispozici aktuální se o: vytápění, dodávka teplé a studené 
Střelná čp. 187-215. „Levá“ část Střelné       

výši dluhů za uplynulý měsíc. Dlužníci, kteří vody, spotřeba elektrické energie ve 
a zbylý obvod Košťan se této výměny dočká 

neplatí včas dohodnuté splátky a nájem- společných prostorách, výtahy, čištění a re-
ihned zjara roku 2015. Zároveň byla 

níci, kteří neuhradili nájemné za dobu delší vize komínů. Jak jste jistě zaznamenali, 
předložena a následně schválena Radou 

než tři měsíce, jsou vyzváni k úhradě podařilo se nám v letošním roce doručit 
města výměna osvětlení společných 

celkové dlužné částky (zpravidla do 10 ne- vyúčtování téměř všem nájemníkům do 
prostor (chodby) za osvětlení na čidlo na 

bo 15 dnů od převzetí výzvy). Pokud i přes- 30. 4. 2014. Mohu za sebe slíbit, že v nás-
Sídlišti Střelná čp. 187-215. Věřím, že do 

to nedojde k nápravě, bude a již je z naši ledujících letech to nebude jinak. Chtěla 
konce tohoto roku se nám podaří výměna 

strany podána výpověď z nájmu bytu a na bych se touto cestou omluvit všem 
osvětlení i na Sídlišti Střelná čp. 159-186     

dlužnou částku žaloba. Správa majetku nájemníkům za problémy vzniklé při 
a počátkem nového roku pak  i obytné 

města Košťany postupuje v současné době rozesílání poštovních poukázek. Vzhledem 
domy v obvodu Košťan. Dále v násle-

velmi důrazně vůči dlužníkům, kteří řádně ke složitosti celého procesu, plánuje 
dujících týdnech proběhne poptávkové 

a včas neplatí. K datu 22.9.2014 byl Správa majetku od příštího roku rozesílání 
řízení na provedení odvodnění a izolaci 

zestrany SMMK vypovězen nájem pro poštovních poukázek zrušit a vyplácet po 
nejvíce problémových domů na Sídlišti 

neplacení 6 dlužníkům. předchozí domluvě s nájemníky přeplatky 
Střelná. Po skončení těchto prací budou 

hotově nebo bankovním převodem. Co se Údržby, opravy a úpravy postupně  v následujícím roce opravovány      
týká samotného vyúčtování: každý nájem-v obytných domech (bytových a malovány chodby obytných domů včetně 
ník má samozřejmě právo ve stanoveném jednotkách): výměny schránek.
termínu uplatnit reklamaci, a to buď 

Od počátku roku 2014 do 22. 9. 2014 
osobní návštěvou nebo písemně na 

bylo ze strany nájemníků nahlášeno Vážení občané, dovolte, abych Vám Městský úřad Košťany, Správa majetku 
celkem 250 závad. Téměř všechny tyto závěrem popřála krásné, podzimní dny města Košťany. V současné době se SMMK 
závady byly odstraněny (závady ulice plné pohody  a odpočinku.stále intenzivně zabývá několika obdrže-
Lidická jsou řešeny v rámci reklamace          

nými reklamacemi. Nejčastějším důvodem 
u zhotovitele) nebo se v současné době řeší 

reklamací je velký naměřený rozdíl mezi Ing. Olga Čermáková, vedoucí SMMKjejich odstranění. V měsících únoru až 
indikací patního (hlavního) vodoměru a in-

dubnu proběhly kontroly (revize) spalino-
dikací součtu vodoměrů bytových. Níže si 

vých cest. Na základě zápisu   z těchto revizí 
dovoluji malé vysvětlení:

bylo  v měsíci květnu opraveno 5 komínů     
Součet údajů bytových vodoměrů a provedeno dovložkování komínů. SMMK 



Místo pokut dostávali řidiči v Košťanech tak i plynulost provozu na pozemní poznali. Vydali se tedy k němu domů. 
kyselé bonbony komunikaci a to z důvodu uzavření Cestou však podezřelého muže potkali         

komunikace na Mírovém náměstí v Koš- a zadrželi ho. Podezřelý se ke krádeži V měsíci září proběhla v Košťanech 
ťanech. Oslavy města proběhly v poklidu    m obilního telefonu doznal. Mobilní telefon dopravně – bezpečností akce za účasti 
a strážníci nemuseli řešit žádný závažný se tak vrátil pravému majiteli. Strážníci policistů z DI Teplice, strážníků MP Košťany, 
problém. muži udělili nejvyšší možnou blokovou dětí druhé třídy ZŠ Košťany a vedení města. 

pokutu.Dopravní akce byla zaměřena především 
Něco z dopravy

na kontrolu povinné výbavy vozidla.  V pří-
Ještě se událoDopravní skupině se při měření padě, že řidiči měli vše v pořádku, děti je 

rychlosti v obci Košťany podařilo zadržet     Strážníkům MP Košťany se podařilo ohodnotily sladkým bonbonem, v opač-
2 osoby, které měli vysloven „Zákaz řízení zadržet mladistvou osobu, která byla ném případě řidiči dostali bonbon kyselý. 
motorových vozidel“. Tyto osoby byly pohřešovaná. Dále se jim podařilo zadržet Děti si během této dopravní akce procvičily 
následně předvedeny na OO PČR Dubí. osobu, která byla v pátrání. Obě tyto osoby své znalosti při dopravním testu, vyz-

byly následně předvedeny a předány na koušely si měření rychloměrem a mohly si Chtěl práci, odcizil mobilní telefon OO PČR Dubí.sednout i do služebního vozidla policistů. 
Na služebnu MP přišel oznamovatel       Děti ve většině případech rozdávaly sladké Strážníci se v letních měsících také zaměřili s tím, že mu byl odcizen mobilní telefon. bonbony. Pro děti to byl zajímavý zážitek     na kontroly veřejného pořádku v okolí Stalo se tak při náboru nových zaměst-a mělo to pro ně preventivní charakter. Barbory a dále dohlíželi nad bezpečností nanců do jeho firmy. Majitel si po odchodu 

silničního provozu na silnicích; byla jednoho ze zájemců o pracovní místo všiml, Zajištění bezpečnosti Košťanských 
zvýšena pěší a obchůzková služba a také že mu byl odcizen mobilní telefon. slavností
cyklohlídky.Oznamovatel strážníkům muže popsal        Strážnicí se podíleli na zajištění 

a také jim poskytl záznam z videokamery. Barbora Linková, velitelka MPbezpečnosti Košťanských slavností. 
Strážníci podezřelého dle místní znalosti Strážníci zajišťovali jak veřejný pořádek, 

Poslední tři roky město Hrob a vaše tvrdý a neústupný. Časem se ale ukázalo, že jaký finanční přínos do vaší pokladny tato 
město Košťany spolupracují na provozu má pravdu a věci dobře promyšlené, prostě spolupráce představuje, změní názor.
městské policie. Na začátku byl rozjezd ví, co od policie chce. Doufám, že po Těším se na případnou spolupráci           
dost složitý a nevěřil jsem, že váš starosta volbách bude spolupráce nadále pokra- a ještě jednou díky.
Tomáš Sváda dokáže v poměrně krátkém čovat a podaří se ji snad i rozšířit. Některé 
čase dát všechno do pořádku. Podařilo se. strany, jak jsem zjistil, u vás o tuto 

Jan Zelenka, starosta města HrobMusím říct, že někdy byl možná až moc spolupráci nestojí. Já ale věřím, že až zjistí, 



V Košťanech žiji téměř od narození. Po nezpronevěřili. dernizaci. To vše ke spokojenosti dětí, 
maturitě jsem pracovala jako učitelka, občanů a reprezentaci města.Pak jsem si přečetla vizi jedné strany      
později jako ředitelka v Mateřské škole        o tom, jaký má být zastupitel a že tu takoví Jistě. Každý má nárok na svůj názor, na 
v Košťanech. Svou práci s dětmi jsem nejsou: člověk nezávislý na penězích města svou vizi, ale nemusí kvůli tomu napadat 
milovala a pro MŠ i město jsem se a tím pádem nestranný; svou práci má druhé. Osobně mě velmi uráží, když mě 
angažovala pracovně i osobně celý svůj konat ve prospěch města a nikoliv svůj.   n ě k d o  veřejně napadá, že jsem neudělala 
život. Žijí tu ještě lidé, kteří to nejen vědí, K tomu dodávám: na penězích města nic pro občany a město, že jsem kariéristka, 
ale kteří se angažovali stejně nebo i více závislá nejsem. Učitelé a ředitelé škol jsou která dělá vše jen pro svůj vlastní prospěch. 
jako já. S chutí, radostí, elánem pro dobro státní zaměstnanci. Většinou urážky od lidí, kteří zatím pro 
věci. V zastupitelstvu jsem více než druhé Košťany a občany sami nic prospěšného Město jako zřizovatel financuje celkový 
volební období. neudělali. Je potřeba najít společnou řeč     provoz MŠ i ZŠ. Jako ředitelka jsem každý 

V posledních dvou letech dochází          a řešení ve prospěch práce pro lidi a město. rok žádala o navýšení rozpočtu z důvodů 
k neustálému urážení a napadání většiny Myslím si, že přes veškeré problémy se zajištění prací a služeb navíc. Šlo například 
zastupitelů. Bráníme se pomluvám o tom, toho v Košťanech v posledních letech dost o postupnou výměnu oken a rekonstrukci 
že jsme zpronevěřili peníze, dáváme si udělalo (chodníky, silnice, čekárny, zvýšení umývárny, kotelny, šatny apod. Tím chci 
vysoké odměny a pracujeme pouze ve svůj kapacity v MŠ, dětská hřiště) a že vyjádřit, že pokud jsem požadovala od 
prospěch. Překousla jsem i obvinění           zastupitelé dokazují svoji snahu město města finanční prostředky, tak to nebylo 
o chybném výběrovém řízení při výstavbě stále zvelebovat ke spokojenosti občanů.kvůli mému prospěchu, ale pro zlepšení      
zastávek u 3 BD. Zastávky stojí, peníze jsme a zajištění bezpečnosti, efektivity a mo- Jarmila Novotná, zastupitelka města

V pátek 15. srpna 2014 se na hřišti         předměty. Na závěr soutěže promluvil opět 
TJ Sokol Košťany konal v pořadí již šestý ředitel soutěže. Vyjádřil poděkování všem 
ročník Sportovních her seniorů v ne- Klub seniorů Košťany  z áv o dn ík ů m  a  jejich doprovodu, starostovi 
tradičních disciplínách. Organizátorem her (1. družstvo, 346 bodů), 2. Klub seniorů města Dubí Ing. Pípalovi, TJ Sokol Košťany, 
byl Klub seniorů Košťany a velmi brzy se Dubí (2. družstvo, 299 b.), 3. Klub seniorů hasičům, sponzorům Moto Haas Teplice, 
staly velmi populárními a je o ně Dubí (1. družstvo, 299 b.). Na dalších Opravně PB lahví Košťany, Sokolovně 
každoročně mezi seniory velký zájem. Na místech bylo pořadí následující: 4. Klub Košťany, Květinám Dvořáková Košťany, 
letošní hry se přihlásilo čtrnáct družstev   s e n iorů Košťany (3. družstvo), 5. Klub Trafice Koutná Košťany. Poděkování za 
z Teplic, Bíliny, Krupky, Košťan, Dubí, seniorů Krupka (1. družstvo), 6. SD ČR Hrob hudební doprovod patří DJ Spoustovi, 
Hrobu, Bystřan a Chlumce u Ústí n. L. (3. družstvo), 7. SD ČR Hrob (1.družstvo),   rozhodčím a organizátorům, kteří úspěšně 
Nakonec soutěžilo „jen“ dvanáct šesti 8. SD ČR Hrob (2. družstvo), 9. Klub seni-  zvládli povinnosti spojené s organizaci her. 
členných družstev, když se omluvila dvě orů Krupka (2. družstvo), 10. Klub seniorů Velké poděkování patří především Radě 
posledně jmenovaná družstva. Košťany (2. družstvo), 11. Senior klub Tep- města Košťany bez jejíž finanční podpory 

lice (1. družstvo), 12. Senior klub Teplice   by se hry v takto velkém rozsahu jen těžko 
(2. družstvo). mohly uskutečnit.

V soutěži jednotlivců - kategorie ženy, Organizační výbor SHS Košťany 2014 
zvítězila Ehmová Otylka, Klub seniorů poprvé za dobu existence her projednával 
Košťany (1. družstvo, 70 bodů), 2. Kozáková stížnost (Svaz důchodců ČR Hrob – jehož 
Milena, Klub seniorů Košťany (3. družstvo, závodníci se v minulosti vždy umísťovali na 
59 b.) a 3. Slezáková Anna, Klub seniorů předních místech) na výsledky her. Po 
Dubí (2. družstvo, 57 b.). V mužské provedené kontrole a přepočítání výsledků 
kategorii zvítězil Jaroslav Flener, Klub nebyly shledány chyby v součtech bodů ani 
seniorů Krupka (1. družstvo, 58 bodů),   v   um  ís tění jednotlivých družstev či 
2. Karel Holeček, Klub seniorů Dubí  j ed n ot liv ců .     
(1. družstvo, 56 b.) a 3. Pleva Jaroslav, Klub Sportovní hry seniorů Košťany 2014 
seniorů Krupka (1. družstvo, 50 b.). úspěšně skončily. Věříme, že se nám podaří 

Plaketu pro nejstarší účastníky převzala i v příštím roce, s podporou města               
Růžena Beranová (Klub seniorů Krupka) a a sponzorů, hry opět uskutečnit. Rádi vás 
Václav Kníže (Svaz důchodců ČR Hrob). na nich opět uvidíme.
Všichni účastníci obdrželi upomínkové 

Vítězem v soutěži družstev a tím i 
vítězem v soutěži o Pohár starosty města 
Košťany se stal 

Soutěžící přivítalo krásné slunečné 
počasí. Po uvítání účastníků ředitelem 
soutěže Rudolfem Partikem a starostou 
města se soutěž rozjela naplno. V jakých 
„netradičních“ disciplínách se soutěžilo? 
Hod basketbalovým míčem na koš, šipky, 
hod kroužky na cíl, hod míčkem na cíl, 
sražení plechovek, běh s tenisovým 
míčkem na raketě, skládání sirek, kop 
fotbalovým míčem do minibranky a dvě 
nové disciplíny: lov rybiček a trefa dřívkem 
zavěšeném na krku do lahve. Je třeba říci, 
že závodníci-senioři se na hry velmi dobře 
připravili a že klání proběhlo v přátelské 
atmosféře; soutěžící se snažili dosáhnout 
co nejlepších výsledků. Po obědě se všichni 
těšili na vyhlášení výsledků. Zde jsou:

Rudolf Partik, ředitel SHS



Za rok 2013 se zaregistrovalo celkem 72 literatury. Veřejný internet je pravidelně jsou knihy v knihovně řazeny dle žánrů. 
čtenářů, z toho 19 dětí do 15 let. Celkem se využívaný. Výměnný soubor se pravidelně 1x za dva či 
vypůjčilo 1281 knih a 92 periodik. Nejvíce tři měsíce mění. Pokud čtenář chce některé V březnu navštívila knihovnu 1. třída, 
oblíbeným žánrem čtenářů je beletrie. konkrétní knihy, snažíme se je na přání která se zajímala o dětskou literaturu          
Během roku se vypůjčilo 1066 svazků. Děti přivést z Teplické knihovny. Není tedy           a chod knihovny. Pár žáků se po prohlídce 
a mládež si vypůjčily celkem 141 knih. v tuto chvíli problém si tituly zamluvit. Také místní knihovny zaregistrovalo, a jsou 
Jelikož Městská knihovna slouží občanům i se začalo s likvidací vyřazených starých knih pravidelnými návštěvníky. Několikrát také 
jako infocentrum s možností využití z knihovny ve Střelné. Během letních proběhlo čtení pro MŠ, kde jsme dětem 
internetu zcela zdarma, návštěv na prázdnin budou tyto knihy odstraněny        přečetli pohádku a poté jsme si o ní 
internetu bylo kolem 85. Na webových a zakoupí se knihy nové.vyprávěli, nebo kreslili obrázky dle 
stránkách knihovny a dětského klubu příběhu. Během dubna mohli občané Jsme rádi, že i nadále se chodí občané 
Domino bylo evidováno v uplynulém roce navštívit výstavu fotografií Karla Jirouška, registrovat. Především nás těší zájem dětí.
1436 přístupů. V knihovně si mohou který fotografoval černé skládky v okrese Od září bude připraveno více pravi-
občané zapůjčit i 30 nových knih. Teplice. Výstavu navštívilo přes 50 občanů. delných akcí pro seniory, budou probíhat 

Začátkem října se v knihovně konala V lednu byla vyhlášena výtvarná soutěž na akce knihovny a novinkou bude čtvrtletní 
prodejní výstava obrazů Jiřího Zadražila. téma „Voda kolem nás“. V knihovně pro- akce pro děti s názvem „Hrátky s hlásky 
Obrazy si mohli občané prohlédnout běhlo také kino, kde se promítaly dětské aneb čtení pro mrňousky“. První akcí, na 
během otevření knihovny. Na výstavu se pohádky a film pro větší děti. Jako každý kterou se mohou občané Košťan těšit je 
přišlo podívat více jak 70 návštěvníků. rok se pořádala Noc s Andersenem, které „Týden knihoven“.
Prodejní výstava Jiřího Zadražila obsa- se účastnilo celkem 11 dětí. Děti se vydaly Ing. Anna Honsová
hovala 50 obrazů. Celkem bylo přes  p o  s to p ác h  v el ikána Andersena, hledaly 
20 obrazů prodáno. V prosinci knihovnu poklad a nakonec si opekly buřtíky. Celý 
navštívila 3. třída ze základní školy v Koš- večer jsme završili detektivní hrou, jelikož 
ťanech. Děti se dozvěděly něco o historii byl letos patronem komisař Vrťapka. 
knihovny a jejím provozu. Zjistily, jak se Dalšími akcemi byly besedy. Jako první 
knihy evidují, označují dle žánru literatury, proběhla beseda s místní spisovatelkou 
a jak se hledají v katalogu knihovny. Poté, dětských knih, paní Melicharovou, která 
co si vše prohlédly, si trochu zasoutěžily. měla představit svou novou knihu Stu-
Úkolem žáků bylo najít konkrétní knihy dánková víla. Na tuto besedu navazovala 
daného literárního žánru dle autora  b e se da  s  p a ne m  P etrem Kohoutem, který 
a názvu díla. K dispozici měli pouze vyprávěl svůj příběh o závislosti na 
informace, které jim byly během prohlídky automatech a zazpíval své písně. Jelikož 
řečeny. Všichni byli úspěšní a získali město Košťany má v tomto roce výročí, 
odměnu. Jako každý rok i v roce 2013 proběhla v knihovně výstava fotografií 
knihovna spolupracovala na Sportovních starých Košťan, kterou připravil pan Pelz. 
hrách seniorů a s dětským klubem Domino. Výstava je velice populární a během 

Košťanských slavností ji navštívilo přes    Od začátku roku 2014 do konce června 
115 návštěvníků.navštívilo knihovnu přes 200 návštěvníků. 

V tomto roce máme již 60 přeregistro- Po lednové revizi knihovny se vyřadilo 
vaných čtenářů, z toho celkem 20 dětí do přes 300 starých knih. Na žádost čtenářů 
15 let. Vypůjčilo se přes 730 svazků, z toho jejich místa nahradily knihy z výměnného 
84 periodik, a přes 120 svazků dětské fondu Teplické regionální knihovny. Nyní 

Redakční rada Košťanskéhon zpra- Nela Hrdličková, 5 let (O perníkové ková, 8. tř., ZŠ Košťany (Medvídek Pú) a Da-
vodaje vyhlásila při příležitosti oslav 620. chaloupce) MŠ Košťany – Střelná a Jasmína niela Arvaiová, 6. tř. ZŠ Valaliky (SR, 
výročí první písemné zmínky o obci a 20. Kindlová, 5 let (O perníkové chaloupce)   Červená čiapočka). 3. místo Daniela Pej-
výročí povýšení Košťan na město výtvar- MŠ Košťany. šová, 6. tř. ZŠ Košťany (Tom a Jerry) a Marie 
nou soutěž pro děti mateřských škol a žáky Staňková, 6. tř.ZŠ Košťany (Minion).Kategorie žáci 1. stupně základních 
základních škol „Moje nejkrásnější škol: 1. místo Michal Herzina, 4. tř. ZŠ Mimořádnou cenu redakční rady KZ 
pohádka“. Do soutěže se přihlásily obě Košťany (název práce Šmoulové), 2. místo obdržela Jana Spišáková, žákyně 4. tř. ZŠ 
košťanské mateřské školy, MŠ Košťany nad Dávid Horváth, 4. tř. ZŠ Valaliky (SR, O pejs- Valaliky (SR) za velmi vydařenou  prosto-
Turcom (SR) a MŠ Valaliky (SR), dále kovi a kočičce) a Ema Stracená, 1. tř. ZŠ rovou práci s názvem „Na vlásku“.
základní školy Košťany, Košťany nad Košťany (Princezna ze mlejna), 3. místo Soutěžní porota ocenila vysoký počet 
Turcom (SR) a Valaliky (SR). Děti se Emma Fedorová, 4. tř. ZŠ Valaliky (SR, dodaných prací. Pedagogickým pracov-
zadaného tématu nelekly a práce byly Monster High), Martina Zídková, 1. tř., ZŠ níkům mateřských a základních škol a jejich 
velmi kvalitní. Košťany (Z deníku kocourka Modroočka) a ředitelkám a ředitelům děkujeme za 

V kategorii děti mateřských škol Milan Taraba, 2. tř. ZŠ Košťany n. T. (SR, vstřícnost a aktivní přístup. Poděkování 
zvítězila pětiletá Sára Niščáková z MŠ Maťko a Kubko). patří také Radě města a sponzorům cen. 
Valaliky (SR, název práce O pejskovi a ko- Kategorie žáci 2. stupně základních Diplomy a ceny pro výherce soutěže byly 
čičce), 2. místo Tereza Vitásková, 5 let škol: 1. místo: Jan Kolář, 7. tř. ZŠ Košťany předány vedení jednotlivých škol.
(Malá mořská víla) a Nela Čintalánová, 6 let (Bob a Bobek), 2. místo Ráchel Macháč- František Pelz, předseda redakční rady
(Kráska a zvíře) obě MŠ Košťany, 3. místo 



Již během června se děti mohly přihlašovat na zájmové 
útvary pro školní rok 2014/2015. Během letních prázdnin se 
děti mohly přihlásit na příměstské tábory.

7. 7. – 12. 7.: Dobrodružství s Robinem Hoodem; 28. 7. – 1. 8.: 
Asterix a Obelix; 18. 8. – 22. 8.: Léto ve znamení magie. 
Každého tábora se účastnilo 10 – 15 dětí.

Klub Domino v září otevřel celou nabídku kroužků a klubů.  
19. září navštívili pedagogové z DDM Sluníčka a Domina děti     
v základní škole a připravili pro ně malou ochutnávku nabídky 
klubu Domino. Děti si mohly vytvořit svou vlastní záložku do 
knížky, prohlédnout fotografie a výrobky z kroužku keramiky, 
podívat se na deskové hry, vyzkoušet si diabolo, sticky, točit 
talířem. Nakonec si každá třída společně zatancovala. 

Opět je pro děti připraveno mnoho akcí, plno zábavy, 
soutěží a nových dovedností.                                          

 Ing. Anna Honsová

Loňská, nejtěžší sezóna, v níž jsme na 124 týmů z deseti zemí. My jsme na střídavých úspěchů. Budeme držet  palce 
slavili obrovský úspěch, je za námi. Po turnaj přivezli 3 týmy, ale přes úporné boje všem družstvům košťanského Sokola, aby 
deseti letech se družstvo dospělých vrátilo se nám nepodařilo zopakovat loňský navázala na loňské úspěchy a aby dosáhla 
do I.A třídy. Velmi dobře se dařilo úspěch týmu dorostu – účast ve finále. ještě lepších výsledků. Pojďte na zápasy      
mládežnickým družstvům, která hrají Vydařilo se také soustředění v Jiřetíně pod a podpořte tak naše fotbalisty v jejich 
nejvyšší soutěže. Jedlovou, na které jsme přivezli i naše snažení.     

nejmenší.V době prázdnin jsme se již tradičně 
zúčastnili velkého zahraničního turnaje    V  t ut o dobu je již nová sezóna v plném   Pavel Prokop, starosta TJ Sokol
v polské Vroclavi. Letošní turnaj se rozrostl proudu a naše družstva dosahují zatím 

Po „přestupu“ ze soutěží sálového V červenci zahájil FC Louka Košťany Dobruška 3:0 (Jakub Duben 2,Kopta), FC 

fotbalu-futsalu v roce 2012 (6. místo   Č O S  s v o u 27. sezónu, 12. července Santorini Zábřeh nad Moravou 1:0 

v Krajské lize Ústeckého kraje), do soutěží startoval ve Vilémově u Šluknova (účast (Lipert), FC Holosmetky Praha 0:3, AC 

futsalu-FIFA (dříve malý fotbal), startoval od roku 1997) v turnaji 43. ročníku Sextons 94 Hradec Králové 5:1 (Kopta 2, 

FC Louka Košťany ČOS v Okresním Putovní květ za účasti 20 týmů. FC Louka Glöckner 2, B. Vondrášek), Union 

přeboru Teplicka, který se hrál ve – Ferneťáci Liberec 6:2 (Jakub Duben 3, Kostelec nad Orlicí 1:0 (Kopta),               

sportovních halách v Krupce a Teplicích    Trumpus 2, Kopta), Gromiho tlupa AC Atletico Chuligán Dobruška 0:3.

v rozmezí 1. září 2013 – 31. května 2014. Lobendava 4:1 (Trumpus 2, Lipert, Jakub Pořadí: 1. Flamengo Hradec Králové, 
Obhájce titulu košťanská FC Louka ve Duben), Jamajskej bob Teplice 5:0 (Jakub 6. FC Louka Košťany ČOS. Bohužel, kvůli 
finále před 80 diváky v hale v Teplicích Duben 3, Trumpus 2), Polnohospodár dovoleným či pracovnímu procesu 
podlehla týmu FC Stars Duchcov 3:7. Staré Hraběcí 5:1 (Jakub Duben 3, Kopta, většiny hráčů, se oddíl nemohl v červenci 
Gólman FC Louka Robert Mach byl Zavrtal), Buenos De Puta Madre Ostrava zúčastnit 22. ročníku Čerchov Cupu           
vyhlášen nejlepším brankářem ročníku 2:3 (Jakub Duben, Trumpus). Pořadí:       v Havlovicích u Domažlic (loni 1. místo)    
2013 - 2014. FC Louku Košťany ČOS   1.  S C   ST A P  V ilémov u Šluknova, 6. FC a 24. mezinárodního přeboru České 
v uplynulém soutěžním ročníku repre- Louka Košťany ČOS. Ve dnech 19. - 20. Obce Sokolské v Letkově u Plzně (v roce 
zentovali Robert Mach (1 gól), Tomáš července startovala košťanská Louka           2011 1. místo). Mistrovskou soutěž 
Glöckner (45), Petr Hegr (19), Vojtěch v Dobrušce (účast od roku 1991) v turnaji okresního přeboru Teplicka zahájil oddíl 
Kopta (51), Petr Pištora (32), Pavel Šural 24. ročníku Dobrušský pohár za účasti 60 1. kolem v pondělí 15. září 2014 v 19,00 
(23), Ladislav Trumpus (45), Bohuslav týmů. FC Louka – Komáři Filipov 0:1; FC hod. v Městské sportovní hale v Krupce 
Vondrášek (11), Jaroslav Zeman (12), Paskov 4:1 (Jakub Duben 2, Zeman, proti týmu FC Vito Team Proboštov.
Denis Egrt (14) a Petr Smutný (2 branky). Glöckner), Galaxy Ústí nad Labem 4:0 

Ladislav Navrátil(Kopta 2, Jakub Duben, Šural), Goal 



Letošní rok byl prozatím pro naši muž pravděpodobně dobrovolně ukončil výměny různých částí po nový lak.
výjezdovou jednotku velmi náročný jak   sv ů j  ž ivot skokem pod vlak, požáru V nejbližší době by také měl být 
v případě zásahů, tak při údržbě techniky,    automobilu u Barbory (kde majitel tohoto vybudován nový výjezd z požární zbrojnice 
i v případě různých asistencí. Rád bych Vám automobilu špatně ohlásil místo a jed- přímo naproti garážím, který umožní 
tímto přiblížil, co se během uplynulých notky musely toto místo hledat), pátrání výjezdové jednotce vyjet rychleji směrem 
měsíců v „hasičárně“ dělo. po dvou zmizelých holčičkách v Křižanově, na Střelnou. Doposud jsme se s vozidlem 

požáru bytu v Košťanech a dalších.Ze začátku roku nám byl zakoupen no- CAS 32 T815 museli otáčet přes náměstí, 
vý výjezdový vůz – Citroën Jumper (místo Také jsme se účastnili několika akcí jako jelikož jsme se s vozidlem ze současného 
staré Avie), který si někteří členové výjez- požární, či zdravotnický dozor, jako bylo výjezdu nevytočili.
dové jednotky upravili do nynější podoby. pálení čarodějnic, dětský den, závody Velké poděkování patří panu starostovi 
Zde bych podotknul, že na tomto vozidle se rallye v Janově, hry seniorů (kde naši Tomášovi Svádovi a zastupitelům města 
pracovalo téměř denně měsíc a půl a byly senioři obhájili první místo a tímto jim Košťany za spolupráci a za umožnění 
na něm provedeny práce od úpravy a pře- gratulujeme), při koncertu Roxette     nákupu nového vybavení, díky kterému 
stříkání laku, přes kompletní rekonstrukci revival a ohňostroje v rámci pouti, při může výjezdová jednotka nyní obyva-
nákladového prostoru po jeho kompletní pěnové párty na ranči v Újezdečku a v ne- telstvu pomáhat ještě mnohem více, než 
vybavení. Dále bylo zakoupeno nové poslední řadě jsme pomáhali městu při tomu bylo dosud.
vybavení do tohoto vozu, a to kalové čištění místní kanalizace při rekonstrukci ve Jan Šaršoun
čerpadlo, oblek a vysavač na obtížný hmyz, Školní ulici. 
2x páčidla, 2x pákové nůžky, bourací Jak jsem již zmínil, bylo zakoupeno 
sekyra, sekeromotyka, 2x sudy na sorbent, kalové čerpadlo a vybavení na likvidaci 
motorová pila Stihl, 4ks hasicích přístrojů, obtížného hmyzu. V případě, že budete 
přenosné svítilny a několik dalších věcí. potřebovat odčerpat zatopený sklep, či 
Také byl zakoupen nový přívěsný vozík         odstranit obtížný hmyz,můžete zavolat 
s plachtou za tento automobil, který bude městskou policii – 606 743 086 (Martin 
nemalým pomocníkem zejména při Pažin), popř. zástupce velitele jednotky 
povodních. SDH 736 654 009 (Libor Klejna). Vzhledem 

Naše jednotka má v letošním roce   k  to m u ,  že naše výjezdová jednotka má       
k 21. září 43 zásahů. Jednalo se především     3    p  r oškolené zdravotníky, můžeme vám 
o likvidaci obtížného hmyzu, kdy tento nabídnout i zajištění zdravotnického 
hmyz v několika případech občany pobodal dozoru na vašich akcích. V případě zájmu 
a v mnoha případech se hnízda nacházela volejte na výše uvedená telefonní čísla.
na místech, kde si hrají děti. Zasahovali V současné době dokončujeme opravu 
jsme však i jinde. Např. při požáru bytu        přenosného čerpadla PPS 12, které řadu let 
v Újezdečku, kde uhořel majitel tohoto sloužilo především k soutěžním účelům 
bytu, při úklidu vozovky na Kamenném SDH. Nyní jsme sehnali a nechali opravit 
Pahorku, kde byl vyteklý olej na cca 500m, výkonnější čerpadlo, a tak toto čerpadlo 
na kočce uvízlé v okapu, hořícím pařezu, při převzala zpět výjezdová jednotka. Na 
dopravní nehodě v Oldřichově, kdy starší čerpadle probíhá celková údržba od 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat představitelům města Košťany, zejména starostovi panu Tomáši Svádovi, kteří zařadili do plánu 
obnovy města v roce 2014 rekonstrukci ulic Hornická a Školní.

Jako každá velká akce se i tato rekonstrukce neobešla bez problémů, ale její výsledek je z estetického a praktického hlediska zdařilý. 
Byla podstatně zlepšena kvalita vozovky, chodníků a přispělo se tak ke zvýšení dopravní bezpečnosti občanů a zejména dětí, které tudy 
chodí do zdejší základní školy.

Manželé Rezkovi, manželé Sobotkovi,  manželé Wisteinovi a Irena Jarolímová

     Práce na rekonstrukci ulice    Školní ulice po rekonstrukci



V březnu 2014 zahájila v Košťanech výrobu společnost 
Selectrona s.r.o., která je součástí mezinárodního koncernu 
Selectrona.

Těžištěm činnosti koncernu založeného v roce 1992                     
v německém Schlottwitzu je výroba přesných technických 
plastových dílů a modulů, zejména pak zapouzdření kovových 
kontaktů a montáž elektronických součástek. Další oblastí s vysokou 
přidanou hodnotou je vývoj produktů a procesů, nástrojářství 
(formy pro vstřikovací lisy, lisovací a ohýbací nástroje)                         
a automatizační technika.

Produkty Selectrony jsou využívány především v auto-
mobilovém průmyslu (např. řízení motoru, senzorové a řídící 
systémy), jakož i v oblasti elektromobily a výroby a ukládání energie 
z obnovitelných zdrojů.

Dne 25.září 2014 od 13,00 hodin se konal Den otevřených dveří, 
kde Selectrona seznámila zájemce se svou činností v Košťanech. 
Vzhledem k plánovanému dalšímu rozšíření našich aktivit                   
v Košťanech uvítáme zájemce, kteří by měli zájem o práci a další 
vzdělávání   v našem oboru.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici na e-mailové 
adrese: marie.pohankova@selectrona.com.

Selectrona s.r.o.

    

Petra Paarová, matrikářka
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Prohlášení starosty města k záznamu na internetu

Vážení spoluobčané, možná, že někteří z Vás si poslechli tajnou nahrávku, kde dávám výpověď panu Jakubovi Fišerovi.  Tato 
nahrávka, byla pořízena tajně, což nemění nic na tom, že jsem jako starosta měl mluvit (přestože jsem byl rozčílený) slušně. Za toto 
se omlouvám. V žádném případě se nebudu omlouvat za tuto výpověď jako takovou. Byla na místě. Bohužel tato nahrávka 
posloužila skupině kolem Tomáše V. k mému vydírání. Byl jsem tlačen do kouta, s tím, že pokud budu kandidovat na starostu, budu 
mediálně znemožněn. Kandiduji, a výsledek jsme mohli vidět a slyšet na internetu. Druhým kolem výhrůžek mají být moje děti, 
respektive nejstarší dcera. Pokud se nestáhnu, bude všem jejím kamarádům na facebooku zasláno toto video, aby její kamarádi 
viděli, co jsem prý za hajz…. Požádal jsem i pana Fišera, aby se k tomu vyjádřil.

Tomáš Sváda, starosta, v.r.

Prohlášení pana Jakuba Fišera
Nahrávku jsem si pořídil pro vlastní potřebu. Je mi velice líto, že osoba, které jsem to předal, to takovým způsobem zneužila před 
volbami. Nechci žádná jména psát, nechci z toho mít problémy. Ještě jednou se omlouvám, ale nevím, jak bych mohl napravit 
poškození jména pana Tomáše Svády před volbami. 

Jakub Fišer, v.r.



Petra Paarová, matrikářka
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Prodej   slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům, 
že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, 

Tetra hnědá a Dominant - černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří : 15-20 týdnů.  Cena  149 -180,- Kč/ ks dle stáří. 

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř
dospělé slepičky pouze  našeho chovu !Prodej se uskuteční: 

V neděli  19. října  2014
Košťany - u pošty   -  od 13.30  hod.

………………………………………………………………………
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00 hod.,                                                      
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  

Eva Dvořáková, Košťany, Mírové náměstí 252

Možnost dodání květin na smluvenou adresu

P R O V O Z N Í   D O B A :
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8,00 do 17,00 hodin

středa od 9,00 do 17,00 h., v sobotu od 8,00 do 17,00 h.


