Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v krátkosti zhodnotil uplynulý
rok 2014. Rok, který byl ve znamení podzimních
komunálních voleb, ve znamení oprav městské infrastruktury a bohužel také ve znamení pomluv, intrik
a lidské malosti.
Celá řada oprav se povedla, není potřeba se
k nim podrobně vracet. Mezi nejviditelnější určitě patří
oprava Školní ulice, výstavba dětských hřišť a nové
chodníky na Sídlišti ve Střelné a v Zátiší. Také na příští rok
jsou již připraveny další projekty a to v desítkách milionů
korun, jako například oprava sběrného dvora, zateplování Střelné nebo opravy silnic a chodníků. Probíhají již
také přípravy na odkanalizování Hampuše. Na závěr roku
nás čeká jedna doufám příjemná akce a to vánoční trhy
města Košťany, o kterých se dočtete na další straně.
Letošní podzim byl také ve znamení komunálních voleb. Voleb, které tolik rozdělili určité skupiny
obyvatel, voleb, které jiné zase výrazně semkly. Věřím, že
s přibývajícím časem Vánoc se emoce uklidní a po novém
roce se ukáže, kdo do voleb šel pracovat a kdo je využil
jenom pro své krátkozraké cíle.
Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří přišli
k volbám a vyjádřili svůj názor, zvolili si svého zastupitele.
Nebojte se za ním chodit se svými problémy a starostmi,
nebojte se s ním komunikovat. Jenom čas ukáže, zda
volba každého z nás byla nebo nebyla správná.
Závěrem mi vážení spoluobčané dovolte popřát
Vám i Vašim rodinám všechno nejlepší v novém roce,
příjemné a krásné prožití vánočních svátků a bohatého
Ježíška pro ty nejmenší. Nám všem hodně zdraví a klidu
v roce 2015.
Tomáš Sváda, starosta města
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Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad
Labem došlo ke změně v obsazení zastupitelstva města
Košťany. Stalo se tak na základě stížnosti, kterou podalo
pražské ústředí ČSSD. Žádný zástupce této strany se
původně do zastupitelstva města nedostal. Podnět k přešetření podal bývalý místostarosta Ing. Ladislav Novák.
„Jako předseda místní organizace ČSSD jsem dostal k dispozici opisy výsledků jednotlivých volebních okrsků. Zjistil
jsem, že v okrsku číslo 1, což je Kamenný Pahorek, ČSSD
dostala celkem pouze 26 hlasů. Zeptal jsem se členů strany,
kteří zde volili a několika dalších lidí. Celkem 5 mi jich
potvrdilo, že nám dali hlasy, přičemž kandidátka měla
15 členů. Tím pádem bylo jasné, že 60 hlasů chybí,“
vysvětlil Novák.
Krajský soud na základě stížnosti přepočítal hlasy
v okrsku číslo 1 Kamenný Pahorek a zjistil, že skutečně
došlo k chybě při sčítání hlasů. „Dle volebního výsledku
obsaženého v Zápise o výsledku voleb získala ČSSD celkem
875 hlasů. Po překontrolování hlasů skutečně
odevzdaných ve prospěch ČSSD však soud zjistil, že ve
skutečnosti získala ve volebním okrsku číslo 1 o 60 hlasů
více, tedy získala celkem 935 hlasů. Po zjištění skutečného
počtu hlasů voliči tak má první volební kandidát ČSSD vyšší
podíl (935) než kandidát strany Volební sdružení Střelná
ucházející se o druhý mandát pro tuto stranu,“ píše
předsedkyně senátu Krajského soudu JUDr. Markéta Lehká
v odůvodnění.
Soud nevyhověl návrhu na vyslovení neplatnosti voleb
v Košťanech. Zbavil však mandátu Milana Kopřivu z Volebního sdružení Střelná ve prospěch Ing. Ladislava Nováka
z ČSSD. Je nutno podotknout, že se jednalo pouze o neúmyslnou početní chybu komise, nikoliv záměr. Zášť necítí
ani Milan Kopřiva, který potvrdil, že bude za čtyři roky opět
kandidovat.
Roman Nešetřil, novinář

Radostné svátky vánoční
a v novém roce 2015 všechno
nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody
a vzájemného porozumění Vám přeje
rada města, členové zastupitelstva
a zaměstnanci městského úřadu.

Aktuální složení zastupitelstva k 18. listopadu 2014
Tomáš Sváda
- starosta uvolněný
Zbyněk Král
- 1. místostarosta uvolněný
Ing. Zdeněk Zícha
- 2. místostarosta neuvolněný
Jindřich Koštoval
- radní neuvolněný
Ing. Přemysl Šoba
- radní neuvolněný
Richard Kopřiva
- člen neuvolněný
Irena Křikavová
- člen neuvolněný
Mgr. Bc. Ester Macháčková - člen neuvolněný
Hana Müllerová
- člen neuvolněný
Ing. Ladislav Novák
- člen neuvolněný
Oldřich Opata
- člen neuvolněný
Miroslav Potměšil
- člen neuvolněný
Ing. David Ryč
- člen neuvolněný
Milan Šerl
- člen neuvolněný
Tomáš Volf
- člen neuvolněný

Naše Košťany, a Střelná
Komunistická strana Čech a Moravy
Volební sdružení Střelná
Severočeši Košťany
Naše Košťany a Střelná
Občanská demokratická strana
Naše Košťany a Střelná
Naše Košťany a Střelná
Naše Košťany a Střelná
Česká strana sociálně demokratická
Česká nezávislá
Naše Košťany a Střelná
Naše Košťany a Střelná
Naše Košťany a Střelná
Občanská demokratická strana

Složení výborů a komisí k 19. listopadu 2014
Finanční výbor

Kontrolní výbor

předseda –
členové –

předseda – Mgr. Bc. Ester Macháčková
členové – Oldřich Opata
Jaroslav Trsek
Ing. David Ryč
Milan Šerl

Ing. Přemysl Šoba
Jarmila Novotná
Irena Křikavová
Hana Müllerová
Miroslav Potměšil
Komise stavební, pozemková a životního prostřední
·
Ing. Zdeněk Zícha
·
Jaroslav Trsek
·
Ing. Ladislav Novák

Komise kulturní a sportovní
·
·
·

Jarmila Novotná
Zbyněk Král
Mgr. Bc. Ester Macháčková

Komise bytová
·
·
·

Zbyněk Král
Ing. Olga Čermáková
Lenka Dupačová

Ústřední inventarizační komise
·
·
·
·
·

Jiří Dudešek
Ing. Stanislav Civín
Mgr. Bc. Ester Macháčková
Richard Kopřiva
Rudolf Partik

Komise přestupková
·
·
·
·

Jitka Schrenková
Mgr. Věra Macháčková
Ing. Ladislav Novák
Ing. David Libánský

Město Košťany pořádá dne 20.prosince 2014 od 15.00 hod. na náměstí
v Košťanech malé vánoční trhy. Snahou je se společně sejít, najít si chvilku v hektickém
předvánočním shonu a popovídat si s přáteli u něčeho teplého voňavého, třeba
u svařáku. Trhy by měly začít od 15.00 hod. a končit okolo 21.00 hod. Je připraven
prodej vánočních smrčků za 70,- Kč (máme objednáno 100 ks), prodej vánočních
kaprů, cukrovinek a klobásek. K zahřátí bude připraven voňavý svařák, který bude
zdarma. Hlavním bodem večera bude v 18.00 hod. rozsvícení vánočního stromku
s našimi ratolestmi, které dostanou sladkosti přímo od Ježíška.
Dovolte mi, abych Vás jménem města pozval na vánoční trhy, vezměte s sebou Vaše
děti a nezapomeňte doma dobrou předvánoční náladu.
Tomáš Sváda, starosta města

V pátek 31. října pořádalo Sdružení
rodičů a přátel školy Halloweenskou
akci, která se konala v okolí budovy
základní školy. Zúčastnit se mohly
všechny děti a ty, které přišly
v maskách, se dokonce zapojily do
soutěže o masku nejhezčí. Řada dětí
přišla oblečena v opravdu straši-

delných maskách. Na programu
pátečního odpoledne však byly i jiné
zábavné hry a soutěže. Děti mohly
házet míčkem, skákat v pytli, chodit
v bedýnkách, namotávat pavouky
a lovit dýně. Svou troškou k zábavě
přispěla i paní učitelka Ester Macháčková, která se s žáky nacvičila taneční

vystoupení. Na konci samozřejmě
nechybělo vyhodnocení těch nejlepších a nejstrašidelnějších masek.
Páteční podvečer se opravdu vydařil
a pro odvážné nechyběla ani stezka
odvahy.
Redaktoři Školní drbny

Jako již každoročně, tak i letos, se školní družiny zapojily do soutěže
vyhlášené DDM Osek O nejhezčího skřítka Podzimníčka. Celý měsíc
probíhaly důležité přípravy. Na vycházkách jsme poctivě sbírali
nejrůznější přírodniny. Děti a rodiče zase přinesli to, co se v lese najít
nedá – jablka, kukuřice, dýně a mnoho dalšího. Před podzimními
prázdninami vypuklo v družinách samotné tvoření. Děti vytvořily celou
partičku krásných Podzimníčků, které si můžete prohlédnout ve
fotogalerii základní školy. Všem dětem, které se zapojily, patří veliká
pochvala a rodičům, kteří ochotně přinesli materiál a pomohli,
posíláme veliké díky.
Eva Kočová, družinářka

Asi většina z vás ví, že jsem založil
vzpěračský oddíl ve Střelné. Rád bych
se vám pochlubil letošními dosaženými
výsledky, ze kterých máme všichni
radost.
V současné době zde trénují
i děvčata. Největšího úspěchu dosáhla
Nicola Kabelková, která na Mistrovství
ČR v Boskovicích v kategorii juniorek do
20 let získala 1. místo a stala se mistryní
ČR za výkon 92 kg ve dvojboji. Dalšího

úspěchu dosáhl Lukáš Doskočil, který
taktéž v Boskovicích na Mistrovství ČR
juniorů do 17 let obsadil 4. místo za
výkon 187 kg ve dvojboji. Dalšího
pěkného výsledku a umístění dosáhl
Martin Ficek na Mistrovství ČR
v Holešově v kategorii mladších žáků,
získal 3. místo za výkon 70 kg ve
dvojboji. Tento chlapec se jeví jako
velký talent a věřím, že to v budoucnu
prokáže. Jsou zde i další jako např. Vítek

1. ledna 2015 v 18 hodin bude
odstartován již padesátý Novoroční
běh. Každoročně se tohoto recesistického běhu zúčastňuje přibližně
sto „závodníků“. Po doběhnutí je asi
30 z nich hodnoceno a oceněno. K nejstarším účastníkům patří paní Jana
Frühaufová, jejíž syn řídí traktúrek
s valníkem, na němž sedící Honza

Štajner udává rytmus na bubnu
darovaném skupinou Kabát. Historie
Novoročního běhu sahá do roku 1965.
Trasa je vedena ulicemi Košťan
se zastávkami v hostinci „U Kukačky“
a u rodin štamgastů místních restaurací, kde jsou pro běžce připravené
tekuté dary a občerstvení. Rovněž
několik místních sponzorů dodává ceny

Winkler, Hana Strnadová, Veronika
Illešová. Věřím, že i oni v příštím roce
mohou dosáhnout dobrých výsledků.
Na závěr bych chtěl znovu připomenout, že dveře do našeho oddílu
jsou stále otevřené a uvítáme každého
chlapce nebo i dívku, kteří mají o tento
silový sport zájem. Nebojte se a přijďte
mezi nás.
Pavel Sobotka

a sud piva.
Organizátoři chtějí na letošní padesátý ročník pozvat i některou tuzemskou televizi. Těšíme se na setkání
s vámi 1. ledna v 18 hodin u hasičárny.
Bohumil „Habas“ Fričl

Pros František
Kos Josef
Hajšová Markéta
Pávková Anna
Nálepková Božena
Mraček Zdirad
Soukupová Vlasta

87
85
84
83
82
82
82

Štícha Jindřich
Karlíčková Božena
Lisičan Karel
Králová Drahuše
Bačíková Marianna
Bradáč Josef

82
75
75
75
70
70

Dne 28. října 2014 se v Košťanech hrál 21.ročník turnaje
v malém fotbalu „FLUOKOV CUP“, který se podruhé v historii hrál
na škvárovém hřišti a poprvé v podzimním období. Soutěž
rozhodoval Jan Nestmann z Košťan. Poděkování zaslouží též Petr
Veselý za občerstvení „U FIALOVÝCH ĎÁBLŮ“, Alena Aksamitová
a Ivan Jech z Fluokov s.r.o.
Pořadí:
1. F.C. Louka Košťany ČOS
2. Čulda Team Košťany
3. KAF Teplice
4. Hasiči Košťany
5. FC Pejsek Praha

Září 2014:
Josef Jelínek, Zdena
Vokounová, Nikola Kočí,
Nikola Krocová, Sofie
Emma Kalousová

Říjen 2014:
Jáchym Novák

Petra Paarová,
matrikářka

3
3
2
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1
0
0
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0 18:9 10
1 8:5
9
2 10:8
6
2 3:5
4
4 1:13 0

(obhájce)

Nejlepší střelec: Ivan Drška mladší (Louka) – 10 branek.
Zvláštní cenu k svým 55.narozeninám obdržel Jan Nestmann,
bývalý hráč F.C. Louka Košťany ČOS a někdejší fotbalový kanonýr
Jiskry Košťany, dnešního Sokola.
Ladislav Navrátil

NÁBOR
WU-SHU TEAM KOŠŤANY
Dne 5. listopadu 2014 se uskutečnil nábor nových
členů pro cvičení Shaolinského Kung fu dětí
i dospělých věk od 4 - x let.
Členský poplatek je nyní 500,- Kč za měsíc. Nebo
může přijít kdokoli a kdykoli si s námi zacvičit.
Jednotlivý trénink vyjde na 60,- Kč za 2 hodiny.
Tréninky jsou každou středu a pátek
od 18 do 20 hodin
v tělocvičně Střelná-sídliště
Kvůli malé účasti žáků prosíme rodiče, aby
podpořili své děti ke sportu a zdraví.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kontakt: Stanislav Štraicher
Facebook: Wu Shu Team Košťany
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