
Druhou skupinou jsou akce za pomoci 
dotací. Jedná se o dokončení akce čisticí 
vůz na snížení prašnosti za 2,6 mil. Kč. 
Tady již dokončujeme výběrové řízení        
a koncem léta by měl stroj pomáhat při 
úklidu města. Dále připravujeme dotaci na 
celkovou rekonstrukci sběrného dvora za    
5 mil. Kč, protipovodňová opatření - 8 mil. 
Kč a kanalizaci Na Hampuši se podařilo 
převést na firmu SVS, a.s., která by měla 
realizovat podstatnou část celého projektu 
(asi 12 mil. Kč z 15 mil. Kč) a na zbývající 
část se město pokusí sehnat dotaci, 
popřípadě zrealizovat  z vlastních zdrojů.

Spolu s pracovníky pro MP se podařilo 
získat 18 míst pro technické pracovníky 
města. V současné době máme místa 
obsazena a všichni se podílejí na 
pravidelném úklidu města, ale také na 
opravách chodníků, výstavbě nových, atd. 
Pro město to znamená úsporu na mzdách, 
zisku firem, atd. cca 800.000 Kč do konce Město Košťany prochází v první měsících cyklohlídku. Všechny tyto změny 
letošního roku. To není nezanedbatelná polovině roku několika změnami a při- jsou směřovány směrem k občanům, aby 
částka. pravují se, nebo již běží, některé investiční strážníci byli v ulicích více vidět a nezůs-

akce. O odpadovém hospodářství jsem se talo jen u průjezdů v automobilech. Závěrem mi dovolte poděkovat našim 
zmiňoval v minulém čísle, dnes bych Vás Pravdou je, že ne všichni strážníci mne za hasičům a naší městské polici, že v období 
chtěl seznámit se změnami v naší městské tyto změny mají rádi, ale strážník má být záplav držela pohotovost ve dne v noci       
policii. především v terénu a ne na služebně             u koryta našeho potoka a čistila ho. 

a v autě. Košťany měly to štěstí, že voda u nás Na základě poznatků od Vás občanů 
nenapáchala to co na jiných místech naší došlo v posledních měsících asi k největším Investiční akce, které nás v krátké době 
země. Dovolte mi ještě vyjádřit soucit        změnám v MP od doby jejího vzniku. čekají, jsou rozděleny do dvou skupin. 
s neštěstím občanů, které voda zasáhla        Prvním krokem bylo zavedení GPS První skupinou jsou akce z vlastních 
a vzala jim domovy, životy. Jeden               lokátorů (sledovací zařízení) pro strážníky zdrojů. Jedná se především o výstavby 
z utonulých byl i můj kamarád. a auta MP, neboť se množily stížnosti na chodníků, opravy komunikací, dětských 

„zašívání“ se strážníků v pracovní době. hřišť atd. Snažili jsme se, aby jednotlivé Rada města schválila zřízení povod-
Dnes máme jasný přehled kde strážník je, investice byly co možná nejlépe rozděleny ňového konta a požádal všechny občany    
jak dlouho a zda plní svojí pochůzkovou do všech částí našeho města. Střelnou letos o příspěvek. Navrhl jsem, aby starosta, 
činnost. Druhým krokem bylo rozdělení čeká výstavba chodníku na sídlišti, oprava místostarostové, radní, ředitel školy, 
skupin strážníků a promíchání s tím, že schodů, asfaltování přístupů k bytovým ředitelky mateřských škol a ředitel SBaZ 
jsme doplnili naše strážníky o tzv. domů, dokončení komunikace za 3BD.       přispěli na konto jako první. O využití 
„asistenty prevence kriminality“ - V Košťanech by se měla opravit ulice         peněz rozhodne Zastupitelstvo na svém 
pomocné strážníky. Podařilo se nám je 8. května, Teplická ulice a budují se zasedání a nikdo nemusí mít obavy o jejich 
získat zatím na jeden rok a Úřad práce   b e zp e č nostní prvky na průtahu městem. zneužití. Chci poděkovat všem, kteří již na 
v Teplicích nám hradí jejich mzdy.  K a me n ný  P ah or ek  b y m ěl mít dětské hřiště konto povodní přispěli a požádat o přís-
V průběhu června by se do tohoto programu (věřím, že nám ČEZ, a.s. dá souhlas), pěvky ty, kteří nad touto pomocí ještě 
měli zapojit celkem čtyři pomocní strážníci asfaltové komunikace, dodělávají se váhají.
a tím by v Košťanech mělo pracovat přechody a části chodníků. V celém městě 
celkem 12 pracovníků MP. Toto doplnění probíhá zároveň oprava veřejného osvět- Přeji krásné prožití prázdnin našim 
nám umožnilo provést třetí změnu. Jedná se lení, drobné opravy chodníků, přechodů, dětem, pěknou dovolenou rodičům a dlou-
o doplnění služeb na 24 hod. provoz, máme atd. hé teplé léto nám všem.
pevné pochůzkáře a zavedli jsme v letních 

Tomáš Sváda, starosta města



  
 

 

 

 

Delegáti našeho města se ve Fotografie z oslav najdete na stránkách města.
dnech 14. - 16. června 2013 I nás v příštím roce čekají podobné oslavy. V roce 2014 uplyne 
zúčastnili oslav 690. výročí první 620 let od první písemné zmínky a 20 let od povýšení Košťan na 
písemné zmínky své partnerské město. Věříme, že připravíme důstojné oslavy těchto událostí a že 
obce Košťan nad Turcom na se Košťancům bude u nás líbit a již dnes se na jejich návštěvu u nás 
Slovensku. Partnerská spolupráce těšíme.
mezi městem Košťany a obcemi Tomáš Sváda, starosta města
Košťany nad Turcom a Valaliky ze 
Slovenské republiky se datuje od 
roku 2008, kdy byla podepsána 
smlouva o partnerství právě v Koš-

ťanech nad Turcom. Od té doby se uskutečnilo několik vzájemných 
návštěv z řad zastupitelů, pedagogů mateřských a základní školy, 
seniorů, hasičů a sportovců. Přátele ze Slovenska jsme měli 
možnost přivítat v našem městě v roce 2009. Nejúspěšněji se 
rozvíjí spolupráce mezi základními školami v rámci tzv. Týdnů 
dětských radostí.

Pořadatelům se oslavy v Košťanech nad Turcom povedly. 
Připravili velmi bohatý kulturně společenský a sportovní program. 
S přípravou si pořadatelé dali záležet a nám všem se tam líbilo. 

Strážníci se v zimním období zaměřili na místě vyřešeni pokutou. Samozřejmostí je, odcizili různý kovový materiál. Jejich 
kontrolu sklepních a společných prostor   ž e  odcizené věci museli zaplatit. protiprávní jednání bylo strážníky oceněno 
v budovách. Ve třech případech strážníci blokovou pokutou a dvěma z pachatelů, Při nepravidelné obchůzkové a ob-
nalezli ve společných prostorách spícího kteří, ač pobývají ve městě, nemají zde jížďkové činnosti si hlídka MP Košťany 
„bezdomovce“. Strážníci bezdomovce trvalé bydliště a hrozí jim udělení sankce všimla podezřelého muže. Po vyzvání         
vždy vykázali. V jednom případě bylo zákazu pobytu.k prokázání totožnosti se ukázalo, že muž je 
učiněno oznámení příslušnému správnímu v celostátním pátrání PČR. Byl tedy na Strážníci obdrželi žádost od PČR            
orgánu, který při opakování protiprávního místě zadržen a předán PČR. o rychlý zákrok v Košťanech. Na místě má 
jednání, v tomto případě porušení veřej- docházet k nebezpečnému vyhrožování, V nočních hodinách bylo strážníky ného pořádku, může vyslovit zákaz pobytu         kterého se má dopouštět syn na svých přijato telefonické oznámení o zloději        v městě Košťany. rodičích. Povedený synáček hrozil v objektu společnosti SIAG. Strážníci na 

Na Kamenném Pahorku hlídka MP rodičům, že jim zapálí automobily a měl již místě zadrželi jednoho muže, který 
Košťany zadržela dva muže při krádeži k tomuto připravený kanystr s hořlavinou. převážel na kolečku polotovary k osob-
kovového materiálu. Na místo byla Hlídka MP Košťany posléze tohoto muže nímu automobilu stojícímu od objektu   
přivolána hlídka PČR, která si pachatele na zadržela a nalezla i kanystr s hořlavinou, 200 metrů. Dále zajistili odcizené 
místě převzala. Kovový materiál byl vrácen který muž před policií uschoval v jiné ulici polotovary v ceně 25.000,- Kč. Na místo 
majiteli. do nádoby na komunální odpad. Celou byla přivolána hlídka PČR. Do příjezdu 

záležitost si přebrala PČR, která synáčka Telefonicky bylo oznámeno na MP PČR uvedl pachatel, že má v objektu spol. 
vykázala na deset dnů mimo dům rodičů       Košťany, že v lese Na Hampuši pobíhá, SIAG, ještě schovaného spolupachatele, 
a muže navíc obvinila z přečinu nebez-křičí a různě skáče do sněhu polonahý   kt e rý  m u   tyto polotovary podával přes plot. 
pečného vyhrožování a poškození cizí věci a bosý muž.  Vzhledem k okolnosti, že   S p o lu p achatel byl nakonec při vzájemné 
ve stádiu pokusu. v tuto dobu bylo hodně pod nulou, vyjeli na spolupráci MP s PČR zadržen v obci 

místo strážníci okamžitě. Na místě přes Lahošť. Strážníky požádala o pomoc rybářská 
hodinu hledali tohoto muže. Muž byl stráž, která přistihla muže cizí státní Strážníci kontrolovali dva muže vezoucí 
nalezen až ve Verneřicích, jak objímá příslušnosti při lovu ryb na „Vrtuli“. na dvoukoláku železné profily a trubky. 
stromy. Bylo zjištěno, že muž si svůj stav Strážníci na místě tohoto muže ztotožnili, Muži sdělili, že vše nalezli. Byli tedy 
přivodil mimo jiné požitím návykových odebrali mu rybářské náčiní a jeho vyzváni, aby strážníkům ukázali místo 
látek a byl strážníky odvezen na nervové protiprávní jednání bylo oznámeno nálezu. Při dalších neshodách, v podání 
oddělení nemocnice v Teplicích. Po příslušnému správnímu orgánu. vysvětlení o údajném nálezu vyšlo najevo, 
konzultaci s lékařem byl převezen na že muži překonali oplocení areálu Dne 4.5.2013 strážníci zajišťovali ve 
psychiatrii do Ústí nad Labem. tenisových kurtů v Košťanech, kde spolupráci s SDH Košťany závod Míru 

Dvakrát byli strážníci MP Košťany následně vlezli skrze střechu do ople- Juniorů. Třetí etapa závodu odstartovala     
přivoláni ke krádeži do obchodů. V jednom chované boudy a odtud odcizili výše v Teplicích. Přes sto závodníků projíždělo    
případě majitel obchodu zadržel pachatele uvedené věci. Po konzultaci s PČR  i  př es  K oš ťa ny  a  p ok ra čo vali dále na Dubí, 
při krádeži sladkostí. V druhém případě a ověření jejich (po amnestii) beztrestnosti Krupku, Cínovec. Policisté, strážníci           
majitel obchodu zjistil odcizení věcí až po jim byla uložena bloková pokuta  a  ha si či  uz a vř eli  v še ch ny  v ed lejší pozemní 
upozornění svědků. Oba pachatelé byli a odcizený materiál byl vrácen. komunikace a dohlíželi na bezpečný 
strážníky zadrženi a po prověření, zda průjezd závodníků.Hlídka MP Košťany zadržela tři 
nejsou v posledních třech letech soudně pachatele, kteří překonali oplocení Martin Pažin, vedoucí strážník
potrestáni za obdobné jednání, byli na rodinného domu v SAB a ze zahrady 



Městská policie Košťany ve spolupráci s žáci ze Základní školy v Košťanech. Děti pohybem po silnicích.
Dopravní policií ČR, inspektorát Teplice budou spolu s policisty dávat ukázněným Věříme, že se jim tato akce bude líbit      
bude koncem června pořádat v našem řidičům jablko, těm neukázněným citrón.   a přispěje k větší bezpečnosti na našich 
městě dopravně-bezpečnostní akci „Jablko V průběhu této akce budou děti seznámeny silnicích.
nebo citrón“. Akce se zúčastní také naši s činností naší MP, s výzbrojí a bezpečným 

Tomáš Sváda, starosta města

Správa budov a zařízení města Košťany vymáhání svých pohledávek za neplacení přitom nerespektují minimální zásady 
zatím realizuje v letošním roce hlavně akce nájemného a služby s tím spojené. To bych slušnosti, nehledě na porušování příslušné 
vyvolané havarijními situacemi a akce chtěl znovu dokumentovat tím, že od té městské vyhlášky.
vyvolané na základě požadavků vyplý- doby už došlo ke splacení řady dluhů, ale Dále je to odkládání nepotřebných věcí 
vajících z revizí odborných firem. Jde také i k vystěhování několika dlužníků. a nábytku na veřejná prostranství,  i když je 
hlavně o částečné odvodnění a odizolování Kromě vystěhování dlužníků bude město všem známo, že město zřídilo bezplatné 
domů ve  Střelné, opravy komínových těles pokračovat i v exekuci majetku dlužníků sběrné místo,  kam lze tyto věci odvézt. 
vč. vyvložkování, výměny a opravy prostřednictvím exekutorů. Případné Současně bych chtěl upozornit i na 
spotřebičů, čištění kanalizací, musíme také exekuce majetku dlužníků se budou týkat obsazování společných prostor v nájem-
opravovat byty mnohdy zdevastované samozřejmě i těch, kteří už v bytech města ních domech nepotřebným nábytkem a růz-
neplatiči a dále pokračujeme ve výměnách Košťany  nebydlí. nými věcmi, které je také možno odvézt na 
oken podle žádostí nájemníků ap. V tomto vydání Košťanského zpravo- sběrné místo, aby si ostatní nájemníci 

Realizace dalších větších oprav a mo- daje bych se chtěl zmínit i o některých mohli dát do společných prostor alespoň 
dernizací je závislá na finančních mož- nešvarech, které znepříjemňují život kočárek pro své dítě.
nostech  SBaZ.  slušným občanům našeho města. Jsou to Vážení přátelé, zamysleme se nad tím    

například „pejskaři”, ti nechávají své V každém vydání Košťanského zpra- a neztěžujme si zbytečně život, když to není 
čtyřnohé miláčky kálet na veřejná pros-vodaje upozorňuji na skutečnost, že město nutné.
tranství a někdy i pod okny svých sousedů, Košťany se bude ještě více zaměřovat na Ing. Ladislav Novák, ředitel SBaZ

Ve čtvrtek 16. května v obřadní síni Městského úřadu Košťany se konal 
slavnostní obřad vítání nových občánku našeho města do života.             
V obřadní síni se sešli kromě rodičů dětí i ostatní příbuzní   a známí, které 
přivítala matrikářka Petra Paarová. V úvodu tradičně krásným 
programem potěšily všechny přítomné děti z košťanské mateřské školy. 
Děti pak přítomný maminkám předaly kytici růží. Nové občánky uvítal 
starosta města pan Tomáš Sváda. Ve svém vystoupení připomenul 
rodičům důležitost harmonického rozvoje dítěte. Rodičům, kteří se na 
závěr obřadu zapsali do pamětní knihy města, předal pro děti malý dárek. 
Všem našim novým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí, rodičovské 
lásky a rodinné pohody.

Redakce

Klub seniorů v Košťanech je po Z těchto prostředků, dle ročního plánu na Pražském hradě a výstavu Dům              
předchozích dlouhodobých neshodách  č in no st i,  se  pořádají různé akce. Např. a zahrada v Lounech. Velmi se vydařil také 
s vedením dětského klubu Domino, k nimž návštěvy divadelních představení, výstav, zájezd na hrad Karlštejn, pořádaná OÚ 
docházelo především společným využí- muzeí, besed, přednášek a slavností nejen Jeníkov a v neposlední řadě také jarní 
váním prostor Městské knihovny, je po na Teplicku, dále zájezdy či společenské výšlap na nejvyšší horu Teplicka Pramenáč 
únorovém zprovoznění nových místností akce na něž přispívá každý účastník ze (910m n.m.).
opět v plném provozu. svého. Z krátké ukázky naší činnosti je patrné, 

Pravidelných týdenních schůzek    V  1 .  po lo letí letošního roku jsme již že se určitě nenudíme, ale snažíme se pro 
(v Košťanech vždy v pondělí od 15.00 hod., navštívili několik divadelních představení, naše členy zajistit co nejpestřejší program. 
ve Střelné ve středu od 17.00 hod.) se akcí v DK Teplice a výstav v Regionálním Možnost přijít mezi nás máte i vy! Stačí jen 
zúčastňuje 20-30 členů – členskou muzeu Teplice. Uspořádali jsme auto- navštívit schůzky Klubu seniorů a přihlásit 
základnu tvoří 40 seniorů. Roční příspěvek busový zájezd na hrad Loket a zámek se za člena klubu, abyste se mohli na našich 
za člena činí 100,- Kč, město Košťany pak Krásný Dvůr, zájezd na výstavu plakátů akcích také podílet.
na činnost klubu přispívá ročně částkou   A lfonse Muchy ze sbírky bývalého tenisty Rudolf Partik
20 000,- Kč. I. Lendla, výstavu korunovačních klenotů 



V dnešním čísle si připomeneme další „zapomenutá“ konkurenci, podařilo se jí např. vytlačit z německého trhu      
výročí, která měla nemalý význam pro rozvoj města od druhé i do té doby nejznámější výrobky anglické firmy Dinas – 
poloviny 19. století. Brick. Výroba zde zanikla v roce 1950, když kvůli velmi 

zastaralému zařízení vykazovala trvalé ztráty. Několik let V roce 1853, před 160 lety, byla zahájena těžba uhlí na 
bylo   v budovách továrny skladiště obilí a po roce 1960 byly hlubinném dole Emílie (Emilien Schacht Kosten, též 
tyto objekty vzhledem k postupující důlní činnosti zbořeny.Heribert či Ottakar Schacht), později známější pod názvem 

Otakar. Původní majitel je neznámý, od r. 1907 je  v majetku Letos si také připomínáme 140. výročí zahájení výroby ve 
Těžařství Emílie a Fischmann. Fischmannové byli významní sklárně Hölzel, později Tomšík, na Kamenném Pahorku. 
průmyslníci a obchodníci, kteří na Teplicku vlastnili několik Jako sklárnu „Augustinku“ ji v roce 1873 na Kamenném 
skláren (např. Svornost ve Mstišově,  v Újezdečku, na Lesní Pahorku postavili Václav a Valentýn Hölzelové. Až do roku 
Bráně aj.) a několik dolů. V důsledku Mnichovské dohody 1901, kdy sklárnu koupil František Tomšík, se zde často 
přišli o svoje závody v čs. pohraničí. Někteří členové rodiny měnili majitelé. Ten ji přivedl k nebývalému rozkvětu           
Fischmannů stihli emigrovat, několik jich však skončilo   a  d o dn e s je známa pod jeho jménem. Vyrábělo se zde duté, 
v koncentračním táboře.  V roce 1939 získali důl Mühligové, osvětlovací a luxusní barevné sklo. Po znárodnění v roce 
majitelé skláren v Řetenicích.  V té době byl již součástí dolu 1945 a zejména pak po sloučení do koncernu Osvětlovací 
i lom Otakar II. (otevřen  r. 1908), který obnovil těžbu na sklo, n. p., Valašské Meziříčí, byla výroba zaměřena na 
podzim roku 1933, když byl předtím jistou dobu mimo výrobu osvětlovacího skla specifické barevnosti s využitím 
provoz. Noví majitelé, pro zvýšení těžby uhlí, v roce 1940 nabíhané seleno-kadmiové „barevky“. Uplatňovala se 
kontaktovali firmu A. Lasche ze saského Glauchau, která výrobní technologie zhotovení osvětlovacího skla foukáním 
prováděla skrývkové práce. Na skrývce sice pracovaly stroje, a ohýbáním ve vypalovacích pecích. Výrobky byly různě 
uhlí se však  dobývalo převážně ručně. Úbytek zaměstnanců povrchově upravovány (malováním, matováním, písko-
v důsledku válečných událostí nahrazovali ruští a francouzští váním aj.). Závod úzce spolupracoval se sklářskými výtvar-
zajatci, a tak již v roce 1944 pracovalo v lomu i na skrývce již níky, zejména s významnou sklářskou výtvarnicí Ludvikou 
více dělníků neněmecké národnosti než Němců. Po válce byl Smrčkovou. Po roce 1990 byl závod zprivatizován                 
důl začleněn do SHR. Těžba uhlí byla definitivně ukončena   a vytvořen podnik Košťanské sklárny a pánvárny, a. s., se 
v roce 1967. závodem Pánvárna Hrob. V roce 1994 se zdálo, že sklárna 

překoná odbytovou krizi, do níž se dostala roku 1991. To se Před 140 lety byla zahájena výroba v Teplické továrně na 
však ani pod novým vedením nepodařilo a výroba byla po  šamotové zboží v Košťanech (Erste Teplitzer Schamotte-
123 letech definitivně ukončena v květnu 1996. Uzavřením warenfabrik Kosten). V roce 1873 ji založil Jan Pechar          
sklárny skončila také stošedesátiletá historie sklářské výroby a zpočátku zaměstnávala až 500 dělníků. Firma však roku 
v Košťanech.1921 přešla do vlastnictví J. Rindskopfa, majitele několika 

skláren, mj. i sklárny Josef v Košťanech. Šamotka od 70. let František Pelz
19. století vyráběla ohnivzdorné materiály pro hutě a sklárny, 
potrubí a jiné výrobky. Velmi dobře obstála i v zahraniční 

Těžní věž hlubinného dolu Emílie v Košťanech
(foto z roku 1905)

Koncem měsíce března letošního roku prostor v prvním poschodí domu s sedkyně KS Soňa Kopřivová poděkovala 
byla předána Klubu seniorů nová klubovna. chráněnými byty na Mírovém náměstí č. 2. jménem seniorů radě a zastupitelům města 
Dříve senioři využívali ke své činnosti Vznikl tak příjemný prostor pro klubovou za to, že v napjatém rozpočtu města našli 
čítárnu městské knihovny, ta však současně činnost seniorů, jejíž součástí je také malá finance na vybudování klubovny. Dík patří 
sloužila pro dětský klub Domino. Aby kuchyňka. Při otevření nové klubovny, také všem, kteří se na rychlém dokončení 
nedocházelo ke střetům obou činností, jehož se zúčastnili představitelé města prací podíleli.                               
našlo se náhradní řešení v podobě rekon- Tomáš Sváda, starosta, místostarostové   -pz-
strukce dosavadních neúčelně využitých Jaroslav Trsek a Ing. Ladislav Novák, před-

Teplická továrna na šamotové zboží v druhé polovině 20. let minulého století 



Čtvrtek 18. 4. navštívili žáci druhého stupně 
Zoologickou zahradu v Děčíně. Den však nezačal příliš 
šťastně. V Oldřichově jsme totiž čekali na vlak, který měl 
zpoždění. Učitelé se rozhodli, že už déle čekat nebudeme,     
a tak jsme nastoupili do jiného vlaku. Než jsme dorazili do 
cíle naší cesty v Děčíně, museli jsme přestoupit v Ústí nad 
Labem do jiného vlaku a až poté jsme jeli do Děčína. 

Z děčínského nádraží jsme šli až k Zoo. Cestou jsme 
museli zdolat prudký kopec, který dal všem zabrat. Když 
jsme vstoupili do zoo, učitelé nám řekli informace, co 
máme udělat a rozdali nám papíry s úkoly. Počasí bylo 
skvělé  a rychlé občerstvení vždy splnilo naše přání.

V pátek 19. 4. pokračoval náš projekt Den Země hrou 
„Člověče, nezlob se!!“ na hřišti před školou, kterou si 
připravili všichni žáci 2. stupně pod vedením žáků 7. třídy.

Každá třída si zvolila své hráče, kteří svou třídu reprezentovali při hře. Každé družstvo si zvolilo jednu barvu figurek. 
Sedmá třída měla barvu figurky modrou, šestá třída žlutou, osmá třída zelenou barvu a devátá třída červenou. Museli jsme 
plnit znalostní úkoly. Otázky byly ze všech předmětů a z informací vyhledaných v zoologické zahradě.  Abychom si udrželi 
kondici, tak na některých políčkách byly i sportovní úkoly, a to dřepy s výskokem. 

1. místo získala 9. třída;    2. místo  8. třída;    3. místo  7. třída;      4. místo  6. třída.

Karolína Koričárová, Gabriela Kočová (7. třída)

Velice zajímavým projektem si druhý stupeň prošel 
dne 24. května. Žáci měli za úkol vytvořit mapu zadaného 
světadílu a přerýsovat jej na asfaltové hřiště před školou. 
Dostali jsme různá zadání, která jsme měli zpracovat             
a jedním z úkolů bylo přerýsování světadílu do čtvercové 
sítě na hřišti před základní školou. V jednotlivých třídách 
si žáci vytvořili malé skupinky. Šestá třída bojovala s 
Austrálií nebo severní Amerikou, sedmá třída třeba 
například se státem Brazílie, osmá třída měla Čínu a USA 
a na konec devátá třída měla jižní Asii, střední Evropu 
nebo také Jižní Ameriku. Na konci celého projektového 
dne bylo naše hřiště pomalováno různými světadíly a 
státy. Některé výtvory byly zdařilejší, jiné se povedly 
méně, ale všichni jsme se velmi pobavili. 

Nikola Chomoutová (9. třída)

27. května se na naší škole konal pod vedením devátého ročníku 
každoroční Den proti drogám.  Cílem tohoto projektu bylo obeznámit děti         
s drogami a s rizikem, které obnášejí ať už legální nebo nelegální drogy. Děti 
byly rozděleny do skupin po pěti. V každé skupině byl aspoň jeden člen z každé 
třídy. Po přednesení naučné prezentace se skupiny rozběhly na různá stanoviště   
s úkoly jako například: přiřazování obrázků k názvům, osmisměrka nebo 
slohový úkol s názvem „Mé první setkání s drogou.“ Podle vypracované 
slohové práce museli sestavit scénku, kterou nám na konci dne předvedli.  Na 
prvním místě s nejlepší scénou se umístila skupina Tomáše Jungvirta, ale 
samozřejmě devátý ročník byl na stejné úrovni. 

Nikola Chomoutová (9. tř.)



Jaro v Dominu začalo již tradičně akcí „Noc s Andersenem“. 
Mezinárodní akce na podporu dětského čtenářství proběhla z 5. na 
6. dubna 2013. Dvacet dětí zaplnilo prostory městské knihovny      
a klubu Domino. Společně jsme prošli stezku odvahy a hledali 
poklad v podobě buřtíků, které jsme upekli a nakonec také snědli. 
Děti kreslily pana Andersena, poslechly si vyprávění o jeho životě   
a samozřejmě také pohádky, které napsal. Potom si děti pochutnaly 
na pizze, kterou pro ně připravila p. Morkesová. Před spaním se 
podívaly do knihovny a poslechly si spoustu pohádek a prošly 
ministezku odvahy. A to už byl čas na ukládání se ke spaní. Než 
poslední vytrvalci zavřeli oči, bylo už dávno po půlnoci. Ráno děti 
vstaly a nasnídaly se a netrvalo dlouho a už přicházeli první rodiče. A zůstanu ještě u počasí, ani oslava Dne dětí nezůstala               

26. 4. 2013 proběhla v Dominu doprovodná akce k Pálení u původního termínu. Fotbalové hřiště, kde bylo v pátek dopoledne 
čarodějnic s názvem „Čarodějnická dílna“. Děti nejprve vyrazily vody po kotníky a předpověď počasí, slibující další déšť, přimělo 
do lesa pro dřevo na oheň. No a když ho bylo tak akorát, přichystaly všechny, kdo se podíleli na přípravách Dne dětí, posunout termín 
si buřtíky na opečení. Byl opravdu teplý večer a od ohně se nám konání na pátek 7. 6. 2013 od 16.00 hodin  na tréninkovém hřišti.
nechtělo. Ale soutěže nepočkaly. Čarodějnická dílna byla plná Dnem 19. 6. 2013 proběhnou poslední schůzky zájmových 
netopýřího malování, pavoučích soutěží a čarodějnického útvarů klubu Domino. V době letních prázdnin zajišťuje klub tři 
kouzlení. turnusy příměstských táborů:

Další doprovodnou akcí k Pálení čarodějnic byla výtvarná 15. 7.  -  19. 7. 2013      1. turnus       Z pohádky do pohádky
soutěž Domina na téma „Čarodějnice a co k ní patří.“ 22. 7.  -  26. 7. 2013      2. turnus       Robinsoni opět na cestách

Nejlepší výtvarníky vybrali rodiče anonymním hlasováním     19. 8.  -  23. 8. 2013      3. turnus       Dinohrátky
a vyhodnocení soutěže proběhlo na Pálení čarodějnic. Na prvním Cena jednoho turnusu je 590,- Kč, děti se budou scházet v 8.00 hod. 
místě se umístila Maruška Moťková, druhá byla Náťa Veselá a na v klubu Domino a odpoledne si je rodiče vyzvednou v 16.00 hod. 
třetím místě byla Nikča Hegrová. Cenu nejmladší výtvarnice také v klubu Domino. V ceně je zahrnut 4 x oběd, 1x celodenní 
získala Laurinka Lupinská. výlet a také pojištění účastníků. Náplní každého jednotlivého 

Vzhledem k počasí bylo Pálení čarodějníc přesunuto z 30. 4. na turnusu jsou tematické soutěže a hry. S sebou je nutno mít 
7. 5. 2013 a ani tento den nebylo počasí úplně ideální. Soutěžilo se, přezůvky, sportovní oblečení, pláštěnku nebo nepromokavou 
tančilo, hranice hořela, ale kvůli prudkému lijáku akce skončila        bundu, dobrou obuv, plavky, ručník a svačinu. 
o hodinu dříve, než bylo plánováno. Nezbývá mi než popřát dětem vysvědčení plné krásných 

známek a pěkně prožité prázdniny.                            Lenka Štiková 

Už třetím rokem bylo vybráno několik žáků, aby se zúčastnili 
Týdne dětských radostí ve spolupráci se slovenskými kamarády. 
Letos jsme navštívili  Košťany Valaliky u Košic.  V neděli             
5. 5. 2013 ve 20: 30 byl sraz v hale hlavního nádraží v Teplicích. 
Následovala třináctihodinová cesta vlakem, která byla únavná.      
V letošním roce nás na naší cestě doprovodili pan ředitel Milan 
Sanitrik a paní učitelka Jana Lichtenbergová.

Na Slovensko jsme přijeli v pondělí ráno. Po příjezdu do školy 
jsme se ubytovali a naobědvali. Následovala prohlídka 
historického centra Košic. Večer jsme se seznamovali při tančení    
a soutěžení na majálesu. 

V úterý ráno jsme odjeli vláčkem do westernového městečka, 
kde nás cestou přepadli banditi, naštěstí jsme pro ně dostali 
kupónky, které platily jako výkupné. Nikomu se nic nestalo, 
přestože někteří učitelé navrhovali střelbu. Následovalo 

V pátek jsme navštívili centrum přežití. Zastříleli jsme si         vystoupení zvířat z jejich místní zoo a po obědě cesta do opravdové 
z luků a pistolí. Viděli jsme ukázku výcviku policejních psů. Jeden Zoo u Košic. V zoo jsme si adoptovali opičku. Po procházce po zoo, 
z policistů nám dokonce ukázal, jak se zajišťují stopy. Na vysoké jsme se přesunuli k nedaleké bobové dráze, kde si děti užívaly 
škole jsme dostali diplom za to, že jsme zvládli výcvik v jejich jízdu.
centru přežití. Tímto bohužel skončil náš Týden dětských radostí. Celá středa byla zaměřena sportovně. Ráno proběhla veselá 
Všichni jsme se během těchto několika dnů velice skamarádili       olympiáda, kde děti mohly vyhrát za získané žetony různé ceny. Po 
a uzavřeli mnohá pevná přátelství. Naše rozloučení doprovázely obědě nás uvítali v bowlingové herně. Před večeří jsme v domě 
slzy, ale týden již skončil a byl čas nastoupit na vlak zpět do Teplic.kultury zhlédli zábavný program k 50. výročí školy, na kterém        

Na závěr bychom chtěli poděkovat slovenským Košťanům, s pěveckým číslem vystoupila i naše spolužačka Rachel 
paní učitelkám Lence a Martině, které tento týden pro nás Macháčková.
přichystaly. Děkujeme panu řediteli a paní učitelce, že se o nás Ve čtvrtek nás čekalo trochu turistiky. Autobusem nás převezli 
starali. Na závěr bychom chtěli poděkovat našim sponzorům, kteří do Vysokých Tater. Nebyli jsme žádní lenoši a tak jsme celou cestu 
nám svými příspěvky umožnili prožít tento krásný týden na nahoru i dolů zvládli pěšky až k vodopádům. Na horské chatě jsme 
Slovensku.si dali oběd. V horském středisku jsme navštívili muzeum, kde nám 

Rachel Macháčková, Jindřich Dologa, Nikola Chomoutovábyl promítnut dokument o Vysokých Tatrách. 



   Další ze svých úspěchů ve své 25.leté historii zaznamenala FC Louka Košťany ČOS. Po loňském 6. místě v Krajské lize 
Ústeckého kraje v sálovém fotbalu-futsalu, se nechala přeregistrovat z České federace sálového fotbalu do Fotbalové asociace 
ČR – futsalu FIFA (do roku 1999 malý fotbal). Jako nováček Okresního přeboru Teplicka zvítězila v základní části bez 
porážky a ve finále play-off ve sportovní hale Na Stínadlech v Teplicích porazila celek Mizerové Krupka. 
 FC Louka Košťany ČOS - Mizerové Krupka  3:1(2:0). Branky: Glöckner 3. Nahrávky: D. Egrt 2, B. Vondrášek. Osobní 
chyby: D. Egrt 4, Petr Hegr, Glöckner, Kopta. Žlutá karta: D. Egrt. Přihlíželo 180 diváků. Nejlepším střelcem základní části za 
51 branek se stal Denis Egrt. Titul v ročníku 2012 - 2013 vybojovali reprezentanti Košťan: Robert Mach, Petr Leksa - Jaroslav 
Zeman, Bohuslav Vondrášek, Petr Hegr, Vojtěch Kopta, Tomáš Glöckner, Ladislav Trumpus, Denis Egrt, Miroslav Vaňásek 
mladší, Pavel Šural, David Lipert a Petr Smutný.

Konečná tabulka Okresního přeboru Teplicka ve futsalu FIFA,včetně play-off 2012/2013:
1. FC LOUKA KOŠŤANY ČOS               20     1      0        208:60       61

2. Mizerové Krupka                                  16     1      4        158:81       49

  323. FC Inter Démon Teplice                        10      2   10        149:137    

4. FC Balticflora Teplice „C“                      9      3   10       126:113      30

5. FC Aces Teplice                                      9      4     7        121:110     31

6. FC Casablanca Teplice                            9      1   10        113:113     28

7. SKP Gladiators Teplice                           5      5     8       106:109      20

8. Eurosport Teplice                                   5       1   12         69:104     16

9. FC Barsa Teplice                                    3       3   12         63:123     12

10. TJ Panthers Krupka                                2       1   15         44:202       7                                              Ladislav Navrátil

Dne 21. července oslaví 45. naro- ledního hokeje Stadionu Teplice a HC 

zeniny obránce Miroslav Doubek, který Draci Bílina, či sálovkář dnes už 

v letech 1992 - 2012 sehrál za FC Louku neexistujícího SC Rozmetadla Košťany.

Košťany ČOS v sálovém fotbalu-futsalu K životnímu výročí přejeme vše 
a futsalu FIFA celkem 345 utkání, vstřelil nejlepší.
81 branek, na 88 přihrál. Debutoval       

 Ladislav Navrátil.
4. dubna 1992 ve sportovní hale ve 

Slaném ve Velikonočním poháru. 

Bývalý fotbalista Sokola Košťany, hráč 

Provozní a ordinační doba

MUDr. Boldišová, Košťany

Po     7.15 – 11.00        11.00 – 13.00    15.00 – 17.00        
pro objednané

17.00 – 18.00  administrativa                          
Út     7.15 – 11,00      11.00 – 12.45 pro objednané
St      7.15 – 11.00      11.00 – 12.45 závodní péče
Čt     7.15 – 11.00       11.00 – 12.45 pro objednané
Pá     7.15 – 11.00       11.00 – 12.00 pro objednané

Po – Pá
 7.15 – 8.00 odběry – převazy - administrativa
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Leden:
Julie Ĺupińská, Adriana Weisbachová, 
Pavlína Šloserová, Iveta Marvanová

Březen:
Ashley Noelle Hajduchová

Miroslav Zólyomi

Petra Paarová, matrikářka

Dne 5. července 2013 uplyne již 15 let od úmrtí pana 
Eduarda Bureše z Košťan, SAB. Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.                    Manželka a děti s rodinami

Červenec:

Srpen

Aubrechtová Gertruda 93 Barková Marie 93 

Kotlánová Anna 95 

Lokajíček Ladislav 89 
 

Eichler Miroslav 84 

Lefebvre Georgette 89 
Koštoval Miroslav 84 

Plesnivý Eduard 84 

Ptáčková Jiřina 87 
Tvrdíková Jarmila 83 

Krušková Soňa 83 

Loudová Aloisie 87 
Kytková Jaroslava 82 

Jakešová Alžběta 83 

Hrabáková Hana 84 
Hufová Anna 81 

Cihlář Josef 82

Kopřiva Karel 84 
Vojířová Herta 81 

Jenčová Vlasta 82

Kuljová Věra 83 
Koštovalová Miroslava 75 

Jakubcová Karla 80

Navrátilová Edita 75 
Oláhová Eva 75 

Kašpar František 70

Fričl Bohumil 70 
Roušar Roger 75 

Kolář Josef 70 
Michna Viliam 70 

Lisý Petr 70 
Bosmanová Marie 70 

Chytková Monika 70 

AKCE JE POŘÁDÁNA POD ZÁŠTITOU MĚSTA                 KOŠŤANY A TJ            KOŠŤANY

SPONZOŘI: GAMBRINUS, A.S. PLZEŇ | SIAG KOŠŤANY | PLYNÁRNA,  A.S. KOŠŤANY |  T-GLASS KOŠŤANY |

|

BOHUMIL FRIČL, VODA-PLYN-TOPENÍ | BOHUMÍR DANĚK KOŠŤANY - STAVEBNÍ PRÁCE | JAKUB ELEX MAIER, KOŠŤANY |
| SNOOKES KOŠŤANY | NORDEKO - TOMÁŠ VOLF | CORRIGO TECHNOLOGI S.R.O. |

restaurace sokolovna košťany a dj rudolf spousta uvádí
_____________________________________________________________________

pátek 28. června 2013pátek 28. června 2013
od 16.00 hodinod 16.00 hodin

účinkují skupiny

CCTV ALLSTARS - PRAHA - FULL MUSICCCTV ALLSTARS - PRAHA - FULL MUSIC

ROXETTE REVIVAL-THE ROKSET ROXETTE REVIVAL-THE ROKSET ((PrahaPraha))

STATUS QUO REVIVAL STATUS QUO REVIVAL ((Ústí n. L.Ústí n. L.))

NO DISCIPLÍNE NO DISCIPLÍNE ((Ústí n. L.Ústí n. L.))

LUCIE LUCIE ((KošťanyKošťany))

pořadem provází dj ruda spousta

( lahůdky, grilování, pivo, oheň )

pro děti hraje skupina R.N.R. (Duchcov Rokec)
! skákací hrad a zmrzlina pro děti zdarma !

! přijďte se pobavit, vychutnat si letní pohodu a začátek prázdnin !

(USA, GB, SWE, CZ, SK, RUS)

WOODSTOCKOŠŤANYWOODSTOCKOŠŤANY
15. ročník


