
Vrížení spolrrobčané' dámy apánové,
nejprve mě dovolte, abych vám všem popřríl v novém
roce hodně osobních a pracormích uspěchů. Závěr ro|<tl
2009 nebyl z mého pohledu zrovna moc pohodoý'
Udála se řada věcí, které mě nenechávají klidným
ani nyní na prahu roku 2010. Hlavním důvodem mého
neklidu je kauza Bioelektárny, která se měla stavět
na katastru Města. S odstupem času si říkám, že řada věcí
šla udělat možná jinak, ate na druhou stranu mám alespoň
já v celé této záležitosti naprosto čisté svědomí. Nemolru
hovořit za ostabrí členy Rady města' ale informace,
které jsem na jednaní Rady přednesl, jsme měli všichni
členové v danou dobu naprosto stejné. Pokud někdo říkrá"
že byl podveden, potom neříkápravdu. Mě napadríjenom
jeden důvod, proč tomu tak je, a to je snaha se před
veřejností prezentovat vjiném světle či se očistit. Jenom
nechápu proč, protože Zrovna tak jako já, by| každý
v počáteční flízi přesvědčen, že sejedná o tepetný zdroj,
který v žádnémpřípadě neáorší životníprostředí v dané
lokalitě. Možnost postupného napojení školky a školy
na vytápění z odpadního tepla, postupné napojení řady
r odinných domků se mě docela zamlouvala a cena za tuto
službu také. Přianrím se, že jsem si dovedl představit,
že ve škole ušeříme za teplo cca 50 % současných
nákladů.
V době, kdy jsme, jako Rada města dali formou usnesení
předběžný souhlas k možnému zabájeni píprav
na územní řízení (Rada tuto problematiku projednala
na svém zasedání dne 4.2.2009 za přítomnosti všech
členů), ani mě, ani nikoho jiného z Rady nenapadlo,
že ce|á tato zá|ežitost nastarhrje takoÚ kolotoč.
Toto výše uvedené usnesení bylo nedílnou součástí
stanoviska Rady a bylo na Stavební úřad Duchcov
předano dne 2' 3.2009. V Zastupitelstvu města se tato
informace objevila formou zprávy o činnosti Rady.
Zastupitelswo se konalo následně po jedníní Rady
města, a to konkrétně dne 23. 2.2009 a v bodě 3.
Mgr. Sanitrik informoval zastupitelstvo, že Rada
projednala výstavbu malého energetického zdroje na
Kamenném Pahorku (viz Zápis a usnesení z jednrání
Zastupitelsťva). Mě osobně ani na okamžik nenapadlo,
že by mohlo dojít k nějakým manipulacím S fakry'
ale tak jak se poshrpně dostávala na světlo řada
informací, byl jsem přesvědčen, že se jedná zejména
o osobní zášť některých lidí vuči p. Balcarovi jako

,,duchovnímď. otci tohoto projektu. Mimochodem o tom
jsem přesvědčen ještě dnes. Nicméně jsem netušil, že se
nejednájenom o něj. Tato faktajsou nezpochybnitelná,

jsou řádně doložena jak zápisem, tak usneseními. Pro mne
je to jenompotvrzení toho, co říkám od samého počátkutéto
kauzy. Jedná se o možné i nemožné zďskreditovríní mé
osoby a osob mě blízlcých. Ani u jednoho jednání okolo
bioelektrárny jsem ale osobně nebyl, nebyl jsem
ani u jednaní p. Balcara s paní Frtihaufovou a nemohu tedy
říci, oč tam šlo. Jednoje ale jisté, po tomtojejich společném
Setkání nastal v chování paní Frtihaufové zvrat"
Nezpochybňuji legitimnost jejího jednaní' udělala to,
co považovala v dané situaci za sprármé a po pravdě odveďa
v dané kauze kus práce. Já mohu hodnotit jenom obsah
a ten se bohužel dotýká nejenom mě jako staIosty města,
ale bohužel především i mé rodiny. Nepochybuji o tom'
že inforrnace o mém údajném podplácení ze skany
investorů, jakož i ostatních členů Rady a dalších uřednílar
MěU, byly ze strany odpurců tohoto projektu cíleně
dávkovlíny ostatní veřejnosti ve snaze vdechnout kauze
bioelektrárny určitou atraktivnost. ona se potom petice
podepisuje s klidnějším svědomím a uvolněnější rukor:"
když k podpisu dostanu informaci o tom, jak si starosta
města za ony úplatky koupil vilu za čt5iři miliony kdesi mimo
nejbližšího okolí měst4 o tom, jak se rozvádí, jak se z našeho
města stěhuje, protože zde nebude žit,když tu má být tak
špatné životní prosťedí. Mohu vás, vážení spoluobčané,
ujistit, že na těchto spekulativních informacích není ani
trochupravdy, aten, kdo si chce informace ověřit, máktomu
řadu růmých možností, jakož i veřejných zdrojů.
Já slím jsem našemu zastupitelswu podal informací dost,
jenomže ty se nešíří takovou rychlostí jako pomluvy', frímy
a dezinformace, protože jsou přinejmenším nezajímavé.
Část jich přesto zopakuji. Řada z vás jistě ví,
že jsme se rozhodli propat naší zahradu se dvěma chatkami
o qiměře cca 1100 m., neboť se nám naskytla možnost
koupě chaťy v zahrádkářské kolonii na břehu řeky ohře.
Kdo mě zná, vi, že rybaření je můj velký a dlouhodobý
koníček a mít k tomu bezprostředně u řeky určité zázemi'
byl můj sen. Za splnění snu se však musí platit, a proto
musíme realizovat prodej zďrrady za naším domem.
Skutečně bych si jednou na stará kolena pÍá| prožívat

rybářskou sezónu na břehu řeky a mohl si tak užívat své letité
vášně, ale se stěhovrfurím to skutečně nemá nic společného'
Řada mýchkolegů apřátelmě nabádalaktomu, abychv této
věci podal trestní oznámení na nezriímého pachatele
pro pomluvu a nactiutrhání. Já osobně takovéto postupy
nedělrím a nemám je rád, protože se vždy bohužel doýkají
i jiných lidí, kteří možná nevědomky nebo ve snaze
se zviditelnit, tyto nepravdy a |ži sami šířili, kde se dá.
Já osobně jsem zastáncem dialogu a rozumného jednání,

Pokračování na str. 2
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PokračovánÍ ze str. 1

nicméně proti těmto praktikám se musím ohradit abránit.
Ale vraťme se k bioelektrámě, protože to je téma
zajímavější a užitečnější než naše osobní eskapády.
Při podpisu petice se k vám dostalo mnoho dalších
(dez)informací, a to především, že se jedná o spalowu
odpadů, že do ní bude najíždět derrně několik desítek
kamionů a podobně. Ani to nebyla pravda, ale v dané
situaci se tyto informace hodily a splnily svuj účel.
V závěru roku 2009 Košťany žilyjenom touto kauzou
a zastupitelé, ve snaze vyhovět svým voličům
a spoluobčanům, vyjádřili s ýstavbou svůj rozhodný
nesouhlas na jednrání Zastupitelswa, které se konalo
ďne 26. l0. 2009 za přítomnosti čtrnácti členů.
Usnesením č. 13712009 požádali Stavební úřad
v Duchcově o pozastavení územního řízení do vyřešení
celé zá|ežitosti. Toto usnesení jsem osobně předal
na Stavební uřad dne ihned 28. 1 0. 2009 a o jeho předání
informoval p' Svádu, kteý byl na tomto zastupitelstvu
přítomen za Petiční ýbor' Tím ale celá záIežitost
neskončila aještě ani nekončí, neboť na toto jednofué

rczhodnutíZastupitelstva města bylo nutrro provést řadu
návazných nutných administrativních úkonů,
tak jak mě bylo Zastupitelstvem města uloženo. Další
kolo jednání proběhlo dne 1ó. 11. 2009 a zde j1ž bylo
konstatováno, a usnesením Zastupitelstva č. I70/20o9
rozhodnuto, o nesouhlasu Zastupitelstva města
s ýstavbou Bioelekhrírny společností H0LZ service,
s. r. o.. I tento dokument byl řádně a včas odeslrín
na Stavební uřad do Duchcova. Přes to' že všechny úkoly
Zastupitelstvem mně uložené' byly ve stanovených
termínech splněny, se celá tato kauza přenesla
až do nového roku 20l0' neboť na dalším Zastupitelstv.u
na konci loňského roku, přesně l8. 12. 2009, jsem byl
znova zailkolován, abych činil další kroky ve věci
zastavení moáré ýstavby bioelektrárny na našem
katastru. Proto jsem na zÍk|aďě přijatého usnesení
č. 1 85/2009 odeslal rozhodnutí Zastupitelstva hejtmance
Ústeckého kraje se žádostí o pomoc při řešení nastalé
situace. Nicméně i to bylo zřejmě málo a zřejmě proto,
v době vánočních a novoročních svát]<u, by|a za mými
zády vyvijena snaha o svolání mimořádného
Zastupitelstva. Nechápal jsem proč, protože všechny
administrativní úkony a úkoly, které jsem bylna zrákladě
všech usnesení Zastupite1stva povinen učinit,
jsern již učinil. Pravdivě jsem na posledním loňském
Zastupitelstvu informoval o tom, že ještě není ve věci
zastav ení možné výstavby bioelektrrírny doboj ováno
a že jsou zde ještě určité moárosti, za kteých by mohlo
dojít k zahájeni stavby. osobně jsem několikrát jednal

s odbomíky na téma stavebního zákona a hledal další
možnosti, které by mohly nastat či eventuálně hrozit.
Zřejmě i to je má1o. Jako jedna z posledních šancí
na nerealizování výstavby bioelektrárny mi byla
naznačena možnost urychleně schválit Uzemní plán
rozvoje města. Zastupitelstvo města však již předtím
rozhodlo na svém zasedánidne26' 10.2009 usnesením
č. I41l2oo9 o posunutí schvalování Územního plrínu
na pnmí pololetí letošního roku. Neměl jsem z toho
již tehdy velkou radost, ale donutila nás k tomu
skutečnost, že část našeho katastru, konkétně lokalita
Hampuš, se nachází v prostoru,,chráněného ložiskového
,ízemí,, křemenců (dáte jen ch.l.ú.). Činnost v ch.l.ú.

spadá pod homí zákon a podle tohoto zákona ne|ze
v takovéto lokalitě stavět, provádět jakékoli úpravy
a podobně. To by pro nás mamenalo, že například na tomto
území nemůžeme provést ýstavbu kanalizace nebo povolit
stavbu rodirrných domů apod. To by bylo jistě pro určitou
část našich spoluobčanů značně nepříjemné, ale i zde jsme

nakonec našli společně možnost, jak tyto již rozběhnuté
aktivity realizovat, což znamená požádat Ministerstvo
životrrího prostředí o zrušení tohoto ch.l.ú. a současně
i o odpis části zásob křemence jako dřívější strategické
suroviny, pouze je na to potřeba určiý časový horizont.
Ten máme bohužel velmi omezený, neboť snahou jiné části
občanů je schválit lJzemniplán vpodstatě za každou cenu
a co nejdříve, třeba i nedokončený, cožby však na druhou
stranu velmi poškodilo mohtý a perspektirmí rozvoj celé
této rozsáhlé části našeho města a j1ž zďe zahájené
podnikatelské či osobní záměry některých našich
spoluobčanů. Na závěr mě dovolte ještě jednu pomámku,
kterou považuji za důležitou. Neustále se mě dostává na stul
dotaz, co že to bude na hřišti v SAB. Vážení, nic tem nebude
i nadále to bude plochá určená pro děti a plo spofi. Pokud
vám někdo říká něco jiného, tak to moŽná dě|á pro to,
žeby tenpozemek sám chtěl. Zodpovědně mohu prohlásit,
že toto Zastupitelswo o hřišti nejednalo apokudbude jednat,

tak jenom pro to, aby ho ochránilo před možrou spekulací.
V náwhu Uzemního plánu je tento pozemek zaÍazen jako

plocha pro sport a tak to i zůstane. Situace je sice složitá'
ale podle mého názoru je řešitelná a naši spolupracor,rríci
dělají vše pro to, aby se v co možná nejkratším termínu
podařilo záležitost se zrrršením ch.l.ú. vyřešit. Standardními
časovými a procesními postupy by totiž vše trvalo příliš
dlouho. Pokud budu nucen řešit neustále jenom jeden

izolovaný problém (kterým je v tomto případě zastavení
moárého územního rozhodnutí o v'ýstavbě bioelektrámy),
tak se opravdu může stát, že problém druhé části Města bude
odsunut zce|a do pozadi, Naší snahou je však řešit
obě záležitosti souběárě akomplexně ke spokojenosti všech
našich spoluobčanů. Vás, víĚení spoluobčané' prosím
jen o jedno, důvěřujte s\.ým zastupitelům, protože za to,
co v uplynulých letech pro rozvoj našeho města udělali,
si vaši důvěru opravdu zaslouží. Věřte' že nenechám nikoho
bezdůvodně pošlapávat všechno to, co bylo za celou dobu
v našem městě vykonáno, nemohu se dívat ani nalevo
ani na pravo a protěžovat či povyšovat zájmyjedné skupiny
obyvatelnad zájmy jiných. Jsem pňpraven,,šlápnout na kuří
oko.. každému, kdo se o to bude pokoušet lživou
a nepravdivou kampaní. Zastupitelswo po celou dobu
pracovalo jako kompaktní orgán' kde se příliš nehledělo
na stranickou příslušnost' ale spíše se vždy orientovalo
na ýsledky, pokud možno výhodné pro všechny obyvatele
našeho města. Já osobně jsem si na tom vždy zakJádal
a byl jsem na tento stav pařičně hrdý. Volební kampaň
pro komrrnální volby na podzim tohoto roku nebyla ještě

vyhlášena, proto aktivity někteých spoluobčanů považuji
za předčasné a neopodstatněné.

Frarrtišek Vohaňka
starosta města
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ZKRÁGENÝ nÁvnrl RozPočru rrnĚsrn xoŠ'ŤáNÝ
NA ROl( 2O1O

Tento vÝtah z celého rozpočtu bvl whotoven ve zkrácené podobě pro lepší orientaci a pochopení našich čtenářů
a obyvale| města. Ce|ý rózpočet í nězkrácené verzi bude piedložen- ke sclhválení Zastupittlstvu města na zasedání
dne 8. února 2010 od |5hod.

Struktura roznočtu:
L------TffirMY
II. vioen:
tII. Rozdíl:

Ad I.
Na příjmech Města v roce 2010 se nejvíce podílí:

a) DPH . . . . . . . . . . .  9.000.000'-  Kč
b) prodej nemovitostí ................ 8.000.000'- Kč
c) daň z příjmů právniclcých osob .. . 4.500.000'- Kč
d) daň z příjmů fyzických osob .... 3.800.000'- Kč
e) hospodrířská činnost 2'600.000'- Kč

Příjmy Města dále tvoří správní a místní poplatky, prodeje, pronájmy, woky, dividendy, dotace, splátky' sankce, pokuty
a další aktivity vyvíj ené na území Města.

Ad II.
Výdaje Města v roce 2010 tvoří z největší části:

") 
činnost samosprávy 8.200.000'- Kč

b) údržba, v'ýstavba, oprava komunikací ... 2.755.000'- Kč
c) provozZŠ 2.000.000'- Kč
d) splátkakanalizace ............. 2.000.000'- Kč
e) činnost Městské policie. . . . ... . . l.980.000'- Kč
Í) provoz SBaZ I.776.000,-Kč
c) provoz mateřsloých škol |.700.000'- Kč
h) svoz odpadu 1.540.000'- Kč
i) provoz veřejného osvětlení 1.000.000'- Kč

Výdaje Města dale tvoří významné investiční akce, zejm. ýstavba 3 noých obytných domů či ýstavba dětského hřiště
u ZŠ (soot.). splátkv uroků z poskytnuních úvěru (787t.)' údržba veřeiné zeleně * úklid (700t.)' komunální služby' tj. posudky,
zaměřóvaní.,órávní siúbv apoa. rsoÓt.). závazktke kánalizaci z minulých období (500t.)' zpracovťní,(lzemního plánu (440t.)' v'ýzdoba
města (300t.)^. da"ě z oroóeié neniovito3ií (250 t.). poiištění maietku (250 t.), činnost společénských organizací (Hasiči-200t.' TJ Sokol-
200t., i(ub íeniorů-Žot., veeuri-zot.;, příspěvliý.ná čínnost Městské knihovny (200t.), činnost komisí Města (200t.)' mezinárodní
spolúpráce ( 1 50t.), irrzeróe a tiskoviny (5Ót.) á dalši menší položky.
co se wká údržbv. vÝstavbv a opraw komunikací. patří sem i chodníky' odstavné plochy, parkoviště, cyklist. stezky, zastávky, přístřešky,
dopravíí načeni t).odtah á uskiadnéní autowaku. V oblasti komunikácí se počítá pro ténto rok s těmiio největšími investičními akcemi:

lybudování zastávkor4ých zálivů a zastávek u nových obytných domů;
- sjednocení dopravního značení na celémkatastruMěsta;
- vybudovánízpomalovacíchretardérůnanejnebezpečnějšíchúsecích;
- vybudovrání či obnovení několikapřechodůnaproblematiclichmístech, vč. jejichnasvětlení;
- vyřešení několika problematických křižovatek (za nríměstím u hřiště, kruhový objezd na Kamenném

oahorku atd.

AdIII.
Financování wchází z kapitol I. a II. a umoŽňuie díkv ieiich skladbě splácení 5 dlouhodobých úvěrů a 2 půjček ve qýši 5.0ó3.000'- Kč'
jelikož do tohoio financováníje zapojen kladný ástaték žroku2009 ve-výši 2.000.000,- Kč.

SHRNUTÍ- ZÁvĚR- REKÁPITULACE:
Rozpočet města pro rok 2010 je vyrovnaný až mírně přebytkoý, a tudíž je možno realizovat financoviíní dalších investičních akcí,
a to i proto, že v tomto rozpočtu je ještě na straně výdajů zahrnuta i položka ,'I.{especifikovatá rezewa., ve výši 2.1ó0.000'- Kč'
kterouje možno kdykoliv apodle potřeby zapojítdo požadovaného čerpání.

Ze všech výše uvedených ukazatelů vyplývá, že íinanční situace města je poměrně stabilní, nastavená úvěrová politika je zdravá
a všechny tyto ukazatele napomáhají dalšímu rozvoji města.

FrantišekVoháňka
starostaměsta

Město Košťany pomáhá Haiti
V sobotu dne 23.ledna 2010 od 20hod. se v místním Klubu hasičů konal tradiční úvodní společenský Ples Města v riímcí zahá1ení

p1esové sezóny 20l0. Jelikož byl tento ples velice lydďený a našimi občany hojně navštívený, rozhodlo se vedení města věnovat

lýěžek z tohoto plesu ve ýši 20.000'- Kč jako peněžitý dar prosřednictvím humanitímí organizace ve prospěch všech postižených

při ničivém zemětřesení na Haiti.

32.947.000,-Kč,
29.184.000'- Kč

+ 3.763.000.. Kč
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ZM bylo vŽdy usnášeníschopné, konalo se 3x.
A. Z]l'luza|.o na vědomí:

c.

informace o činnosti RM;
informace o phění usnesení;
informaci o náwhu rozpočtu města pro rok 2010;
informaci o pruběhu připravovaného úzernního
a stavebního Íízeni ve věci Bioeleknárny Košťany.

Schvrílilo:
- uzavření Kupní smlouvy o převoduvlastrického práva

k oD Škohí 288, včetně souvisejícího pozemku s pí. Jitkou Dvořáčkovou;
- Izavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní k oD Sklářská 308, včetně souvisejícího pozemku

s manželi Novákovjmi ml.;
- rozpočtové provizorium pro rok 20l0 ve v'ýši 1/12 měsíčně rozpočtu 2009 do schválení řádného rozpočtu roku

2010;
- plán konlrolní činnosti KV ZM pro rok 2010;
- prodej p. p. č 32|14 v k. ú. Střelná 3384m] manželům Ferdovým za dohodnutou cenu ve Úši 49Kč za ď;
- prodej části p. p. č.34|12 v k. ú. Střelná manželům Honíkov..irn zapodmín(q ňizení věcného břemena;
- záměr prodeje oD Husova 30, Husova 295, Husova 296, Spojenců 309, Nerudova 3 17, Homická 46;
- prodej p. p. ě.75812 ostatrí plocha a části p. p. č. 348 ost. plocha v k. ú. Střelná panu Radomíru Dobíhalovi;
- prodej části p. p. č.322142 ost. plocha v k. ú. Střelná paní Lence Semančíkové;
- uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti pojišťovnictví s fimtou RESPECT;
- prodeje části p. p. č 195/l v k. ú. Košťany panu Vrculovi.
Pověřilo:
. starostuzasliínímusneseníZM 17012009 zedne 16. l1.2009ýkajícíseBioelektrrírnyKošťany

na příslušný odbor KÚ Ústeckého kraje;
- staÍostu jednríním s architektem Uzernního plánu a společností Geologické služby s.r.o. k urycb]ení schválení

připraveného Uzemního plánu i s ohledem na to, že chriíněné ložiskové území Hampuš, které prozatím brríní
schválení UP, nebude v souladu s požadavkem ZM zrušeno v požadovaném temrínu tj. do konce břema letošního
roku.

Nesouhlasilo:
- s výstavbou Bioelektrárny Košt'any společností HOLZ service, s.r.o. na parcele č. 9ó7

a977l27 v k. ú. Košt'anv.

D.

Na zaseďáních RM bylo v tomto období přítomno většinou všech 5 členů + Mgr.Morkes za KY a LK. RM se sešla v pravidelně
stanovených termínech celkem 9 x a byla vždy usnášeníschopná.

Na sqichjednríních:
A. Vzalanavědomí:

- informace o plněníusnesení RM;
. informace oýstupech seminríře odpadovéhospodářství městaobcí Usteckého kraje;
- informace o dopravní situaci města;
. informaci o stavu příprav na zimní údrŽbu komunikací;
- infonrraci o souhlasu DI PCR Teplice s umístěním dvou retardérů na komrrnikaci III 251340;
- informaci o žádosti společnosti IaC Energo a.s Divize Enprospol o souhrnné vyjádření. 

ke stavbě Posílení elektrického vedení NN v části obce Střelná.
B. Schválila:

. pronájmypozemkůďe žádostí občanů;
- přiděleníbyťůdlenávrhuBK;
- Žádosti ředitele ZS Košťany o souhlas s přij etím spol ,orských datů pro školu;
. přeďožený náwh spisového a skartačního řádu MěU;
- cenupronájmupozemkůna 4,-Kč za m2 s platností od l. 1. 2010;
- vysledek VŘ na poskytoviíní ICT služeb pro MěÚ a nabídku firmy HARDEX coMPUTERs s. r. o.' Teplice

jako nejýhodnější;
- vítězeVŘnaposkytovríníICT služebpro MěÚ ÍirrnuHARDEX COMPUTERS s. r. o., Teplice;
- uzavÍení Nájemní smlouvy s TJ Sokol Košťany na pronájem nebytových prostor ve Střelné

č. p.217 pro zÍaeri posilovny v ceně 1'- Kč/rot a to od 1. 1. 2010 za podmínky úhrady energií souvisejících
s provozem těchto proŠtor 1. Sokol Košťany;

- žádost společnosti IaC Energo a.s Divize Enprospol ke stavbě Posílení elektrického vedení NN v části obce
Střelná za předpokladů, že bude dodržen stavebnízákon.

C. Pověřila:
- panaTrska apaní Pacandovoupřípravouprojektuveřejná službapro občany města;
- všechny své členy, aby výipovali další možné přísedící u okresního soudu v Teplicích.

D. DoporučilaZM:
- schválitdo firnkcepřísedícíhou oS Teplice následující zájemce: JanaMacháčková, BohumírDaněk,

Dana Pacandová. Marcela Uhlířová.
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Vážení spoluobčané,
ohlédneme-li se zaprávě uplynulým obdobím, můžeme říci, že sepodďilarealizovatřadadocela náročných akcínutrrýchpro obnovu
a údržbu našeho domovního a bytového fondu

Namátkou uvádím jen některé z nich:
l/ oprava komínů na Kamenném Pahorku a vybudování páteřních rozvodů plynu;
2/ rekonstrukce suterénu ve Školrrí ulici 358 a 359 v Košťanech 2 nové bytové jednotky;
3/ odkanalizování domů ve Sklářské ul. a ul. Spojenců;
4l nfuočná oprava ýtahu a částečné zateplení domu Spojenců 318;
5/další zatep|eni domu Školní 358;
6/ opralry balkonů a přístupoých chodníčku Střelná Sídliště;
7l ýměny oken Střelná sídliště;
8/ odizolování a odvodnění některych domů Střelná Síďiště;
9/ pokračovríní ve aiměně plynových spotřebičů Střelná Sídliště.

Výčet realizovaných akcí by mohl dále pokIačovat, ale této příležitosti by chtěl kolektiv zaměstnanců Správy budov
azaÍizeni městaKošťany ryržítpředevším kpřání všeho nejlepšího v roce 20 l 0.

Rok 2010 nebude vzhledem k domívající ekonomické krizi a dopadům úspomých vládních opatření ďejmě lehký,
ale doufám, že společnými silami vše nepříjemné překonáme a dostaneme se opět na o něco vyšší a lepší uroveň života v našem
městě. Rádbychvám,váženispoluobčané, touto cestoupopřál příjemné pevné zdraví, hodně štěstí aúspěšný nový rok 2010.

Za kolektiv zaměstnanců Správy budov a zaÍizení města Košťany
Ing. Ladislav Novrík, ředitel sBaZ

člen Rady města a předseda Mo ČSSD Košťany

(Pro ''Košťanský zpravodaj'' napsal František Pelz)
lNan}'rrějšímTeplickužijenarozloze4í2km2vicejak128tisícobyvatel, na košťanském katastru. Po lybudoviíní tramvajové dráhy Teplice -

z toho přes dvě třetiny v osmi městech . Teplicích, Duchcově, Bílině, Tmovany, v letech 1893 - 1894' byla tato v roce 1895 prodloužena přes
Krupce, oseku, Dubí, Košťanech a Hrobu. ostatní pak v 27 samostatných Novoseďice a Pozorku do Dubí. Ve dnech 29. a 30. čenma 1 897 postihla
obcích. Postupně vás, milí čtenríři, budeme seznamovat s bohatou historií Dubí a obce, jimiž protéká Bystřice, velká povodeň, při níŽ byio strženo
našehoregionuijednotlivýchměst.Tentokátsipovímeněcovíceonašem rnnoho domů a zemřelo i několik lidí. Proto bylo bezodkladně započato
blízkém sousedovi, ktenjmje Město DUBÍ. s regulacípotoka.

MĚsTo  DUBÍ  
V  l e t e c l r  1898 .1906  pos tav i l  J .  S i gmund  pod l e  náv rhu

Prvni zmínky o Dubí pochazejí z konce 15. století, z|et 1494.1498 
ar^chitekta^Pietra Bigaglia kostel Panny Marie' kteý je přesnou kopií
koste|a Santa Maria dell'orto v Benátkách. Svou nákladností téměř

a Jmeno mesul se oovozuJe oo rozsantycn ouDovycn lesu. usaoa vnlKla
ná zemské cestě a vidy měla průmyslov.ý- chamkte;-;_hu;ěmi 1Tjlouulu 

majitele teplického zámku a velkostatku Carlose Clary .

a mlýny. Koncem 16. stoleii zde byl mlytr na sďehy prach, při ýbuchu 
A'.{Tg":i' kte{ý stavbu financoval. Nová zástavba se nadále rozvíjela

byio zničeno mnoho domů v jeho okoií. K roku 1624 1e záe dólozenu v.údolí. Díky rozmachu skliířského průmyslu qýrazrě vzrostly i sousední

papima, jejižýrobky se vyvážely do Saska. V roce l592 tehdejší majitel :*:, i."::lk 
a Bystřice, které již na počátku 20. století tvonly společně

, - ' ;:. ; -;-- '' s Dubím iedinou velkou aglomeraci.
tepxcKeno panswr Kaoslav vcnynsKy se svorenlm crsare Kuoolra l[.
odkoupi1 od krupskélro pansťví kus lesa zvaný Mlynshý *"I'.;;;;; .!xl^-!.-- 

Na město bylo Dubí povýšeno roku 1960, když sem byly
přičIeněnv okolní obce Bystřice, Běhánky' Drahůnky a Pozorka. Mstišov

LJUoI a Llnovce a zaLoztl zoe velKou oooru (u(lajne &u taKe postavlt
myslivnu Barvář, ob|íbené místo vycházek dubských otyvatel 1-.^T::..:':**mameprvnlptseÍInouzprawzroKu 

|'Jlč'oylyKUuol

a lázeňských hostů). Po jeho smrti, od roku 163ó, se sta1o tep'licňil;i *,1?..-11.T 
o dvacet let později. Cínovec vmikl jako ves homickou

majetkem rodiny Clary.Aldringenů. V dobácb velkéh" d.il;;á"i;;;j.i Yl:.lrlpři 
dolech na cín. Roku 1547 bylo ve štole Nevěřící Tomáš

krajiny roku ló4ó staly se dubské lesy útočištěm .""r'"'"uň"i'.j. :^!:l:,::Íbro, 
což vedlo k velkému rozkvětu dolování. V 16. století

' ,.,";-!'..,... leŽel Cínovec na dvou panswích - krupském a bílinském, roku lóó4
J a n L M a r e K L l a r y ' s p o l r j . m a J 1 I e l t e p l l c K e n o p a n s f , V 1 ' o y t r o K u l o J z o r Z l T e l e m . ^ : ' _ ' ^ . - . . . . ^
Dubí, Drahůnek a poloviny trnovanského pivovaru. o.rsi p"ň!"'"t"i ::::::ŤI"-T::::'*]::j-::::"::lŤ-5 ]:'l*:.:-9Í.j"*-''"?':
rodu. František Karel Clary, dal roku l703 vybudovatpoblíž Ďubí lovec(ý ::-:::::.:::"l"f::"jÍi:.;.'|]::.^:"^"]:."J::""^:.1,]']T'ť"":::::'
zámeček s oborou, Tuppelburg, k poctě h'"bě'k; T'pp;;i;. !::::1TY]::::'':::f:J-T:::r:j'i:1.j::::.::j-:'"1:.:Í:1i.
Až do potoviny l8. století mtio Dubí kolem dvou desítek doáů' ale během ::.Ť..:-": :: 

..e l ó /y se zoe tezll wolranilT a Kremenec, tezoa clnu oyla

dalšího sta let vzrost]o na trojnásob ek (|751- 24 domů, r s+jl ila;iJ; :i1x]TT^'etech 
první a druhé světové války. Po roce 1945 se zde těžil

stale vsak zustava|a nevetkou podhorskou vsí. 30. srpna íar3-;y# 
wolfram,moýtd::::* 

'',""*. -.|. +..I l
, ,^-r^::r^Lt^-i^f.- , , -r^-^L;h,^*^-:-^-^r^^-.r^'*;^ ^t.^t.t;-: , ,^:: i^, l )uDl nemelo v lasmt z laK'  ten oyt q/rvoren azy roce ly l l ,
vezdelslcnlesrclrsvedenaDrtvamezlnanoleonsKvmlaclsarsKvmlvolaKv. .^:^,

v níž'byli Francot'"i poraženi. od'd.'hi poloviny l9. století dochází 
"aciii'r.a..*""".il;;ké;il;*p*r"..']*éR.f,íě;áký;k;;říK D r u o K e m u v z Í u s r u o o c e o K v f i n o n a o n r m v s l o w m z a v o o t u n ( t o v a m a  :  '  -  : , , .  - - , . : ,

n a K 1 o o o u K V . m a l o l r K v . D o r c e 1 a n L s E o l I m a . s l e v a m a . n a E r v . D l l v
, : ,  i

a D a r V u n a l . Z n . u n v t o V a m l K A I l o n l s c n l n K e l z o e v r o c e l ó o 4 Z a K o u p l l

m lýn Buschmí ih lé,  na  jebož pozemku postav i l  továmu na porce lán .  ouDopacnycnoar € v^^' ' " .** ' '^^' ' x^^-Áá^L:^*L| : ; :on^n^L. - ,^} . t

Ba.íneolop J. Los"n,,".ná oiiu"ál na mvšienku zřidit zde klimad;ké lí'zně. 
Mesto lJubl ma v soucasne dobe p.no.llme Ú UUU oD)rvatel'

P rvnívodo léčebnýústavvys tavě l .namis těhost inceD iana( l8ó2) 'pozdě j i  .  . ]  - ' .
byly vybudovrín.y dálši dvě láZeňsk ázaÍizení,Y květnu roku l 879 pak byly Vúběr

ffi 5Í:HTTíTI,T;;,,tr;:fji:''#"','.ť":lfi :iffl fi ,";:ilprip-i,
.-  .::
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DocHÁzKA zAsTupiitu uĚsrl xošŤnljv na znspnÁuÍ v RocE 2oog

Tak jako každoročně, byl i letos l. l. 2010 v 18.00 hodin
,'odstartován..Novoroční běh, tentokrát již s pořadoqirrn číslem
XLV. (založenv roce 1965).
Za trakturkem Pepy Friihaufa a za zvuků bubnovríní Honzy
Štajnera se vydalo celkem 27 masek (košťanští
i přespolní), na každoroční trasu po městě, aby přivítaly příchod
novéhoroku.
První zastávka byla v restauraci ,Na zríkladně.. u Kukačky a pak
přes Novotné na další štace. obdarování účastníků bylo všude
bohaté, neboť při každé návštěvě byl přinesen vhodný lahvový
drírek. Následovala tombola, ve které závodníci vybráli ftaždý
z nich) ceny, které všicbni věnovali napostižeft(žíní).
D. Dlouhánová a Míra Navráti1 oslavili při tom své narozeniny,
točilo se Zkratovo pivo (také věnované) a když to šlo,
tak se i tančilo, až Sokolovně hrozilo zňcení.V celém světě hrozí
krize, jenom v Košťanech,,zuřil.. blahobý .!

Ta]ěe za rok zase na startu, tentokrátjiž 46. ročníku, Všichnijste
srdečněnáni.

-.---á*-

r&Gsot7Á sct-6m&. BOttO
T7f,sošŤaur€GHl

SOBOTA 23- LEBGIA zErlGt - oE 2O,OO HODIN

.6pebEeEffi66€ pI9E,6 í€rĚ6cp.ffi
I<LI'E HAgčrf - HÉnJE 

ffis^r;[ffi?#|ff+'a"sč 
_ BoH.BTÁ TonilEro{.A

PÁ-rEK {2. Úi|oRÁ 2o.,o . oD 2o.oo HoDthl

PLES n|EzÁrÍlsr.Ýc}l
KLUE HAslČÚ - HRAJE BAstc - B(}HATÁ Tot|BoLA - VSTUPNÉ 5o.- Kc

Po'Ř'AD|A-I-EL: eolrnc<É HNUTÍ NEzÁvrsÚ KoŠŤANY

PÁ-rEK í9- Úi|C'RA zt'ío . oD 2o,oo HoDlN

K.LUEI HAs|ČŮ - xnn-re Í'uo Í|An.E - vsTUPatÉ 5o.- |<č . Bol-|ATÁ T(}ME}oLA
PoQADh{TEL soRr-JŽENl RooÉÚ PŘt zŠ KoŠŤÁNY A ZÁKLAENr ŠKoL-.\ KošŤÁNY

FÁ]-EK {9. BŘEZtrtA 2o.|o - oD 2o,o0 HoDÍP{

ráJ*.its'Ft Et.;+ L ís.P'e*tlŤOry€ů
KLuB HAslČÚ - rra*..re EtJ sPoE'srA - wsnueltÉ 5o.- t<č - tilAs|{Y zErAI.ftlA - B{}HATÁ To{\,|€IO|-Á

POŘ/q[}ATEL: TÉLocl/|Čx\Á JEBNoTA sor<d- KrŠŤAr.ff

sOBon.c' š. EIU.EIí{A 2C'ío . oD 2o.oo H.oBlí!

Ht&gněsrsfr. =Ánnmrr
V KLIJBU HAs|Č.Ú - HRAJE QELíBE.NÝ IfABAHK * VSTUPNĚ 5o.- Kč - To]i|Bo|.A

PĎĚÁÍ}AŤĚL: sBaR poERo\loLNÝc}.l |4AstČŮ KoŠtANY
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Poplatek za odpad na rok 2010

Podle obecně závamé lryhlášky města Košťany č. l/2008 z25.2.2008by1a stanovena sazba místnílro poplatku za provoz systému

shromažďoviíní, sběru, přepralry', řídění, qužívánt a odstraňování komunálních odpadů ve ýši 400'- Kč na rok za osobu,

ve městě trvalý pob}'t nebo která má ve vlastnictví stavbu na katastrálním území města Košťany wčenou nebo sloužící

k indíviduálni rekreaci.
Platbu na rok 2010 je možno provést na Městském uřadě v uřední dny dvěma způsoby:

l)ve dvou stejných splátkách 200,- Kč na osobu' nejpozději do 30. 4.2010 a 200'- Kč na osobu nejpozději

do 30. 9. 2010;

2)jednorrízově na celý rok 400,-Kč za osobu, nejpozději do 30. 4.20|0.

Svozy pope1nic budou probíhat opět každé pondělí v ranních hodinách.

Pop|atek ze psů na rok 2010
Podle obecně závanté vyhlášky města Košťany č. |12004 z |9. 12. 1993 byla stanovena sazba poplatku ze psů ve Úši 200'- Kč

za jednoho psa, 400,-Kč za drulrého a dalšího psa. Za psa, kteý má funkci ostrahy a bezpečnosti držitele 150'- Kč a za psa,

jehož držitel je poživatelem důchodu, ktery je jeho jediným zdrojem 100,- Kč.

Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců, nebo ve kterém započalo držení

psa staršího.
Platbu na rok 2010 proveďte na Městském uřadě v úřední dny nejpozději do 15. 2. 2010' činí-li poplatek více než200,- Kč ve dvou

stejných splátkách, nejpozději do |5.2.2010 a15. 8. 20 1 0.

Úhrada hřbitovního místa
Poplatek ze hřbitovního místa je stanoven na 10 let , a to:
Za umoý hrob ve výši 80'- Kč Zajednohrob vevýši 160'-Kč

Za kolombárium ve výši 1 000'- Kč
(zde možno úbrada na 5 let , tj . 500'-Kč)

Zadvojhrob veýší 320'- Kč

LEDEN 2OTO

Jarošová Jarmila
RézkováZdeřrka
SchvarcováVěra
BalogováEtela
KozákFrantišek
FrankováHerta ',

Últon 2uo aŘÉŽÉN 2o1o
.  :  : : : t '  . ,

Bartoňóíá.ÁÉběa
NovákováMágdďena
BagiAladár
Schelterová Jiřina
Pfeiferová Božena

87 let
s21,éí
82Lét
82 let
82 let
70let

BačíkováEmilie
SzřotráBóžena
KislineérováVlasta
ŠettořaMa.ta
:ValdhauserMitoslav
HinkeAntonín
KahancováVěra
TmkováHá-irá' '-

9l let
87 let
82 let
82 let
8l tet
75 let
/5 let
70 let

85 let
84 let
83 let
70 let
70 let

oMLUVÁ:
V prosirrcovém čísle Košťanského zpravodaje jsme uvedli v rubrice Naši jubilanti

jména senioru narozených v měsíci březen v
Za tuto chybu se čtenářům a především j

za.|gfl(n. 2ď1 g..,:,: ;.:...

Í.omloúýáme..7-,.:'--------a '

Ř'j.o

Listopad

Vanessa Pudilová, Mia Liliana Kallayová

Václav Jeřábek. Daniela Konvalinková
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cvrČmti xonlČŮ rr nĚrr'rr
Určeno pfo děl' do 3 lg{- Hra s cvičenirn zaméřená na rozYoj obralnosti, koordlnacg'
íovŘ}váhy a p<.'sf|ení sva|ú dÍtěte. Do cvičen.f js*tl :apo1eni i rodiče.

EvrřřIu* rrEI' rĚxonuÉ n popontrnil| fvrĚEru|gudoucfrn nraminkám poÍnůĚe udrÍét s€ v kond.ci po celé těhotÉnstvi. od ukončgného
šasíinedě|t je eáměř€no na úpravu a Ep*rrněni postavy a posílení evalů dna p.ánevniho.
PernÚáe.k vy|eděnÍ psychické rovnoválry, tětrolným k urehČ,€nf porodu a novópečeným
mamínkáÍn ke z\'ládnuíi poporoclníeh dgprssÍ. 5 h|Ídáním si nGínusil € dělat stbroii .'
míminka si ínŮŽste \rzÍt s sgbt}u.

utrEntTÁuui rn.ruce
Velice při|enrné aktívitg prcr všechny p.aEtavy a věkově s*upiny. TanĚc. který ev|ádne
haždá Žena' Krasné ob|ečeni (c|o zaĎátku staěí delĚí lelrrÍ sukně) o spousla šperků
p'otňš. káždog slečnu i pani' Tantí s€ v Íy!'íÍlu ríientální hudby'
IllL"ltTCrt
UrČÉno začátečníkŮrn i pokroČilýrn. VyuĚÍvá terapeulické prvky ve spopni
5 pÍoláhoýáním a pcsi|ovánírn vsech h|avnich svalorn-ich skupin a hlubokýďl sya|ů,
uťrŽu.ie optlrnélní hu$trtu kosti. íu*rguje jakŤ přév*nc* bolestl .zao a kbuóú. Xe cvlčeni
p"olřtbujete pouae ručník. k|eď je rnožné si egpúJčit.

STEP
C'.ličeni na slep€ch {$p€ciálÍjí odpružené xepy}' Ceu vat Eerobní eátéĚ"
eajímá\.á choreografie' dobťá náládg' Z|epčílo svor' koofdsnáa|, rrýkorrno*|.
vylepšÍte svá těla"

5TEP. B.IÍIY
Téá cvlčení ng stepecl.r spasné 3 Po€t|'ován.m. PmÍlite všeďrny grralo'r'é partle.
Cí|ern Je íoťmáČ€ tě|a'

BÍII'Y sTYL|ltlE
LehČÍ aerobíc spoj€ný * pos}ov&tím. oí}6t důk|edrré pod}an| e p*Er''.nÍ e c|lrom
,Jy|epšil p4stávU.

FlT BÍrx
Vg'mi populárn. zNmob. 'ak áegšll $rzl*'orr a peycřrHcou torrrÚd a l*oordkrad Ha-
SPttvttt!Ňt6
Jlzda na stácionáÍním kďe. Ze9sr{e cp*oryor.r ýýkonnosl otE8nÓEÍÍlU. Épet'o\,áni ka|ori,'
Ja 7álíŽena zeiména spadní čá8t |fle- Na závér Vás vŽdy čeká řádrÉ prota;lcrrl"

FrTtEEsÉ
NauÉrme iornplatní sestavu posi|ovacÍch stroiu' které rr*vyrraďe{Íioďiný sval vaŠef}o
Íá|a. Poekytuj*me služby osobn|ho trgnéía' kary pro Vá8 YrÍPraeuio cviČóbnÍ p{ogram
a jide|níČek a v prubÉhu l'ekce se bude věnovat wj'hradně Vám.

SITUAsH
.je hra pro dva hráČa podobná tenisu' Hrajé se na uzavřgnsín hřisti sp*ciáÍnírnj
íaketami a mÍčtem ná squash.

FTT B.'l'R
Podávaínq en*Ťg€ti*kó. nealkoholické, pístainové náp$i€, rÍ}i'!sti tyČ.nky a dalš|
Clqp!ňky stÍávy' klsr6 vás qsvóŽi v posilovnó . pfi FosEz6n. s pÍáteli po ýcaienim
!óninky. FřijÍmáma obie,dnávky na produkÍy ŤIrrny Alí staís za int.em*toúé cany.
Í}odaci lhúla ie obvykle 3 dny.

s
5Pl|t||ulÍtlt

5B

*

ďk-
I.JA5H

Í
t '* 

*

t̂
&

ffi %\o
$TEP BtrÍlY

*' 'f

Y
ffitrx

PÍI5tLÍtvNA

S[ep . Borlg rrt!.|llrrg . ltnnr|třnÍ nl|řgnÍ . Flt lrnx. f;rt Bar
P*rXgYm
Po-P. 9.3o. lzoo Í!.oo.2t.oo
$o-t{. lO-{tO - 12.fS !3.ooLt't"OO

Košt'anský zpravodaj . |nformační čtvrtletník.

u FBn'FtÁr|. 'sEr' D.',F}'c.r!r/
l/icx řnřarrraÍ:i Í|Ě tG|.: 7?5 777 33jJ

E{as.$h
Po.lll to.í$ . 12'ao l6.oc"2J.oo
S+{{c 10.OO - 2t-OO

Vydává: Město ?s7,477

Košt'anslý zpravo dai 1 noffistrana I
E


