
Y áženispoluobčané, diímy a pánové,
nechce se tomu ani věřit, ale ještě pár dnů aje tu nejkrásnější
období roku - jaro' Sníhpomahlodchází a do našeho města
se s jeho roztáyánimvrací realita. To, co sníh přikryje ,wdá
až na jaÍe a bohužel letos nám toho přilayl dost.
Ten klasic!ý nepořádek, tu plastová lráhev, tu obal
od něčeho, tu a tam odpadky z domácnosti, které

-s" nevejdou do popelnice a přes noc zapadají sněhem,
|'. r'šechno beru (a docela s tím i počítám), co ale nechápu

\ . '  s  čím se  nepočítá) ,  je  kvantum výka iů
od našich čffiohých miláčku. Dodnes jsem nepochopil,
proč rodič, ktery d6vá své dítě do školy, venčí svého psa
v parku před tou samou školou, kde si každý den hrajejeho
dítě. Dodnesjsem nepochopil, proč někdo venčí svého psa
na louce ve Střelné, když stejně dalekoje to do lesa, dodnes
jsem nepochopil, proč doma lidé, když vykonají pofiebu'
po sobě spláchnou, a venku po svém kamarádovt neuklidí
to, co on natropí. Řada zafuádek bude po zimě vonět
novotou, noý hávník, bazén, všechno kvete. Na našich
ulicích jsou ale lejna od psů, kteří nesmí kálet na své
zahraďě. Několikrát jsem se zeptaI konkrétních
spoluobčanů, proč to dělají nebo dopustí' a odpověď byla
vžďy skoro stejná. Platím za PS&, platím daně,
tak se o to postarejte.

i""\ženi, věříte, že to, co platíme za naše miláčky'
''',' 

nestačilo ani na to. abv se sebralo a uklidilo to"
L nadělají? Není to ale jenom o tom, Že to nevypadá dobře,
je to i o tom, co to může způsobit. Řada z nás má v dnešní
době možnost podívat se na internet' zkuste se před tím,
než půjdete venčit svého miláčka, podívat tŤeba na to,
jak to vypaďá, když v dětském oku plave škrkavka. Věřte,
že to není nic příjemného. Nechtěl jsem svůj příspěvek
do tohoto zpravodaje začit takto pesimist icky,
ale procházka po Košťanech a Střelné mě k tomu donutila.
Často slyším, že bychom měli udělat pro naše malé
spoluobčany to anebo ono' ale podle mého názoru
by do začátku stačilo např. udělat, Že si po svém mazánkovi
uklidím to, co on, ač nerad, udělal. Přejděme ale k jinému
problému, a tím je vandalismus. Nedobře se to říká,
ale j e to stejná mince, jako předešlý problém, j enom j iná j ej í

,,hodnotao.. oni se totiž ti vandalové, co neustále všechno
ničí, kradou a terorizuji, u nás sami od sebe nevyskýli,

oni nespadli .z Měsíce. oni tu s námi žijí a kupodivu
i oni mají u nás své rodiny. Jak je potom možné,
kdyŽ je všichni známe, že nejsme schopni tento problém
vyřešit? Jak je možné, že pokažďé, když dojde řada
na zastávlql nebo lavičky nebo na vykradenou zabtadu,
nejsme schopni Ťict, že to byl on nebo oni? Jejich rodiny
dávají od nich ruce pryč a ďéůnad sklenkou piva diskutují
o tom, jak to je u nás všechno nanic, jak se tu nic nedělá
a jaký je tu ,,bordel... Ten' kdo je poškozen, sedí pak hodiny
na policii a sepisuje protokol, a ti, kteří by tam měli sedět
a vysvětlovat, proč to jejich qmek udělal a kolik to bude
onoho tatíka stát, sedí nad rozpitou sklenkou dá|
ajsou v pohodě. Bohužel takováje rea|ita, a dokud se nám
na takoých malých městech, kde se pomalu všichni známe'
nepodaří s tím něco udělat, potom nám nepomůže žádný
zákon, ŽádnáEwopská unie, potom si můžeme řict, že tady
selhala rodina a ne Městská policie. Předpokládám ale,
že nechcete slyšet o tom, co je v nás a co by š1o aněnit
přístupem a osobní odvahou či občanskou statečností,
ale Že vás zajímá, co se bude v letošním roce v Košťanech
dít. V prvé řadě vás chci všechny ujistit, že stanovisko
zastupitelů ke kauze Bioelektrárna je pořád stejné
a že opravdu není nutné neustále se nechat obtěžovat
a podepisovat nějakou petici. ono by se nám jednou mohlo
stát, že podepíšeme, že ňeba v parku u školy by se mohlo
pást stádo ovcí, a co s tímpotom?
Yážení, na závér pŤejděme k věcem důležitějším a pro řadu
z nás zajímavějším. Po řadě let se nám podařilo zajistit
finanční prosďedky na některé poničené komunikace'
Především se jedná o Střelnou a tak se dočkají občané
z ulice Zabradni, a to jak v horní, tak doLní části, včefirě
propojky na hlavní ulici pod bývalou ěističkou. Dále potom
bude opravena poničená komunikace od školky ve Střelné
podél domu číslo 187 až k nově postaveným rodinným
domkům a napojením na chodník vedoucí od zastávky.
Zďe je iločítano i se zkapacitlrěním parkovacích míst.
V pruběhu jara dojde i na zastá*ky MHD, především
v SAB, kde je schválen přechod, a rekonstrukce
komunikace včetrrě rozšíření prostoru pro zajižděni
autobusů. Nemám v úmyslu vás v tomto čísle našeho
zpravodaje zasypat inforrnacemi o tom, co všechno se bude
dělat, na to bude prostor v dalším čis|e. Zatim bude stačit,
kdyŽ se nám podaří město po zimě vyčistit a upravit tak,
aby to mohlo jaro, se svojí barevnou paletou, pořádně
rczjet. František Voháňka. starosta
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ZMbyIo usnášeníschopné, konalo se lx

A. ZMvza|o na vědomí:
- infoÍTnace p. Sanitrika o činnosti RM;
- infoÍnace starosty o plnění usneseď;

informaci starosty o připravovaných iívestičních akcích pro rok 2010;
- informaci starosty o rozpočtovém ýhledu do roku 2aI2. '

B. Schválilo:
- Íozpočet města na rok 2010;
- příáěl finančních prostředků do Fondu zaměstnanců Městského úřadu Košťany

ve lryši 20Á z objernlhrubých mezd. Výše přídělu je určena na období
od 1.  1.  2010 do 31.12.2010;

- záměry prodeje a prodeje někteých pozemků v majetku města;
- závěrečnou zptávut]IK o ýsledku inventarizace majetku města Košťany

ke dni 3L 12.2009;
- zpisob prodeje býových domů Husova 30, Husova 295, Husova296, Spojenců 309,

Nerudova 3I7 aHornická 46 (dáIejen BD), vybraných a schválených k prodeji,
formou prodeje vždy celého BD najednou jednomu zájemci (Fo nebo Po)
dle občanského zákoníku.

Souhlasilo:
- s vydáním předběžného souhlasu s ýstavbou fotovoltaické elektrárny

na p' p. č. 977 l 1, 977 l 15, 97 7 l 16, 97 7 l 17, 9]7 l 1'8, 97 7 l 19 v k. ú. Košťany
cca 10 000m2 firmě FoToEL 2010.

Pověřilo:
- starostu zahájit jednání s příslušnými organizacemi včetně podání žáďosti

o dotace na připravované investiční akce pro rok 201'0.

KP

c.

D.

Na zasedáních RM bylo v tomto období přítomno většinou všech 5 členů + Mgr.Morkes za KY a LK. RM se sešla
v pravidelně stanovených termínech celkem 3 x a byla vždy usnášeníschopná.

Na sých jednáních:

A. Yza|ana vědomí:
- infofinace o plnění usnesení RM;
- informaci starosý o jednání s tIP;

informaci Starosty o pÍípravě ZM;
- informaci starosty o přípravě rozpočtu města.

B. Schváli la:
- pronájmy pozemků dle žádostí občanů;
- přidělení bytů dle náwhu BK;
- ukončení nájmů bytu pro neplacení nájemného p. Josefa Votruby Střelná 188

a p. Antonína Drdy Střelná 186.
c. Zamítla:

- žádosti paní Erbanové, býem Střeln á sid1. 2|2 o povolení:
a) lybudování dřevěného balkonuubyťu č.2;
b) vybudování odstavnéplochypro 4 oA;
v bodu a) pro nevhodnost zásahu do konstrukce domu a v bodu b) z důvodu,
že odstavné plochy ve Střelné budou zřizovány postupně, ve spolupráci s občany.

D. Pověřila:
. ředit ele SbaZ zasláním písemného rozhodnutí paní Erbanové.

v
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PoZoR I Změna sídla okrsku č. 1

oznámení o počtu a sídle volebních okrsku Košťany

volební okrsek č. 1
volební místrrost: Knihovna a informační centrum na Mírovém náměstí v Košťanech

(vchod ze zaďní strany nové budovy č'p.2)

,.-'P'o voliče bydlící v ul. Kamenný Pahorek

volební okrsek č. 2

volební místnost : Hala v pÍizemíbudovy Městského úřadu Košťany

pro voliče bydlící v ul. : 8. května SAB

?.:,.:

ín
a:

c.u t,e

LeŽét<y
Rakouské domy

volební okrsek č. 3
volební místnost : budova Záklaďni školy Košťany

pro voliče bydlící v ul' : Hornická
Husova
Komenského náměstí Sklářská
Mírové náměstí
Nechvbova

Spojenců
Tep1ická

Nerudova
Revoluční

Smetanova
Školní

Stará Střelná
V horách
Zátiši
Zahraďni

I

volební okrsek č. 4

volební místnost : haIav pÍízemí budovy Mateřské školky ve Střelné

pro voliče bydlící v ul. : KZámkIL
Lesní
Lidická
Na Hampuši

volební okrsek č. 5
volební místnoqt : suterén v budově Mateřské školky ve Střelné

pro voliče bydlící v ul. : Liškárna Za obloukem

Sídliště

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před stanoveným termínem

reošťamsKý zprav@dď 2 / 2@n@
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Informace pro rodiče a veřejnost:

Ve dnech 14. - |9. 1 . 20 1 0 probíhala po šesti letech v naší
MŠ kontrola České školní inspekce z ústeckého
inspektorátu. Předmětem inspekční činnosti bylo:
a) hodnocení podmínek, průběhu a výsledků

v zdě|áv ánip o skýovaného mateřskou ško lou;
b) zjišťování a hodnocení podmínek, pruběhu

a ýsledků vzděIávéni podle příslušných školních
v zdě|áv acích pro gramů;

c) zjišťováni a hodnocení naplnění školního
vzdě|ávacího programu a jeho souladu s právními
předpisy a r átmcovýmvzdělávacím progÍamem;

Celkové hodnocení školy:
Škoh poskytuje vzdě|ávání v souladu se zápisem
do rejstříku škol a školslcých zaÍízerú. YzděIáváni
probíhá podle Švp, kteý je v souladu s požadavky RVP
PV a umožňuje vzděIávání dětí podle požadavků
školského zákona'
PÍi vzděIáváni dětijsou respektovžny zásady rormého
přístupu a zohledněny individuá|ní vzďěIávací potřeby
jednotlivých dětí. Podmínky k přijímríní dětí škola
dodržuje.
Přidělené Íinanční prostředky jsou účelně čerpány
a využívány k rozvoji školy' optimální množství
materiálních a finančnich zdrojů umožňuje kvalitrrí
realizaci ŠVP.
Zdraý vyvoj dětí je školou systematicky podporován,
bezpečnosti dětí je věnována maximální pozornost.
Yzdě|ávací nabídka školy odpovídá podmínkám,
zakteýchbylazaŤazenadoškolskéhorejstříku.
Podnětnévzdě|ávacíprostředí,rozmanitávzděIávaci

-'*l
nabiďka, příkladné klima školy, respektování
individuálních potřeb dětí i uplatňované metody a formy
práce pozitivně ovlivňuj i rozv oj osobnosti dítěte.

Pozn,: Název Šrp $kotní vzdělávací program)
je ,,od pohádlE k písničce, od písničlgl k pohádce,,.
Již z námu vyplývá, jaké metody a formy využíváme
k p lnění vý chovně vzděl áv acích cílů.

Pro informovanost občanů uvádím, Že se jedná
o standardní mateřskou školu s jednou třídou věkově
smíšených dětí. Kapacita vŠ j e zs dětí, čemuž odpoví
i počet zaměstnanců: ředitelka, učitelka, školni.L-r
kuchařka. KaŽďý rok zpravidla v květrru probthá zápis
dětí do MŠ na další školní rok, děti jsou k docházce
přijímány dle stanovených kritérií. V posledních letech
žádosti o přijetí dětí převyšují počet volných míst
(odchod dětí do ZŠ), vedeme je tedy v evidenci, a pokud
dojde k uvolnění místa (stěhování aj,), postupně
je vyřizujeme. Do budoucna zvabljeme moŽrost
otevření další řídy' abychom mohli vyhovět všem
žadate|.ťlm.

Během roku je provoz MŠ přerušen z důvodu čerpání
dovolených zaměstnanců MŠ nebo z důvodů
provozních. Jedná se o l ýden o jarních prázdnínách,
4 ýdny během hlavních prázdnin,l ýden o vánočních
svátcích. o přesných termínech přerušení provozu jsou
rodiče informováni v říjnu na rodičovské schůzg^
Kromě 1ýdne (vánoční prázdniny)je dětem pracující1.
rodičů zajištěno umístění jejich dítěte do MS Košťany,
v době přerušení provonr v MŠ Košťany přijímráme
j ejich děti do našeho zaÍizeru,

PokračovánÍ na str'5
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PokračovánÍ ze str.4

o akcích v MŠ informujeme písemným ozÍámeÍIím
v místrrím obchodě maminky i na MD. Jejich účast,
a občas i pomoc s organizaci, je vitáta a hlavně jejic}
dětem prospívá, pokud se před nástupem do MS
postupně seznžlmi s noými katnarády, a to v doprovodu
své rnaminky' Pozvini na divadelní .představení
je zpravid|a 1 x v měsíci, na MDD, na fotografování.
Rodiče našich dětí se mohou dáIe z\č,astttit všech akcí
pořádaných MŠ (vánoční besídky, maškarního
karnevalu, ýletu) a pro veřejnost je zde možnost
zb|éďnuti závérečného rozloučení s předškoláky,
kde všechny děti vystoupí s připravenýmprogramovým
pásmem.

, "ápis do Mateřské školy Motylek Košťany Střelná
. rškolní rok20l0l2011bude ďrre ]0.5.20]0 vbudově

, podrobnosti budou
zveřejněny v a ÍIa informačních místech (místní
obcho d, zastávlry aúobusů). Počet volných míst j e 1 0.

Ikdyžještě není závěr školního roku, chtělabych jiŽ
nyní p o děk ov aÍ zřizovateli M Š, tj . M ě stu Ko šťany nej en
za ťtnanční podporu, ale i za kvalitní partnerskou
a podnětnou spolupráci, dál'e všem sponzorům
a rodičům, kteří se ať už finančně nebo organizačně
podílejí na akcích pořádaných MŠ.
Zv|áštni poděkováni patÍi všem zaměstnancům
mateřské školy za jejich aktivní přístup k práci,
na jehož záI<laďě byly ýsledky vzděLávání našich dětí
velmi pěkně zhodnoceny v inspekčnizprávě'
Všem našim dětem přeji hodně jarního sluníčka a jen
samé hezké zažitLqÍ z akcí, které máme pro ně na toto
období připravené. Jejich radost bude pro nás největší
odměnou.

Irena Křikavová
ředitelka MŠ

KošťamsW zpravodal 2/ 2@n@
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LEDEN:
1) Výstava dětslcých kreseb - téma ,,Zimní radovánky''

- 45 obrázkiďětizeZŠ a MŠ Košťany a MŠ Střelná, trvání
od7.1 .do17.2 .2009:

2) Začátek cyklu ''Čtení pro mateřské-školy'' - čtou žáci ZŠ
pro děti z MŠ' termín: 15. 1. MŠ Košťany - 22 děti,
21.1.2009MS Střelná
-20ďěti.

ÚNoR:
1) Výstava keramiky a kol'áží - práce keramického

kroužku ZŠ Košťany - 3 0 prací,
termín: |7, 2. - 10. 3.2009;

2) Instalace panelu a menší výstavky, zaméŤeté

ta předsednictví CR v EU - trvání; 4.2' - 30, 6.2009;
3) Čtení pro MŠ - termín : 18.2. vtŠ strena. 19 dětí,

25. 2.2009 MŠ Košťany - 23 dětí.

sŘEzrx:
1) ČteníproMŠ-termín :4.3,2009MŠKošťany-23dětí,

18. 3.2009 MŠ strena- z0 dcti;
2) Výstavakreseb dětí MŠ aZŠ Košťany

- celkem 45 prací, termín: od 12, 3. do I0. 4.2009,
téma:''Jaro pÍicházi,, ;

3) ''NoC s ANDERSENEM'' (celostátní akce - pnmí
účast naší knihovny!), celkem 19 dětí + 2 dosp. osoby,
termín |2.-13.3.2009;

4) Setkrání seniorů starších 70 let - pravidelná akce
MěU- účast40 osob.

DT]BEN:
1) Velikonoční ýstava spojená s prodejními trhy

- termín: 3. 4. - |I. 4. 2009 - více než 200 návštěvnílď;
2) Čtenípro MŠ - termín: 8.4. MŠ Košťany.23 ďěti,

|5. 4.2009 - MŠ Střelná - 20 děti;
3) ''DEN SLABIKÁŘE'' - akce pro žá|q, I. ročníku ZŠ

Košťany, kde dětipředvádějírodičům, co sejižve škole
. naučily -účast22dětí+60rodičůapříbuarých;
4) VýstavaFoTo+OBRAZY-J.Zaďraži|,vemísáž

27, 4. 2009, trv áni ďo 7 . 5. 2009 - návštěvnost: 1 1 8 os.

t<vĚtnN:
1) Výstava qýkresů žáků ZŠ Kosťany -Íéma,, Co SE MI

rÍsÍ v NaŠBN4 uĚsrĚ,, - ce|kem25 ptaci,
termín: oď |2, 5. ďo 29. 5.20 09;

2) Čtení pro MŠ - termín: 13. 5. MŠ Střelná - 19 dětí,
2I. 5. 2009MŠ Košťany. 22 dětí;

3) Beseda pro seniory: Historie našeho regionu - provedl
pracor'rrík RegíonáIní knihovny Teplice p. Btinter,
terrrrín: účast 23 osob.

ČnnvgN:
1) Přípravy oslav 10. výročí získánititulu město - vlasfirí

ýroba Pamětních listu, zhotovení 2ks nástěnek
ukazujícíchhistoriiměsta, pomoc při organizaci

* proglamu celé akce, pruvodcovská a infonrrační
$. činnost pro návštěrmiky ze slovenských Košťan
á nad Turcom, zajišťováni dárku a pamětních předmětu
& atd. Oslavy se konaly ve dne 16. -21.6.2009;

š zl Čtení pro MŠ - termín : 3' 6. MŠ Košťany - 23 dětí,
Ř* * l0. 6. 2009 MŠ Střelná - 20 dětí.
w*gffi

ČBnvrxBc. SRPEN:
1) 'Příprava a organizování olympiády seniorů. Akce náročná

na organizaci a zajištěni všeho potřebného' od samotné
účasti, pokračování přes shánění sponzorů, cen, hudební
produkce a ozvučení celé akce, až po ýrcbu diplomů,
účastnických listů a občerstvení závodníků i jejich

doprovoduazajištěnízdravotníhozabezpečení.
z)

ZARI:
1 )

Termín: 22. 8' 09, účast celkem 9 šestičlenných družstev
+ 48 členů doprovodu, z několíka měst a obcí teplického
regionu (Hrob, Bílina' Dubí, Košťany, Bystřany, osek).

Velká ýstava foto''STARÉ KoŠŤANY'',
celkem 220 fotografií, některé starší 1 00 let.
Zajimavá ukázka, jak Košťany vypadaly ještě před
započetim důlní činnosti v okolí. Výstava se otevřela
u příležitosti konání košťanské pouti (12' 9.2009.) a jr
první dva dny ji shlédlo 180 návštěvníku. otevře.bvlaaždo 

l0. 10' 2009. avidělo iivicenež300návštěvnílř
Čiení oro MŠ - termín | |O.9.žOO} vtŠ strelná - 20 děti,
I,7.g.2óo9 MŠ rošťany - 22 děti.

ŘÍ.lrx:
1) Výstava prací žákťt ze školní družiny ZŠ Košťany.

Celkem 30 prací, na téma ''PODZIM A JEHO KRASY'''
Termín: 5. 10. - 20, 11.2009.

2) Besedapro seniory natéma ''Knihamého srdce,'
- 24 účastníku - provedl knihovník R. Partik (5. 10. 2009);

3) Instalace panelu s ýsledky celostábrí akce ''Kniha mého
srdce" (20. 10.2009);

4) Čtení pro MŠ, termín: 7' I}.2oog MŠ trošťany . 23 ďétí,
14.1. Ms Střelná -20 ďěti|

5) Výstava obrazů J1íiZadraž1|(občan Střelné) - vlastní tvorba
- termín: 8. |0. - 23. I0. z\jg,celkem 25 obtazťl
-návštěvnost 95 osob.

LISTOPAD:
1) Beseda pro občany -  téma: , ,Histor ie Košťat '

- provedl F. Pelz, autor stejnojmenné knihy - účast: 35 os.'
2) Výstava modelů válečných lodí a plachetnic . občan

Košťan p. Záhors|ý - termín: 18. 11' - 30. 1l. 2009.
Průběžněji vidělo více než 100 návštěvníku;

3) Podzimní setkání seniorů starších 70, |et - akce MěU
- termín: 11. 11.2009 - účast 38 osob.

PROSINEC:

1) VÝstava obrrázku ďěti ze ZŠ a MŠ. Téma: ''MIKULÁŠ'
- 

ČÉnr aVÁNoCE'', celkem 30 velhýchbarevných ýkresů.
Trvala až do konce ledna 2010.

2) PÍiprava na Vrínroční trhy v knihovně. Yýzdoba prostor,
zhotovení prodejních stánků, zajištění vystavovatelů,
zajištění obsluhy stánku a občerstvení atd.

3) vÁNoČŇ TŘI{Y - 2.' ročnik. Vystalují a proďáNaji
zďemístní podnikate|é, ZŠ a MŠ, dále zde byly: ARKADIE
Krupka, DĎM OSEK, Úsp ttÁl. etce je vždy velice kladně
hodnocena občany. Při ní se koná Vá:ioční charitatirmí
sbírka, jejiž výěžek dostávají klienti USP Háj. (vybrána
celková částka 2.530'- Kč).

PokračovánÍ na str' 7

2)
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Pokračování ze str. 6
Během roku slouží knihovna jako zázemi pro místní seniory
kteří zde pořádají pravidelná setkání každé pondělí v ýdnu.
Slaví se zde různájubilea, dále se pořádají akce dle potřeby,jako
např. akce spojené s volbami všech stupňů a jinými akcemi
Městského úřadu, ýstavy', besedy, přednášky atd., neboť
prostory knihovny jsou prakticky jediným kulturnim zaÍizenim
města. Knihovna zároveň slouží i jako Iďormační centrum
pro občany i případné ostatní návštěvníky. K dispozicije pevná
telefonní linka a také zdarma Internet pro návštěvníky.
Knihovnu využivaji i občané místní části Střelná, když čekají
v zimních měsících na M}ID. Při té příležitosti si pak mohou
půjčit rumé noviny a časopisy' které jsou zde k dispozici'
na požádáni pak mohou dostat i kávu nebo čaj (samoďejmě

za |aciný peniz!). V současné době je čtenďům k dispozici více
než 3.000 svazků riných čtenďslcých žánri, na1ďete zde několik
druhů časopisů (např' Hattrick, Bydlení, 21. století, Hornické listy,
Doba seniorů, Tepliclcý deník, Sport aj.) Je naším zájmem,
aby knihovna sloužila široké veřejnosti.
Máme i své webové stránky nebo se o nás dozvíte i na weboých
stránkách města Košťany. Máme yice než l4O.čtenďů. Budete
vbudoucnu také patřít mezi ně?

Těšíme se na Vás!
Zpracoval: R. Partik

Upozorňujeme občany' že Město Košt'any
letošního rgFu;qpďupracuj e s Exekutorským

Poplatek za nak|ádáni s komunálním odpadem není poplatkem
výlučně za s|užbl svozu nebo za využiti popelnice.
Má charakter daně, řídí se zákonem o správě daní a poplatků,
a obecně řečeno je v něm zahrnut podíl občana na celém systému
nakládáníMěstaKošťanysodpady. Lze teďy Ťici, že úhrada
poplatku za osobu neznamenánárokkaždého jednotlivce na vlasbrí
sběrnou nádobu. obec je povinna určitrnísta, kam může občan
odkládat svůj komunáIní odpad. Neexistují a|e žádlá právní
ustanovení, která by zaKáďa|a nárok na přidělení popelnice,
popř' že musí stát přímo u jeho domu nebo jeho objekhr
k individuální rekreaci.

pokqd-nebudou uh rzzeny platby
ých l[tttác.h'"!..qde tento nedoplatek
kucí p$$$]3a{k9a'1g správě daní

Vážení spoluobčané,
zahájllijsme rok 2010, ve kterém bude Správa budov a zaÍizeni města Košťany provádět opět řadu
nezbytných prací na opravách a údržbě našeho domormího a bytového fondu. V nedávné době jsme již
provedli rekonstrukci ohřevu teplé vody v Košťanech ulice Spojenců 318, odvodnění a izolace domů
na Kamerurém Pahorku 334,336 a nové odkanalizování domů ve Školní ulici 358, 359, kde se jednalo
už o havarijní sifuaci. V závislosti na počasí budou ještě dokončeny úpravy powchů posledních dvou akcí.
Ve Střelné se provádí pruběžně výměna oken podle pořadí žadate|i a připravují se další akce ve všech
částech našeho města. Přikládáme obrázekzrekonstrukce ohřer'rr vody v domě Spojenců 318 v Košťanech.

Jménem spolupracovníků Sprály budov azaťtzeniměsta Košťany Vám přeji bohatou pomlázku a příjemné
prožití následujících Velikonočních svátků.

Ing. Ladislav Nová,k
Správa budov a zřizeni města Košťany

ředitel
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KVETEN

Bačík Petr 70
Riederer Richard 70
Seidlová Marie 80
Burešová Anna 80
obomíková Vlasta 8l
Nováková Libuše 82

ÝÓbaňk.ová Libuše '80
Pilková NaděŽda 80
Davídek Miróslav 80

,l'' ;:l;

Jícha Václav 81
SchrÓterová Anna 81

Tiprnannová Alena
Breiová Alžběta
Trávníček vladimír'''
Janušová Soňa
Kuljová Věra
Hrabáková Hana
Kopřiva Karel
Záhumenslď Vladimír
Keharová Bbžena
-rtacKova Jlnna
Loudová Aloisie
Lokajíček Ladislav
Lefebwe Georgette
Partik Rudolf
Franková Maltida
Ničová Miladal.

,PalikováAnná'
'Jakeš Alfred
SadlikováAnna
Villa Beatrice

ý5
85
B2

70

!,2
. '8A
80
81
81
82
83
84

r,84

86
86
88
89
90
90

V anketě ''Nejlepší sportovec Teplicka.. zarok2009, která byla

ukončena lyhlášením výsledku koncem ledna 2010v teplickérn

divadle, byly nominovány i dva ťýmy z Košťan. V kategorii

,,Dtužstva dospělí.. se na l1. místě umístili futsalisté F. C. Louka

Košťany (vítězem je prvoligový fotbalový tým FK Teplice),
vkategorii ,,Družstva mládež.. skončili na 5. místě starší žáci TJ

Sokol Košťarry @vitěz1li fotbaloví starší žáci FK Teplice).

Našim fotbalistům samoďejmě blahopřejeme a děkujenre
za dobrou reprezentaci rněsta!

Zpracova|. : L. Navrátil

Yážení spoluobčané, \;
dovoluji si Vám tímto oznámit, že dne 19. června 2010

od 10:00 lrod. proběhrrou oslaly 85. rnýročí založeni česhých

škol v Košťanech s následujícím rárncovým programem:

10:00 - 12:00 Setkání bývalých učitelů a žáktt

14:00- 15:30 SlavnostníakademievtělocvičněZŠ

Srdečně vás zveme na tuto slavnoshlí akci, která bude spojena

mj. i s prohlídkou prostor Základní školy Košťany.

Mgr. Milan Sanitrik
ředitel ZS

Kosoach František 82
Souřuoová Jamrila 82
ŠpinaiKarel 84

Aubrechtová Gertruda

PROSINEC - Matváš Turek

LEDEN - Dominik Dašek' Daniel Kindl, Stela Kopřivová,
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