
Y ážené dámy a p ánov é, v áž,ení spoluobčané,
tentokrát jsem nedostal od Redakční rady žádný
dotaz ani žádný konkrétrí úkol, na kteý bych se měl
zaměŤit. Tak trochu se možná očekává, že budu
bilancovat a hodnotit. Ne, nebudu, ani jedno

ani druhé, jsem totiž přesvědčen o tom,
že kdo má zájem, respelrÍive měI zájem, o dění
v našem městě, tak nepotřebuje připomínat,
co všechno se za uplynulé volební období podařilo
udělat. Snahou mojí i mých kolegů bylo a ztstává
jen jedno. Posfupně dobudovávat město tak,
aby odpovídalo představám nás všech a abychom
Se nemuseli stydět někde Ťíci, Že žijeme
v Košťanech. Hodnocení, jak se nám to daří,
nám dáte vy a mně nepřísluší v tomto zpravodaji
vás jakkoliv ovlivňovat, zejména' když vyjde
v období předvolební kampaně. Jedno zhodnocení
si ale neodpustím a věřím, žetim neporuším žádné
z pravidel uznávaných v období voleb' Před čtyřmi
rokyjsem bezprostředně po volbách vyslovil přání
v tom smyslu, aby Zashlpitelswo města bylo
kompaktní orgétn, kteý nebude na své půdě řešit
různé stranické ambice, ale bude plně pracovat
pro Košťany akaždý znásk tomu pfispěje svojí
troškou do spo1ečné ..pokladny.. '  Musím
konstatovat, a jsem tomu rád' že toto mé přání
nelryšlo naplano a že se skutečně prokÍua|o,
že většina Zastupitelů vzala svůj mandát vážně
a snažIla se v rámci sých možností a schopností
pracovat tak, jak jim ukládá slib zastupitele města.
Za to mě dovolte' abych všem poděkoval a popřál
j im mnoho úspěchů v n adcházejícich volbách, bude
mi ctí se s řadou znichpři další práci setkat, pokud
k tomu dostaneme příležitost. Stejný dík potom
patří těm,,dělníkům..v našich komisích a výborech,
bez nich by naše práce byla daleko složitější a občas
i nemožná. Poděkování patří i spolupracovnicím
a spolupracovníkům Městského úřadu a našich

příspěvkových organizaci, i zdejsem o smysluplnosti
přispění mnoha z nich ke společnému výsledku
hluboce přesvědčen, bez ohledu na připravované
zefektirměnípráceMěÚ a s tím souvisej iciorganizačni
změty, neboť většina z nich bude pracovat dá|e,
byť třeba v jiné pozici a jinde. Já sám nejsem
zastáncem nějakého nostalgického loučení a po pravdě
jsem rád, že i na konci volebního období nemám
natakové loučení čas' protožejeještě řadaúkolů, které
je třeba dokončit. Ne proto, že volič se nás zeptá,
co jsme udělali a co mu můžeme nabídnout dál,
ale proto, že to bude zima, která se zeptá, zda jsme

dokončili to, co bylo rozpracováno. Mě osobně mrzí,
když slyším, že napÍ. chodník na Kamenný Pahorek
je jenom proto, že budou volby. on by byl,
i kdyby nebyly, protože byl v plánu a pouze se čekalo
na f inanční prostředky. Ztovna tak penize
na slibovanou opravu komunikací ve Střelné
jsou na cestě až nyní, ale i tak jsem za ně ráď.
Dámy a pánové, vážení spoluobčané, není v mých
silách poděkovat všem těm, kteří nám pomáhali, všem
těm, kteří nás sledova|í, a ať chtějí nebo ne, spolu
s  n ám i  t v o ř i 1 i  novodobé dě j i n y  Košťan '
Jsem přesvědčen o tom, že většina z nás si přeje,
aby Košťany narůstaly nejen do počtu obyvatel,
ale také do krásy, neboť pro to mají všechny
předpoklady. Bud'me trpěliví, ale ne líní, cesta,
která byla nastolena je správná a Košťanům prospívá

a sluší. Chce to jenom čas a ochotné lidi, kteří chtějí
pro Košťany pracovat. Přeji nám všem' abychom
do Zastupitelswa města takové lidi nominovali,
takové, kterým nepůjde jenom o jejich prospěch,
takové, kteří nebudou koukat na hodiny a dny strávené
prací ve prospěchnás všech.

starosta Města Košťany
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A.

B.

ZM bylo usnášeníschopné.

ZM vzalo na vědomí:
. informace místostarosty Mgr. Sanitrika o činnosti RM;
- informace starost5r F. Voháňky o plnění usnesení ZM.
Schválilo:

úŽemní plán města Košťany;
. - ukončení veřejnoprávní smlouvy s městem Hrob o Městské policii;

. prodej někteých pozemků v majetku města;
- uvolnění 20.000 Kč z rozpočtu města na povodňovou sbírku.

NazasedáníchRMbylo vtomto obdobípřítornno většinouvšech5 členů+Mgr. Morkeš zaKVZM aLKRM.
RM se sešla vpravidelně stanovených termínech celkem 5 x a byla vždy usnášeníschopná.

Na svých jednáních:
A. Vzala na vědomí:

- informace o plnění usnesení RM;
- informaci ředitele ZŠ ohavittíich v ZŠ způsobených živelnou pohromou.

B. Schválila:
- Smlouvu o smlouvě budoucí č.IE-I2-4002629lP00l s ťrrmou ČBz oistriuuce a. s. na ňzení věcného

břemene ke stavbě Střelná posílení NN;
- Smlouvu o smlouvě budoucí č.Iv-|2-400,7607,vB001 s firmou ČEz nistribuce a. S. nazÍízeni

věcnóho břemene na stavbě Košťany Sklrářská přípojka NN;
- prominutí mísfuího poplatkrr ze vsťupného zaakci,,Woodstok 20110,,;
- záměry a pronájmy někteých pozemku;
. ňizení odstavné plochy ve Střelné u obytného domrr Sídliště 184 dle předložené žádosti tamních občanů;
- přidělení bytů v majetku města v souladu s náwhem BK;
- vnitřní směrnici MěU ,paň z přidané hodnoý..;
- nový termín Košťanské pouti 18. - |9,9.2010;
- Smlouvu o poslqrtovrírrí služeb elektronických komrrnikací č,. L8963420 ze dne 26' 7,2010

se společností UPC Česká republika, a.s.;
- wužití rezenmího fondu ZŠ k likvidaci škod způsobených Živelnou pohromou.

v

v

Chtěla bych tímto poděkovat starostovi Města Košťany panu F' Vohráňkovi, Radě města
a Zastupitelům města zato, že mi umožnili ýstavbu prodejny Večerka v lokalitě ,,Ježišmaria,,,
která, jak douf;ím, zpříjemní bydlení obyvatelům noých domů, které v této lokalitě vynistají.
odcháne|a jsem z města Košťanyjako dvanáctileté dítě azdáLo se mi to zde všechno takové šedé,
nic neříkající a dnes Se Vracím do situace, kdy jako podnikatelka budu pÍacovat
ve městě, které se neuvěřite|ně změnilo. Vše je zde upravené, po dřívějším nepořádku ani památky.
Za to, že mohu na takovém místě podnikat' patří všem shora uvedeným můj dík
avám, všem občanům Košťan přeji, aby se vám ve vašem městě dobře žilo, a městu přeji ještě
daleko větširomoj,neŽ tomu bylo doposud.

Děkuji'
Žaneta Rousková, Krupka

strama 2 Košt amsffi zpravo da1 4!2@4@



Starosta města Košťany podle $ 15 písm. g) zákonač' 49|lz001sb., o volbách do zastupitelstev obcí a doplnění některých
dalších zákonů, ve zněnipozděj ších předpisů

Oznamaie:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskluteční :

vpátek dne 15.10.2010 od 14'00 do22.00 hodin a
v sobotu dne 16.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem pro konání voleb
Ve volebním okrsku č.1 Kamenný Pahorek Je volební místnost Knihovna a informační centrum,

Mírové nám'2, Košťany (vchod ze zaďnilto traktu budovy)
Pro voliče bvdlící na Kamenném Pahorku

Ve volebním okrsku č.2 Košt,any
Pro voliče byďící v ul'

Ve volebním okrsku č.3 Košt'any
Pro voliče bvdlící v ul.

Ve volebním okrsku č.4 Střelná
Pro voliče bydlící v ul.

Ve volebním okrsku č.5 Střelnó (sídliště)
Pro voliče bydlící v ul.

Je volební místnost hala v přízemí budovy MěÚ Košťany.
8.května
Ležáky
Rakouské domy
SAB
Spoje.nců
Teplická

Je volební místnost jídelna ZŠ Košťany.

Komenského náměstí Sklářská

Hornická
Husova

Mírové nám.
Nechybova

K zámku
Lesní
Lidická
V horách

Nerudova
Revoluční

Smetanova
Školní

Na Hampuši
Stará Střelná
zát1ši
Zahradru

Je volební místnost ha|av pťlzemí budoly vtŠ streha.

Je volební místnost suterén v budově MŠ střelná.
Liškárna
sídliště
Za obloukem

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občansťví České republiky (platrým
občanslcým průkazem nebo cestovním pasem České republiky), popřípadě statní občanství stífil, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky ( platným průkazem o povolení k pobyťu ). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady' nebude mu hlasování umožněno.

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

5. Voliče, který není zapsán ve výpisu seznamu akteý neprokáže právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební
komise dopíše do výpisu ze semalT|u dodatečně a umožní hlasovaní. Volič může požáďat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, městslcý uřad a v den voleb okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak
pouze ve volebním okrsku, do přenosné volební schránky.

6. Po obdržení úřední obálky, případně i hlasovacích lístku' vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístku,
jinak mu okrsková komise hlasování neumožní. V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístku vloží volič do uřední
obálkyhlasovacílístek.Voličmůženahlasovacímlístku označitvrámečkupředjménemkandidátaKížkemtohokandidáta,
pro kÍerého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v níchž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stan. Téžmtže
označit ve čfverečku v zíů:ťravi sloupce s kandidáý volební strany nejvýšejednu volební stranu. Zároveň'miže označit
v rámečkupředjménemkandidiúa |čižkem další kandidáý, pro které hlasuje, a to v libovolných samostaffiých sloupcích,

pokračovríní na sh.4
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pokačování ze str. 3

ve kteých jsou uvgdeny ostatrrí volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zaJtupitelstva (Košťany -15 členů), kteří mají byt zvoleni,
aonačenýchjednotlivýchkandidáfu,atovpořadí'vněmžjsoukandidátioznačené volebnístranyuvedenivjejímsloupci.
7, Volič po ópuštění prostoru určeného pro úpralu hlasovacích lístků vloží uřední obálku před okrskovou volební komisí
dovolební schránky. Voliči, kteý seneodebral do tohotoprostoru' komisehlasováníneumožní.

8. K zajištění pořádku a důstojného pruběhu hlasováníjsou pokyny předsedy okrskové komise závazné pro všechny
přítomné.

V Košťanech dne 13.8'2010

Upozoňujemeobčany, žeďo30.9.20|0musíbýtúrazenpoplatekzaodpadyprorok2010'Poplatekplatikaždáosoba,

kÍerámáv obci trvalýpobý a $lzická osob a,kterámávevlastnicM stavbuurčenounebo sloužící k individuální rekreaci.

Svoz nebezpečného odpadu je plánován na 20. 11. 2010.

jtanoviště:

Hampuš (utel. budky) l0 :00 -  10:15

Stře]ná (ďdliště) 0:20 - 10:35

Střeheá (ukanlič]cv) 0:40 - 10:55

Koštany (na nrfuněstí) I:45 - 12:05

SAB (ulrrámu) ) . ) o  -  1 ) . 1 5

Kamerrný Pahorek (na křižovatce) 12:40 - 13:00

Yáž,eni spoluobčané,

v současné době zajištbje Správa budov azaŤizeniměsta Košťany řadu nezbytných prací na opravách aíďržbě našeho

domor':rího a býového fondu v majetku města Košťany.
Vnedávné dobějsmejižprovedli řadu akcívevšech částechnašeho města aněkterénáročné akcebudou dokončenyještě

dokonceroku2010.
Provádí se pruběžně v.frněna býoých oken podle pořadí žadate|ů, kterých evidujeme už celkem téměř 100 (včetně

již provedených ýměn oken), dále prováďme postupnou výměnu plinroých spotřebičů ve S#elné podle zpracovaných

revizt,ýměny sklepních oken a vstupních dveří ve Střelné a připravují se další akce ve všech částech našeho města'

Vnejbližší době se budeme rovněžvěnovatoživenipmního ze ří nově stavěných obyhrých domů.

Jménem spolupracovníkri Správy budov a zaÍizení města Košťany Vám přeji klidný a spokojený život v našem městě.

Ing. Ladislav Novák,
ředitel

Správa budov a zřízení města Košťany

Franiišek voháňka
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V době od 2. 9. do 6. 9. 2010 navštívila 30 členná
delegace našeho města, kterou tvořilo vedení města,
zastupitelé a zástupci společenshých a příspěvkoých
organizaci města, naše společné přátele ve slovenské
obci Valaliky v košickém regionu SR, jejichž část
Košťanyje naším partnerem v trojdohodě o spolupráci
mezi obcemi Košťany nad Turcom-region Martin SR,
Košťany-Valaliky-region Košice SR a Košťany.region
TepliceČR.
Těsně před odjezdem mezinrírodního rychlíku Excelsior
jsme v Teplicích nastoupili do lůžkového vozu
a lydali se na ďouhou cestu. Vagón byl objednánjenom
pro nás, takže cesta nám příjemně a nerušeně ubíhala.
Když jsme se ráno probouzeli, přivítaly nás zasněžené
Vysoké Tatry, což bylo pro rrrnohé z nás první setkání
s těmito (dříve i českoslovenslcými) horami. Kolem
10.00 hodin ráno dne 3. 9. 2010 jsme dorazili do Košic,
kde nás na hlavním nádtaži očekáva|i naši hostitelé, aby
nás srdečně přivítali. Přistavený autobus nás odvezl
do hotelu Akademia, kde jsme by1i ubytováni společně
se záj ezďem zKošťan nad Turcom.

Po obědě v restauraci pro nás začal vlastní proglam
odpolední až večemi prohlídkou Košic, zejména pak
Starého města, kde nás průvodci seznámili s různými
památkami a jeho historií. Po prohlídce, která nás docela
unavila, nás autobus odvezl zpět do hotelu, kde se všichni
dali ,,do ga|a,, a odjeli jsme do Valalik, do Kulfurního
domu (ten tak mit u nás), kteý je součástí obecního
tňaďu. Zde došlo k oficiálnímu přivítaní, následovala
večeře (mimochodem domácí zabijačka) a poté
probíhalaneformálnizábavameziančastněnými'Nasále
nás bylo vtce než 100, bylo si o čem povídat, zpiva|y
se slovenské i české písničky (k nim hrál na harrnoniku
místostarosta Valalik), a tak se zábava protáhla až těsně
přes půlnoc, kdy nás autobus odvezl zpět do Košic
nahotel.
Ráno byla v hotelové jídelně snídaně a opět jsme odjeli
zpět do Valalik (vzdálenost cca 1 0 km). Zde pak začaLo
tzv. ,'kolečko... Byli jsme rozděleni do čtyř skupin
a společně s domácím pruvodcem jsme obešli celou
valalickou část Košťan, abychom navštívili zdejší
zéú<ladni školu, dvě mateřské školy, místní novou
supermoderní pekárnu, zěldadni uměleckou školu, klub
senioru (mimochodem s velmi aktivní čirrností) azdejši
kostel.Ten je velice krásný, jeho interiér je zajimavě

a celkem modemě řešený a samozřejmě skvěle udržovaný.
Všude, kam jsme přišli, jsme byli srdečně přivítáni, všude pro
nás měli připraveno pohoštěď, takže prohlídka Valalik se
protáh|a až ďo odpoledních hodin. Poté se všicbni přesunuli do
tělocvičny zdejši ZŠ, kde následovalo sportovní odpoledne.
TIrál se fotbal, byl turnaj v mariáši, hrál se i stolní tenis
s mísbrími děfuni, které paří ve své kategorii ke špičce
na Slovensku. Poďe toho také ty zápasy dopadly. Výsledky
však nejsou až tak důležité, hlavně že se všichni dobře
pobavili. Kdo nesportoval, tak fandil a sem tam si mohl dát
něco dobrého kjídlu i kpití. Když bylo sportování dost, tak se
všichni převlékli opět do společenského a šlo se do Kulfurního
domu na večeři, Zde pakby|a zahájena oÍiciální část setkání.
Došlo na vzájernné uvítací projevy', provedla se výměna dárků,
jak mezi městslcými představiteli, tak mezi ostatními členy
delegací, tzn. napÍ. hasiči hasičům, sportovci sportovcům,
školy školám, knihovny knihovnám apod. Dárky byly
většinou v podobě knih a obrazových publíkací, květin,
porcelánu či obrázků (my jsme např' předávali mj. obraz
ak. malíře Kupky). obdarován (z naší strany) byl i místní
pan faráÍ, Mezi našimi dárky dominoval dubslcý porcelán
s ,,cibulákovým,, vzorem, zpět domů jsme si např. přivezli erb
našeho města v podobě krásného dornr. Tím vším se navodila
srdečná atmosféra, kterou pak ještě umocnila zdejší dechová
hudba ,,Valaličanka... Zábava byla dobrá, tančilo
se a zpívalo opět hluboko přes půlnoc. Potom nás autobus
oďvez| zpět ďo hotelu. Sobotní ráno bylo jako vymalované
a nás čekal ýet do okolí Košic. To je ale krásné. Trocha
malých kopečků vyčnívá z roviny, na niž je samotné město
situováno. Cca 850.000 obyvatel bydlí především v sídlištních
komplexech, které jsou buď nově postavené, nebo
aenovované. Zajknavé a hezké je staré město s proslulou
katedrálou a židovskou čtvrtí. My jsme navštívili ještě
košickou roálednu. která se nacháui na zřícenině Košického
hradu ze 14. století, na něrrrž se v letech |425.26 opemili čeští
Jiskrovcí. odtud jsme jeli na známou košickou afoakci, kterou
je letrrí bobová dráha (podobnoumávnaší blízkosti i němeclcý
Altenberg), kde se řada z nás pěkně ,,vyřádila... Po ukončení
výletu jsme se wátili zpět do Valalik na oběd, následoval
přesun do Košic na hotel, sbalit věci a hurá na hlavní nádraži,
zpět k odjezdu domů. Při velmi srdečném rozloučení ukápla
na obou stranách i nejedna slzička. Každý z nás bude určitě
vzpomínat na pohostinnost a srdečnost našich slovenských
přátel, kteří měli všechno perfektně zorganizovar'é a předem
připravené. odjezd domů byl kolem 18. hodiny opět stejným
vlakem, v něnĚjsme zase měli svuj vlastní lůžkoý vagón'
Do Teplic jsme přijeli v pondělí riíno v 07.00 hodin.
Z této naší návštěvy bude, po zptacováni fotomateriálu,
uspořádána do konce záňi 2010 fotografická ,,Výstava
zYala|ik20Í0.. v prostorách Městské knihovny v Košťanech.
Na závěr bych chtělještě upozornit ty' kteří po Košťanech
roznášeji fámy o tom, že se tahají městské penize
narinÉ výlety apod., že by se zato ďa|o udělat spousta věcí
potřebných pro město atď. Yáženil Je třeba si uvědomit,
že akce ,,Slovensko.. byla plně ttrazena poŤádajici stranou!
Město Košťany hradilo pouze cestourí náklady a kažďý
zúčastníkri si přispěl částkou 500,- Kč. Tolik navysvětlenou.

Zpracoval: R. Partik
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Zahá$ení školního roku 2010.2011
Yáženi občané,
ve středu 1. 9 . 2010 byl za přítomnosti představitelů města slavnostně zahájen noý školní rok 20 10 - 201| . Počasí nám
bohužel tentokrát nepřálo, ale přeháňka a déšť nikoho neodradily. Snad našim žáčkům' zejména prvňáčkum, napršely samé
jedničky. Já osobně bych jim to z celého srdce přál a přeji. Byl bych také rád, aby škola dosahovala' stejně jako v minulých
letech, dobých ýsledku ve vzdě|ávání. Dokladem toho, že ho naše škola poskytuj e, je žák loňské sedmé třídy František
Žitňanský, kteý získal ocenění společnosti SCIO (každý rok se podílí na testování žákiuv celé republice) za nejlepší
ýsledek v Ústeckém kraji v tesfu klíčových kompetencí Žáklu sedmých tříd. Chtěl bych mu i toutocestou poblahopřát
k nádhernému výsledku a přeji si, aby ho následovalo co nejvíce žá1ď. Do nového školního roku přeji všem žákum jen a jen
samé dobréznámky. Vás rodíčežádámo spoluprácina vzďé|ávániYašichdětítak, abydětichodilydo školyrády,vzděIáva|y
se a uvědomily si, že vzdělání je ta nejcennější ďevizapro budoucí život.Iá, mé kolegyně a mí kolegové pro to uděláme
maximum.
Akdo bude Vaše děti vlastně v tomto roce učit? Zástupkyně ředitele Mgr. Věra Macháčková, ýchovná poradlqmě Mgr. Jana
Lichtenbergová,I. ňida Mgr. Jana Vondráková' II. třída Mgr. Dana Šaurová, III. třída Mgr. Bc. Ester Macháčková,
IV. třída Mgr. Renata Málková, V. třída Mgr. Helena Matějovská. Třídní učitelé na II. stupni: VI. třída - Mgr. Kateřina
Linhartová' VII. třída Mgr. Bc. Pavel Vondra, VIII. třída Ing. Bc. Martin Mudra, IX. řída Mgr. Jiří Jakeš' Dále pak budou
vyučovat bez řídnictví Mgr. Kamila Prokopová, kol. Naděžda Benešová a kol. Jaroslava Dolejší' o ýchovně vzďělávací
činnost po době qyučování se budou ve školní družině starat pí. lychovatelky Jana MorkesováaJitkaKopřivová. ostatní
provozní zaměstnanci jsou H. Burešová - ekonomka, J. Macháčková - sekretářka, J: Bernhard - školník' A. Navrátilová,
P' Procházková, M. Podaná - uklízečky, L. Kočová a M. Podroužková - kuchařky. Samoďejmě i jim přeji v novém školním
roce zejména klid na práci a pelrré nervy' 

M" '''"[:,Ti!š

Řfuruzoto

Pippingerová Jana
Zajic Zdeněk
Klembara Ladislav
Kočová Miluše
Nevečeřaiová Marie
Dohnálková Milada
Martinková Štcpa*a
Jenč Jaroslav
Musilová Eva
Fričl oldřich
Tvrdíková Božena

LISTOPAD2OlO

Steinzová Hannelore
Boudová Jaroslava
Hinkeová A]žběta
Líbal Václav
Heresová Jarmila
Veberová Berta
Minčičová Maria
Čihatova Růžena
Kalioglouová Waltraud
Rychlá Růžena
Chválová Hana
Majrychová Margita

PROSTNEC 2010

Kohut Vasil
Fork Jaroslav
Štíchová Marie
Hajšová Markéta
Winklerová Henrieta
Kos Josef
Potnezná Helena
Pros František
Schnaubeltová Věra

70
75
75
75
80
82
B4
84
84
84
89

70'70

70
75
82
83
84
8s
85
8ó
87
89

70'75

75
80
81
8 l
82
83
83

I$ĚTEN ondřej Ryč, Laura Lupiriská, ondřej Tichý

ČnRvnru Radek Šloser, Michael Jakeš, Natálie Tarantová, Michaela Košková

CER\.ENEC Karel Hnilica, Sarah Schreitterová, Tereza Abrhamová, Daniel Filip,

Vanesa Holubová. Tomáš Rudolf Krch
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