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Rada města rozhodla sv'ým usnesenÍm
ě. 15ol2o{o ! R 167 ze dne 29. 9. 2o1o
o vydání tohoto mimořádného volebního
ěísla Košt'anského zpravodaje za úěelem
poskytnutí jednotného volebního tiskového
prostoru před komunálními volbami 2o1o
pro všechny zúéastněné volební subiekty.
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Yážení spoluobčané, %XXffir&
Komunální volby se bliži, komu dáte svůj hlas? Vsaďte na osvědčenou
spolehlivost, pracovitost a zájem řešit problémy a starosti občanů ve městě.
Neohromíme vás populistickými volebními stiby' uvědomujeme si, že úsporná
opatření se dotknou i hospodaření našeho města. Máme však i v těchto obtížných
podmínkách priority' které chceme realizovat. Ty se fýkají všech občanů ze všech
částí města. Neříkámeo že se udělalo za poslední volební období málo, kolik to stálo
a zda to splnilo svůj účel. Politiku ve městě nedělají strany, ale lidé. Chceme byt
skutečně vašimi zastupiteli a
na rozvojiKošťan dle našich a

NAVRI{UJEME:

v městském zastupitelstvu se aktivně podílet
tím ivašich představ.

Místo tří místostarostujednoho, rypsatvýběrové řízení natajemníka, starostové odcházeji,tajemniciztstávají

Ustavit osadniýbory ď|e zákona o obcích, aby občané města (neznalí věci a zákonů) chodili se svými náměty
a stížnostmi na správnámísta

Konečně dok ončitb ezďr átoý rozhlas a vylživ at j ej

Konečně vybudovat sběrný dvůr pro nebezpečné odpady, rozšířit
okruh tříděného odpadu' řešit černé skládky

Pokračovat v odkanalizování města

Spolupracovat s městskou a státní policií naúseku drog
akriminality, podporovat aktivity mládeže ve sportu apod.

Zýšit podporu včelařům na třicet tisíc Kč ročně

Zýšit dopravní obsluŽrrost v odpoledních hodinách (všední dny)' zajistitbezpečné přechody

Zqistit důstojně hrob padlých a zawažděných občanů SSSR dle smlouvy mezi ČR a Ruskou federací, včetně
parrětní desky zemřelých občanů Košťanza 2. světové války a pomníku padlým I9|4 I9I8 u školy kďo ztráci
paměť nemůže tvořit budoucnost

umožnit všempolitichým stranámv Košťanech, aby se mohly svobodně vy'jádřit a informovat o své činnosti
anávrzich

Vše řešit v náwzích rozpočtu města na roky 2 0|0 20t4
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Vážení spoluobčané, dámy a pánové,

není vůbec jednoduché se odlišit od ostatních stran
a hnutí při sestavování volebního programu. Nedělráme
to ani my, protože moc dobře víme, co je pro Košťany

důležité a co ne. Rada města schválila prostor v tomto

speciálním čísle všem těm, co kandidují a opravdu
nemám tušení, o čem budou ostatní psát. Jsem docela
rád, že se to dozvím, až ryrav odaj ry'jde, ale z Íady mist
jtž nyni slyším, že ti nebo ot.ti zachránl'|i Košťany před
tzv. ,,ekologickou katastrofou,, aže se povedlo zastavit
výstavbu ',spalo\,'tty.., nejlépe na komunální odpad.

Pokud tomu tak bude, je z toho patrné, že znám své
spoluobčany a vím' co od nich mohu očekávat. ČBsrÁ
NEZÁusLÁ si nepřisvojuje zásluhy na rozvoji Košťan'
aní neďává do volebního progÍamu něco, o čem není
přesvědčena, že se dá splnit.

Naše priority znáúe. To, co se dokázalo' je zásluhou

zastupitelstva města a jeho pracovitosti' Kdo jak se na
tom podílel, ať si zhodnotíkažďý sám a obhájí si to před

svýrni voliči. Mohl bych to udělat i já z pohledu svého
aze n:m'l'osti situace v zastupitelstvu, ale nebudu to dělat,
prolože věřím, že to vidite sami a podíl práce každého
zastupitele dokažete odhadnout' Náš volební progÍam

vychazi z rea|iý. A tak, když jsem měl moŽnost

sestavovat Programové prohlášení zastupitelstva
v minulosti, vím' co jsme schopni či nejsme schopni
sp ln i t .  Znám s i t uac i  ve  f i nancování  měs t
a obci, vím, jaké jsou vyhlášeny dotační tituly, řadu
žádostí jsme již podali na další roky dopředu. Vím, kolik

finančních prostředků jsme do Košťan přineslí a vím,
kolik jich je pořeba do budoucna' V Košťanech

ý pentze nenajdeme, je řeba je hledat tam, kde jsou

a pťrnést je sem. V minulosti' respektive i v současnosti,
jsme vám ukazali, že to umím e. Žádné město, žádná abec
se neobejde bez půjček, bez úvěru, pokud se město
tozviji, pokud zastupitelé pracují. Kažďý dotační títul
vyžadýe vlastrrí zdroje, pokud je nemiím, musím
si je půjčit a pokud si je půjčím, musím vědět, že jsem

schopen je splácet' Pokud si budu na vlastrrí zdroje
postupně šeřit (a popravdě je to nereálné), zjistim,

jlq. - "* - - l{
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žejsem sice ušetřil, a1e dotační titul už dávno neexistuje. Toje

špatně a takto se dotační penize do města nedostanou. Při
realizaci investičních akcívždy mažujeme, co to bude stát, co

to přinese a jak je to nutné zajistit, aby to fungovalo. Vždy vše
se vším souvisí. Jestliže chci stavět byý, musím počítat s tím'

že tarn bude někdo bydlet, musím počítat stim, že tam budou

ďětt, že potřebuji školu a školku, že potřebuji doprarmí
obslužnost, chodníky, obchody. To všeje nutné, protože pokud

bych tak neuvažoval, na něco se zapomnělo a pÍirozená

návaznost jednoho na druhé je narušena. Košťany měly před

dvanácti |eý 2.340 obyvatel, současný stav je téměř 3.000.

Jenom na daňových příjmech je to zisk cca 4 mil. ročně.

Košťany jsou dnes v rrfunci mikroregionu Bouřlivák největší
obcí, ale ne vždy to tak bylo, a věřím, že smysluplnjnn
auváženýmrozvojem budou největší i nadále. Košťany nikdy

nebyly rekreačď oblastí a nenalhávejme si, že tomu

tak do budoucna bude, vždy zde byl prumysl a doufejme,
že bude částečně zachován i nadále.Můžeme stavět obytné
domy, rodinné domky, ale pořád musíme myslet na to'
že jsou zde i ťtmy, které fu podnikají a které tím pádem

vywářejí pracovní místa pro naše spoluobčany. Nemohu
postavit dům vedle prumyslového závodu a potom tenzávod

chtít znršit, protože dělá rámus. Nemohu postavit dům u hlavní

sinice a nepočítat s tím, že tu budou j ezdit auta. Rozvoj města
je pro nás pro všecbny důležiý' ale musí mítkoncepci, obsah,
smysluplnost a určiý styl' od bourání Košťan nemělo město

centrální náměstí, teď ho už má, ale je třeba ho ještě

dobudovat' o tom se bavme, o tom Se rad'me, o tom se třeba
pohádejme, ale neslibujme to, o čem jsme již dnes přesvěd-

čeni, že to nedokážeme. Na závěr mně dovolte' abych
poděkoval všem těm, kdo se spolu s námi na rozvoji našeho

města podileli, vám ostatním, kdo jste nám dali svůj hlas

a umoŽnili nám tak spoleěně rea|izovat vaše přání a vaše
představy. Yážení spoluobčané, přijd'te k volbrám a podpořte

ČBsrou NEZÁVISLOIJ, jejiž kandidáti vás nezklamali

v minulosti a nezklamou vás ani v dalších letech.

František Voháňka, předseda
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NAšl pŘízruIvcl
lng' David Ryč šcpalrn ruovotti Írni|an a Edita Kolaíovi
Hana Mii|lerovii '!ana Friihauíová Petr a Pav;ína Suchých
lng. Milan Martinec funZÍlnáryiouí Viktor a K|ára Macháčkovi
lng.PřemyslŠoba TomášSváda EvaEhr|ichová
fuidrea Běbounko*í h,at{o|fu|oti Petruše Koutná
o|dřich Štika Vlasta Riedererová Pavet Belan
Radek Mii||er Ladis|av a Eva Weisteinovi Soňa a Jiří Kopřivovi
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vgžení spo|uobčané,
:iÍ:,:í,E,{{nii,3x,ť,^,:":!:|:!:!:i::ť*^!5: ', 16.1,0.2010 )' Svými htasy rozhodneteo tom, kam a s kým bude naše místo směřovat. óošvam ;;L:;;;Z:i,,i ;:,# ,3i:,::, :;;::!!::ZpolitÍku, přímé a rovné jednánÍ, My, kandidátiza oďď,"iii"me a nebudeme stibovatžádné nereálnécÍle, ale jen takové, 

!t9re1s.ou 1 náseiio ponbdu sptnitejie 't"ine bk jako v minulém volebním obdobÍ.Připomeňme zahajení uystavnv s oiiivcn aóÁď ' gěáň; ,ďeplení a výměnu.oken v základnÍ škotevýstavbu vÍceúčetoué sportovňí pbchy ve Střetne, noie íere1né osvětlení, dětské hřiště v Kosraneciodstavné p|ochy pro au.ta ue Střehé, obnovu ón"iiiit, ) komunikatc,r, iiáaninsÁB - KamennÝPahorek. Toto nejsou zdaleka všechn,a 9ita, n.a jqicni,,iě"ii,u"ise oDS spotupodíteta. Naše aktivňÍúčast na zajišťování.spotečenskýcn iici pió 
41tn;;jn9išiá yiy,ai"í. Myslím si, Že Vy občané, kteříjste chtěli, jste sami viděil, ,a eóÁ isěm se zastupitáe zá oos podildí. Jsme sÍtéŽ vědomi i toholže ne yše se podařito a to zejmén, ,žiirca", x1i,á\íiii"prostředkŮm, složitosti získávánÍ aotaci iinedostatku času na reatizací' Do tohotá volebního ooaoii it.am mŮzeme slíbit, Že se ptně zasadíme oto, aby naše město vzkvétalo a naaate ;;;;;;ř"ř; ěřio,á n wbáň aÁ,;óioo" nám ke sptněnínašeho volebního programu. To, že ,,í,ě siš.-sto,a dodrŽet, jsme snad dokázail.

Msr. Mirant ::i:ril
VoLEBNí PRoGRAM oDs
í. Podpora rozvoje města

- dokončení investičních akcí. zejm,éna iří obytných domů včetně komunikací- Pokračovatvobnově chodnjků,.silnic, oostuunýJ.pro"ň"Ě častějšíÚo.zň.J".š"ě 
"ieřn eastecn mosta- udrŽet.stabi|nívyrovnanýrozpočet

- zameAtvýstavbě ve|kých energetických zdrojů spa|oven odpadů, tepe|ných e|ektráren
2. Podpora rozvoje školství, m|ádeže a ku|tury. zajištění adekvátních rozpočtů pro zák|aání školu a obě mateřské školy- vybudování dětského hřiště ve Střelné- aktivru účast na organizaci a za;istoni sportovních a ku|turních akcí- zajištění prostředků a podpora éi".óitiiňo''.ářioiuž''i'átnr knihovny

3. podpora sportu
- aktivní spo|upráce s místním Soko|em, podpora činnosti zejménam|ádeŽnických oddí|ú. podpora při pořádání sportovních akcí

4' Bezpeěnost

ffi'"J5i: j::1,:f:'T55, ukončení spolupráce s městem Hrob, aby po|icie pracova|a pouze pro naše občany, +
- zkva|itnění spo|uprácó s Po|icií ČR obvodníoddě|ení Dubí

5. Bydlení
. podpora občanů oři obnově, býového Íondu půjčky s minimá|ními úrokv- důslednévypořádání 

"e 
s cn'ónicŘýňi.ióřĚti,eT,řáj"'ner,o- zvyšovánÍ úrovně údrŽby stávajícíh,J ovtóíáno iániu 'c"t"
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Yážení spoluobčané,

uplynuly čtyři roky volebního období a nastal čas bilancování a noých plánů na další volební období.
piavc končící volební období bylo pro Českou stranu sociálně demokratickou v Košťanech celkově
úspěšné. Podařilo se nám spolu s Vámi a ostatními zastupiteli splnit převážnou část našeho volebního
prógramu . Kontrola plnění tohoto progÍamu pro nás není složitá, neboť je tento náš progÍam součástí
programového prohlášení zastupitelstva města a představuje jeho podstatrrou část zvláště proto,
že ostatní volební strany mnohdy svůj volební program buď vůbec nemají a nebo je tak obecný,
že se vlastně nedá polžít. Přesto nás , ale čeká spousta další práce k naplňování našeho cíle , kteým
j e zlep š ován íkv aIity života v naš em mě stě a zabt áněníj eho zhorš ování.
Rád bych na tomto místě ještě připomněl náš společný a zatím vítézný boj proti stavbě elektrárny
na dřevní štěpku' LlbezpečujiYás,vážení spoluobčané,že Česká strana sociálně demokratická stojí
na Vaší straně a jakužjsem několikrát uvedl , musíme bfi neustále Ýe střehu abychom uhájili naše
životní prostředí. My starší si ještě dobře pamatujeme párovky 100m zabarákem , šachty na druhé
straně 'umírající lesy v Krušných horách a smogové mlhy ,kdy jsme jako děti mnohdy s baterkami
vodili auta na silnici, aby jejich řidiči aspoň v5/fušili ,kde je krajnice. V tom všem jsme museli žít
a vychovávat svoje děti. Dnes už je situace podstatrrě lepší,i když v našem prumyslovém kraji nebude
snad nikdy ideální, přesto a právě proto se budeme snažit tento současný stav zlepšovat a budeme bránit
jeho zhoršování'
Další oblastí ,která se ýká životního prostředí jsou odpady, které se nám hromadí těsně za městem
a někdy i v zastavěné části . Naším cílem je postupné odstranění černých skládek a na druhou stranu
také zavéstúčinná opatření , aby j sme měli kam nepotřebný odpad dávat.
Nechci zde r,1,.jmenovávat všechny body Programového prohlášení Zastupitelstva města Košťany
pŤevzaté z volebního programu Mo CSSD ani Vás zatěžovatnaším podrobným volebním programem
na další volební období ten nakonec obdržíte do svých schránek abyste si sami mohli přečíst alespoň
hlavní opatření vedoucí k r ealizacitašich cílů a to nej en v oblasti životrrího prostředí.
Z plakitn visících skoro na každém sloupu si můžeme přečíst ,,nejde o moc' jde o hodně..,
nám však jde především jen o spokojený a klidný život v bezpečí pro nás všechny a k tomu chceme
nasměrovat veškeré naše úsilí.
Nedávno proběhli volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky , v těchto volbách byla
Česká strána sociálně demokratická s přehledem nejúspěšněj ší volební stranou v Košťanech .
Chtělbyltét9 Příležitosti využít k poděkovániYámza,íčast ve volbách azvláště zavyjádÍení poclpory

kandidátce ČŠso , tato Vaše podpora je pro nás zavanljícíi na komunální urovni a rozhodně , pokud
dostaneme Vaši důvěru, budeme pracovat ve prospěch nás všech pro zdravý rozvoj našeho města.

Na závěr , dovolte vážení spoluobčané , abych Vás co nejsrdečněji pozval ke komunáIním
volbám,které se uskuteční ve dnech |5. a 16' října 2010 a pokud podpoříte svým hlasem kandidátku
České strany sociálně demokratické dáte svůj hlas ve prospěch slušnosti a spolupráce s Vámi našimi
spoluobčany.

V Košťanech 1.10.2010
Ins.Ladislav Novák

předseda Mo CSSD Košťany
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