
Vážení spoluobčané, Hospodaření města letos proběhne s čům, školy i mateřských škol a také pracov-
rekordním zůstatkem přes 8 mil. Kč, pro- níkům VPP, kteří se podíleli na dobrém dovolte mi v krátkosti zhodnotit uply-
středky budou zapojeny do rozpočtu na chodu města. Dále bych chtěl poděkovat nulý rok 2015 a něco málo se zmínit o roce 
příští rok. Mezi hlavní investice příštího všem občanům, kteří svou troškou přispí-následujícím. Letos se nám podařilo opra-
roku se řadí postupné zateplování Střelné, vají k tomu, že naše město vypadá zase o vit několik dalších ulic (Školní, Hornická), 
rekonstrukce kina-multifunkčního sálu  t ro c hu  lé pe. Vím také, že je celá řada věcí, někde opravy stále ještě probíhají, dále 
a další opravy ulic Košťan a Střelné. Finanč- které se můžou zlepšit a pokusíme se o to. stavíme okružní křižovatku na Kamenném 
ně se městu daří také díky soutěžení ener-Pahorku včetně chodníků a přechodů. Závěrem mi vážení spoluobčané dovol-
gií plynu a elektřiny. Úspory jdou do desí-Opravili jsme další část veřejného osvětlení te popřát Vám i Vašim rodinám všechno 
tek procent, v rozpočtu to pak jsou úspory ve Střelné v sídlišti, k vlakovému nádraží, nejlepší v novém roce, příjemné a krásné 
v řádu stovek tisíc Kč. V současnosti také dále v Košťanech a na Kamenném Pahorku.  prožití vánočních svátků a bohatého 
probíhá soutěž na přeúvěrování starých Podařila se celková rekonstrukce sběrného Ježíška pro ty nejmenší. Nám všem hodně 
městských úvěrů, kde roční úspora na dvora za cca 4,5 mil. Kč (většina z dotace), zdraví a klidu v roce 2016.
splátkách bude cca 750 tis. Kč/rok po dobu dále se podařilo zajistit pokračování pra- Tomáš Sváda, starosta města
příštích 15ti let. Připravený rozpočet na rok covníků VPP za cca 3 mil. Kč (z dotace), kteří 
2016 je vyrovnaný, máme i dost rezerv na zajišťují kompletní úklid města. Dále probí-
případné vhodné dotační tituly.há rekonstrukce chodeb všech bytových 

domů na sídlišti ve Střelné. Jsem rád, že se Letos určitě stojí za zmínku tradiční 
konečně začalo opravovat kino, letos se košťanská pouť, která byla na novém místě 
podařila rekonstrukce střechy, příští rok by a v novém kabátě. Dle ohlasů se vydařila    
měla proběhnout rekonstrukce vnitřních a i v roce příštím se budeme snažit ji zase o 
technologií, rozvodů a snad i povrchů. něco málo vylepšit. Také v roce 2016 nás 
Věřím, že ples 2018 již bude v nových pro- čeká celá řada kulturních akcí, které 
storách. Na přelomu letošního roku by odstartuje tradiční městský ples, který se 
měla ještě proběhnout výstavba nového bude konat dne 30.1.2016 od 20.00 hod.
chodníku do Střelné k autobusové zastáv- Chtěl bych také poděkovat všem zastu-
ce. pitelům, pracovníkům úřadu, policie, hasi-

Popis vlajky: 
Červený list, z dolního okraje vyrůstá 
trojvrší, krajní vrchy černé, prostřední 
zelený, z něhož vyrůstá bílý dvouocasý lev 
se žlutou korunou a zbrojí. 
V zeleném vrchu křišťálový pohár s nálepy 
podložený hornickými kladívky, vše bílé. 
Poměr šířky k délce listu 2 : 3.  

František Pelz

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii PS PČR 
schválil žádost Zastupitelstva města 
Košťany  o udělení nové vlajky.

Město  Košťany  dne  19.12.2015  hod. nám zazpívají děti nejen z mateřských 
pořádá od  15.00  hod.  na  Komenského školek, v 17.30 hod. proběhne rozsvícení 
náměstí v Košťanech (před budovou  ZŠ) stromečku, kde nejmenší dostanou malý 
malé vánoční trhy. Snahou  je stejně  dárek přímo od Ježíška a vše završí v 18.00 
jako  loni se společně sejít,  najít si hodin vánoční ohňostroj. V průběhu celého 
chvilku v hektickém předvánočním odpoledne bude hrát živá hudba, bude 
shonu a  popovídat si s přáteli. Loňské připravené kryté posezení a v případě 
trhy se i přes nepřízeň počasí vydařily,    dobrého počasí i atrakce pro děti. 
a proto jsme se rozhodli, že je letos Dovolte mi, abych vás jménem města 
uspořádáme v klidnější části města před pozval na vánoční trhy, vezměte s sebou vaše 
základní školou. Čeká Vás „tradiční děti a nezapomeňte doma dobrou před-
svařák“, který bude opět zdarma, prodej vánoční náladu. 
vánočních stromků a kaprů. Nezapo-  Tomáš Sváda, starosta města
mněli jsme ani na nejmenší. V 17.00  

Vážení občané města Košťany, čtenáři zpravodaje,
tento zpravodaj vzniká za přispění velkého množství přispěvatelů, kterým za jejich 
práci patří obrovský dík. Chtěli bychom touto cestou poděkovat představitelům 
města, zaměstancům městského úřadu, členům redakční rady, přispěvatelům z řad 
zaměstnanců mateřských škol, základní školy, strážníkům městské policie, členům 
Sokola Košťany, Klubu Domino, Klubu seniorů Košťany a SDH Košťany, panu 
Navrátilovi z klubu FC Louka Košťany a panu PhDr. Jiřímu Wolfovi z duchcovského 
muzea za pravidelné obohacování našeho zpravodaje důležitými informacemi nejen 
ze života našeho města. Rádi bychom popřáli všem našim čtenářům a přispěvatelům 
příjemné a klidné prožití Vánoc a vše nejlepší v roce 2016.           

za redakční radu zpravodaje  Mgr.  Pavel Vondra



 Mgr. Bc. Ester Macháčková

Vážení spoluobčané, využíváme 
této asi poslední letošní možnosti    
k veřejnému poděkování starostovi 
města panu Tomášovi Svádovi a ra-
dě města. Je již dobrou tradicí města 
Košťany, že se nezapomíná nejen na 
školu, obě mateřské školy, spor-
tovce, společenské organizace, ale 
také na seniory. Jejich postavení ve 
společnosti není jednoduché a řada 
z nich prožívá složitější část svého 
života. O to více lze s potěšením 
konstatovat, že se v našem městě 
vytvořila tradice dobré spolupráce 
všech generací. A za to Vám všem      
i vedení města děkujeme. 

Klub seniorů Košťany
Mgr. Bc. Ester Macháčková





Vážení rodiče, vážení  spoluobčané , a srpen uvádím jen proto, že v tuto projektory a tabule. Ve škole je 
dobu by měli všichni učitelé i ředitelé zajištěna bezpečnost žáků a vybavena co je v naší základní škole nového, 
trávit zaslouženou dovolenou. Jednalo oddychová zóna pro žáky (spon-co se událo, co se připravuje? Odpověď 
se o Výzvu č. 56 a Výzvu č. 57, zorským darem). Máme se opravdu je jednoduchá. Podařilo se nám přejít 
prostřednictvím kterých bylo možné čím pochlubit.na čipový systém při vydávání obědů ve 
získat dotace z operačního programu školní jídelně. V praxi to ovšem V nejbližších dnech se chystá 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. znamená to, že každý žák musí být Mikulášská nadílka, maškarní ples pro 
Naše škola uspěla v obou dotačních evidován v programu a musí mít nabitý děti a ples školy. Budeme rádi, když 
programech, to znamená, že jsme byli čip. Když si čip zapomene doma, neměl nám rodiče pomohou při organizaci 
všichni v pravý čas na svých místech. by dostat oběd. U nás to však funguje těchto akcí.
Znamenalo to rušení dovolené tak, že žák, který si čip nechal doma, to Na závěr bych chtěl jménem svým i 
některých kolegů, konzultace na téma oznámí  vedoucí školní jídelny a ta mu jménem všech pracovníků školy popřát 
„ Máme na to, zvládneme to“? Ano, vydá potvrzení o zaplacení. Oběd tedy všem lidem v Košťanech krásné 
zvládli jsme to a škola získala dotace ve dostane. Od školské rady jsem obdržel Vánoce, hodně štěstí a spokojenosti      
výši více jak 600 000 Kč na vybavení žádost, aby se obědy mohly odhlašovat v novém roce 2016.
dílen, nákup nových knih, na jazykově do 8 hodin ráno. Nejde to vzhledem     Mgr. Milan Sanitrik
vzdělávací zájezdy do Londýna               k tomu, že kuchařky mají nanor-  ředitel ZŠ Košťany
a Berlína. Tímto bych chtěl poděkovat mované obědy den předem. Začínají 
kolegyním, které naši školu podpořily   vařit v 6.00 ráno. Stane-li se, že žák 
a nehleděly na to, že je zrovna onemocní, může si oběd vyzvednout     
dovolená a proč je ten hrozný ředitel v první den nemoci rodič nebo kdokoliv 
ruší a otravuje. Můj dík za to patří jiný s čipem na nemocného. Měl jsem i 
kolegyním Ester Macháčkové, Janě žádosti, zda by někdo nemohl 
Lichtenbergové, Kateřině Fridrichové, vyzvedávat obědy pro nemocného 
Lucii Kedjuchové a také našemu žáka po celou dobu jeho nemoci. To 
„ajťákovi“ Pavlu Vondrovi. Dík patří také bohužel nejde. Myslím si, že jsme 
také vedení města a panu starostovi, nastoupili novou cestu, na které 
kteří nám vyšli vstříc, takže jsme mohli nehodlám nic měnit. Budoucnost 
všechny akce realizovat a zvládnout      ukáže, zdali mám pravdu, či ne. Já jsem 
v šibeničním termínu do 31. 12. 2015. skálopevně přesvědčen, že je to krok 

správným směrem. Nemohu opomenout také fakt, že 
se nám podařilo vybavit všechny třídy   Teď ale k těm podstatnějším 
I. stupně novým nábytkem. To, že záležitostem. V červnu a v srpnu 
prostředí determinuje člověka, je jasný vyhlásilo Ministerstvo školství ve 
fakt. Všechny třídy prvního i druhého spolupráci s EU nové dotační programy 
stupně mají teď interaktivní data-pro školy a jejich žáky. Termín červenec 

Začátek letošních podzimních prázdnin ani jediné z našich dětí a všechny obstály 
zahájili žáci prvního stupně naší základní na výýýýýýýbornou!
školy opravdu naplno. Toto ztvrdily donesením zlaté mince, 

Prožili zde noc plnou duchů a přízraků. kterou si na pokyn čarodějné bytosti 
musely vzít přímo z minirakve s kostlivcem.Po úvodním hraní a rejdění masek         

v tělocvičně si každé z dětí samo nebo      N ě k teří minci sice hrůzou snědli, ale 
s pomocí paní vychovatelky vyrobi-  j ak o  dů k az  p os ta či l alespoň zbylý staniol.
lo ochranný předmět, který je měl Po “zbaštění” další večeře pozřel každý 
ochraňovat po celou dobu Halloweenu. opravdový čarodějnický prst pro zesílení 
Poté se ve skupinkách odebraly ke ochrany proti zlé moci a šlo se spát.
strašidelnému čtení z nových knih v set- Někteří odvážlivci ještě pokoušeli osud 
mělé místnosti, což bylo pro mnohé nad vyvoláváním duchů, jiní zase pokoušeli 
očekávání příjemně působivé. štěstí v tělocvičně s vysokými stropy a okny, 

jimiž je vidět snad celá kouzelná noční Takto zocelení nocležníci se rádi 
obloha.posilnili vydatnou večeří, protože násle-

dovala dlouho očekávaná, ale též obávaná Ráno se ukázalo, že noc přežili všichni 
hrůzostrašná stezka odvahy. celí a bez úhony, a proto se snad můžeme 

těšit na další a další pokračování.Chtěla bych podotknout, že této 
naprosto dobrovolné zkoušky se nezřeklo  Jana Morkesová



Po prázdninách nastoupilo do mateřské školy 19 nových 
dětí. I nejmladší dětičky si brzy zvykly na nové prostředí             
a slzičky  z odloučení od svých nejbližších vystřídala zvědavost, 
co zažijí a vyzkouší s novými kamarády a s svými učitelkami, 
které připravují pestré a nápadité činnosti.

Hudebně nadané děti pod vedením paní učitelky Martiny 
Hlyibové se 1x až 2x týdně schází ve sborečku, kde se učí nové 
písničky a tanečky, aby mohly reprezentovat naši mateřskou 
školu na vystoupeních. V září jsme, jako každý rok, byli pozváni 
na festival „Hájský kohout", který pořádá Ústav sociální péče    
v Háji. 

Děti v 1. třídě (věk 3 – 4 roky) se v letošním roce proměnily 
ve skřítky a děti ve 2. třídě (věk 5 – 6 let) v indiány. Všichni 
zkoumají svět, který nás obklopuje, jak jen to jde.

Předškoláci i letos navštěvují plaveckou školu Žabka             
v plavecké hale v Teplicích.

Na podzim sbíraly s kamarády i s rodiči kaštany a žaludy pro 
zvířátka v lese, aby měli dostatečné zásoby na zimu. Také 
sbíráme plastová víčka, která nejdříve využíváme pro hru,          
a potom je odevzdáme na dobrou věc. I my se zapojujeme do 
třídění odpadu. Upotřebený papír jsme s dětmi odvezli do 
sběrných surovin a za korunky si koupili v obchodě u paní 
Světlany dobrůtky, na kterých si moc pochutnali.

Za kolektiv Mateřské školy Košťany Ivana Brabcová

ź Vánoční trhy 19.prosince 2015 od 15:00

ź Maškarní ples  23.ledna 2016 od 15:00

ź Ples města 30.ledna 2016 od 20:00

ź Školní ples  26.února 2016 od 20:00

ź Velikonoční hasičská zábava   
26.března 2016 od 20:00



Fotbalový podzim je již za námi, a tak čekali, jak si hráči povedou ve III. třídě dostali za odhlášení z I. třídy čítala 35 000 
můžeme zhodnotit,  jak se našim okresu. Přesto, že nám někteří starší hráči Kč. Zatím je také pozastaven projekt na 
košťanským celkům vedlo. nabídli pomoc, aby fotbal v Košťanech umělé hřiště. Nestihlo se dokončit nové 

neskončil, chvíli jsme váhali, zda odhlášení oplocení hřiště a dodělat sítě za brány. Mladší přípravka nadále poráží své 
z I. B třídy nebylo chybou. Po prvních třech Doufejme, že se to v novém roce povede,     soupeře i přes odchod hráčů do starší 
zápasech se ukázalo, že jsme se rozhodli a že hřiště bude i nadále získávat důstojnou přípravky. Po podzimu je první a stihla 
správně. Některým hráčům se vrátila jejich tvář.odehrát už tři turnaje, kde dvakrát vyhrála 
zranění a v posledních třech zápasech byli a jednou skončila třetí. Starší přípravka je Tak jako každý rok v zimě jsou 
do týmu postaveni čtyři dorostenci. Se se dvěma porážkami třetí. připraveny halové turnaje, a podobně jako 
třetím místem jsme spokojeni. loni jich připadá zhruba 50. Na letošní zimu U ostatních celků jsme si dali za úkol 

I přes časově náročný podzim se nám jsme museli objednat třetí tělocvičnu a dvě dosáhnout na podzim na hranici 15 bodů.  
povedlo dokončit pár věcí na hřišti. Tou hřiště s umělým trávníkem. Pro mladší je to V kategorii žáků jsme se po roce vrátili do 
největší změnou je nová kabina pro hřiště v Novosedlicích, pro starší hřiště na krajského přeboru, a tak byl pro nás 
rozhodčí se sprchou a wc, která teď určitě Stínadlech. Dále se připravují i další akce podzim velkým očekáváním. Žáci ho zvládli 
patří mezi nejlepší v okrese. Novou tvář jako je Mikulášská spolu s hasiči nebo skvěle. Mladší obsadili se 17 body 9. místo 
dostala také druhá půlka střechy. A do plavání v Mostě.a starší jsou dokonce 5. s 27 body. Také 
třetice byla oceněna naše práce s mládeží. dorost si v krajském přeboru vedl dobře. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
Díky široké základně a výborným Starším patří 8. příčka se 17 body                 kteří se podíleli a pomáhali nám, za jejich 
výsledkům jsme byli zařazeni do projektu a mladším 9. místo se 16 body. To vše            práci. A protože se blíží konec roku, a ve 
“Bezpečné branky”, kde se Sokol Košťany i přesto, že nás zastihla velká marodka,         světě je situace dosti napjatá, chtěl bych 
umístil na prvním místě, a jako jeden ze tří a mladší museli několikrát zaskakovat, a už všem popřát klidné a hezké svátky a hodně 
oddílů se bude těmito brankami od jara jim nezbývalo moc sil do vlastních zápasů. sil a zdraví do nového roku.
moci pochlubit.

Největší očekávání však byla u družstva 
Bohužel jsou také věci, které nás letos dospělých. Po odhlášení z I. B třídy jsme Starosta sokola Pavel Prokop

moc nepotěšily. Pokuta, kterou jsme 

Ve funkci vedoucího oddílu F.C. Louka aktivitě. V roli vedoucího ho nahradil roce 1988. Funkce zástupce vedoucího se 
Košťany ČOS ukončil činnost Petr HEGR, Vojtěch KOPTA, který se tak stal teprve ujal Tomáš GLÖCKNER.
který se bude věnovat pouze hráčské třetím vedoucím Louky od založení klubu v S pozdravem Ladislav Navrátil

Velkého úspěchu dosáhla Nicol která získala v Bohumíně v kategorii V současné době se připravujeme na 
Kabelková na Mistrovství ČR juniorek do 23 Masters (ženy od 30 let) 1. místo a zároveň mezinárodní turnaj v Rotavě. Při této 
let a žen v Praze. V juniorské kategorii vytvořila tři nové české rekordy. příležitosti bych chtěl pozvat mladé 
získala 1. místo a stala se mistryní ČR, chlapce i dívky, ať se nebojí a přijdou mezi Také Lukáš Doskoči l  z ískal  na 
zároveň v kategorii žen obsadila velmi nás. Budou vítáni.mistrovství ČR v Holešově v dorostu do 17 
pěkné 2. místo. let medaili za 3. místo. K titulu mu chybělo 

Druhou mistryní ČR je Hana Strnadová, pouhých 5 kg. Trenér Pavel Sobotka

Jistě jste si všimli, že od 4. 9. do   k a t e gorie. První kategorií je nejlepší novala 5 finalistů pro obě kategorie.     
4. 11. 2015 probíhala anketa Dobro- jednotka sboru dobrovolných hasičů V kategorii o nejlepší jednotku byla 
volní hasiči roku, kde hlasování měla   o bce, druhou nejlepší sbor dobro- jako jediná z Ústeckého kraje vybrána 
v rukou veřejnost. Do této soutěže se    v olných hasičů obce. Dále jsou obě Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
v kategorii o nejlepší jednotku sboru kategorie rozděleny podle oblastí, a to: Košťany.
dobrovolných hasičů obce přihlásila  j ih   M o ra vy (Jihomoravský kraj a kraj Jan Šaršoun
i naše jednotka se zásahem na požár Vysočina), sever Moravy (Olomoucký, Pozn. redakce: Anketa byla vyhlášena 9. 12. 
autodílny v Lahošti (4.10.2014). Zlínský a Moravskoslezský kraj), 2015. Naši hasiči skončili ve své oblasti      
Slavnostní vyhlášení výsledků proběh- východ Čech (Liberecký, Králové- na krásném třetím místě. Gratulujeme        

k úspěchu.ne 9. 12. 2015 od 18:00 v Brně a 11. 12. hradecký a Pardubický kraj), střed – 
2015 bude probíhat záznam vyhlášení sever Čech (Ústecký, Středočeský kraj   
na ČT 1. Všem, kteří nám dali svůj hlas, a Praha) a jih – západ Čech (Karlo-
velice děkujeme! varský, Plzeňský a Jihočeský kraj).         

V každé oblasti odborná porota nomi-Tato anketa je rozdělena na dvě 



Na posledním zasedání Zastupitelstva Podobně jako přeliv Obřího pramene   z a rok.
města Košťany byl  vznesen dotaz na v Lahošti vyvěralo na povrch do r.  1879      Od devatenáctého století nepřetržitě s 
hladinu termálních vod v Lahošti a jejich v Teplicích 6 pramenů a v Šanově                 malými přestávkami zasedá tzv. „se-
vypouštění. Protože na místě nebylo 9 termálních pramenů. Pravřídlo vyvěralo mestrální komise“ složená se zástupců 
možno podat podrobnější informace, na kótě + 219,8  m n.m. Po průvalu vod do lázní Teplice, Ministerstva zdravotnictví, 
proto těchto několik údajů sděluji hlubinných dolů došlo k zaklesnutí hladin Státní báňské správy, města Teplic a těžařů. 
dodatečně. těchto pramenů. Ihned byly zahájeny Úkolem této komise bylo řídit ochranu 

sanační práce pro záchranu teplických Obří pramen v Lahošťi má většina termálních vod lázní Teplice a ochranu 
termálních vod. Na hlubinných dolech byly občanů v podvědomí v souvislosti                dříve provozovaných těžebních lokalit. 
pro jejich ochranu vybudovány hráze. Byla s poklesem teplických termálních pramenů Rozhodnutím Mostecké uhelné společ-
hloubena řada čerpacích šachtic,vrtů a na po několika průvalech vod do hlubinných nosti, že  nebude využívat těžební lokality 
Obřím pramenu došlo mimo čerpání hnědouhelných dolů, v 19. století. na Teplicku se práce semestrální komise 
důlních vod i ke zřízení vodočtu pro měření rozšířila o řešení možnosti zvyšování Jednalo se o hlubinné doly Döllinger, 
hladiny vod. hladiny spodních vod, bez ohrožení Viktorin, Nelson a Fortschritt. Tyto doly se 

V rámci těchto prací, po demontáži teplických term.nacházely mezi Duchcovem a Osekem.        
zařízení pro vodní kolo,  byl v lednu r. 1882 K prvnímu průvalu termálních vod došlo      V roce 2004 bylo rozhodnuto o zvýšení 
na Obřím prameni v Lahošti, při hloubení v r. 1879 na dole Döllinger (zahynulo 23 hladiny o 4 metry a změně technologie 
šachtice v místě vývěru termální vody,  horníků). Uvedené hlubinné doly byly čerpání. Horizontální čerpadla byla 
nalezen v hloubce 6 - 9 m keltský „bronzový zatopeny od února roku 1879 do května nahrazena 3 výkonnějšími ponornými 
poklad“ z období 3. až 2. století př.n.l. Tento roku 1882 a pak opakovaně v některých čerpadly a jedním menším čerpadlem, 
unikátní nález označovaný jako „Duch-následujících letech. které zásobuje vodou koupaliště v Duch-
covský poklad“  svým světovým významem cově. Firma Humeco provedla rekonstrukci Před prvním průvalem vod vyvěral Obří 
budí pozornost dodnes. čerpací stanice, její nadzemní části i výtlač-pramen  v povrchovém zářezu Bouřlivého 

 Čerpání důlní vody se stanovenou ného potrubí do Bouřlivého potoka. potoka mezi Jeníkovem a Lahoští. Vývěr 
hladinou 192,5 m n.m. zajišťovaly hlubinné Hladina vody se postupně zvyšovala, do     termální vody, o teplotě 25 - 38 °C na 
doly v okolí. Po zániku dolu Döllinger r. 2012 o +10 m a následující roky postupně povrch, byl na kótě +224 m n. m. a jeho 
čerpání  převzaly postupně následnické o +2,5m/rok. Stav dnešní hladiny je cca     vydatnost je uváděna často rozdílně, až      
organizace. Na základě potřeby vybu- 14 m pod povrchem na kótě 210 m n. m. 2 m3/min. Pramen byl uměle obezděn 4 m 
dování nového čerpacího místa byla ve Hladina vody se nepřetržitě monitoruje.vysokou kamennou hrází. Využíván byl do   
skalním masivu, kde Obří pramen vyvěrá, r. 1872 na pohon vodního kola s horním Stovky stránek údajů k teplickým termám 
vyhloubena třicetimetrová šachtice.          náhonem pro mlýn na drcení křemence.     lze nalézt v řadě odborných publikací. 
V letech 1975 - 1977 zde byla vybudována V roce 1874, kvůli ztrátě tlaku vlivem Proto se omlouvám za jen stručné údaje.
nová čerpací stanice s 5 horizontálními poklesu vydatnosti Obřího pramene, bylo  Ing. Zdeněk Zícha, místostarosta
čerpadly o výkonu 5 m3 /min. V posledním zařízení zastaveno a přebudováno na 
období bylo čerpáno až 2 miliony  m3 vody spodem poháněné vodní kolo.

Při zkoumání lokálních dějin v období ještě nějaké další poplatky. Ovšem koš- nost tedy zápis v mikulovské soudní knize 
raného novověku (16. - 18. století) jsme ťanský pan Ambrosius nezůstal majitelem svým způsobem potvrzuje, stejně jako 
většinou odkázáni na náhodné dochování mikulovského domu dlouho, dne 24. února úzké vazby košťanských obyvatel k hor-
pramenů. Výraznější koncentraci těchto roku 1647 na řádném soudním místě ským oblastem, nacházejícím se na 
informačních zdrojů (listin, úředních knih, „Gerichtstelle“ v Košťanech v přítomnosti dominiu bílinských Lobkoviců. Tyto vztahy 
nápisových památek apod.) lze předpo- ctných lidí jej opět prodal, a to puškař- Košťan a horských obcí jsou sledovatelné 
kládat tam, kde se ve zmíněné době nalézal skému mistrovi Erhardu Meyerovi za 30 také u „elitní rodiny“ Neuberů, o které 
kostel. Košťany sice kostel měly, ale bohu- říšských tolarů, přičemž 15 tolarů má být jsme referovali v jednom z předchozích 
žel až od 19. století, takže pro starší dobu se zaplaceno v hotovosti, na svátek sv. Barto- Košťanských zpravodajů. Podíváme-li se na 
převážně musíme spokojit s útržky infor- loměje  8 tolarů a zbylých 7 tolarů další příklad na záznam o křtu košťanského 
mací nalézaných v pramenech z okolních Vánoce. Antona Franze Johanna Neubera dne 10. 
měst a vsí. května 1732, zjistíme, že jeho kmotrem byl Co lze z tohoto stručného zápisu v mi-

Johann Wenzel Schulz, císařský výběrčí Jedním z důležitých pramenů pro starší kulovské soudní knize vyčíst o starých 
daní v Mikulově a jedním ze dvou svědků dějiny Košťan je rukopisná soudní kniha Košťanech?  Zajímavé jsou už různící se 
Josef Franz Nennnel, správce horního (Gerichtsbuch) z krušnohorského Mikulo- způsoby psaní této lokality v textu, v po-
úřadu na Cínovci. Záznam v mikulovské va z let 1639 - 1734, která je dnes uložena   dobách „Chosten“ a „Khosten“. Další  po-
městské knize však obsahuje kromě výše v teplickém okresním archivu. V tomto zoruhodný údaj přináší zmínka o tom, že 
uvedených zjištění o Košťanech ještě jednu rukopise nacházíme na stranách 95 - 96 prodej domu v Mikulově byl realizován na 
zajímavou skutečnost, která se týká následující informaci, kterou velmi volně „řádném soudním místě“ v Košťanech. Již 
samotné osoby Ambrosia Peila. Jeho převádím z dobové němčiny. Dne 6. pro- František Cajthaml-Liberté (1868-1936) ve 
jméno v textu předchází  titul pán-pan since, na den sv. Mikuláše léta 1643, se stal své rukopisné práci o dějinách Košťan, 
(Herr, Dominus), což v 17. století nebylo jen dědičný a neodvolatelný trh mezi panem uložené dnes v Regionálním muzeu v Tep-
pouhé zdvořilostní označení jako dnes. Jakobem Hornem na jedné a panem licích totiž píše: ,,Rychta v Chostně se zdá 
Můžeme tak předpokládat, že pan Ambrosiem Peilem z Košťan na druhé být nejhlavnější rychtou v celém obvod       
Ambrosius Peil byl jistě jedním z nejvýz-straně. Při tomto obchodu prodává Jakob u panství Lobkowitzů v Krušných horách      
načnějších obyvatel starých Košťan a lze     Horn svůj dům se vším příslušenstvím i se i pod nimi. Zde držen býval jednou ročně 
v něm tedy, pokud jde o jeho sociální zahradou v Mikulově, nacházející se mezi soud (úřední den), kde podávali zprávy 
postavení, oprávněně vidět jakéhosi před-školou a stavebním místem Hanse Richtera rychtáři  a konšelé z obcí sousedních (z No-
chůdce  často zmiňované košťanské rodiny panu Ambrosiu Peilovi z Košťan za cenu   v ého Města, Grünwaldu, Cinvaldu, Molda-
Neuberů, jejíž zlatý věk však nastal až o sto 44 tolarů, z nichž má zaplatit 22 o těchto vy, Cukmantlu), urovnávány byly záležitosti 
let později.                                   Vánocích a o následujících Velikonocích dědické, uzavírány smlouvy a   placeny        

roku 1644 zbylých 22 tolarů, k tomu pak i různé splátky (veyrunky)…“. Tuto skuteč-  PhDr. Jiří Wolf



Město Košťany je již dlouhé roky zapsané na mezinárodní mapě       
v chovatelství králíků. Dlouhá léta Košťany reprezentoval Václav Jícha 
narozen 1929 z Kamenného Pahorku, v posledních letech máme na 
čele mezinárodních žebříčků Miroslava Vlasáka narozeného 1929 ze 
Střelné ze Zátiší.  Miroslav Vlasák je členem Českého svazu chovatelů 
od roku 1984. V současné době chová Stříbřité černé a Anglické 
strakáče černé. Právě ty stříbřité černé chová také starosta 
spřátelených slovenských Valalik Štefan Petrik. Letošní rok byl 
vydařený co do výsledků  na výstavách. Pan Vlasák se zúčastnil 
výstavy v Oseku, kde je členem základní organizace, dále Národní 
mláďat v Lysé, následovala speciálka v Týništi nad Orlicí a následně 
vycestoval do Francie města Méty. Na závěr letošní sezony byla 
celostátní výstava v Lysé nad Labem, kde kolekce p. Vlasáka získala 
Mistra Republiky.  Z Francie si pana Vlasák zakoupil nového chovného 
samečka a doufá, že nastávající chovná sezona bude zrovna tak dobrá 
jako ta letošní. Děkujeme za dobrou reprezentaci, gratulujeme k ús-
pěchům a přejeme hodně štěstí do nové sezony. 

Tomáš Sváda, starosta města

Koupím sbírky poštovních známek, staré poštovní 

obálky se známkami, pohledy a staré hračky do roku 

1985. Tel. 773 505 063

Petra Paarová, matrikářka
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