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Město Košťany v roce 2016 plánuje celou Mezi akce, které bude město hradit celé starých úvěrů (původní dluh města 100 
řadu investic a oprav. Pravdou je, že vzhle- z vlastních zdrojů, patří např. oprava „kina“. mil. Kč,  v současnosti klesl na cca 68 mil. 
dem k letošní teplé zimě se práce přerušily Letos by město mělo provést kompletní Kč), abychom splátky snížili co možná nej-
pouze na 3 týdny, jinak opravy nebo výstav- rekonstrukci vnitřních technologií, rozvodů více a tím si uvolnili další finanční prostřed-
ba např. nových chodníků ve Střelné běžela a hrubou opravu povrchů. Objem finanč- ky pro příští roky. Bohužel město bude 
bez přerušení a byla před pár dny zdárně ních prostředků na rekonstrukci pro letošní ještě splácet cca 15 let! 
dokončena. Ještě před Vánocemi se poda- rok je 3-4 mil. Kč. Věřím, že plesová sezona Věřím, že valnou většinu oprav zvládne-
řilo dokončit městskou část okružní křižo- 2017/2018 bude již v novém prostředí. me, pokud by se někde něco nestihlo, 
vatky na Kamenném Pahorku, nyní se čeká Další akcí by mělo být vybudování chod- nemějte nám to za zlé. Snažíme se pracovat 
na kompletní rekonstrukci asfaltového níku na Kamenném Pahorku ve směru na co nejlépe.
povrchu včetně nového dopravního znače- Oldřichov, oprava chodníku od Rakouských Děkujeme za důvěru, kterou nám všem 
ní, kterou provede SÚS ÚK na vlastní nákla- domů směrem do Košťan - před zahradnic- vyjadřujete. 
dy. tvím, rekonstrukce části ulice Smetanova   Tomáš Sváda, starosta města

Letošní akce jsou rozděleny na akce  a rekonstrukce centrální-
dotační a na akce z vlastních zdrojů. Mezi ho chodníku ve Střelné       
dotační akce se počítá kanalizace na Ham- v sídlišti k domu č. p. 217. 
puši a v Zahradní ulici, zateplení bytových Proběhne samozřejmě       
domů (2-4 domy) na sídlišti ve Střelné. i  oprava asfaltových 
Celkový objem finančních prostředků je povrchů – Smetanova 
odhadován na přibližně 8 mil. Kč, z dotací ulice, sídliště ve Střelné      
by město mohlo získat ještě dalších 5-7 mil. a další. Další rekonstruo-
Kč. Pokud by se nepodařilo dotaci získat, je vanou částí by měla být 
město přesto připraveno větší část realizo- ulice Za Obloukem, kde 
vat z vlastních zdrojů. Některé výzvy  b u de   po lo že n  n o vý  asfal-
k dotačním programům vyjdou v průběhu tový povrch a  vybudován 
dubna, necháme se překvapit, jestli se   ch o d n ík .  
v nich neobjeví na poslední chvíli nějaké Dalším velkým úkolem 
„ale“. je kompletní přeúvěrování

Město Košťany v loňském roce schválilo Obecně závaznou vyhlášku       
č. 3/2015, která zůstává v platnosti i pro letošní rok. Tato Obecně závazná 
vyhláška (OZV č.3/2015) upravuje poplatek za svoz komunálního odpadu. 

Pro naprostou většinu obyvatel Košťan se nic nemění. Každý kdo má      
v Košťanech trvalý pobyt nebo je mladší 18-ti let je od poplatku 
osvobozen. 

Povinnost platit nastává majitelům rodinných domů, staveb pro 
individuální rekreaci a bytů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. 
Vyhláška je zaměřena hlavně na obyvatele, ale i majitele nájemních bytů 
a dalších komerčně pronajímaných objektů, Pokud někdo je vlastníkem 
takovéto nemovitosti, kde nikdo nemá trvalý pobyt, vzniká majiteli 
povinnost platit poplatek za svoz komunálního odpadu, který pro letošní 
rok zůstává ve výši 693 Kč. 

Pro občany osvobozené od poplatku (občané s trvalým pobytem            
a mladší 18-ti let) nevzniká ani oznamovací povinnost. Ostatní občané       
a občané, kteří si nejsou jisti, ať se obrátí na MěÚ na paní Pucholtovou 
nebo na pana starostu Tomáše Svádu na tel.: číslo 417 568 183.

Tomáš Sváda, starosta města 

Informace v článku jsou orientační, celé znění vyhlášky OZV 3/2015 je na 
stránkách města.

Město Koštany již několik let podporuje své občany 
pomocí benefitů-výhod. Výhody může čerpat samozřejmě 
každý,   kdo je občanem Košťan s platným trvalým pobytem.    
S jednotlivými benefity-výhodami se můžete seznámit níže,     
s případnými dotazy se můžete obrátit na paní Běhounkovou 
tel.: 417 568 183.

Tomáš Sváda, starosta města

Benefity-výhody pro občany Košťan

Volné vstupenky do bazénu v Altenbergu

Schváleno-již platí 
připravuje se

Schváleno-již platí

Schváleno-již platí

Schváleno-již platí

Schváleno-již platí

Schváleno-již platí

Schváleno-již platí

Příspěvek seniorům nad 70 let ve výši  1000,- Kč 
na roční jízdenku na MHD

Příspěvek seniorům nad 60 let na divadlo, kino v 
Teplicích ve výši 75% z ceny vstupného

Příspěvek mládeži do 18 let na celoroční  
sportovní a kulturní činnost – pohyblivá         

částka cca 2500,- až 3500,- Kč/rok

Upuštění od poplatku za svoz komunálního 
odpadu pro všechny občany Košťan – max. výše 

750,- Kč/osoba/rok –neplatí se

Bezplatný svoz tříděného odpadu 
duo-nádoby

Hornická ulice v novém



Zastupitelstvo Města Košťany v loňském roce na svém posledním zasedání schválilo nová pravidla pro prodej pozemků ve Městě Košťany. 2Snaha byla prodej pozemků ještě více zjednodušit a stanovit přísnější kritéria pro určování ceny za m .

Postup projednání žádosti a případný prodej pozemku:

1. Žadatel/lé vyplní závaznou žádost (II. stupně) s identifikačními údaji a doručí na podatelnu města Košťany.
2. Žádost projednají příslušné orgány města – komise, RM, ZM
3. Město nechá vypracovat geometrický plán (dále jen GP, pokud je potřeba) – platí budoucí žadatel/lé 
4. Po obdržení GP nechá město vyhotovit znalecký posudek (dále jen ZP – pokud je k prodeji potřeba) na kterém se finančně 

žadatel/lé budou podílet a to ve výši 50% 
5. ZM schválí žadateli prodej pozemku.
6. MěÚ  Košťany vyzve žadatele k podpisu kupní smlouvy a zaplacení celkové ceny.

Pokud žadatel odstoupí v průběhu procesu prodeje nemovitosti, uhradí městu Košťany náklady do té doby vzniklé. Podrobnější 
informace včetně žádostí získáte na webových stránkách města v sekci Prodej majetku. 

Dělení pozemků do kategorií:

1. Do kategorie „A“ jsou zařazené pozemky vhodné pro stavby určené k bydlení, individuální rekreaci.
2. Do kategorie „B“ jsou zařazené pozemky, které nejsou vhodné pro stavby určené k bydlení, individuální rekreaci a ostatní 

pozemky.

Stanovení prodejní ceny pozemků:

kategorie výměra v m2 cena

do 150m2  (včetně) 80,- Kč/m2

A od 150m2 do 300m2 (včetně) 350,- Kč/m2

nad 300 m2 dle znaleckého posudku, min. však 380 ,- Kč/m2

do 300m2  (včetně) 80,- Kč/m2
B

nad 300m2 dle znaleckého posudku, min. však 100 ,- Kč/m2

Ceny jsou uvedeny bez případné, příslušné sazby DPH                                                Tomáš Sváda, starosta města  

Město Košťany se připojuje ke gratulaci slečně Daniele Pejšové, která zvítězila v rychlobruslení na Hrách VII. zimní olympiády dětí           
a mládeže 2016. Jsme rádi, že máme mládež, která se dokáže prosadit a vítězit. Rada města Košťany schválila finanční dar pro slečnu 
Pejšovou ve výši 3.000,- Kč. Ještě jednou děkujeme.                                                                                                  Tomáš Sváda, starosta města 

Počet obyvatel 3132 celkem, z toho muži 1637 a ženy 1495

Počet přihlášených  172, z toho muži 69 a ženy 103
/od 01.01.2015 do 31.12.2015/

Počet odhlášených 146, z toho muži 67 a ženy 79

Počet narozených dětí 42, z toho chlapců 21, děvčat 21

Počet zemřelých 37, z toho muži 16, ženy 21

Pobyt v rámci obce Košťan 89 občanů
změnilo občanů

Jaký byl rok 2015 v řeči strohé 
statistiky? Podle hlavních statis-
tických ukazatelů byl rokem vcelku 
nezajímavým. V celkových počtech je 
nás o 3 více, narodilo se nám více 
nových občánků (celkem 42 oproti    
35 v roce předchozím), ale také více 
našich občanů zemřelo. Roky 
zásadních přírůstků v počtu oby-
vatelů máme již pravděpodobně za 
sebou. Nejvíce nás bylo v před 
válečném Československu, když se
při sčítání lidu v roce 1930 počet obyvatel tehdejší obce zastavil na čísle 6675, naopak nejméně kolem roku 1991, kdy se pokles počtu 
obyvatel zastavil na čísle 2494 obyvatel. Léta následující pak znamenala postupný nárůst počtu obyvatel až do dnešního počtu 3132 osob 
trvale žijcích v našem městě.

 statistika: Petra Paarová, text: Mgr.Pavel Vondra



Změna v programu vyhrazena.  

Měsíc Termín Název akce a místo konání 

březen 26. března Velikonoční hasičská zábava 
pořadatel: SDH Košťany 

klub hasičů 

duben 29. dubna Pálení čarodějnic 
pořadatel: město Košťany 
fotbalové hřiště TJ Sokol 

květen 21. května 70 let mateřské školy v Košťanech
 

pořadatel: Mateřská škola Košťany
 

areál MŠ Košťany
 

červen
 

3. června
 

Dětský den
 pořadatel: město Košťany

 fotbalové hřiště TJ Sokol
 

4. června
 

120 let TJ Sokol Košťany
 pořadatel: TJ Sokol

 Sokolovna Košťany, fotbalové hřiště
 

24. června
 

Woodstock Košťany
 pořadatel: S. Červenec, město Košťany

Sokolovna Košťany
 

 září

 

10. září

 
Rockový nářez

 pořadatel: S. Červenec, město Košťany
Sokolovna Košťany

 
16. -

 

18. září

 

Košťanská pouť

 pořadatel: město Košťany

 Komenského náměstí

 
prosinec

 

17. prosince

 

Vánoční trhy

 pořadatel: město Košťany

 
Komenského náměstí

 

V týdnu od 18. do 22. ledna se žáci naší školy zúčastnili Olympiády dětí     
a mládeže, která se konala v našem kraji. Sice jsme sportovce podporovali 
jen usilovným fanděním, ale určitě se nám to vyplatilo. Ve středu 20. 12. 
jsme vyrazili fandit na mostecký zimní stadion, kde soutěžila i naše žákyně 
8. třídy Daniela Pejšová a získala zlatou medaili v super sprintu na  111 
metrů. Na vlastní oči jsme viděli, že jela opravdu skvěle. Daniela nám pak 
několikrát udělala radost alespoň na dálku, když skončila třetí v závodě na 
333 metrů a když svou sbírku zkompletovala druhým místem ve 
štafetovém závodě.                                                   Mgr. Jana Lichtenbergová

Pokud máte zájem zúčastnit se s Vaším miminkem 
slavnostního obřadu vítání občánků,  přihlaste se na 
matrice Městského úřadu Košťany, případně na Městský 
úřad Košťany pošlete přihlášku k vítání občánků. 
Přihlášku naleznete na webu města v části “Formuláře ke 
stažení”. Podrobnější informace vám sdělí matrikářka, 
paní Paarová na telefonních číslech 417 568 183, nebo 
417 568 477.                                                      Petra Paarová

V obřadní síni Městského úřadu Košťany se oddává každou sobotu          
v měsíci (mimo svátků) od 9.00 hod. do 13.00 hod.
Oddávajícími  jsou :
Tomáš Sváda – starosta, Mgr.Bc.Ester Macháčková – člen 
zastupitelstva, Hana Müllerová - člen zastupitelstva, Oldřich Opata 
– člen zastupitelstva
Poznámka : Pokud je sňatek uzavírán mimo stanové termíny, činí 
správní poplatek 1.000,-Kč.                                             Petra Paarová



vysílána na youtube.com a sledovat ji tak představili žáci šestého ročníku Vítek 
může kdokoli na této planetě. Celá akce si Winkler, Karolína Soukupová a Klára 
také klade za úkol naučit žáky prezentovat Koníčková, kterým děkuji za výbornou 
vlastní práci před širokým publikem. prezentaci naší školy. Pochvalu za 

výbornou práci v rámci projektového dne Této akce pořádané skupinou GEG Učte   
zaslouží všichni žáci 6. třídy.Ve středu 17.2. 2016 se konal již pátý s námi se letos opět zúčastnili také žáci naší 

ročník virtuálního setkání žáků základních školy, konkrétně žáci 6.třídy s projektem Kompletní informace o projektu 
škol s názvem Digital Learning Day. Digital Zmizelé Košťany, kterým chceme žákům n a l e z n e t e  n a  a d r e s e :
Learning Day má za cíl ukázat žákům             šestých ročníků odhal it  zaj ímavé https://goo.gl/77RdcL
a učitelům napříč republikou příklady fragmenty z historie našeho města. Celý Mgr. Pavel Vondra, učitel dějepisu
dobré praxe při využívání digitálních projekt na video konferenci kompletně 
technologií ve výuce. Každoročně je online 

Každý správný sportovní fanoušek si najde ve sportu 
svého hrdinu, kterému drží palce a fandí. V naší škole jsme to 
v době konání Zimní olympiády mládeže měli s hledáním 
našeho hrdiny jednoduché. Žákyně 8. třídy Daniela Pejšová je 
nejen výbornou žákyní naší základní školy, ale hlavně 
sportovcem tělem i duší. 

Jejím hlavním sportem je juniorský hokej, ve kterám 
reprezentuje tým HC Roudnice v ženské lize a tým Piráti 
Chomutov v dorostenecké lize. Na Zimní olympiádě dětí         
a mládeže se představila v jiné roli. Od středy 20. ledna jsme jí 
fandili jako rychlobruslařce na mosteckém stadionu, který 
hostil bruslařské soutěže. V disciplíně supersprintu na 111

 metrů (1 kolo) si odvezla celkové první místo s časem 14,317 s, 
ke kterému v následujících dnech přidala ještě bronzovou 
medaili v závodu na 333 metrů a týmovou stříbrnou medaili 
ze štafetového závodu žákyň na 16 kol.

Nedalo nám to, a tak jsme se Daniely zeptali na několik otázek:

Jaký máš pocit ze svého výkonu na Zimní olympiádě mládeže? „Samozřejmě jsem z výhry        
v supersprintu velmi šťastná. V dalších závodech už trochu chybělo sil.” V kolika jsi začala 
bruslit a jaký k tomu máš přístup?„Začala jsem bruslit v 6 letech. A bruslení beru velmi vážně. 
Je to můj život.” Podporují tě rodiče ve sportu? „Hodně mě podporují, hlavně táta, který mě 
vše naučil.” Je něco, v čem ti vrcholový sport pomáhá v tvém běžném životě? „Při sportování 
se seznámím se zajímavými lidmi.” Chtěla by ses živit ledním hokejem? „Určitě ano, ale vím, že
to pro mě jako pro holku nebude jednoduché.” Je v České republice možné uživit se ledním hokejem? Pokud ne, která liga by pro tebe 
byla snem? „V zámoří se hraje liga NWHL, což je ženská podoba NHL. V Evropě žádná profesionální hokejová liga žen není.” Jak probíhá 
tvoje hokejová kariéra? „Teď jsem v reprezentačním týmu ČR za dívky U15 (věková kategorie).” Jak ti jde skloubit hokej a škola? „ Já 
“kloubím” školu s hokejem, neboť mám tréninky večer. Mám čas na učení.”                                                 Vladimír Macháček a Pavel Vondra

Daniela Pejšová (rok nar.: 2002 )
znamení: lev 
reprezentantka ČR  v ledním hokeji, 
vítězka supersprintu 
v rychlobruslení na ODM 2016 

Mezi dětmi je velmi oblíbená pohádka Frozen neboli Ledové království. A tak jsme 
alespoň na chvíli proměnili třídu v ledové království a převtělili se do hlavních 
postaviček.

Po celý týden tu zněla písnička Let it go, kterou si tu prozpěvoval každý. Děti s radostí 
plnily každodenní úkoly, které pro ně připravila princezna Elsa. Podílely se na výzdobě 
třídy a s nadšením se zapojovaly do neobvyklých činností, jako je výroba sněhu,              
z něhož vymodelovaly sněhuláčka Olafa či vaření ledových kostek a sněhových 
čokoládových kuliček, ledové zmrzlinky z tvarohu nebo ledové pomerančové 
limonády. Sestavily a nalepily ledový zámek, vytvořily z vody a semínek ledové 
obrázky.

Na konci týdne kluci podnikli výpravu za osvobozením princezen. Museli zdolat 
ledovou horu, přejít přes zamrzlé moře, nachytat si na cestu ryby a zkoulovat 
sněhuláčka Olafa. A děvčata, ze kterých se staly Elsy a  Anny, svým Krystofům 
poděkovala písničkou a připravila pohoštění nejen pro své osvoboditele, ale i pro malé 
děti. A jako každá pohádka končí, skončila i ta naše. Děti s úsměvem a paní učitelky         
s uspokojením, že jsme si užili nejen legraci, ale přiučili se i novým věcem.

 Václava Hrůnková, učitelka MŠ Košťany



V týdnu 17. 1. – 22. 1. 2016 probíhaly    n ě ž e né školní zahradě. slalom mezi kuželi, skok na lyžích ze 
v Ústeckém kraji VII. zimní olympijské hry švédské bedny. Děvčátka si vyzkoušela, jaké to je být 
dětí a mládeže. krasobruslařkou v nádherné sukénce    A  ab y  s i d ě ti  uměly představit, na co si 

Ani děti z košťanské mateřské školy a bruslit při hudbě. vlastně hrají, využili jsme toho, že je venku 
nezůstaly pozadu. Seznamovaly se sníh, nasadili lyže, přilbu a vyrazili lyžovat.Bruslařské disciplíny jsme zakončili 
teoreticky i prakticky se zimními sporty, besedou s hokejistou Zdeňkem Kukou, Děti byly nadšené a velmi šikovné.
sportovci a jejich náčiním. který dětem vyprávěl o hokeji, o spor- Olympijský týden jsme zakončili na 

Nejdříve se z chlapců stali hokejisté, tovním chování, ukázal dětem hokejovou stupních vítězů. Děti dostaly medaile           
vyzkoušeli si „bruslení“ na archu papíru, výstroj a děti si ji s nadšením vyzkoušely. a sladkou odměnu.
střelbu na bránu hokejkou a pukem a vše Poté se děti pustily do lyžařských Martina Hlyibová, učitelka MŠ Košťany
zakončili hokejovým zápasem na zas- disciplín. Vyzkoušely běh na lyžích z papíru, 

Mateřská škola Košťany mateřské školy nebo ji naleznete na webových stránkách města 
Košťany.Úterý 19. 4. 2016 od 8:30 do 11:30 hodin. Žádost si můžete 

vyzvednout od 11. dubna v čase od 9:00 do 16:00 v budově S sebou přineste: •rodný list dítěte ; • platný občanský průkaz 
mateřské školy nebo ji naleznete na webových stránkách města zákonného zástupce; • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti 
Košťany. dítěte   a řádném očkování dle očkovacího kalendáře ; • vyplněnou 

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a podepsanou Mateřská škola Motýlek  Košťany – Střelná
oběma rodičiČtvrtek 21. 4. 2016 od 8:30 do 11:30 hodin. Žádost si můžete 

vyzvednout od 11. dubna v čase od 9:00 do 16:00 v budově 

Vážení čtenáři, rok 2015 je opět za námi vývoj, představivost, fantazii i slovní příměstské tábory. Nabídnout Vám umíme 
a my jsme zase o rok starší. I v loňském roce zásobu. Se čtenářským rozvojem dětí nám tři možné termíny: 18. – 22. 7. 2016 Na 
jste byli opravdu pilní čtenáři. Za rok 2015 v loňském roce napomohli i učitelé ze ZŠ planetě Košťany, 25. – 29. 7. 2016 Proti 
nám klesl počet nově zaregistrovaných Košťany, kteří nás s dětmi navštěvují na proudu času a 15. – 19. 8. 2016 Výprava       
čtenářů, kterých bylo celkem 66, z toho   p r avidelných besedách – Hrátky s hlásky, s DOMINEM. Každý tábor probíhá vždy PO 
17 dětí do 15 let. I přes pokles nově na kterých se děti seznámí s prostorami – PÁ od 8 – 16 hod. CENA: 690 Kč (cena je 
registrovaných, nám stoupl počet městské knihovny, s její činností, knihami, stanovena na celý týden včetně vstupů       
výpůjček, kterých je pro loňský rok 1464,    informačním centrem a Klubem DOMINO. a dopravy). Zbývají již poslední volná 
z toho 1382 knih a 82 periodik. Nejvíce místa! Klub DOMINO pro Vás v loňském roce 
oblíbeným žánrem je beletrie. Během roku opět připravil řadu volnočasových aktivit, Do nového roku Vám přejeme 12 měsíců 
se vypůjčilo 1115 svazků beletrie. Děti          které od nového školního roku navštěvuje bez nemocí, 53 týdnů pohody a štěstí,    
a mládež si vypůjčily celkem 188 knih. rekordní počet žáků. Rodičům a dětem za 365 dnů bez starostí, 87 760 hodin lásky       
Naučné literatury si dospělí vypůjčili 79 ks    jejich přízeň děkujeme – je pro nás a 525 600 minut jedinečných okamžiků.
a děti 22 ks. úžasnou zpětnou vazbou. Denisa Palečková, Městská 

Velice nás těší, že rodiče vedou své děti     Nyní pro Vás připravujeme program na knihovna Košťany, Klub DOMINO
k četbě, která podporuje jejich kognitivní léto, kterým jsou jako každoročně 



V prosinci loňského roku se vzpěrači ze kony jsou jeho osobními rekordy. 60kg (110 kg v dvojboji). V juniorské 
Střelné zúčastnili Velké ceny Plzně.  V  p á te k 1 1 .1 2.  a  v  so botu 12.12.2015 jsme kategorii se neztratil ani Lukáš Doskočil, 
V soutěži juniorek do 23 let obsadila Nicol se také zúčastnili 9. ročníku mezinárodní který obsadil 4. místo s výkonem 207 kg      
Kabelková 1. místo za výkon 110 kg ve Velké ceny Rotas strojírny spol. s r.o. v dvojboji. Za tyto své výkony byl zařazen 
dvojboji. V kategorii masters zvítězila Hana mládeže ve vzpírání za účasti závodníků   d o   v ýběru české reprezentace. Ten je          
Strnadová za výkon 54 kg v trhu a 68 kg    z   Č R, Velké Británie, Polska, Slovenska   v  so u ča s né  době v přípravě na Mistrovství 
v nadhozu (122 kg v dvojboji). Všechny tyto a Německa, čítající celkem 84 startujících Evropy juniorů, které se bude konat na 
výkony jsou novými českými rekordy. sportovců. I zde jsme dosáhli velmi konci léta v polském Novém Tomyšlu.

dobrých výsledků. Nejlepším bylo první V kategorii juniorů do 17 let zvítězil Lukáš Pavel Sobotka
místo Nicole Kabelkové v kategorii do 23 Doskočil za výkon 98 kg v trhu, 115 kg          upřesňující informace P. Vondra
let. V trhu zdvihla 50 kg, v nadhozu pak v nadhozu a 213 kg ve dvojboji. Tyto vý-

Zimní přestávka se již blíží ke konci   do s áh l a  sk v ěl éh o výsledku 17. ledna, když výročí TJ Sokol jsou naplánovány na            
a halové či zimní turnaje finišují. Dařilo se byla třetí v turnaji, jehož se zúčastnily 5. června, přičemž program bude probí- 
nám v nich střídavě. Obzvláště u našich dětí itýmy jako Dukla Praha, Viktorie Žižkov hat jak na fotbalovém hřišti, tak na 
okamžiky obrovské radosti střídalo nebo FK Plzeň. prostranství před naší sokolovnou.
obrovské zklamání.  Náš A tým se zúčastnil  V letošním roce nás čeká mnoho Touto cestou bych vás chtěl pozvat na 
dlouhodobého turnaje v Bílině, který důležitého nejen po sportovní stránce.   M a šk a rní ples sportovců, který se 
ukázal na nutnost doplnění kádru. Zatím V průběhu letošního jara a léta oslaví uskuteční v sobotu 19. března v místním 
jednáme se čtyřmi hráči. Největší úspěchy košťanský sokol hned dvě významná Klubu hasičů. Vstupné pro návštěvníky je 
zaznamenali naši dorostenci, když 21.11. jubilea. V sobotu 21. května tomu bude   s tanoveno na 50 Kč, příchozí s maskou 
vyhráli Sokolský přebor v Mělníku. Stali se 95 let od okamžiku, kdy vznikl košťanský zaplatí polovinu. Lístky si můžete 
tak přeborníky pro střední a severní Čechy. fotbalový klub. 5. června oslaví 120 let rezervovat u p. Července v restauraci 
Do finále velkého turnaje se dostali také      svého působení v Košťanech místní Sokolovna. Na závěr bych chtěl popřát 
v únoru na turnaji v Hradci Králové, když           sokolská jednota. V průběhu léta oslaví   v še m mnoho úspěchů v roce 2016 a to jak 
v těsném finále podlehli 5:4 domácímu 40 let existence místní tenisový klub, který ve sportovním životě, tak mimo něj.
týmu z Hradce Králové. Naše přípravka je také naší součástí. Oslavy významného Pavel Prokop, starosta TJ Sokol Košťany

Loutnista Milan Černý je poměrně sv. Jana Křtitele se zápisy z let 1663-1700, Dějiny hudby v barokních Košťanech se 
častým návštěvníkem duchcovského uloženou ve fondu „Velkostatek Teplice“   v š ak nutně nemusely omezovat na 
muzea. Kromě koncertování  a dalších v děčínské pobočce litoměřického houslařskou dílnu, která zřejmě před-
hudebních aktivit se totiž v posledních oblastního archivu.  V tomto rukopise se stavuje dosud nejvýznamnější fenomén 
letech soustavně zabývá dějinami barokní nám podařilo objevit záznam ještě kulturního života této obce v 17. a 18. 
hudby v našem regionu.  Současná správa zajímavější, v roce 1685 se totiž podle něj století. V duchcovském muzeu se totiž 
většiny archivů umožňuje badatelům platilo houslaři Matesovi Rudolfovi  d o ch o va l   po d  čí sl em   126  starý tisk „ Heil- 
pořizovat digitálním fotoaparátem snímky z Košťan za výrobu velkého violonu pro u n d  H ü l f s  M i t t e l  z u m  t h ä t i g e n  
starých rukopisů, nad nimiž pak s Milanem kostel v Teplicích.  Díky těmto dvěma Christenthum…“ vytištěný v Mostě roku 
Černým v duchcovském muzeu sedáváme zápisům můžeme s jistotou říci, že mezi 1767,  který je souborem starých písní        
a společně často obtížně čitelné latinské   l é ty 1685-1727 existovala v Košťanech s bohatým notovým materiálem. Tato 
a německé zápisy ze 17. a 18. století houslařská dílna rodiny Rudolfů, která kniha, jak ukazuje novější vlastnický vpisek 
luštíme.  V loňském roce mne velmi potěšil svými výrobky zásobovala kostel sv. Jana na jejím přídeští, byla majetkem košťanské 
kostelními účty z chrámu sv. Jakuba Většího Křtitele v Teplicích, kostel sv. Jakuba rodiny Matzů, která se do Košťan dostala 
ve Světci, kde byl k roku 1727 německý Většího ve Světci a s velkou pravdě- po roce 1682 sňatkem Caspara Matze          
zápis přibližně tohoto znění „ zaplaceno za podobností také řadu dalších kostelů  z  Ú je zd e čk a  se  zd ejší rodačkou Elisabethou 
nové pouzdro na kostelní (z kostela sv. i soukromníků v okolí Košťan. Rudolfovou.  
Jakuba Většího ve Světci) violon a za PhDr. Jiří Wolf 
opravení tohoto nástroje houslaři do 
Košťan“. Už tento záznam byl velmi 
pozoruhodný tím, že uváděl houslaře         
(v originále „Geigenmacher“) z Košťan 
ačkoliv se zde nehovořilo o výrobě 
hudebního nástroje, ale pouze o jeho 
opravě a zhotovení pouzdra, na škodu věci 
také bylo, že autor kostelních účtů necítil 
tehdy potřebu uvést houslařovo jméno. Na 
začátku roku 2016 za mnou do muzea opět 
přišel Milan Černý, tentokrát s nafocenou 
knihou kostelních účtů teplického kostela 



Rok 2015 byl pro některé členy našeho Zúčastnili jsme se i několika požárních   p  re s oru, přívoz a následný odvoz kaprů).     
sboru velmi náročný. Začátkem roku jsme a zdravotnických dozorů. Mezi ně patří V rámci těchto trhů jsme opět pořádali 
započali práce na úpravě prostor požární například pálení čarodějnic v Košťanech   v e p řové hody. 
zbrojnice a přilehlého dvorku. Jednalo se a v Jeníkově, Dětský den v Košťanech           
především o bourání a vyklízení betonu a v Jeníkově, sportovní hry seniorů, akce      
před garážemi, usazení obrubníků u plotu, Z pohádky do pohádky na Doubravce           
následné terénní úpravy a výsadba nového a Vánoční jízda historickým vlakem po 
trávníku, výstavba kóje na posypový moldavské dráze. 
materiál, vykopání a usazení nové 
kanalizace. Také byla zahájena oprava 
přilehlé zdi. V roce 2014 jsme započali 
opravovat garáže. Tento rok (2014) byla 
opravena garáž č. 3, v loňském roce (2015) 
jsme zahájili opravu garáže č.2. 

Protože bylo vozidlo Avia Furgon ve 
velmi špatné stavu, začali jsme s jeho 
repasí. Vršek prostoru byl nalakován do 
nové barvy, boky byly zakryty sololitovými Závěrem bych chtěl podotknout, že 
deskami, které byly pokryty kobercem. drtivou většinu celé činnosti sboru 
Podlaha byla ošetřena luxolem, následně provádělo cca 10 členů ve svém osobním Pořádali jsme i různé akce pro děti. Ve 
byla na starou podlahu položena podlaha volnu, přestože máme skoro 40ti člennou spolupráci se spolkem Z pohádky do 
nová, na kterou bylo položeno lino. Sehnali členskou základnu. Tito členové byli             pohádky a Sdružením rodičů při škole 
jsme také nové sedačky, které byly do v hasičárně téměř každý den, aby sbor, Košťany jsme pořádali Halloweenskou 
vozidla nainstalovány. V současné době je vybavení, techniku i zbrojnici posunuli zase stezku odvahy pro děti, kterou navštívilo 
Furgon vybroušen a připraven na zbrusu o něco k lepšímu. Rád bych, aby se ostatní cca 350 lidí. Tato akce měla velmi velké 
nový lak. členové, kteří jsou schopni pomáhat, nad ohlasy. Dále jsme pořádali soutěž pro 

sebou zamysleli a přišli také přiložit ruku      mladé hasiče s večerním programem, 
k dílu. Mikulášskou nadílku a Vánoční besídku.

Rádi bychom Vás také pozvali na tradiční 
velikonoční zábavu s bohatou tombolou, 
která se bude konat na sále hasičské 
zbrojnice 26.3.2016 od 20:00.

Více o činnosti sboru a jednotky 
naleznete na facebookových stránkách 
SDH Košťany a na webových stránkách 
sdhkostany.cz.

Jan Šaršoun
Také byly započaty práce na Tatře 148. Jednatel SDH

Zde jsme začali s nádrží, ze které jsme 
vyndali několik kbelíků rzi. Následně byla 
nádrž vypískována, poté opatřena 

Ani v oblasti prevence jsme nezaháleli     odrezovačem a natřena do základní barvy. 
a opět jsme se vydali na přednášky do obou Bylo zakoupeno několik náhradních dílů a 
školek i do základní školy. Poprvé jsme různý materiál, který bude při repasi 
dětem ukázali vybavení automobilů             zapotřebí.
s výkladem, co se k čemu používá a také 

Jako každý rok, tak i letos náš sbor jsme si řekli něco o práci hasičů. Podruhé 
pořádal 2 hasičské zábavy. Tradiční veli- jsme se po domluvě s vedením ZŠ vydali na 
konoční s tombolou a prvním rokem přednášku v tělocvičně, která byla 
Halloweenskou. Jelikož město pořádalo       rozdělena na tři části. V první části se děti 
v době hasičské pouťové zábavy rokový dozvěděli, co všechno má hasič na sobě při 
nářez, museli jsme tuto zábavu zrušit. zásahu a jak se používají různé prostředky, 

ve druhé části byla pro děti připravena 
ukázka první pomoci a v poslední si mohli 
vyzkoušet, co dělají mladí hasiči. 

V roce 2015 jsme se opět aktivně podíleli 
na Vánočních trzích ve městě. Pro město 
bylo vyrobeno dalších 5 stánků a byl 
kompletně zařízen prodej kaprů (přívoz 
kádí, napuštění vody, zapůjčení kom-



Petra Paarová, matrikářka
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Do jedenáctého roku fungování spotřebičů. spotřebič, a ten projde přísnými 
vstupuje v roce 2016 v České republice zkouškami, můžete ho věnovat něk-Sběrná místa, kam můžete vysloužilá 
systém zpětného odběru a recyklace teré neziskové organizaci, například elektrozařízení odložit:
vysloužilých elektrospotřebičů. Je to Fondu ohrožených dětí. - Sběrné dvory měst a obcí – na nich 
stejný systém jako ve zbytku Evropy. - Dobrovolní hasiči - se sběrem můžete spotřebiče odevzdat bez 
Každý z nás může díky němu zdarma spotřebičů pomáhá také už více než ohledu na místo bydliště. 
odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na 1000 hasičských sborů po celé - Prodejny elektro – prodejci jsou 
místa odběru s tím, že budou řádně republice. povinni převzít staré spotřebiče při 
zrecyklována. - Města a obce podle zákona musejí nákupu nového zboží systémem „kus 

ELEKTROWIN, největší český kolek- nejméně dvakrát ročně zorganizovat za kus“. Podle novely zákona, která 
tivní systém pro sběr a recyklaci svoz nebezpečného odpadu, do začala platit na sklonku roku 2014, 
elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst kterého patří i vysloužilá elektro-musejí obchody s prodejní plochou 

2zpětného odběru. Jejich prostřednictvím zařízení. větší než 400 m  odebrat i malý 
lidé odevzdali téměř 15 000 000 spotřebič, jehož rozměry nepřesahují Společnost ELEKTROWIN také 
vyřazených elektrospotřebičů o hmot- 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni organizuje akce, při nichž můžete za 
nosti více než 245 000 tun. koupit si nový.  odevzdaný spotřebič získat dárek – 
Dosloužilo i vám doma některé například v podobě slevy na vstupném do - Vybrané servisy – rovněž odebírají 
elektrozařízení? Nevyhazujte je do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto spotřebiče k recyklaci. V rámci 
běžného komunálního odpadu. Odložte p o z o r n ě  i n t e r n e t o v é  s t r á n k y  p r o j e k t u  „ J s e m  z p ě t “  
je na sběrné místo, odkud bude odvezeno www.elektrowin.cz a facebookový profil www.jsemzpet.cz můžete dokonce 
k ekologické recyklaci. Získané suroviny Recyklace je legrace, kde najdete vždy pomoci dobré věci. Pokud přinesete 
dále poslouží při výrobě nových aktuální informace. starší, ale stále plně funkční elektro-

Prodej   slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět  prodává slepičky  typu  Tetra  
hnědá a Dominant  ve  všech barvách. Stáří 14 - 19 týdnů.

Cena  149 -180,- Kč/ ks dle stáří. 
Prodáváme  slepičky pouze  našeho chovu!                         

 Prodej se uskuteční:  
13. března,  17. dubna,                                           
15. května, 19. června

Košťany  –   u pošty -  13.30  hod., 
Střelná - u točny - 13.50 hod.

………………………………………………………
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek

- cena dle poptávky
Případné bližší informace :  

Po-Pá 9.00-16.00 hod,                                                              
tel. 601576270,606550204,728605840  


