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Vážení spoluobčané, výši cca 11 mil Kč. Prostředky město dovolte popřát Vám i Vašim rodinám 
zapojí do rozpočtu na další rok, všechno nejlepší v novém roce, dovolte mi, v krátkosti zhodnotit 
zejména do rekonstrukce bytového příjemné a krásné prožití vánočních uplynulý rok 2016. Město letos 
fondu. Městu se finančně daří, a je svátků a bohatého Ježíška pro ty dokončilo opravu několika ulic jako 
připravená celá řada nových projektů   nejmenší. např. Školní, Hornická, rozšířilo 
a investic, o kterých jsem již psal v mi-komunikace Střelné, upravilo několik Nám všem hodně zdraví  a klidu       
nulém čísle.přístupů k bytovým domům ve Střelné. v roce 2017.

Veřejné osvětlení na Kamenném Chtěl bych také poděkovat všem Tomáš Sváda, starosta města
Pahorku v „okálech“ je také již zastupitelům, pracovníkům úřadu, 
dokončené, podařilo se opravit i policie, hasičům, školy i školek a také 
poslední lampy ve Střelné na sídlišti. pracovníkům VPP, kteří se podíleli na 
Okružní křižovatka je ze strany města dobrém chodu města. Dále bych chtěl 
také hotová, nyní se čeká na nový poděkovat také všem občanům, kteří 
asfalt. Ten provede SÚS ÚK na vlastní svou troškou přispívají k tomu, že naše 
náklady. Podařilo se také dokončit další město vypadá zase o trochu lépe. Vím, 
etapu rekonstrukce „kina“, kde se že je možné celou řadu věcí udělat lépe 
předávají chodníky, parkoviště a nové  a rychleji, ne vždy 
oplocení. Hned z jara začnou práce na je to však jedno-
vnitřních technologiích. duché. Budeme 

se ale snažit, aby Nemalý počin byla i konsolida-            
těch odložených ce městských úvěrů z let dávno 
věcí bylo co nej-minulých. Celkem město řešilo přeú-
méně a abyste       věrování 56,7 mil. Kč, kde úspora na 
s prací nás všech úrocích je přes 10 mil. Kč/ 15 let, což je 
byli spokojeni.téměř 700 tis. Kč ročně.

Závěrem mi vá-Hospodaření města letos skončí 
žení spoluobčanéopět s rekordním zůstatkem, a to ve 

Zhodnocení letošního roku

Vážení čtenáři, Velmi mě těší, že nemusím tento zpravodaj k užitku a že si v něm 
informační čtvrtletník tvořit v týmu najdete dost zajímavého z našeho  do rukou vám nyní dorazil 
dvou lidí, jak to v době vzniku musel života. Tak jako věřím, že si naše děti poslední letošní Košťanský zpra-
dělat dlouholetý předseda redakční ve zpravodaji naleznou zajímavé vodaj.
rady pan František Pelz a teh-  f ot og ra fi e  k prohlédnutí, protože to  Zpravodaj, který v říjnu letošního 
dejší košťanský místostarosta Evžen je prý jediný obsah, který zatím mí roku nenápadně oslavil 20 let své 
Kollár. Na tvorbě dnešního zpra- žáci vnímají.existence. V říjnu 1996 vyšel první 
vodaje se svými pravidelnými  Přeji všem našim čtenářům          několikastránkový bulletin, který měl 
příspěvky, ale také korekturami          a přispěvatelům příjemné prožití náklad pouhých 200 výtisků a za-
a úpravami grafiky, podílí velké vánočních svátků a vše nejlepší do býval se zejména historií Košťan. 
množství lidí, kterým touto cestou roku 2017.Během oněch 20 let se zpravodaj 
děkuji za jejich obětavou práci. Práci, obsahově rozrostl a také jsme vás 
která ukazuje, že jsme schopni pomocí něj informovali o desítkách za redakční radu 
vytvářet z Košťan lepší místo pro změn v našem městě, pozvali vás na Košťanského zpravodaje,
život, a to nejen sami pro sebe, ale nespočet společenských a spor- Mgr. Pavel Vondra
také pro naše děti.tovních akcí a z mnohých z nich vám 

 Věřím, že vám bude tento také přinesli články. 

Přehled kulturních akcí

Poděkování čtenářům a přispěvatelům

ź Vánoční trhy 17. prosince 2016 od 15:00

ź Ples města 27. ledna 2017 od 20:00

ź Školní ples 11. února 2017 od 20:00

ź Maškarní ples 25. března 2017 od 20:00

ź Velikonoční 15. dubna 2017 od 20:00 
hasičská zábava
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Informace pro rodiče  

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Pokud máte zájem zúčastnit se s Vaším miminkem          
slavnostního obřadu, přihlaste se na matrice                                 

Městského úřadu Košťany.

Podrobnější informace  na tel. 417 568 183,                                        
417 568 477 – paní Paarová

MĚSTO KOŠŤANY

D Á V Á   N A   V Ě D O M Í

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ  A 
ROZMEZÍ ODDÁVAJÍCÍCH

HODIN V ROCE 2017
                                   

V obřadní síni MěÚ Košťany se oddává každou 
sobotu v měsíci (mimo svátků) 

od 9.00 hod. do 13.00 hod

Oddávající :
Tomáš Sváda – starosta

Mgr. Bc. Ester Macháčková – člen zastupitelstva
Hana Müllerová  - člen zastupitelstva
Oldřich Opata – člen zastupitelstva

Poznámka :

Pokud je sňatek uzavírán mimo stanovené 
termíny, činí správní poplatek 1.000,-Kč.

Vánoční trhyPoděkování zaměstnancům MŠ Košťany

Rádi bychom vyjádřili poděkování všem zaměstnancům MŠ Košťany, 
kteří se v letech 2010 - 2016 podíleli na výchově a vzdělání našich dětí 
Emičky a Šimonka. Svým laskavým přístupem, trpělivostí, kreativitou          
a především obětavostí se velkou měrou zasloužili o jejich znalosti, 
dovednosti a vztah k umění a zodpovědně je tímto připravili nejen  k nás-
tupu do 1. třídy, ale také do života.

Náš velký dík patří jmenovitě paní ředitelce Jarmile Novotné, paní 
ředitelce Ivaně Brabcové, paním učitelkám Vendulce Hrůnkové, Štěpánce 
Novotné, Janě Kindlové, Andrejce Smetanové, Martince Hlyibové a skvělé 
paní kuchařce Editě Šulcové za vynikající stravování!
 Hodně spokojených dětí a rodičů!                       Helena a Martin Stracených

Město Košťany v sobotu 17.12.2016 
pořádá od 15.00 hod. malé vánoční trhy, a to 
na Komenského náměstí v Košťanech před 
budovou ZŠ. Myšlenkou této akce je, obdobně 
jako tomu bylo vloni, společně se sejít, najít si 
chvilku v hektickém shonu a popovídat si           
s přáteli.  Trhy se každoročně těší veliké oblibě. 
Je připravena celá řada stánků, zejména 
prodej kaprů a vánočních stromků, po-
chutnáte si na mnoha dobrotách a oblíbeném 
"svařáku". Ten bude stejně jako v letech 
minulých zdarma a věříme, že bude všem 
chutnat. Naše malé ratolesti také nepřijdou 
zkrátka. V 17.00 hod. nám zazpívají děti z ma-
teřské školy a základní školy, následovat bude 
rozsvícení stromečku, které proběhne v 17.30 
hod. Každé z dětí dostane malý dáreček          
od Ježíška a vše zakončí vánoční ohňostroj       
v 18.00 hod. Celý večer nás bude provázet živá 
vánoční hudba, zahraje nám „košťanský Luis 
Armstrong“ pan Bihary. Máme připravené        
i kryté posezení pro případ nepřízně počasí. 

Dovolte mi, abych vás jménem města 
pozval na vánoční trhy, vezměte s sebou vaše 
děti a nezapomeňte doma dobrou před-
vánoční náladu.

Tomáš Sváda, starosta města
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Ze života základní školy

Novinky ze základní školy

Vážení rodiče, budeme pravděpodobně otevírat opět vedením výborných učitelů. A to, že 
dvě první třídy. Menší počet žáků ve výborných učitelů je na škole většina,  v tomto čase se obvykle škola 
třídě představuje maximální komfort mi potvrdila i Česká školní inspekce.připravovala na blížící se zápis 
pro vaše děti a paní učitelce poskytuje budoucích prvňáčků. Poslední nove-
možnost účelně a individuálně se lizace Školského zákona zrušila Přeji vám krásné prožití vánočních 
věnovat každému z nich. Mám původní lednový, respektive únorový svátků a do nového roku jen to nej, nej, 
dostatečné množství finančních termín. Zápis se bude konat v souladu nej,
prostředků na to, aby každá třída měla se zákonem 5. dubna a 6. dubna 2017. 
třeba jen 12 žáků. Naše škola bude mít Už nyní znám alespoň předběžný počet Mgr. Milan Sanitrik,   ředitel školy 
vždy na to, aby se vaše děti vzdělávaly v žáků, kteří budou našimi novými 
těch nejlepších podmínkách pod prvňáčky. V příštím školním roce 

Na základní škole třídíme odpad

Říká se, že nejlepší odpad je ten, ale také třídírnu odpadů společnosti nebo baterie od televizního ovládání, 
který nevznikne. Ale protože odpad Marius Pedersen, aby si mohli alespoň nepřemýšlejte,zda-li je vyhodit do 
vzniká všude tam, kde člověk dlou- “přičichnout” k těžké práci pracovníků koše. Přineste je, nebo pošlete po 
hodobě pobývá, vyprodukujeme ho třídicí linky. vašich dětech k nám, ještě jednou, 
velké množství i v naší škole. Přestože je naposledy pomohou. Kartónová V letošním školním roce jsme se 
Česká republika jedním z nejlepších krabice na vysloužilé baterie se nachází rozhodli pokračovat v převádění naší 
států ve třídění odpadu v Evropě            hned u vstupu do budovy, toner nebo snahy do reálného života. Naším cílem 
s celými 42,3kg na osobu a rok,               cartridge předejte zabalenou paní bylo umožnit našim dětem třídit odpad         
v Košťanech je to s námi výrazně horší, Fričlové u vstupu do školy.v každé třídě. Spojili jsme své síly           
když vytřídíme jen 31,4kg na osobu       s městem Košťany, které do každé třídy Chtěl bych touto cestou poděkovat 
a rok. Zjistili jsme, že je stále co pořídilo praktické modré a žluté představitelům města, především 
vylepšovat a naše škola by měla jít odpadní nádoby, díky kterým se žáci panům Potměšilovi, Královi a Svádovi, 
pozitivním příkladem. V případě, že velmi rychle sžili s tříděním odpadů.   z a   v st řícnost a energii vloženou do 
chceme aby bylo třídění přirozenou a V průběhu prázdnin jsme v naší škole realizace tohoto našeho plánu. Věřím, 
běžnou součástí našeho života, je zprovoznili sběrné místo pro vysloužilé že takto vynaložená energie má smysl. 
potřeba začít u našich dětí, pro které je baterie, kterých jsme jen během A v tomto případě nejde jen o životní 
přivykání novému běžné. V dubnu prvních 3 měsíců vytřídili 8kg. Dále prostředí, ale také o prostou mate-
letošního roku jsme s našimi žáky třídíme staré tonery a catridge do matiku obecního rozpočtu a poten-
absolvovali sérii přednášek Tonda obal tiskáren. Za vytříděný odpad získává ciálně tedy i naši peněženku. Zatímco 
na cestách, díky které se žáci dozvěděli škola soutěžní body, které posléze netříděný odpad stojí město nemalé 
vše podstatné o odpadech, jejich směníme za dětské hry a jiné praktické peníze, vytříděný odpad je pro město 
třídění a následném využití odpadů, věci pro děti. Pokud vám doma finančním benefitem.
navštívili sběrný dvůr města Košťany, dosloužila stará cartridge do tiskárny, Mgr. Pavel Vondra
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Večerníčkové a piráti v Mateřské škole Košťany 

V září jsme se sešli v plné sestavě nosti, slovní zásobu, vyjadřování, 
(50 dětí). Navzájem jsme se přivítali, fantazii, ale také cit a charakter. 
seznámili se s novými kamarády a Starší děti (2. třída) se proměnily 
pra-vou nohou vykročili do nového v piráty a pirátky. Během celého 
školního roku plného poznávání, školního roku budou navštěvovat 
zkoumání a všestranného vzdělávání. různé ostrovy a plnit úkoly cestou          

Mladší děti (1. třída) se v rolích k pokladu.
Večerníčků seznamují se známými Na výpravách po ostrovech bu-
pohádkovými postavami (pejsek a ko- dou piráti zkoumat, bádat, experi-
čička, Křemílek a Vochomůrka, Rum- mentovat, tvořit a poznávat speci-
cajs, Manka, Cipísek, Rákosníček, fické zvláštnosti a skrytá bohatství. 
kocour Modroočko, Ferda mravenec, Každý z pirátů si vytvoří palubní 
víla Amálka apod.). Prostřednictvím deník, do kterého si bude v průběhu 
pohádek se vydávají do světa, ve celého školního roku ukládat své 
kterém je podněcována jejich zví- splněné úkoly. Na konci své cesty 
davost a touha dozvídat se něco obdrží pamětní diplom.
nového. Rozvíjí  vé rozumové schop-

I v letošním roce jsme za finanční 

podpory města Košťany zvelebovali naši 

školu. Zmodernizovali jsme bezpečnostní 

zajištění budovy i pozemku a zvýšili tak 

bezpečnost dětí při pobytu v mateřské 

škole. Prodloužili jsme chodník na školní 

zahradě k herním prvkům, zrenovovali 

záhony a osázeli je novými rostlinami. 

Vyměnili další stará okna za plastová.

Zprovoznili jsme nové webové 

stránky: www.mskostany.cz

          Ivana Brabcová, ředitelka 

Mateřské školy Košťany

Klub Domino je v nuceném azylu

Klub Domino v následujícím období

V Knihovně a Klubu DOMINO od že se rekonstrukce protáhla, věříme, že Knihovnu je nyní možné navštívit     
začátku října 2016 probíhá re- na nás tímto nezanevřete, a že se v omezeném režimu v dopoledních 
konstrukce havarijního stavu budovy. budeme moci i nadále radovat z Vaší hodinách. Aktuální otevírací dobu 
Ve spolupráci s městem a ředitelem přízně.  Děláme vše, co je v našich knihovny pro vás pravidelně aktu-
školy jsme pro děti zajistili dočasné silách, aby byly závady odstraněny co alizujeme a nalezete ji vždy přímo na 
náhradní prostory v budově ZŠ nejdříve a děti se mohly vrátit zase zpět dveřích knihovny, či na internetových 
Košťany. Děti tak své oblíbené kroužky do klubu. stránkách: www.knihovnakostany.cz 
mohou navštěvovat i nadále. I přes to, Bc. Denisa Palečková

Vážení čtenáři, můžete začít přihlašovat na letní 2017 Tajemství přírody a 14. – 18. 8. 
příměstské tábory, které jsou pro vás již 2018 Putování s DOMINEM. Nabídku školní rok 2016/2017 již běží             
nyní připraveny. I pro letošní školní rok táborů naleznete již nyní na stránkách v plném proudu a naše kroužky jsou již 
bude kapacita každého tábora knihovny v sekci tábory nebo na nyní plně obsazeny. Přízně, kterou nám 
omezena na 20 účastníků. Přijetí je Facebooku Klubu DOMINO.takto projevujete, si nesmírně vážíme! 
určeno pořadím přihlášení. Přihlášky Je pro nás zpětnou vazbou toho, že Všem našim čtenářům, rodičům      
přijímáme od 26. 1. 2017 a od 27. 1. svou práci děláme dobře a práce nás a dětem přeji poklidně strávený 
2017 je možné se přihlásit i na tak velmi těší. Před námi jsou vánoční adventní čas a krásné Vánoční svátky.
www.ddmduchcov.cz. Nabízíme vám prázdniny, během kterých nebudou Srdečně      Bc. Denisa Palečková,               
tři možné termíny: 17. – 21. 7. 2017 kroužky a knihovna bude, jako již Městská knihovna Košťany 
Olympiáda v Košťanech, 24. – 28. 7. každoročně, zavřena. Po Vánocích se již Klub DOMINO
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Úspěšný podzim košťanského fotbalu

Fotbalová družstva Sokola Košťany části soutěže. Posledním týmem, který Bohužel život není jen o hezkých 
mají za sebou velice úspěšný podzim. nám dělá velkou radost, je tým mužů. Po výsledcích. V září nás navždy opustil pan 
Čtyři ze šesti družstev se perou o příčky potížích se složením jednotlivých Jiří Winkler, dlouholetý hráč, trenér, 
nejvyšší, což nám dělá velkou radost. spoluhráčů, se tým prokousal na druhé funkcionář a fanoušek našeho fotbalu. 
Rekordmany v tomto ohledu jsou děti   m  ís to své tabulky III. třídy. za vedoucí   J a ko místní “srdcař” velmi těžce nesl 
z přípravky, které jsou ve své kategorii SK Dubí s 9 výhrami a jen 2 prohrami. odhlášení našeho mužstva z krajské 
bezkonkurečně první. Svěřenci Pavla Podobný výsledek by nám udělal radost i soutěže v minulém roce, ale přesto na 
Prokopa již 2,5 roku neprohráli jediný na jaře, jelikož by znamenal možnost košťanský fotbal nikdy nezanevřel. 
soutěžní zápas. Neméně úspěšní jsou postupu do okresního přeboru. Neustále podporoval naše hráče, se 
starší žáci, kteří se o nejlepší pozice kterými po zápasech vždy velmi ochotně Radost nám dělají také zbylá dvě naše 
perou v krajském přeboru. Svěřenci rozebíral jednotlivé situace v utkání. mužstva. Mladší žáci bojují v krajském 
Milana Müllera skončili po podzimní Doufáme, že máš shora hezký výhled,      přeboru a po polovině soutěže se 
polovině na druhém místě. Obdobnou a že ti budeme dělat radost.zabydleli na hezkém šestém místě, když 
radost nám dělají naši svěřenci v do- na čtvrtý tým ztrácí pouhý bod. Blíží se konec roku a rád bych v tento 
rostenecké soutěži. Po polovině soutěže Posledním týmem, který je třeba také okamžik poděkoval všem našim fanouš-
jsou na druhém místě v I.A třídě a na pochválit, jsou děti z přípravky, které se kům a podporovatelům. Přeji všem 
vedoucí SK Velký Šenov/Mikulášovice pod vedením Borka Nestmanna umístily prožití poklidných a pohodových svátků   
ztrácí pouhý bod. Trenérem dorostenců na pátém místě. Což je velmi cenné   a  do  n o v é ho   ro ku hodně zdraví  a sil.
je také Pavel Prokop, který by s týmem i s ohledem na to, že se jedná o jeden        Pavel Prokop, starosta Sokola
velmi rád zopakoval výsledek i v jarní z věkově nejmladších týmů v soutěži.

Sedmý ročník Memoriálu Ladislava Navrátila staršího se vydařil

Dne 24. září pořádal tenisový klub TC v zápase na 7 hraných „gemů”. První dva týmy 
Potok Košťany již klasický tenisový turnaj z každé skupiny se poté utkaly v tzv. rozstřelu, 
dvojic. Turnaje, který nese své jméno po který rozhodl, kdo se bude účastnit bojů         
Ladislavu Navrátilovi starším se pravidelně o 1. - 3. místo a kdo o 4. až 6. místo.                   
účastní na dvě desítky deblových dvojic. Jako O umístění ve finálových skupinách se poté 
již tradičně i v letošním roce se těsně před rozhodovalo opět systémem každý s každým. 
začátkem turnaje našlo několik omluvenek Nejlepší dvojicí turnaje se stali pánové 
na poslední chvíli, a tak se o letošní vítězství Mládík, Žitňanský, následovaní rodinným 
utkalo pouhých 13 dvojic. Tato drobná týmem Kastlových. Třetí pak skončila smíšená 
komplikace naštěstí neubrala na zajímavosti dvojice Novotná-Štark. Pořadí na dalších 
a dramatičnosti zápasů. Přestože část místech bylo:    4. Karásek-Denk; 5. Čulík-
účastníků oprášila pavučiny ze svých Červenec;    6. Šetina-Navrátil; 7. Volf-Port;     
tenisových raket téměř na den přesně po 8. Tischer-Winklerová.
roce, byly v jednotlivých utkáních vidět velmi Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
bojovné a pohledné výměny. Výborné počasí Tenisovému klubu Sokol Košťany a městu 
letošního babího léta nám navíc umožnilo Košťany za podporu při pořádání akce,  panu 
odehrát celý turnaj ve velmi příjemné Červencovi, Tischerovi a Štajnerovi za velmi 
atmosféře. příjemný “catering” v průběhu celé akce. 

Jak probíhal celý turnaj? Třináct zúčast- Velký dík zaslouží také hlavní pořadatel celé 
něných párů se rozdělilo do tří skupin, kde akce, pan Václav Štark.
bylo hráno systémem každý s každým               Ladislav Navrátil

Tréninky žákovských družstev.

Třetí místo si užívají Václav Štark   
a Jarmila Novotná.

Družstvo starších žáků, které nás reprezentuje v krajské soutěži.
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ŽIVOTNÍ JUBILEJA HRÁČŮ F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS

Dne 9. listopadu 2016 oslavil 55 vstřelil 22 branek, na 54 branek Košťany ČOS celkem odehrál 645 
narozeniny Jiří KASTNER. Za F. C. Louku asistoval, neproměnil tři penalty, 2x byl utkání, vstřelil 388 branek, na 336 
Košťany ČOS v sálovém a malém vyloučen a zaznamenal 8 vlastních branek asistoval, neproměnil 14 pe-
fotbalu odehrál celkem 100 utkání, branek. Debutoval v Dubí O zlatý talíř nalt, udržel 18 čistých kont, inkasoval 
vstřelil 9 branek, na 6 branek asistoval Českého porcelánu 28. srpna 1993  1 2 7  b ra nek, 4x byl vyloučen a vstřelil 
a dvě branky vsítil do vlastní sítě. v utkání F. C. Louka Košťany-FK Nůžky šest vlastních branek. Debutoval ve 
Debutoval v Podzimním turnaji 12. říj- Drahkov 1:2. Účastnil se Mistrovství Vilémově u Šluknova v Putovním květu 
na 1996 v utkání F. C. Louka Košťany- České republiky  2009, kde získal  1 3 . č er ve n ce  2 002 v utkání F. C. Louka 
Černý orel Osek 6:1. Byl hráčem 4. místo a další 4. místo získal v Košťany-Michalina Rumburk 2:0. V le-
malého fotbalu za Torpédo Křižanov. Okresním kole Českého poháru 1994. tech 2003/2004 a 2012/2013 byl 

Fotbalista TJ Sokol (Jiskra) Košťany a TJ Mistrem Teplicka; postoupil do Krajské Dne 14. listopadu 2016 oslavil       
Oldřichov a trenér fotbalové mládeže ligy v roce 2004. Získal 5. místo 45 narozeniny Miroslav MATYS. Za F. C. 
TJ Sokol Košťany. Mistrovství České republiky 2007;       Louku Košťany ČOS odehrál celkem 143 

2. místo Národní finále Českého utkání, vstřelil 15 branek, na 6 branek Dne 4. ledna 2017 oslaví 50 
poháru 2008 a 5. místo v Národním asistoval, neproměnil jednu penaltu, narozeniny Rudolf „Evža“ MűLLER. Za 
finále Českého poháru 2009; 2. místo   udržel 30 čistých kont, chytil jednu F. C. Louku Košťany ČOS odehrál 
v Krajské lize 2006/2007 a 2008/2009; penaltu, za svá záda pustil 137 branek  celkem 33 utkání, vstřelil 14 branek, na 
3. místo v Krajské lize 2007/2008;        a jednou byl vyloučen. Debutoval  s ed m  p ři hr ál  a  jednu branku dal vlastní. 
2. místo v Krajském finále Českého v Batalion Petra Cupu v Oseku 8. srpna Debutoval v malém fotbalu na hřišti      
poháru roku 2008; 5. místo v Krajském 1998 v utkání F. C. Louka Košťany-FC v SABu 
finále Českého poháru 2005; 1. místo Batalion Háj/Osek 0:10. Byl také 25. března 1990 v utkání F. C. Louka 
Okresního kola Českého poháru 2004; fotbalovým trenérem mládeže TJ Sokol Košťany-SC Rozmetadlo Košťany 4:2. 
2. místo v Okresním kole Českého Košťany a SK Junior Teplice. Na Mistrovství České republiky 2009 
poháru 2012, 2. místo Okresního pře-Dne 20. prosince 2016 oslaví 45 získal 4. místo a na MČR 2010 3. místo. 
boru Teplicka 2013/2014. Působil také narozeniny zakládající člen F. C. Louka Za konkurenční SC Rozmetadlo Košťany 
jako zástupce vedoucího oddílu v le-Košťany ČOS Petr PROKOP. Za oddíl sehrál 24 utkání a vstřelil 13 branek. 
tech 2005-2012 a v letech 2012 - 2015 sehrál v sálovém a malém fotbalu První utkání v barvách Rozmetadla 
byl vedoucím oddílu. Fotbalista Sokol celkem 641 utkání, vsítil 500 branek, na odehrál v hale Sklotasu Teplice v Tur-
Kladruby, FK Teplice, TJ Sokol Košťany, 365 branek přihrál, neproměnil 11 naji k 100. výročí Karla Čapka v utkání 
Baník Modlan a Sokol Srbice, dále penalt, inkasoval 5 branek, 2x byl SC Rozmetadlo Košťany-Stínadla 
trenérem fotbalu TJ Sokol Košťany.vyloučen a vstřelil čtyři vlastní branky. Teplice 1:5. V minulosti byl fotbalistou 
Oslavencům srdečně blahopřeje F.C. Debutoval v sálovém fotbalu v hale Sklo Unionu Teplice a VTŽ Chomutov     
Louka Košťany ČOS. Vodních staveb v Teplicích 14. července a hráčem sálového a malého fotbalu FK 

1988 v utkání F. C. Louka Košťany- Nůžky Drahkov. Dále působil jako S pozdravem Ladislav Navrátil.
Svéráz Teplice 2:6. Jeho nejlep-  t re né r  fo tb al ov é  m lá deže Baníku Most. 
ší umístění v soutěži bylo 4. místo   N yn í  je  f ot b al istou Kabátovic XI.
v 1. Teplické lize 1991/1992. Dále        Dne 5. ledna 2017 oslaví 50 
byl oceněn jako 4. nejlepší střelec,        narozeniny Horst NACKE. V barvách F. 
5. místa dosáhl v okresním kole C. Louka Košťany ČOS v sálovém a ma-
Československého poháru 1991. Za lém fotbalu odehrál celkem 233 utkání, 
konkureční SC Rozmetadlo Košťany vstřelil 100 branek, na 130 branek 
sehrál v sálovém fotbalu čtyři utkání, přihrál, jednou byl vyloučen, vstřelil 
vstřelil čtyři branky a na dvě asistoval. jednu vlastní branku a neproměnil 
První utkání za Rozmetadlo odehrál       jednu penaltu. Jeho nejlepšími 
v hale Sklotasu Teplice v Old Boys Cupu umístěními v soutěži byly 4. místo          
v utkání SC Rozmetadlo Košťany- v 1. Teplické ligy 1991/1992, 4. místo     
Krakatit Teplice 1:6. V minulosti působil v Letní lize 1990 a 3. místo v Letní lize 
jako fotbalista TJ Sokol Košťany a jako 1991 v sálovém fotbalu. Debutoval        
hráč stolního hokeje Stiga game SHL v 1.Teplické lize v hale Sklotasu Teplice 
Košťany. V současné době je fotba- 20. listopadu 1988 v utkání F.C. Louka 
listou Kabátovic XI. Košťany-Gymnázium Duchcov „B“ 6:1. 

Dne 27. prosince 2016 oslaví 60 Je fotbalistou TJ Sokol (Jiskra) Košťany  
narozeniny Ivan DRŠKA starší. Za F. C. a TJ Oldřichov. 
Louku Košťany ČOS v sálovém a malém Dne 9. ledna 2017 oslaví 40 
fotbalu sehrál celkem 330 utkání, narozeniny Petr HEGR. Za F. C. Louku 
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Tři tituly Mistra republiky putují do Střelné

Vzpěrači trénující ve Střelné dosáhli Nicol Kabelková (22 let), startovala ve 
váhové kategorii do 53 kg. Před vynikajících výsledků na Mistrovství 
závodem musela snížit svou tělesnou ČR. Minulý víkend se zúčastnil Martin 
váhu o 5 kg. V samotném závodě to ale Ficek M.Č.R. mladších žáků do 13 let      
nebylo vůbec znát. Všechny pokusy       v Havířově. Startoval ve váhové 
v trhu a v nadhozu měla platné. kategorii do 62 kg. Za výkon 46 kg v trhu 
Nejlepší výkon trh  52 kg, nadhoz 62 kg, a 56 kg v nadhozu celkem ve dvojboji 
dvojboj 114 kg. Těmito výkony vyhrála 

vzepřel 102 kg. Tímto výkonem získal 1. suverénně v kategorii juniorek a vy-
místo a stal se Mistrem ČR. hrála i v soutěži žen, a tak se stala 

Tento víkend proběhlo v Praze dvojnásobnou mistryní ČR.  Za tyto 
mezinárodní mistrovství ČR žen a ju- výsledky Nicole i Martinovi moc děkuji.
niorek do 23 let. Tohoto šampionátu se trenér Pavel Sobotka
zúčastnila naše nejlepší vzpěračka 

Není hasič jako hasič aneb rozdíl mezi SDH a JSDH

Drtivá většina obyvatel nezná rozdíl orgánem valná hromada, kterou tvoří právním vztahu s obcí a obec pořizuje 
mezi SDH a JSDHO. Tímto článkem členové sboru. SDH je tedy organizace technické vybavení, hasiče posílá na 
bych rád stručně vysvětlil, jak velký je stejně jako zahrádkáři, včelaři, Sokol odborná školení a celkově zajišťuje 
v těchto dvou organizacích rozdíl! apod. akceschopnost jednotky. Každá jed-

notka je dále zařazena do určité SDH – SBOR DOBROVOLNÝCH Členem může být fyzická nebo 
kategorie, podle rozsahu působnosti, HASIČŮ právnická osoba, která vyjádří vůli být 
vybavenosti, dojezdů atd… Jednotka vázána stanovami SH ČMS, vnitřními SDH je organizační článek Sdružení 
města Košťany je zařazena do předpisy a souhlasí se zpracováváním a hasičů Čech, Moravy a Slezska, které 
kategorie JPO III/1, což znamená, že zveřejňováním svých osobních údajů také významnou měrou spolupracuje s 
jednotka musí vyjet k místu události do dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně obcemi v oblasti požární ochrany a při 
10-ti minut od vyhlášení poplachu. osobních údajů. Na základě přijetí zabezpečení činnosti jednotek SDH 

písemné, vlastnoručně, u mladých Členem JSDH se může stát fyzická obcí. SDH pracuje s mládeží, velkou 
hasičů zákonným zástupcem, podep- osoba starší 18ti let splňující zdravotní měrou se podílí na společenském, 
sané přihlášky, schválené výborem a odbornou způsobilost. Členy JSDH kulturním i sportovním dění dané 
sboru, vzniká členství v SDH. volí velitel jednotky.obce. Na všechen provoz si musí 

vydělat sami! Třeba jako u nás JSDH – JEDNOTKA SBORU Člen SDH nemusí být člen JSDH a na-
pořádáním zábav, sběrem železného DOBROVOLNÝCH HASIČŮ opak – člen JSDH nemusí být členem 
šrotu, pořádáním různých akcí (např. SDH!Jednotka Sboru dobrovolných 
Halloweenská stezka odvahy apod.). hasičů (dále jen jednotka nebo JSDH) je V našem městě sbor s jednotkou 
Finančně částečně pomáhá i sama skupina hasičů, kteří vyjíždějí k požáru úzce spolupracuje, jelikož jsou všichni 
obec. Sponzorské dary také pomáhají či jiné mimořádné události. A zde se členové výjezdové jednotky i členy 
sboru k jeho udržení. V čele SDH stojí pomalu dostáváme k rozdílu mezi SDH sboru, někteří členové jsou členy 
starosta sboru, výkonným orgánem je a JSDH. Jednotku zřizuje obec, tedy výkonného výboru SDH.
výkonný výbor sboru a hlavním členové jednotky jsou v pracovně- Jan Šaršoun

Hasičská mládež ve fotografii

Soutěž o pohár SDH Košťany- 1. a 3. místo Soutěž o pohár SDH Srbice - 2x 1. místo

Nikol Kabelková při jednom ze svých 
pokusů v trhu.
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Hasičská mládež v druhé polovině roku

V červnovém zpravodaji jste si mohli zřejmě kvůli počasí nakonec dorazila  č e ka lo  c e lke m  10 různých disciplín. Do 
přečíst, jak se nám dařilo v první polovině 4 družstva přípravky, 7 družstev mladších    soutěže bylo přihlášeno 46 závodníků         
roku 2016. Rád bych na tento článek a 2 družstva starších.  Po nástupu a poradě a šichni obdrželi medaile za účast společně 
navázal. vedoucích zahájila soutěž kategorie s balíčkem sladkostí. Dále bylo vyhlášeno 

přípravek, poté následovali mladší žáci   15   ne j lepších, kteří dostali ještě diplom. V neděli 29. 5. jsme se zúčastnili 
a soutěž ukončili starší žáci. Po odběhnutí Mezi nejlepšími patnácti účastníky byla        soutěže v požárním útoku ve Světci. Do 
posledního družstva následovala krátká i naše závodnice Adélka Rezková. Následně této soutěže jsme přihlásili pouze družstvo 
pauza a poté nástup, předání cen a ukon- byli vyhlášeni 3 nejlepší závodníci. V této přípravky, jelikož jsme u mladších měli větší 
čení soutěže. V této soutěži opět naše trojici jsme měli hned dvojnásobné marodku. Přípravka měla útok velmi 
dětičky vybojovaly skvělé umístění – zastoupení – 2. místo Franta Špaček            krásně rozběhnutý a první terč byl 
přípravka opět vyhrála a mladší obsadili a 3. místo Marek Šaber. Oba si odvezli ještě „sestřelen“ v čase 22, 41s. U levého proudu 
vynikající 3. místo. Také v soutěži o nej- věcné dary a krásné poháry.se ale bohužel trefit terč podařilo až po 
lepšího “proudaře” jsme měli své zastou-delší době, a tak jsme ukončili pokus s První listopadovou sobotu jsme vyrazili 
pení – v kategorii přípravek vyhrála časem 41s. Tento čas nás posunul na do Modlan na soutěž ve vaření – na 
Danielka Šaberová s nejrychleji trefeným celkové 4. místo. Modlanskou vařečku. Do soutěže jsme 
terčem ze všech kategorií. Velké podě- přihlásili jedno družstvo složené pře-V sobotu 25. 6. jsme vyrazili do Srbic, 
kování patří zejména našemu kuchařovi devším ze starších, které muselo během     kam jsme přihlásili 2 družstva – jedno 
Liborovi Klejnovi, který se po celou dobu 2 hodin uvařit polévku, hlavní jídlo a družstvo přípravky a jedno družstvo 
akce o všechny staral a všem, kteří se dezert. Pro dnešní soutěž vymyslel (a pod mladších. Jako každé závody vybíhala první 
podíleli na přípravách, chodu a při úklidu, jeho vedením dětičky vařily) opět menu přípravka. Její čas se zastavil na hodnotě 
dále městu Košťany za finanční podporu       náš šéfkuchař Libor Klejna, a to hovězí 31,59s a s napětím jsme čekali na další 
a za zapůjčení stanu s lavicemi a stoly, HZS vývar s játrovými knedlíčky, drobením a družstva. Po odběhnutí všech přípravek 
Teplice za zapůjčení lehátek, SDH zeleninou, jako hlavní jídlo košťanské nás nakonec nikdo nepřekonal, a tak jsme 
Zabrušany za dodávku vody, OSH Teplice za hasičské burgry a dezertem byl puding s si odváželi zlato. Následovala kategorie 
zapůjčení ozvučení, SDH Srbice za rybízovými piškoty, ovocem, mandlemi a mladších žáků, kde jsme vybíhali na 
zapůjčení elektronické časomíry, SDH Háj šle-hačkou, posypaný nastrouhanou čoko-druhém místě. Po nádherném výkonu 
za zapůjčení mašiny a v neposlední řadě ládou a ozdobený ananasem. Porota byla všech našich závodníků se časomíra 
rozhodčím panu Bartákovi a panu opět složena z vybraných zástupců od zastavila na čase 22,25s, kterým jsme 
Schwarzbachovi za řádný dohled nad celou každého soutěžícího sboru. Do výsledků se překonali svůj dosavadní rekord. Tím jsme 
soutěží. Doufám, že jsem na nikoho započítávala chuť všech jídel, prezentace    se ocitli na prvním místě a stejně jako         
nezapomněl. a celkový dojem. Po hodnocení všech u přípravky jsme sledovali, zda nás někdo 

V sobotu 3.10. jsme s našimi dětmi sborů nakonec naši mladí hasiči vybojovali překoná. To se naštěstí nestalo, a tak            
vyrazili na netradiční soutěž „Hasičata  v y ni ka jíc í  1. místo a putovní Modlanskou i mladší mohli slavit zlato. Soutěž v Srbicích 
v akci“, kterou pořádal SDH Duchcov. Do vařečku. Velké poděkování patří opět tedy pro nás znamenala obrovský úspěch – 
této soutěže jsme přihlásili družstva zejména našemu šéfkuchaři Liborovi odvezli jsme si 2x 1. místo.
přípravky, mladších a starších. Po krásných Klejnovi, všem členům poroty, klukům z vý-Rok se s rokem sešel a stejně jako loni, 
výkonech nakonec mladší i starší obsadili  jezdové jednotky – Rosťovi Gajdošovi, bylo i letos v Košťanech při-praveno 
8. místa a přípravka  4. místo. Vzhledem    K ubovi Fišerovi, Kubovi Paverovi, Jardovi večerní spaní a druhý den soutěž pro 
k tomu, že více jak 2/3 dětí běžely svojí Hamplovi, Jolče Klejnové a rodičům za mladé hasiče v požárním útoku. Příjezd 
první soutěž, jsou výsledky velmi dobré. obětavé přípravy a pomoc při této soutěži. sborů byl naplánován na páteční večer po 

V sobotu 15.10.2016 jsme vyrazili na  17. hodině. Bohužel nám nepřálo počasí, 
druhý závod v nové sezoně, a to na branný jelikož před příjezdem přišel přívalový déšť 
závod do Unčína. Na děti čekala cca 2,5km s krou-pami a celé hřiště bylo pod vodou. 
dlouhá trať, na které bylo celkem 8 sta-Spaní na hřišti pod stany tedy nebylo 
novišť. Běželo se ve 3-členných družstvech. možné. V pátek měly dětičky volnou 
Do této soutěže jsme přihlásili 2 družstva zábavu, kterou jsme chtěli zakončit stezkou 
přípravky, 2 družstva mladších a 3 druž-odvahy. Bohužel ani ta nám kvůli počasí 
stva starších. Přípravka se umístila na          nevyšla, protože když už se začalo stmívat, 
5. a 6. místě, mladší na 6. a 7. místě a starší přišel opět přívalový déšť. Naštěstí jsme 
na 2., 4. a 6. místě. včas dětičky odvedly na sál. Druhý den ráno V sobotu 3. 12. 2016 nás čeká 

od 10:00 proběhla soutěž mladých hasičů   Druhý den  jsme s dětičkami vyrazili na Mikulášská nadílka pro děti a v neděli 11. 
v požárním útoku. Zpočátku bylo na naši předposlední letošní soutěž. Jednalo se     12. Vánoční besídka, kterou tento rok 
soutěž přihlášeno celkem 23 týmů (5x o soutěž jednotlivců pro přípravku, do ukončíme.                                   Jan Šaršoun
přípravka, 13x mladší a 5x starší), ale které jsme přihlásili 9 dětiček. Na děti vedoucí kolektivu mladých hasičů

 
Dne 28. ledna 2017 uplyne deset let od úmrtí laskavého člověka,                                                 

pana    Jaroslava Honzárka 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte se mnou. 

                                                 Marta Vlčková, přítelkyně 

Vzpomínka 
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Staré vánoční zvyky v okolí Košťan

S dobou adventní byla v okolí nám o tom zanechal zprávu, vyráběla v tuto dobu zdá, to se také vyplní. 27. 
starých Košťan spjata tradice ob- jedna pražská a jedna rumburská prosince se pi lo  tzv.  „ Janovo 
chůzkových vánočních her. Skupina firma. Daleko vzácnější byly dřevěné požehnání“, bylo to víno, nad kterým se 
mladých lidí, většinou z chudších rodin, plastické betlémy, které se stejně jako udělal kříž. Na den Mláďátek 28. 
obcházela domy a tam, kde byla jejich chudší protějšky ve vánočním prosince dostaly děti od matky ráno při 
vpuštěna, hrála a vybírala za to drobné čase osvětlovaly. vstávání pár přes zadek buď rukou 
peněžní obnosy. Větší část těchto nebo prutem, šlo o svéráznou Řada zajímavých vánočních zvyků 
mladíků na sobě měla dlouhé bílé připomínku vraždění Neviňátek.byla ve starých Košťanech svázána se 
košile a na hlavách vysoké čepice, svátečním jídlem. O Štědrém dnu se 
připomínající biskupské mitry. Pannu většinou nevařil oběd. Říkalo se, že kdo PhDr. Jiří Wolf 
Marii představovala mladá dívka se celý den postil, mohl večer vidět nad Použitá literatura: 
oblečená do černého, hedvábného stolem proletět zlaté prasátko, tato 

Stanislav Brouček-Richard Jeřábek, oděvu, s rozpuštěnými vlasy, na pověrečná představa se dochovala 
L i d o v á  k u l t u r a ,  n á r o d o p i s n á  kterých měla věneček, v ruce pak dodnes. Na štědrovečerní stůl byly 
encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, držela ze dřeva vyřezanou figurku před talíře dětí postaveny svíce na 
3.svazek, O-Z, Praha 2007, s. 1109-Ježíška. Skupinu provázel ještě „Knecht trojnožkách, které se během večeře 
1112.Rupprecht“, jenž měl na sobě naruby zapalovaly. Začínalo se stejně jako nyní 
Karl Gustav Laube, Volkstümliche oblečený ovčí kožich a načerněnou rybí polévkou. Již před sto lety se v 
Überlieferungen aus Teplitz und tvář. Rupprecht řinčel řetězy a oháněl Košťanech i jinde na Teplicku jedly 
Umgebung, Prag 1902, s.35-39.se okolo sebe prutem. V podpaží nesl především ryby, například smažený 

pytel a hrozil dětem, že je do něj chytí, Ernst Sieber, Strahl: Stadt und kapr s bramborovým salátem, nebo 
ale nakonec z něj k radosti dětí vysypal Landkreis Dux, Miltenberg 1965, s. méně častá pečená štika. Ernst Sieber 
ořechy a jablka jako dárky pro hodné 211.píše o tom, že ve Střelné (dnes součást 
ratolesti. Někdy obcházel domy s touto Košťan) se na Štědrý den jedla jáhlová Ilustrace: Kmotrovský list s vánočním 
skupinou ještě takzvaný „Chňapavý motivem ze sbírek Muzea města Duchcova. kaše, což bylo jídlo, o kterém se věřilo,
osel“, fantastické čtyřnohé stvoření, že přináší štěstí. Podle 
představované dvěma mladíky, kteří Siebera byla jáhlová 
přes sebe měli přehozený obrácený kaše v tomto ohledu 
ovčí kožich. Tyto obchůzky by dnešním předchůdkyní vánoč-
obyvatelům Košťan nejspíše mohly ního cukroví. Jídlem 
připomínat současné mikulášské bylo třeba podarovat 
zvyky. také cizí chudé lidi. Po 

Dnes tolik oblíbený vánoční stro- večeři byly děti poslány 
meček nebyl ve starých dobách  d o  p os te le  a  d o sp ěl í s e 
v Čechách příliš obvyklý, v naší oblasti chystali na půlnoční 
se začal sporadicky objevovat až od mši. Před tím ještě 
druhé poloviny 19. století. Avšak získal položili na stůl vánočku 
si poměrně rychle své místo v podkruš- a mísu s ovocem, kdyby 
nohorském folkloru. Odstrojený přišel Ježíšek se svým 
vánoční stromeček býval nadále doprovodem, aby měl 
uchováván a sloužil v představách co jíst. 
tehdejších lidí jako ochrana proti Připomeňme na zá-
blesku. Předčasné vyhasnutí nějaké věr ještě tři  méně 
svíce na vánočním stromečku po- známé zvyky, které se     
važovali naši předkové za zlou v okolí Košťan vztaho-
předzvěst, která ohlašovala úmrtí  v al y  k  vá n oč ní mu času. 
v rodině. Na Štědrý den se však od Všechny noci od Štěd-
dávných dob stavěl betlém. V případě rého dne až do Tří králů 
obyvatel Košťan a dalších obcí na měly pro obyvatele 
Teplicku se jednalo většinou o vystři- Košťan a okolí zvláštní 
hované figury, které v časech Karla význam, věřilo se, že 
Gustava Laubeho (1839-1923), jenž všechno, co se někomu 



Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 
175 tun. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, 
které u nás lidé za posledních 10 let předali k recyklaci, by se 
takových rozhleden dalo postavit 700. 

Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, 
aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále 
vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět       
a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou 
elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je     
z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její 
hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.

Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět 
zejména posledních 10 let, kdy se v České republice vysloužilé 
elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je 
největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba 
polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral      
o sběr a následnou recyklaci více než 15 milionů spotřebičů. 

Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily 
řadu měřící přes 6000 kilometrů, takže by se daly hned dva a půl 
krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých 

domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří 
mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou 
masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti. 

Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní 
technologické principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez 
nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který 
ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si 
vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně 
nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů 
zpříjemňovala pračka.

Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. 
Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS. 
Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních 
letech nahrazovány paměťovými médii.   

Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli 
vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností vracejí. 
Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro 
domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy 
masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou 
dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci 
inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.

Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů               

v českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě poměrně
 nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně 
již nešly opravit, zůstávaly dál – - „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo 
nepředstavitelné. Kam také?

K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. letech minulého století. Ucelený systém jejich sběru    
a recyklace se ale začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky, kdy se do české 
legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.

Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém 
fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství               
v Evropské unii. Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který 
vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít. 
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Petra Paarová, matrikářka
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Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Milanu Šerlovi         
a jeho otci za skvěle odvedenou práci při rekonstrukci naší koupelny. 
Můžeme je jen doporučit dalším zájemcům, zejména pro jejich 
preciznost, kvalitu a smysl pro úklid po své práci, což je v dnešní době 
málo vídané. 

Děkujeme.                                             Manželé Barákovi ze Střelné

Poděkování panu Šerlovi

Mateřská škola Košťany hledá na občasný zástup (např. po 
dobu nemoci) kuchařku. Výuční list a praxe v MŠ vítána. 
Kontakt: MŠ Košťany  417 569 005.

Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo 
by na 700 rozhleden


