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Založení vsi Košťany je zahaleno temnotou. Světlo do košťanských dějin přinesl až rok 1394, kdy je poprvé zmíněna          
v druhé duchcovské městské knize (první byla zničena za husitských válek). Lze však usuzovat, že první košťanské usedlosti 
mohly vzniknout kolem druhé čtvrtiny 14. století, kdy jsou v našem severočeském pohraničí zakládány četné osady. Listuji   
v starých košťanských kronikách Františka „Liberté“ Cajthamla a Františka Klímy, co stránka to příběh lidí, našich před-
chůdců. Košťany prošly ve své historii řadou období velmi výrazně se od sebe lišících. Je to dlouhá cesta poddané vsi              
k samostatnosti a nakonec k povýšení na město. Od dob, kdy byly ještě malou zemědělskou vesnicí, přes období silně 
ovlivněné průmyslovou revolucí, zejména průmyslem sklářským a textilním, hlavně však vznikajícím průmyslem uhelným. 
Léty bojů a práce o prosazování se českého živlu v silně poněmčeném pohraničí, bojů o české školy v 18. a 19. století, přes 
léta dvou světových válek a poválečný odsun německého obyvatelstva až k současnosti. Devatenácté a dvacáté století 
radikálně změnilo život košťanských obyvatel. 

Ano, rozmanitá a bohatá je historie našeho severočeského městečka. Je-li pravdou, že historie je učitelkou života, 
snažme se poučit z minulosti a pracovat na rozkvětu města. „Protože, ať si to přejeme či nikoliv, historie je zde s námi.             
Je uložena v kraji, v místě našeho narození, v činech našich předků, jež formovaly i náš život. Chceme-li porozumět sami sobě, 
musíme poznat  a cítit pouto, které nás váže k předchozím generacím.“  Citace z předmluvy mé knihy Košťany - Toulky historií 
městečka sklářů a horníků. Přeji Košťanským, aby Košťany byly městem, kde chtějí žít.

František Pelz

Druhá duchcovská městská kniha a stránka se zápisem ze dne 6. května 1394. 
První písemná zmínka o vsi Košťany

Starosta města Jindřich Abrham přebírá dekret o udělení městského znaku od 
předsedy PS Parlamentu ČR Miloše Zemana dne 9. března 1998
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Blanka Trsková, první starostka města 
Statut města Košťanům udělil    
Předseda PS Parlamentu ČR              

Milan Uhde dne 29. června 1994.



… jsme si v roce 2013 vyplatili téměř 3 mil. závěrem, volby se blíží a podobných v důsledku znamená, že můžete vrátit 
Kč na odměnách. Je to naprostý nesmysl. hloupostí se určitě od pana Tomáše V.   d vo j n ás o b ek z původně získané částky.       
Nic takového se nestalo, technicky to ani v budoucnu ještě dočkáme. U 3 BD byla dotace 56 mil. Kč a u po-
není možné, neboť závěrečný audit města vodňových komunikací 14 mil. Kč. Zbytek  … jsme odstoupili od opravy Školní ulice. 
by obdobné finanční převody hned odhalil. si asi každý umí spočítat.Není to pravda. Oprava Školní ulice 
Náš pisatel Tomáš V. evidentně nerozumí proběhne v období prázdnin, aby začátkem … město Košťany u 3 BD nechce postavit 
financím a účtování veřejných peněz. nového školního roku byla připravena  d ě ts ké  h ři ště . Není to pravda. Město ví, že   
Město v roce 2013 mělo kontrolu na mzdy, k uží-vání. Opravovaný úsek bude od domu     v dané lokalitě bydlí hodně mladých rodin, 
odvody a odměny. Tuto kontrolu provedl v Hornické ulici č. p. 287 a končit bude před které mají děti. Jak říká slogan: A co děti, 
Inspektorát práce (na udání) a žádné parkem u ZŠ Košťany. Vzhledem by Školní mají si kde hrát?…. Nemají. V současné 
pochybení ve vyplácení odměn nenašel. ulice měla vypadat jako Teplická. době probíhají jednání o finančním přís-
Vše bylo v pořádku. Přesto vedení města pěvku na výstavbu nového dětského … město Košťany neumí sehnat dotace. 
udělalo našemu „finančnímu odborníkovi“ hřiště, které by mělo být právě u 3 BD. Není to pravda. Město Košťany za mého 
Tomáši V. službu a požádalo Finanční úřad, Věřím, že dopadnou dobře a hřiště možná působení sehnalo dotace přes 5 mil. Kč,       
Kriminální polici ČR, Státní zastupitelství     ještě letos postavíme. Minulý měsíc Rada a za dalších cca 5 mil Kč jsou těsně před 
a Českou správu sociálního zabezpečení      města Košťany schválila lavičky, které by do dokončením. Je pravda, že velice ostražitě 
o kontrolu hospodaření města. Museli začátku prázdnin měly být v okolí 3BD si vybíráme, jakou dotaci chceme. Riziko 
bychom být opravdu blázni, kdybychom si osazeny.vracení dotací v dnešní době je veliké. 
odměny vyplatili a poté si pozvali výše 

Nikdo již neřekne, že drtivá většina do-            
uvedené instituce na kontrolu. Co dodat       Tomáš Sváda, starosta městatací je podmíněna 100% penálem, což               

V poslední době se nejvíce změn událo je nechat číslo někdy déle vyzvánět (cca 10 terčem odvety výtržníků, může dojít           
v Městské policii Košťany. Snaha je se sec.), aby daný strážník mohl zareagovat, k úrazu. Pokud uvidíte nějaký přestupek, 
přiblížit občanům a poskytnout jim lepší pokud dochází k přesměrovávání. Pro lepší zavolejte hned městskou policii, popřípadě 
servis. zapamatování jsme pro vás připravili daný delikt natočte a předejte strážníkům. 

samolepky s výše uvedeným telefonním Za to Vám děkuji.První změnou je nový pracovník ve 
číslem, které si můžete doma nalepit a mít vedení Městské policie Košťany. Strážník   Rádi bychom udělali ještě více, ale vše 
ho na očích.sl. Barbora Linková je novou vedoucí a její je limitované finančním objemem peněz.  

zástupkyní je str. sl. Sabina Pejcharová. Třetí změnou je provoz cyklistických Kritici tvrdí, že Městská policie Košťany 
Jsme jedinou Městskou policií v ČR, kde hlídek, které jsme loni zkoušeli. Vzhledem  stojí hodně peněz, tak jsem si dovolil na 
jsou ve vedení ženy. Město si od této k dobré odezvě letos startuje ostrý provoz. závěr vybrat dva roky pro srovnání. Odečetl 
změny slibuje nový vítr do řad strážníků a Strážníci budou v ulicích častěji, ptejte se jsem všechny příjmy a „dotace“ na MP od 
nové myšlenky. Musím říci, že obě děvčata jich, co Vás zajímá a říkejte jim své výdajů na provoz MP a vyšlo následují:
se snaží, jsou tu první změny k lepšímu a postřehy, myšlenky a prosby. Jsou tu pro · Rok 2011 3 strážníci 1,4 mil. Kč
všichni doufáme, že jim tento nastolený Vás.

· Rok 2013 8 strážníků 1,5 mil. Kč 
trend dlouho vydrží. Závěrem bych rád zdůraznil, že hlavní 

Z čísel je zřejmé, že se městu daří na 
Druhou změnou je dokončení linky, kde silou pro celkový pořádek v Košťanech není 

základě veřejnoprávních smluv získávat 
by se měli všichni občané dovolat 24 hodin Městská policie Košťany, ale jsme to my 

značnou část finančních prostředků zpět     
denně. Je potřeba zdůraznit, že telefonní občané. Je důležité, abychom používali tel. 

a tím nezatěžovat rozpočet města.
číslo: 606 743 087 bylo již v minulosti, ale číslo pro rychlé zavolání v případě, že 
nyní  je zařazené do systému přesměrování někdo uvidí nějaký problém. Nesnažte se 
čísel a dovolat byste se měli vždy. Důležité řešit danou situaci sami, můžete se stát               Tomáš Sváda, starosta města

Město Košťany připravilo pro své Pacandové. Podmínkou je trvalý pobyt, 
obyvatele s trvalým pobytem akreditaci věk nad 18 let a mít zaplacené všechny 
na městské oslavy. Akreditace nebude pohledávky města. Termín pro vyzvednutí 
vstupenkou (vstup je volný bezplatný),  je  od  30. května 2014 do 12. června 2014. 
ale bude sloužit jako konzumním lístek, Tímto Vás ještě jednou srdečně zvu    
který si občan může a nemusí zakoupit     na oslavy, které proběhnou v sobotu      
za 20,- Kč. Držitel akreditace obdrží            14. června 2014, vyzvedněte si akreditaci             
3 piva nebo vína a jednu klobásu     a dobře se bavte.
zdarma. Akreditaci si může každý 

 Tomáš Sváda, starosta městavyzvednout na podatelně města u paní 



Na počátku všeho byl dopis starostky domů a 475 obyvatel. Na významném úspěšně odolávali pomaďarštění a téměř 
Košťan nad Turcom, paní Mgr. Anny rozvoji obce se podepsalo zrušení roboty    všichni jsou slovenské národnosti. 
Hlinkové, tehdejšímu starostovi města a cechů v roce 1872. V obci se objevují Dominantou obce je kostel Všech svatých    
Františku Voháňkovi z roku 2008. Košťany různá řemesla, např. mlynář, truhlář, z roku 1786. V obci je základní škola, dvě 
n. T. v té době již 10 let spolupracovaly   k o ž e š n ík, tkalci plátna a koberců. Za první mateřské školy, základní umělecká škola      
s obcí Valaliky, jejíž jedna část nese název republiky zde byl velkostatek, pila, mlýn   a   kulturní dům. Je zde rušný kulturně 
Košťany. Na podzim téhož roku při oslavách a palírna. Za aktivní činnost obyvatel  s p ol eč en s ký   živ ot: každoroční Valalický 
výročí obce Košťany n. T., jejíž součástí bylo v průběhu Slovenského národního jarmark a tradiční běh „Od studničky           
1. mezinárodní setkání nazvané Košťanci povstání byla obec vyznamenána Pamětní k studničce. Od roku 1987 se zde 
se seznamují, představitelé jednotlivých medailí SNP. Obec má velmi hezkou každoročně koná Valalický půlmaraton        
obcí podepsali Smluvu o spolupráci. základní školu a mateřskou školu, kulturní s mezinárodní účastí závodníků a tradiční je 
Představitelé si uvědomili, že vzájemné dům. Aktivně pracuje Sbor dobrovolných i turnaj v kopané o Pohár starosty obce       
vztahy nejde stavět jen na společných hasičů, skupina Slovenského červeného a nově také hokejový turnaj o Putovní 
setkáních delegací. Je třeba zaměřit se také kříže i TJ Tatran (kopaná). Košťanští udržují pohár starosty. Aktivně působí i Klub 
na ty nejmladší. Od roku 2011 se v rámci lidové tradice, jako např. masopustní seniorů, fotbalový klub FC Valaliky a oddíl 
tzv. „Týdnů dětských radostí“ každoročně průvod a stavění máje. Poblíž obce se stolního tenisu Valaliky. Letos v únoru 
organizují pobyty našich dětí v jednotlivých nachází několik lyžařských středisek, např. vydala obec knihu s názvem Obce tvoriace 
obcích. Bylo by dobré, kdyby na tuto tradici Jasenská dolina (4km), Valčianská dolina dnešné Valaliky v rokoch 1918-1938, jehož 
navázali také naši sportovci a hasiči. Letos (6km) a Martinské hole (8km). Na rozloze autorem je místní rodák, historik a učitel 

2na oslavách výročí našeho města opět 6,43 km  žije okolo 1200 obyvatel.  M g r.  M a re k  D an ko  P h D . Starostou obce je 
přivítáme delegace ze slovenských K významným rodákům obce patří Ing. Štefan Petrík.
partnerských obcí. Setkávání se stává knihtiskař Ján Párička (1882-1914), PhDr. 
tradicí. V loňském roce se delegace našeho Andrej Polonec CSc. (1906-1984), který Na závěr chci pochválit Košťanské na 
města zúčastnila oslav 690. výročí první napsal Košťany nad Turcom - národopisna obou stranách hranice za dosavadní 
písemné zmínky v Košťanech nad Turcom. monografie hmotné kultury a života lidu. spolupráci. Především starostku Košťan 
Letošní setkání „Košťanců“ je již páté. Starostkou obce je paní Mgr. Anna nad Turcom paní Mgr. Annu Hlinkovou, 

Hlinková. starostu Valalik Ing. Štefana Petríka, 
Obec Košťany nad Turcom se nachází      bývalého starostu Košťan Františka 

v kraji Žilinském, 4 km od okresního města Obec Valaliky leží v košické nížině, asi Voháňku, kteří stáli u zrodu spolupráce. 
Martin. Obec se poprvé připomíná roku 10 km jižně od Košic. Na celkové rozloze   Oni a současný starosta Košťan Tomáš 

21323 jako „villa Coschan“, v dalších letech 8,6 km  žije v současnosti 4155 obyvatel. Sváda, místostarosta Jaroslav Trsek             
Koschan (1456), Kosczany (1553), První písemná zmínka o obci pochází z roku a ředitelé základních škol Mgr. Milan 
Kosstyán, Kostany (1773) Košťany (1920); 1248 s původním názvem Kokšov. Kolem Sanitrik, Mgr. Jana Chvojková a Mgr. 
maďarsky Kostyán. Nynější jméno obce roku 1427 došlo k rozdělení obce na čtyři Katarína Sýkorová vytvořili dobré pod-
Košťany nad Turcom bylo zavedené v roce samostatné vsi (v místním nářečí valaliky = mínky pro spolupráci a jsou zárukou 
1927. Historie obce je spojena s různými dědinky): Buzice, Bernátovce, Všech- budoucnosti „Košťanců“. Přejme si, aby se 
vlastníky panství.  Hlavní činností  svätých a Košťany. K opětovnému spojení spolupráce i nadále rozvíjela a aby vznikala 
obyvatelstva v 18. a 19. století bylo těchto obcí došlo až v roce 1960 s názvem další nová přátelství.
zemědělství. V roce 1828 měla obec 55 Valaliky. Obyvatelé obce v minulosti František Pelz

Opravený zámeček - kaštiel v Košťanech n.T.

 Den kapusty-Valalická krojovaná paráda v Kulturním domě

Stavění máje v Košťanech n.T.



Košťanští farníci patřili celá staletí pod Pűschel Christinu Grumbtovou, v roce jsou Verneřice (1643, 1663), dnes již 
jeníkovský kostel, jehož správu zajišťovali   1654 tentýž ovdovělý muž Annu zaniklé Dřevoruby (1674), Újezdeček 
v 17. a 18. století cisterciáčtí mniši z kláš- Wanckeovou, 1652 Georg Schmidt (1682), Cínovec (1681), horní město Hrob 
tera v Oseku, mezi nimi například  i barokní Susannu  Hinckeovou, 1654 Andreas (1640, 1645) atd. Jen výjimečně mohl být 
spisovatel, autor modlitebních knih a ctitel Venus Barbaru Trögnerovou, 1655 Mathes uzavírán přeshraniční sňatek, protože 
Panny Marie P. Friedrich Mibes (1657- Neuber Catharinu Freibergerovou,  1675 České království bylo v této době katolické, 
1722), jenž také za svého jeníkovského Martin König Annu Maria Hűligovou, 1677 zatímco sousední Sasko luteránské. Přesto 
působení spojoval životy košťanských Hans Köhler Elisabeth Jungnickelovou, se v roce 1656 Michel Krűhner ze saského 
novomanželů při církevním obřadu. 1680 Hans Kohl Justinu Rudolfovou,  G e is ingu oženil s Rosinou, dcerou Jacoba 
Proslulý Zikmund Winter (1846-1912) ve 1681 Sebastian Obermayer Christinu Grumbta z Košťan.
své kulturněhistorické studii „Námluvy  B e hr o vo u, 1681 Georg Neuber Katharinu Církevní sňatek byl však ve starých 
a svatby staročeské“ napsal o církevním Schmidtovou atd. Ve všech těchto pří- dobách provázen také řadou lidových 
sňatku v dávných Čechách to, co určitě padech tedy pocházel ženich i nevěsta   zv y k ů,   o  nich však bohužel nemáme ze 
platilo i pro Košťany (respektive Jeníkov)    z  K ošťan. Z matriky oddaných jeníkovského starých Košťan (17. a 18. století) žádné 
v období raného novověku: „Obřad kostela lze také zjistit s jakými jinými zprávy. Až v roce 1871 etnograf Karl 
chrámový byl dle katolické agendy i všech vesnicemi udržovaly při uzavírání sňatků Schaffer ve své studii „Die Bauernhochzeit 
ostatních jinověreckých agend křes- Košťany nejužší styky. Možná nepřekvapí, in der Gegend um Ossegg“ (Selská svatba    
ťanských v Čechách jádrem svým stejný. že nejčastěji se objevuje Střelná a to v okolí Oseka) popisuje některé svatební 
Tím jádrem byla dotázka, béře-li sobě přesto, že patřila  k jinému panství než zvyky, jež snad přetrvaly z dob raného 
jeden druhého dobrovolně a nemá-li s jinou Košťany. K uzavření sňatku museli mít novověku a  mohly  být  s  ve lkou 
osobou slibů manželských. Potom podali proto poddaní snoubenci povolení od své pravděpodobností v okolí Oseka i Košťan 
sobě snoubenci ruce a slíbili sobě slovy světské vrchnosti (bílinských Lobkoviců  o b do b né, vzhledem k relativní geografické 
obšírnými, jež kněz předříkával, že spolu do a  duchcovských Valdštejnů). V roce 1642  blízkosti obou lokalit i vzhledem k tomu, že 
smrti pobudou. Na spojené ruce přiložil si vzal Martin Wiedemann ze Střelné Marii duchovní správu zajišťovali na obou 
kněz štolu a tím stvrdil snětí manželské na Šilhanovou z Košťan, v roce 1666 Johann místech osečtí cisterciáci. Schaffer mimo 
vždy“. Jungnickel z Košťan Elisabeth Wiede- jiné píše, že sňatek probíhal v dopoledních 

Košťanští obyvatelé uzavírali sňatky  m a n no v ou ze Střelné, v roce 1671 Georg hodinách některého všedního dne, nikdy    
v jeníkovském kostele nejčastěji mezi Rudolf z Košťan Justinu Wiedemannovou v neděli nebo o svátku. Při cestě z kostela se 
sebou a nehledali si většinou svého ze Střelné, v roce 1672 se oženil Michael výskalo a střílelo na počest snoubenců        
životního partnera mimo Košťany. Příkladů Mende ze Střelné s Katharinou Kadenovou a sledovalo se počasí, podle kterého se 
ze starých matričních záznamů máme z Košťan. Další vesnice, ze kterých věštila budoucnost manželského soužití.
řadu, např. v roce 1648 si bral Christoph pocházeli partneři košťanských obyvatel, PhDr. Jiří Wolf 

Druhé kolo „Týdne dětských Do třetice – vloni jsme poznávali krásy 

radostí“, kterého se účastní vždy 10 dětí městečka Valaliky. Program byl opět 

z naší základní školy a děti ze dvou úžasný. Výlet do Vysokých Tater stál 

partnerských slovenských - Základní opravdu za to. ZŠ Valaliky slavila právě 

školy v Košťanech nad Turcom  50 .  vý ro č í a  t ak é  m y  j sm e  s e podíleli 

a Základní školy Valaliky – Košťany, se malým, ale krásným dílem na těchto 

stalo skutečností. Naše spolupráce oslavách na akademii. Závěrečný duet 

začala před čtyřmi lety, tehdy se zazpívala Ráchel Macháčková se svou 

uskutečnilo první setkání v Košťanech slovenskou spolužačkou a vysloužily si 

nad Turcom. Bylo to krásné, libovaly si velké ovace. Jsme rádi, že tato spo-

děti které poznávaly slovenské spolu- lupráce bude i nadále pokračovat, 

žáky, slovenskou kulturu, odlišnosti stane se z ní tradice. To vše je možné jen 

jazyka a nádherné prostředí Turca. Nás- za podpory všech tří škol a jejich 

ledujícího roku se setkání uskutečnilo  z ř izovatelů. Městským samosprávám – 

u nás v Košťanech. I my jsme měli co vedením měst patří náš dík za podporu, 

nabídnout našim slovenským kama- kterou této krásné tradici věnují. A proč 

rádům. Byl pro ně připraven náročný druhé kolo? Koncem května se usku-

program poznávání okolí, návštěva tečnilo další střetnutí dětí v rámci 

Hřenska i Prahy. Úspěšná byla i olym- „Týdne dětských radostí“, tentokrát        

piáda.  Na stupních vítězů se střídaly v Košťanech nad Turcom. 

téměř pravidelně české i slovenské děti. M.Sanitrik, ředitel ZŠ Košťany



Pomalu se nám blíží konec školního roku   
a všichni žáci, kteří se v letošním roce hlásili 
na střední školy a učiliště, byli přijati. 
Rozhodování teď padlo na bedra žáků           
8. ročníku. Abychom jim jejich rozhodování 
trochu usnadnili, vyrazili jsme v pondělí     
19. května 2014 na Úřad práce v Teplicích. 
Každoročně mají pro nás připravené 
povídání o funkci samotného úřadu práce     
a hlavně nás seznámí s jednotlivými obory, 
které jsou v současné době nejvíce 
zaměstnavateli požadovány. Každý žák měl   
o své budoucnosti vlastní představy, někteří 
se ve svých plánech více vzdálili od reálného 
života. Pracovnice úřadu práce se ze všech sil 
snažila, ujasnit dětem, jaká je opravdová 
realita v životě zaměstnance. Teď už bude 
jejich rozhodování spočívat na žácích 
samotných, na jejich rodičích a na také na 
jednotlivých vyučujících. Uvidíme, kam je 
jejich rozhodnutí v příštím roce zavedou.

Mgr. Jana Lichtenbergová

Opět, jako každý rok se v Městské tedy komisaři Vrťapkovi. Děti dostaly roce bude probíhat z pátku na sobotu 
knihovně a klubu Domino konala „Noc placku s Vrťapkou a detektivní průkaz. (20. - 21. června), kdy děti budou moci 
s Andersenem“. Letošní rok vyšel Rozdělily se do skupin podle hodností  přespat v knihovně a ponořit se do 
termín zázračné noci na 4. – 5. dubna    a začaly řešit krádeže, které si pro ně honby za diamanty. 
a patronem večera byl komisař Vrťapka připravil. Večer jsme ukončili Během letních prázdnin mohou 
Vrťapka. Děti čekala cesta po stopách promítáním filmu. Ráno jsme se rodiče přihlásit děti na příměstské 
H. CH. Andersena, na které je čekalo nasnídali, všichni účastníci dostali tábory:
několik otázek, zaměřených na život diplom a pomalu jsme se vydali do 7. 7. – 12. 7.: Dobrodružství s Robinem 
spisovatele. Po zdolání cesty jsme si svých domovů. Hoodem
opekli společně buřtíky a pokračovali    Dne 9. května proběhla v knihovně 28. 7. – 1. 8.: Asterix a Obelix
v hledání pokladu Andersena. Přečetli beseda s panem Kohoutem, který 18. 8. – 22. 8.: Léto ve znamení magiejsme si úryvek z knihy Sněhová napsal knihu „Jsem hazardní hráč aneb 

Již během června se děti mohou královna a děti už malovaly. Všechny zpověď gamblera“. Vyprávěl svůj 
přihlašovat na zájmové útvary pro obrázky jsme si pověsili na nástěnku     životní příběh a zazpíval i několik písní. 
školní rok 2014/2015. a 3 nejhezčí byly odměněny. Zbytek Poslední akce v letošním školním 

večera jsme věnovali patronovi noci, 

Bc. Anna Honsová



Počátkem dubna letošního roku začala v okrese Teplice klienti platí pouze za sa-
poskytovat své služby taxi  „Novodobá sanitka”. Novodobá Sanitka motnou přepravu a naše 
funguje téměř dva roky, velice rychle se rozšiřuje a za necelých    c e n y  jsou pro klienty velmi 
8 měsíců má již 19 poboček po ČR. Několikrát jsme se objevili v TV   příznivé. 
v hlavních zprávách, vyskytujeme se velmi často v novinách             Nabízíme také službu 
a časopisech, jako jsou například: Lidové noviny, Moravskoslezský Senior taxi a Senior servis.    
deník, MF Dnes, Katka, Vlasta, Elle, Sedmička, Bydlení, Claudia, V rámci této služby naše 
Aha Tv, Chvilka pro Tebe a mnoho dalších. Spolupracují s námi klienty přepravíme kamkoliv
nemocnice a zdravotnická zařízení po celé ČR. Taktéž vedení měst  potřebují a poskytneme jim asistenci.  Dopravíme Vás na nákupy 
a obcí tento projekt podporuje, či se mu snaží pomáhat dotačně.  (včetně doprovodu a pomoci řidiče), odvezeme Vás na úřady, za 

 Naší hlavní náplní je přeprava nemocných, kteří nemají nárok přáteli, za rodinou, na výlety….
na poskytnutí dopravy sanitním vozidlem.  Mnoho starších              Jedná se o přepravu pohodlnými klimatizovanými osobními 
a nemocných občanů stále řeší situaci, jak se dopravit ke svým vozy s možností využití berlí a invalidního vozíku. Během přepravy 
praktickým či odborným lékařům. Nemají vlastní dopravní na delších trasách nabízíme klientům i malé občerstvení.  Přepravu 
prostředek a rodina je v dnešní hektické a uspěchané době zajišťují řidiči záchranné služby, od nichž můžete očekávat 
pracovně vytížena.  Proto jsme se rozhodli přijít se službou profesionální a nadstandardní přístup. Jejich hlavním cílem je, aby 
přepravy, pomoci a doprovodu k lékařům, do lázní, na rehabilitace se klienti cítili během přepravy dobře a bezpečně a aby naše služby 
atd.  Naše klienty vyzvedáváme v bytě či v ordinaci, doprovázíme považovali za přínos a pomoc.
je, pomáháme jim s vyřizováním formalit u lékařů a v případě 

Službu poskytujeme každý všední den od 6-16hod., ale po potřeby jim vyzvedáváme léky.  Za tyto služby si nic neúčtujeme,
předchozí domluvě s klientem jezdíme kdykoliv, včetně víkendů. 
Kontakt na nás: 605 952 202.

Navštivte naše internetové stránky www.novodobasanitka.cz 
a zkuste využít naše služby. Budeme se na Vás těšit!  

Sháním rodinný dům se zahradou v Košťanech            
a okolí. Připadně pozemek k výstavbě. 

Tel. 730 174 711

Z pátku 4. dubna na sobotu 5. dubna se      opatřili část dřeva. Pan ředitel obětavě taraly šikovné maminky, se všichni shodli, 

v našem městě pod vedením paní pomáhal s opékáním vuřtů (a vlastních že se již těší na to, co nám akce přinese 

vychovatelky ŠD Jany Morkesové a nově       příští rok.            Mgr. Kateřina Fridrichováprstů). Aby však bylo co opékat, museli

i paní učitelky Kateřiny Fridrichové konala čtenáři absolvovat cestu 

dětmi netrpělivě očekávaná akce Noc          za pokladem, kterou 

s Andersenem. Přes to, že se toto již téměř pedagogům vydatně 

tradiční nocování konalo po šesté, letos pomáhali připravit vy-

mělo minimálně v jednom ohledu nalézaví rodiče se smys-

premiéru …. uskutečnilo se totiž přímo ve lem pro humor. Když 

škole. Děti tak mohly po krátké besedě        všichni účastníci prošli 

o dánském pohádkáři a pohádkových ještě stezkou odvahy, 

knížkách využívat nejen školní knihovnu      vyslechli pohádku z knihy 

s množstvím knih a přístupem k internetu, Vendulka a drak, a byli 

ale i kuchyňku, kde si samy upekly druhou rádi, že se mohou svalit 

večeři. Na dvoře jim pan školník připravil do ,,pelíšků''. Při sladké 

perfektní táborák, na který si žáčci sami snídani, o kterou sepos-

Nikdy jsem si nemyslel, že bych i já mohl fyzickou kondici.   O cvičení je velký zájem, a odkládané opravy provedly, bych chtěl já i 
přispět svým článkem do Košťanského ale prostředí a podmínky byly dost všichni, kteří vzpěračský oddíl a vzpírárnu 
zpravodaje. Podle známého rčení „Nikdy nedůstojné. Stará netěsnící okna, která se navštěvují, poděkovat hlavně panu 
neříkej nikdy“ ale došlo i na mně a věřte, že nedala otevírat, strop, který nám padal na starostovi Svádovi, který má největší podíl 
to dělám velmi rád. hlavu, to vše hraničilo s úrazem. Přesto, že na provedení oprav. Dnes, po mnoha 

se v bývalé škole, kde je vzpírárna, letech marné snahy, konečně cvičíme          Léta pracuji s dětmi ve vzpěračském 
vyměňovala stará okna za plastová, na nás v hezkém a hlavně bezpečném prostředí. oddíle, kde začínáme mít dobré výsledky. 
se (i přes stálé urgence) nějak zapomínalo. Ještě jednou moc děkujeme!Mimo dětí k nám dochází mnoho občanů 

našeho města, kteří zde zvyšují svoji Za to, že se tak dlouho očekávané          Pavel Sobotka
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Aubrechtová Gertruda 94 
Lefebvre Georgette 90
Loudová Aloisie 88
Hrabáková Hana 85
Kopřiva Karel 85
Kuljová Věra 84
Müllerová Anna 80
Prášková Milena 75
Krupa Václav 75
Illešová Helena 70    
Kopřivová Soňa 70    
Vacková Hana 70    
Čermák Jiří 70

Barková Marie 94   
Koštoval Miroslav 85   
Tvrdíková Jarmila 84   
Kytková Jaroslava 83   
Hufová Anna 82   
Vojířová Herta 82   
Frank Jiří 75   
Steinzová Květoslava 70   
Vachudová Božena 70   
Nikodýmová Annelie 70

Eichler Miroslav 85
Plesnivý Eduard 85 
Krušková Soňa 84
Jakešová Alžběta 84 
Cihlář Josef 83
Jenčová Vlasta 83
Ciprian Jiří 80
Suková Helena 75
Chárová Ludmila 75
Redlichová Alžběta 75
Fričlová Veronika 75
Šebková Anna 75
Balog Karol 70
Nietsch Stanislav 70
Erbenová Daniela 70

Nejen pro pamětníky starých Košťan. Poznali jste? Hotel 
Adler na tehdejším Tržním náměstí (nyní Náměstí Míru), 

pohlednice z přelomu 19. a 20. stol. Archiv Ing. Zdeňka Zíchy.




