K událostem, které proběhly na posledním
zastupitelstvu jsem se již několikrát vyjadřoval, naposledy
na webu www.nasekostany.cz, kde je vše podrobně
vysvětleno a nechtěl bych se k tomu znova vracet. Myslím, že
většinu občanů bude zajímat hlavně co město čeká v roce
2012.
Nejprve k dotacím. Město za poslední 3 měsíce
požádalo o 4 dotace v celkové hodnotě cca 3.000.000,- Kč,
a to na dětské hřiště SAB, čistící komunální stroj ( sníh, tráva,
prach), a 2 dotace do knihovny. V současné době město
připravuje dotaci na ozelenění města (park, travnaté plochy,
lavičky, atd.) a pokoušíme se sehnat dotační titul na
rekonstrukci starého kina (situaci komplikuje, že kino není
v provozu). Tyto dvě poslední dotace by mohly být v celkové
výši 3-5 mil. Kč. Rekonstrukci kina bychom rádi zahájili
letos v létě, statické posudky se již zpracovávají, pouze
čekáme na další paré projektu, který je již několik let hotový,
pouze ho město nemá.
Druhou častou otázkou je Městská Policie
v Košťanech. Košťany dnes stojí před podpisem
veřejnoprávních smluv s Obcí Jeníkov a Městem Hrob. Obě
tyto smlouvy zajistí městu finanční příspěvek na pořízení
radaru pro měření rychlosti. Při provozu radaru věřím, že se
v Košťanech přestane jezdit jako o závod a přispěje to
k plynulosti provozu. Co budeme tvrdě vyžadovat je měření
na místech, kde s rychlostí jsou velké problémy, kde děti
chodí do školy, v kopci ve Staré Střelné, atd. Určitě se nebude
měřit u výjezdů z obce apod., kde již nejde o bezpečnost, ale
jenom o výběr pokut - a to je nepřijatelné! Samozřejmě
měření bude probíhat (po podpisu veřejnoprávní smlouvy)
i v Hrobě, Jeníkově a Oldřichově.
Sběrný dvůr je jedním z dalších témat. Letos z jara
budou mít možnost zastupitelé odsouhlasit vybudování

sběrného místa. Několik let je snaha sběrný dvůr otevřít, tak
věřím, že letos se to konečně podaří. O podrobnosti,
provozní době, místě a dalších provozních věcech, budete
včas informováni.
VPP. Změnou v provozování VPP vláda udělala čáru
přes rozpočet mnoha městům. Dnes je pořízení VPP
podmíněno veřejnou službou (VS), a to v poměru cca 5 VPP
na 20-40 pracovníků VS. Nikdo již neřekl, že při absenci VS
město bude doplácet na každého pracovníka VPP cca 4.700,Kč měsíčně. Pokud si však VS zřídíme, budeme přesto
doplácet na každého pracovníka VPP cca 2.000,- Kč
měsíčně, k tomu budeme ještě platit všechny náklady na VS
kromě pojištění (to bude ÚP částečně refundovat). Druhou
věc o které nikdo nemluví je, kdo se o VS bude starat po
uplynutí VPP, neboť ty jsou jenom do konce června. Pravda
je, že bychom mohli mít jednoho koordinátora, ale neumím si
představit, jak bude vozit 20 lidí do Střelné, otázka je kolik
jich dostaneme na určitý den, a hlavně, jak vedle sebe bude
dělat pracovník VPP za 9.000,- Kč čistého a pracovník VS za
0,- Kč čistého za měsíc. Město dále čeká nejspíš soudní spor s
firmou HAVI, s.r.o. o doplacení faktur. V současné době
čekáme na převedení 12.000.000,- Kč úvěru na účet města,
ale bohužel tím to nekončí. Rada Města vytvořila skupinu,
která se pokusí překontrolovat většinu prostavěných či
neprostavěných věcí - faktur na 3BD a spolu se soudním
znalcem se připravit na případný soudní spor. Věřím, že
firmy budou rozumné a pochopí, že soudní spor neprospěje
nikomu. Město má zájem zaplatit, ale jenom za věci, které si
objednalo a které se prostavěly.
Závěrem bych rád řekl, že věřím, že ze současné situace
nebudou těžit jednotlivci, ale nakonec z ní bude profitovat
město.
Tomáš Sváda, místostarosta města

Nedávno jsme se potýkali s problémy způsobenými
mrazivým počasím, ale postupně se nám dařilo uvedené
problémy vyřešit Správa budov a zařízení města Košťany se
musela též věnovat spolupráci s odhadcem a bankou při
zajišťování podkladů nutných k získání úvěru na
dofinancování stavby tří bytových domů v Lidické ulici pro
město Košťany.

rekonstrukci nebytových prostor se podílela (i když ne přímo
finančně) rovněž Správa budov a zařízení města Košťany.

Zároveň řešíme, spolu s vedením města, oprávněné
reklamace na kvalitu stavebních prací a vybavení bytů ze
strany nájemců některých bytů v nové výstavbě v Lidické
ulici.
22. února 2012 byl díky pochopení vedení města Košťany
zprovozněn Klub seniorů ve Střelné 217 - bývalá škola. Na

Přesto, že letošní rok je vzhledem k omezeným finančním
zdrojům kritický, provádí se průběžně výměna oken podle
pořadí žadatelů, kterých evidujeme už celkem asi 110
(včetně již provedených výměn oken), dále se realizují práce
spojené s revizemi odborných firem a opravy havarijních
stavů.
Jménem svým a ostatních spolupracovníků Správy budov
a zařízení města Košťany Vám přeji příjemné prožití
následujících Velikonočních svátků .
Ing. Ladislav Novák, ředitel

Městská policie Košťany vykonává
svou činnost v rozsahu stanoveném
zákonem o obecní policii, zejména na
úseku zajišťování veřejného pořádku na
celém území města a v jeho částech
vlastními silami a prostředky. Přestože
nemá žádnou zákonnou možnost
jakýmkoliv způsobem se podílet na
vyšetřování a objasňování trestné činnosti,
působí v tomto směru preventivně. Do
dubna 2011 vykonávala službu v počtu
3 strážníků. Po výběrovém řízení byla
posílena o dalšího strážníka.
Za loňský rok bylo městskými
strážníky řešeno 565 přestupků, z toho 298
v dopravě. Bylo uloženo 18 blokových
pokut ve výši 8.500,- Kč, 7 podezření ze
spáchání přestupků bylo předáno
příslušnému správnímu orgánu obce
s rozšířenou působností a zbylých 273
méně závažných přestupků bylo řešeno
domluvou. Dále bylo řešeno 267 přestupků
na úseku občanského soužití, přestupků
proti veřejnému pořádku, přestupků na
úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomániemi a majetkové přestupky.
Z toho ve 20 případech byla na místě
uložena bloková pokuta ve výši 14.100,Kč, 22 přestupků předáno příslušnému
správnímu orgánu a 225 řešeno domluvou.
Přestupky týkající se především
občanského soužití snaží strážníci řešit
zklidněním vzniklé situace a smírem mezi
jednotlivými účastníky.
Městská policie úzce spolupracuje
s Policií ČR OO Dubí, SKPV Teplice
a Celní správou. Patnáct případů, kdy bylo
podezření ze spáchání trestného činu, bylo
předáno Policii ČR. Bylo zadrženo

22 pachatelů trestné činnosti a nalezeno
6 odcizených vozidel. Jako příklad uvádím:
? zadržení pachatelů při krádeži ropných
produktů. Pachatelé na místo činu přijeli
v kradeném vozidle VW Transportér, který
předtím odcizili v Ústí n. Labem;
? zadržení pachatelů v odcizeném vozidle
Ford Transit v hodnotě 730 tis. Kč,
odcizeného ve Rtyni n. Bílinou;
? zadržení dvou mužů, vezoucích na kárce
spojnice a zarážky z vagonů, atd.
Policii ČR a SKPV bylo předáno
dalších 32 poznatků o možných pachatelích
trestné činnosti. MP zadržela 5 celostátně
hledaných osob a předvedla na PČR OO
Dubí dalších 19 osob. V šesti případech
byla strážníky MP poskytnuta první
pomoc.
MP Košťany spolupracuje i s okolními městskými policiemi, sbory
dobrovolných hasičů, HZS, technickými
úseky měst a jsou též v kontaktu s terénními
pracovníky K - centra. V roce 2011
strážníci asistovali ve 12 případech při
požáru, ve 2 případech hlídka požár uhasila
před příjezdem hasičů. Ve 4 případech
zajišťovali místo dopravní nehody a v 38
případech vraceli majitelům nalezené
doklady, peněženky a klíče. Strážníci v 6
případech, na požádání Okresního soudu
Teplice, asistovali při výkonu soudního
rozhodnutí. Podílejí se také na doručování
obsílek určených do vlastních rukou a to
především v případech, kdy se dotyčnému
nedaří obsílku doručit standardním
způsobem, a na vybírání místních poplatků
ze psů a užívání veřejného prostranství.
Monitorujeme také černé skládky
(v současné době 10), odhalení osoby jež se
tohoto protiprávního jednání dopouští je

Košťany

velmi obtížné. Nicméně se nám podařilo
zjistit dvě osoby, které se na vzniku černých
skládek podílely. Zjistili jsme a následně se
podíleli na odstranění 11 autovraků
z místních komunikací. Strážníci při
ranních směnách dohlíží na žáky při cestě
do školy a podílejí se na zajišťování
bezpečnosti a pořádku na kulturních
akcích, pořádaných v lokalitě města.
V průběhu roku 2011 jsme se
opakovaně zaměřili na kontrolu požívání
alkoholu jak účastníky silničního provozu
tak i mladistvých a následně hostinských
a restauračních zařízení. Ve spolupráci se
státní policií byly v podvečerních hodinách
zkontrolovány všechny restaurace
a hostince na území města. V namátkových
kontrolách budeme i nadále pokračovat.
Strážníci kontrolovali také dodržování
obecně závazné vyhlášky o zákazu
požívání alkoholických nápojů na
veřejnosti. Zaměřujeme se rovněž na
kouření tabákových výrobků u dětí
a mladistvých a na zastávkách autobusů,
před budovami školských zařízení a při
cestě do nich. Přes nelibost některých
občanů i zastupitelů však musím upozornit,
že žádný zákon nezakazuje dítěti nebo
mladistvé osobě samotné požití
alkoholického nebo tabákového výrobku.
Zakázán je pouze samotný prodej nebo
podání těchto výrobků osobám mladším
18 let.
Strážníci MP zajišťují služby ve
městě převážně v době od 6,30 do 23,00
hodin, kdy je statisticky páchán nejvyšší
počet přestupků. O víkendech vykonávají
noční službu.
Martin Pažin,
vedoucí strážník MP

rok 2010
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Přistěhovaní

94

211

Odstěhovaní

77
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Narození

33
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3 015

Počet sňatků v Košťanech
Celkový počet obyvatel
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Po třech letech se spolupráce košťanských měst
(Košťany v Čechách, Košťany nad Turcom a ValalikyKošťany na Slovensku) rozvinula také v oblasti školství.
Na přelomu května a června 2011 bylo pozváno 10 dětí
naší základní školy na „Týždeň detských radostí“ do Košťan
nad Turcom. Zájem našich dětí o tuto akci vysoce převyšoval
počet zmíněných 10 míst. Dne 30. května 2011 se tedy deset
našich dětí v doprovodu dvou pedagogických pracovníků
vydalo na desetihodinovou cestu nočním expresem. Pro
některé z nich to byla první cesta na Slovensko v životě a tedy
velké dobrodružství. Po příjezdu a ubytování čekalo na děti
opravdu nabitých 5 dní. Jedna akce střídala druhou. Děti
poznávaly slovenskou kulturu, tradiční slovenská řemesla,
folklór i historii. Navštívili jsme největší národopisnou
expozici v přírodě – Múzeum slovenskej dediny, řezbářskou
dílnu a výrobnu perníčků, kde si děti mohly vše samy
vyzkoušet pod vedením opravdu zdatných řemeslníků.

Velkým zážitkem byl celodenní výlet na Donovaly –
Habakuky, což je dětský svět a říše pohádek. Děti zde v hrané
podobě viděly některé ze slovenských pohádek, kterých byly
zároveň přímými účastníky. Velmi příjemné bylo i poznávání
se se slovenskými vrstevníky. Všichni se o nás starali a učili
se navzájem rozdíly mezi češtinou a slovenštinou, což bylo
často velmi zábavné. Celá akce byla opravdu velmi
vydařená. Některé děti si stále dopisují a těší se na další
setkávání.
Letos v květnu by se další střetnutí dětí mělo uskutečnit
na naší základní škole. Mělo by nás navštívit dvacet dětí ze
slovenských škol. Věřím, že i my jim máme co ukázat.
S přípravou jsem již se svými kolegyněmi a kolegy začal.
Celá akce bude finančně náročná, a tak mě velice potěšilo, že
někteří rodiče sami nabídli finanční pomoc k podpoře této
úspěšně se rozvíjející spolupráce.
Mgr. Milan Sanitrik

Dne 29. května 2011 se vypravilo 10 žáků naší základní
školy na Slovensko, za doprovodu pana ředitele a výchovné
poradkyně. Naše cesta vlakem trvala okolo 11 hodin, byli
jsme rozděleni do dvou kupé, cesta probíhala velmi klidně.
Okolo osmé hodiny ranní jsme dorazili do města Martin, kde
si nás vyzvedli naši hostitelé.
V 9 hodin jsme se všichni ubytovali a šli jsme se nasnídat.
Po výborné snídani dorazila druhá skupina dětí - z Košťan
Valalik. Po krátkém seznámení a obědě jsme se vydali na
procházku po okolí, cílem cesty byl místní skanzen. Skanzen
nás velice zaujal, ale bylo takové vedro, že jsme uvítali, když
jsme mohli jít zpátky lesní cestou ve stínu.
Po procházce nás čekal seznamovací večírek, na kterém
jsme se seznámili se všemi účastníky výměnného pobytu.
V dalších dnech nás čekaly různé zajímavé akce, jako třeba
výlet do aquaparku, oslava dětského dne ve městě Martin,
taneční vystoupení.
Výlet do aquaparku se vydařil. Bohužel nám příliš

nepřálo počasí, naštěstí aquapark byl krytý. A všichni jsme se
vyřádili na různých vodních atrakcích. Taneční vystoupení
ve městě Martin bylo fascinující. Město Martin jsme
navštívili opět také odpoledne, kdy jsme si sami prošli
nákupní zónu a poté jsme zavítali do místní hvězdárny.
Další dny jsme měli program velmi různorodý, například
jsme se zúčastnili výuky v jednotlivých třídách místní
základní školy. Navštívili jsme pohádkovou zemi a spousty
dalších zajímavých míst. I když pobyt trval jen krátce,
vzpomínek nám zůstalo mnoho. Nejhezčí vzpomínku máme
asi všichni na večerní karneval.
Výlet na Slovensko nás celkově velmi zaujal, slovenská
pohostinnost byla bezchybná. Kromě krásných zážitků jsme
si domů odvezli i srdce plné nových a milých přátel.
Těšíme se, až se s nimi opět setkáme při jejich
plánovaném květnovém příjezdu…
Žáci ZŠ Košťany

V minulém školním roce se mateřské školy potýkaly s nedostatkem míst. Do 1. třídy ZŠ odcházelo pouze 11 dětí z MŠ
Košťany a 5 dětí z MŠ Motýlek. U zápisu do MŠ Košťany bylo podáno 46 žádostí.
Protože na zřízení další třídy v půdních prostorách MŠ Košťany nebyly dlouhodobě finance, zrekonstruovalo město
finančně méně nákladné prostory v MŠ Motýlek. Kapacita se tak zvýšila o 25 míst.
V letošním roce odchází do 1.třídy přibližně 30 dětí z obou MŠ a tak šance pro přijetí je větší.
S nedostatkem míst v MŠ se v posledních letech nepotýkalo jen naše město. A tak se stávalo pravidlem, že kromě dětí
předškolního věku, které jsou upřednostňovány ze zákona byly upřednostňovány i děti pracujících rodičů, kteří si tato místa
začali vymáhat. Dle kriterií, které si každá škola k přijímání dětí stanoví, lze k tomuto faktu přihlédnout.
ALE, právo na předškolní vzdělávání mají ze zákona všechny děti!

Citát : ombudsman P.Varvařovský
,, Předškolní vzdělávání je veřejný statek, a proto s ním ředitel/ředitelka MŠ nemá nakládat jako s prostředkem pro
podporu nebo zvýhodnění jistých skupin, jejichž (pracovní) činnost
pokládá on sám/sama za prospěšnější pro společnost.“
řed. MŠ Košťany J.Novotná

STALO SE PŘED 90 LETY – ROKU 1922:
- začátek roku byl ve znamení dělnických stávek. 2. února
1922 vypukla na teplickém okrese všeobecná stávka horníků za
zvýšení mezd. V důsledku nedostatku uhlí všechny zdejší sklárny
zastavily práci a propustily na 7 dní všechny dělníky. 13. března
1922 vypukla všeobecná stávka sklářů. Dělníci požadovali zvýšení
mezd; organizátoři stávky a nejradikálnější stávkující byli
propuštěni z práce. Četnická stanice musela být během stávky,
která trvala až do 6. dubna, posílena o 11 četníků.
- Při „divokém“ dolování na dole Karel bylo 18. února 1922
zasypáno 5 osob, z nichž se podařilo tři zachránit. Dvě děti,
šestnáctiletý František Bachofner a jeho sestra čtrnáctiletá Marie
Bachofnerová, byly zasypány a rozmačkány 30m dlouhou a 4m
vysokou uhelnou stěnou. U této katastrofy se shromáždilo kolem
500 osob; přihlížející však přivolaní četníci rozehnali.
- 27. srpna 1922 obdrželi všichni skláři z košťanských
skláren a s nimi i skláři okresu Teplice výpověď. Bez práce se tak
najednou ocitlo 5.000 sklářů. Majitelé skláren to zdůvodňovali tím,
že stoupla hodnota koruny a pro vývoz do ciziny se výrobky staly

V Městské knihovně je čtenářům k dispozici celkem 3.156 knih,
z toho 2.096 svazků beletrie a 424 svazků naučné literatury pro
dospělé a dále 566 svazků beletrie a 70 svazků naučné literatury pro
mládež. V uplynulém roce bylo zaregistrováno 175 čtenářů – 105
dospělých a 70 dětí. Počet čtenářů se díky přistěhování nových
obyvatel do bytových domů v Lidické ulici za poslední období mírně
zvýšil (o 15). Zásluhu na zvýšení počtu čtenářů mají i „Projektové
dny“, pořádané ZŠ Košťany pro žáky 1. stupně.
Kromě řádně registrovaných knih je v archivu knihovny k
dispozici také celá řada svazků různých žánrů. Archiv, který se díky
darům občanů rozšiřuje, chceme v letošním roce zpřístupnit
veřejnosti. Činnost knihovny je tradičně zaměřena na práci s dětmi a
mládeží a prostory knihovny využívají i dospělí, zejména členové
Klubu seniorů. Pořádáme zde přednášky a besedy, výstavy dětských
výtvarných prací, ale i výstavy z činnosti našich spoluobčanů.
Úspěšná byla např. výstava zápalkových nálepek z různých
exotických zemí od košťanského sběratele pana Rittiga. Je škoda, že
prostory knihovny jsou celkem malé a není zde možnost uskutečnit
větší projekty. Ale co není, může být a snad se v brzké budoucnosti
něčeho zajímavého dočkáme. To určitě přivítají i členové dětského
kroužku Domino, který prostory knihovny rovněž využívá a pod
vedením Lenky Štikové svou činnost zde stále rozšiřuje. Domino by
si určitě zasloužilo vlastní prostory.
Internet je v knihovně pro občany zdarma a tuto službu využilo
vloni 137 zájemců, kteří zde strávili 170 hodin. Město Košťany
zažádal u MK ČR o grant na tři nové počítače s jejichž pomocí by se
mohly internetové služby rozšířit. O dění v knihovně se můžete
dozvědět více na webových stránkách knihovny (www. knihovna
kostany.cz), které v loňském roce navštívilo celkem 4.565 zájemců.
A ještě jeden statistický údaj: v roce 2011 prošlo knihovnou, kromě
pravidelných čtenářů, více než 2.100 dětských a dospělých
návštěvníků, kteří zde prohlédli 15 výstav dětských prací, 4 výstavy
z činnosti dospělých, zúčastnit se několika besed a přednášek atd.
Je našim zájmem služby knihovny nadále rozšiřovat
a zkvalitňovat. Otvírací doba knihovny bude vždy ve čtvrtek
prodloužena do 18 hodin, aby knihovnu mohli navštívit i občané
vracející se z práce až v pozdější době. Na závěr bych chtěl
poděkovat za přízeň zřizovateli, Městu Košťany, za podporu
provozu naší knihovny, která svou činností určitě městu ostudu
nedělá.
Rudolf Partik, knihovník

drahými. O podporu se denně hlásilo na košťanské četnické stanici
na 100 osob.
STALO SE PŘED 85 LETY – ROKU 1927:
- 19. února četníci zadrželi a zatkli Barboru Haškovou
z Grundmühlen (Mlýny), která přechovávala dva starožitné
obrázky v hodnotě 300 000,- Kč, odcizené dne 28. ledna 1924
hraběti Pálfymu ze zámku Březnice u Písku. Obrázky odcizil
nadporučík Karel Peck, milenec zatčené Haškové, a společně
s manželkou Marií měli v úmyslu ukradené obrázky prodat
v cizině.
- 2. dubna byla vyloupena ohnivzdorná pokladna továrníka
Antonína Gläsera. Nedlouho po činu zadrželi četníci lupiče
Novotného z Krásného Března a Roberta Moravu z Trmic.
Z pokladny si odnesli hotovost ve výši 74 803,- Kč.
- 20. října Československá obchodní společnost započala
s bagrováním na dole Karel. Nová technika těžby se stala pro
obyvatele velkou atrakcí. Byla také zahájena stavba nové silnice
z Košťan na Kamenný Pahorek. Pod stávající silnicí se nalézající
uhlí začal později těžit důl Boží Požehnání (nyní jsou v těchto
místech podniky T-Glass, Dopravní stavby aj.).

Na konci uplynulého roku jsme se v Dominu rozhodně
nenudili. Jak už víte, zúčastnili jsme se soutěže DDM v Oseku
„Mikulášský košík“ a vyhráli cenu za nejlepší výtvarné dílo.
O vánočních prázdninách jsme navštívili Botanickou zahradu
v Teplicích a prohlédli si nejen skleníky ale také expozici
„Vánoce ve světě i doma“. I o prázdninách se sešly děti z
Klubíčku pro nejmenší a když si nemohly sněhuláka uplácat ze
sněhu, tak si ho alespoň vyrobily.
Pro dospěláky i děti proběhla Tvořivá dílna „Decoupage“.
Dekorovali jsme ubrouskovou technikou obrázky, svícny,
sklenice a květináče. Některé z výrobků si můžete prohlédnout v
Knihovně.
Lenka Štiková, DK Domino

Dětský klub Domino funguje v Košťanech už 1,5 roku. Zpočátku
byl „klubík“ pouze jeden den v týdnu a byl určen menším školním
a předškolním dětem. Postupně se k malým dětem přidali
„teenageři“, starší děti a dokonce i maminky na mateřské
dovolené, které si mohly předávat své mateřské zkušenosti, a s
těmi nejmenšími dětmi provádět různé aktivity. KONEČNĚ!
Paní Lenka Štiková, která činnost klubu zaštítila, se snaží
vypěstovat v našich dětech a mládeži správné návyky, jak trávit
volný čas. Všichni přispívají malou částkou na provoz klubu, ze
které je hrazen pracovní materiál, a tato částka ani nezatěžuje
rodinné rozpočty. Ne všichni rodiče si totiž mohou dovolit
zaplatit nemalou částku za zájmové kroužky a mnohým rodičům
nedovolí pro změnu pracovní vytížení dovážet své děti na
kroužky do sousedních měst. A teď by měla činnost NAŠEHO
KLUBÍKU skončit? Všichni umíme nadávat na životní styl
mládeže, na poflakování na ulicích. Není tedy načase začít
podporovat lidi, kteří s radostí a s trpělivostí svůj čas našim dětem
věnují? Ano, klub Domino je neziskový sektor, ale představitelé
města měli uvažovat o jeho podpoře. Všichni bychom neměli
zapomínat, že péčí o mládež si připravujeme svou budoucnost. A
tak nám nezbývá nic jiného, než doufat, že klub Domino bude
zachráněn.
Olena Tichá, Eva Trnková, Lucie Lupínská a Markéta Rožcová

Činnost Klubu seniorů v roce 2011 se řídil plánem akcí. Plán
akcí, sestavený výborem a v průběhu roku doplňovaný
o připomínky a návrhy členů, byla pro členy nejen zajímavý
a pestrý, ale i poučný. Členové košťanské části se scházeli
pravidelně v pondělí v knihovně a členové ze Střelné pak ve středu
v klubovně v MŠ Motýlek. Tu však museli od září opustit z důvodů
rozšíření kapacity školy a proto své schůzky prováděli v místních
restauracích. Díky pochopení Města Košťany, zejména pak rady
města, byla vybudována nová klubovna v prostorách bývalé ZŠ
a střelenští se tak mohou scházet v pěkných nových prostorách.
Představitelům města patří dík za to, že přes napjatý městský
rozpočet, vybudování klubovny financovali a nezapomínají na
potřeby seniorů.
Stěžejním programem byla kulturně společenská činnost a to
návštěva divadel, muzeí a ostatních kulturních zařízení Ústeckého
kraje i mimo náš kraj (ZOO Chomutov, Liberec, Ústí n. L.,
muzikálová představení, muzea a výstavy v Praze, Litoměřicích
a Lounech, zámek v Duchcově, Děčíně a Ploskovicích) a další akce
ve spolupráci s Českým svazem důchodců Hrob a Svazem
zahrádkářů Střelná. V prostorách knihovny se konaly oslavy
životních výročí jednotlivých členů. Uskutečnily se také společné
večeře ve známých restauracích (financované z vlastních
finančních prostředků účastníků).
Hlavní akcí, kterou KS pořádal již třetím rokem, byly
Sportovní hry seniorů – Košťany 2011 (dříve Olympiáda seniorů).
Tato oblíbená akce se koná vždy v druhé polovině srpna na hřišti
TJ Sokol Košťany a zúčastňují se jí kluby seniorů z Bíliny, Dubí,
Hrobu, Krupky, Teplic a Domů seniorů Bystřany a Meziboří.
Původní termín konání, 16. srpen 2011, zradilo počasí, ale náhradní

Foto z vánočního večírku v klubu hasičů a z otevření nové
klubovny ve Střelné. Foto: Pelz a Ing. Novák
termín 30. září 2011 vše vynahradil. Sešlo se přes 80 závodníků
a 30 členů doprovodu, praktický téměř stejný počet jako v původně
plánovaném termínu. Náš KS zajistil 40 pořadatelů (vč. 20
rozhodčích). Za bezchybný průběh soutěže patří velký dík všem
zúčastněným, Městu Košťany a všem sponzorům, kteří na tuto akci
finančně přispěli, čímž pomohli tyto hry uspořádat. Trochu nás
mrzí neúčast někoho z vedení našeho města nejen na této, ale i na
jiných akcích KS.
V loňském roce se nám nepodařilo uspořádat Vánoční trhy,
spojené s charitativní sbírkou pro ÚSP v Háji. Nepodařilo se zajistit
dostatečný počet prodejců z řad místních podnikatelů a také
prodávající z řad členů KS. Obavy byly i z konkurence místní
trafikantky, která nakonec vlastní Vánoční trhy nepořádala, údajně
pro malý zájem občanů Košťan (!). Doufejme však, že se tato vždy
dobře kvitovaná akce, v letošním roce uskuteční.
Poslední společnou akcí byl večírek na závěr roku 2011
v klubu hasičů. Vánoční večírek se vydařil a zúčastněným
i pozvaným hostům velmi líbil. Občerstvení, pořízené za vlastní
a mezi sebou vybrané peníze, bylo dobré, hudba jako vždy kvalitní
a zábava tradičně výborná. Náš dík patří ředitelce a učitelkám MŠ
Košťany za zdařilé a velmi milé vystoupení jejich svěřenců. Naše
činnost v roce 2011 byla úspěšně zakončena a my se již těšíme na
další akce, které výbor KS se vší odpovědností připraví.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se svou prací na
činnosti Klubu seniorů v roce 2011 podíleli a zároveň pozval další
zájemce, kteří by se mezi nás chtěli dát a svými náměty pomohli
činnost KS nadále zkvalitňovat.
Rudolf Partik

Redakce Košťanského zpravodaje vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž pro děti Město ve kterém žiji. Soutěží se v těchto
kategoriích:
výtvarná soutěž dětí z mateřských škol,
výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně základní školy,
výtvarná a literární soutěž pro žáky 2. stupně základní školy.
Tématický okruh:
- nejkrásnější (nejzanedbanější) budova, ulice našeho města (nakresli nebo namaluj, která budova či ulice je podle tebe
nejvýstavnější a naopak, která nereprezentuje naše město);
- moje město, jaké ho chci mít (jak by měly vypadat fasády domů, úprava ulic, nové sportovní plochy či dětské hřiště, čekárny
MHD atd.);
- co se vám v našem městě líbí či naopak nelíbí.
Soutěž začíná dnem vyhlášení, tj. 20. března 2012, a končí 25. května 2012. Práce vyhodnotí odborná komise složená ze
zástupců MŠ, ZŠ a redakce Košťanského zpravodaje. Vítězné práce budou odměněny a vystaveny v městské knihovně. Výsledky
soutěže budou zveřejněny v červnovém čísle našeho zpravodaje.

Ve středu 11. ledna 2012 byla v Krušnohorském
divadle v Teplicích vyhlášena anketa „Nejlepší sportovec
Teplicka za rok 2011. V kategorii Mládež – kolektivy
zvítězily volejbalové juniorky VK Šanov. Loňský vítěz,
starší žáci fotbalového TJ Sokol Košťany, obsadil 4. - 6.
místo (bez ztráty bodu vítěz I.A třídy, účastník krajského
přeboru).
V ktegorii Veterán zvítězila atletka Alexandra Adlerová
(AK Bílina). FC Louka Košťany ČOS (futsal FIFA/malý

Dne 9. listopadu 2011 oslavil 50. narozeniny někdejší
hráč FC Louka Košťany ČOS Jiří Kastner. V letech 1996 –
2001 sehrál za tento klub ve futsale – sálovém fotbalu
a futsalu FIFA (malý fotbal) 100 utkání a vstřelil 9 branek,
na 6 přihrál a vsítil dvě vlastní branky. Debutoval 12. října
1996 v Košťanech v Podzimním turnaji FC Louka Košťany
– Černý Orel Osek 6:1.
27. prosince 2011 oslavil 55. narozeniny Ivan Drška
starší, který v průběhu sezón 1993 – 2010 odehrál 330
utkání, vstřelil 22 branek, na 54 přihrál, neproměnil
3 pokutové kopy, dvakrát byl vyloučen a dal 8 vlastních
branek. Debutoval 28. srpna 1993 v Dubí O zlatý talíř
Českého porcelánu v utkání FC Louka Košťany – FK Nůžky
Drahkov 1:2.
5. ledna 2012 oslavil 45. narozeniny další obránce
FC Louka Horst Nacke, který odehrál 233 zápasů,

Koncem února 2012, byla v bývalé škole ve
Střelné, otevřena zcela nová klubovna pro místní
seniory. Tato klubovna je náhradou za prostory
dřívější, které zanikly při rekonstrukci MŠ
Motýlek, kde se senioři dříve scházeli.
Nákladem téměř 100.000,- Kč vznikly
příjemné prostory se zařízenou kuchyňkou
a klubovnou s celkovou kapacitou cca 20 míst,
kde se nyní senioři scházejí vždy ve středu, od
17.00 hodin.
Velký dík uživatelů patří Radě města
Košťany, vedení SBaZ Košťany, pracovníkům
VPP a firmám místních podnikatelů.Ti všichni se
zasloužili o vybudování místa, které slouží dobré
věci.
Rudolf Partik

fotbal) obsadila 2. - 8. místo (mezinárodní přeborník ČR
České obce Sokolské veteránů).
V kategorii Trenér zvítězil vzpěračský trenér Václav
Proft (TJ Glaverbel Czech Teplice). Trenéři fotbalu Pavel
Prokop (TJ Sokol Košťany – dlohouholetý úspěšný trenér
mládeže) a Zdeněk Egrt ze Střelné (TJ Hrob – kouč nováčka
1.B třídy, ve které patří se svými svěřenci ke špičce) skončili
na 3. - 15. místě.
Ladislav Navrátil

zaznamenal 100 branek a 39 asistencí, neproměnil jednu
penaltu, jedenkrát byl vyloučen a jedenkrát skóroval do
vlastní sítě. Za oddíl startoval v letech 1988 – 2002,
premiéru měl 20.11.1988 v 1. Teplické lize sálového fotbalu
v hale Olympia v Teplicích v utkání FC Louka Košťany –
Gymnázium Duchcov B 6:1.
Své 55. narozeniny oslavil 6. února 2012 Miloslav
„Havran“ Kučera. V „sálovce“ či malém fotbale startoval
v letech 1989 – 2005 a v 383 zápasech dal 27 branek, na
12 přihrál, nedal 4 penalty a vsítil 5 vlastních branek.
Debutoval v sálovém fotbale 12.3.1989 v hale Olympia
Teplice v utkání Float Cupu FC Louka Košťany – Sklo
Union Teplice 0:12.
Připojujeme se ke gratulantům a oslavencům přejeme
vše nejlepší.
Ladislav Navrátil, FC Louka Košťany ČOS

velikost inzerce:

cena:

rozměr 26 cm x 19 cm / .............

Kč 2 000,- + DPH

rozměr 18,5 cm x 13 cm .............

Kč 1 000,- + DPH

rozměr 13 cm x 9 cm / ...............

Kč

500,- + DPH

rozměr 9,5 cm x 6,5 cm / ...........

Kč

300,- + DPH

rozměr 7 cm x 4,5 cm / ..............

Kč

150,- + DPH

Objednávky inzerce přes e-mailovou adresu Města Košťany (pí. Renata
Hegrová, hegrova@kostany.cz) nebo Košťanského zpravodaje:
k.zpravodaj@seznam.cz. Znění inzerátů k otištění zasílejte výhradně
formou přílohy. Příslušnou částku uhradí inzerent před zveřejněním
v KZ v pokladně MěÚ.

Nováková Magdalena
Marečková Josefa
Hinkeová Rozália
Jelínek Karel
Dupačová Lydie
Vítová Irena
Tesař Jindřich
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Paliková Anna
Jakeš Alfred
Sadliková Anna
Špinar Karel
Soukupová Jarmila
Jícha Václav
Schröterová Anna
Voháňková Libuše
Pilková Naděžda
Davídek Miroslav
Kubinec William
Popelková Alexandra
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Tarantová Erika
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Šredlová Helga
Bernerová Marie
Nováková Libuše
Pfeifer Erich
Oborníková Vlasta
Seidlová Marie
Burešová Anna
Dlesková Zuzana
Peterková Jaroslava
Kokotková Marie
Prokschová Marie
Wistein Ladislav

86
85
84
84
83
82
82
81
80
80
70
70

Říjen: Marek Šaber, Vanesa Farkašová, Julie Pospíšilová
Listopad: Peter Moško, Elvíra Danihelová
Prosinec: Iveta Štaubertová, Martin Bihary

Svoz nebezpečného odpadu

Prodej slepiček

dne 26. května 2012

Drůbež Červený Hrádek, firma Drábek, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!!
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18 – 20 týdnů cena 138 – 152 Kč/ks,
starší 20 týdnů 158 Kč/ks.

Střelná, Hampuš u tel. budky 8,00 - 8,15 hod.
Strelná sídlište 8,20 - 8,35 hod.
Strelná u kaplicky 8,40 - 9,00 hod.
Koštany na námestí 9,05 - 9,25
Košťany, SAB u krámu 9,30 - 9,45 hod.
Kamenný Pahorek na križovatce 9,50 - 10,10 hod.

Prodeje se uskuteční v neděli 15. dubna 2012 v 13,30 hod.
Košťany, Mírové nám. - u pošty
Případné bližší informace tel.
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
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