
Vrížení spoluobčané, dámy a pánové,

redakce Košťanského zpravodaje mě požádala, abych
odpověděl napár otázek, kteréjsou v současné době aktuální.

Dotaz č. 1:

Jak probíhá dostavba j noých bytovych domů mezi Košťany
a Střelnou na Ježišmarjá a co je a tom pravdy, že nejsou
nadostavbufinance.?

odpověď:

Stavba těchto domůje koncipována tak, že finanční prostředky

na jejich výstavbu jsou rozloženy do dvou etap. V 1. etapě
se ýstavba finatcuje ze státní dotace (zde se jedná o finanční
dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení). Ve druhé etapě
se do financovíní zapojtlji vlastní ťrnanční zdroje Města
(a tím je získatý úvěr u někÍerého finančního ústalu).
Celý projekt byl připravovrfur dva roky a bohužel do něho
vstoupila celosvětová finančď k|nze, a především kríze
v bankovním sektoru. Předpokládám, že nemusím nikomu
r,ysvětlovat' že v době, kdy banlcy půjčujíjen sporadicky, není
jednoduché q{ednat solidní podmínky pro získání úvěru.
Není nic jednoduššího, než podepsat úvěrovou sm]ouvu
dle přání peněžního ústavu a nebrat ohled na to,
jak vysoká je uroková sazba' Na sklonku roku 2009'
kdy se krize projevovala se vší silou, byla uroková sazba
pro daný typ účelu cca 5,8 - 6,5yo, což z našeho pohledu
r1padalo jako neřešitelná ziiežitost. Nechtěl jsem dopustit'
aby na finanční kriá, kterou jsem ani já ani nikdo z našeho
města, nezavinil, doplatilo naše město. Vedla se řada jednání

a v současné době je ve hře' respektive na spadnutí,
f inancování s úrokovou sazbou cca 4,6 - 4,8%.
Jsem přesvědčen, Že počkat se vyplatilo a do budoucna bude
z toho patmé, že 1 2 Yo jsouveliké peníze v tak dlouhodobém
horizontu. Takže zpět k dotazu. Jsem přesvědčen, že první dům
bude dostavěn cca v říjnu letošního roku a kolaudace proběhne
10. l0. 2010. ostatní dva bytové domy budou postupně
dokoněovány tak, aby na Vánoce lidé bydleli v novém. Všem,
kdo se rrrnou o tom hovoří, říkám pořád to samé - doposudjsme
v Košťanech vybudovali cca 150 noých bytů i další akce'
celkově za desítky milionů, a vžóy se všechno dokončilo.
Popravdě řečeno, tohle ani nedokončit nejde, protoŽe celý
projekt je postaven tak, že y případě nedodržení podmínek
programuýstavby jsouzde veliké saakce.

Dotazč.2

Jak to vypadó s Územním plánem a sťihne se letos schvdlit?

odpověď:

Územní plán Města Košťarry je dokončován v měsíci červnu, jeho

veřejné projednávaní bude zahájeno v dalším následném měsíci
a poté proběhne schvaloviání. Já osobně mám radost hlal'rrě z toho,
žev rámciÚP se nám podařilo i to, že chráněné loásko lďemenců
v Hampuši bylo úspěšně odepsá,rro ze zásob Geofondu ČR.
Tím dojde i k tomu, Že bude zrušeno chraněné území v dané
lokďitě. Nebyla-to jednoduchá práce, ale povedla se a popravdě
je to ku prospěchu nejen těch, kdo mají v tomto prostoru
své pozemky, ale i pro Město, protože se může nadále rozvd et.

Dotaz č.3

Jakéj s ou další plány pro Košťany do budoucna?

odpověď:

Vzhledem k tomu, že je čas prazdnin a po ních nastane volební
kampaň, neměl bych moc odkrr-ivat karý, s čím půjdeme do voleb,
ale protože jsem toho názoru' Že kdo chce, tak změny vidí' pustím
prírvěcí.

V pnní řadě dokončení chodníku na Kamenný pahorek, včetrě
přechodů. Toto je důleŽité z hlediska bezpečnosti. V druhé řadě
je potřebaprovést přípravu propojení Košťan a Střelné apředevším
vybudování zastávek autobusu u noých býoých domů.

Spolu se spolupracovníky jsme podali řadu žádostí na dotace,
ať se jedná o ,,Zelenou úsporám.. nebo o finance na sportoviště,
dětská hřiště či komunikace.

Věřím, že některé dotační tituly dotáhneme ještě do konce a zbytek
bude napříští roky.

Yážern spoluobčané, přeji vám všem krásné léto, dětem potom
příjemné prožití prázánin anámvšem hodně zdraví a spokojenosti.

František Vohríňka,
starosta města

\-
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ZM bylo vždy usnášeníschopné, konalo se 2x

A. ZMvzalonavědomí:
. informaceMgr.SanitrikaočinnostiRM;
- informacestarostyoptněníusnesení;
- zprávu starosý města o průběžném plnění Programového prohlášení ZM pro volební obdobi2007 - 2010;
- zprávu starosty města o pruběžném p|nění přípravy U4emního plánu Města Košťany;
- informaci starosty o termínuveřejnéhoprojednávráníUP dne26.7 '20I0v 16hod. vmístnímKlubuhasičů;
- informaciředitelky MŠ Košťany o zápisudětí (vysokémpočtužadatelu) do MŠ'

B. ZMschválilo:
- pracovní harmonogram dokončení přípravy Územní|6 plrínu Města Košťany;
. prodej býových domů (dálejenBD) vybraných a schválenýchkprodeji, formouprodejevždy

celéhoBD najednoujednomuzájemci (Fo nebo Po) dle občanského zákoníkutakto:
1) Husova30 do SJMWitkoých, bytemtamtéž;
2) Husova295 aHusova296 do SJMErlerových, bytemNaHampuši 87, Sďelná
3) Spojenců 309 do SJM Koníčkoých, býem tamtéž;
4) Nerudova 317 do SJMNawátiloých, bytemtamtéž;
5) Homická 46 do SJM Kobylríkových, býemtamtéž;

spolu s příslušnými pozemky.
. Smlouvuobudoucí smlouvěkupní se společnostíRWE GasNet, s.r.o. kpřevoduvlastnicfuí

kplynárenskémuzařizenispecíťtkovanémuvč1. ISmlouvyazávazkyospolupráciaso.učinnosti přijehorealizaci;
. předložený zríměr ýstavby kabinové lanové dráhy oldřichov - Bouřňák předloženou Mikroregionem Bouřlivrík \'- závérečnýúčetměstazarok2009;
- zétvěrečnýúčetpříspěvkoýchorganizací - ZŠ Košťany, MŠ střelná, MŠ Košťany a SB aZ ňizenýmiMěstem zarok2009;
- partners\ýpobytnaSlovenskuvednech3. -5,9.2010apověřujeRMzajištěnímúčastijednotlivých delegátu.

C. ZMpověřilo:
- starostupodpísem Smlouly o budoucí smlouvě kupní se společnostíRWE GasNet, s.r.o. kpřevodu

vlasÚrictvíkplyniírenskémuzařízeníspeciťrkovanémuvč1. ISm7ouvyazávaz|<yospolupráci asoučinnostipřijehorealizaci

Na zasedánjch RV by'lo v'tomto'období příto'mno v-ětšinou všech 5 členů + Mgr. Morkes zaKY a LK. RM se sešla v pravidelně
stanovených termínečh celkem 6 x a bylá vždy usnášeníschopná.
Na svú.ch iednáních:

A. 

.Vzalanavědomí:

- informace o plněníusnesení RM;
- ostavuapruběhupracínadětskémhřišti- práceprobíhajívsouladusplanovanýmhalmonogramem;
- informaciopřiprávenoshZM26.4.2}|0;^
- o nepovolení\.ýstavby2letardérunaKamennémPahorku ave Sfielné ze strany SUS Teplice;
1 oprobíhajícíkontroleFUnastavbyl0BJ - Husova320'KomunikacenáměstiaInfocenha;

B. Schválila:
- pronájmy pozemlcu dle žádostí občanů;
- přiděleníbytůdlenávrhuBK; v

předloženoucenovouka)kulacíaplánrea|izacedopravnícbopatřenívSAB- zastávkovýzáIivapřechod;
Vedení účetnictví vezje4nodušenémrozsahu v souiadu s ustaňovením $9, odst. 3, písm. č, zríkonáe. saltÍvedeníúčetnictví ve zjednodušenémrozsahuv souladu s ustanovením $9, odst. 3, písm. č, zríkoúč.563l|99|
Sb., o účetnictví' v platnémznění u Po zřízeným Městem Košťany od 1. 1' 20 1 0; 

^

firmuVoháňkaaspol.prozhotoveníplynofůáceazměnuvytápěďoDMírovénáměstí |7,atonazák|aděnejnižší
předložené ceny (staro.sta města nebýl ů tohoto bodu přítorrreni;
mimořádný příspěvek TJ Sokol
uýši náj emného v nových podkl
pomeme zasToupenl, počet 30 osob apočet delesátů iednotlirných

]o náwhu + účasiniclc1'popTateli pro kazríého

bředloženóu cenovou kalkulaci a

na Slovensko dle
se splatrrostí nej

jalcýcbkoliv dřevin namístrrím hi'bitově bezpředchozího
tova. '

E. ULoží|a: : .
- st?rostovi'města projednat s nawhovanými osobami jednotlivých orgánů Městajej ichzájem

o účast v delegaci náSR, a to nejdéle do20. 7. 20|0; 
-

- přestupkovékomisi RM důsledněprošetřitpo.dnětpanaVacka apodatRM zpráwvtermínunejdéle
do31.7.2010:

- Mgr. Morkesovi provést revizi návrhu nových weboqich stránek města a předat připomínky tvůrcům
stránek.

Doporučila:
MěUvydatkladnérozhodnutíkpokácení stromunapozemkup. Ferdy dlepřiložené fotografie anákresu
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Správa budov a zaÍízení města Košt'any
Viížení spoluobčané,
v roce20|0 zajišťuje Správabldov azaŤizení města Košťany opět
řadu nezbytných prací na opravách a .6dtžbě našeho domovního
ab1tovéhofondu.
Vnedávné době jsme již provedli rekonstrukci ohřevu teplé vody
v Košťanech ulice Spojenců 318, odvodnění a izolace domů
na Kamerurém Pahorku 334,336 a nové odkanalizovrfurí domů

x ,  ,  .  , 've Sko|ní ulici 358' 359. Provádí se pruběžně výměna okenpodle
poÍadi Žadatelů' kterých evidujeme už celkem 90 (včetně
již provedených qiměn oken), dále provádíme postupnou qinněnu
plynoých spotřebičů ve Střelné podle zpracovaných revizi
apřipravují se další akcevevšech částechnašeho města.
Město Košťany realizovalo rekonstrukci půdních prostor
ve Školní ulici 358, takže náš býový fond se rozrostl o další
2pěknébyý.

Přikládáme obrázek z rekonstrukce půdních prostor domu
Školní 358 vKošťanech.

Jménem spolupracovnílcu Správy budov a zďízení města Košťany
Vám přeji příjemné prožití následujících letních dnů a dovolených.

Ing' Ladislav Novrík
ředitel Sprály budov a zřízení města Košťany

VYIIODNOCENIÍ yýrvmnlýctt PRAď
nĚrÍuxrmsrcÝ'cn Šror,

S koncem měsíce května bylo provedeno vyhodnocení soutěárí
Ústavy dětslcých obrázkťl, jejichž autory byly děti z mateřinek
v Košťanech, Sťelné a Jeníkově. Více než 50 dětslcých prací bylo
D/staveno v měsících dubnu a květnu v Městské knihovně
a návštěvníci f ichž bylo vice než 200) měli možnost, po jejich
prohlédnuti, ohodnotit nejlepší práce. obráz(q byly očíslovríny
a návštěvníci nahlásili knihor'rríkovi, kter.ý obráaek se jim líbí'
a zároveí určili pořaď prvních tří obrazků' Zvlášť pak ještě
obrázky hodnotila porota, ve sloŽení Mgr. Macháčková
zást' ředitele ZS, knihormík R. Partík' předseda Klubu seniorů
pí. Kopřivová a výtvamík Fr. Pelz. Z hodnocení pak vyšlo
následujícípořadí:

v
1. místo: obr. č. 16 Požámík, autor Jindříšek ŠÁrtr 1s teg

vŠ rosťany
obr. č.30 ovečka, autorkaNatálkaVESELA (5 let)
MŠ Moq7lek, Střelná

2. místo: obr. č.24 Jaro Velikonoce. autorka Michalka
HEGRoVÁ (6let) MŠ Jeníkov

3. místo: obr' č. 6 }lrálo si koťátko' autor Dominik
MECHURA (3 roky) MŠ Košťany

Líbily se nrím samoďejmě všechny obrázlcy, ale vyhrát mohly
jenom některé. Vítězum blahopřejeme, dostali sladké a věcné
odměny a ostatním dětem děkujeme za účast v soutěŽi.
Poděkovríní patří ředitelkám a učitelkám všech tří MŠ za práci
s dětmi a za obeslání soutěže, stejně tak sponzorum, jimiž tentokrát
bylo Ministerstvo kultury ČR, Město Košťany a Klub seniorů
o' s. Košťany.
Věříme, že dalši podobná soutěž, tentokrát s vránoční tématikou,
lderá bude v Městské knihovně od listopadu 2010' předvede opět
práce našich MŠ i l. ročníku ZŠ a že se na ni tentokrát přijde
podívat více návštěvníků, především z řad rodičů dětí, které
své práce budou vystavovat !

&

OLYMPIÁDA SENIORŮ
Stejně tak, jako v loňském roce, uskuteční se v našem městějedna
z největších akcí pro seniory v regionu. Jedná se o 2. olympiádu
seniorů v netradičních sportovních disciplinách' která proběhne
dne 20. srpna 2010 od 9.00 hodin, na fotba|ovém stadionu
TJ Sokol Košťany. Senioři z celého okolí zde budou soutěžit
celkem v 10 disciplinách, aby ukázali svoji zručnost, pruárost
a chuť ke sportování. Soutěží vždy šestičlenná smíšená družstva,
jejichž úkolemje absolvovat všechny určené discipliny a získat
při tom co největší počet bodů. Soutěží se v následujících
d isc ip l inách:  s t ře lba  míčem na basketba lový koš '
vrh medicinbďem do dálky' hod šipkami na terč a kroužky
naýě, srážeriplechovek míčkem, běh s tenisáky na tenis. ráketě,
hod míčkem na cíl, kop fotbalové penalty do malé branky' složení
lysypané krabičky zápa|ekjednou rukou a vyluštění KíŽovky
načas.

se to někomu bude zdátjednoduché, ale po zkušenostech
loňského roku víme, že to nic snadného neni a že to soutěžícím

pořádně zabraÍ. ZvIáště kďyž jsou mezi nimi i vozíčkíři!
Yítězové jsou odměněni diplomy a medailemi fiednotlivci
v prvních řech druŽsfuech), vítězné družstvo pak obdrží Pohar
staÍosty města, jehož prvním držitelem, a tím i celkoqýrn vítězem,
se v loňském roce stalo družstvo KS Košťany o. s. Všichní
účastníci pak obdrží upomínkové předměty a paměfuií listy,
je pro ně zajištěn oběd a občerstvení po celou dobu trvání této
mimořádně zajímavé apěkné akce.
Je jasné, že událost takovéhoto rozsahu je závís|á především
na finančním zajištění. Tuto stránku však obstarává svým
příspěvkem především Město Košťany společně s celou řadou
sponzoru z řad místních flrrem a soukromých podnikatelů'
ale i mísfuiího politického spektra.
Těšíme se na srpnová klríní, přejeme našim zásfupcům obhájení
Poháru starosty a ostatrrím soutěžícím rnnoho štěstí v celé soutěži.
ostafirí občané jsou pak zváni, aby v mezích svých možností akci
navštívili a přítomné sportovce povzbudili. Vstupné se neplatí'
občerstvení zaronlmné cenyje pro všechny zajištěno!

Zpracoval: R. Partikm
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Budovamateřskéškolysenacházívkrásnémaklidnémprosťedíkrušnohorsképřírody.Mateřskáškolajejednotřídní skapacitou25dětí,
a to ve věku odří do šesti let.
Pro život dětí vyrváříme v MŠ vhodné podnětré prostředí, zajímavě a obsahově bohaté. Nábýekje moderní, děti mají možnost vyržívat
velké množství hrďek, her a ýchornrých pomůcek' I na školní zahradě mají děti k dispozici hračlry, sportovní nrářadí i náčiní' Výchovně
vzděIávací progfam je p|něn formou ber a zihavtých činností, které dětem nabizime, poskytujeme dětem i dostatek prostoru
pro spontrínni pohybovou činnost.

- Měsíc záÍí je období' kdy si hlavně nové děti n"ykají na prosďedí MŠ, na nové kamarády a také na režim dne v MŠ,
a to bez přítomnosti sých nejbliŽších rodičů.

- Vříjnu á listopadunavštělrrjí předškoláci plaveckouhalu v Teplicích, kde se hravou formou seznamují s vodou aučí se zríklady
plavání.

- ba htopadu se již věnujeme přípravě vrárročních drírků, sestalujeme a nacvičujemrc program na mikulášskou
avránočníbesídku.

- Vprosinci přípravywcholí auž senemůžeme dočkatnoýchdárků, které najdemepodvlánočním stromečkem.
- Pó celý roi zvláítni péči věnujeme předškolrílrům, ktérí se jř v měsíci lednu se zhčasfui zápisu do zŠ. zinni měsíce

si zpestřujeme skotačením na sněhu. Také se věnujeme prevenci před nemocemi a úrazy, které jsorr pro toto období typické.
Se žimou se loučíme maškamím karnevalenq kde děti nejen tančí a dovádějí, ale také soutěží a vybrávají drobné ceny
vtombole.

- Jamí období je plné barev všichni se připravujeme na Velikonoční svátky a některé z dětslcých výrobku jsou zaÍazeny

do soutěže,,o nejlepší velikonoční vajíčko...
- Vdubnu se děti znašíMŠ účastní spolu se svjmirodiči akce,,Pálení čarodějnic..vKošťanech.
- V květnu je již naše školka veseló vyzdoběl4 aby se zde líbilo dětem, které se přijdou zapsat La další 

,školní 
rok při této

příležitosti si školku rádiproblédnou ataké si zde chvilkupohrají.
- V tomto měsíci nezapomínáme na Den matek, neboť je správné si jejich starostlivost a péči připomenout

a poděkovatjim zanimalýmdárečkem, básní nebo písní.
- V čerr.nu je cetý první ýden věnovrín oslavrím \ÝIDD. Zde nám velmi pomahají rodiče, kteří se převléknou

do masek avywrářejí spolu s námi ,,Pohádkový svěť. je to bra, kdy děti plní na daných stanovištích různé úkoly. ZasLouželě
jsou děti odměněny aipolu se sqfmi rodiči pohoštěni, zpraud\a na školní zahradě, kde se hra pořádá. Do oslav MDD

zaÍazujemeidivaďóarrýletdoDvojhradíza *,tatw. ' I
- Včervnujedeme na celód ennvy|eidoZoo v Ústiňadrabemnebo do Lesoparkuv Chomutově. Červentaké aamená loučení v

s děfin| keré odcházipo prríedninách do ZŠ. Při této příleátosti se koná ilavnostrrí rozloučení, kdy děti vystoupí se svým
programovým pásmem, v jehoŽ závěru jsou předškoláci ,Basováni.. na školáky. Tablo s fotografiemi dětí je vystaveno
v mísfirím obchodě od čenma do konce prazdnin.

- Zpravídla 1 x za měsíc od října do květra děti pravidelně navštěvují městskou knihovnu, kde se postupně seznamují s literaturou
piohlížejí si knihy a z né|<terých knih jim žwň Zš Košťany přečtou ukázku pohádku či příběh. A to vše v příjemném

prosťedí i s malýmpohoštěním, kteréjimpřipraví panknihovník.
- 

.Běh"- 
roku je izay z x fotografujémé (v každém pololetí l x). Tuto moŽnost vyažívaji i maminky s děnrri

na mateřské dovolené. kterÚm to včas oznrímíme. Maminky na MD i rodiče našich dětí se mohou během roku áčastrit všech

akcí, které naševŠpomaa.-

pokračování Da sts.5
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pokačování ze stÍ.4

. Každé znašich dětí má během školního roku narozeniny. Tento den je pro něj slavný a přání nás všech spolu s mal1irn dfukem
mu ho bude jistě připomínat.

- od listopadu jsou děti podle zájmlla schopností zaÍazeny do kroužku rrjtvarné a pracovní ýchovy, děti předškolního věku
se věnují tozvoji grafomotoriky a přípravě na školu zde se učí sousfreděně plnit dané úkoly a pracovat již samostatlrě.

- odpříštího školníhoroku se budevnašímateřské školevyrrčovat anglickýjazylq dětibudou zaÍazeny dlezájmurodičů.

Co je přánínás všech?
- aby se do MŠ děti každý den těšily;
- aby při hrách zapomněly na své dětské starosti, které je trápí;
- aby se zde cítily bezpečně a chovaly se přirozeně, bez ostychu;
. aby je kamarádi, které fu poznaji,provžzeli ce|ý život;
- aby jim na pobý v MŠ zustaly vzpomínky krásné vzpomínky, nezapomenutelné...

Monika Hrdličková, učitelka MŠ

Hlavními úkoly předškolního vzdělávání jsou:
o doplňovatrodinnouýchovu;
. dětem zajistit prostředí s nabídkou věkově

přiměřenýchpodnětu k rozvoji osobnosti s ohledem
na individuální možnosti rozvoje dítěte;

r vytvořit dobré předpoklady pro další vzdělávríní;
o připravitdětinavsfup do 1. třídyZŠ.

Formy a metody práce se přizpůsobují poťebám dětí
! ve věku od 3 do 6 let. Je to učení hrou, kde je důležiý

proŽitek dítěte, radost z v|ashí činnosti, spontánnost
anapodobování svého okolí.
Pro děti mladší 3 let (dvouleté) je třeba vytvořit jiné
mated.á|n| hygienické a personální podmínky. Takové děti
poťebují neustálou péči dospělé osoby. Nejsou dostatečně
samostatné, nezv|ádaji hygienické náwky, nespolupracují
atuďižby i brzdily naplňovaní ŠVP a většinu pedagogovy
pozornosti by potřebovaly pro sebe. omezeny by tak byly
xycbánky a ry|ety ostatních dětí. Stav dětí by musel
bý snížen, neboť počet détiyběžné MŠ na jednu učitelku
jepřes 20 dětí (vjeslíchpouze 6).

Zmtňuji se o tom proto, že rodiče mají moŽnost čerpat
rodičovshý příspěvek dle vlastního lvážern oď2 ďo 4 |et
dítěte. Dvouleté dítě všakvětšinou není kamumístit.
V poslední době se i MŠ poýkají s problémem nedostatku
míst pro děti starší 3 let. Počet žádosti o přijetí ďtěte
do MŠ převyšuje kapacity mateřslcých škol.
Naše MŠ je ve stejné sifuaci' přestože jsme již přede dvěma
lety navýšili kapacitu dle možností ze 40 na 45 děti.
Do I , ťndy ZŠ letos odcházi |2 ďětí a k zápisu do MŠ přišlo
celkem 36 dětí. Z toho část dětí dowší věku 3 let
až v pruběhu roku. Ani tak nebylo možné zbyvajíci déti
umístit.
Město Košťany zvažlje a jedná o ňizeni třetího oddělení
v půdních prostorách MŠ, ale vše je závislé na finanční
niíročnosti uyažované přestavby půdních prostor na další
oddělení MŠ a samozřejmě na možnostech, jak a odkud tuto
rekonstrukci zaplatit' Věřme však, že vedení města bude
ve sých snahách jako po většinou úspěšné a podaří
se mu i tento problém v dohledné době vfešit tak, abychom
my byli schopni uspokojit poptávku všech našich občanů
poumístění jejichdětívpředško|ruchzařizeníchměsta.

Výstava obrazů Karla Kupky . otec a syn
Ve dnech 2. a 3. října 2010 se ve Výstavní síniv Mateřské škole Motýlekve Střelné na sídlišti kond trad'ičníryýstava
obruzi, Mgr Karla Kupl,y - otce a syna. Slavnostní zahójení výstavy proběhne s hudbou Píseclcych dudáků
a uskuteční se v sobotu dne 2. 10. 2010 od 10.00 hodin, Výstava je prodejní a bude ukončena v neděli dne 3. 10.

2010v 15.00 hodin. Srdečně zvemevšechny naše občany!
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Jednou z prvních akcí v novém školním roce bývá u dětí oblíbený lanrzplavéni, kde se velká část dětí, pod odbomým vedením, naučí
pIavat, jinífuatí strach z vody. odměnou odvážnějšímbývájízda na tobogánu.

,,Voda, voda, voďčka, plavu v ní j ak rybička..
A proto, Že pohyb je pro děti pÍirozený a radostrrý, probíhají pohybové aktivity a soutěže v pruběhu celého školního roku' Sportormí

ýkony a úsilí malých sportovců vywcholí Miniolympiádou o medaile. oblíbený je také dětslcý den' kdy děti předvedou svou zručnost
a obratnostpři zdolávání překážek o ceny.
S prvním sněhempíicháziČert a Mikuláš s nadílkou, následují vánoční svátky s drárečkypod stromečkem a vystoupení dětí na vrínoční
besídce pro rodiče. Celé toto období se sváteční atmosferouje motivační pro řadu činností.
Po Novém roce čeká děti maškamí karnevď. Výzdobou školky a rn.irobou masek žije celá MŠ včetně maminek, které připravují kosýmy
dlepřání sých dětí.
Nezměrnou fantaz1iprojevíkaŽdoročně roďče ipři výrobě vtipných anípadiých kosfjmůnaakci,,Páleni čarodějnic... Na školnzahradě
předvedou naši malí čarodějové a čarodějlcy rodičům své čarovné vystoupeníazasoutěžísí. S pruvodem čarodějekzeZS potom odchází
na sportovní břiště, kde pokračuje rej čarodějnic, tanec a opékaní buřfu.

Přínosné bylo setkání dětí s Městskou policií Košťany. oi,tose p.o'ů|lxTl#[LfT;##éfi:a#JjŽi'"'".x*íín!Í,.f;'* u*",,'
htozí.Zajimavábylaibeseda s Policií ČRs nríeornouukazkouodebírríní otisků,,pachateli...
Netradiční pojetí školního vj.letu se nad očekávání vydařilo. Zoo jsme vyměnili za minifarrnu. Děti byly v přímém kontaktu s domácími
zvířátky, mohlyjekrmit, hladit, bÍát si s nimi adokonce ipodojitkozu.
Zazminkgtaké stojí úspěchpěti dětív soutěžícho nejkrásnější obrríaky, dálepakpokrokydětínavštěvujícíchhodiny angličtiny.
Naše MŠ se rádaúčastní každoroční akce,,Hájslcýkohouť., nalcteroujejiž několiklet zvrána, akde svýmtanečnímvystoupenímnaše děti
vŽdy potěší klienty stacionáře.

Tradicí se nám stalo lystupování na akcích obce u příleŽitosti
iubilantu důchodců a zlatéVítrání občánků do ávota. oslaw

svatby.
Milé bylo i pozviní ZŠ k účasti a vystoupení dětí na oslavách
85. rrýročí založení ZŠ Košťany.
S koncem školního roku přichrází rozloučení se školríky.
Před zápisem do l. třídy se semámí s prosťedím ZŠ, aby nešly
k zápisu s obavami. Ke konci ško.|ního roku navštíví v 1. třídě své
býva|é kamarády, kteří předvedou v ukázkové hodině,
covše senaučily.
Slavnostrí chvíle při loučení a vystoupení školáků je dojemná
pro rodiče i učitelky. Ještě nedávno to byla parta malých neposedů,
kteří vyrostli v prima kluky a hollcy a práce učitelek ve spolupráci
s rodinou přinesla dobré ýsledky. Tímto bych ráda poděkovala
učitelkám i celému kolektivu zajejich celoroční práci'
Naše díky patří i všem rodičům, kteří nám v pruběhu roku ochotrrě
podali pomocnouruku, když to bylo zapotřebí
V období uzayÍeni MS budou probíhat opravy, údržba a vj.rněna
oken. Tímto děkuj eme i Městu Ko šť aly za ťlnanční podporu.

S přrárrim hezkých prrízdnin
řed. MŠ J. Novobrá

Dne 19. 6. 2010 proběhly v místlrí záJrJadnt škole oslavy 85. výročí
otevŤení česlcých škol v Košťanech. Slavnost poÍádala základní škola
a její zaměsfiranci. Na zdárném průběhu i přípravách se nemalou měrou
poďile|itéžžáci, jejichžakivitabylaopravdunevídaná.

Samotrré oslavy začaly ,,Dnem otevřených dveří.., kdy si široká veřejnost a
prostory školy, setkat se s bývalými i současnými kolegyněmi a kolegy, zhodnotit, jak se škola modernizuje atowiji.
od 12 hodin byly oslavy pro zvanéhosty zahájeny krátlcými projevy řeďtele školy Mgr. Milana Sanitrika a starosty města
pana Františka Voháňlcy. Po sla.rznostním obědě se konala v mísfirí tělocvičně školní akademie, kde žáci předvedli

asi ,'třístovce.. hostů a rodičů to, co se naučili a připravili si pod vedením sých učitelů. Jako hosté vystoupily děti obou
mateřslcých škol'

oslavy se opravdu vydďily a jábych chtěl touto cestou poděkovat
všem, kteří se nanichjako organizátoÍipodíleli. Díkpatří také Městu
Košťany a sponzorům,bezLďeýchby tato akce nebyla tak úspěšná,

Mgr. Milan Sanitrik
ředitelškoly

tv

\./

,,Dítě je ďarem, o kteý musíme pečovat,,
J. A. Komenslý
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KZ z Na závěr ještě otázka: Co Zdeněk Srstka
a politika? Máte Vy sám nějakého oblíbeného
politika, a koho naopak vůbec nemusite?
Preferujete pravici nebo levici a jak se díváte
na současnou politickou scénu?
ZS zTaďy odpovím velicejednoduše. Již dlouho
se řídím heslem bývalého pana prezidenta V ác|ava
Havla: Politiku nekomentuji apolitikynekritizuji!

Zarczhovor poděkoval a hodně zdravi do dalšího
života panu Srstkovi popřál

R. Pafiik.

za organlzační výbor ''KL''

Ondra Zimánytová
@
@

@
@
@

@
@
@
@

Při vzpěračském klání ,,Malá cena Střelné v pozdvihu.., které se konalo v květnu ve Střelné (tentokrát v tělocvičně. neboť
nepřálo počasí), Se mezi návštěvníky objevil i známý herec kaskadér, pan ZdeněksRSTKA, kterého pořadatelé poma,li,
aby předal ceny vítězům. Využili jsme toho a položili jsme panu Srstkovi několik otazek a p ožáda|ibo ó pozdrav čtenárům
KZ. Na položené otázky ochotně odpověděl, nechal se bezpotiživyfotit a pozdrav vlastnoručně napsal. Nás potom zajima|o
nasledující:

KiLz la veřejnosti jste zn1ry jako bývalý kaskadér boxeti herec představitel zejména celé řady vedlejších rolí,
aťjižflmoýchnebo televizních. Dálejakoýborný bavič anyníúčinkujíóív televiznímpořadup. Marty.Kubišoié,,Chcete
mě? ,,, kteý pojednává o pejscích z ruzných psích útulktr' Řetměte mi, máte i Vy sám ,aioruno iomácíio mazlíčka, a polail
ano, mátevůbec čas se o něj starat?
ZS:Mámdomapsa americkéhobuldoka.Váží50kgajetodoslovatank.Zatímsinaněhozsrykímrc,alejehodnýapřítulný'
Před ním jsme s manželkou měli 17 let pitbula. Dále je u nás ještě kocour jménem Garfiěld, kteý jé miláčteň .oai''y
na na dvoře chováme králíky. o zvtŤátka se většinou stará manželka a já se snažím vyšetřit iróchu času, zejméia
na procházky se psem, protože manžekabo někdy trochu nezv|ádá, ..

I(L: Můžetečtenářůmříci, zdapřipravujetenějakédalšípořady aťjižv televizi nebo jinde?
ZS : Měl bych účinkovat v televimích trapasech a dále se připravují nějaké dotáčky pořadů Ivana Mládka ,také v te|evizi,
kde bych' měl spolupracovat. To víte, jsem již důchodce, takže se snaítm důchoó užívat, ate když sg naskytne něco
pro mě schůdného, tak neodmítnu.

KZ z Co Váš nynějšívztah ke sportu? Sportujete? Jakse Vám líbí dnešní kláni?
ZS : Já se snažím stále trénovat. Udělal jsem si ve svém rodinném domku na Pruze9 svou vlastrrí posilormu, kde mámrtvné
činky, lavice atď. a zde 2-3x ýdně trénuji. Snažím se zachovat si fyzickou kondici, atyóh uyt v rámci možností
fit a nedocházelo k atrofii svalů. Jinak se snažím chodit se syým vnukem na tréninky íŤ. zapasu, aby"ň -,' sem tam pomohl
nějakou radou. Co se ýče zdejší akce, jsem velmi mile překvapen, ať j1ž samohoú úrovní, ýbornou orgánizaci,
tak i početnou diváckou kulisou. Jen kdyby takových klání bylo víc á tento pékný, i když nesmírně naročný sport] seještÉ
víc e zviditelni I mezi mládežil

, ..?-&ěo"i,
u

n
' i €..9
:.j"+.'1. 1''

Vpátek dne |6. 7. 20|0 proběhne na prostranství před Sokolovnou
vKošt'anech slavnostnízahájeníu příležitosti 10. vyročítenisového turnaje
''Košťanskýlob'', kteqisev našem městě koná pravidelněv červencina kurtechzaZŠ.

lllavním programem večera je vystoupení pop-rockové kapely KOZNIAY zKarlových Varů a dalších.
Můžete se těšit i na půlnoční překvapení.

Tímto vás všechny srdečně zveme' přejeme hezký zážitek a příjemný večer.
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Zveme tímto srdečně všechny naše občany

na tradiční Košt'anskou pouť, která se bude konat
jako každoročně druhou zářijovou neděli'

tentokrát dne 12. září20|'0 od 10:00 hodin

v prostorách Mírového náměstí
v Košt'anech.

CERVENEC2OlO

Nikodýmoldřich
Kotek Miroslav
Chloudová Pavlína
Tvrdíková Jarmila
Koštoval Miroslav
Za&ažL| J1Ťi
Barková Marie

SRPEN 2O1O
lzeraAntonín
ZichaZdeněk
Egrt Zdeněk
Klitsch Theodor
Krušková Soňa
Jakešová Alžběta
Eichler Miroslav
Plesnivý Eduard
SadlikAlfons
Ilková Marie
PtáčekVáclrv
KrupováAnna
Hotovcová Marie
KotlánováAnna

zÁŘí zoto
KolumkováIrena 70
Rvkl Josef 70
ťuhava Štepa*a 80
Davídková Marie 80
Čočková Marie 80
Břachová Jaroslava 80
PejcharováKvětoslava 80
lkdinkaAntonín 81
Rudolf V/alter 81
Dubnová Vilma- 85
Šredl Josef ] ' .]: 88

70
75
80
80
81
88
90

70
70
7A
70
80
80
81
81
82
83
87
9 l
9 I
92

ÚNon Petr Suchý, Markéta opolská

BŘEZEN Martin Plaček, Anna Rezková, Matěj a Štopán Kostohryzovi

DUBEN Daniela Šaberová, Tomáš Boháč, Alex Můller, Kateřina Prošková,

xvĚron ondřej Ryč
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