SLOVO NA ÚVOD...
Vážení spoluobčané,
jako 1. místostarosta města jsem byl požádán, abych
Vás v době nepřítomnosti pana starosty Voháňky informoval
o nejdůležitějších věcech, které se ve městě udály nebo nás
v nejbližší době čekají.
Nejčastěji diskutované téma je samozřejmě výstavba
3 BD v Lidické ulici. Musím říci, že jsem upřímně rád, když
vidím všechny tři domy z 99% obsazené. Na druhou stranu je
ovšem pravda, že závěrečný účet za tuto stavbu není pořád ještě
uzavřen. Jednání neustále probíhají a nejsou kolikrát vůbec
příjemná ani lehká. Nedoplatek za zmíněnou výstavbu je
v současnosti cca 15,5 mil. Kč. Začaly se sice objevovat první
závady, ale doufám, že dodavatelská firma, HAVI s.r.o., se
k těmto svým závazkům postaví čelem. Město ještě řeší některé
formální nedostatky týkajících se smluv, u kterých věřím, že se
ve spolupráci se zmíněnou firmou co nejdříve napraví.
Druhou nejčastější otázkou jsou autobusové zastávky
u 3 BD. Zhruba v polovině prázdnin jsem začal intenzivně jednat
o jejich realizaci. Bohužel jsem zjistil, že jsme teprve na začátku,
neboť předchozí vedení města v této záležitosti neudělalo
prakticky nic. Ono totiž nejde jenom o zastávky, jejichž součástí
musí být i chodníky a přechod, ale také o změnu jízdních řádů
a licence dopravce. To vše jsou bohužel byrokraticky zdlouhavé
procesy. Jednání budou trvat přibližně do ledna a pak nás bude
ještě čekat složité stavební povolení. Vše by mělo být hotovo
nejpozději do jara 2012 a samotná výstavba do letních prázdnin.
Bohužel jsem také začal slýchat, že by to někdo dokázal za tři
týdny. To je lež. V opačném případě ať zmíněný za mnou přijde
a ukáže nám to.

povídá, neberu. Jsem neuvolněný místostarosta a po dobu
nepřítomnosti pana starosty ze zdravotních důvodů beru plat ve
výši cca 15.800,- Kč čistého. Po jeho návratu budu mít opět
6.000,- Kč hrubého. Ti, co na úřad chodí, dobře vědí, že jsem tam
každý den, i když mi to má pracovní náplň nepřikazuje. Jako
neuvolněný místostarosta mám nadále i své civilní zaměstnání,
které živí mojí rodinu - ženu na mateřské dovolené a naše čtyři
děti. Co se týče finančních úspor z mé výplaty místostarosty, i u
ní jsem si navrhl snížení o 30%.
Mezi dalšími otázkami se objevuje často Městská
policie, bezpečnost ve městě a zejména pak na silnicích. Město
dnes připravuje reformu MP a nezůstane jenom u ní. Bezpečnost
na silnicích by měla být podpořena bezpečnostními prvky
(kruhový objezd, zvýšené přechody, dělící ostrůvky, svodidla,
atd.), strážníci MP by se měli objevovat ve městě častěji a to
hlavně při pochůzkách.
Snad posledním větším tématem jsou VPP. Za tvrdý
postoj vůči VPP jsem již sklidil kritiku, ale nemyslím si, že
důslednější kontrolou jejich práce, narovnáním pracovní doby
na 8 hodin denně a namátkovou kontrolou alkoholu jsem udělal
něco, za co bych se měl stydět nebo někomu zodpovídat. Určitě
jste si všimli, že letos např. tráva byla posekána častěji než kdy
jindy a město je upravenější a čistější. Kde to ještě nefunguje, jak
by mělo, je Střelná. Příští rok proběhne reforma i u VPP a věřím,
že i Střelná pak bude pěkně upravena jako ostatní části města.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál klidný
a slunečný podzim, srdečně Vás pozval na připravovaná
zastupitelstva města a ujistil Vás, že i nadále se na mne můžete
obracet se vším, co Vás v našem městě trápí.

K dalším ožehavým tématům patří zdražování a další
finanční opatření v roce 2012. Pan Šoba se tomuto tématu věnuje
ve svém článku, tak mi dovolte jen krátce komentovat záležitost
týkající se mé osoby. Žádný plat za starostu, jak se v Košťanech

Tomáš Sváda
místostarosta města Košťany

MOTÝLEK DVOJNÁSOBNÝ
Do nového školního roku vstoupila
Mateřská škola Motýlek ve Střelné
s dvakrát větší kapacitou žáků.
Rekonstrukcí prostor bývalých jeslí
v přízemí objektu vznikla nová třída
pro 25 předškoláků. Náklady na
rekonstrukci hrazené z rozpočtu města
Košťany činily cca 600 tisíc Kč a za
tyto prostředky vznikly krásné prostory
nového oddělení i s potřebným
příslušenstvím. Od září tak Mateřskou
školu Motýlek navštěvuje 50 dětí
a celkem je v Košťanech pro
předškoláky k dispozici téměř stovka

míst. Poměrem počtu obyvatel a míst
ve školkách se Košťany dostaly na
přední místo v rámci Ústeckého kraje.
Kapacita košťanských mateřských škol
je tak připravena na očekávaný nárůst
počtu obyvatel a potažmo dětí
v souvislosti s rostoucí individuální
výstavbou i obsazením 92 nových
městských bytů v Lidické ulici.

rekonstrukci prostor iniciovala a na
průběh stavebních prací dohlížela.
Připraven je rovněž záměr rozšíření
kapacity školky v Košťanech, který již
několik let navrhuje ředitelka Jarmila
Novotná. Bude záležet na demografickém vývoji našeho města a především na stavu městské pokladny zda
a kdy k tomuto rozšíření dojde.

Kromě vyčleněných prostředků
z rozpočtu města se o rozšíření kapacity
Motýlku zasloužila především ředitelka školky Irena Křikavová, která

Ing. Přemysl Šoba

MĚSTO KOŠŤANY MYSLÍ NA SENIORY – DOPRAVA A KULTURA
Od září letošního roku přispívá město Košťany svým
seniorům na veřejnou dopravu. Každý občan starší 70ti let
s trvalým bydlištěm v našem městě může získat příspěvek ve
výši 1000 Kč při zakoupení roční časové jízdenky.
Zastupitelstvo města se rozhodlo tento příspěvek poskytovat
především proto, že v našem městě nejsou k dispozici
všechny služby, které senioři ke svému životu potřebují.
Současně ale zastupitelstvo záměrně stanovilo spoluúčast při
koupi průkazky pro každého seniora ve výši 800 Kč ročně.
Měsíčně tak každého seniora přijde cestování na 67 Kč, což
je částka, která by neměla nikoho nijak vážně ohrozit. Vyšší
příspěvek, či dokonce plné hrazení poplatku tak jak jej
zavedlo např. město Teplice, by totiž motivoval k pořízení
roční průkazky i ty občany, kteří veřejnou dopravu využívají
buď minimálně, nebo téměř vůbec. Prostředky vydané
z rozpočtu města by pak nekončily u našich občanů, ale
v pokladně dopravního podniku Veolia-transport.
Podmínky poskytování příspěvku na MHD občanům
starším 70ti let
Město Košťany poskytne příspěvek ve výši 1000,- Kč na
pořízení 365 denní seniorské 70 předplatní časové jízdenky
vložené do čipové karty za těchto okolností:
1) Žadatel ke dni podání žádosti dovršil 70 let věku
a má trvalé bydliště v Košťanech
2) Žadatel ani jeho manžel/manželka nemají ke dni
podání žádosti vůči městu Košťany ani jeho
organizacím žádné dluhy ani závazky po splatnosti
Standartní cena 365 denní seniorské 70 předplatní časové
jízdenky je dle ceníku společnosti Veolia-transport Teplice
s.r.o. 1800,- Kč. Platnost jízdenky je 365 dní od zvoleného
data.

-

-

-

-

-

v kanceláři č.1 MěÚ Košťany
žadatel předloží občanský průkaz, kterým doloží
oprávněnost žádosti. Pracovník MěÚ Košťany
pořídí kopii tohoto dokladu
pokud žadatel již vlastní čipovou kartu, vyplní pouze
žádost o nahrání předplatní časové jízdenky do této
karty a zaplatí svou spoluúčast na platbě ve výši
800,- Kč. Pracovník MěÚ Košťany čipovou kartu
odveze do předprodeje Veolia Transport Teplice
s.r.o. a zajistí vložení jízdenky.
žadatel, který čipovou kartu nevlastní, přiloží svou
jednu barevnou fotografii průkazkového formátu
a vyplní žádanku o vydání čipové karty
žadatel zaplatí svou spoluúčast na platbě ve výši
800,- Kč a jednorázový poplatek za vydání čipové
karty ve výši 100,- Kč
nahraná čipová karta bude připravena k vyzvednutí
na MěÚ do 14ti dní od podání žádosti

Další příspěvek seniorům, tentokrát již dokonce od
dovršeného 60tého roku, poskytuje město Košťany ve
spolupráci s Domem kultury Teplice již několik let. Každý
měsíc je v programu Domu kultury, Krušnohorského divadla
ale i kina Květen vybráno několik představení, na který získá
návštěvník starší 60ti let, který má trvalé bydliště
v Košťanech, slevu 75% ze vstupného. Hodnotu poskytnuté
slevy pak hradí město Košťany. Stačí si v pokladně DK
nechat vystavit tzv. Senior pas.
Město Košťany se snaží zpříjemnit život svým Seniorům
a umožnit jim díky příspěvkům na dopravu a kulturu aktivní
život se sníženými dopady na, pro ně již tak dost napjaté,
rodinné rozpočty.

Postup při podávání žádosti o příspěvek:
- žádosti se přijímají každé pondělí a středu

Ing. Přemysl Šoba

Četnické zápisky aneb téměř stoleté zajímavosti košťanské
Zápisy v pamětní knize četnické
stanice poodhalují život Košťan a jejích
obyvatel v minulých dobách. Podívejte se
s námi na některé události z let 1921 a 1931,
tedy roky těsně po první světové válce
a roky hluboké světové hospodářské krize.
Ke konci července, 23. 7. 1921,
vypukl ve sklárně Tomšík na Kamenném
Pahorku požár, který se vlivem silného
větru rozšířil a zničil zásoby za 3,5 milionů
korun. O měsíc později, v srpnu, silný
výbuch plynu ve sklárně Rindskopf
v Hrobské ulici (stávala v místech nynější
opravny propan-butanových lahví), zničil
všechny plynové kanály a způsobil velký
požár. Škody byly odhadnuty na 5 – 7 milionů korun. Příčiny výbuchu nebyly

zjištěny. Jak je zaznamenáno v zápise
četnické stanice v důsledku výbuchu se
otřásaly budovy a okna v širokém okruhu.
Je nutno poznamenat, že v obou sklárnách
d o ch á z elo často k požárům, které
zaměstnávaly nejen hasiče z Košťan, ale
i z okolních obcí.
Tři roky po skončení 1. světové války
Československá vláda byla nucena vyhlásit
první mobilizaci. Stalo se tak 25. října 1921
v důsledku úsilí maďarských monarchistů o opětovné nastolení Habsburků na
maďarský trůn. Do Budapešti se vrátil
z emigrace poslední Rakousko-uherský
císař Karel, který měl být zvolen maďarským králem. Trianonská mírová
smlouva však zavazovala Maďarsko

prohlásit Habsburky za sesazené z trůnu.
Československo spolu s Jugoslávií v zájmu
zabezpečení klidu mobilizovaly a prohlásily, že nepřipustí, aby v Maďarsku
kraloval Habsburk. Všeobecná mobilizace
byla vyhlášena na 27. října, v Košťanech
mobilizačního rozkazu neuposlechlo na
120 mobilizace povinných osob, vesměs
německé národnosti. Četníci je eskortovaly
na nádraží a některé osoby byly litoměřickým soudem odsouzeny odnětím
svobody na šest měsíců. Maďarsko bylo
přinuceno k plnění mírových smluv a císaři
Karlovi byl vykázán pobyt na Madeiře.
(Pokračování příště)
František Pelz

SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ MĚSTA KOŠŤANY
V souvislosti s výstavbou tří obytných domů v Lidické ulici
SBaZ sděluje, že nové bytové domy čp. 233, 234 a 235 jsou
v době , kdy je psán tento článek již téměř úplně obsazeny novými
nájemníky. Celkem se jedná o 91 nových bytů. Správa budov
a zařízení města Košťany nyní usilovně pracuje na spuštění plynu
do objektů pro jejich vytápění.
Z dalších větších akcí uvádím :
Bylo provedeno částečné odvodnění domu Střelná Sídliště
čp. 203 a bylo pokračováno v rozšíření plynového vytápění domu
Mírové náměstí 17 v Košťanech. Na Kamenném Pahorku byly
provedeny nejnutnější práce k sanaci vlhkosti.
Pokračujeme dále ve výměně oken dle žádostí občanů a ve
výměně plynových spotřebičů podle požadavků vyplývajících
z revizních zpráv.
SBaZ bude dále realizovat zateplení štítové zdi Mírové
náměstí 17 a zateplení štítové zdi na Kamenném Pahorku čp. 334
na dům čp. 336 jsme bohužel nedostali souhlas ke stavbě od
Pozemních staveb Ústí nad Labem, takže zateplení nemůžeme
zrealizovat.
Pro zlepšení rozúčtování vodného jsme provedli a podle

možností dále provádíme osazování bytových vodoměrů ve
Střelné.
Kromě výše uvedených finančně náročných akcí zajišťuje
SBaZ města Košťany samozřejmě i řadu běžných oprav a výměn
příslušenství bytů vyplývajících z požadavků nájemců bytů
a z technického stavu našich domů .
Na závěr musím bohužel konstatovat, že někteří naši nájemci
městských bytů neplní své povinnosti z hlediska placení
nájemného a služeb spojených s bydlením, proto SBaZ v současné
době zvyšuje úsilí při vymáhání dluhů a dochází i k vystěhování
neplatičů. Upozorňuji tímto, že tlak na neplatiče nájemného bude
zesilovat a Správa budov a zařízení bude v tomto smyslu navíc ještě
spolupracovat i s exekutory.
Dalším problémem jsou mnohdy nevhodné mezilidské vztahy
v našich domech, chci proto upozornit na povinnost dodržovat
domovní řád a související právní předpisy, neboť porušování zásad
dodrých sousedských vztahů a nevhodné chování může vést až
k výpovědi z nájmu bytu.
Ing.Ladislav Novák
Správa budov a zřízení města Košťany,
ředitel

ZDRAŽENÍ OD ROKU 2012
Tento článek by mohl mít poněkud méně dramatické nadpisy jako
Rozpočtová opatření, nebo Úprava cen, ale to by nic nezměnilo na
faktu, že od roku 2012 čeká každého občana Košťan zdražení.
Zastupitelstvo města rozhodlo o zvýšení cen nájemného v obecních
bytech o 3 Kč/m2 (tj. o cca 10%) a o zvýšení sazby daně
z nemovitosti využitím koeficientu 2 (viz vyhláška). Zdražování je
vždy nepříjemná a nepopulární záležitost. O znepokojivé finanční
situaci města Košťany jsme informovali občany již několikrát.
Vysoké zadlužení města, které vzniklo rozsáhlými investicemi do
oprav a především výstavby nájemního bydlení znamená pro
rozpočet města zátěž na mnoho nadcházejících let. Nestačí situaci
pouze pojmenovat či kritizovat, ale je třeba najít její řešení. Dlužno
podotknout, že město Košťany nemá žádné „svoje“ peníze či
majetek, že město není městský úřad ani zastupitelstvo či rada se
starostou, ale že město jsou jeho občané, kteří tak mají
zprostředkovaně jeho majetek i jeho dluhy. Nikdo jiný než my
občané tak za nás naše dluhy nezaplatí. Po Cimrmanovsku řečeno:
„Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi
tak všechno, co s tím můžeme dělat…“

Na jednáních městského zastupitelstva byla na toto téma
pochopitelně vedena rozsáhlá a místy i dramatická diskuse.
Nakonec převládl většinový názor, že město musí zvýšit své vlastní
příjmy, nemůže čekat ani na zázrak, ani na to až kvůli neplaceným
závazkům přijde exekutor. Zvolená opatření se dotknou všech
občanů Košťan, jsou nepříjemná a u mnohých budou bolestivá, ale
jiná bohužel nejsou možná. I přes navýšení zůstane nájemné
v košťanských městských bytech jedno z nejnižších v regionu, a ani
daň z nemovitosti nebude vyšší než v jiných městech.
Úspory bude město pochopitelně hledat i ve vlastních výdajích.
Zastupitelstvo začalo samo u sebe a již od srpna letošního roku
snížilo odměny všech neuvolněných zastupitelů i členů výborů
a komisí o 30%. Díky opatřením na příjmové i výdajové straně
rozpočtu bude město Košťany schopno splácet všechny své
závazky a současně mít prostředky na zajištění života města a jeho
organizací i v příštích letech.
Ing. Přemysl Šoba

Město Košťany
Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města Košťany se na svém zasedání dne 22. 6. 2011 usnesením č. …usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o
dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Místní koeficient
U všech nemovitostí na území města Košťany, s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů (§ 5 odst. 1
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů) se stanovuje
místní koeficient ve výši 2,
kterým se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostor a za byty, případně jejich souhrny, s
výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona.
Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012
Tomáš Sváda
místostarosta

František Voháňka
starosta

AUTEM, LODÍ, RAKETOU JSME CESTOVALI PLANETOU
Radostně a slavnostně probíhalo ukončení školního
roku, spojené s oslavami 65. výročí MŠ Košťany.
V rámci dne otevřených dveří měli všichni přítomní
možnost prohlédnout si prostory celé budovy. Hlavně bývalí
zaměstnanci a žáci mohli posoudit a ocenit změny, kterými
MŠ při modernizaci a zkvalitňování prostředí prošla
vminulých letech. Nečekaně velká kladná odezva
návštěvníků nás potěšila.
Slavnostní odpoledne patřilo hlavně dětem, které
v rytmu různých melodií protancovaly a procestovaly celý
svět. Na cestách je doprovázel báječný kamarád Kašpárek.
Program obohatila vystoupení bývalých žáků MŠ, kteří dnes
navštěvují ZŠ Košťany, ZUŠ Duchcov a Styl Dance Teplice.
Úplně na závěr vystoupili naši “nejstarší žáčci” country
skupina Tennessee.
Vystoupení všech účinkujících sklidilo velký
úspěch. Díky vstřícnosti sponzorů bylo možno zajistit
občerstvení po celý den.
Proto ještě jednou využívám možnosti
k poděkování všem, kteří nám pomáhali při přípravách
podáním pomocné ruky, materiálně nebo finančně a podíleli
se tak na zdárném průběhu celých oslav.
Osobní poděkování patří celému kolektivu
pracovníků MŠ.
Jarmila Novotná, ředitelka MŠ

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se zasloužili o vybudování nového dětského hřiště na sídlišti ve Střelné. Děkuji
nejen za sebe a své děti ale i za všechny rodiče a jejich malé děti z celé Střelné. Hřiště je moc pěkné a účelné a splňuje všechny nároky,
které jsou na podobná zařízení kladeny.
H. Mauleová, Střelná sídliště

ZPRÁVY Z KOŠŤANSKÉHO SPORTU...
Díky panu Ladislavu Navrátilovi máme dostatečný přehled o sportovní činnosti v Košťanech. Tento aktivní člen
FC Louka Košťany ČOS je znám ve sportovní veřejnosti nejen jako hráč ale i jako pilný dopisovatel do regionálních
novin, archivář oddílu a dopisovatel do našeho Zpravodaje. Bohužel nemůžeme otisknout všechny jeho příspěvky,
neboť bychom mohli KZ vydávat jako přílohu deníku Sport. Snažíme se však občas alespoň některý jeho příspěvek
zde zveřejnit. Tentokrát jsme z jeho příspěvků vybrali následující:

Třetí ročník Memoriálu Ladislava Navrátila staršího
V sobotu 24. září 2011 pořádal tenisový klub TC Potok Košťany již třetí ročník Memoriálu Ladislava Navrátila staršího dvojic.
Letošního turnaje se zúčastnilo sedmnáct deblů, které byly rozlosovány do tří skupin. Hrálo se na sedm gamů. První dvě dvojice z každé
skupiny tradičně zahrály tzv. rozstřel, vítězové rozstřelu se utkali o 1. - 3. místo, poražení o 4. - 6. místo a zbylé dvojice ze skupin pak o další
umístění. Ráno účastníky přivítala azurová obloha, takže „sluníčko a dostatek nápojů dělalo divy, jak řekl jeden z organizátorů soutěže
Václav Štark. Konečné pořadí medailistů: 1. místo Tomáš Volf – Pavel Port, 2. místo Radek Sopr – Václav Štark a 3. místo Leona Portová –
Lucie Portová.
Ladislav Navrátil

Košťanský futsal...
V minulých dnech přišel o šanci do širší nominace České republiky do 21 let ve futsalu – sálovém fotbalu Denis Egrt z FC Louka
Košťany ČOS. Přišel tím také o účast na Mistrovství Evropy U21 v listopadu 2011 ve Španělsku. Trenéři reprezentace dali v nominaci
přednost hráčům z celostátní ligy.
Dalším hráčem FC Louka Košťany ČOS, kterému „utekla“ nominace do reprezentace ČR 21 byl sezoně 2004 – 2005 hráč Jaroslav
Zeman. Stalo se tak díky rozepřím svazových funkcionářů.
Jedinými hráči FC Louka Košťany ČOS, kteří reprezentovali v „sálovce“ v A-týmu ČR byl Ivan Drška ml. V roce 2004 v dvojutkání
ve Španělsku v La Coruni (Španělsko – ČR 7:0) a ve Vigu (Španělsko – ČR 5:2). V témže roce pak společně s Petrem Smutným startovali
na Kladně v utkání ČR – Dynamo Moskva (3:6).
Ladislav Navrátil

Futsal a malá kopaná...
V červenci 2011 se konal v Letkově
u Plzně 21. ročník Mezinárodního přeboru
ČOS – futsal mužů do 35 let a veteránů.
FC Louka Košťany kategorii do 35 let
obsadila 5. místo a v kategorii veteráni 1.
místo.
V srpnu 2011 oslavil své 45. narozeniny
jeden ze zakládajících členů oddílu sálového
a malého fotbalu FC Louka Košťany pan
Petr „Šošon“ Čoček, který debutoval

9. 10. 1988 v utkání se Sklotasem Řetenice.
Již 23. ročník Mezinárodního turnaje
V letech 1988 – 1992 sehrál za FC Louka v malé kopané „Košťanský pouťový turnaj“
celekm 93 utkání ve kterých vstřelil 26 za účasti 7 družstev se konal v září 2011.
branek.
Umístění jednotlivých družstev: 1. místo
TJ Sokol Košťany A, 2. Stars Teplice,
Srpnového 18. ročníku „Fluokov Cupu“
3. Afrika Sport Angola (jediný zahraniční
v malé kopané se zúčastnilo šest družstev.
účastník), atd. Nejlepším střelcem byl
Vítězem se stal TJ Sokol Košťany A, druhé
vyhlášen Jiří Duben z TJ Sokol Košťany
místo obsadila FC Louka. Nejlepším
s 10 vstřelenými brankami.
střelcem se stal Petr Hegr (FC Louka –
5 branek).
Ladislav Navrátil

OZNÁMENÍ
Dne 3. prosince 2011 bude ve městě proveden svoz nebezpečného odpadu. Hodiny
a sběrná místa budou upřesněny na letácích.
Renata Hegrová, MěÚ

DĚTSKÝ KLUB DOMINO
Dětský klub Domino slaví v těchto dnech své první narozeniny. Děti měly
během uplynulého školního roku možnost vyzkoušet různé výtvarné techniky,
naučit se nové hry, soutěžit v různých disciplínách, hrát hry v přírodě i různé
deskové hry v knihovně. Na letní prázdniny byly naplánovány dva turnusy
příměstského tábora s Dominem, ke kterým na konci srpna přibyl ještě třetí
turnus. S dětmi jsme se podívali do Nového Města v Krušných horách, odkud
jsme šli pěšky do Košťan. Cestou jsme plnili různé úkoly. Navštívili jsme
Botanickou zahradu v Teplicích, didaktický park na teplickém Gymnáziu, oboru
ve Dvojhradí a prošli jsme snad všechny cestičky kolem Barbory. Každý den byl
určitým způsobem motivován, např. Dinohrátky, Z pohádky do pohádky, Piráti
a korzáři, Rytíři a lapkové, Zlatokopové atd. Děti plnily tematické úkoly a vždy
místo poledního klidu vytvářely výrobky k danému tématu. A tak se z pravěku,
kde skládaly stopy dinosaurů hravě přemístily do pohádky o Zlatovlásce
a z potoka nabíraly živou vodu, prošly s indiány a zlatokopy Clondike a rýžovaly
zlato, ztroskotaly s piráty a posílaly vzkaz v láhvi a také vařily na ohni
zálesáckou polévku v kotlíku, kterou pak do poslední lžíce snědly. Posledním
ohlédnutím za prázdninami byly Lesohrátky, které připravilo Domino ve
spolupráci s dobrovolnými hasiči v Košťanech. Děti šly vyznačenou trasu
a plnily cestou úkoly, týkající se znalostí o přírodě a lesní zvěři, trochu se
potrápily čtením v mapě a nakonec hledaly ztracený poklad. Všichni jsme si pak
sedli k ohýnku a opekli buřtíky a už jen vzpomínali na všechno, co jsme
o prázdninách společně prožili. Prázdniny tedy skončily, začal nový školní rok
a děti opět usedly do školních lavic. Aby svůj volný čas mohly využít, co nejlépe,
je tu opět dětský klub Domino, který nabízí dětem všech věkových skupin řadu
volnočasových aktivit:
Pondělí 8.00 – 12.00 Veselá čajovna (Pro maminky a jejich
malé ratolesti)
Úterý 16.00 – 18.00
Motalinky (Tvořivé a hravé
odpoledne pro mladší šk. děti)
Středa
16.00 – 18.00 Klubíček pro předškoláky
18.00 – 20.00 Šipky a stolní hry pro starší děti
a mládež
Čtvrtek 15.00 – 16.00 FLORBAL mladší žáci (tělocvična ZŠ)
16.00 – 17.00 FLORBAL starší žáci (tělocvična ZŠ)
Pátek
14.30 – 16.30 Volný klub a internet (Pro malé i velké:
vycházky do přírody, hry)
Dětský klub Domino, vedoucí Lenka Štiková

NOVÍ OBČÁNKOVÉ MĚSTA 2011
Duben:
Květen:
Červen:
Červenec:

Justýna Nosovská, Petr Dudešek
Michaela Hanzalíková, Jan Hájek
Petr Moťka, Martin a Petr Běhounkovi,
Victorie Alexandra Hajduchová, Amálie Schejbalová
Tomáš Neužil, Natálie Kočí
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SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
a byla při tom i veliká legrace. Vše se zdárně podařilo absolvovat
a bez jakéhokoliv zranění byly na závěr vyhlášeny výsledky.
Vítězem v soutěži družstev a tím i držitelem Putovního poháru
košťanského starosty, se stalo družstvo HROB III, druhé
byly domácí KOŠŤANY I a třetí skončila KRUPKA. Soutěž
jednotlivců pak vyhrál p. KLENER z Krupky, druhý byl p. PLEVA
z Hrobu a třetí p. KRCH z Košťan. Všichni soutěžící byli odměněni
upomínkovými předměty a drobnostmi, od pořadatelů pak dostali
i občerstvení a každý z nich pak upomínkový list na tuto akci.
Vítězové pak obdrželi medaile a hezké diplomy.

Poslední říjnový den se v náhradním termínu uskutečnily
Sportovní hry seniorů v netradičních disciplinách. Při krásném
podzimním počasí se na fotbalovém stadionu TJ Sokol Košťany,
sešlo celkem 66 závodníků z celého teplického okresu
a z Meziboří v okrese Most. Soutěžila smíšená šestičlenná
družstva. V deseti disciplinách (hod medicimbalem, hod na
basketbalový koš, kop do malé fotbalové branky, běh s tenis. míčky
na raketě, hod kroužky na cíl, hod tenisákem na cíl, hod na
plechovky, šipky, složení vysypaných zápalek a nakonec
křižovka) probíhal nelítostný boj u něhož bylo vidět mnoho snahy

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se o úspěch celé
akce zasloužili. Ať již to byli rozhodčí a pořadatelé z řad
košťanských seniorů a VPP a zejména sponzoři Město Košťany,
opravna PB lahví Košťany, Česká nezávislá Kosťany, Top-Moto
Haas Střelná, Stavební firma Mezotti Košťany - p. Ryč,
Pokrývačství Daněk Košťany, Vatexa Košťany - p.Vachuda,
Stavoarch Košťany - p. Sváda, Restaurace Sokolovna Košťany,
Trafika Koutná Košťany a Tiposs Teplice - p Tichý, díky jejichž
finančním příspěvkům se podařilo celou akci zajistit i po materiální
stránce.
Jsme rádi, že se naše Sportovní hry dostávají do povědomí
širokého okolí a že se jich každý rok zúčastňuje více zájemců.
Svědčí to o tom, že mají úroveň a dokážou mimo jiné účastníky
i dostatečně pobavit.
Rudolf Partik

JUBILANTI
Červenec:
Barková Marie
Zadražil Jiří
Koštoval Miroslav
Chloudová Pavlína
Tvrdíková Jarmila
Kytková Jaroslava
Forková Libuše
Forková Eva
Winkler Jiří

Srpen:
91
89
82
81
81
80
70
70
70

Kotlánová Anna
Ptáček Václav
Ilková Marie
Eichler Miroslav
Plesnivý Eduard
Krušková Soňa
Jakešová Alžb ěta
Cihlář Josef
Jenčová Vlasta
Bernhard Antonín
Vlasák Miroslav
Tipmann Lubomír
Medzayová Olga
Jungvirt Václav
Trejbalová Eva
Zmítko Jaroslav
Riedererová Anna
Junová Waltraud

Říjen:
Tvrdíková Božena
Martináková Štěpánka
Jenč Jaroslav
Musilová Eva
Fričl Oldřich
Dohnálková Milada
Janulíková Helena
Nevečeřalová Marie
Hinke Jaroslav
Černý Václ av
Pešková Elvíra
Udatná Irena
Illešová Kristina

Září:
93
88
84
82
82
81
81
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70

Šredl Josef
Dubnová Vilma
Hrdinka Antonín
Rudolf Walter
Kulhavá Štěpánka
Davídková Marie
Čočková Marie
Břachová Jaroslava
Pejcharová Květoslava
Poborský Jiří
Pospíšilová Irena
Zahelová Anna
Plesnivá Ludmila
Schöttner Petr
Uhlíř Václav
Drahozalová Dagmar

Listopad:
90
85
85
85
85
83
81
81
75
75
75
70
70

Majrychová Margita
Chválová Hana
Rychlá Růžena
Čiháková Růžena
Kalioglouová Waltraud
Minčičová Maria
Veberová Berta
Heresová Jarmila
Raczká Eva
Proksch Rudolf
Čajková Marie
Hamouzová Milada
Riha Petr
Majrych Antonín

89
86
82
82
81
81
81
81
81
80
75
75
70
70
70
70

Prosinec:
90
88
87
86
86
85
84
83
80
75
75
70
70
70

Pros František
Schnaubeltová Věra
Pomezná Helena
Kos Josef
Hajšová Markéta
Pávková Anna
Ríhová Roswitha
Schönbeková Gertruda
Juránková Marianne
Dupač Josef
Fričl Ladislav
Fenyvesiová Ilona
Gajdošová Silva

84
84
83
82
81
80
70
70
70
70
70
70
70

MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpo čtu ČR.
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Cílová skupina:

2 - Aktivní politiky trhu práce
2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
osoby pečující o dítě do 15 let věku (ženy, je však možné i zapojení
mužů v obdobné situaci)
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00249
Zahájení realizace projektu:
1. 4. 2011
Ukončení realizace projektu: 31. 3. 2013
Cíle projektu
Prostřednictvím mobilního pracoviště poskytnout služby v oblasti poradenství a vzdělávání
osobám, které z důvodu péče o děti mají ztížený přístup ke vzdělávání a možnostem, které
nabízí trh práce. Cílem je zvýšení motivace účastníků (žen i mužů v obdobné situaci) ke
změně svého postavení a situace na trhu práce, k dalšímu vzdělávání, zvýšení kvalifikace
a odstran ění bariér bránících nalezení vhodného zaměstnání. Účastníci budou podpořeni
také příspěvky na mzdové náklady zaměstnavatele, který pro ně vytvoří pracovní místo ve
výši 12.000,-Kč/měsíc po dobu 10 měsíců. Minimálně 35 z nich získá novou kvalifikaci
prostřednictvím rekvalifikačního kurzu.
Zaměření a rozsah projektu
Projekt je realizován v šesti vytipovaných obcích Ústeckého kraje od dubna 2011 a bude
probíhat po dobu 24 měsíců. Do projektu se postupně zapojí 80 účastníků, kteří splňují
charakteristiku cílové skupiny. Mobilní pracovišt ě bude k dispozici vždy v místě bydliště
účastníků, takže nebudou muset za aktivitami dojížd ět.
Doprovodná opat ření
Po dobu aktivní účasti v projektu budou účastníkům poskytována doprovodná opatření,
především příspěvek na stravné, cestovné, hlídání dětí, ubytování aj. Tato opat ření
podporují možnost účasti a zapojení do aktivit projektu.

Místo a termín
Košťany a Střelná se zapojí do projektu jako předposlední v pořadí. Věříme, že navážeme
na spolupráci z jiných projektů a využijeme tak zkušenosti pro obyvatele města.
Vzdělávací a asistenční služby budou poskytovány v Klubu hasičů Košťany, v prvním
patře nad požární zbrojnicí, na adrese Mírové náměstí 91, 417 23 Košťany,
od 1. 12. do 22. 12. 2011.
Po dobu realizace projektu se k Vám ještě čtyřikrát vrátíme, abychom společně vyhodnotili
dosažené pokroky při hledání zaměstnání a poskytli Vám další poradenství a podporu.
„Mami – tati, najdi si práci“ – investujete pouze svůj čas, aktivity jsou zdarma,
financované z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.
Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás již při výběru jednotlivých oblastí.
JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo nám ěstí 3282, 415 01 Teplice
tel: 739 433 301 nebo 417 538 860, e-mail: baxova@job-asistent.cz
Manažer projektu: Ing. Lenka Baxová

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz
neplacená inzerce

