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ZDARMA

Město Košťany v roce 2017 má
připravenou celou řadu projektů a také
má pro ně připravené finanční krytí.
Akce se dají rozdělit do tří základních
skupin. Jsou to investice do bytového
fondu, do dopravní infrastruktury a ostatní investice.
Pro bytový fond se dokončují práce
pro podání dotace na rekonstrukci
4 bytových domů ve Střelné. Jedná se o
bytové domy s čp. 159-166 na sídlišti.
Na domech by se měla dokončit
výměna všech oken a dveří, opravit
střecha a kompletně zateplit. Jeden
vzorový dům jsme již letos realizovali
a myslím si, že se povedl. Na celou akci
budeme žádat dotaci. Pokud by se
nepodařilo dotaci získat, město by
z vlastních zdrojů realizovalo pouze dva
domy. Dále připravujeme plynofikaci
domů v pravé části sídliště, bytové
domy okolo prodejny paní Vackové.
Město dnes zvažuje finanční modely
zainvestování. V jednotlivých domech
bude zřízena centrální kotelna a ústřední vytápění, bude dokončena
výměna všech plastových oken a vchodových dveří, opraveny chodby.
Centrální kotelna bude zcela jistě
přínosem pro obyvatele bytových
domů, neboť jako centrální zadavatel
může město Košťany vysoutěžit
výrazně lepší cenu za dodávku plynu.

U jednotlivců takovou možnost město
nemá.
V rámci dopravní infrastruktury si
město letos připravilo několik investičních akcí. Jednou z nich je rekonstrukce části chodníků a silnic na
Kamenném Pahorku v okálech ve
spolupráci s SVS, a.s., která bude
provádět rekonstrukci vodovodu. Další akcí je kompletní rekonstrukce
Smetanovy ulice, jedná se o nové
chodníky, silnice a zelené zálivy se
stromy. Nebudou chybět ani lavičky,
koše a další doplňkové prvky. Hotový
a připravený je i projekt na rozšířeni
parkoviště u 3DB v Lidické ulici, kde by
mělo přibýt cca 10 nových parkovacích
míst. Nová místa na parkování budou
vznikat také na sídlišti ve Střelné. Mělo
by přibýt cca 40 nových parkovacích
stání. Letos město vyčlenilo 1 mil. Kč na
první část kanalizace na Hampuši; začít
by se mělo v létě, a to „druhou
odbočkou vlevo“. Další drobné projekty má město připravené na
mezidobí; je to např. chodník od silnice
ke 3BD, oprava chodníku před
zahradnictvím v Košťanech včetně míst
na parkování, nový chodník na sídlišti
ve Střelné, oprava křížku na Hampuši
z dotace ÚK, oprava hřbitovního
domku atd.
Do třetí skupiny ostatních investic

patří hlavně pokračování rekonstrukce
objektu bývalého kina. Město v současné době pracuje na dokumentaci pro
podání dotace, dále dokončuje položkové rozpočty, a to tak, aby v květnu/červnu mohlo přistoupit k soutěžení dodavatele a o prázdninách začít
opravovat. Připraveno máme 4 mil Kč;
pokud by se podařilo získat dotaci, je
připravená i rezerva v milionech Kč.
Městu se také podařilo zajistit
pracovníky VPP na úklid a údržbu
města i pro rok 2017. Jedná se o poměrně velkou finanční dotaci z ÚP, a to
téměř 3 mil Kč.
Další dobrou zprávou při letošní silné
zimě je, že se koncem roku 2016
podařilo městu vysoutěžit výbornou
cenu za dodávky plynu. Všichni
obyvatelé, kteří mají centrální kotelny
pod městem budou mít výrazně
levnější topení. Cenu máme garantovanou i pro příští topnou sezonu.
Doufáme, že většinu letošních akcí
zrealizujeme. Pokud by se něco
nepodařilo, nemějte nám to za zlé,
snažíme se pracovat co nejlépe. Pokud
máte jakýkoliv dotaz, problém nebo
nápad co by se dalo zlepšit, neváhejte
se na mne kdykoliv obrátit.
Děkujeme za důvěru.
Tomáš Sváda, starosta města

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v Košťanech novou službu – Mobilní rozhlas.
Nově Vás budeme informovat o dění ve
městě pomocí různých komunikačních
kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel.
číslo a e-mail. Následně budete
ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové
zprávy a e-maily o dění ve městě upozornění na odstávky energií, čištění
ulic, pozvánky na kulturní události a

mnoho dalšího.
Jak se zaregistrovat?
1. Vyplněním online registračního
formuláře na adrese
k o s t a n y. m o b i l n i r o z h l a s . c z
V prvním kroku registrace zadáte do
systému své telefonní číslo a potvrdíte
ho heslem, které Vám na toto číslo
přijde. Ve druhém kroku poté vyplníte
své kontaktní údaje. Nakonec
registrační formulář odešlete a máte
hotovo!
2. Vyplněním ústřižku na informač-

ním letáku a jeho odevzdáním
Leták najdete vložený do tohoto
Košťanského zpravodaje. Můžete jej
odevzdat:
○ na městském úřadě
○ v městské knihovně
○ ve vrátnici základní školy
○ případně v MŠ Košťany - Střelná
V případě, že chcete zaregistrovat více
lidí, naleznete na sběrných místech
další letáky.
Pavel Vondra

Popelnice jsou pořád v Košťanech zdarma
Město Košťany má již od roku 2015
v platnosti obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2015, která upravuje cenu za svoz
odpadu na území města. Vyhláška platí
i nadále a pro naprostou většinu
obyvatel zůstávají popelnice ZDARMA.
V obecně závazné vyhlášce však
zůstává povinnost zaplatit poplatek za
svoz komunálního odpadu těm
majitelům rodinných domů, staveb pro

individuální rekreaci a bytů, kde není
nikdo hlášen k trvalému pobytu.
Poplatek pro rok 2017 zůstává ve výši
693 Kč. Snaha je, aby tito občané se
přihlásili k trvalému pobytu a město za
ně dostalo od státu daňové příjmy.
Pokud zde nemají trvalý pobyt, stát na
ně nepřispívá do rozpočtu města, ale
město za ně platí svoz odpadu, uklízí,
platí MP atd. To chceme napravit.

Pro občany osvobozené od poplatku
(občané s trvalým pobytem a mladší
18-ti let) nevzniká ani oznamovací
povinnost. Ostatní občané a občané,
kteří si nejsou jisti, ať se obrátí na MěÚ
na paní Pucholtovou nebo na mne tel.:
číslo 417 568 183.
Tomáš Sváda, starosta města

Informace v článku jsou orientační, celé znění vyhlášky OZV 3/2015 je na stránkách města.

Výhody pro občany s trvalým pobytem v Košťanech
Město Koštany již několik posledních
let podporuje své občany prostřednictvím nejrůznějších výhod. Výhody
může čerpat samozřejmě každý, kdo je

Benefity-výhody pro občany Košťan
Příspěvek seniorům nad 70 let ve výši 1000,- Kč na
roční jízdenku MHD
Příspěvek seniorům nad 60 let na divadlo, kino
v Teplicích ve výši 75% z ceny vstupného
Příspěvek mládeži do 18 let na celoroční sportovní a
kulturní činnost – pohyblivá částka pro rok 2017 cca
4000,- Kč
Upuštění od poplatku za svoz komunálního odpadu
pro všechny občany Košťan – max. výše 750,Kč/osoba/rok –neplatí se
Bezplatný svoz tříděného odpadu
duo-nádoby
Volné vstupenky do bazénu v Altenbergu

občanem Košťan s platným trvalým
pobytem a nemá dluhy vůči městu a jeho příspěvkovým organizacím. S jednotlivými výhodami se můžete

Schváleno-již platí / připravuje se

Schváleno-již platí
Schváleno-již platí
Schváleno-již platí

Schváleno-již platí
Schváleno-již platí

Schváleno-již platí

seznámit níže, s případnými dotazy se
můžete obrátit na paní Běhounkovou
tel.: 417 568 183.
Tomáš Sváda, starosta města

Výzva maminkám
ke slavnostnímu
vítání občánků
Pokud máte zájem zúčastnit se s Vaším
miminkem slavnostního obřadu vítání
občánků, přihlaste se na matrice Městského
úřadu Košťany, případně na Městský úřad
Košťany pošlete přihlášku k vítání občánků.
Přihlášku naleznete na webu města
v části “Formuláře ke stažení”. Podrobnější
informace vám sdělí matrikářka, paní
Paarová na telefonních číslech 417 568 183,
nebo 417 568 477.
Petra Paarová

Statistika v evidenci obyvatel k 01.01.2017
Počet obyvatel
Počet přihlášených /od 01.01.2016 do 31.12.2016/
Počet odhlášených
Počet narozených dětí
Počet zemřelých
Pobyt v rámci obce Košťan změnilo

3128 celkem
z toho muži 1628 a ženy 1500
166, z toho muži 62 a ženy 104
137, z toho muži 60 a ženy 77
32, z toho chlapců 12, děvčat 20
34, z toho muži 16, ženy 18
79 občanů
Petra Paarová

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
9:00 – 11:30
ZAVŘENO

Měsíc

Termín

Název akce a místo konání

březen

11.března

Dětský karneval
pořadatel: SDH Košťany
Klub hasičů

duben

5. – 6. dubna
14:00 – 17:00

Zápis do Základní školy v Košťanech
více informací na straně 5

15. dubna
od 20:00

Velikonoční hasičská zábava
pořadatel: SDH Košťany
Klub hasičů

30. dubna
od 15:00

Pálení čarodějnic
pořadatel: město Košťany
fotbalové hřiště TJ Sokol

květen

2. a 3. května
8:30 - 11:30

Zápis do Mateřských škol v Košťanech
více informací na straně 6

červen

2.června
od 15:00

Dětský den
pořadatel: město Košťany
fotbalové hřiště TJ Sokol

2. – 4. června

Košťanští se baví
Návštěva z Košťan nad Turcom a Valaliků

6.června
od 15:00

Stardance 2016 (10. ročník)
akademie pro rodiče
pořadatel: Základní škola Košťany
tělocvična ZŠ Košťany

24. – 25. června

Soutěž mladých hasičů o pohár starosty SDH Košťany
pořadatel: SDH Košťany
škvárové hřiště, Klub hasičů

termín bude
upřesněn

Woodstock Košťany
pořadatel: S. Červenec, město Košťany
Sokolovna Košťany

termín bude
upřesněn

Sportovní hry Seniorů
Pořadatel: město Košťany a Klub seniorů Košťany
fotbalové hřiště TJ Sokol

termín bude
upřesněn

Rockový nářez
pořadatel: S. Červenec, město Košťany
Sokolovna Košťany

termín bude
upřesněn

Košťanská pouť
pořadatel: město Košťany
Komenského náměstí

říjen

28.října
nebo
4.listopadu

Halloweenská stezka odvahy
pořadatel: SDH Košťany
oblast kolem městského hřbitova

prosinec

5. prosince
od 16:00

Mikulášská nadílka
pořadatel: Základní škola Košťany
tělocvična Základní školy Košťany

16. prosince
od 15:00

Vánoční trhy
pořadatel: město Košťany
Komenského náměstí

srpen

září

Změna v programu vyhrazena. Aktuální a zpřesňující informace naleznete na stránkách města.
Pavel Vondra

Někteří majitelé nemovitostí v katastrálním území města Košťany mají
vysázené keře a stromy těsně u plotů,
kde dochází k prorůstání a přerůstání
větví na pozemky města, které jsou
součástí chodníků a místních komunikací.
Vyzýváme tímto všechny majitele
pozemků a nemovitostí, aby v době
Co hovoří nový Občanský zákoník
platný od 1.1.2014 o problematice
stromů, větví a plodech…
§1016 (1) Plody spadlé ze stromů a keřů
na sousední pozemek náleží vlastníkovi
sousedního pozemku. To neplatí, je-li
sousední pozemek veřejným statkem.
(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené
době poté, co ho o to soused požádal,
smí soused šetrným způsobem a ve
vhodné roční době odstranit kořeny
nebo větve stromu přesahující na jeho
pozemek, působí-li mu to škodu nebo

Knihovna Košťany eviduje za loňský
rok 477 návštěvníků. Od 1. 1. do 31. 12.
2016 bylo nově registrováno 64
čtenářů, z toho 21 dětí do 15 let. Počet
nově registrovaných dětí nám pozvolna
roste každým rokem. Za loňský rok
mírně poklesl počet výpůjček, kterých
je evidováno 1185, z toho 1108 knih
a 77 periodik. Nejvíce oblíbeným
žánrem je každoročně beletrie. Během
roku se vypůjčilo 922 svazků těchto
knih. Děti a mládež si vypůjčily celkem

Taneční kroužek DOMINO DANCE

právě probíhajícího vegetačního klidu
provedli na svých pozemcích ořez
větví, které přesahují na městské
pozemky a zužují tak profil místních
komunikací a chodníků, a to do 15. 3.
2017. Po tomto datu provede město
jako majitel a správce místních
komunikací ořez větví samo. Město
musí dbát na to, aby chodníky a silnice
jiné obtíže převyšující zájem na
nedotčeném zachování stromu. Jemu
také náleží, co z odstraněných kořenů a
větví získá.
(3) Části jiných rostlin přesahující na
sousední pozemek může soused
odstranit šetrným způsobem bez dalších
omezení.
§1017 (1) Má-li pro to vlastník pozemku
rozumný důvod, může požadovat, aby se
soused zdržel sázení stromů v těsné
blízkosti společné hranice pozemků, a
vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby

133 ks knih. Naučné literatury si dospělí
vypůjčili 43 ks a děti 12 ks. Během
vánočních prázdnin byla dokončena
rekonstrukce budovy, ve které knihovna sídlí společně s Klubem
DOMINO. Tímto bychom chtěli poděkovat všem čtenářům, rodičům a dětem za jejich shovívavost během oprav.
Od 9. 1. 2017 má již knihovna opět
otevřeno v plném režimu.
Denisa Palečková

Klub DOMINO je již také na svém
místě a běží na plné otáčky. 26. 1.
2017 jsme odstartovali přihlášky na
letní příměstské tábory. Za hodinu
jsme rekordně obsadili všechna
volná místa na LPT – Tajemství
přírody a i všechna místa na LPT –
Výprava s DOMINEM. Nyní máme
z celkového počtu 60 míst volných
pouhých sedm, a to na LPT –
Olympiáda v Košťanech, který se
uskuteční v termínu
17. – 21. 7.
2017. Pospěšte, protože zájem je
letos opravdu veliký. Informace
naleznete na webu nebo na
Facebooku Klubu DOMINO.

byly bezpečné pro pohyb občanů a vozidel ve městě. Dále se omlouvám za
ořez několika větví, který proběhl bez
předchozího vyzvání. Netušil jsem při
nařízení ořezu, že se jedná o soukromé
stromy. Domníval jsem se, že jde o stromy podél silnic. Děkuji za pochopení.
Zbyněk Král,
místostarosta města
je odstranil. Nestanoví-li jiný právní
předpis nebo neplyne-li z místních
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy
dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m
jako přípustná vzdálenost od společné
hranice pozemků 3 m a pro ostatní
stromy 1,5 m.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije,
je-li na sousedním pozemku les nebo
sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jednáli se o strom zvlášť chráněný podle jiného
právního předpisu.
Tomáš Sváda, starosta města

Naši nejmladší čtenáři

Velký dík za loňský rok patří také
účastnicím tanečního kroužku DOMINO
DANCE, které za Košťany v květnu 2016
vyhrály 3. místo v taneční soutěži Kamila
Dance. Pro letošní rok se s děvčaty
chystáme na taneční soutěže do Oseka a
Duchcova, ve kterých se děvčata
předvedou již v nových kostýmech. Držte
nám tedy palce!
V letošním roce chystáme pro děti
kromě letních příměstských táborů i řadu
akcí v podobě výtvarných dílen, přespávání v DOMINU a besed v knihovně pro
základní a mateřské školy. Budeme velice
rádi, když se našich akcí zúčastníte.
Denisa Palečková

Vážení rodiče, ve dnech 5. 4. a 6. 4.
2016 bude od 14:00 do 17:00 probíhat
zápis do 1. ročníků 2017/2018. K zápisu
přineste žádost o přijetí podepsanou
oběma rodiči, k zápisu poté již oba
nemusí. Předškoláci z MŠ Střelná a MŠ

Košťany dostanou formulář přímo
v mateřské škole, ostatní dostanou
formulář přímo u zápisu. Formulář
si můžete také předem stáhnout
na stránkách školy na adrese
www.zskostany.cz. K zápisu je třeba

přinést rodný list dítěte a kartičku
pojištěnce. Zároveň je potřeba mít
u sebe občanský průkaz alespoň
jednoho z rodičů.
Jana Lichtenbergová

Na naší škole proběhla první část
interaktivních bloků přednášek Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem pod
názvem HOP aneb hravě o prevenci.
Zúčastnili se jí žáci 1., 4., 6., 7. a 9. třídy.
Nejmenší žáci se dozvěděli o
nejčastějích úrazech, které je v dětství

mohou potkat, a o jejich prevenci.
Starší žáky čekal zdravý životní styl
a výživa v době dospívání. Nejstarší se
hravou formou seznámili s informacemi o pohlavně přenosných
chorobách. Přednášky byly velmi
pěkné, poutavě připravené a žáci se

dozvěděli spoustu nových a zajímavých
informací. Ti, co už vše znali, si to
alespoň připomněli, protože jak se říká:
opakování je matka moudrosti.

V úterý 7. 2. vyrazili naši páťáci, šesťáci a sedmáci do Techmanie
v Plzni. Cesta byla dlouhá, ale stála za
to. V Techmanii si někteří žáci
vyzkoušeli práci s mikroskopem a zjistili
něco o fotosyntéze, jiní si zase v dílně
„Dobývání hradu“ sestavili vlastní
katapult a hned vyzkoušeli jeho

funkčnost. V expozici jsme si ověřili
v praxi některé matematické a fyzikální
zákonitosti, zhlédli jsme zajímavou
show s dusíkem a otestovali spoustu
hlavolamů. Také jsme navštívili
planetárium, kde jsme se dozvěděli
spoustu zajímavostí o vesmíru a někteří odvážlivci si na vlastní kůži

vyzkoušeli i gyroskop.
Jedinou chybičkou snad byl jen
nedostatek času a sil, abychom si vše
mohli důkladně prohlédnout a vyzkoušet. Myslím, že můžeme za nás za
všechny říct, že se nám výlet moc líbil.
R. Málková, K. Fridrichová,
L. Kedjuchová

Lucie Kedjuchová

Pátek 13. ledna není zrovna nejšťastnějším datem.
Žáci prvních a druhé třídy měli přesto v tento den
velké štěstí, protože si mohli bez jakýchkoliv
následků vyzkoušet, jak vnímají život nevidomí
a slabozrací. V průběhu programu si měli šanci
“osahat” všechna úskalí pohybu v prostoru, který
mohou vnímat jen slepeckou holí. Seznámili se
s kompenzačními pomůckami, které používají
nevidomí a slabozrací.
Pavel Vondra

Mateřská škola Košťany
Úterý 2. května 2017 od 8:30 do 11:30
hodin.
Žádost si můžete vyzvednout od
24. dubna v čase od 9:00 do 16:00
v budově Mateřské školy Košťany. Ke
stažení ji naleznete na webových
stránkách www.mskostany.cz nebo na
stránkách města Košťany.
Mateřská škola Motýlek
Košťany – Střelná
Středa 3. května 2017 od 8:30 do 11:30
hodin.
Žádost si můžete vyzvednout od 24.

dubna v čase od 9:00 do 16:00 v
budově Mateřské školy Motýlek
Košťany – Střelná. Ke stažení ji
naleznete na webových stránkách
www.msmotylek.me.cz nebo na
stránkách města Košťany.
S sebou přineste:
? rodný list dítěte
? platný občanský průkaz
zákonného zástupce
? potvrzení od lékaře o zdravotní
způsobilosti dítěte a řádném
očkování dle očkovacího
kalendáře
? vyplněnou žádost o přijetí dítěte

k předškolnímu vzdělávání a
podepsanou oběma rodiči
Víte, že…
s platností od 1. 9. 2017 je zákonný
zástupce povinen přihlásit své dítě
k předškolnímu vzdělávání po dovršení
věku 5 let (tj. děti narozené do 31. 8.
2012)?
Více: zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2017
a § 34a.
I. Brabcová, ředitelka MŠ Košťany

V naší mateřské škole se již na začátku roku 2017 uskutečnilo několik akcí.

Využili jsme bohaté sněhové nabídky k
bobování a hrátkám se sněhem.

Naše děti si umí oslavu narozenin
pořádně užít.

Kromě divadla navštívil naši školu i kouzelník,
který naučil děti i několik triků.

Velkou radost udělala dětem návštěva hokejového brankáře. Děti se seznámily
s hokejovou výstrojí, kterou si mohly i vyzkoušet.

I. Brabcová, ředitelka MŠ Košťany

V sobotu 7. 1. 2017 se od 14:00
konala výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů v Košťanech. Po
přivítání hostů následoval návrh
programu valné hromady, který byl
všemi přítomnými členy odsouhlasen.
Poté byla na řadě volba volební
a návrhové komise a následovaly
jednotlivé zprávy - zpráva o činnosti
SDH, zpráva kontrolní a revizní rady,
zpráva o činnosti kolektivu mladých
hasičů a zpráva o činnosti výjezdové
jednotky.

Jelikož v březnu Martin Pažin
ukončil členství, a tím rezignoval na své
funkce starosty a velitele SDH, dalším
bodem byla volba nového starosty,

velitele a člena výkonného výboru
SDH. Zde byl jednohlasně zvolen
novým starostou a velitelem Libor
Klejna a členem výkonného výboru
Rostislav Gajdoš.
Následovalo ocenění. Jako první
předal nově zvolený starosta SDH Libor
Klejna čestné uznání sboru firmě
Bydlení AJA s.r.o. za sponzorování SDH.
Poté předala starostka okresního
sdružení hasičů Teplice Vierka Nejedlá
medaili za věrnost - 10 let Nikolasovi
Klejnovi, stuhu za věrnost - 30 let
Romanovi Polívkovi a společně s Liborem Klejnou medaili a titul čestný člen
SH ČMS pro pana Františka Pelze za
dlouholetou aktivní spolupráci nejen
s naším sborem. Mezi další oceněné
patřil Libor Klejna, Jakub Fišer, Jan
Šaršoun a Rostislav Gajdoš, kteří
obdrželi medaili za aktivní práci v jednotce SDH obce III. stupně z rukou
místostarosty města Zbyňka Krále. Tím
ale udělování vyznamenání nekončilo opět si vzala slovo starostka OSH, která
předala starostovi Liborovi Klejnovi

medaili za příkladnou práci pro náš
sbor. Tohoto ocenění si velmi vážíme
a děkujeme OSH za toto vyznamenání!
Dalším bodem v programu byla
diskuze, kde si nejdříve vzal slovo
místostarosta města Zbyněk Král, dále
starostka OSH Teplice Vierka Nejedlá,
paní Novotná a nakonec pan Pelz. Po
přečtení a schválení usnesení z výroční
valné hromady byla schůze ukončena
a vyhlášena volná zábava.
Jan Šaršoun, jednatel SDH Košťany

Vzpomínka
V době topné sezony hasiči často vyjíždějí k požárům
popelnic. Všechny případy mají stejný původ – lidé
nenechají dostatečně vychladnout popel a následně ho
vysypou. Jelikož se v popelnicích nachází velké množství
hořlavých materiálů, je riziko vznícení velmi vysoké.
Tímto upozorňujeme obyvatele, aby řádně kontrolovali,
zda vyhazovaný popel je opravdu vychladlý, a až poté ho
vysypali.
Horký popel do popelnice nepatří!
Jan Šaršoun

Dne 6. února 2017 oslaví své 60. narozeniny obránce košťanské Louky
Miloslav „Havran“ KUČERA. Za F.C.
Louku Košťany ČOS celkem sehrál
v sálové a malé kopané 383 utkání,
vstřelil 27 branek, na 24 branek
asistoval, neproměnil 4 penalty a vsítil
pět vlastních branek. Debutoval ve
Float Cupu v sálové kopané v hale
Sokolovny Proboštov 12. 3. 1989 v utkání F. C. Louka Košťany – Sklo Union
Teplice 0:12. Místopředseda Louky

1993 - 1999; 4. místo 1. Teplická liga
1991 - 1992; 5. místo okresní Československý pohár 1991; 3. místo Letní
liga 1991 a 4. místo Letní liga 1990.
Hráč stolního hokeje Stiga game SHL
Košťany a fotbalista Kabátovic XI.
Dne 8. února 2017 oslaví své 40. narozeniny brankář Jaroslav ELIÁŠ. Za
košťanskou Louku v sálovém a malém
fotbalu sehrál celkem 50 utkání, vstřelil
4 branky, na 5 branek přihrál, neproměnil jednu penaltu, udržel šest

Dne 19. března 2017 uplyne deset
let od úmrtí laskavého člověka,
sportovce, pana

Miroslava Tichého
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Eva Dimová, přítelkyně
Slávka Steinzová, sestra

čistých kont a inkasoval 61 branek.
Debutoval v Memoriálu Rudolfa Fikerleho staršího v Městské sportovní hale
v Krupce v utkání F.C. Louka Košťany
ČOS „B“ - Dream Team Hrob 0:3. Nejlepší brankář Mezinárodního přeboru
České obce sokolské 2011 a 6. místo
Krajská liga 2011-2012.
Oslavencům vše nejlepší přeje F.C.
Louka Košťany ČOS.
S pozdravem Ladislav Navrátil.

Klub seniorů má v současné době 38 členů. Scházíme se každé pondělí.
V loňském roce se nám podařilo uskutečnit několik velmi zdařilých akcí.
Pravidelně využíváme možnosti za snížené vstupné navštěvovat teplické
divadlo a dům kultury, ale také někdy zajedeme do Prahy na muzikály.
Několik z nás využívá vstupenky do lázní v Altenbergu.
V loňském roce jsme navštívili Pardubice, zahradu Čech v Litoměřicích
a byli jsme v Praze na výstavě “Retro” v tančícím domě. V srpnu se naše
3 družstva zúčastnila Sportovních her seniorů a dosáhla velmi slušných
výsledků.
Toto vše můžeme využívat
díky podpoře města Košťany,
které umožňuje svým občanům zdarma navštívit lázně
Altenberg a zajišťuje nám na
mnohé kulturní akce slevu
a finanční dotaci. Za vše velmi
děkujeme.
Za klub seniorů, Kopřivová.
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