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Město Košťany na začátku léta případné podání dotace se spoluúčastí 

dokončilo přípravu několika akcí. Po- do zmiňovaných 4 milionů. Dokon-

dařilo se získat první část dotací na čujeme rozpočty a zadávací řízení. Na 

zateplení bytových domů ve Střelné.   k onci prázdnin by měla začít oprava.

V první vlně budou zatepleny domy       Hampuš už má také schválenou 
s č.p. 159-160 a 161-162. V současné realizaci části kanalizace. Zastupitelé ji 
době se připravuje zadávací řízení         odhlasovali na svém dubnovém 
a k realizaci se dostaneme někdy           zasedání. Čekáme jenom, zda budeme 
o prázdninách. Správa majetku města úspěšní v podání žádosti o dotaci, která 
Košťany (dále jen SMMK) průběh akce se vypíše o prázdninách. Do zimy 
bude s nájemníky konzultovat s dos- chceme určitě zrealizovat druhou 
tatečným předstihem, případně se „ulici“ – odbočku vlevo na Hampuši,      
neváhejte obracet na paní Ing. Blaž- a to hlavně z důvodu špatného stavu 
kovou Čermákovou. Druhá část žádostí komunikace a vyvěrající vody.
o dotaci je již podána a čekáme na 

Další projekty jsme pozdrželi na 
schválení. Týkat se bude bytových 

přelom června a července. Jedná se     
domů č.p. 163-164 a 165-166.

o rekonstrukci části chodníků a silnice   
Městu se podařilo dokončit pří- v „okálech“ na Kamenném Pahorku, 

pravu projektů také na plynofikaci ve autobusové zastávky a chodníky směr Na začátku června také proběhne již 
Střelné. Pro letošní rok se týká 8. mezinárodní setkání českých a slo-Jeníkov, rekonstrukce ulice Smeta-
bytových domů na sídlišti ve Střelné venských Košťanců. Tradice vznikla již  nova. Důvodem je vypsání dotace na 
č.p. 212-213 a 214-215. Průběh bude v roce 2008 a těší se poměrně velké tyto akce do konce června, kde výše 
trochu náročný, ale věříme, že povede oblibě. Letos přijedou slovenští kole-příspěvku by měla být 85% z uzna-
ke zdárnému konci a ke spokojenosti gové k nám do Košťan. Setkání telných nákladů. Městu by to ušetřilo 
obyvatel Střelné. Přínosem bude nejen proběhne 2.-4. 6. 2017 a pokud bude cca 2,5 mil Kč. 

mít kdokoliv zájem o společné setkání, jednodušší způsob vytápění, ale také 
V Košťanech se však nebude jenom 

nejvhodnější dobou bude pátek          snížení emisí ve Střelné na sídlišti. 
pracovat, čeká nás celá řada spor-

2. 6. 2017 od 17.00 hod. na dětském Veškeré informace dostanete od 
tovně-kulturních akcí. Dětský den nám dni. Tímto zvu všechny pamětníky SMMK včas.
zahájí letní sezonu. Uskuteční se v pá- předešlých setkání, aby se přišli 

Dalším projektem, který již schválilo tek 2. června 2017 od 15.00 na hřišti    pozdravit se svými slovenskými přáteli, 
zastupitelstvo, je nákup zásahového TJ Sokol Košťany. Čeká nás vystoupení posedět, popovídat a dát si něco 
„technického“ vozidla pro výjezdovou skupiny Voice v rámci podvečerního dobrého, případně ostřejšího.
jednotku hasičů Košťany. Město se koncertu, celá řada atrakcí a soutěží 

Věřím a doufám, že jste s naší prací rozhodlo obnovit již zastaralý vozový pro děti. Večer zakončí tradiční ohňo-
vcelku spokojeni. Pokud však ne nebo park hasičů v Košťanech. V současné stroj. Hned koncem června pokra- máte nějaký nápad co by se dalo 

době jsou také před podáním dvě čujeme s tradiční košťanskou akcí zlepšit, neváhejte se na mne kdykoliv 
dotace pro výjezdovou jednotku na WOODSTOCK, kde je město spolu- obrátit. Pokusíme se vám vyjít vstříc.
přepravní automobil a cisternu. pořadatelem. Akce proběhne 30. čer-

Na závěr mi dovolte Vám všem Věříme, že v žádostech budeme vna 2017 od 16.00 hod. před restaurací 
popřát krásně prožité léto, vydařenou úspěšní a podaří se nám vozidla Sokolovna Košťany. Všechny Vás na 
dovolenou, dětem krásné, slunné          pořídit. výše zmíněné akce srdečně zveme, 
a dlouhé prázdniny, které si patřičně 

Zastupitelstvo také schválilo rea- nezapomeňte si vzít s sebou dobrou užijí.
lizaci rekonstrukce bývalého objektu náladu. 

Tomáš Sváda, starosta města
kina v částce do 4 milionů korun nebo 



V posledním roce se opět objevuje nebude spoléhat jenom na osvětu, ale bude záznam použit ve správním řízení. 

nešvar vyhazování čehokoliv k po- také na fotopasti a kamerový systém, Pokuta bude nekompromisní. Věříme, 

pelnicí. Zákon to jasně kvalifikuje jako který začíná budovat. Město bude mít že případní hříšníci raději využijí 

zakládání černé skládky a pokuty jdou celou řadu kamerových atrap, ale mezi bezplatný sběrný dvůr před děláním 

do tisíců. Město s tímto nešvarem nimi budou i funkční kamery. Záznam nepořádku kolen popelnic. Vyjde je to 

bojovalo již v minulosti a hlavním bude uchováván několik dní na určitě levněji.

nástrojem byl a pořád je bezplatný pevném disku a až následně auto-

sběrný dvůr. V současné době se maticky přepisován. Pokud se někde Tomáš Sváda, starosta města

problém opět vrací. Dnes se město již objeví černá skládka nebo nepořádek, 

V posledních 5ti letech se celá řada Košťany se zadávají řádně a díky stáli, a to i v době, kdy to s námi nevy-

zastupitelů (současných i minulých) neustálým trestním oznámením z řad padalo dobře. Jak řekl klasik: „Pravda a 

města Košťany ocitla v nepříjemné opozice a jejich „kamarádů“ jsme láska musela zvítězit nad lží a nená-

situaci trestního stíhání za veřejnou dneska nestřeženější radnicí v ČR. Co vistí.“ …postupovali jsme řádně, a to je 

zakázku na výstavbu „zastávek u 3 BD“. muselo potěšit opravu všechny (vyjma pro celé město nejdůležitější.

Celý proces byl hodně nepříjemný  o p oz ic e)  b y l výrok soudu: …nejen, že Děkujeme ještě jednou všem za 

a zdlouhavý, jeho počátky se datují do nedošlo k protiprávnímu jednání ze projevenou důvěru a doufáme, že i pro 

roku 2012. Důležitě však je, že strany obžalovaných, ale ve složité opozici je to jasný signál, že občané 

pravomocný verdikt Krajského soudu   s ituaci si město zachovalo odstup  K o šťa n  c ht ě jí vidět dobře odvedenou 

v Ústí nad Labem byl zprošťující v ce- a postupovalo s péčí řádného hospo- práci a ne to, co doposud opozice 

lém rozsahu, a to pro všechny obža- dáře…“ Je škoda, že oznamovatel ani předváděla.

lované. Radost jsme samozřejmě měli jeho „kamarádi“ si rozsudek nepřišli 

všichni, napříč politickým spektrem. vyslechnout osobně. Chtěl bych Tomáš Sváda, starosta města

Důležité je, že zakázky ve městě poděkovat všem, kteří při nás všech 

2.června 
od 15:00 

Dětský den 
fotbalové hřiště TJ Sokol 

2. –
 

4. června
 

Košťanští se baví
 Návštěva z Košťan nad Turcom a 

Valaliků
 

6.června

 od 15:30

 

Stardance 2016 (10. ročník) 

 akademie pro rodiče

 tělocvična ZŠ Košťany

 

24. –

 

25. 
června

 

Soutěž mladých hasičů o pohár 
starosty 

 
škvárové hřiště, Klub hasičů

 
30.června

 

od 16:00

 

Woodstock Košťany

 

Sokolovna Košťany

 
12.srpen

 

od 10:00

 

Sportovní hry Seniorů

 

fotbalové hřiště TJ Sokol

 

Letos se již po osmé uskuteční mezinárodní setkání Košťanců. Od 
roku 2008, kdy byly položeny základy spolupráce, se uskutečnilo 
několik vzájemných návštěv z řad zastupitelů, pedagogů, hasičů       
a seniorů. Každoroční setkávání se stává tradicí. Ale nejedná se 
pouze o společná setkávání delegací a výměnu zkušeností. Již sedm 
let, od roku 2011, jsou každoročně organizovány pobyty žáků v tzv. 
Týdnu dětských radostí střídavě v jednotlivých obcích. Za tu dobu 
vznikla mezi žáky mnohá pevná přátelství a rozloučení doprovázejí 
nejednou i slzičky. Na úspěšně rozvíjející se spolupráci základních 
škol navázali také naši dobrovolní hasiči. Delegace SDH z Košťan se 
ve dnech 5. - 8. května zúčastnila oslav 90. výročí založení 
Dobrovoľného hasičského zboru obce Valaliky a svěcení vlajky. 
Pořadatelé připravili pro účastníky oslav velmi zajímavý program vč. 
výletu k Hájským vodopádům ve Slovenském krasu, výletu do 
Vojenského historického muzea ve Svidníku a na dukelské bojiště.  

Vydařil se i společenský večer za účasti představitelů obce 
Valaliky a pěvecké skupiny dobrovolných hasičů z blízké obce 
Kokšov-Bakša. Měli jsme možnost podívat se i na právě probíhající 
Mistrovství SR dorostu v stolním tenisu v krásné valalické sportovní 
hale, v níž si domácí dorostenci vedli velmi úspěšně. Byli bychom 
rádi, kdyby na dosavadní velmi dobrou  spolupráci základní školy      
a hasičů navázali také naši sportovci.                  (pokračování na straně 3)



(pokračování ze strany 2)

2. - 4. června přivítáme delegace ze slovenských 
partnerských obcí Košťany nad Turcom a Valaliky (jejíž jedna 
část nese název Košťany) u nás. Věříme, že připravený 
program ukáže našim slovenským přátelům, že náš kraj není 
jen krajem uhlí, ale že je nesmírně bohatý na přírodní krásy   
a zajímavosti a také je krajem historických památek a pamě-
tihodností. Je naším přáním, aby se spolupráce nadále 
rozvíjela a aby vznikala nová přátelství.

František Pelz
 foto Dušan Kmec a FP



Hned z počátku května vyrazili naši žáci do školy v přírodě. 

Nakonec vyjelo přes 100 dětí, a to převážně z prvního stupně, 

doplněné o žáky   z šestého a sedmého ročníku.

Již podruhé se děti mohly těšit na perfektně připravený 

program a učitelé na skvělou spolupráci s agenturou PAC                   

v Doksech, v Poslově Mlýně. Tentokrát se celý pobyt nesl v duchu 

olympijských her, ve kterých mezi sebou soutěžili žáci naší školy        

a také žáci ústecké a pražské ZŠ.

Domů si děti kromě krásných zážitků a vzpomínek přivezli také 

dva poháry. Konkrétně čtvrtá třída a obě páté třídy za 1. místo. 

Počasí v Doksech sice jarní nebylo, ale na náladě to nikomu 

neubralo. Děti byly na návštěvě v Muzeu Čtyřlístku, v Berouskově 

zoo a také na Bezdězu. Prožily netradiční výuku v zajímavých 

učebnách či rovnou venku  a skotačily na obří venkovní trampolíně

a houpačkách. Téměř na konci pobytu vykouklo dokonce i sluníčko, a tak se celá výprava vracela nejen s rýmou, ale také            

s opálenými obličeji.                                                                                                                                              Mgr. Nikola Kubáňová

V září letošního školního roku napadlo paní učitelku 

Kedjuchovou přihlásit naše žáky do televizní soutěže 

Bludiště. Blížily se Vánoce a my jsme si na naši přihlášku už 

ani nevzpomněli. V lednu však znenadání zazvonil naší 

paní učitelce telefon a na jeho druhém konci se ozvalo: 

“Dobrý den, tady Česká televize, pořad Bludiště.” A od 

této chvíle začal blázinec. Jediné, co jsme věděli naprosto 

přesně, bylo datum 28. 3. 2017 a čas 14 hodin, kdy si 

užijeme svých pět minut slávy! Sestavili jsme hvězdný tým 

ve složení: kapitánka Daniela Pejšová, Natálie Forejtová, 

Lukáš Černý a Dalibor Trampota z 9. třídy. Ve volných 

chvílích jsme trénovali, učili se pravidla a pilovali taktiku, 

abychom si splnili náš vysněný cíl – vyhrát bludišťáka. 

Nastal den D a my jsme měli před sebou dlouhou                

a náročnou cestu do Ostravy. Po celou dobu nám fandilo 

40 spolužáků za vydatné podpory paní učitelky 

Kedjuchové a paní učitelky Lichtenbergové. Náš cíl jsme 

splnili dokonale. Bludiště jsme úspěšně pokořili hned 

třikrát, bohužel víckrát už to nejde! 

Pokud chcete vědět více, podívejte se na díly ze 6. 5.,      

13. 5. a 20. 5. v archivu ČT na internetové adrese: 

decko.ceskatelevize.cz/bludiste.

Děkujeme městu Košťany a dalším sponzorům, že nám 

umožnili toto dobrodružství.

Mgr. Jana Lichtenbergová

Mgr. Lucie Kedjuchová



V pondělí 25.4. jsme se žáky  p ro šl i  js m e  p od s ta tnou část maleb- Chcete-li vyrazit v našich stopách, 

II. stupně navštívili jedny z nejkrás- ného Opárenského údolí, abychom můžete jít podle této trasy. ?  

nějších partií Českého středohoří, přes tzv. Císařské schody začali stoupat https://mapy.cz/s/1Avy2

Opárenské údolí a vrch Lovoš. Čekala na 570 metrů vysoký vrch Lovoš. Za 

nás vcelku zajímavá, téměř 9 km náročný výstup s převýšením více jak 

dlouhá túra, v rámci které měli žáci 400 metrů jsme byli odměněni 

nasbírat dostatek podkladů pro tvorbu výborným počasím a kouzelným 

informačních materiálů pro envi- výhledem. Díky deštivému počasí 

romentální výuku. předchozích dní byl z vrcholu dobře 

rozpoznatelný i 70 kilometrů vzdálený 
Naši cestu jsme absolvovali vlakem 

Ještěd.
tak, abychom za sebou zanechali co 

možná nejméně exhalací (a hlavně si I přestože výlet znamenal pro 

užili ne úplně všední zážitek z cestování mnohé z dětí nutnost sáhnout si na 

vlakem). Po výstupu v Malých Žer- dno vlastních sil, 9 km dlouhý výlet 

nosekách jsme se propletli vinicemi, jsme si užili.

Mgr.Pavel Vondra

Říká vám něco pojem Čtyřlístek? ďou vzali děti do školní knihovny, aby si Za spolupráci děkujeme mamince         

Ne? Ani ve spojení se jménem Jaroslav vyzkoušely osobně dotvořit opravdový p. Tiché s dcerou Kačkou a kama-

Němeček? To už bude asi jiná. V duchu komiks. S Myšpulínem si každý vyrobil rádkou, paní Engelmanové a žáku 

připomenutí tohoto českého dětského záložku do knihy a podílel se na vzniku Tomáši Vlasatému.

komiksu, který u nás vychází už od  letošního Stromu Pohádkovníku a u Fi- Jana Morkesová, Katka Fridrichová, 
roku 1969, se totiž v košťanské škole   f i nky v kuchyni se spolupracovalo tak Eva Kočová, Nikola Kubáňová, 
J. A. Komenského odehrávala letošní vehementně, že z toho vznikla opravdu Romana Šlincová
Noc s Andersenem. “prima véča“. I když byli malí 

dobrodruzi často znaveni, vydali se 
Třicet vtipně namaskovaných a pře-

všichni na dobro-vlnou zkoušku od-
vlečených žáků prvního stupně tu          

vahy. Zdůrazňuji však, že maximálně po 
v podvečer přivítali Fifinka, Myšpulín, 

dvou, a to za velmi sporého osvětlení! 
Bobík, a Pinďa. Po již tradičním 

Po posledním zvednutí adrenalinu děti 
seznámení hlavně mladších kamarádů 

ve svých pelíšcích usínaly velmi vděčně 
s osobností dánského pohádkáře H. Ch. 

a vím, že některé z nich již ani 
Andersena a jeho tvorbou jsme se 

nevnímaly vyprávění o císaři, který si  
společně vypravili na pohádkovou 

nechal šít ty nejúžasnější šaty. Ráno 
cestu za pokladem, který pro nás 

proběhlo ve znamení  ochutnávání ze 
střežili skřítci. Víte, že když si skřítky 

švédského stolu, na který nám téměř 
rozzlobíte, mohou zmizet klidně i s po-

všechny dobroty připravily šikovné 
kladem? Po všech útrapách však byl 

ruce maminek. Škoda, že recept na svůj 
poklad úspěšně vyzvednut a po zásluze 

skvělý štrůdl poslala jenom jediná. 
rozdělen. Nyní se naši nocležníci, 

Doufáme, že příští rok se opět sejdeme 
vedeni členy proslulé čtyřky, rozešli       

v takto bohatém počtu a stejně 
k plnění speciálních úkolů. Bobík s Pin-

natěšení jako letos.

Předposlední týden v květnu pro- lilo v pátek 19. 5. 2017 setkáním  i nf or m a ce ,  a   ta ky   se   z as m áli. Vyz-
bíhal ve školních družinách naší s Městskou policií Košťany. Strážníci si koušeli  jsme si i něco nového.
základní školy v duchu „Dopravní pro nás připravili čtyři stanoviště, na 

(Pokračování na straně 6)výchovy“.  Naše poznávání vyvrcho-   kterých jsme se dozvěděli zajímavé 



(Pokračování ze strany 5) vysvětlil. 
Na prvním stanovišti jsme si po- Na posledním stanovišti jsme si 

vídali, co všechno má městská policie mohli prohlédnout jízdní kolo městské 
na práci a jaké k tomu používají policie. Povídali jsme si o povinné 
vybavení. Viděli jsme pepřový sprej       výbavě jízdního kola i cyklisty. 
a teleskopický obušek. Služební pouta Dozvěděli jsme se, jak je důležité mít 
někteří i otestovali na vlastní kůži. ochrannou přilbu, nejen na kole, ale i 
Poznali jsme pomůcky na odchyt na koloběžce a bruslích, a funkční 
toulavých zvířat: odchytové rukavice a brzdy. Na závěr jsme si zopakovali 
odchytovou tyč. Dokonce jsme mohli důležitá telefonní čísla a postup, když 
podrobit zkoušce i služební vysílačky, na tato čísla budeme volat.
které přenášely často jen hlasitý dětský Všem se nám odpoledne velmi líbilo 
smích… a uteklo rychle jako voda. Věříme, že 

Na dalším stanovišti na nás čekalo jsme si osvěžili vše potřebné k tomu, 
služební auto a povídání o bezpečném abychom si naplno užili blížící se 
pobytu u vody. Velmi nás zaujalo, kde    prázdniny bez jakýchkoliv nehod             
v policejním autě sedí pachatel a hlav- a zranění. Touto cestou bychom chtěli 
ně kde se zapíná maják a siréna. poděkovat všem strážníkům a dohle-
Pozoruhodné bylo i zjištění, že na zadní dové službě za uspořádání této akce. 
sedačky policejního auta se vejde Eva Kočová, Jana Morkesová,       
celkem šest dětí a do kufru pět. Leona Macháčková
˘

Na třetím stanovišti jsme si zopa-
kovali jak se bezpečně pohybovat po 
chodníku a v místech, kde chodníky 
nejsou. Jak bezpečně přecházet silnici 
po přechodu i mimo něj. Prověřili jsme 
si také naši znalost dopravních značek. 
Všechny důležité značky nám však 
strážník pro jistotu ještě přesně 



Vážení čtenáři a milé děti,

blíží se nám letní prázdniny        
a naše příměstské tábory jsou 
již zcela zaplněny. Neváhejte 
však přihlásit své děti na nový 
školní rok 2017/18 do zá-
jmových útvarů. Přihlášky na 
níže uvedené kroužky přijí-
máme od 1. 6. 2017. Letos je 
však novinkou, že stávající 
účastnící kroužku se mohou do

svého kroužku přihlásit znovu, a to o den dříve 31. 5. 2017 než noví zájemci. Budu se těšit na Vaši přízeň. 

Denisa Palečková, Městská knihovna Košťany, Klub DOMINO

V sobotu 6. května 2017 se zúčastnily děti z Mateřské 

školy Košťany s pedagogickým doprovodem 22. ročníku 

celostátního festivalu Mateřinka v Nymburku, kam 

postoupily z oblastního kola. Hudebně pohybové vystoupení 

s příz-načným názvem „Opičí vylomeniny“ předvedly děti v 

přestrojení za 12 veselých a rozpustilých opiček.  

                     Ivana Brabcová, ředitelka MŠ Košťany

Mateřská škola Košťany děkuje strážníkům Městské 

policie Košťany za poučnou besedu, která se uskutečnila 23. 

3. 2017. Děti se seznámily s náplní práce strážníků městské 

policie a významem jejich činnosti pro město i občany.

                       Ivana Brabcová, ředitelka MŠ Košťany

 

Kroužek
 

Roční úplata
 

Den a čas
 

Pro věkovou kategorii

Ateliér šikulové a šikulky

 
590 Kč / 300 Kč permice

 
Po 15:00 -

 
16:00

 
od 6 do 15 let

Barvínek a barvička

 

590 Kč / 300 Kč permice

 

Po 16:00 -

 

17:00

 

od 3 do 6 let

Domino dance

 

490 Kč / 250 Kč permice

 

Út 15:00 -

 

16:00

 

od 6 do 15 let

Motýlci

 

490 Kč / 250 Kč permice

 

Út 16:00 -

 

17:00

 

od 3 do 6 let

Zábavná angličtina -

 

začátečníci

 

490 Kč / 250 Kč permice

 

St 15:00 -

 

16:30

 

od 3 do 8 let

Zábavná angličtina -

 

pokročilí 490 Kč / 250 Kč permice

 

St 16:30 -

 

17:30

 

od 4 do 9 let

Trosečníci 500 Kč / 70 Kč vstup

 

Pá 17:00 -

 

So 9:00 od 6 do 15 let



Tým SK Dragon Gym Košťany tu je od listopadu 2014 a zaměřuje 
se na výuku BOXU a KICKBOXU. Žáci tohoto týmu se poprvé vydali na 
závody  a hned se vybojovali na stupně vítězů. 

Dne 1. 4. 2017 se konal turnaj v KICKBOXU LEON OPEN v Mostě. 
Pod vedením hlavního trenéra Stanislava Štraichera naši žáci 
soutěžili v těchto disciplínách: Ribbons Getting (Stužkovaná), 
Lightcontact a Kick Light. Náš nejstarší žák Martin Veselý vybojoval 
krásné první místo v disciplíně KICK LIGHT (kategorie muži, váha -
64kg). V disciplíně LIGHTCONTACT (kategorie ml. žáci, váha -35kg) 
získal Josef Kühnel pěkné třetí místo. Ve stužkované se na stupních 
vítězů umístili: David Štraicher s druhým místem v kategorii st. žáci, 
Zdeněk Lebeda s třetím místem v kategorii ml. žáci a naše nejmladší 
žákyně Lenka Kramová statečně bojovala a získala krásné první 
místo v kategorii ml. žáci. Statečně bojovali i žáci Lucie Štraicherová 
a Matyáš Secký a i když nestáli na stupních vítězů, věřím, že získali 
cenné zkušenosti, s tím že se jim příště povede lépe. Doufám, že se 
nám tak dobře bude vést i nadále. Děkuji našim šikovným žákům za 
jejich výkony.                                                       Michaela Štraicherová

Dne 20.února 2017 byla v Kruš- Košťany-vzpírání); 11.-28. Tomáš Trenér roku: 1. Jiří Bláha (SK Judo 
nohorském divadle v Teplicích vyhlá- Glöckner (F.C. Louka Košťany ČOS- Teplice-judo); 2.-16. Pavel Prokop (TJ 
šena anketa SPORTOVEC TEPLICKA za sálový fotbal-futsal). Sokol Košťany-fotbal), Pavel  Sobotka 
rok 2016, ve které byla také tradičně starší (SK Vzpírání Teplice + TJ Sokol Mládež – kolektivy: 1. FK Teplice 
skupina nominantů z Košťan a Střelné. Košťany - vzpírání) a Jan Šaršoun (SDH junioři (fotbal); 4. - 11. TJ Sokol Košťany 

Košťany-požární sport).Dospělí – jednotlivci: 1. Admir přípravka (fotbal), TJ Sokol Košťany 
Ljevakovič (FK Teplice-fotbal); 4. Nikol starší žáci + dorost (fotbal) a SDH Ladislav Navrátil
Kabelková (SK Vzpírání Teplice, TJ Sokol Košťany přípravka (požární sport). 

Konec roku je ve sportovních přesto se našim mužům na jaře věkových kategoriích. Sokol Košťany 
klubech vždy hektický. Zimní soutěžní podařilo po výhře v Dubí nakouknout bude reprezentovat starší přípravka, 
přestávka sice znamená méně do čela tabulky III. třídy. Také mladší a starší žáci. Do Itálie se podívá 
viditelné práce trenérů a hráčů, ale o to dorostenci stále bojují o místa nejvyšší. celkem 40 dětí a s nimi 10 rodičů. 
více se v ní zapotím já. Po prohře se Štětím se nám ale v tomto Původně se měli turnaje zúčastnit i naši 

případě první příčka vzdaluje. Starší dorostenci. Ti ale dělají závěrečné Se závěřem roku musí být komp-
žáci zažívají o něco krušnější období   z k o ušky na svých školách a tak je čeká letně uzavřeno hospodaření tělo-
a v průběhu jara se propadli z druhého až tradiční letní turnaj v polské výchovné jednoty včetně kompletního 
místa na čtvrté, čímž se připravili  W r oc la v i.     výkaznictví všem zúčastněným. A že 
o možnost hrát play-off o první místo jich není málo. Abychom mohli všem Na závěr bych velmi rád požádal 
krajského přeboru. Po druhém jarním věkovým kategoriím zajistit adekvátní rodiče našich dětí, aby respektovali 
kole také přišli o trenéra Müllera. podmínky pro jejich soutěžení, ne- naše trenéry a nepokřikovali na své 
Mladší žáci se v průběhu jarní sezóny může naše hospodaření stát jen na děti něco jiného, než po nich chtějí 
propadli o jednu příčku. Naopak dotacích z městského rozpočtu. trenéři. Snažíme se ze všech sil dělat to 
obrovskou radost nám dělá naše Zapojujeme se do různých projektů nejlepší pro vaše děti a jsme to my, 
přípravka, která si i v jarní části udržela Ústeckého kraje, města Teplice a v něk- kteří dáváme obrazně “hlavu na 
svou neporazitelnost, když vyhrála terých případech žádáme o dotace        špalek” v každém zápase. Přesto si 
všech 9 jarních zápasů a suverénně z Evropské unie. ceníme toho, že povzbuzujete své děti 
vede svou soutěž. a víme že jejich vítězství i prohry Ale zpět do světa fotbalu. Po 

V červnu čeká naše děti obrovský prožíváte spolu s nimi.fantastickém podzimu se zatím zdá, že 
zážitek, když se poprvé představí na mnohým z našich týmů takzvaně Pavel Prokop, starosta Sokola
turnaji v severoitalském Cesenaticu, “došla šťáva”. A - mužstvo na jaře redakčně upravil P. Vondra
kde poměří své síly s 90 týmy v šestí nepodává tak přesvědčivé výkony, ale 



Dne 30. dubna 2017 oslavil své  h i st orie sálového fotbalu 2001-2002. utkání,vstřelil 31 branek,na 42 branek 
50. narozeniny zakládající člen F.C. Fotbalista a trenér TS Sokol Košťany, od asistoval,obdržel jednu branku a 2x    
Louka Košťany ČOS Pavel PROKOP. Za roku2007 předseda fotbalového od- byl vyloučen. Debutoval 11.2.1989       
oddíl celkem sehrál v sálovém a malém dílu Sokol Košťany a od roku 2012 v Turnaji Stínadel v sálovém fotbalu    
fotbalu 1067 utkání, vstřelil 349 starosta Tělocvičné jednoty Sokol  ( 6.  m ís to )  v  ha le Olympia v Teplicích. 
branek, na 271 branek asistoval, v Košťanech. 4.místo 1. teplická liga 1991. 1992; 
neproměnil 13 penalt, udržel jedno 4.místo Letní liga Teplicka 1990 a 5. Dne 6.června 2017 oslaví své 60. 
čisté konto, jednou byl vyloučen a vsítil místo Okresní Československý pohár narozeniny Bořivoj NESTMANN. Za F.C. 
sedm vlastních branek. Debutoval 1991.Louku Košťany ČOS sehrál v sálovém     
14.5.1989 v Letní lize Teplicka (7.místo) a malém fotbalu celkem 69 utkání, Dne 5.července 2017 oslaví své 40.  
v sálovém fotbalu v hale Olympia v Tep- vsítil čtyři branky, na deset branek narozeniny Petr ČULÍK. Za košťanskou 
licích v utkání Louka-Krakatit Teplice asistoval, inkasoval tři branky a jednou Louku sehrál 50 utkání, vstřelil 4 branky 
1:10. Od roku 1990 předseda F.C. Louka byl vyloučen. Debutoval 4.7.2009  a   na   6  b r an ek přihrál. Debutoval 
Košťany ČOS. Mistr Teplicka v sálovém v Čerchov Cupu (4.místo) v Havlovicích 5.4.1997 v Lisec Cupu v hale v Krupce 
fotbalu 2003-2004; 4.místo v 1. tep- u Domažlic. Fotbalista a trenér TJ Sokol (10.místo). V minulosti fotbalista TJ 
lické lize 1991-1992 a 2001-02; 3.místo (Jiskra) Košťany. Sokol Košťany, nyní Kabátovic XI.
Krajské finále Českého poháru 2007; Dne 1. července 2017 oslaví své      Oslavencům vše nejlepší přeje F.C. 
postup do krajské ligy 2004; 4.místo 55. narozeniny Jiří VAŇHARA. Za F.C. Louka Košťany ČOS.
okresní Český pohár 1994; 3. místo Louku Košťany ČOS odehrál celkem 129   S pozdravem Ladislav Navrátil.
Letní liga Teplicka 1991; Osobnost 

V sobotu 22.4. jsme vyrazili s dětmi celkem 5 týmů - 1x přípravku, 2x mladší vítězem této soutěže se stala přípravka 
na první letošní soutěž do Háje na a 2x starší. Počasí závodu příliš nepřálo, z Košťan, tak jsme si nakonec odvezli    
branný závod. Na závodníky čekala cca jelikož s menšími přestávkami po celou 2 krásné poháry.
2,5km dlouhá trať, na které bylo 7 růz- dobu soutěže pršelo a byla zima, ale      O 14 dní později – v sobotu 6.5. jsme 
ných stanovišť - střelba ze vzduchovky i přesto naši závodníci podali velmi vyrazili na další soutěž v tomto ročníku, 
(přípravka hod tenisákem do panáka), krásné výkony. Starší družstvo "B" a to na hřiště k ZŠ Buzulucká v Teplicích, 
topografie (topografické značky, (Verča Kočová, Ondra Novák, Kája kde byl pro děti připraven závod ve 
srovnání mapy podle buzoly, určení Beinová, Péťa Engelmann a jeden štafetě 4x60m a požárním útoku. 
azimutu), hod na cíl (hod tenisákem půjčený závodník z Domoušic) se Nejprve se běžela štafeta 4x60m, 
nebo granátem do vyznačeného umístilo na 14. místě (104:39s), kterou první přípravka ukončila s ča-
čtverce 1 x 1m), zdravověda (uvázání družstvo "A" (Sára Klejnová, Kristýna sem 105,24s. Poté se běžel druhý 
zraněné ruky a kolena + transport Nováková, Karolína Vrbová, Pavla pokus, ve kterém naše přípravka měla 
podle směrnic hry Plamen), požární Koričarová a Honza Žížala) na 8. místě čas 139,78s. Jako platný čas se počítal 
ochrana (grafické značky, určení (93:20s) z 20ti týmů, mladší družstvo ten lepší, a tak jsme po štafetě byli na   
vhodných a nevhodných hasebních "B" (Pavel Civín, Tomáš Státník, Kuba 4. místě. V kategorii mladších jsme 
prostředků), rozvinutí hadice na cíl Ševic, Filip Hampl a David Sláma) na 9. opět postavili dvě štafety - první štafeta 
(shazování 3 kuželek hadicí) a hadice místě (61:51s), družstvo "A" (Péťa skončila s časem 113,74s, druhá 
(spojení hadic, rozdělovače, proudnice Engelmann, Lenka Mörlová, Danielka 80,41s. Zde nás lepší čas zařadil na       
a sacího koše; starší motání 20m Šaberová, Dean Korotaj a Adélka 5. místo. I ve starších nastoupily dvě 
hadice). Běželo se na čas, kdy na Rezková) na 7. místě  (60:18s) ze 16ti družstva, kde první mělo neplatný 
každém stanovišti za nesprávně týmů a přípravka (Marek Šaber, Vojta pokus za přešlap (původní čas 1:02:00 
provedený úkol soutěžící obdrželi Ševic, Lukáš Seiner, Lukáš Horák a Fran- s), druhá také neplatný pokus za 
trestné body. Jeden trestný bod byl ve ta Špaček) navázala na výkony z minu- přešlapy dva (původní čas 58:00 s). Po 
výsledném rozhodování připsán jako lého roku a svoji kategorii vyhrála obou neplatných pokusech jsme se 
trestná minuta k času, který soutěžící (46:28s). V této soutěži se dále společně s Měrunicemi ocitli na 
strávili na trati. Celkový čas byl tedy vyhlašuje absolutní vítěz za nejmenší chvostu tabulky - 7. místě.
součtem penalizací a dobou na trati. počet trestných bodů z kategorií (Pokračování na straně 10)

Do tohoto závodu jsme přihlásili přípravka, mladší a starší. Absolutním 



(Pokračování ze strany 9) jsou dále rozděleny na A a B, kde jsou místo). Jako poslední kategorie nastu-
závodníci 6 - 8 let a 9 - 11 let. Při běhu povali starší chlapci. Zde jsme měli dva Následoval požární útok. U pří-
na 60m měl každý 2 pokusy. zástupce, a to Martina Šperla (16,88s, pravky se nám bohužel rozpojila hadice 

16. místo) a Honzu Žížalu (25,22s, 42. na rozdělovači, kterou se nám nějakou Po úvodním nástupu všech 
místo). I přesto, že 10 z našich 16ti dobu nedařilo zpět zapojit, a tak závodníků byl zahájen běh na 60m        
závodníků běželo tuto disciplínu přípravka dokončila s časem 70, 90s na s překážkami nejprve pro mladší 
poprvé, podali velmi pěkné výkony!5.místě, mladší se potýkali se stejným kategorii dívek, poté mladší kategorii 

problémem, ale na spoji hadic B, i přes- chlapců a mezitím požární útok pro K plnění disciplíny požární útok jako 
to skončili s časem 60,01s na 2. místě    starší kategorii. Do první kategorie první nastupovali starší. Zde se našim 
a starší s časem 35,44s na 3. místě (od mladších dívek jsme přihlásili Adélku povedl velmi krásný výkon, a po 
druhého místa v PÚ nás dělilo 0,03s). Rezkovou, která skončila svůj pokus   u ko n čení všech pokusů jsme se zařadili 

s časem 54,27s na 14.místě, do druhé na 3. místo s časem 24,04s. Mladší Výsledné umístění z obou disciplín 
Adélku Janošovskou (35,47s, 22.místo) čekal útok po odběhnutí všech mlad-se sčítalo, a tak přípravka obsadila        
a Lenku Mörlovou (36,86s, 24.místo). ších na 60ce.  Ti nakonec skončili  v této v dnešní soutěži 5. místo, mladší 
U mladších chlapců A jsme na start disciplíně s časem 33,77 na 7. místě.obhájili 3. místo z let 2015 a 2016           
postavili Pavlíka Civína (38,69s, 14. a starší i přes neplatné pokusy na Ve Lhenickém dvojboji se sčítaly 
místo), Deana Korotaje (41,01s, 16. štafetě 5. místo (od celkového 4. místa časy požárního útoku a 4 nejlepších 
místo), Kubu Ševice (47,50s, 21. místo) nás dělilo zmíněných 0,03s a v případě časů v běhu na 60m. V celkovém 
a Toma Státníka (48,30s, 22. místo).     dokončení štafety bychom byli na         součtu naši mladší ukončili soutěžní 
U mladších chlapců B startoval Péťa 3. místě). den na 9. místě a starší si odvážejí 
Engelmann (25,83s, 25. místo) a Filip 

pohár za 3. místo.Po sobotním delším závodě jsme    Hampl (49,05s, 50. místo). Následovala 
v neděli vyrazili do Lhenic. Zde byly pro kategorie starších dívek, ve které se 
závodníky připraveny 2 soutěže, a to postavily na start Verča Kočová Jan Šaršoun,                                 Stimax Cup (běh na 60m s překážkami) (27,18s, 39. místo), Pavla Koričárová vedoucí kolektivu mladých hasičůa Lhenický dvojboj (běh na 60m s pře- (29,94s, 43. místo), Kája Beinová 
kážkami a požární útok) pro mladší       www.sdhkostany.cz(46,25s, 45.. místo), Týna Nováková      
a starší kategorie. Mladší kategorie a Kája Vrbová (neplatné pokusy, 46. 



V letošním roce výjezdová jednotka obyvatel odstranili. K dalším udá-

k 9.5.2017 vyjela celkem k 17 udá- lostem hasiči vyjížděli 8.2., kdy jim byl 

lostem. Na začátku roku, a to 4.1., nahlášen požár kontejneru ve Školní 

vyjížděla hned 2x k vyproštění ulici. V pátek  jsme byli přivolání 10.2.    

zapadlých autobusů ve Střelné u točny. k odstranění dvou nebezpečných stro-

O necelý týden později - 10.1. odstra- mů, 15.2. na žádost ředitelky Mateřské 

ňovala rampouchy na městských školy v Košťanech k odstranění zmrzlé-

domech ve Střelné, Sídlišti. V pátek ho sněhu nad vchodem do budovy, 

13.1. pak od ranních hodin zasahovala 23.2. do Hrobu – Verneřic, kde se rozlil 

u prasklého vodovodního potrubí  m í stn í  p ot ok   a zaplavil část komuni-

v Teplické ulici, kdy se voda valila do kace a několik sklepů, 12.3. na požár 

jednoho z domů v SAB. Tentýž den dále popelnice do ulice K Zámku, kdy se 

hasiči čistili kanalizaci a přilehlé žlaby, požár rozšířil na část přilehlé budovy, 

kdy vytékající voda odtékala do dvora 15.3. hasili požár automobilu na silnici 

přilehlého domu. Ve středu 18.1. opět směrem na  Mstišov, 27.3. na žádost 

hasiči odstraňovali rampouchy na MP Košťany k vyproštění zvěře z poto-

jednom z městských domů ve Střelné, ku v Oldřichově, 29.3. k odstranění 

Sídlišti a v pátek 27.1. vyjížděli k požáru nebezpečného hmyzu na služebně MP 

kotelny, kde hořelo skladované dřevo. a 22.4. se podíleli na odstranění 

V sobotu 4.2. ohrožovaly rampouchy nakloněného stromu nad komunikací.

obyvatele bytu v Lidické ulici, kdy visely 
Jan Šaršoun,člen výjezdové jednotkypřímo nad vchodem dvou domů. Hasiči 

www.sdhkostany.czje pomocí trhacího háku z oken 



Petra Paarová, matrikářka
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