Letošní léto bylo poněkud zvláštní,
avizované tropy, které měly být horší než
loňské, se naštěstí nekonaly, nicméně
parno a dusno se dostavovalo bez
očekávání a to nejen venku, ale také na
radnici.
Začátkem září měla proběhnout první
etapa oprav silnic a chodníků na
Kamenném Pahorku. Vše se odložilo. Je
potřeba dodělat projekt ke spokojenosti
všech. Věřím, že převáží zdravý rozum
a konstruktivní debata. V zájmu všech je,
aby oprava komunikací v „okálech“
proběhla a spokojeni pokud možno byli
všichni.
Další změnou je úprava dopravního
značení ve Střelné na sídlišti. Levá část by
měla být také jednosměrná a to z důvodu
bezpečnosti, přehledné situace pro
parkování (úpravou vznikne cca 45 nových
parkovacích míst na komunikaci) a také
z důvodu zimní údržby. Je to nová věc,
takže víří emoce, ale věřím, že konečné
řešení přispěje k lepšímu komfortu bydlení
a parkování. Před koncem prázdnin
proběhlo setkání s občany v tělocvičně ve
Střelné, kde se řešilo parkování. Modré
zóny nejsou nic jiného, než vyhrazené
parkoviště pro žadatele. Budou se budovat
jenom v případě, pokud o ně občané
požádají. V opačném případě se v par-

kování ve Střelné nic nemění. To, že by
každý měl platit 100,- Kč za parkování,
pravda není a jsou to jenom plané řeči.
Věřím, že všechny změny budou přínosem.
Třetí akcí je zateplení bytového domu ve
Střelné. Probíhá vzorový projekt, na který
by měl v roce 2017 navázat další. Letos
zateplíme jeden bytový dům, jedná se
o dům č. p. 185-186, v roce příštím
další čtyři bytové domy. V současné době
také proběhne rekonstrukce střech dvou
bytových domů a to s č. p. 159-160
a 160-161.
V Košťanech nás do konce roku čeká
dokončení opravy veřejného osvětlení na
Kamenném Pahorku v okálech, výstavba
parkoviště u kina včetně úpravy přilehlých
ploch. V zimním období by se mělo začít
s rekonstrukcí vnitřků samotného kina.
V průběhu zimy se dokončí přípravy na
dvě větší akce. Je to rekonstrukce ulice
Smetanova, kde vzniknou nová parkovací
stání, chodníky a opraví se komunikace.
Vše doplní travnaté plochy, zeleň a lavičky.
Další akcí je dokončení rekonstrukcí
asfaltových povrchů komunikací na
několika místech – Husova ulice, ulice Za
Obloukem, okály na Kamenném Pahorku,
„odbočka“ v Zátiší.
Střelná by v příštím roce měla mít 3 nová

Čas

Název akce a místo konání

10.září
od 9:00

26. Pouťový pohár 2016

10. září
od 16:00

Rockový nářez

menší parkoviště o kapacitě cca 25-40 aut.
Dále se nám podařilo opět vyjednat
pracovníky VPP z Úřadu práce v Teplicích.
Jednání jsou rok od roku složitější, letošní
smlouvy jsou bohužel pouze na poloviční
období a to do prosince roku 2016, od
ledna budeme muset řešit pracovníky
a jejich smlouvy znovu. Výše dotace
získané z ÚP je cca 1,5 mil Kč.
Věřím, že všechny jednotlivé akce
proběhnou bez vážnějších komplikací.
První zářijovou kulturní akcí je rockový
nářez, na obvyklém místě před Sokolovnou
Košťany a to v termínu 10. 9. 2016.
Na závěr jsem si nechal pozvánku na
druhou kulturní akci, kterou je tradiční
„Košťanská pouť“. Termín konání pouti je
17. -18. září. Po loňském kladném ohlasu
se pouť bude opět konat před budovou ZŠ
na náměstí J. A. Komenského. Připraveny
jsou stánky, atrakce a večerní program, kde
vystoupí kapela Roxette-revival. Sobotní
večer zakončí ohňostroj. Budeme mít
připravené i kryté posezení pro případ
deště. Všechny Vás srdečně zvu, vezměte
své ratolesti a přijďte si dát něco dobrého
a strávit příjemné chvíle s přáteli.
Přeji vám krásný a klidný zbytek léta.
Tomáš Sváda, starosta města Košťany

hřiště TJ Sokol
tradiční turnaj v malé kopané mužů

Sokolovna Košťany
vystupují: Totální nasazení, Pipes and Pints, Visací zámek,
Krucipüsk, The Snuff, Hlahol Teplice

Košťanská pouť

16. - 18. září

Komenského náměstí
Sobota: 16:00 DJ Ruda Spousta, 19:00 Roxette revival, 21:15 Ohňostroj
Neděle: 13:30 kapela Bihari

17. prosince

Vánoční trhy
Komenského náměstí
Přijďte zakončit rok 2016 příjemným popovídáním s přáteli u dobrého
svařáku.

Změna v programu vyhrazena.

Trefí děti do školy? Nový chodník na rohu Školní
ulice a Komenského náměstí by měl omezit
nebezpečné situace na příjezdu ke škole.

Všechny děti se již určitě těší do školy.
Ve čtvrtek 1. září to vše vypukne a děti
se mají opravdu na co těšit. Jako každé
prázdniny i tyto se ve škole pilně
pracovalo. Byla dokončena rekonstrukce školního skleníku, připraveny
dvě nové třídy, abychom se všichni do
školy vešli. Na druhém stupni byly
vyměněny nevyhovující staré tabule za
nové se sklokeramickým povrchem.
Tím končí éra křídy a nastupuje éra
popisovačů. Tento školní rok otevíráme
opět dvě první třídy po čtrnácti dětech,
což je slibným přínosem pro vzdělávání
vašich dětí. Znamená to, že již máme tři

paralelní třídy na prvním stupni
s menšími počty žáků, v nichž má učitel
daleko více času na individuální přístup
k jednotlivým žákům. Tento trend
chceme zachovat i pro příští roky.
A co dalšího nového čeká naše žáky?
S nárůstem počtu tříd vyvstává i potřeba dalších pedagogů. Nám se podařilo zajistit tři nové učitelky pro první
stupeň. První B povede Mgr. Nikola
Kubáňová, třetí A Mgr. Petra Dolejšová
a třetí B Mgr. Romana Šlincová. Na
druhém stupni se pedagogický sbor
nemění. Došlo však ke změně ve funkci
zástupkyně ředitele. Tou se stala

Mgr. Jana Lichtenbergová. Chtěl bych
tímto poděkovat bývalé zástupkyni
Mgr. Věře Macháčkové za dlouholetou
spolupráci při řízení školy a popřát jí
v důchodu jen to nejlepší. Mgr. Věra
Macháčková bude nadále vyučovat na
zkrácený úvazek výtvarnou výchovu.
Závěrem bych chtěl popřát všem
rodičům pevné nervy, žákům jen samé
krásné známky a kolegům klid pro
jejich náročnou práci.
Mgr. Milan Sanitrik
ředitel školy

Vážení,
chtěl bych touto cestou poděkovat firmě JAKUB ELEXMAYER s.r.o. a panu
Liboru Mayerovi, který věnoval škole 70 kusů nových svítidel. Těmi
nahradíme již nevyhovující staré osvětlení. Poděkování patří také radnímu
města panu Potměšilovi, který vše domluvil a zprostředkoval.
Mgr. Milan Sanitrik
ředitel školy

Zatímco v TJ Sokol Košťany probíhají
přípravy na novou sezónu, velmi rád
bych touto cestou zhodnotil tu
uplynulou. Největší radost nám připravila mladší přípravka, která prodloužila svou neporazitelnost, když
v mistrovských zápasech neprohrála
už 2 roky. Starší přípravka skončila ve
své soutěži na 3. místě. Mladší žáci
skončili v krajském přeboru na
sedmém místě, starší žáci si po
podzimní části o jedno místo polepšili a
skončili celkově čtvrtí. Také mladší
dorost vybojoval sedmou příčku ve své
soutěži, která byla velmi cenná už
proto, že část dorostenců musela
zaskakovat za starší dorostence. Ti
dosáhli ve své soutěži 12. místa. Tým
dospělých se po velmi rozpačitém
podzimu dal dohromady a jeho hra se
na jaře zlepšila.
Sokolové v letošním roce nežili jen
mistrovskými zápasy. V červnu nás
čekaly oslavy 120 let Tělovýchovné
jednoty Košťany. V sobotu 11. června
se na hřišti TJ Sokol po celý den

odehrávaly sportovně kulturní akce,
které svým vystoupením okořenili žáčci
mateřských škol, žáci základní školy
a hlavně dobrovolní hasiči.
V prvním srpnovém týdnu proběhlo
fotbalové soustředění v Jiřetíně pod
Jedlovou. Do Jiřetína se rádi vracíme,
protože je tam o nás vždy dobře
postaráno. Ve dnech 7. - 11. 8. jsme se
opět zúčastnili velkého turnaje dětí
a dorostenců v polské Vratislavi, kam
jsme letos přivezli celkem 4 týmy ve
věkových kategoriích U9, U12, U15
a U17. Letos se turnaje zúčastnilo přes
200 týmů z 15 zemí. Ani jeden z našich
týmů letos bohužel nepostoupil do
závěrečných bojů, přičemž nejúspěšnější byli hráči do 15 let. Přesto si
naši sportovci turnaj náležitě užili
a získali velké množství zkušeností.
Před začátkem nové sezóny nás
čekalo jedno nepříjemné rozhodnutí.
S ohledem na odrůstající generaci
dorostenců jsme se po třech letech
rozhodli opustit krajský přebor doros-

Nová učebna sedmé třídy

tenců a vrátit se do I.A třídy. V letošním
roce se nám podařilo zrekonstruovat
kabiny a na podzim vás na hřišti přivítá
opravená tribuna s novými sedačkami.
V průběhu léta k nám přišlo 18 nových
hráčů, kteří posílí Košťany od přípravek
až po dospělé. Jsme rádi, že za Košťany
mají zájem hrát hráči z okolních měst
a obcí, což ukazuje že naše práce dává
smysl.
Starosta Sokola Pavel Prokop

Fanoušky košťanského fotbalu
přivítají nové sedačky na tribuně

V letošním olympijském roce se již po
osmé sešli v Košťanech seniorští sportovci,
aby na sportovních hrách v netradičních
disciplínách změřili své síly a dovednosti.
Předpověď počasí na pátek 12. srpna 2016
asi zajímala každého z přihlášených
nejvíce. Letošní léto je na slunné dny
poněkud skoupé. To se odrazilo i na počtu
účastníků. Do soutěže se přihlásilo dvanáct
šestičlenných družstev z Klubu seniorů
Bílina, Klubu seniorů Dubí, Svazu důchodců
ČR Hrob, Senior klubu Teplice, Českobratrská a Klubu seniorů Košťany. Pro
letošní rok pořadatelé, město Košťany
a Klub seniorů Košťany, přichystali několik
změn, které hrám jen prospěly. Snížil se
počet disciplín z deseti na osm: hod míčem
na basketbalový koš, „rybolov“, šipky, hod
pěti kroužky, hod míčem na cíl, hod míčem
na plechovky, kop do malé branky a běh
s tenisovým míčem na raketě ve
stanoveném časovém limitu. Soutěžní
klání probíhalo v příjemné atmosféře.
„Nejde o to, jestli vyhrají domácí nebo
někdo jiný, nejde jen o body. Já jsem se
přišel pobavit, popovídat si s přáteli a užít si
příjemnou atmosféru, která tady vždycky
je.“ Říká jeden senior z teplického družstva.
Jeho slova potvrdily i závodnice z Bíliny:
„Víme, že v tak silné konkurenci jen těžko
dosáhneme na medaile, ale je nám tady
vždycky dobře. Jezdíme sem rády“. A o to
pořadatelům především jde již od prvního
ročníku.
Ředitelka her, předsedkyně kulturní
komise města Jarmila Novotná, přivítala
závodníky, zástupce měst a sponzory. Po
krátkém proslovu starosty města Košťan
Tomáše Svády a starosty města Hrob Karla
Hirsche byly hry zahájeny. Sedmdesát dva
seniorů se pustilo do soupeření a k dobrým
výkonům jim pomáhala muzika otce a syna
Biháryových. Čekání mezi jednotlivými
disciplínami vyplňovaly skupinky žen
tancem. Pořadatelé měli obavy z toho, jak
senioři zvládnou 30 vt. limit v běhu
s tenisovým míčem. Výkony byly nad

očekávání dobré. Např. nejstarší závodnice
měla jen o 5,7 vt. horší čas než o 25 let
mladší vítězka. Časový limit překročila jen
jedna závodnice. Dobré výkony byly i na
ostatních stanovištích. A jaké byly výsledky,
na to si museli závodníci chvilku počkat
u výborného guláše z restaurace Sokolovna
Košťany.
Sošky a čestná uznání od pořadatelů
převzali nejstarší účastníci, paní Bohumila
Lukáčová (88) a pan Václav Hábl (80), oba
Senior klub Teplice, Českobratrská.
V soutěži jednotlivců, kategorie ženy, se
na 1. místě umístila Taťána Balogová (73
bodů, KS Košťany, 1. družstvo), 2. místo
Milena Kozáková (71 bodů, KS Košťany,
3. družstvo) a 3. místo Marie Martinézová
(69 b., KS Košťany, 1. družstvo). Stejného
počtu bodů (69) dosáhly i závodnice Otýlie
Ehmová a Hana Sásová (obě KS Košťany),
o medailové pozici podle propozic soutěže
rozhodl věk závodnic.
Soutěž jednotlivců, kategorie muži,
vyhrál Karel Holeček s 81 body (KS Dubí,
1. družstvo), 2. místo Pavel Puchmeltr (80
b., SDČR Hrob, 3. družstvo) a 3. místo
Václav Hora s 69 body (SDČR Hrob,
1. družstvo).
První místo v soutěži družstev obsadilo
1. družstvo Klubu seniorů Košťany (věkový
průměr 65,6 let), 2. místo Klub seniorů
Košťany, 3. družstvo (65,3 let) a 3. místo
Svaz důchodců ČR Hrob, 1. družstvo
(71,0 let). Květiny a sladkou odměnu pro
vítězná družstva věnovalo Květinářství
U pošty Košťany a Trafika paní Koutné.
První družstvo Klubu seniorů Košťany se
stalo také držitelem nového Putovního
poháru starosty města Košťany. A jak
dopadla ostatní družstva? 4. místo SDČR
Hrob, 2. družstvo (69,3 let), 5. KS Košťany,
2. družstvo (69,2 let), 6. KS Dubí,
1. družstvo (68,0 let), 7. KS Dubí,
2. družstvo (69,7 let), 8. SDČR Hrob,
2. družstvo (72,3 let), 9. KS Bílina,
2. družstvo (74,8 let), 10. KS Bílina,
1. družstvo (75,5 let), 11. Senior klub

Teplice, 1. družstvo (74,2 let) a 12. SK
Teplice, 2. družstvo (79,3 let), družstvo
s nejstarším věkovým průměrem.
Mnohým přítomným možná neunikl
každoroční akt dekorování účastníků z Dubí
čokoládovými medailemi a diplomy za
vzornou reprezentaci města starostou
Ing. Petrem Pípalem. Pro pracovní zaneprázdnění se letošních her nezúčastnil,
dekorování se ujal Mgr. Radek Krindl,
tajemník MěÚ Dubí. Domnívám se, že je to
příklad hodný následování.
Letošní Sportovní hry seniorů, co do
počtu účastníků, byly spíš v průměru. Po
stránce organizační však byly dosud
nejlepší, což potvrzovaly i ohlasy účastníků.
Staly se již pevnou součástí společenských
událostí v našem městě a jejich význam
byl podtržen i pozorností sdělovacích
prostředků.
Co říci na závěr. Je třeba poděkovat
všem, kteří se na této akci podíleli a bez
jejichž pomoci by se tak velká akce
nemohla uskutečnit. Sponzorům městu
Košťany, městu Hrob, městu Dubí, Opravně
propan-butanových lahví Košťany, Květinářství U pošty Košťany a trafice Koutníková, restauraci Sokolovna Košťany za
catering, SDH Košťany za zajištění zdravotní
služby, pracovníků VPP a členům KS
Košťany za technickou pomoc a rozhodčí
služby, ale také všem, kteří se na organizaci
her dobrovolně podíleli.
Text a foto: František Pelz

Naši hráči se na podzim a v zimě 2015/2016 zúčastnili krajské ligy v sálové kopané. Letošní soutěže se
zúčastnilo 10 týmů z Ústeckého kraje a odehrávala se ve sportovních halách v Libouchci a Vansdorfu. Tým FC
Louka ve ložení Robert Mach, Petr Leksa, Petr Hegr, Tomáš Glöckner, Miroslav Doubek, Rudolf Fikerle, Ladislav
Trumpus, Vojtěch Kopta, Bohuslav Vondrášek, Jakub Klaban, Jan Konečný, Adam Švábenský, Petr Smutný, Denis
Egrt, Pavel Šural a Alexandr Baláž obsadil v letošním roce konečné páté místo. Mistry krajské ligy se stal tým
Autocentrum Jílové. Velké uznání zaslouží náš hráč Tomáš Glöckner, který během soutěže nastřílel soupeřům
19 branek a stal se tak druhým nejlepším střelcem ligy.
Mistrovských soutěží v sálové kopané se účastníme již od roku 1988. Největší úspěchy se nám podařilo
dosáhnout v sezónách 2006/2007 a 2008/2009, kdy jsme skončili na druhém místě krajské soutěže.
Detailní výsledky ročníku 2015/2016 nalezente na adrese: http://goo.gl/3YWl4h
Konečná tabulka krajské soutěže ve futsalu
poř.
název družstva
výhra
1.
Autocentrum Jílové A
19
2.
J.K. TRANS Varnsdorf A
14
3.
BUMIKO Děčín
11
4.
FC VETERÁNS Želenice
9
5.
FC Louka Košťany ČOS
9
6.
SOKOL Bělá
8
7.
DeCe COMPUTERS Děčín
8
8.
Metalliga PROREKA CZ Teplice o.s. 6
9.
SC STAP Vilémov
5
10.
TURBO Děčín A
4

remíza
1
2
1
5
2
5
4
5
5
4

prohra
2
6
10
8
11
9
10
11
12
14

skóre
90:35
84:48
62:59
48:53
79:81
60:57
50:71
67:73
44:69
45:83

body
58
44
34
32
29
29
28
23
20
16

zdroj: www.salovka.cz
Autor: Ladislav Navrátil
Redakčně upravil: Pavel Vondra

Na třech pěkně připravených travnatých hřištích za účasti 18 mužstev
z celé České republiky se uskutečnil
v sobotu 9. 7. 2016 v pořadí již
45. ročník populárního turnaje Putovní
květ ve Vilémově u Šluknova. V hlavní
soutěži, které se účastnilo 10 týmů,
skončili naši hráči na konečném
8. místě, když překvapivě nezvládli
čtvrtfinálový zápas s FC Junior Děčín
v poměru 1:7. Naším nejlepším
střelcem byl Denis Egrt, který nastřílel
17 branek, na které mu stačila jen
skupinová část turnaje.
Výsledky turnaje si můžete prohléd-

nout na adrese http://goo.gl/YhZzFy.
O víkendu 16. a 17. července se ve
východočeské Dobrušce okonal 26.
ročník poháru ve futsalu. V hlavní
soutěži, které se zúčastnilo 60 týmů
z České republiky a Polska obsadil náš
tým 28. místo. Zajímavostí je, že před
4 roky se nám podařilo probojovat až
do finále, kde jsme podlehli týmu
United Frýdek Místek.
Výsledky turnaje si můžete prohlédnout na adrese: http://goo.gl/SZXAz9.
V sobotu 16. července se konal také
24. ročník turnaje Čerchov Cup ve

spřátelených Domažlicích, kam jsme
vyslali druhý tým ve složení Jaroslav
Eliáš, Pavel Prokop, Miroslav Doubek,
Petr Müller, Ivan Drška mladší, Ladislav
Navrátil, Václav Novotný a Karel Fait.
Turnaj se nám podařilo vyhrát po
vítězství nad všemi soupeři. Výsledky:
FC Louka-RSC Čerchov Domažlice 3:1;
FC Louka-FC Peňarol Havlovice 3:2; FC
Louka-Notor Club Nový Kramolín 4:3;
FC Louka-FC Štika Domažlice 3:1; FC
Louka-FC Pejsek Praha 4:2. Nejlepším
střelcem byl Petr Műller s 10 brankami,
nejstarším hráčem náš Václav Novotný
(66 let).

V sobotu 13. srpna se v Košťanech
odehrál 23. ročník tradičního turnaje
Fluokov Cup. Turnaje se zúčastnilo
6 převážně lokálních týmů a našim
hráčům se podařilo obhájit vítězstí
z posledních 3 let.
Pořadí týmů a jejich složení:
1. F.C. Louka Košťany ČOS (Martin
Bukovjan, Jaroslav Zeman, Petr
Smutný, Tomáš Glöckner, Vojtěch
Kopta, Petr Műller, Petr Hegr, Filip

Glöckner);
2. Torpédo Křižanov (Ondřej Pěknice,
Rudolf Fikerle, Jiří Korbel, Josef
Kubík, Martin Šmejc, Michal Šmrha,
trenér Václav Boudník);
3. Fluokov Sobědruhy (Karel Lothring,
Oldřich Němec, Jaroslav Myšák,
Robert Farkaš, Tomáš Venc, Jan
Lothring, Filip Novák);
4. Klub Amatérských Fotbalistů Teplice
(Daniel Mataše, Martin Nejedlý,

Samuel Chromý, Jiří Janík, Yousef
Assi, trenér Milan Műller);
5. Čulda Team Košťany (Karel Čulík,
Martin Šipula, Jiří Prošek, Vojtěch
Kroupa, Roman Kroupa, Martin
Jochec, Matteo Nestmann, Václav
Ungr, Miroslav Čulík st., Petr Čulík);
6. FC Pejsek Praha (Václav Eigl, Jiří
Horák, Jiří Novák, Václav Novotný,
Robert Hotový, Leonid Bondarčuk).
(pokračování na str. 5)

(pokračování ze strany 4)
Výsledky vyřazovacích bojů
čtvrtfinále: Fluokov Sobědruhy - Čulda
Team Košťany 4:1; K.A.F. Teplice - FC
Pejsek Praha 1:0;
semifinále: F.C. Louka Košťany ČOS K.A.F. Teplice 5:0; Torpédo Křižanov Fluokov Sobědruhy 0:0, penalty 7:6;
o 3.místo: Fluokov Sobědruhy - K.A.F.
Teplice 4:2;
o finále: Torpédo Křižanov - F.C. Louka
Košťany ČOS 1:1, penalty 2:4.
Nejlepší střelci: Rudolf Fikerle (Torpédo) a Petr Műller (Louka) – 5
branek.
Před vyhlášením výsledků byla
držena minuta ticha za naše kamarády
– nedožité 50. narozeniny zaklá-

dajícího člena F.C. Louky Košťany Petra
„Šošona“ ČOČKA a nedožité 65.
narozeniny kouče košťanské Louky
Helmuta MACHA.
Pamětní diplom ke svým 45. narozeninám obdržel Petr MÜLLER
a květinou ke svým jmeninám byla
obdarována zástupkyně sponzora
z Fluokovu Sobědruhy Alena AKSAMITOVÁ. Poděkování za občerstvení
pro hráče a diváky zaslouží Petru
Veselému a za úpravu hrací plochy
Pavelu Prokopovi a Bořivoji Nestmannovi.
Nejbližší program oddílu: sobota
10. září 2016 – 26. košťanský Pouťový
pohár – 9,00.
Autor: Ladislav Navrátil.
Redakčně upravil: Pavel Vondra

V průběhu vojenské základní služby
1984-1985 jsme se s Karlem „Supem“
Strádalem z Domažlic domluvili na
družbě mezi Domažlicemi a Košťanami. Vše začalo v létě 1986, nejprve
návštěv bigbeatů a zábav na Domažlicku a Košťansku. Původně osobní
přátelství spojené s exkurzemi do
domažlického pivovaru se postupně
přeměnilo v dlouholetou sportovní
družbu košťanského a domažlického
týmu.
První vzájemný zápas se odehrál
v srpnu 1987 ve Stráži u Domažlic, kde
v utkání v malé kopané Domažlice

porazily Košťany 4:3 a na penalty také
4:3. V říjnu 1987 následovala odveta ve
Střelné, kdy se nám podařilo odčinit
první prohru vítězstvím 12:1. Naše
sportovní družba neměla jen fotbalový
nádech. V únoru 1988 se na Zimním
stadionu v Teplicích konalo utkání
v ledním hokeji, které naše mužstvo
vyhrálo 15:9. I v hokeji následovala
přátelská odveta, tentokrát na Zimním
stadionu v Klatovech, kterou pro
změnu Košťany prohrály v poměru
12:24.
Vzájemné utkávání mezi Domažlicemi a Košťanami se v následujících

Srpen 1987-Stráž u Domažlic.
Košťany horní řada zleva Pavel Čoček, Martin Uhrik, Vladimír
Lostik. Dole zleva Milan Bauer, Pavel Prokop, Vladimír Želinský. Leží
Ladislav Navrátil.

Zveme Vás
na společné setkání
bývalých pracovníků
závodů BONEX
V SOBOTU 15. ŘÍJNA
OD 16 HODIN
v pensionu Beseda
v Hrobě
Přijďte se pobavit
a zavzpomínat, srdečně jsou
zváni i Vaši přátelé!
K dobré náladě a tanci
zahraje trampská kapela
"Dědkové z Kentucky"

letech začalo odehrávat zejména na
poli malé kopané. Zatímco naše
družstvo se pravidelně a velmi rádo
účastní domažlického turnaje Čerchov
Cup, který jsme v letech 1993, 1994,
1995, 1997, 2004, 2013 a 2016 vyhráli,
D o m až li ce p ro změnu pravidelně
zajíždí na košťanské turnaje. Nejbližší
utkání tohoto dlouholetého přátelství
můžete přijít podpořit 10. září na
26. ročník košťanského Pouťového
poháru.
Autor: Ladislav Navrátil
Redakčně upravil: Pavel Vondra

F.C. Louka Košťany ČOS a RSC Čerchov Domažlice v Košťanském
pouťovém poháru 2012.

Vážení čtenáři, rád bych vás
seznámil s více než třicetiletou činností
našeho oddílu vzpírání ve Střelné. Po
skončení mé aktivní vzpěračské
činnosti jsem se rozhodl založit oddíl
vzpírání a pra-covat dále jako trenér
vzpěračské mládeže, kde pracuji
dosud. Začínal jsem se svými syny
Pavlem a Petrem Sobotkovými v malé
místnosti a jednou činkou ve střelenské
škole.
Vzpěračský sport velmi brzy začal
zajímat další chlapce a náš oddíl se
velmi rychle rozrostl na přibližně 10
členů. Vzhledem k rozrůstající se
základně jsem si zažádal o větší
prostory bývalých školních dílen. Ty
jsme si svépomocí upravili na naši první
klubovnu. Klubovna se postupem času
za velké pomoci města Košťany
rozrostla do dnešní podoby. V současné době máme dvě místnosti, ze
kterých jednu používáme jako posilovnu a ve druhé vzpíráme.
Třicet let naší činnosti pro nás
nebylo jen o v našem sportu skutečně
“těžké” práci, ale také o soutěžích. Za
dobu naší činnosti dosáhli naši svěřenci
na 48 titulů Mistra Československé
a České republiky, získali 2 tituly Mistra
Evropy a jeden titul Mistra světa.
Vytvořili celkem 172 národních
rekordů, 1 světový rekord a měli
jednoho účastníka olympijských her.
Tím se stal můj syn Petr Sobotka, který
vzpíral ve váhové kategorii do 105 kg na
olympijských hrách v Sydney v roce
2000, kterému se během sportovní
kariéry podařilo překonat nejvíce
rekordů a přivézt do Košťan nejvíce
hodnotných výsledků.
Velmi rád bych vyzvedl výkony
a výsledky Pavla Sobotky, Ondřeje
Kučerky, Aleše Neumajera, Jana Civína
a Karla Schrötera, kteří se dostali do

reprezentace České republiky. Bližší
pohled na naše výsledky vám poskytne
přiložená tabulka.
V současné době získává vzpírání
svou popularitu i v ženské kategorii,
kde nám velkou radost dělá Hana
Strnadová, která získala ve své váhové
kategorii v loňském i letošním roce titul
Mistryně České republiky. Podobného
úspěchu se podařilo dosáhnout také
Nicol Kabelkové a velký talent ukazuje
také Michaela Malá v kategorii
dorostu. V této věkové kategorii se
mezi muži prosazuje Petr Kuchař

a Lukáš Doskočil, kterému se podařilo
se získat 3. místo na Mistrovsví České
republiky. V kategorii žáků skončil na
třetím místě náš člen Martin Fricek.
Naši posilovnu využívají nejen
sportovní vzpěrači, ale také lidé ze
Střelné a z Košťan, kteří si zde vylepšují
svou kondici. Máte-li zájem, přijďte
také. Myslím, že i ve skromných
podmínkách lze poctivým tréninkem
dosáhnout výborných výsledků a jsem
velmi rád, že nám to naši svěřenci
neustále dokazují.
Trenér Pavel Sobotka

Na snímku zleva Hana Strnadová (dvojnásobná mistryně ČR - ženy),
Lukáš Doskočil (3. místo na MČR - dorost) , trenér Pavel Sobotka, Martin Ficek (3. místo na MČR - žáci),
Nicola Kabelková (dvojnásobná mistryně ČR v kategorii do 23 let)

Chceme touto cestou poděkovat zasahujícím členům
SDH Košťany u nás ve Mstišově. Dne 25. 6. 2016 nám
Mstišovský potok při bleskové povodni vyplavil sklepy
se zařízením a materiálem a vaši dobrovolní hasiči
z nich vyčerpali vodu, čímž nám umožnili zachránit
alespoň část majetku zde uskladněného.
Za obyvatele domu v ulici Školní 148 a 149
Iveta Ovčačíková

Chtěl bych touto cestou poděkovat Pavlu Sobotkovi
svému otci a výbornému trenérovi oddílu vzpíraní za
práci a výchovu mládeže. Vychoval spoustu výborných
sportovců, kteří úspěšně reprezentují naše město.
Bůh nám mužům nedal do vínku moc projevovat své
city, a tak mu děkuji alespoň touto cestou. Přeji ještě
mnoho úspěchů ve sportovní činnosti a výchově
mládeže. Myslím si, že se ke mně přidá a bude
souhlasit mnoho kamarádů a dobrých lidí. Ještě
jednou moc děkuji.
syn Petr

Vážení spoluobčané,
svůj příspěvek začínám poněkud
osobním sdělením: V roce 2000 mě
životní okolnosti zavedly do Střelné.
Z rovinatého Opavska do podhůří
Krušných hor; ze severu naší republiky
opět na sever. Ve Střelné bydlím, mám
zde nemovitost (zahradu), o kterou se
snažím zodpovědně starat. Nyní
máme letní období. Pro někoho byl
měsíc srpen dobou olympijských her,
pro jiné naplánovaná zahraniční
dovolená a pro některé - mezi ně se
řadím i já - jelikož máme dostatek
srážek a je poměrně teplo, nastává
činnost s tím spojená, a to je sekání
trávy. A tak se dostávám k jádru
problému.
Kdy posekat zahradu? Ráno nebo
večer? V pracovní den či o víkendu?
V mém okolí se zásadně seká o sobotách a nedělích. Neděle dostala
název od toho, že se nedělá,
nepracuje. Naši předkové neděli
dokonce světili, měli ji jako den
odpočinku po celotýdenní námaze.
Ale my? My děláme pravý opak.
Vypadá to tak, že neděle se stává
dnem, kdy musíme všechno dohnat,
protože jsme to nestačili přes týden
udělat.
Původně jsem navrhoval městskému zastupitelstvu, aby jeho členové přijali vyhlášku o omezení
hlučnosti alespoň v neděli odpoledne.
Zastupitelstvo tuto problematiku
zatím neřešilo. Bylo mně argumentováno profesním a sociálním
složením obyvatel Košťan, kteří jsou
"skoro všichni" v pracovním poměru,
takže jedině víkend mají k tomu, aby
se postarali o své zahrady a pozemky.
Tato argumentace mi však připadá
poněkud naivní. Jako by v jiných
obcích, kde taková vyhláška platí, žili
jen samí důchodci, kteří mají dostatek
času. Naprostá hloupost.
Možná, kdyby některý ze zastu-

pitelů měl zahradu tam, kde ji mám já,
byla by situace jiná. Nevím, nechci
předvídat. Dřívější generace neděli
respektovaly i bez vyhlášek. Neděle
byla prostě neděle. Zlepšila by se
situace s vyhláškou? Možná ano,
možná ne. I kdyby bylo vydáno deset
vyhlášek, okolnosti by se asi nezměnily. Ptáte se proč? Protože
všechno je v nás lidech samotných, jak
konstatoval pan starosta Sváda.
Člověk musí sám chtít něco dodržovat, něco plnit.
Snažil jsem se, abych v neděli trávu
nesekal, popř. ani neřezal dříví. Když
však jdu procházkou po Střelné
a vidím (i slyším), jak se o víkendu
všude usilovně pracuje, tak si v duchu
říkám, že jsem pěkný ... V příjemném
nedělním odpoledni sedím na terase
a popíjím kávu, nebo se věnuji
návštěvě, do toho mi dělá hudební
kulisu hluk sekaček, cirkulárek, drtičů
dřeva a jiných pomocníků člověka.
Idylka, která má hodně daleko
k romantickým filmům Rosamunde

Pilcher.
Myslím si, že někteří lidé mají
v sekání zálibu; nebojím se tvrdit, že
jsou na něm přímo závislí. Když travní
porost překročí určitou (jimi stanovenou výškovou hranici), už
vyrážejí do boje s nepřítelem. Konkrétně nikoho jmenovat nebudu. Vím,
co je to žít na malém městě.
Doporučil bych našim občanům,
aby si místo dovolené v Chorvatsku
udělali výlet do Slezska. Tam,
například na Hlučinsku, uvidíte, jak
vypadá taková neděle. Zkusme
jednou v neděli nepracovat. Bavme
se, dělejme pikniky, grilujme, ale bez
hluku zahradních sekaček, ať už elektrických nebo benzínových.
Osobně si myslím, že to realizovatelné je. Jako učitel jsem svým
žákům vždy říkal: “Kdo chce něco
dělat, hledá způsob, kdo postupuje
opačně, hledá důvod.”
Hledejme to první a neříkejme, že
to nejde.
Mgr. Josef Výtisk

Ředitelka Mateřské školy Košťany touto cestou děkuje za pomoc při
realizaci oslav 70. výročí zahájení provozu. Děkuji tímto: městu Košťany
a veřejně prospěšným pracovníkům, panu Červencovi z restaurace
Sokolovna, společnosti Klimax s.r.o., p. Hlyibovi, panu Brabcovi, panu
Pelzovi, paní Jarmile Novotné, panu Martínkovi, paní Bolfové, paní
Vodičkové, panu Obešlovi, paní Mojžíšové, panu Kydlíčkovi, otci a synovi
Biháriovým, panu Votrubovi, paní A. Zahradníkové, paní Svádové,
manželům Fučíkovým, manželům Gubikovým, paní Bauerové, panu
Bidašovi, paní Šulcové.
Mé poděkování patří také Sboru dobrovolných hasičů Košťany pod
vedením pana Klejny a dětem z přípravky SDH za nezapomenutelný
zážitek při ukázce požárního útoku. Děkuji také děvčatům z recepce,
jmenovitě Ráchel, Sáře, Adéle a Lence. Nesmím zapomenout na
zaměstnance mateřské školy a děti, bez jejichž přičinění by celá akce
nemohla zdárně proběhnout.

Vzpomínka
Dne 28. srpna uplynulo deset let od úmrtí pana

Vladimíra Hrabáka

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuji.
Manželka Hana s rodinou

Program pouti:
Pátek

14:00

začátek pouti

Sobota

16:00

DJ Rudy (DJ Ruda Spousta)

19:00

Roxette revival

21:15

ohňostroj

13:30

kapela Bihari

Neděle

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční:

18. září a 16. října 2016
Košťany – u pošty - 13.30 hod.
Střelná – u točny - 13.50 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601576270, 606550204, 728605840

Naše výrobky neobsahují
žádný separát, kůžové a
lojové emulze, různé
náhrady masa ani
nadbytečná éčka jako např.
zvýrazňovače chuti.

Řeznictví Hrob
Krátká 359
tel.:739 297 644

e-mail: hrobskeuzeniny@seznam.cz
www.hrobskeuzeniny.cz
úterý
středa
čtvrtek
Pátek

08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00

Prodejna bude po dovolené otevřena od 3. října
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