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nalizace město stála co nejméně. Dále se dokončí rekonstrukce Smetanovy ulice. 
podařilo získat dotaci na rekonstrukci Máme připravené dvě žádosti o dotaci na 
pamětního křížku, opravit ho a každý dokončení chodníků a autobusových 
návštěvník Hampuše musí dát zapravdu, zastávek na Kamenném Pahorku směr 
že místo i provedení je důstojné. Střelná Jeníkov a rekonstrukci chodníků a par-
se dočkala rozšíření parkových stání, kových stání na Teplické ulici naproti 
které se právě dokončují. Realizuje se zahradnictví. Dalším projektem je kino. 
další etapa chodníků okolo sídliště, Máme připravenou žádost na druhé kolo 
zrealizovali se první dvě plynové přípojky dotace. Prvním jsme prošli. Věříme, že 
do bytových domů na sídlišti ve Střelné. projdeme i druhým, a dotaci získáme. 

Jedná se o cca 4,5 mil. Kč. Pokud ne, tak Dále proběhla celková rekonstrukce 
rozpočet rekonstrukci snese i bez dotace střešního pláště na dvou bytových 

Dovolte mi nejprve zhodnotit a kino opravíme. Nesmíme zapomenout domech. V Košťanech probíhá re-
uplynulý rok 2017. Byl to z počátku rok samozřejmě ani na hasiče a sportovce. konstrukce chodníků a parkových stání 
veliké nejistoty, hlavně pro celou řadu Pro hasiče jsou připraveny dvě žádosti na na Kamenném Pahorku v okálech, začne 
pracovníků města i pro mne jako nové vozy (cisternu a přepravní auto-oprava Smetanovy ulice a kompletní 
starostu. Naštěstí krajský soud v dubnu mobil). Jedná se o 3,5 mil Kč dotačních výměna oken a vchodových dveří v by-
dopadl dobře a celá pětiletá anabáze peněz. Prvním kolem jsme prošli, což je tovém domě Spojenců č.p. 318.
skončila pro město radostným, úsměv- velice dobrá zpráva. Pro fotbalisty máme Na příští rok 2018 máme připra-ným a hřejivým koncem. připravený projekt umělého travnatého venou celou řadu akcí. Letos jsme si ještě 

Vzhledem k tomu, že ani při ne- hřiště za 1,4 mil Kč. Peníze máme při-zajistili dotaci na zateplení 4 bytových 
příjemných situacích jsme nelenili, praveny a projekt doděláme přes zimu.domů na sídlišti ve Střelné. Jedná se        
podařila se letos celá řada věcí. Získali (Pokračování na str. 2)o částku cca 5 mil Kč. Domy začneme 
jsme dotaci na kanalizaci ve výši 5 mil. Kč, zateplovat hned z jara. Dalším velkým 
na jaře 2018 se začne intenzivně projektem je dokončit plynofikaci zbý-
pracovat a Hampuš si konečně přijde na vajících 4 bytových domů na sídlišti ve 
své. Jsme rádi, a je třeba dodat, že s kana- Střelné a vybudovat dvě až tři kotelny 
lizací na Hampuši proběhne samozřejmě včetně centrálního vytápění v daných 
i oprava silnic. Bojujeme ještě o další        bytových domech. Dojde také na další 
3 mil. Kč z druhého dotačního titulu na etapu chodníků na sídlišti a na další dvě 
kanalizaci, snažíme se, aby nová ka- menší parkoviště. V Košťanech se
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Město Košťany dne 16.12.2017 pořádá od 15.00 hod. již 
každoročně malé vánoční trhy před budovou základní školy na 
Komenského náměstí. Duchem těchto trhů je každoroční 
setkávání se v době předvánoční. V minulých letech jsme se 
setkali s velikým ohlasem, a proto jsme letos přistoupili               
k rozšíření programu o vystoupení věhlasného dětského 
souboru Pramínek. Jeho vánoční koledy určitě potěší srdce 
nejednoho účastníka. Připraveny jsou také tradiční stánky           
s vánoční tématikou, stromky, kapři a samozřejmě „košťanský 
svařák“, který bude opět zdarma. Vystoupí mám také děti            
z našich mateřinek a okolo 17.30 hod. proběhne rozsvícení 
vánočního stromečku. Každé  z dětí dostane malý dáreček od 
Ježíška a vše zakončí vánoční ohňostroj v 18.00 hod. Celý večer 
nás bude provázet Ruda Spousta, v případě nepříznivého počasí 
máme připravené i kryté posezení. 

Dovolte mi, abych vás jménem svým i jménem města pozval 
na každoroční vánoční trhy, vezměte s sebou vaše děti                
a nezapomeňte doma dobrou předvánoční náladu a přijďte si 
dát něco dobrého a setkat se s přáteli.

Tomáš Sváda, starosta města

Vánoční ilustracebyly 
vytvořeny dětmi z  MŠ 
Košťany pod vedením 
paní učitelky Václavy 
Hrůnkové. Děkujeme



Pokud máte zájem zúčastnit se s Va- webu města v části “Formuláře ke 
ším miminkem slavnostního obřadu stažení”. Podrobnější informace vám 
vítání občánků,  přihlaste se na matrice sdělí matrikářka, paní Paarová na 
Městského úřadu Košťany, případně na telefonních číslech 417 568 183, nebo   
Městský úřad Košťany pošlete přihlášku   4 1 7  5 68 477.                         
k vítání občánků. Přihlášku naleznete na Petra Paarová

Vážení čtenáři, přispěvatelé, můžeme vaší práci udělat dobrou 
reklamu.náš zpravodaj vzniká za přispění 

velkého množství lidí, kterým za jejich V příštím roce čeká náš zpravodaj 
práci patří obrovský dík. Chtěli bychom několik změn, kterými chceme zpra-
touto cestou poděkovat představi- vodaj zatraktivnit a sjednotit. Zpravo-
telům města, zaměstancům měst- daj bude v příštích letech vycházet        
ského úřadu, členům redakční rady, v 5 ročních vydáních, přičemž jedno 
přispěvatelům z řad zaměstnanců bude vždy speciální co do svého 
mateřských škol, základní školy, obsahu. Velmi rádi bychom omladili 
strážníkům městské policie, členům vzhled zpravodaje, a tak s jistou 
Sokola Košťany, Klubu Domino, Klubu změnou grafiky přijde i změna v barev-
seniorů Košťany a SDH Košťany, panu nosti. Od příštího roku bude přebal 
Navrátilovi z klubu FC Louka Košťany, zpravodaje vždy barevný.
panu Sobotkovi z místního vzpěrač- Rádi bychom popřáli všem našim 
ského klubu a panu Štraicherovi  z míst- čtenářům a přispěvatelům příjemné       
ního klubu bojových sportů za pravi- a klidné prožití Vánoc a vše nejlepší do 
delné obohacování našeho zpravodaje roku 2018.
důležitými informacemi nejen ze života  Mgr. Pavel Vondra
našeho města. Je nám velkou ctí, že předseda redakční rady 

Ze středy 25. 10. na čtvrtek 26. 10. hádkou O čarodějnici a dýni a nechy- všichni, kupodivu bez ztráty jediné 
se u nás na základní škole konalo bělo ani vydlabávání a zdobení dýně duše, šťastně navrátili do bezpečí          
Halloweenské nocování. Začátek opravdové. Vyvrcholením všeho však a světla školy, hned po večeři od 
období Halloweenu proběhl pro byla teprve noc ze středy 25. na čtvrtek maminky nastal čarodějný diskorej       
mnohé prvňáčky a mladší žáky naší 26. října. Natěšené, odvážné noclež- a pro zájemce stezka odvahy při-
školy ve znamení první velké „stra- níky uvítala u školních mříží místo pravená kamarády šesťáky. Po tom 
šidelné zkušenosti“. Děti ve vyzdo- známých pedagogů jakási čtyři podivná všem a množství dobrot si usínající 
bených odděleních školní družiny stvoření, která nikdy nikdo neviděl.  s t ra š id élka vyslechla pohádku pro 
provozovaly množství halloweenských S nimi si děti napřed připravily večeři    z klidnění pocuchaných nervů, kterou 
aktivit již celý týden. Nejprve se v podobě zombíka, kterou pro jistotu jim vyprávěla hodná dospělá strašidla. 
dověděly, že magické slovo Halloween hned sluply, a začaly vyrábět své ma- Druhý den po sladké snídani měla naše 
je vlastně označení pro něco jako gické lucerny na lampionový průvod. strašidélka doma rozhodně co vyprá-
veselejší obdobu našich Dušiček a dos- Ten procházel i neobydlenými částmi vět.Za zájem a spolupráci děkujeme 
talo se k nám až ze zámoří. Vyrobily si  našeho setmělého městečka, kde je žákům 6. A  a jejich pedagogům.
množství ozdobných a strašidelných hlídaly strašidelné bytosti velké asi jako Jana Morkesová, Kateřina Fridrichová, 
dekorací, seznámily se například s po- žáci letošní šesté třídy. Když se pak Eva Lišková, Nikola Kubáňová

(pokračování ze str. 1)

Chtěl bych poděkovat všem zastu-
pitelům, kteří se zúčastňují jednání 
zastupitelstva a pracují pro občany, 
pracovníkům úřadu, policie, hasičům, školy   
i školek a také pracovníkům VPP, kteří se 
podíleli na dobrém chodu města. Nerad bych 
zapomněl na občany, kteří svou troškou 
přispěli k tomu, že město je zase o něco lepší 
a hezčí. Vím, že celou řadu věcí jsme mohli 
určitě udělat lépe, rychleji. Doufám však, že    
s tím, co je vidět za námi, jste spokojeni. 
Věřím, že ne vždy rychleji znamená lépe a že 
umíte ocenit i maličkosti, které vám 
každodenní život malinko ulehčí.

Závěrem mi, vážení spoluobčané, 
dovolte popřát Vám i Vašim rodinám 
všechno nejlepší v novém roce, příjemné       
a krásné prožití vánočních svátků a bo-
hatého Ježíška pro ty nejmenší. Nám všem 
hodně zdraví a klidu v roce 2018.

Tomáš Sváda, starosta města



Tento rok jsme si projektový den      
s názvem Den jazyků (pátek 29. 9. 
2017) užili za hranicemi, a to až v Ně-
mecku v Drážďanech. Počasí se nám 
velmi vydařilo. Nejprve jsme plnili 
úkoly. Prvním bylo najít informační 
centrum a získat mapu Drážďan, aby-
chom se neztratili. Poté jsme vyrazili 
dle instrukcí a hledali významné pa-
mátky, ptali se kolemjdoucích na rady. 
Za odměnu jsme pak dostali rozchod     
a rozutíkali se na nákupy.

Mgr. Lucie Kedjuchová

Školní rok jsme odstartovali první exkurzí, která byla 
zaměřena na historii našeho města Teplic. V úterý 19. 9. 2017 jsme 
výletním vláčkem jeli z centra města až na Doubravku. Cestou jsme 
se dozvěděli důležité informace nejen o historii a památkách, ale 
také o významných budovách a lázeňských domech. S panem 
profesorem, naším průvodcem, jsme se podívali i do zámecké 
kaple s ostatky rodu Clary-Aldringenů a hrobkou pánů z Vřesovic. 
Slyšeli jsme spoustu zajímavostí a viděli jsme mnoho krásných míst 
našeho lázeňského města.

Mgr. Renáta Málková, Mgr. Helena Matějovská,                          
Mgr. Romana Šlincová

Na čtvrtek 26. 10. 2017 si paní učitelka Ester Macháčková 
připravila pro naše žáky výlet do IQLandie v Liberci. Je to 
moderní, vědecké centrum s velkým počtem expozic. Děti byly 
svědky několika pokusů, a do některých se dokonce mohly             
i zapojit. Po dovádění v centru jsme si naplnili bříška kuřecím 
řízkem a poté jsme se vrhli na další várku neprozkoumaných 
expozic. Domů jsme se vrátili unaveni, ale plni zážitků.

Mgr. Bc. Ester Macháčková

Vážení čtenáři, jsme vyhráli třikrát v televizní soutěži radostí s nimi a paní učitelkou 
Bludiště. A kdo že nás reprezentoval spolupracovat. Ještě jednou děkujeme naši žáci dosáhli opět skvělého 
tentokrát? Klára Koníčková, Karolína a srdečně, Zuzana Žurková, asistent úspěchu. Tentokrát v televizní soutěži 
Soukupová, Michal Herzina, Ondřej produkce, Česká televize , Televizní U 6 – úžasný svět vědy.  Jak je vidět, tak 
Mörl a Vítek Winkler. Gratuluji všem. O studio Ostrava.i na menší škole, jakou je ta naše, jsou 
tom, že máme opravdu skvělé děti, velice šikovní žáci, na které jsme Soutěž můžete sledovat 17. 12. 
svědčí i e- mail, který jsem dostal           opravdu pyšní. Chtěl bych jim i touto 2017 na stanici ČTD.
z produkce pořadu.cestou poděkovat za vzornou repre- Dovolte mi, abych vám jménem 

zentaci školy i města. Velkou zásluhu na Vážen  pan  ředitel , děkujeme svým i jménem všech pracovníků školy 
tomto úspěchu má i naše skvělá paní Vám, že jste podpořil účast Vašich popřál  krásné Vánoce a mnoho 
učitelka Mgr. Lucie Kedjuchová, které studentů na natáčení pořadu U6- úspěchů do nového roku.
také patří mé uznání a dík. Jen úžasný svět vědy dne . 11. 2017 v Mgr. Milan Sanitrik,  ředitel školy
připomínám, že v květnu tohoto roku Ostravě. Vaši studenti byli úžasní a bylo 
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V září přijel z Teplic do Košťan vláček Humboldt.  Povozil děti        
z Mateřské školy Košťany na trase  Košťany – Oldřichov Barbora        
a zpět. Děti si tento zážitek patřičně užily.      

Ivana Brabcová                                                                                           

I v letošním školním roce ab-

solvovaly nejstarší děti z Mateřské 

školy Košťany předplaveký výcvik pod 

odborným vedením  Mgr. Stanislavy 

Hajné z plavecké školy Žabka v aqua-

centru Teplice. V 10 lekcích se 

prostřednictvím her seznamovaly       

s vlastnostmi vody, orientací ve vodě, 

základy plaveckých dovedností, 

splýváním a dýcháním do vody.

Cílem kurzu je, aby se děti přestaly 

bát vody a „spřátelily“ se s ní.     

Ivana Brabcová                                                         



Děti z Mateřské školy 
Košťany se zúčastnily 
výtvarné a tvořivé soutěže 
na téma „Můj mazlíček 
strašidlo domácí“, kterou 
pořádal DDM Osek. 

V kategorii výtvarka 
se umístili Mareček Šaber 
a Adámek Navrátil. 

Gratulujeme!          

  Ivana Brabcová, 
ředitelka Mateřské školy 

Košťany                                                                                      

Ve čtvrtek 26. října se sešly děti v Mateřské škole Košťany převlečené za kostlivce, čaroděje, pavouky, duchy, dýně a jiné 

příšery. Užily si dopoledne plné tanečků, soutěží a strašení. Také si každý vyrobil malé strašidélko.

       Ivana Brabcová, ředitelka Mateřské školy Košťany

Dne 21. října 2017 se konal Tímto mu moc gratulujeme! Ale teď už (-55 kg). Martina a její dvanáctileté 

Galavečer TCB Fight Night ve Slaném   k   T CB Fight Night. V druhém zápasu zkušenosti vyhrály nad dosud nezku-

a náš tým nesměl chybět. Zúčastnili se večera se proti sobě postavili Zdeněk šenou Michaelou, která vůbec prvně 

ho Martin Veselý, Michaela Štrai- Lebeda a Petr Konečný (disciplína Low- vstoupila do profesionálního ringu. 

cherová, Zdeněk Lebeda, Matyáš Secký kick, -30kg). I když první kolo vypadalo Zápas byl po druhém kole ukončen 

a samozřejmě trenér Stanislav Štrai- slibně, Zděnda nakonec prohrál na rozhodnutím rozhodčího pro technické 

cher. Den předtím se konalo povinné body. My ale věříme, že to pro něj byla KO. Věříme, že to ale byla dobrá 

vážení, kde se naši členové seznámili se velká zkušenost. Ve třetím zápase se zkušenost jak pro naší Míšu, tak i pro 

svými soupeři. Martin Veselý se utkali Matyáš Secký a Saša Fediaiev Martina, Zděndu a Matyáše. 

zúčastnil Likost Ligy, která se konala   (d i s ci plína Low-kick, -30kg). U Matyáše Stanislav Štraicher

v sobotu 21. října před galavečerem.   m  ěl soupeř velkou převahu a i přes 

V disciplíně K1 vyhrál KO v prvním kole. všechnu snahu Matyáš prohrál KO        

v prvním kole. Ale my doufáme, že 

příště se povede lépe oběma našim 

statečným bojovníkům. Jedenácté kolo 

bylo jedno z nejočekávanějších kol 

večera, kde se proti sobě postavili dvě 

ženy. Osmnáctiletá Michaela Štrai-

cherová a jednatřicetiletá Martina 

Stevanovičová bojovaly v disciplíně K1 



Dne 16. července 2017 vzpo- lé zmrzlé dolině (oblast Zeleného 
menul TJ Sokol Košťany a kamarádi plesa). 
na členy horolezeckého oddílu TJ „Věřím, že kdo jste je znali, s úc-
Jiskra Košťany Pavla MIŠTU a Zdenka tou na toto velice smutné 50. výročí, 
VOBOŘILA, kteří tohoto dne před při němž vyhasly dva mladé a spor-
padesáti lety tragicky zahynuli ve tovně velice nadějné životy v tichosti 
Vysokých Tatrách. vzpomenete. Děkuji.” řekl bývalý 

Tato smutná tragedie dvou člen oddílu Josef Novotný.
mladých životů se udála při zdo-
lávání „Malého kolového štítu“ v ma    Ladislav Navrátil Foto Stanislav Čoček: snímek pamětní desky umístěné 

na „cintoríně“ Popradské pleso.

F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – BOMBY K TYČI Dne 10.září 2017 se v Košťanech na své fotbalové umění z krajských sou-
KOŠŤANY  2:3 (2:1)   Branky: Baláž,Fikerle – malém hřišti Tělocvičné jednoty Sokol těží, na vše nestačilo. 
Kubík 2, I.Drška. konal 27.ročník turnaje v malém F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – BUM BUM 
BUM BUM TEQUILA RÁJ KOŠŤANY – RSC TEQUILA RÁJ KOŠŤANY  7:0 (4:0)  Branky: fotbale „Košťanský pouťový pohár“.
ČERCHOV DOMAŽLICE  2:3 (1:2)  Branky: Fikerle 3,Baláž 2, P. Vondrášek, D.Egrt. Škoda, že se v letech 2013 a 2014 P.Procházka, Tischer – Král 2,Zoubek.KOBRA TÝM DUCHCOV – BOMBY K TYČI 

turnaj z různých důvodů nekonal, jinak Pořadí: KOŠŤANY  1:2 (1:1)  Branky: Kohout – Kubík, 
by se hrál již regulérní 29. ročník... I.Drška.  1.Bomby k tyči Košťany 4 0 0  10:4  12
Poděkování za občerstvování účastníků   F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – RSC ČERCHOV 2.F.C. Louka Košťany ČOS 301 17:3    9     
a diváků zaslouží Petr VESELÝ, arbitr DOMAŽLICE  7:0 (3:0)  Branky: Fikerle 4, 3.Kobra Tým Duchcov    2 0 2  10:4    6

Baláž 2, D.Egrt. soutěže Bořivoj NESTMANN ze Střelné, 4.RSC Čerchov Domažlice 103  3:14   3 
BUM BUM TEQUILA RÁJ KOŠŤANY – KOBRA který měl respekt u hráčů a předškoláci 5.Bum Bum Tequila Ráj Košťany0 0 4 4:19  0
TÝM DUCHCOV  1:6 (0:3) Branky: Adam NAVRÁTIL a Tomáš PAVLIŠ,kteří 
P.Procházka–Škaryd 3, vlastní Tischer, pomáhali při lajnování hrací plochy           Nejlepší brankář: Nikolas KLEJNA (Bomby k 
Kohout, Sobotka. tyči Košťany);  a sběru zakopnutých míčů. Turnaj se 
BOMBY K TYČI KOŠŤANY – RSC ČER-CHOV  Nejlepší hráč: Jan TISCHER (Bum Bum Tequila konal o týden dříve před košťanskou 
DO-MAŽLICE  2:0 (0:0) Branky: I.Drška Ráj Košťany);poutí a netradičně v neděli,aby si hosté    
2. F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – KOBRA TÝM Nejlepší střelec: Rudolf FIKERLE (F.C. Louka z Domažlic užili Rockový nářez. DUCHCOV  1:0 (1:0)  Branka: D.Egrt. Košťany ČOS) – 8 branek; 

Turnaj se konal v domácí, kama- BUM BUM TEQUILA RÁJ KOŠŤANY – BOMBY Nejlepší nahrávač: Denis EGRT (F.C. Louka rádské atmosféře. Trochu překvapivým K TYČI KOŠŤANY 1:3 (0:3) Košťany ČOS) – 10 asistencí.
vítězem soutěže se stal tým Bomby k Branky: P.Procházka – Š.Drška 2,D.Drška. 

KOBRA TÝM DUCHCOV – RSC ČERCHOV tyči Košťany, který porazil oba hlavní 
 Ladislav NavrátilDOMAŽLICE  3:0 (2:0) Branky: Škaryd 2, spolufavority  Poháru – pořadatelskou 

Tvrdík. Louku a duchcovskou Kobru a zvítězil 
zcela zaslouženě. Klíčová branka o titul 
padla v utkání F.C. Louka Košťany ČOS-
Bomby k tyči 2:3, když vítězové otočili z 
2:0 na 2:3 a hlavně rohový kop, kdy 
Ivan Drška prostřelil gólmana Louky 
Vojtěcha Koptu mezi přední tyčí a 
nohou... a vyrovnal na 2:2.Druhá 
Louka, obhájce trofeje těžila ze své 
zkušenosti a fotbalovosti, bohužel v 
klíčovém okamžiku selhala. Další 
spolufavorit,duchcovská Kobra, hlavně 
selhávala v proměňování gólových 
situací, kde jim scházel pověstný 
p ů l k ro k .  Ro v n ě ž  b ra m b o ro v é  
Domažlice,mix veteránů a mladých 
pušek,doplatily hlavně na sterilitu při 
gólových šancích (Strádal, Hejda, Král, 
Novotný). Absolutorium zaslouží pátá 
Tequila, která odehrála celou soutěž 
bez vystřídání. Útočné duo Tischer - P. 
Procházka, který dal vzpomenout na 



Dne 21. října 2017 oslavil své 40. na- konto. narozeniny Martin FIŠER. Celkem za 
rozeniny Petr SMUTNÝ. V sálovém a ma- Louku sehrál 20 utkání, vstřelil šest Dne 30.listopadu 2017 oslavil své 35. 
lém fotbale sehrál za F.C. Louku Košťany branek.narozeniny Miroslav VÁLA. Za košťan-
ČOS celkem 702 utkání, vstřelil 421 skou Louku odehrál 17 utkání, vstřelil Oslavencům vše nejlepší přeje FC 
branek, na 312 branek asistoval, šest branek a na sedm přihrál. Louka Košťany.
neproměnil 14 penalt, udržel jedno čisté Dne 30. prosince 2017 oslaví své  45. Ladislav Navrátil

Na tenisových dvorcích Sokol Košťany neomluvil a dorazilo 16 deblů. Ty se 3. Vaško - Nasler;  4. Žitňanský - Mádlík;   
se 23. září konal 8. ročník tradičního rozdělily do tří skupin. První dva týmy ze 5. Rokos - Pomikáček.
tenisového turnaje dvojic “Memoriál skupin si zahrály tzv. rozstřel. Vítězové Ladislav Navrátil 
Ladislava (Slávy) Navrátila staršího”, těchto zápasů se utkali o 1. - 3. místo, 
nejen tenisty TC Potok Košťany, ale také poražení o 4. - 6. pořadí, zbylé páry o 
fotbalového gólmana TJ Sokol (Jiskra) další umístění. Poděkování patří městu 
Košťany. Pořádal ho opět TK Potok Košťany, Tenisovému klubu Sokol 
Košťany. Počasí se na nás ten den od rána Košťany a Sta-nislavu Červencovi. Díky 
usmívalo, proto účastníkům nic nebrá- této podpoře je mnohem jednodušší 
nilo dobře se bavit. Pro většinu tento memoriál pořádat, říká hlavní 
osazenstva to bylo velice těžké, neboť organizátor Václav Štark.
raketu vzaly do rukou opět po roce ”nic Pořadí nejlepších: 
nedělání". Přesto se skoro nikdo 1. Novák - Vlková;  2.Novotná - Štark;       Václav Štark a Jarmila Novotná

Na mistrovství České republiky žen   d ružstev naše dívky vyhrály. Naším dal- dem lehce zranil a do poslední chvíle 
a juniorek do 23 let, které se konalo v Pra- ším úspěšným vzpěračem  je třináctiletý jsme nevěděli jestli bude závodit. 
ze na konci října, dosáhla naše děvčata Martin Ficek, který startoval na mis- Nakonec vše dobře dopadlo a Martin se 
výborných výsledků. Nicol Kabelková trovství České republiky žáků, které se statečně popral handicapem i svými 
startovala v kategorii do  53 kilogramů    k onalo v Bohumíně. Ve váhové kategorii soupeři. Na mistrovství v Bohumíně se 
a výkonem 126 kilogramů vyhrála nad 62 kilogramů vyhrál a stal se tak kvalifikoval také Vítek Winkler,  který 
kategorii juniorek. V kategorii žen mistrem České republiky. Jeho výkony obsadil konečné šesté místo a svá osobní 
vyhrála také a stala se tak dvojnásobnou byly úcty-hodné. V trojskoku zvládnul maxima překonal o 10 kilogramů.
mistryní České republiky.  Naše druhá 7,70m, medicimbal odhodil do vzdá- Děkuji všem za výbornou reprezen-
juniorka Michaela Malá získala na lenosti 12,1m, vzpřel 60 kg v trhu a 76 kg taci našeho oddílu vzpírání.
mistrovství  3. místo za výkon 124 kilo- v nadhozu. Chtěl bych říci, že si výkonu  Pavel Sobotka 
gramů ve dvojboji. V juniorské soutěži velice vážím. Martin se 14 dní před závo-

Fotbalový podzim TJ Sokol  byl opět Prokopovým. O něco horší výsledky mají dačky, která by  novou tvář více než zas-
ve znamení velmi rozdílných pocitů. Až v první půlce sezóny starší žáci. Oproti loužila. Jako  starosta Sokola jsem také 
do posledního zápasu si naši muži loňsku si pohoršili na průběžné 7. místo. velmi rád, že se nám podařila dokončit 
uchovali naději na postup ze třetí třídy. Trenéři Hegr a Mergl tak mají přes zimu rekonstrukce topení v samotné soko-
Avšak v posledním zápase, kde jim stačila spoustu práce s vyladěním formy na jarní lovně. Nový ekologický komín ocení         
jen remíza, jim postup utekl mezi prsty    část soutěže. Mladší žáci si vedou stejně i obyvatelé přilehlého Mírového náměs-
a skončili tak ve třetí třídě druzí. Po jako v minulém roce. Nesmíme zapo- tí, protože tím zmizí nepříjemný kouř 
sezóně nám bohužel odešlo šest hráčů,   menout také na naše přípravky. Mladší linoucí se z budovy sokolovny v něk-
a tak jsme byli nucení stavět družstvo přípravka pod vedením trenéra Borka terých zimních dnech. Velký podíl na této 
znovu. I přesto jsme po podzimní části na Nestmanna válcuje na podzim své akci měli Oldřich Opata a Jiří Kopřiva, 
hezkém 2. místě se ztrátou jediného soupeře rozdílem třídy, když svým kterým bych chtěl touto cestou velmi 
bodu na první tým soutěže. soupeřům naděluje dvojciferné příděly. poděkovat. Mé poděkování míří také 

Také starší přípravka, která obhajuje všem našim podporovatelům a fanouš-Mnohem větší radost udělalo druž-
loňský mistrovský titul, na podzim ještě kům. Všem čtenářům bez rozdílu bych stvo dorostu. TJ Sokol  v létě slavil 
neprohrála. Dělají tak velkou radost chtěl popřát klidné prožití posledních dní vítězství v 1.A třídě a postoupil tak do 
nejen trenérské dvojici Prokop, Šulc. tohoto roku a hodně štěstí a zdraví do krajského přeboru. Mladší dorostenci 

roku dalšího.  jsou po podzimu na pátém místě, starší  Co se týče investičních akcií, podařilo 
krajskou soutěž dokonce vedou. Tento se nám v letošním roce dokončit ochran- Pavel Prokop, starosta Sokola
výsledek dělá velkou radost rodinné nou síť za domy v Hornické ulici. Do jara 
trenérské dvojici Pavlovi a Františkovi bychom chtěli dokončit renovaci stří-



Jak naši mladí hasiči soutěžili v první skončili 6tí. Starší si odvážejí deváté místo. lodní uzel a slalom s pingpongovým 
polovině tohoto roku, jste si mohli přečíst    míčkem. Do tohoto závodu jsme přihlásili O další týden později pro naše mladé 
v červnovém zpravodaji. Navážu tedy na celkem 5 našich nejmenších. Všichni hasiče nás čekaly další závody - Osecká 
tento článek a přiblížím vám výsledky         závodníci dostali medaile a balíček s ce-stříkačka. Do této soutěže jsme přihlásili 
v druhé polovině roku. nami a následně bylo vyhlášeno 10 nej-rekordních 6  družstev – 2x přípravku, 2x 

lepších. V této desítce jsme měli jedno Od pátku do neděle (12.5. – 14.5.) mladší a 2x starší. U přípravek jsme obsadili 
zastoupení, a to Vojtu Ševice, který obsadil probíhalo v Duchcově ve sportovním 5. a 8. místo, u mladších také 5. a 8. místo    
8. místo se 4 trestnými body. areálu Bažantnice okresní kolo hry Plamen. a u starších 4. a 8. místo. Třetí místo nám 

Celkem se plnilo během pátku a soboty 7    uteklo o pouhých 0,66s. Další soutěž pro naše mladé hasiče nás 
(u mladších 6) disciplín – závod požárnické čekala v neděli 24.9. od 9:00 ve Světci. Předposlední  soutěž  v  sezoně 
všestrannosti (ZPV), štafeta dvojic, štafeta Konala se zde soutěž v požárním útoku, 2016/2017 nás čekala v sobotu 11.6. v Srbi-
CTIF, požární útok s překážkami CTIF která byla přesunuta z května. Do této cích. Do této soutěže v požárním útoku 
(pouze starší), štafeta 4x60m, požární útok soutěže jsme přihlásili družstvo přípravky, jsme opět přihlásili jedno družstvo 
a hodnocení celoroční činnosti (zápisy        mladších a starších. Přípravka se po svém přípravky, jedno mladších a dvě družstva 
v kronice). V pátek byl na programu dne výkonu zařadila na 2. místo s časem 25,56s, starších. Bohužel se nám tento závod moc 
ZPV a štafeta dvojic. Po absolvování cca pouhých 0,1s před přípravku z Oseka a toto nevydařil, přípravka si odváží 8. místo, 
3km dlouhé tratě, kde na závodníky čekalo místo si nakonec udržela. Mladší už ale mladší 9. místo, starší A 10. místo za 
celkem 6 stanovišť se naše starší družstva  tolik štěstí neměli. Ti se zařadili, stejně jako neplatný pokus (šroubování koše pod 
umístila na 4. a na 7. místě. Mladší pak na přípravka, na průběžné 2. místo s časem vodou) a starší B 8. místo. 
místě 3. a 6.. Mezitím, kdy běželi ZPV 25,59s. Bohužel se před naše závodníky Posledním závodem v sezoně byl další 
mladší, plnila kategorie starších štafetu ještě zařadily sbory ze Lhenic, Hostomic      ročník domácí soutěže. Náš sbor opět pro 
dvojic a naopak. Zde se naši starší i mladší a Háje, a tak mladší ukončili závod na         mladé hasiče připravil sobotní večerní 
umístili na 3. místě, kdy se počítal lepší čas 5. místě. Nakonec soutěže byla tradičně spaní s programem a nedělní soutěž             
ze dvou pokusů. Sobotní ráno odstartovalo zahájena kategorie starších. Zde jsme měli v požárním útoku. Příjezd přihlášených 
dvěma pokusy štafet CTIF pro mladší a menší zaváhání na koši, a tak jsme skončili družstev na večerní akci byl naplánován od 
následně pro starší. V této disciplíně se na 7. místě. 7.10. jsme vyjeli s dětmi do 17:00 a po svém „ubytování“ (postavení 
mladší hasiči z Košťan umístili na 3. místě, Duchcova na soutěž Hasičata v akci. Na děti stanů apod.) v 19:00 začal naplánovaný 
starší na místě druhém. Po štafetě CTIF byl čekalo nejdříve „spaní“ v pytlích, po program. Nejprve bylo pro děti připraveno 
na pořadu dne u dětí neoblíbený požární vyhlášení poplachu přebíhaly do „šatny“, překvapení, o kterém věděli pouze vedoucí 
útok s překážkami CTIF (pouze pro ve které si musely co nejrychleji obléci jednotlivých kolektivů a rodiče domácích 
kategorii starších). Zde se opět běžely dva dres, helmu a opasek, následoval slalom v závodníků. Jednalo se o vodní bitvu  s ba-
pokusy, druhým pokusem jsme se výrazně žebříku, překonání kladiny, příčného lonky naplněnými vodou. Těch bylo 
zlepšili, a tak z této disciplíny bereme         břevna a tunelu. Poté se děti rozdělily na 2 necelých 1.000. Ani takové množství ale 
2. místo. V disciplíně 4x60m se naši mladší  a 5 členů. Dvojice přenášela na nosítkách dlouho nevydrželo. Děti se po balonkách 
i starší umístili na 2. místech. Poslední zraněnou osobu (panenku) a pětice musela vrhly tak rychle, že během 5 minut  bylo po 
disciplínou byl požární útok. Opět se běžely napojit hadici B na hydrantový nástavec, bitvě. Následoval volný program, kde si 
dva pokusy a začínala mladší kategorie. Po druhý konec na rozdělovač a vytvořit 2 děti mohly vypůjčit různé hry, míče, pálky 
odběhnutí obou kategorií se naši mladší útočné proudy. Po roztažení děti běžely nebo si vlézt do kádě s  naplněnou vodou 
umístili v útoku na 2. místě. V celoroční opět do žebříku, ve kterém opět absol-apod. Kolem deváté hodiny byl rozpálen 
činnosti jsme měli splněny všechny okruhy, vovaly slalom a nakonec běžely do cíle, kde oheň, kde si děti i dospělí opekli párky         
a tak jsme neměli žádné trestné body.        musely vypít trochu limonády z kelímku. a následovala opět volná zábava, kdy jsme 
V celkovém hodnocení hry Plamen se Do této soutěže jsme přihlásili družstva čekali, až se setmí. Následovala totiž stezka 
sčítají jednotlivá umístění ve všech přípravky, mladších a starších. Po krásných odvahy! Tentokrát na děti čekala různá 
disciplínách. Mladší tedy po všech výkonech nakonec starší obsadili 8. místo, strašidla, jako například vražedný klaun, 
součtech obsadili 3. místo, starší 2. místo. mladší také 8. místo a přípravka   3. místo.různé zombie, muž s motorovou pilou 
Nedělní den byl vyhrazen pro kategorie  Posledním závodem v letošním roce byl apod. Po absolvování stezky děti za 
dorostu, mužů a žen, kde náš sbor neměl pro nás branný závod v Unčíně 14.10, kde odměnu dostaly sušenky a poté měly 
žádné zastoupení. I přesto jsme ale v Duch- na děti čekala cca 2,5km dlouhá trať            večerku. Večerního spaní se zúčastnily 
cově nechyběli. Podíleli jsme se na chodu s různými stanovištěm (střelba ze vzdu-Chabařovice, Lány, Osek a Košťany. Druhý 
soutěže v roli rozhodčích, technické čety     chovky, hod kroužků na cíl, dopravní den od 10:00 byla pro mladé hasiče 
a vaření guláše pro všechny závodníky. značky, překonání lana, hod granátem, připravena soutěž v požárním útoku, které 

Další víkend – 20.5. jsme vyrazili do hasičský hlavolam, přenos zraněného na se zúčastnilo 32 soutěžních týmů. V této 
Modlan, kde na soutěžící čekal závod v po- nosítkách a řezání dřeva). V této soutěži soutěži naše přípravka obsadila 2. místo, 
žárním útoku. Do této soutěže jsme jsme měli přihášeno celkem 7 hlídek – 2x mladší 9. místo a starší 4. a 10. místo.
přihlásili celkem 4 družstva – starší, 2x přípravka, které obsadila 1. a 2. místo, 3x 16.9.2017 od 10:00  v Oseku bojovalo  
mladší a přípravku. Bohužel se nám mladší – 4., 5. a 9. místo, starší – 1. místo      o nejlepší umístění přes 30 závodníků         
tentokrát celý den moc nedařilo. Při útoku a dorost – 1. místo.      v kategorii přípravek. V soutěži jednotlivců 
přípravky se nám nepodařilo nastříkat Jan Šaršoun,bylo připraveno pro závodníky celkem      
pravý terč a časomíra se zastavila na čase 10 disciplín, a to překonání lávky, uvázání vedoucí kolektivu mladých hasičů
51,14s a umístili jsme se na 6. místě.           zraněného kolena, topografické značky, www.sdhkostany.cz
U mladších A se nám nepodařilo napojení grafické značky PO, spojení hadice s roz-
na rozdělovači a čas se zastavil podobně dělovačem a proudnicí a následné 
jako u přípravky – 52,37s – 11. místo. roztažení, hod kroužků na cíl, prohoz 
Mladší B, kde plno závodníků běželo svůj tenisáku panákem, hod granátem na cíl, 
první útok, ukončilo pokus s časem 37,24s 



Soutěž Košťany 22.6.2017 - starší žáci Tondův Soptík-2C Osek 16.9.2017Okresní kolo hry Plamen 
- překonávání překážky

Od května do konce listopadu místního obchodu s potravinami, a tak likvidovalo celkem přes 50 jednotek, 
vyjížděla naše jednotka celkem k 22 udá- ohrožovaly místní obyvatele. Hasiči které se u zásahu průběžně střídaly. 
lostem. Velmi často jsme v letní sezóně pomocí nastavovacích žebříků oklepa-    Ve středu 6. 9. byl naší jednotce 
vyráželi k odstraňování obtížného hmy- li uvolněné části betonové konstrukce      nahlášena otrava ryb na Modlanském 
zu, které zde neuvádíme. a místo opatřili ochrannou sítí. Místo rybníce. Hasiči pomocí člunu s motorem 

bylo předáno SBaZ města Košťany.V pátek 7. 6. byla prostřednictvím MP prováděli výlov uhynulých ryb a okysli-
Košťany veliteli JPO Košťany nahlášena Dne 24. 7. krátce po jedenácté čování vody. Po celou dobu spolu-
zmije na hřišti ve Střelné. Jelikož se hodině večer vyjížděla jednotka na pracovali s členy rybářské stráže Teplice.
občané cítili ohroženi tímto plazem, žádost krajského operačního a infor- 10. 9. krátce před třináctou hodinou 
jednotka okamžitě vyjela k odchytu. Po mačního střediska k nahlášenému požá- ohlásila městská policie únik oleje na 
provedení průzkumu byla zmije odchy- ru garáže v Újezdečku. Při příjezdu komunikaci mezi Střelnou a Dubím. 
cena a poté vrácena do přírody mimo jednotky HZS Teplice bylo na místě Hasiči po příjezdu na místo olejovou 
obydlené sídliště. zjištěno, že se jedná  o vypalování kabelů skvrnu zasypali pomocí sorbentu. 

a technika na místě události je dosta-O měsíc později, 7. 7., byl naší V úterý 19. 9. byla prostřednictvím 
čující. Z toho důvodu byly jednotky SDH jednotce vyhlášen poplach na vyteklou MP Košťany nahlášena dopravní nehoda 
Košťany a JSDH Sobědruhy odvolány vodu na dětském hřišti. Po příjezdu na kousek od čerpací stanice ve Střelné 
operačním střediskem zpět na základny.místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná     směrem na Dubí. Při příjezdu na místo 

o ucpanou kanalizaci, ze které unikaly Ve čtvrtek 27. 7. jednotka odstra- bylo zjištěno, že se jedná o osobní 
splašky ve velkém množství na dětské ňovala nalomený strom v Husově ulici automobil, který leží mimo vozovku po 
hřiště. Na místě se nacházeli pracovníci ohrožující obyvatele domu a v případě sjetí z komunikace. Při sjíždění řidič 
SČVK, kterým se kanál nedařilo prorazit. pádu i chodce před domem. Hasiči strom automobilu narazil do stromu, který se 
Hasiči odčerpali přebytečné splašky a za- odstranili. Strom se částečně opíral         přelomil. Na místě se nacházelo malé 
čali s likvidací vyteklých splašek na hřišti. o přilehlý dům, a tak byl zásah složitý. množství provozních kapalin, které hasiči 
Pomocí sorbentu a vápna vytvořili Hasiči museli strom odřezávat po malých pomocí sorbentu zasypali. Poté pomohli 
přehrazení. Poté došlo na naředění částech. odtahové službě a s úklidem vozovky.
splašek vodou pomocí vysokotlaku a vy- O dva dny později, 29. 7., byla naše V neděli 29. 10. byl jednotce 
metením do další funkční kanalizace. jednotka vyslána k otevření domu s na- nahlášen únik vody do bytu přes stropní 
Nakonec hasiči vše zasypali sorbentem    hlášením potravin na sporáku. Po světlo ve Sklářské ulici. Hasiči na místě 
a zametli. příjezdu na místo bylo průzkumem zjistili, že vlivem silného větru došlo          

10. 7. byla  veliteli jednotky zjištěno, že se jedná o zabouchnutý dům, k utržení kusu izolačního pásu na střeše, 
prostřednictvím MP Košťany  telefonicky kdy majitel hlásil polévku na sporáku. který zablokoval výlez na střechu. Hasiči 
nahlášena osoba uvízlá ve výtahu po Hasiči se do domu dostali úzkým postupně pás přes vikýř odřezávali a po 
výpadku proudu. Průzkum velitele to sklepním oknem, vypnuli sporák a otev- chvíli se jim podařilo na střechu dostat. 
potvrdil. Hasiči za pomoci servisního řeli majiteli. U zásahu se nacházela i MP Na střeše následně pás postupně vrátili 
technika a MP Košťany osobu vyprostili    K o šťany, kterým bylo místo zásahu zpět a provizorně ho přimontovali. 
z prostoru výtahu. Jelikož osoba byla předáno. Jan Šaršoun
trochu vyděšená,  poskytli hasiči psycho- Ve dnech 28. 8. – 30. 8. zasahovala člen výjezdové jednotky SDH Košťany
logickou pomoc a předali osobu rodině, naše jednotka u požáru skládky Celio        
která se nacházela na místě. v Litvínově. Jednotka vyjela k místu 

Ve čtvrtek 20. 7. jednotka vyjela k od- události, kde se již nacházelo několik 
trženým kusům betonu z balkonu na jednotek. Hasiči během zásahu na 
domě na sídlišti ve Střelné. Betonové skládce prováděli hasební práce a ky-
kusy odpadávaly přímo nad vchodem do vadlovou dopravu vody. Tento požár 



a Střelné několik takovýchto křížů, které tradice nejstarší mužští potomkové dědili 
však mizely jeden za druhým sešlostí (jeden byl i obecním rychtářem, jiný 
věkem (dřevěné), vandalstvím, kvůli působil jako zahradník Valdštejnů na 
rozšiřování těžby uhlí či následných zámku v Duchcově) po několik generací.
rekultivačních prací. Takový osud postihl      Na obnovu památky město požádalo    
i pamětní kříž v městské části Střelná, o dotační příspěvek Ústecký kraj. Ten z Pro-
Hampuš. Při procházce ve Střelné, gramu na záchranu drobných památek       
Hampuši v dubnu 2015 nalezl pan Zícha ml. a architektury dotvářející kulturní krajinu 
zlomek soklu, na němž byla vytesaná Ústeckého kraje poskytl příspěvek ve výši 
nějaká písmena. Po zveřejnění tohoto 68 000,- Kč.  Restaurování pamětního kříže 
objevu v Košťanském zpravodaji se ohlásili a jeho osazení provedla v období březen-
manželé Kašákovi ze Střelné, že se u nich na září 2017 paní MgA. Helena Jahodová, 
zahradě nachází další zlomek tělesa kříže. akad. soch. rest., z Kralovic, která nedávno 
PhDr. Jiří Wolf z duchcovského muzea, restaurovala sochu sv. Leonarda v Jení-
který nálezy posuzoval, určil, že jde kově. Kovový kříž zhotovil její manžel, 
skutečně o další zlomky historického umělecký kovář, který se rovněž podílel na 
kamenného soklu pamětního kříže, který dokončovacích pracích. Betonový základ 
nechal postavit v roce 1783 Bernard pod kříž, zemní práce, terénní úpravy           
Wiedeman ze Střelné. Kříž stál na rozcestí a oplocení byly provedeny na náklady 
staré cesty z Košťan do Verneřic a  letos         města. Práce provedla firma Milan Šerl       
v září se dočkal obnovy. a veřejně prospěšní pracovníci města. 

O posouzení nálezu a vyjádření Poděkování za obnovení památky patří 
možnosti obnovy město požádalo územní radě města a Ing. Olze Blažkové Čermákové 
odborné pracoviště Národního památ- za zajištění finančních prostředků a man-Pamětní kříže jsou nejčastější drobnou 
kového úřadu v Ústí n. Labem. Podle želům Kašákovým za dar posledního frag-památkou v krajině. Kříže jsou však více než 
posouzení PhDr V. Honyse na místě  m e n tu  tě le sa  k ří že  m ěstu Košťany. opracované kusy kamene, jsou to svědci 
a vzhledem k tomu, že se „jedná o oje- Rekonstrukcí pamětního kříže z doby naší minulosti  a upomínají na někdy velmi 
dinělou drobnou památku z kdysi počet- císaře Josefa II., v současné době nejstarší pohnuté osudy našich předků, jsou 
ného a nevratně zaniklého souboru křížků dochované kulturní památky na katastru součástí naší historie a krajiny. Některé 
a kaplí na Teplicku a zřejmě i nejstarší města, získalo město zajímavou památku jsou svědky řešení trestního práva v minu-
doklad působnosti lokální kamenické dílny dokladující lidovou kulturu a historii z ob-losti (tzv. smírčí kříže), jiné zase jako 
z 18. a přelomu 19. století“, obnovu kříže dobí vrcholného   a lidového baroka.vzpomínka významné události, bitvy nebo 
NPÚ doporučil. Památka se vztahuje ke neštěstí (úmrtí zásahem přírodního živlu – Věříme, že obnova této drobné pa-
zdejšímu rodu Wiedemannů, který byl blesk, pád stromu) či náhlá přirozená smrt. mátky je dobrou investicí do historického 
p ř í b u ze n s k y  s p o j e n  s e  s l av ný m  Můžeme se s nimi setkat v zastavěných povědomí našich obyvatel i turistů, jakož     
medailérem rakouského dvora A. F. oblastech, tak i mimo ně, v blízkosti i příspěvkem k oživení donedávna devas-
Wiedemannem. Wiedemannové přišli do památného stromu, na křižovatkách tované kulturní krajiny našeho kraje.
Střelné zřejmě z Bíliny. V roce 1587 získal polních cest apod.  František Pelz
sedlák Jákob Wiedemann od bílinských V minulosti bylo na území Košťan            Fotografie Helena Jahodová a F. Pelz
Lobkowiczů hospodářství č. 20, který podle 

 

 Pamětní kříž ve Střelné, Hampuši Zrestaurovaný sokl před dokončením v sochařském ateliéru 



Chtěl bych touto cestou líčku i na Dukle. Na Dukle Praha 

poděkovat Městskému úřadu působí také odchovanky-ně 

Košťany za spolupráci s naším již Sokola Košťany a nejlepší 

bývalým oddílem DFK Teplice. střelkyně DFK  Adéla Hrdličková 

Zvláště bychom rádi poděkovali ze Střelné. Vlajky Košťan a Hro-

starostovi Tomáši Svádovi za bu vlály i na předměstí dánské 

účast a podporu při charitativní    Kodaně, kde jsme se zúčastnili 

akci pro pana Tichého před mezinárodního turnaje 102 

utkáním  s Drážďany. Zapůjčená družstev z velké části Evropy.

standarda města vlála na sta- Za DFK Teplice děkují

dionech Liberce, Mnichova M. Macho starší,                                   

Hradiště, Příbrami, v Praze v Ďo- M. Macho mladší a B. Ploc.

I češtinář přivyklý na mnohé žákovské chyby se občas při procházce v Košťanech nestačí divit. V případě, že si nejste jisti, či 

neumíte, raději se zeptejte. Není třeba se stydět.

Chybně                                                                                               Správně

                                                                 Přečteno na železniční zastávce ve Střelné:

Střelná v Krušných Horách                                                             Střelná v Krušných horách

                                                                 Přečteno na vývěsních tabulích ve Střelné

Košťanská pouť 15 - 17. 9. 2017                                                      Košťanská pouť 15. - 17. 9. 2017

Závod ve střelbě pro děti a dospělí na terče, atrakce 
pro děti, Stánek s občerstvením, Celodenní 
předvádění čtyřkolek

Závod ve střelbě pro děti a dospělé na terče, 
atrakce pro děti, stánek s občerstvením, celodenní 
předvádění  čtyřkolek.

Cvičení ve Střelný Cvičení ve Střelné

Pozvánka na pouť

Mgr. Josef Výtisk

Dne 15. září t.r. jsem se podrobil (bývalá škola) za jejich nezištnou v čele s paní Janou Svobodovou za 
dosti náročnému chirurgickému pomoc a ochotu. jejich každodenní převazování ope-
zákroku a po propuštění domů z tep- rované nohy. Proto i jim náleží můj dík.Jedná se o následující: paní Věru 
lické nemocnice jsem byl nucen šetřit Košnarovou, Moniku Albrechtovou, Dobří lidé stále žijí. Buďme rádi, že 
pravou dolní končetinu, a tak na slečnu Barboru Benešovou a pana tomu tak ještě je.
určitou dobu omezit chůzi. Obdržel Pavla Hese. Dále mé poděkování patří Mgr. Josef Výtisk
jsem sice francouzské hole, ale chození paní Blance Černé a Bc. Michalu 
jsem však zvládal obtížně, jelikož jsem Radovi, občanům Teplic, za jejich 
nebyl na tento způsob zvyklý. A dostat skvělý přístup k plnění mých další 
se do bytu po 85 schodech byl pro mě povinností mimo domov.
výkon přímo neproveditelný. Byl jsem V neposlední řadě nesmím za-
proto odkázán na pomoc svého okolí. pomenout na ředitelku MŠ Motýlek 

 Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Irenu Šustrovou. A na zdravotní 
nájemníkům domu č. 217 ve Střelné sestřičky z pečovatelské služby Alice      
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V Rybitví 18. 9. 2017 

                
Vážený pane starosto, milá paní matrikářko,

chtěla bych Vám ještě jednou jménem celé rodiny poděkovat za 
uspořádání slavnostního obřadu při příležitosti diamantové svatby 
našich rodičů, Věry a Aloise Kulhánkových z Mikulova. 

Ceníme si Vašeho citlivého a milého přístupu a také Vaší 
tolerance      k našemu malému „zlobení“.  Velmi milé a dojemné 
bylo vystoupení dvojice dětí z mateřské školy a také dárek, na který 
jsme nebyli připraveni a za který dodatečně mnohokrát děkujeme.

Je pěkné zjistit, že lidé na úřadech jsou milí, ochotní a přátelští. 
Kudy budeme chodit, tam Vás budeme chválit! 

Přejeme Vám v osobním i pracovním životě pohodu, štěstí          
a zdraví.    S pozdravem za celou rodinu Mgr. Věra Lupínková, dcera.

Poznámka: Diamantová svatba manželů Aloise a Věry Kulhánkových z Mikulova – sňatek uzavřen před 60 lety dne 14. 9. 1957 na 
MNV v Košťanech. Slib obnoven dne 14.09.2017 na MěÚ Košťany.

Dne 29. 9. 2017 oslavili již 50 let, od doby, kdy si řekli svoje                         
ANO na místní radnici 

manželé Jiří a Miluška Červených z Košťan.
Hodně zdraví a mnoho dalších společných let jim                                        

přeje dcera Jitka,vnoučata Katka a Michal s přítelkyní Luckou                        
a pravnučkou Laurou.


