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O jednotlivých akcí připravených na rok 
2018 jsem se již vyjadřoval v posledním 
čísle loňského roku a bylo by zbytečné se     
k nim podrobně opět vracet. 

Některé akce se již podařilo dokončit, 
například parková stání na sídlišti ve 
Střelné. Vzniklo cca 35 nových míst, dalších 
cca 40 vznikne na jaře úpravou silničního 
provozu. Již naplno se rozběhla plynofikace 
a centrální vytápění na sídlišti v BD č.p. 
214-215. Do konce února bude dokon-
čeno. Vzápětí se začne v BD č.p. 212 a 213. 

Na sídlišti ve Střelné se letos naplá-
novalo několik složitějších akcí, proto bych 
Vás rád všechny pozval na setkání do 
tělocvičny ve Střelné, a to dne 5.3.2018 od 
18.00 hod., kde bude prostor se s jed-
notlivými akcemi blíže seznámit a probrat 
je.

V průběhu jara proběhne obnova 
značení ulic v Košťanech od Kamenného 
Pahorku až po Nechybovu ulici. Město již 
má nové cedule k dispozici, vše uhradilo      
a občané nic hradit nebudou. Chtěl bych 
požádat všechny majitele nemovitostí, aby 
přistupovali k výměně zodpovědně   a vyšli 
našim pracovníkům vstříc. My se budeme 
snažit provést vše šetrně  s ohledem na 
vaši nemovitost. Označení ulic slouží nám 
všem, a je důležité nejen pro doručování 
pošty, ale hlavně pro orientaci záchranných 
složek. V létě proběhne tato obnova 
značení také v celé Střelné. Poslední fází 
bude obnova číselného označení budov, 
ale ta pravděpodobně zůstane až na nové 
vedení obce po podzimních komunálních 
volbách.               

(pokračování na str. 2)            

2. prosince 2017 se náš tým ringu, kde v disciplíně Kick Light vybojoval 
zúčastnil soutěže Christmas Cup  s tř íb rn o u  m e daili. David Štraicher si 
v Mostě. vyzkoušel Lightcontact na tatami, ale 

bohužel se neumístil na žádné medailové 
příčce. Natál ie Veselá a Kateřina 

Naše výprava se Navrátilová si také vyzkoušely, jak těžké je 
skládala z dvanácti závodníků a dvou umístit se na stupně vítězů.                        
trenérů. Jako první nastoupil David  (Pokračování na str. 6)
Kučera, který stál poprvé v boxerském 

Soutěžilo se    v disciplínách 
K1, Fullcontact, Kick Light, Light-
contact, Pointfighting a Stužkovaná 
(Ribbons Getting). 

Město Košťany na svém zasedání Snažíme se chránit seniory proti 
zastupitelstva schválilo zákaz podom- „neodbytným-vtíravým“ prodejcům, 
ního prodeje. Je to reakce, na množící se známých také pod názvem „šmejdi“. Co 
případy obtěžování „neodbytných zůstalo v platnosti, je pochůzkový 
prodejců“ a nabízení předraženého prodej. Prodejci brambor, masa nebo 
nesmyslného zboží.  Podomní prodej je jablek můžou na ulici prodávat dále. O 
ve městě Košťany, ve všech jeho částech zákazu podomního prodeje informují 
v současné době zakázán. Prodejce také tabule při vjezdu do obce. Věříme, 
nesmí obcházet domy, byty, zvonit na ně že tato úprava pomůže především Vám, 
a nabízet zboží. Pokud se s něčím seniorům. Pokud budete mít nějaké 
takovým setkáte, neváhejte a volejte zkušenosti, poznatky, neváhejte se na 
Městskou polici v Košťanech. Telefon je mne obrátit. Děkuji.
pořád stejný: 606 743 087. Tomáš Sváda, starosta města

3.května                                                           
8:30 - 11:30                                                             MŠ Košťany

Zápis do MŠ Košťany

2. května                                                 
8:30 - 11:30                                            MŠ Motýlek Košťany - Střelná

Zápis do MŠ Košťany - Střelná

30. dubna                                                          
od 15:00                                                              fotbalové hřiště

Pálení čarodějnic

31. března                                                 
od 20:00                                                                 klub hasičů

Velikonoční hasičská zábava

                                                   Dětský karneval     11. března                                                                                   klub hasičů



 3127 celkem                                     Počet obyvatel        z toho muži 1587 a ženy 1540                                                                      

očet přihlášených P
   137, z toho muži 59 a ženy 78 

 /od 01.01.2017 do 31.12.2017/      
                           

Počet odhlášených                                     127, z toho muži 67 a ženy 60

Počet narozených dětí                               30, z toho chlapců 10, děvčat 20

Počet zemřelých                                          41, z toho muži 25, ženy 16

        
Pobyt v rámci obce Košťan            

   50 občanů
změnilo občanů 

Město Koštany za posledních několik S jednotlivými benefity-výhodami se můžete 
let připravilo a schválilo benefity-výhody seznámit níže, s případnými dotazy se můžete 
pro občany Košťan. Výhody může čerpat obrátit na paní Běhounkovou, tel.: 417 568 183.
samozřejmě každý, kdo je občanem Tomáš Sváda, starosta města
Košťan s platným trvalým pobytem.         

Benefity-výhody pro občany Košťan                                         Schváleno-již platí / připravuje se 

Příspěvek seniorům nad 70 let ve výši 1000,- Kč 
na roční jízdenku na MHD                     

Příspěvek seniorům nad 60 let na divadlo, 
kino v Teplicích ve výši 75%  z ceny vstupného

Příspěvek mládeži do 18 let na celoroční sportovní 
a kulturní činnost – pohyblivá  částka cca 4.000,- Kč/rok

Upuštění od poplatku za svoz komunálního odpadu 
pro všechny občany Košťan 
– max. výše cca 1000,- Kč/osoba/rok 

Bezplatný svoz tříděného odpadu duo-nádoby

Příspěvek na mimořádnou kulturní a sportovní akci 
celková alokace pro rok 2018 80.000,- Kč

Volné lístky do bazénu v Altenbergu                    

Schváleno-již platí 

Schváleno-již platí 

Schváleno-již platí 

Schváleno-již platí 

Schváleno-již platí 

Schváleno-již platí 

Schváleno-již platí 

(pokračování ze str. 1)

V průběhu léta proběhne na 
Kamenném Pahorku rekonstrukce vodo-
vodu. Jedná se o část v „okálech“. První 
etapa byla realizována v roce 2017, vše 
proběhlo rychle a zdárně. Věřím, že i tato 
druhá etapa proběhne úspěšně.  Vše 
hradí SVS, a.s. a provádí firma SčVK, a.s. 
na vlastní náklady. Město Košťany z této 
rekonstrukce nehradí nic. Po dokončení 
oprav vodovodu město provede cel-
kovou obnovu asfaltového povrchu          
v celých okálech. Další událostí, bohužel 
nepříjemnou, byl noční pokus o lup na 
městském hřbitově. Dva výtečníci si sice 
nic movitého neodnesli, avšak jeden        
z nich si odnesl drobné kousnutí od psího 
štěněte, které pomáhá hřbitov správ-
cové paní Valerii hlídat. Chtěl bych 
požádat případné svědky, nebo přímo 
dva výtečníky, aby se ozvali Městské 
policii. Nic se jim nestane. Důležité je, 
aby si dotyčný nechal zranění odborně 
ošetřit a lékař vyloučil případné 
komplikace, infekci nebo nákazu. Pes       
v krátké době před incidentem 
zakousnul dvě krysy. 

Závěrem bych vám rád popřál krásný 
zbytek zimy, pěkné jarní lyžování               
a hlavně všem hodně zdraví a klidu. 
Pokud budete mít nějaký podnět nebo 
nápad co v Košťanech udělat lépe, 
neváhejte  a přijďte za námi, rádi se          
s vámi na to podíváme.

Tomáš Sváda, starosta města

Na městském hřbitově, jak už 
jsme psali  v úvodním článku, došlo    
k vniknutí do prostoru hřbitova po 
zavírací době. Nic se neztratilo, avšak 
jeden z výtečníků si místo lupu 
odnesl drobné kousnutí do ruky. 
Důležité je, aby si případný výtečník 
nechal odborně ruku ošetřit a nechal 
si udělat vyšetření. Pes je řádně 
očkovaný, ale v krátké době před 
incidentem zakousnul dvě krysy a tím 
mohlo dojít  k závažnému nakažení 
výtečníka. 

Apelujeme na něj, jeho přátele 
nebo někoho, kdo o tomto incidentu 
něco ví, ať se obrátí na Městskou 
policii v Košťanech nebo na PČR. 
Výtečníkovi se nic nestane a vyloučit 
nakažení je důležité. 

Děkujeme.                     

 Tomáš Sváda, starosta města



V pátek 8. 12. 2017 se v tělocvičně Mikuláše, anděla a čerta. Na samém dlouho neviděli a v předvánočním 
naší základní školy konala každoroční konci dostaly všechny děti od Mikuláše shonu si popovídat. Velice děkujeme 
mikulášská nadílka. Na děti zde čekala a anděla balíček plný sladkostí. Páteční všem dobrovolníkům, kteří přiložili 
spousta soutěží, které si pro ně podvečer se opravdu velice vydařil. ruku k dílu a pomohli nám mikulášskou 
připravily paní učitelky. Po soutěžním Všichni jsme se dobře bavili, dokonce i nadílku zrealizovat.
klání si všichni mohli zatančit a během rodiče a prarodiče se ve školní Mgr. Jana Lichtebergová
diskotéky netrpělivě očekávali příchod tělocvičně mohli setkat s lidmi, které 

Abychom o pololetních prázd- Poté jsme se přesunuli do knihovny, knihovny, které nejsou přístupny 
ninách 2.2.2018 neseděli doma, kde jsme si poslechli přednášku o kni- veřejnosti. Všichni se těšíme na další 
rozhodli jsme se navštívit ty, kteří za hách a funkci knihovny. Jedním ze výlet.
nás hasí naše požáry. Abychom zážitků byla možnost navštívit prostory Mgr. Bc. Ester Macháčková
 nezůstali nevzdělaní, 
navštívili jsme i teplickou 
knihovnu. Den jsme 
začali u hasičů, kteří nám 
ukázali svou základnu od 
shora až dolů. Viděli 
jsme veškerou techniku, 
prolezli jsme polygon      
a vyzkoušeli si pohodlná 
hasičská auta i s výzbrojí.

V sobotu 27.1.2018 se děti z tu-  iglú a užily si také jízdu na pytlích. Pak  promočené, ale plné krásných zážitků.            
ristického kroužku vydaly na výlet. je čekala odměna v podobě malého  Mgr. Bc. Ester Macháčková
Tentokrát navštívily stanici horské občerstvení. Děti se domů vrátily
služby v Novém Městě           
v Krušných horách. Zde byl 
pro děti připraven program    
v podobě přednášky o čin-
nosti horské služby. Na závěr 
děti měly možnost projet se 
na sněžném skútru po okolí.   
I přes nedostatek sněhu, 
postavily po vzoru Eskymáků



Oslava Vánoc

Vánoční vystoupení pro rodiče TančímeHra s novými hračkami

KarnevalSlavnostní přípitek Vánoční nadílka

Zimní radovánky Myslíme i na zvířátkaVánoční vystoupení pro rodiče

Navštívili jsme knihovnu



Patříte mezi “zkušenější” z nás a nebaví základní školy ve Střelné. jsme vyrazili v počtu 4 družstev. Nepodařilo 
vás jen vysedávat u televize? Připojte se      se nám sice obhájit předloňské vítězství, V loňském roce se nám podařilo 
k našemu klubu seniorů a zažívejte s námi ale soutěžní klání jsme si užili.uskutečnit několik velmi krásných akcí. 
výlety za hranice všednodennosti. Náš klub Vyrazili jsme mimo jiné na zámky Dobříš     Z menších akcí, kterých se účastníme, 
má na počátku letošního roku 32 stálých a Zbiroh, ale také do Mariánských Lázní. bych velmi ráda vyzdvihla divadelní 
členů a schází se v Košťanech i ve Střelné. Tradičně jsme zajeli na Zahradu Čech do představení či koncerty, nebo možnost užít 
Naše schůzky v Košťanech probíhají každé Litoměřic a něco z historie naší země jsme si příjemné lázeňské vykoupání v ně-
pondělí od 15 hodin v prostorách Městské se přiučili na výstavě Lucemburkové  m e c ké m  A lt en b er gu. Za výraznou pomoc 
knihovny na Mírovém náměstí a každé v Čechách. při uskutečňování těchto akcí děkujeme 
úterý od 15 hodin (v letních měsících od   městu Košťany.               Sepsala: KopřivováV srpnu loňského roku jsme se pak stali 
17 hodin) v klubovně KS v budově bývalé hostiteli Sportovních her seniorů, na které Redakčně upravil: Pavel Vondra

Vážení čtenáři, chtěl bych Vás seznámit turnaje. obsadil na mistrovství ČR v Bohumíně        
s činností našeho oddílu v roce 2017. Celý 5. místo.Velmi dobře si vedla také košťanská 
rok považujeme za velmi úspěšný a těší rodačka Michaela Malá, která na tomtéž Dva naši mladší vzpěrači, Miroslav 
nás, že vám můžeme o těchto úspěších říci mistrovství obsadila 3. místo ve své váhové Sobotka a Aleš Opl, startují v 1. žákovské 
více. kategorii. Zároveň svými výkony dopo- lize za družstvo Teplic. Celkově se jim 

Nicol Kabelková na Mistrovství České mohla našemu týmu k vítězství v týmové podařilo získat na mistrovství ČR 8 medailí. 
republiky žen a juniorek do 23 let vyhrála soutěži. Za tyto výsledky všem moc děkuji. Naše 
obě kategorie a stala se tak dvojnásobnou posilovna v budově bývalé školy ve Střelné Dalším, kdo získal titul mistra České 
mistryní ČR. Nicol vyhrála také mezi- je přístupná občanům Košťan, kteří si sem republiky, je Martin Ficek, závodící              
národní turnaje na Slovensku a v Rakousku. chodí pravidelně zacvičit. Pokud máte v kategorii mladších žáků (tj. do 13 let). 
Ve skvělé evropské konkurenci dosáhla      zájem vylepšit si vlastní kondici, přijďte Později startoval také na mistrovství 
5. místa na turnaji ve Švýcarsku. Ke konci mezi nás.           starších žáků, kde se mu povedlo obsadit   
roku vyhrála mezinárodní turnaj v Rotavě   2. místo. Náš další vzpěrač, Vítek Winkler,                         Pavel Sobotka, trenér
a byla vyhlášena nejlepší vzpěračkou 

… by se měla na Kamenném Pahorku podaného nebylo. Bohužel, jak se budou informováni.
stavět spalovna nebo elektrárna. NENÍ TO blížit podzimní komunální volby, tak budou … soud ohledně „zastávek u 3 BD“ ještě 
PRAVDA! Posledních 8 let se snažíme přicházet další a další fámy. neskončil. NENÍ TO PRAVDA! Pravomocný 
zamezit výstavbě jakýchkoliv spaloven, … ve Střelné máme novou ředitelku MŠ rozsudek je z 10. dubna 2017. Existovala 
elektráren nejen na Kamenném Pahorku, Motýlek bez výběrového řízení. NENÍ TO teoretická varianta „dovolání se“ k Nej-
ale v celých Košťanech. Vyhráli jsme              PRAVDA! Paní ředitelka je pořád stejná, vyššímu soudu, ale lhůta byla ukončena cca 
i soudní spor u Krajského soudu  v Ústí nad pouze jméno má jiné. Irena Šustrová (dříve 15.11.2017. Žádný soud nepokračuje, 
Labem se „zástupci (sympatizanty)“ Křikavová). Na její místo po odchodu do všichni jsou osvobozeni v plném rozsahu. 
Severočechů v Košťanech o změnu č.1 důchodu bude zavčas vypsané výběrové Co se připravuje, je „žaloba na stát“ na 
Územního plánu města Košťany. Výsledek řízení. náhradu nákladů řízení a nemajetkových 
byl jasný, žádné elektrárny ani spalovny! újem jednotlivých účastníků. Ve hře je také … nebudou zahrádky u 3BD. Bohužel JE Měli jsme pravdu. Co je ale důležité pro trestní stíhání původních „oznamovatelů“ TO PRAVDA. Povodí Ohře, s.p. nepovolilo všechny? No právě ten výsledek. Pravi- za křivé výpovědi u soudu.výstavbu ani oplocení z důvodu zá-delně každoročně obvolávám stavební 

plavového území. Město již hledá novou Tomáš Sváda, starosta městaúřad v Duchcově, zda si někdo takový 
plochu pro zahrádky, včas budete záměr u příslušného úřadu nepodal. Nic 

Jak jste se mohli dozvědět v televizi obalil 8 vrutů paštikou a dal je zmíněnému opakovat. Dávejte si pozor na vaše psí 
nebo přes sociální sítě došlo v Košťanech    š t ě n ě  ti sežrat. Co následovalo nemusím miláčky a výtečníka žádám, aby se zdržel 
k pokusu zabít psa. Jednalo se o osmi- dále rozepisovat. Naštěstí si toho majitelka podobných akcí. Děkuji za všechny 
měsíční štěně německého ovčáka. včas všimla, odvezla psa k veterináři a pes pejskaře.                                                 
Dotyčný, snad ani ne člověk, se k uchýlil k byl úspěšně odoperován. Dnes se již psí  Tomáš Sváda, starosta města
hrozné věci. Napíchal do buřtu  25 hřebíků, Bele daří dobře a snad se to nebude již 



(pokračování ze str. 1) 

Závodily také v Lightcontactu a získaly stříbrnou        
a bronzovou medaili. Naši nejmladší žáci soutěžili ve 
Stužkované a celkem získali sedm medailí. Stanislav 
Červenec a Šimon Stracený si vybojovali stříbrné 
medaile. Jan Lukeš, Ema Libánská, Matěj Libánský, 
Stanislav Červenec a Šimon Stracený získali medaile za 
úplně první soutěžení. Lucie Štraicherová, Zdeněk 
Lebeda a Matyáš Secký se také zúčastnili Stužkované, 
ale bohužel se jim nepovedlo dosáhnout na cenný kov. 
Na stužkovanou se dohromady přihlásilo 48 závodníků, 
kteří se utkali v 76 zápasech. Byl to opravdu náročný 
den, plný napětí, radosti, ale i zklamání. Všem členům 
velice gratuluji a doufám, že se nám dobře povede           
i nadále.                                                 Stanislav Štraicher  

Ve dnech 23. - 26. 11. se v Plzni konalo skončil v závodě starších dorostenců na motýlkem, ve kterém skončil na 14. místě. 

Mistrovství České republiky dospělých, 50m volným způsobem. Na dvojnásobné Pavla čeká ještě jeden rok sbírání 

staršího a mladšího dorostu. Mistrovství se trati skončil na sedmém místě, na trati zkušeností v mládežnické kategorii, a tak 

zúčastnil také střelenský Pavel Sobotka 200m  pak skončil na 13. místě. Závodnický doufáme, že se mu bude dařit i nadále.

nejml., který byl jediným dorostencem   ví ke n d   pak zakončil závodem na 50m Pavel Sobotka ml.
z okresu Teplice. Je reprezentantem 

Ústecké akademie plaveckých sportů, 

která patří mezi tradiční české plavecké 

kluby.

Pavel Sobotka nejml. byl členem hned 

3 zlatých štafet. Nejprve v kategorii starších 

dorostenců ovládli štafetu na 4x50m 

volným způsobem v čase nového českého 

rekordu 1:33,57. Poté zvítězili v závodě na 

4x50 polohově, když opět dohmátli v čase 

nového českého rekordu 1:41,63. 

Posledním úspěchem byl závod mužů na 

4x50m volným způsobem, který se ústecké 

štafetě také podařilo vyhrát, tentokráte        

v čase 1:31,39.

Pavlovi se dařilo také v individuálních 

závodech. Těsně pod medailovými stupni 



Dne 16.prosince 2017 pořádala koš- káře Koubu mezi nohy! Poděkování za PŘEHLED VÍTĚZŮ VÁNOČNÍHO TURNAJE  
ťanská Louka 21. ročník VÁNOČNÍHO občerstvení hráčů a diváků zaslouží Kužel- 1997 – 2017:
TURNAJE v sálovém fotbale-futsale v hale kářský klub TJ Sokol Duchcov.   11x F.C. Louka Košťany „A“ 
Sokolovny Duchcov. Hrála se kvalitní 

    4x F.C. Louka Košťany „B“ sálovka, ke které přispěli svými výkony jak 
TABULKA:     2x FK Litvínovhráči,tak gólmani. Maraton všech utkání 
1. Contra Team Hrob   4   1   0   19:6       13      odřídil rozhodčí Jiří Petráček, někdejší     2x Contra Team Hrob
(obhájce)ligový fotbalový brankář Teplic. V soutěžích 

    1x FC Bombardér Střelná
Louky Košťany 1989-2017 odpískal celkem 2. TJ Sokol Košťany      4   0   1    24:15    12

    1x Klaby Team Bořislav165 utkání a patří mu třetí místo v histo-
3. Fluokov Sobědruhy 2   0   3    18:15      6

rické tabulce arbitrů (1. Emil Škopár – 280; Ladislav Navrátil
4. F.C. Louka Košťany   2  0   3    26:19      62. Miloš Weisser - 209; 3. Jiří Petráček – 

165; 4. Petr Kucík – 155 utkání atd.).            5. Unifrax Dubí             1   1   3    11:19      4
V samotném Vánočním turnaji postoupil 6. FC Pejsek Praha       1   0   4    10:34      3
na místo první.

Před utkáním F.C. Louka Košťany ČOS-
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ:  FC Pejsek Praha se držela minuta ticha za 

našeho kamaráda a protihráče z RSC Josef DIVÍŠEK (Fluokov Sobědruhy);
Čerchov Domažlice Jana „Nanýka“ Vota- NEJLEPŠÍ HRÁČ: 
vu,který náhle zemřel koncem října 2017    

František PROKOP (TJ Sokol Košťany);v 51 letech... Honza Votava startoval v Koš-
NEJLEPŠÍ STŘELEC: ťanském pouťovém poháru za domažlické 

RSC v rozmezí let 1992-2003 jako brankář    František PROKOP (TJ Sokol Košťany)           
a hráč v poli (1992-nejlepší nahrávač,1993- – 12 branek;
nejlepší střelec a 2.místo). Nejhezčí branku 

NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČ: 
soutěže vsítil v utkání F.C. Louka Košťany 

František PROKOP (TJ Sokol Košťany)          ČOS-Contra Team Hrob košťanský Fikerle, 
– 8 asistencí.který nůžkami překonal hrobského bran-

Dne 13. března 2018 oslaví své  S k lo ta su   v  T ep li cí ch (dnešní tiskárna)    D n e  2 9 .  d u bna 2018 oslaví své            
45. narozeniny Jan „Pišta“ TISCHER. Za F.C. v utkání Louka-Výběr Teplice 6:3. 55. narozeniny Ladislav „Vitamín“ 
Louku Košťany ČOS v sálovém a malém GAJDOŠ. V sálovém a malém fotbale sehrál Dne 29.března 2018 oslaví své            
fotbale sehrál 24 utkání, vstřelil dvě branky za F.C. Louku Košťany ČOS celkem               50. narozeniny Roman „Hujer“ MAIER.      
a na čtyři asistoval. Debutoval 20. 8. 1994      61 utkání, vstřelil pět branek, na šest Z F.C. Louku Košťany ČOS sehrál v sálovém   
v Dubí v soutěži O zlatý talíř Českého branek přihrál a inkasoval deset branek. a malém fotbale celkem 201 utkání,vstřelil 
porcelánu (5. místo) v utkání Louka-FK Debutoval 14. 5. 1989 v Letní lize Teplicka 90 branek, na 82 branek asistoval, 
Nůžky Drahkov. V minulosti fotbalista         (7. místo) v hale Sklotasu Teplice v utkání neproměnil jednu penaltu, 3x byl vyloučen 
TJ Sokol (Jiskra) Košťany a hráč stolního Louka-Krakatit Teplice 1:10. Vybojoval a vsítil dvě vlastní branky. Debutoval           
hokeje Stiga Game SHL Košťany. 4.místo v Letní lize Teplicka 1990.                1. 5. 1989 v Bílině v Májovém turnaji 

V minulosti fotbalista TJ Sokol (Jiskra) Dne 20. března 2018 oslaví své  m á n iče k  ( 1.  m ís to ) v utkání Louka-Věšák 
Košťany.50. narozeniny Jiří KRAMÁR. Za F.C. Louku Duchcov 2:1.Rekordman v přestupech        

Košťany ČOS sehrál celkem 286 utkání, a hostováních mezi košťanskými kluby 
vstřelil 226 branek,na 167 branek přihrál, Louka a Rozmetadlo. Za SC Rozmetadlo  Ladislav Navrátil
neproměnil čtyři penalty a 13x byl Košťany sehrál 187 utkání, vstřelil 58 
vyloučen. Debutoval 21. 5. 1989 v Letní lize branek, neproměnil tři penalty, 5x byl 
Teplicka v sálovém fotbale (7. místo) v hale vyloučen a vsítil jednu vlastní branku.

Dobrý den přeji, 

již po roce jsme navštívili váš hřbitov a musím vás jako obec pochválit za pěknou údržbu      

a pořádek na hřbitově. 

Přejeme mnoho úspěchů v novém roce 

Kulhánkovi Mladá Boleslav.
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Vážení autoři,

 velmi si vážíme, že zásobujete redakční radu našeho zpravodaje vysokým počtem článků, jež zachycují činnost a život 
společenských organizací i jednotlivých občanů města. Osobně jsem si při korektuře článků všiml velkého množství 
pravidelně se opakujících chyb. Dovolím si na některé upozornit:

1. shoda přísudku s podmětem - příčestí minulé se řídí rodem podmětu - muži pracovali, domy se stavěly, ženy

 tančily, děvčata zpívala, děti si hrály, za 
muži  (rod. muž. živ.), za domy (rod muž. 
neživ.), za ženy (rod žen.);

2. mě (mne) x mně - 2. a 4. pád - mě, 3. a 6. 
pád - mně
Můžeme si pomoci i Vaškem. Pokud nám 
do věty pasuje tvar Vaška, píšeme 
mě/mne. Pokud tvar Vaškovi, píšeme mně.
Napsali to i bez Vaška (beze mě/mne).
Vaška (mě/mne) tam také viděli.
Přinesl to Vaškovi (mně).
Povídali si o Vaškovi (o mně);

3. za řadovými číslovkami se píše tečka a 
mezera - 50. narozeniny, 17. září;

4. vlastní názvy velkými písmeny -        
Vánoční x vánoční svátky,  špatně Vánoční, 
dobře Vánoce, Krušné hory, město Košťany, 
Košťanský zpravodaj x náš zpravodaj, 

5. přístavek musí být oddělen čárkami - 
Tomáš Sváda, starosta města, zahájil 
jednání zastupitelstva.

6. věta vedlejší mezi větami hlavními musí 
být rovněž oddělena čárkami - Nejlepší to 
bylo v létě, když jsme se mohli koupat, 
neboť tu otevřeli nové koupaliště;

7. v souřadném spojení vět vedlejších se 
čárka nepíše - Oznámil, že přijde později     
a že máme začínat bez něho.

8. abysme, aby jsme, kdyby jste jsou tvary, 
které spisovná čeština nezná - správně je 
abychom, kdybyste

Mgr. Josef Výtisk

Dne 7. ledna 2018 uplynulo 5 let, kdy nás opustila milovaná manželka, maminka, babička,   
sestra a kamarádka 
                                                                    Vlasta Čočková.

S láskou vzpomínají manžel Stanislav, syn Martin s rodinou, 
dcera Iveta s rodinou, sestry Věra, Jana a kamarádky Andula, Dana a Jiřina.

Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát,
             chviličku postát a tiše vzpomínat…..


