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Vážení spoluobčané,

jsou tomu téměř 4 roky, kdy jsme 
společně byli u posledních komunálních 
voleb. Volební období je téměř u konce. 
Myslím si, že není třeba rekapitulovat, co 
všechno se podařilo udělat. Je toho 
hodně. Věřím, že kdo chce, tak to vidí. Je 
také jasné, že opozice by toho udělala 
jistě více a zcela určitě lépe a levněji. To je 
přirozený úděl opozic v naší zemi. Není to 
však správné. Než opozice začne 
pracovat konstruktivně a ku prospěchu 
obce, kraje nebo státu, uběhne ještě 
řada let a my to určitě v nadcházejících 
volbách nezměníme. To však nez-
namená, že bychom s tím neměli začít. 
Pojďme se dohodnout, že první, s čím 
začneme, je volba lidí pracovitých. Lidí, 
kteří pro obec chtějí pracovat, pracují, 
nikoliv lidí, kteří léta jenom mluví, 
pomlouvají a nic pro obec neudělali. 

Věřím, že každý košťanský volič umí 
dobře rozlišovat mezi člověkem pra-
covitým a člověkem líným.

Věřím, že pomalu končí klientelismus, 
vláda kmotrů a jejich „kamarádíčků“, 
kteří vysávali stát, kraje, města a zůstaly 
po nich jen dluhy.

Věřím, že další, nové volební období 
bude obdobím klidnějším, obdobím, kdy 
ubudou pomluvy, intriky i udávání, a že 
košťanský volič již nechce kverulanty, ale 
klidné a fungující zastupitele.

(pokračování na str. 2)

V letošním roce je to 770 let kdy byla poprvé v písemných pramenech 
uvedená zmínka o osídleném území dnešní obce Valaliky, jejíž jedna část 
nese název Košťany. Tuto událost naši slovenští přátelé z družební obce 
připomněli na velkolepých oslavách, které probíhaly ve třech červnových 
víkendech. V rámci těchto oslav se ve dnech 15. - 17. června 2018 uskutečnilo 
také 9. mezinárodní setkání Košťanců, za účasti početné delegace z Košťan 
nad Turcom a města Košťany. Hostitelé připravili velmi příjemný a náročný 
program, v němž využili tak říkajíc každou minutu k tomu, aby se naše 
přátelství, uzavřené před deseti lety v roce 2008, ještě více upevnilo.

Páteční dopoledne 15. 6. bylo věnováno krásám a poznávání Vysokých 
Tater. Po přivítání na nádraží Poprad-Tatry a snídani ve Starém Smokovci 
následoval výlet pozemní lanovkou na Hrebienok a pěší sestup. V podvečer 
se konalo slavnostní zasedání obecního zastupitelstva. Starosta obce Ing. 
Štefan Petrík otevřel slavnostně oslavy, poté představil a společně s autorkou 
Mgr. Annou Tkáčovou pokřtili druhé doplněné a rozšířené vydání monografie 
o obci „Valaliky od nejstarších dob po současnost“. 

(pokračování na str. 3)



(Pokračování ze str. 1)
Myslím si, že za posledním zastu-

pitelstvem je vidět práce dost. Někteří 
zastupitelé sice moc nechodili. Byli i takoví 
zastupitelé, kteří chodili, ale zase nic 
neudělali. Většina zastupitelů pracovala 
dobře. Děkuji jim za odvedou práci, která ne 
vždycky byla jednoduchá. Pod hrozbou 
udání (a bylo jich dost) se přece jen nepra-
cuje snadno. Zastupitelé však obstáli. 
Všechna trestní oznámení se ukázala jako 
nesmysly, lži a pomluvy.

Nové zastupitelstvo čeká hned v počát-
ku spousta práce. Je rozjednáno, připraveno 
nebo již probíhá celá řada akcí, které si jistě 
zaslouží dotáhnout do konce.  Patří mezi ně 
kanalizace na Hampuši, v Zahradní ulici a 
ulici K zámku. Dokončení již probíhajícího 
výběrového řízení na naše bývalé “kino“. 
Dokončit nákup nové cisterny pro hasiče, 
dokončit zateplení 4 domů ve Střelné(viz 
foto). Jednou z dalších, a to mimořádných 
akcí je dokončení přesunu nákladní dopravy 
z Nerudovy ulice, akce je před směnou 
pozemků, souhlasy všech účastníků jsou již 
zajištěny. Mohl bych pokračovat dále, práce 
nové zastupitelstvo čeká dost. Práce je totiž 
to jediné, co vám nikdo nevezme, a opozice 
už vůbec ne.

Rád bych také poděkoval všem 
ostatním, kteří se na dobrém chodu města 
podíleli. Úřadu a jeho pracovnicím, technic-
kému úseku města-pracovníkům VPP, 
příspěvkovým organizacím, městské policii i 
Správě majetku města.

Na závěr mi dovolte Vám všem popřát 
hodně zdraví a pohodu v příštích letech. 
Zdraví a klid je totiž to jediné podstatné v 
životě. 

Dovolte mi také Vás pozvat ke 
komunálním volbám do zastupitelstva, které 
se budou konat 5. a 6. října 2018. Pracovali 
jsme pro Vás čtyři roky, věnujte nám 10 
minut a přijďte volit. 

Děkuji Vám za všechny pracovité 
zastupitele. 

Tomáš Sváda, starosta města

Každý občan naší země 
určitě zaznamenal 100. výročí 
založení Československa. Měs-
to Košťany se také skromně 
připojí k tomuto jubileu. V ne-
děli 28. října 2018 bude ve 
Střelné „U Kapličky“ slavnostně 
odhalena informační deska       
u nově postavené zvoničky, 
která byla postavena na místě 
bývalé kapličky, odstraněné        
v 70. letech minulého století. 
Slavnostní akt bude doprovázet 
uložení „časové schránky“. 
Schránka bude obsahovat 
dokumenty, písemnosti, noviny 
a další „svědectví“ naší doby, 
které budeme předávat nad-
cházejícím generacím. Na místě 
bude malé občerstvení, hudba 
a na závěr zazní česká státní 
hymna. Věřím, že náš malý 
„časový“ odkaz a vytvoření 
dalšího pietního místa bude 
pěkným uctěním založení 
našeho státu. Přesný časový 
harmonogram bude včas zve-
řejněn. Všichni jste srdečně 
zváni. 

Tomáš Sváda, starosta města

               Košťanská pouť
          Komenského náměstí

 14. - 16. září        pátek od 18:00 - Vindiband
            sobota od 15:00 - 17:00 - Vabank   

                               od 19:00 - New age of Smokie

5. a 6. října                        Volby do zastupitelstev měst a obcí
                                                             Senátní volby

28. října     Odhalení zvoničky ke 100. výročí  vzniku ČSR 
               Střelná - U Kapličky

7. 12. 2018              Mikulášská ve škole
                              tělocvična ZŠ Košťany

15. prosince       Vánoční trhy
             Komenského náměstí

Termín                                Název akce a místo konání

Změna v programu vyhrazena.



Pamětní plaketou obec ocenila  p ro g ra m u, ve kterém vedle místních turní a historické památky Výcho-

a poděkovala těm, kteří se zasloužili    folklorních souborů Kadlubek, Kad- doslovenského krajského města Ko-

o rozvoj obce v oblasti kultury, lubček a Paradne ňevesti, Dechové šice (synagóga, dóm sv. Alžběty, Diva-

školství, sportu, zdravotnictví, do- hudby Valaliky a žáků i učitelů ZUŠ delní náměstí, Zpívající fontána aj.). 

brovolné činnosti, duchovenstva, Valaliky, vystoupily další folklorní Uzavřelo se 770 let a Valaliky určitě 

samosprávy a zástupce partnerských soubory z okolí a velmi dobře známá čekají další roky, desetiletí a staletí. 

obcí. Na závěr s zdravicemi vystoupili FS Kollárovci. Program moderoval Přejeme Valaličanům, aby uplynulé 

starostové partnerských a sousedních herec a bavič Štefan Skrúcaný. Velkým výročí posílilo jejich sebevědomí 

obcí. Tomáš Sváda, starosta města překvapením pro organizátory a di- příslušnosti k této krásné obci s tak 

Košťany, ve svém vystoupení při- váky do posledního místečka zaplně- dlouhou historií.

pomněl, že oslavy obce se konají  n é h o  am  fit e át ru  b y lo  o d ev z dá n í d a ru    „Spolupráce mezi městy a národy 

v roce, v němž si připomínáme sté města Košťany vlajky města a „Zvonu nezačíná a nekončí s výročími, ale 

výročí vzniku společného státu Čechů svobody“. Předání daru a emotivní plyne dál a stále přináší nové plody 

a Slováků – Československé republiky, proslov našeho starosty přivítali spolupráce obou stran.“

jejíž založení mj. přineslo celkové přítomní dlouhotrvajícím potleskem. Text František Pelz, 

povznesení Slovenska a osvobození Doprovodnou akcí oslav byl „Valalický fotografie Dušan Kmec

od maďarského útlaku. V průběhu jarmok“, který je každý rok tradičně 

akce, kterou moderovali Ing. Juliana spojený s ukázkami uměleckých 

Arvaiová, Ing. Marcela Šütőová a Ing. řemesel hrčířů, řezbářů, kovářů, 

Tomáš Vindt, PhD., vystoupili učitelé a paličkářek, výrobou svíček z včelího 

žáci místní základní umělecké školy. vosku. Byla zde také tvořivá dílna pro 

Košťanci se poznávají – v tomto děti, malování na obličej atd. Nechy-

duchu probíhaly v sobotu dopoledne běly stánky s občerstvením, cukro-

návštěvy a besedy v místní základní vinkami a upomínkovými předměty; 

škole, mateřské škole, klubu seniorů, výstavou zvířat se pochlubili drobní 

hasičské zbrojnici, místním kostele chovatelé. Večer připravili pořadatelé 

apod. Největší akcí však byly od- pro delegáty návštěvu tokajské vinice 

polední oslavy 770. výročí první Ostrožovič v obci Veľká Tŕňa.

písemné zmínky o obci na novém V neděli dopoledne v doprovodu 

amfiteátru. V bohatém kulturním průvodce navštívili nejznámější kul-



Dne 19.června 2018 jsme se pásmo zaměřené převážně na hu- nová etapa  jejich života. Dětem-
slavnostně loučili s našimi předškoláky- debně pohybovou činnost na téma prvňáčkům přejeme šťastný začátek 
budoucími prvňáčky. Vystoupení  dětí  „zvířátka“. V závěru vystoupení se ,hodně úspěchů a radostí v novém 
zahájil starosta  Tomáš Sváda , který samostatně představili budoucí prostředí a spoustu nových prima 
zároveň předal dětem trička s jejich prvňáčci přenesem básně. kamarádů.
vlastními kresbami. Děkujeme :-).  Poté  se objevil Kašpárek  s úkoly   Věříme,že pobyt v Mateřské škole 

V úvodu vystoupení mohli hosté pro předškoláky a teprve po jejich Motýlek  pro děti zůstane krásnu 
zhlédnout ukázku našich „anglič- splnění  pasoval naše předškoláky na vzpomínkou.
tinářů“, kteří nám pod vedením paní prvňáčky:-).                                                                           
učitelky Aleny Kruškové zazpívali píseň Vstupem do základní školy začíná Irena Šustrová, ředitelka MŠ Motýlek
v angličtině.  Následovalo  programové 

Budoucí školáci děkují zřizovateli městu Košťany za 

krásná trička  s obrázky sebe a svých kamarádů, které si 

sami nakreslili.
      Děti z MŠ Košťany

Ve středu 13. června se 

naše mateřská škola vydala 

autobusem na zámek Plos-

kovice, kde jsme se sez-

námili s prostředím zámku    

z 2. poloviny 19. století a 

zhlédli pohádkové před-

stavení přímo v prostorách 

zámku.

           Ivana Brabcová, 

ředitelka MŠ Košťany



Slavnostní atmosféru letošního své pásmo písní, říkanek a tanečků, Naše milé princezny a rytíři, Vaše 
rozloučení se školáky umocnilo které dlouho před tím svědomitě výpravy nyní budou pokračovat již za 
vystoupení skupiny scénického šermu nacvičovaly. Jejich vystoupení bylo tak branami mateřské školy a my všichni 
Ortel. Historická scénka pobavila přesvědčivé, že nikdo nepochyboval  V á m  přejeme, abyste byli úspěšní tak 
rodiče, příbuzné a zejména děti. o tom, že to jsou opravdové princezny   jako dosud. 
Nechyběly šermířské potyčky a vý- a šlechetní rytíři. A tak nebylo divu, že                            Ivana Brabcová, 
střely, ale nakonec vše dobře dopadlo. se objevily i slzičky dojetí. ředitelka Mateřské školy Košťany

Následovalo vystoupení budoucích V závěru byli pasováni na rytíře          
školáků v krásných kostýmech rytířů   a   rytířky 1. třídy samotným rytířem       
a princezen, které se nádherně třpytily a obdrželi dárky v upomínku na léta 
v odpoledním slunci. Děti předvedly strávená v Mateřské škole Košťany.



Strážníci v prvním pololetí provedli nespočet přednášek        
v „našich“ školkách i ve škole. Přednášky se týkaly práce městské 
policie, jejího vybavení, prevence před neduhy ulice, zásad jízdy 
na kole nebo dopravních záležitostí. Dokonce se ve škole udála 
jedna zdravotnická přednáška, kdy strážníci ukazovali dětem 
(ale i učitelům) jak dát potřebnému první pomoc.

Jednoho teplého červencového dne dostala hlídka MP 
Košťany oznámení, že na Mírovém náměstí se vysypal traktor      
s valníkem plným slámy. Strážníci řídili dopravu celou dobu 
úklidu náměstí. Dokonce zajistili nešťastnému řidiči a jeho 
pomocníkům pomoc ve formě půjčení fukaru, aby náměstí bylo 
rychleji čisté.

Chtěl bych za MP Košťany upozornit bytů podomní prodejce a hlavně, aby zakázán. Pokud se s tímto nešvarem 
občany města, aby nepouštěli do svých jim nic nepodepisovali! Jak určitě víte, setkáte, volejte ihned MP Košťany. 

    podomní prodej je nařízením města 

Za uplynulé období strážníci MP žených zvířat. Během letošního ro-  p o li cie , který naleznete na adrese 
zadrželi několik osob v celostátním i ku jsme do Záchranné stanice Fal-  h t tp s :/ /www.facebook.com/mpkosta
místním pátrání. co odvezli hned několik poraně-  n y/  .  D íky pomoci vás, sdílejících, jsme 

Strážníci se podíleli na klidném ných rorýsů (vlevo), poštolek (vpravo), nuceni do útulku v Žimu odvážet jen 
průběhu městského plesu, hasičské jednoho netopýra a ježka. Od-  v el m i  m a lé procento zatoulaných 
zábavy, jiných plesů a zábav a dále chytili jsme mnoho psů i koček, které se zvířat. To je šetrnější jak pro zvířata 
cyklistického závodu Míru. nám podařilo většinou vrátit svým sama i městské finance.

Strážníci se poměrně často věnují majitelům. K tomuto nám již přes rok Bc. Miroslav Zástěra,
odchytu volně pobíhajících či ohro- slouží facebookový profil městské velitel MP Košťany



Pravidelný trénink kickboxu pod Natálie Veselá, Lucie Štraicherová, ze Stužkované přivezli 5 medailí.

vedením zkušeného trenéra Stanislava Zdeněk Lebeda, Stanislav Červenec, V září budeme přijímat nové žáky, 

Štraichera začíná plodit ovoce. Během Matěj Libánský, Ema Libánská a Šimon kteří budou mít možnost vyzkoušet si 

uplynulé sezóny 2017/18 se naši žáci Stracený. Nejúspěšnější byla Kateřina náš trénink na vlastní kůži a rozšířit 

zúčastnili šesti soutěží a domů si Navrátilová, která získala 5 medailí a již naše řady. Také připravujeme několik 

přivezli více jak dvacet medailí, do- zmiňovaný titul Vicemistryně ČR. Ale seminářů, kterých se bude moci 

konce i titul Vicemistryně ČR. Pravi- úspěšných tu bylo více. David Kučera zúčastnit každý, kdo bude mít zájem. 

delně za SK Dragon Gym Košťany přivezl 4 medaile, Lucie Štraicherová 2 Doufám, že se nám takto bude dařit i 

soutěží Stanislav Štraicher, Martin medaile, Natálie Veselá 4 medaile, nadále. Děkuji všem žákům za pěkné 

Veselý, Milan Koppera, David Kučera, Martin Veselý 2 medaile a Stanislav výkony. 

Nikola Lebedová, Kateřina Navrátilová, Štraicher 2 medaile. Naši nejmladší si Stanislav Štraicher

„Obrovská radost zavládla po vání přijal a prožil s dorostem dvě 
posledním mistrovském zápase v Lo- úspěšné sezóny - loni mistr I.A třídy      
vosicích, kde Sokol Košťany vyhrál 3:0   a letos dokonce Mistr Krajského pře-
a stal se mistrem Ústeckého kraje ve boru."řekl šéftrenér a starosta TJ Sokol 
starším dorostu v sezoně 2017- Košťany Pavel Prokop.
2018.Přitom před dvěma lety jsme        "Samozřejmě velký podíl úspěchu 
nevěděli co dál... Nikdo nechtěl dorost patří tátovi, který nám neustále pomá-
trénovat. Mně vyšel ročník 1997 z do- hal a určitě klukům,kteří to museli       
rostu, s kterým jsem šel od školky          na hřišti odmakat. Já jsem si užil 
a chtěl jsem se věnovat ročníku 2006, úspěchy z druhé strany - ze střídačky,    
který jsem také trénoval odmala. a to bylo o dost těžké, lepší je být na 
Nakonec jsem v dorostu zůstal a bě- hřišti jako hráč. Jestli půjdu v otcových
hem podzimu jsem nabídl trénování 
svému synovi Františkovi. Ten tréno-

vše, bez něj by fotbal v Košťanech asi 
zanikl… Ale k trénování se asi vrátím. 
Teď si budeme užívat volna a na 
podzim se uvidí", dodal František 
Prokop.                         Ladislav Navrátil

určitě ne. Táta dělá v Košťanech úplně 



který představil hlavní organizátory a (300), 13. KS Teplice Českobratrská,       
zároveň seznámil závodníky s někte- I. družstvo (294) a 14. KD Bílina II. druž-
rými změnami v propozicích her. Po stvo (279). Věkově nejstarším druž-
něm k závodníkům promluvila ředi- stvem, průměrný věk 81,3 let, bylo       
telka her Jarmila Novotná. Popřála I. družstvo Klubu seniorů Teplice, Čes-
všem co nejlepších výsledků a zahájila kobratrská, naopak nejmladší složení, 
hry. Tak jako v minulých letech se i letos průměrný věk 65,6 let, mělo I. družstvo 
soutěžilo v osmi netradičních discip- Klubu seniorů Košťany. 
línách. K dosažení dobrých výkonů Druhé družstvo SDČR se jako nej-
závodníkům napomáhali nejen čle- lepší družstvo 10. sportovních her se-
nové z družstva, ale i hudba Bihá- niorů Košťany 2018 zároveň stalo i drži-
ryovců, která vyplňovala čekání na telem putovního poháru starosty měs-
vyhlášení výsledků. Členové Svazu ta Košťany. Ceny předávali vítězům 
důchodců ČR z Hrobu se zúčastňují starosta města Košťany Tomáš Sváda, 
našich her každoročně a pravidelně místostarosta města Ing. Zdeněk Zícha 
patří mezi nejlepší. Tak jako vloni i letos a Andrea Běhounková, pracovnice 

Když na jaře roku 2009 přišel si odnášejí prvenství. Ale vezmeme to MěÚ Košťany.
Rudolf Partik s nápadem pořádat popořadě. Na závěr soutěže promluvil starosta Olympiádu se-niorů v netradičních 

Pohár a čestné uznání pro nejstarší města Košťany Tomáš Sváda. Omluvil disciplínách, nikdo z přítomných 
účastnici letos převzala paní Bohumila nepřítomné starosty města Dubí a Hro-nemyslel, že to bude mít tak dlouhé 
Lukáčová (90 let) z Klubu seniorů bu a svou nepřítomnost při zahájení trvání. Původní myšlenkou bylo 
Českobratrská Teplice a totéž pro her pro pracovní zaneprázdnění. pořádání her jednou za dva roky  
nejstaršího účastníka převzal pan Karel Vyjádřil poděkování všem závodníkům střídavě v městech zúčastněných 
Holeček (80) z Klubu seniorů Dubí.       a jejich doprovodu, organizátorům a družstev. První olympiáda, která ve 
V kategorii jednotlivci-ženy se na       rozhodčím. 10. sportovní hry zakončila spolupráci s městem Košťany a 
1. místě umístnila Jarmila Sýkorová ředitelka soutěže Jarmila Novotná, Městskou knihovnou Košťany, se 
(74 let), SDČR Hrob I. družstvo, 2. místo která jmenovitě poděkovala těm, kteří uskutečnila 22. srpna 2009, měla 
Táňa Balogová (66), KS Košťany I. se nejvíce podíleli na organizaci nečekaně velký úspěch. K dalšímu 
družstvo, 3. Jana Chadimová (72), KS letošních her, sponzorům městu Hrob  pořadatelství v jiných obcích či 
Krupka I. družstvo, 4. Ludmila Holá a Dubí, především městu Košťany, bez městech se zúčastněné kluby seniorů 
(70), SDČR Hrob II. družstvo, 5. Hana jehož finančního příspěvku by se hry nehlásily, měly strach, že by takovou 
Endrštová (66), Košťany II. družstvo a 6. mohly v takovém rozsahu těžko usku-organizačně náročnou akci nezvládly. 
Anna Slezáková (76), KS Dubí II. tečnit. Poděkování patří také TJ Sokol Zájem však byl projeven o každoroční 
družstvo. Košťany za propůjčení hřiště, výjez-setkání v Košťanech, a tak se orga-

Kategorie jednotlici-muži: 1. místo dové jednotce SDH Košťany za zajištění nizátoři rozhodli o každoroční pořádání 
Jaroslav Flener (70 let), KS Krupka  z d ra v o tn í služby, pracovníkům VPP, her. V roce 2011 Český olympijský 
I. družstvo, 2. Pavel Puchmeltr (79),   re s tauraci Sokolovna Košťany za cate-výbor zakázal používat termín „Olym-
3. Miroslav Vobejda (79) oba SDČR ring, hudební skupině Biháryovci a kvě-piáda“ a hry se musely přejmenovat na 
Hrob II. družstvo. 4. Václav Samek (68), tinářství U pošty Košťany.Sportovní hry seniorů Košťany s datem 
SPCCH Teplice I. družstvo, 5. Karel Organizátoři řešili stížnosti týkající roku. V minulých letech se kvůli počasí 
Holeček (80), KS Dubí I. družstvo, 6. Ja- se bodového hodnocení hodu šipkami, hry několikrát přesunuly na jiný termín. 
roslav Pleva (69), SDČR Hrob II. druž- které byly ještě během soutěže vyřeše-Také letošní horké léto přidělalo 
stvo, košťanští muži obsadili v celko- ny a dosažené výsledky neovlivnily. Po organizátorům na čele vrásky – těsně 
vém pořadí 12. a 25. místo. stránce organizační patřily letošní hry k před dnem konání meteorologové 

Výsledky soutěže smíšených druž- těm nejlepším a splnily své poslání věštili silné přeháňky – bylo roz-
stev: 1. místo SDČR Hrob II. družstvo nejen po stránce sportovní aktivity hodnuto hry uskutečnit i za deš-tivého 
(494 bodů), 2. KS Krupka I. družstvo seniorů, naplnily i své společenské počasí. Nakonec všechno dopadlo 
(469), 3. KS Košťany I. družstvo (431),  poslání.dobře, bylo příjemně, žádný déšť, 
4. SPCCH Teplice I.družstvo (396),        10. sportovní hry seniorů – Košťany žádné horko.
5. SDČR Hrob I. družstvo (393), 6. KS 2018 skončily. Věříme, že se nám Na letošní 10. jubilejní sportovní hry 
Dubí I. družstvo (375), 7. KS Dubí II. podaří i v příštích letech za pomoci seniorů se přihlásilo 14 šestičlenných 
družstvo (368), 8. KS Krupka II.družstvo města a dalších sponzorů, kterých po-družstev z Bíliny, Dubí, Hrobu, Krupky, 
(367), 9. KS Teplice Českobratrská, II. malu ubývá, v zápolení seniorů pokra-Teplic a pořadatelského města Košťany. 
družstvo (354), 10. KS Košťany II. druž- čovat. Uvítáme každou pomoc a rádi Závodníky přivítal místostarosta města 
stvo (326), 11. SPCCH Teplice II. druž- vás na hrách opět přivítáme.a hlavní rozhodčí Ing. Zdeněk Zícha, 
stvo (315), 12. KD Bílina I. družstvo František Pelz



Nástup k vyhlášení výsledků

Jedna z disciplín - chytání rybiček Účastníci si krátili čekání na vyhlášení výsledků tance

Běh s míčkem Vyhlášení družstev

Vyhlášení muži Vyhlášení ženy



V sobotu 23.června 2018 se v Koš- košťanské Tequily Michal Bartoš (prý jícího oddílu.
ťanech konala oslava k 30.výročí hodně lidí) a Miloslav Kučera ml. (kvůli FC LOUKA KOŠŤANY   A – FC LOUKA 
založení klubu FC Louka Košťany. dešti)… KOŠŤANY   B  4:2(2:1)   Branky: 

Oslava se konala ve výborné Poděkování za podporu akce Glöckner 2, Z.Egrt, Mareš – Benedikt, 
atmosféře, poděkování za občerstvo- zaslouží Tělocvičná jednota Sokol B.Nestmann (pen).
vání účastníků zaslouží Petr Smutný, Košťany, město Košťany, Sokolovna Ladislav Navrátil
Petr Hegr, Vojtěch Kopta a Petr Veselý. Stanislav Červenec a Pikr-Dent s.r.o. 
V rámci oslav se také konalo utkání v Košťany.
malém fotbale, výkop provedli  FC LOUKA KOŠŤANY   – TEPLICKO  8:1 
košťanský historik  František Pelz a (5:0)Branky: Glöckner 3, Z.Egrt 2, 
někdejší fotbalista Košťan a starosta D.Egrt,  Kramár ml.,  Š.Drška – 
Sokola Josef Novotný. Po výkopu B.Nestmann (pen). Nahrávky: Z.Egrt 2, 
následovala minuta ticha. Trumpus, D.Egrt, I.Drška ml., Zeman, 

Škoda, že ve výběru Teplicka Glöckner.  Rozhodčí:Emil Škopár.
nenastoupili další nominovaní hráči z Po slavnostním utkání následovalo 
pracovních důvodů a přítomní hráči ještě jedno utkání mezi hráči oslavu-

Dne 20. září 2018 oslaví své 40. Krupce ve Vánočním turnaji KSSF v Trans Dubí a gólman Kabátovic XI v 

narozeniny Lukáš JUNGMANN. Za F.C. utkání F.C. Louka Košťany-SK SIAD Dubí kopané. Brankář fotbalových klubů FK 

Louku Košťany ČOS odchytal v sálovém 2:1 (9.místo). Za košťanskou Louku Teplice, AFK Žatec, Baník Souš, FK 

a malém fotbale celkem 26 utkání, vychytal 1.místo v krajském finále Lahošť, FK Kostomlaty, FK Novosedlice, 

vstřelil jednu branku, na pět branek Českého poháru 2009 a 5.místo v Sokol Srbice a Baník Modlany.

asistoval, udržel osm čistých kont, národním finále Českého poháru 

inkasoval 55 branek a chytil šest 2009.Dříve také gólman týmu Ladislav Navrátil

penalt. Debutoval 17.12.2006 v hale v sálového fotbalu Glaverbel Barevka AS 

SOBĚDRUHY – CONTRA TEAM HROB  2:2 LOUKA KOŠŤANY ČOS – FC PEJSEK PRAHA  
(1:0). Branky: Kuba, Denk – Máček, Lank. 3:0 (1:0). Branky: Glöckner 2, Baláž. 
PRISON TEPLICE – F.C. LOUKA KOŠŤANY Nahrávky:I.Drška ml., P.Vondrášek, 
ČOS  1:3 (1:1).Branky: Abrahám –D. Egrt 2, P.Műller. PRISON TEPLICE – CONTRA TEAM 
I. Drška ml.  Nahrávky: I.Drška ml. 2,Baláž. HROB  0:0. FLUOKOV SOBĚDRUHY – FC 
F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – FLUOKOV PEJSEK PRAHA  3:0 (3:0). Branky: 
SOBĚDRUHY  3:0 (1:0). Branky: P. Műller 2, J.Lothring, Karlík, Souhail.
D.Egrt. Nahrávky: D. Egrt 2, Glöckner. TJ 
SOKOL KOŠŤANY DOROST – PRISON Dne 18.srpna se v Košťanech konal 1.F.C. Louka Košťany ČOS  5  0  0  15:3      15     
TEPLICE  1:0 (0:0). Branka: Kopřiva. (obhájce)25.ročník turnaje ve futsalu FIFA Fluokov 
CONTRA TEAM HROB – FC PEJSEK PRAHA  Cup. Turnaj, který se letos obešel bez 2.Fluokov Sobědruhy        3  1 1   8:5      10 
2:0 (1:0). Branky: Lank, Máček. FC PEJSEK spřátelených družstev z Domažlic ovládla 3. TJ Sokol Košťany dorost  3  0  2  12:5    9
PRAHA – PRISON TEPLICE  0:1 (0:0). domácí FC Louka, která vyhrála všech          4. Contra Team Hrob           1  2  2    4:8    5Branka: vlastní  Hotový. FLUOKOV 5 soutěžních utkání. 

5. Prison Teplice                   1  1  3    2:5    4SOBĚDRUHY – TJ SOKOL KOŠŤANY DOROST  
Poděkování za spravedlivé rozhod-

2:0 (1:0). Branky: Karlík, Petrů. CONTRA 6. FC Pejsek Praha               0  0   5  0:15   0
cování zápasů patří Bořivoji Nestmanovi za 

TEAM HROB – F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS  
Vojtěchu Koptovi. Skvělé občerstvení          

0:3 (0:2). Branky: I.Drška ml., D.Egrt, Kopta. Nejlepší střelec:u „Fialových ďáblů“ vedl Petr Veselý, za 
Nahrávky: D.Egrt, I.Drška ml. FC PEJSEK 

ozvučení akce bychom chtěli poděkovat Lukáš KOPŘIVA (TJ Sokol Košťany dorost) – PRAHA – TJ SOKOL KOŠŤANY DOROST  0:6 
Evě Stolařové. 6 branek.(0:2). Branky: Šavrda 3, Kopřiva 2, J.Kubík. 
F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – TJ SOKOL PRISON TEPLICE – FLUOKOV SOBĚDRUHY  
KOŠŤANY DOROST  3:2 (0:1). Branky: P. 0:1 (0:0). Branka: Denk. CONTRA TEAM Ladislav Navrátil.   
Vondrášek 2,I.Drška ml.-Kopřiva, J.Kubík. HROB – TJ SOKOL KOŠŤANY DOROST  0:3 
Nahrávky: Kopta, I.Drška ml. FLUOKOV (0:3). Branky: Kopřiva 2, Mildner. F.C. 



Dne 14.-15.července 2018 se v Dobrušce konal 28.ročník turnaje Smutný, Jan Konečný, Bohuslav Vondrášek, Jan Benedikt, Ladislav 

ve futsalu FIFA Dobrušský pohár,kde startovalo 32 týmů z ČR a Trumpus, Tomáš Glöckner, Denis Egrt, vedoucí Vojtěch Kopta.

Polska.

14.7.2018 – A-skupina: V soutěži veteránů U40+ startovalo šest týmů.

SK FRANTIC DOGS HRADEC KRÁLOVÉ – FC Louka Košťany  4:2 (2:0) KAPITÁN DUCHCOV – BLÁŽA TÝM HRADEC KRÁLOVÉ  3:1

Branky: Trumpus,Smutný. Nahrávky:Konečný 2. Pro zranění celou KAPITÁN DUCHCOV – SOKOLÍCI RYCHNOV NAD KNĚŽNOU  2:1

soutěž nedohrál Glöckner.  FC Louka Košťany – ALTOV LOŠTICE  3:1 KAPITÁN DUCHCOV – INDIANA PLUMLOV  1:4

(1:1).Branky:Konečný, Petr Hegr, Smutný. Nahrávky:Konečný 2, KAPITÁN DUCHCOV – ŽEMLA OLD CHILDRENS GROUP DOBRUŠKA  

Trumpus. 4:4

FC Louka Košťany – AC GAMASPOL JESENÍK 5:3 (3:2). Branky: KAPITÁN DUCHCOV – ATLETICO CHULIGÁN DOBRUŠKA  3:1

Konečný 2, Petr Hegr, Smutný, Benedikt. Nahrávky:Konečný 3, 1. Bláža tým Hradec Králové                    4     0     1         12:5      12

Benedikt. 2. Kapitán Duchcov                                   3      1     1       13:11    10 

FC Louka Košťany – AŤ TO TEČE DOBRUŠKA  3:0 (1:0). Branky: 3. Atletico Chuligán Dobruška                  3      0     2       13:13      9 

Konečný 2, Petr Hegr. Nahrávky: Konečný, D.Mataše, Trumpus. 4. Indiana Plumlov                                     3      0      2         13:8      9

15.7.2018: 5. Žemla Old CHildrens Group Dobruška  1    1     3         9:12      4

FC Louka Košťany – FC SANTUS DOBRUŠKA  1:0 (0:0). Branka: 6. Sokolíci Rychnov nad Kněžnou             0       0     5        5:16      0

Konečný. Nahrávka: D.Egrt.ŽK:Trumpus.

FC Louka Košťany – FLAMENGO ÚSTÍ NAD LABEM  5:0 Ladislav Navrátil

(kontumačně).

FC Louka Košťany – STS CHVOJKOVICE  7:3 (3:2).Branky:Konečný 3, 

D.Egrt 2, Trumpus, Smutný. Nahrávky: D.Egrt 2,D.Mataše 2,Petr 

Hegr, Konečný, Baláž.

1. FC Louka Košťany                           6      0     1         26:11     18

2. SK Frantic Dogs Hradec Králové   5      0     2         21:15     15

3. AC Gamaspol Jeseník                    5      0     2         36:7        15

4. STS CHvojkovice                            4       1     2        21:20      13

5. FC Santus Dobruška                      4      0     3          20:7       12

6. Altov Loštice                                  2      1     4          22:20       7

7. Ať to teče Dobruška                      1      0     6            6:38       3

8. Flamengo Ústí nad Labem           0      0      7          10:44      0

Osmifinále:

FC Louka Košťany – ZÁVODNÍ HOSTINEC ČESKÁ VES  3:1 (2:1). 

Branky: D .Egrt 2, Konečný. Nahrávky:Konečný,Smutný.

SK FRANTIC DOGS HRADEC KRÁLOVÉ – COLUMBIA ŘETENICE  2:0.

Čtvrtfinále:

FC Louka Košťany – REBELS ŠUMPERK  3:5 (1:3). Branky: Trumpus, 

Konečný, D.Egrt. Nahrávky:Petr Hegr 2,Konečný. ŽK:Trumpus.

O 3.místo: Komáři Filipov – Lukec Tým Brno  3:3,penalty 2:0.

O 1.místo: Golden Guns Hradec Králové – Rebels Šumperk  5:3.

Pořadí:  

1. Golden Guns Hradec Králové            11     0     0      49:10      33              

2. Rebels Šumperk                                     8     0     3         45:19        24               

3. Komáři Filipov                                      10     0     1         39:13        30               

4. Lukec Tým Brno                                     7     1     3          37:24        22            

5. FC Louka Košťany                                  7      0     2         32:17        21             

12. Columbia Řetenice                              5      1     2         21:9         16

FC Louka Košťany: Dan Mataše-Alexandr Baláž, Petr Hegr, Petr 

Dne 14.července 2018 se v Havlovicích u Domažlic konal 26. ročník 
turnaje ve futsalu FIFA veteránů U40+.

RSC ČERCHOV DOMAŽLICE – FC Louka Košťany  1:0 (0:0).
FC PEJSEK PRAHA – FC Louka Košťany  1:3 (0:0).
FC Louka Košťany – AC PALOUČEK PRAHA  1:5 (0:2).
FC Louka Košťany – NOTOR CLUB NOVÝ KRAMOLÍN  0:1 (0:0).
FC PEŇAROL HAVLOVICE – FC Louka Košťany  4:2 (1:1)..

1. RSC Čerchov Domažlice                     3     2     0         12:2      11

2. FC Peňarol Havlovice                          3     1     1        13:4      10

3. AC Palouček Praha                              3     1     1        12:6      10

4. Notor Club Nový Kramolín                3      0     2         9:9        9

5. FC Louka Košťany                                1      0     4         6:12      3

6. FC Pejsek Praha                                  0       0     5         1:20      0

FC Louka Košťany: Pavel Zahradník, Antonín Filip, Pavel Žitňan-ský, 
Miroslav Doubek, Robert Nedvěd, Petr Műller, Ladislav Nav-rátil.

Ladislav Navrátil



František Cajthaml-Liberté (1868- a případně bohatému měšťanstvu  m í še ň sk ýc h, tříletý kus hovězího 
1936) patří k nemnoha historikům z královských měst. dobytka, půl vědra piva nebo 50 
starých Košťan. Přestože je většině lidí zlatých. V košťanském čísle popisném Cajthamlovo pročítání gruntovnic    
znám především jako básník a levicový 11 žil zase v roce 1792 Bernard z let 1668 a 1792 i Berní ruly z roku 
aktivista z dob počátků revolučního Schloegel, který pečoval o slepého 1654 nám zanechalo několik pozoru-
hnutí, byl to vynikající znalec pověstí bratra a němou sestru.  hodných svědectví o každodenním 
našeho kraje, ale také dějin jed- životě obyvatel Košťan v 17. a 18. PhDr. Jiří Wolf 
notlivých obcí na Teplicku (Košťany, století. Ze zmíněné Berní ruly například 
Újezdeček, Bystřany, Sobědruhy vyplývá, že košťanské číslo popisné 30 
apod.). Politika a kritická historie jdou nazývané chalupa „Rudolfovská“, bylo 
jen zřídka ruku v ruce, protože do tehdy roku 1654 polopusté a že jej 
odborných textů pak většinou příliš obýval jakýsi Martin Bestner, jenž byl 
proniká politická orientace děje- tak chudý, že neměl vůbec žádné 
piscova. Ovšem František Cajthaml domácí zvířectvo, ač, jak poznamenává 
nalezl přece jen způsob jak se Cajthaml, měl každý majitel sebemenší 
takovému nebezpečí vyhnout, svou usedlosti v starých Košťanech mini-
snahou hledat původní (a tedy pro 17. málně 2 kozy a nejbohatší sedlák           
a 18. století skutečně apolitické) v barokních Košťanech tehdy vlastnil, 
prameny k dějinám starých Košťan. Ač podle mínění Cajthamlova, 4 voly,        
v úvodu k rukopisu s názvem " Obec 4 krávy, 2 jalovice, 16 prasat a 2 kozy.     
Košťany na bývalém panství Bílinském V roce 1793 na té stejné chalupě 
v letech 1595-1848"(signatura MS „Rudolfovské“ hospodařil Christoph 
131), uloženém v teplickém muzeu Ginter, který měl 1 krávu, 1 husu a 3 sle-
zaznívá Cajthamlovo vědomí těžkého pice. V pramenech lze nalézt informace 
sociálního útlaku venkovského lidu v také o neživém inventáři košťanských 
době barokní, přesto je zde patrný selských statků a chalup. Statek 
především jeho zájem o život venusovský číslo popisné 21 -zahrnoval 
tehdejších prostých obyvatel Košťan, k roku 1704 1 vůz se vším příslu-
jak jej ukazují prameny: "Musil jsem šenstvím, 1 pluh, jeden hák s radlicí,     
pročíst i  v  mnoha zaprášených 2 silné řetězy, 1 sekeru a 1 špalek.         
foliantech tisíce českých i německých V „Motzovském“ statku číslo popisné 
zápisů a luštiti slova i věty prací 17, když jej přebíral od svého otce 
svízelnou a namáhavou. Avšak to, co Mathese Matze jeho syn Hans, dne 13. 
jsem objevil, bylo mi dostatečnou října 1702 , byly obruče ze starého 
odměnou - vnikl jsem do života lidí vozu, 1 sekera, 1 řezačka na šrot ,          
dávno zpráchnivělých, jimž život 2 vidle, 1 řezačka krmiva, 1 hrnec na 
znamenal neustálou lopotu a odříkání. kamna a 1 velký mandl. 
Kolik výkřiků bídy tušíme v řádcích Z dalších záznamů přepsaných 
napsaných brkovým perem byrokratů, Františkem Cajthamlem se dočítáme i 
zpravidla karabáčníků, trýznitelů          další zajímavé věci z košťanské 
a vyděračů lidu poddaného !" každodennosti. Například když jeden 
Cajthamlův interes o prostého člověka starý košťanský hospodář předával 
v našem baroku, který zřetelně svému synovi chalupu v ceně 300 
vystupuje z předchozích řádků, je zlatých, vymínil si se svou ženou, že až 
bohužel dnes mezi českými historiky do smrti budou od syna pravidelně 
raného novověku dosti vzácný, až na dostávat 1 strych žita, 12 žejdlíků 
čestné výjimky Jiřího Mikulce, Miloše másla, 1 kopu syrečků a 1 kopu vajec.    
Sládka nebo Pavla Himla, většina V roce 1702 zase Zacharias Venus          
historických badatelů upíná svůj zájem  z Košťan slíbil bratru Martinovi, že až se 
raději k barokní šlechtě, duchovenstvu bude ženit, dá mu hotově 25 kop 



Jelikož mnoho lidí neví o svolávání   mimo město apod.), oblékli se a vyjeli; výjezdu jednotky od vyhlášení 
a výjezdech jednotek požární ochrany konkrétně u výše uvedeného zásahu poplachu do 5 minut,
téměř nic, zpracoval jsem tento článek, byl naší jednotce vyhlášen poplach v o JPO III – jednotka SDH obce s 
jakým způsobem tento systém fun- 8:05 a v 8:15 již byla na místě územní působností zpravidla do 
guje. Tučným písmem jsou označeny události…) v době čekání na zbylé členy 10 minut jízdy z místa dislokace, 
nejdůležitější informace. JSDH Košťany (kteří byli dále od k t e r á  z a b e z p e č u j e  j e d e n  

hasičárny a tak přiběhli o chvilku Můžeme si ukázat pro názornost (JPOIII/1) nebo dva (JPOIII/2) 
později než ostatní) projela jednotka jeden příklad s vysvětlivkami z našeho výjezdy družstva minimálně o 
HZS Duchcov a během cca minuty za dřívějšího zásahu: zmenšeném početním stavu a 
nimi vyjela jednotka naše. Po těchto zřizuje se ve vybrané obci s V ranních hodinách byl na krajské 
jednotkách přijela ještě JSDH Hrob a počtem obyvatel zpravidla nad operační středisko v Ústí nad Labem 
HZS Teplice, které nakonec byly z místa 1000 a dobou výjezdu jednotky od nahlášen požár stánku v Košťanech s 
odvolány, protože se naštěstí tlakové vyhlášení poplachu do 10 minut,nebezpečím výskytu tlakových lahví. 
lahve na místě nenacházely a jednalo Operační středisko vyhodnotilo situaci ? s místní působností zasahující 
se o požár malého rozsahu. Dále tento a na místo vyslalo celkem 4 jednotky zejména na území zejména svého 
zásah nebudu rozebírat.podle poplachového plánu kraje: zřizovatele, pokud není v případě 

Pro úplnost přidávám jednotlivé rozsáhlých mimořádných událostí HZS Duchcov, HZS Teplice (JPO I – to 
kategorie jednotek požadován výjezd jednotky jinam v jsou profesionální hasiči, kteří slouží 24 
? s územní působností zasahující i souladu s právním předpisemhodin na stanici a jsou na případné 

mimo území svého zřizovatele se poplachy připraveni; pokud je jim o JPO IV – jednotka HZS podniku,
označuje jako:vyhlášen poplach, mají 2 minuty na to, o JPO V – jednotka SDH obce s 

aby ukončili svoji dosavadní činnost   o  J PO I – jednotka HZS kraje, s působností zřízená pro území 
a s potřebnou technikou vyjeli k místu územní působností zpravidla do 20 obce, která ji zřizuje,
zásahu) minut jízdy z místa dislokace a o JPO VI – jednotka SDH podniku,

dobou výjezdu jednotky od a JSDH Košťany a JSDH Hrob (JPO III o JPO N – jednotka SDH obce nebo 
vyhlášení poplachu do 2 minut,– to jsou hasiči, kteří dělají tuto činnost podniku, která není zařazena do 

dobrovolně a v době vyhlášení o JPO II – jednotka SDH obce, s plošného pokrytí území kraje 
poplachu jsou větš inou mimo územní působností zpravidla do 10 jednotkami. Požadavky na tuto 
hasičárnu, tudíž v době vyhlášení minut jízdy z místa dislokace, která jednotku jsou stejné jako u 
sedají do aut, na kola anebo běží do zabezpečuje jeden (JPOII/1) nebo jednotky  kategor ie  JPO V.  
hasičárny; zde se musí vybavit k zásahu dva (JPOII/2) výjezdy družstva Nezařazenou do plošného pokrytí 
a pak vyjíždějí – takže mají CELKOVĚ 10 m i n i m á l n ě  o  z m e n š e n é m  je také požární hlídka.
MINUT od vyhlášení poplachu na to, početním stavu a zřizuje se ve Jan Šaršoun
aby se dostali do hasičárny z místa, vybrané obci s počtem obyvatel 

velitel JSDH Košťanykde právě jsou (doma, na zahradě, zpravidla nad 1000 a dobou 

V letošním roce výjezdová jednotka požáry travních či lesních porostů. 
ke dni 20.8. vyjížděla celkem ke 28 Větším požárem byl zasažen drtič dřeva 
událostem. 9x byl naší jednotce v areálu pily, naopak nahlášený požár 
nahlášen požár, v 6 případech se nízké budovy ve Smetanově ulici se 
jednalo o likvidaci vosích, čí sršních nakonec obešel bez zásahu. Oběd se 
hnízd, 6x hasiči vyjížděli na odčer- nám ale již zachránit nepodařilo. 
pávání vody, 2x na odstranění spadlého Mimo činnost u zásahů členové 
stromu z komunikace a 5x naše jednotky několikrát na žádost vedení 
jednotka vyjížděla na jinou technickou města zalévali zeleň a kropili silnice při 
pomoc (otevření uzavřených prostor, extrémních vedrech a zajišťovali 
pomoc při vyhledávání pohřešované zdravotní a požární dozor při spor-
osoby, vyteklý olej na chodníku, tovních hrách seniorů.
uvězněný pták v podbití domu či Nový kontakt na velitele výjezdové 
asistence policii ČR při vyhledávání 2 jednotky – Jan Šaršoun, 722 674 326. 
potápěčů. Jan Šaršoun

Mezi požáry byly různé typy Velitel jednotky SDH Košťany
událostí, nejvíce zásahů (5) bylo na 



POZVÁNKA
na společné setkání bývalých pracovníků závodů Mlýny a Košťany s. p. Bonex

 v sobotu 27. října 2018 od 15.00 hod. v penzionu Beseda v Hrobě.
Přijďte se pobavit a zavzpomínat, srdečně jsou vítáni i Vaši přátelé!!

K dobré náladě a tanci hrají "Dědkové z Kentucky".
Těší se na Vás organizátoři

… starosta, město čelil/lo … město chce zrušit pracovníky PČR) brzo soud. Město mělo podvádět 

jenom dvěma trestním oznámením. VPP z Úřadu práce a předat úklid města v částce cca 14,4 mil. Kč, pokuta může 

NENÍ TO PRAVDA. Za poslední cca 4-5 externí firmě po vzoru Teplic. NENÍ TO být jednou taková. Druhý šetřený 

let bylo podáno na starostu nebo PRAVDA. Za mého působení budeme údajný podvod je ve výstavbě bytů. 

město 10 trestních oznámení. Požádali město uklízet sami! Myslím si, že město Tentokrát nikoliv ve 3BD v Lidické ulici, 

jsme PČR, aby nám vypracovala je dobře uklizené. Je určitě co ale ve Střelné na Sídlišti č.p. 217. Jedná 

přehled trestních oznámení do zlepšovat, ale systém je dobrý. Dokud se opět o „podvod s výměrou bytů“. 

přehledné tabulky. Můžete se s ní budu starostou, budu prosazovat Město si postavilo v roce 2007 byty 

seznámit níže a udělat si představu pracovníky VPP. Lidé mají práci, jsou to větší, než smělo a pravděpodobně 

kolik času tím policie tráví, kolik času místní a uklizeno máme dobře. ještě falšovalo, kontrolní zprávy. 

tomu musíme věnovat na městě,           Dotace byla 3,3 mil. Kč a pokuta může 

a hlavně kolik peněz to nás všechny … město čelí dalším kontrolám být zase jednou tolik. To máme celkem 

stojí na daních? Celkové náklady a vyšetřováním dotačních podvodů. JE za obě dotace 35,4 mil Kč. Kdo to bude 

včetně toho nesmyslného soudu stál TO PRAVDA. Bohužel! Ještě za případně platit? No přece zase my,        

daňového poplatníka cca 1,75 mil Kč. bývalého vedení před rokem 2009 byly z rozpočtu města. 

Ptáte se kdo podával tato oznámení? údajně spáchány dva dotační podvody. Tomáš Sváda, starosta města

Zeptejte se manželů Jiříkových, Tomáše Pražská expozitura PČR vyšetřuje 

Volfa, Jindřicha Koštovala a Josefa povodňové dotace. V letošním létě 

Roudenského, určitě Vám rádi odpoví. chtěla podklady a začne (podle slov 

OZNÁMIL



Moje drahá maminko, 

dnes malou kytičku Ti 

nesu, dávno, cos foukala 

mi kolínko, snad do 

života, Tobě radost vnesu. 

K narozeninám, s láskou, 

pro Tebe mami.

Vše nejlepší     

k  narozeninám přeje

          Hela s rodinou

8.6.1968 – 8.6.2018

Manželé Jarmila a Josef Novotní

dne 8. června 2018

oslavili v kruhu svých nejbližších

50. výročí uzavření sňatku.

Ve dnech 12 – 15 . 7 . 2018 se v Praze - 
Podolí konalo mistrovství České republiky 
v plavání v kategoriích dospělí, starší          
a mladší dorost. Velmi dobře si počínal 
Pavel Sobotka v kategorii  staršího 
dorostu, kde si vybojoval dvě 5. místa.

Na 50 m VZ s časem 00:24.59 a na 100 m 
VZ v čase 00:53.16 . S tímto časem se 
dokázal probojovat i mezi dospělé , kde 
zabojoval a v novém osobním rekordu 
00:52,68 vybojoval  7. místo. Pavel 
reprezentuje  Ústeckou akademii plavec-
kých sportů ( rodák ze Střelné u Teplic ) , 
startoval i ve štafetě 4x 100 m VZ , kde si 
vybojovali krásné 2. Místo . Touto cestou 
bychom také chtěli poděkovat sponzorovi -
firmě  KLIMA DESIGN.
Foto: Účastníci štafety na 4x 100m volným 
způsobem. Pavel Sobotka, Filip Sonennberg, 
Pavel Oúředník a Artem Sukhanov.

                        Pavel Sobotka

koná téměř  přesně v den, kdy nás před a následná okupace s sebou přinesly 
padesáti lety obsadila vojska našich nenahraditelné oběti na životech          
tehdejších spojenců z Varšavské a také dosud nepublikované materiální 
smlouvy pod vedením Sovětského škody včetně poškození životního 
svazu. prostředí.

Obsazení  Československa, které Považuji  proto za potřebné tento 
představuje stále velké trauma pře- neomluvitelný čin alespoň takto krátce 
devším pro nás pamětníky této smutné připomenout.
událost i ,  znamenalo potlačení  
pokrokového vývoje započatého Ing. Ladislav Novák, 21.srpna 2018
Pražským jarem.Shodou okolností se redakční rada 

tohoto  čísla  Košťanského zpravodaje Vojenský vpád do naší země               
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