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Duhová rada

Dvě mimořádná jednání Zastupitelstva města Košťany
výrazně změnila složení Rady města, resp. obsazení funkce
místostarosty. V dubnu byl z pozice místostarosty těsnou
většinou osmi hlasů odvolán Mgr. Boris Morkes (ČESKÁ
NEZÁVISLÁ). Odvolání předcházela zpráva členů Kontrolního
výboru o výstavbě 3 bytových domů v Lidické ulici a informace
o spolupráci či spíše nespolupráci místostarosty Morkese při
prováděné kontrole. V programu Zastupitelstva bylo rovněž
odvolání starosty a Kontrolního výboru. Tyto návrhy však
nenašly mezi zastupiteli dostatečnou podporu.

Květnové jednání Zastupitelstva města mělo na programu
mj. doplnění Rady do plného počtu pěti členů. Hned v úvodu
jednání navíc rezignoval na svou funkci člena Rady města Rudolf
Partik (ČESKÁ NEZÁVISLÁ), který podle svých slov tímto
krokem chtěl umožnit vytvoření tzv. „duhové rady“, ve které
budou zastoupena všechna košťanská volební uskupení.

Většinová vůle zastupitelů rozhodla o vytvoření pozic dvou
neuvolněných místostarostů. Tento krok znamená výraznou
úsporu finančních prostředků, neboť součet odměn obou
neuvolněných místostarostů je cca o 2/3 nižší, než plat
místostarosty uvolněného. 12 hlasů členů Zastupitelstva
vyzvedlo do funkce prvního místostarosty Tomáše Svádu (Naše
Košťany). Druhým místostarostou se díky 9 hlasům stal Bohumír
Daněk (ČSSD). Další navržení kandidáti (Ing. Ladislav Novák –
ČSSD a Rudolf Partik – ČESKÁ NEZÁVISLÁ) nezískali
potřebný počet hlasů.

Nová, tzv. „duhová rada“ nyní pracuje ve složení František
Voháňka (ČESKÁ NEZÁVISLÁ) – starosta, Tomáš Sváda (Naše
Košťany) – 1. místostarosta, Bohumír Daněk (ČSSD) –
2. místostarosta, Mgr. Milan Sanitrik (zvolen za ODS)-člen Rady,
Zbyněk Král (KSČM)-člen Rady.

Přemysl Šoba



Rád bych se vyjádřil k politické situaci v našem městě
a zejména k normálním běžným mezilidským vztahům, které
jsou zde, podle mého mínění, silně narušené.

Dnes je již jasné, že většině zastupitelů, byť opravdu těsné, se
zdařil mým odvoláním z funkce místostarosty jejich první,
důležitý úkol, i když z hlediska CELÉHO města a jeho dalšího
rozvoje, to asi není, podle mého osobního názoru a názoru mnoha
dalších spoluobčanů i dalších nezúčastněných veřejných
i soukromých subjektů, které s námi spolupracují, to
nejoptimálnější řešení. Ale to ukáže čas, kdo měl pravdu a kdo si
za čím vlastně šel. Je to rozhodnutí určité skupiny lidí a každý
z nich si to jistě, minimálně sám před sebou, určitě zvážil a vyvodí
z toho své důsledky. Ale o tom jsem mluvit nechtěl, nejsem ani
hypochondr, ani zvyklý si „foukat bolístky“, chtěl jsem mluvit
zejména o tom, že to zbytečně provázelo mnoho povyku pro nic,
řada pomluv, nařčení, špíny, diskreditace, ale to asi k dnešní
společnosti, dnešní mezilidské a politické kultuře, a nejen
v Košťanech, ale i v těch nejvyšších patrech české politické
scény, patří. Já s tím sice bytostně nesouhlasím, ale to je asi tak
všechno, co s tím mohu momentálně udělat.

Tato systematická a analyticky dobře připravená kampaň
probíhala průběžně posledních 5 měsíců nejen vůči mé osobě, ale
i vůči programu naší strany, který si občané města demokraticky
ve volbách vybrali jako nejhodnotnější, nejkvalitnější a zvolili ho
výraznou většinou nad ostatními programy jiných stran
a uskupení.Ato by si měli hlavně uvědomit zejména ti, kteří tento
program dobrovolně zradili a opustili.

Domníval jsem se, že tato nechutná kampaň mým odvoláním
skončila, ale bohužel, není tomu tak. Nelíbí se mi, že
i v posledních dnech, kdy jsem byl záměrně absolutně neaktivní
a v Košťanech se téměř nezdržoval, musím neustále čelit
nejrůznějším nařčením, pomluvám a fámám, která, jak jsem se
sám osobně přesvědčil (a mám na to i svědky), vypouští do éteru,
a to je na celé věci to nejsmutnější, sami někteří zastupitelé, snad

za účelem toho, aby se ospravedlnili před veřejností
za svá rozhodnutí. Je opravdu hrozné poslouchat, že jsem např.
chtěl údajně krátit příspěvek na rok 2011 Tělovýchovné jednotě
SOKOL, když jsem naopak, jako dlouholetý aktivní sportovec,
byl při přípravě rozpočtu jako jeden z prvních, který navrhl
a posléze pomohl prosadit navýšení příspěvku sportovcům
o 50tis. Kč! Nebo to, že jsem údajně chtěl mateřské škole ve
Střelné tzv. „ořezat její rozpočet“, když se to absolutně nezakládá
na pravdě, neboť jak mnoho zastupitelů, napříč celým politickým
spektrem, ať už z finančního výboru nebo z kontrolního výboru
ví, že výše příspěvku se společně odsouhlasovala na společném
přípravném jednání obou těchto orgánů a Rady města a že to
vůbec nebyl nápad České nezávislé nebo dokonce osobně můj, že
by se příspěvek měl snižovat, nota bene, když je potřeba navýšit
kapacity v obou školkách!

Chtěl bych proto všechny zúčastněné, kterých se to týká,
požádat, aby konečně skončili s tímto nefér bojem, s těmito
praktikami, pletichami a intrikami a aby se vrátili zpět ke
smysluplné práci pro blaho města, pro jeho rozvoj a rozkvět,
k práci, pro kterou dostali od voličů svůj mandát a zejména
důvěru, že budou plnit jejich požadavky a přání, kterou zatím,
podle mého mínění, vůbec nenaplňují. Chápu občany, že jsou
znepokojení, nespokojení, že se neplní předvolební sliby, že tu
jsou neřešené problémy. Je to proto, že ZM zatím od svého
zvolení ztratilo celých 5 měsíců tím, že se utápí v demagogii
a neustálých vzájemných sporech, že řádně nepracuje, jako tomu
bylo ve 3 předchozích volebních obdobích, protože když se pořád
intrikuje, vymýšlí a pomlouvá, tak prostě není čas na pořádnou
práci pro lidi.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zastupitelé, přestaňte šířit
zlobu a nepravdy a začněte se opravdu věnovat pracovním
problémům, které jsou přednostní a pro všechny lidi důležité!

Mgr. Boris MORKES, zastupitel, ČESKÁ NEZÁVISLÁ
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POLITIKA A LIDÉ, LIDÉ A POLITIKA – SONDA (NEJEN) DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
aneb TAK JAK TO TEDY DOOPRAVDY JE?

Prohlášení p edsedy MO SSD Koš anyř Č ť

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás tímto krátce informovat o mém stanovisku k volbě nového vedení našeho města.

Při zasedání zastupitelstva města dne 11. 5. 2011 byli dovoleni (po odstoupení pana Partika a předcházejícím odvolání pana Morkese)

dva noví neuvolnění místostarostové - pan Sváda a pan Daněk, takže nynější městská rada je následovná:

Starosta : František Voháňka (ČNEZ)
Tomáš Sváda (NK) 1. místostarosta
Bohumír Daněk 2. místostarosta
Milan Sanitrik radní
Zbyněk Král (KSČM) radní

U pana Sanitrika politickou příslušnost neuvádím, neboť v Košťanech byla pro spolupráci s KSČM zrušena buňka ODS a pan Daněk

, takže byl zvolen v rozporu s usnesením MO ČSSD.nebyl do této funkce navržen ČSSD

Ing. Ladislav Novák, předseda místní organizace ČSSD v Košťanech
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Projektové vyučování na ZŠ Košťany

Na naší škole se staly projektové dny
velmi oblíbenými, proto byly zařazeny do
školního vzdělávacího programu.

Letos probíhal projektový den Den
Země netradičně, a to dva dny. Na
18. dubna si pro nás učitelé připravili výlet
do Zooparku v Chomutově, kde jsme plnili
různé úkoly o zvířátkách, historii Zooparku
atd. Následující den, tedy 19. dubna, jsme
zpracovávali informace z předešlého dne
a 9. třída si pro celý druhý stupeň připravila
hru „Člověče, pouč se!“ (zvětšená forma
hry „Člověče, nezlob se“). Na hřišti před
školou jsme nakreslili hrací pole, vyrobili
velkou kostku a vymysleli různé otázky, na
které hráči odpovídali. Vytvořily se čtyři
týmy po 4 hráčích. Zápolení vyhrály dívky
z osmé třídy. Počasí nám přálo a tak se oba
dny povedly.

Další projektový den se uskutečnil
29. dubna. Byl to den Pálení čarodějnic.
Tento projekt se měl týkat jen 8. třídy, ale
pedagogický sbor rozhodl, že se bude
účastnit celý druhý stupeň. Úkoly
vymyslela 8. třída pod vedením pana
učitele Ing. Bc. Martina Mudry. Děti
i učitelé se převlékali za čarodějnice
a čaroděje, vyráběli jsme různé lektvary,
košťata a hůlky. Tento projekt se završil na
školním dvoře opékáním vuřtů.

V pátek 6. května proběhl již 4. ročník
Stardance, a to pod vedením 9. třídy a za
pomoci Mgr. Bc. Estery Macháčkové.
9. třída si jako soutěžní disciplíny
připravila tance ze známých hudebních
filmů. Pro 1. - 3. třídu jsme připravili
Shreka, 4. - 6. třída tancovala tance z High
School Musical a 7. - 9. třída si připravily

tanec z filmu Camp Rock. Součástí
programu byly soutěže, módní přehlídka
bot a mnoho dalších akcí. Celým dnem nás
provázeli žáci 9. třídy. Na prvních místech
se v jednotlivých kategoriích umístila
1., 4. a 9. třída.

Poslední projekt, který zatím proběhl,
byl Den proti drogám – 12. května. Tento
projekt opět připravila 9. třída pod vedením
Mgr. Jany Lichtenbergové. Žáci 2. stupně
plnili úkoly z oblasti drog a závislostí.
Projektový den, plný křížovek a soutěží na
sedmi různých stanovištích, se nám všem
velmi povedl a byl zakončen divadelními
scénkami v atriu školy. Žákyně 9. třídy

Správa budov a zařízení města Košťany

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s výstavbou tří obytných domů v Lidické ulici
SBaZ sděluje, že termín dokončení stavby je podle smlouvy
s městem Košťany 15. 6. 2011 a po dokončení bude město žádat
o kolaudaci objektů.

S tím souvisí skutečnost, že plánované příjmy z pronájmu
3. OD budou realizovány až po předání bytů novým nájemcům,
současně ale došlo ke zvýšení odvodů z příjmů SBaZ do
rozpočtu města z loňských 2,4 mil. Kč na 5 mil. Kč v roce 2011.

Zvýšení odvodu do rozpočtu města má, dokud nebudou
k dispozici příjmy z pronájmu nových bytů, nepříznivý vliv na
finanční možnosti SBaZ do obnovy a údržby bytového
a domovního fondu města Košťany.

Ujišťuji tímto nájemce bytů ve správě města, že SBaZ dělá
vše pro eliminaci těchto nepříznivých vlivů.

Správa budov a zařízení města Košťany např. pokračuje
v zateplení domu Střelná Sídlišě 198 z loňského roku a jeho
rozšíření na část domu č. p. 197.

Bylo provedeno částečné odvodnění domu Střelná Sídliště
171 a172, nové přípojky vody Školní ul. 358 a 359 v Košťanech
a v současné době bude pokračováno v rozšíření plynového

vytápění domu Mírové náměstí 17 v Košťanech.

Pokračujeme dále ve výměně oken dle žádostí občanů
a ve výměně plynových spotřebičů podle požadavků
vyplývajících z revizních zpráv.

Z loňského roku jsme pokračovali také v rekonstrukci
elektroinstalace v domech Střelná Sídliště 199 až 202 SBaZ má
připravenou dokumentaci na zateplení štítové zdi Mírové
náměstí 17 vč. stavebního povolení a dále bude zažádáno
o stavební povolení k zateplení štítových zdí na Kamenném
Pahorku 334 a 336. Tyto akce bupou realizovány podle
finančních možností SBaZ.

Pro zlepšení rozúčtování vodného provádíme osazování
bytových vodoměrů ve Střené.

Kromě výše uvedených finančně náročných akcí zajišťuje
SBaZ města Košťany samozřejmě i řadu běžných oprav a výměn
příslušenství bytů vyplývajících z požadavků nájemců bytů
a z technického stavu našich domů .

Ing. Ladislav Novák,
ředitel Správy budov a zřízení města Košťany
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Probírám se zažloutlými stránkami sokolské kroniky a neubráním se
dojetí nad houževnatostí, odvahou a obětavostí prvních členů košťanského
Sokola. Ve druhé polovině 19. století se zdálo, že v tehdy silně
poněmčeném českém pohraničí se Sokolství jen těžko zakotví, neboť
překážky, kladené c. k. úřady při zakládání českých spolků se zdály být
nepřekonatelné. Němci, hlásící neúprosnou asimilaci, tj. odnárodnění
českého obyvatelstva, považovali byť jen český hovor na ulici či ve
veřejné místnosti za provokaci. A přeci v těžkých dobách útisku českého
národa vznikla v roce 1883 v Duchcově první sokolská jednota na severu
Čech, a během deseti let to bylo již 15 sokolských jednot.

Uplynulo již 115 let od chvíle, kdy byla i v Košťanech založena
tělocvičná jednota Sokol. Stalo se tak 5. července 1896. Založení jednoty
předcházelo působení učitelů v české škole na národní výchovu budoucí
generace. Neocenitelné jsou zásluhy V. B. Hrbka, učitele košťanské
matiční školy. Ovládal výborně sokolské zásady a stal se prvním starostou.
Po jeho přeložení na matiční školu v Hostomicích se stal starostouAntonín
Burger. O vznik jednoty se zasloužili i ostatní učitelé, jako např. Čeněk
Stradiot, a členové místního odboru Národní jednoty Severočeské. Sokol
hned od začátku vyvinul velmi aktivní činnost. Vedle pravidelných cvičení
se výrazně podílel i na kulturním životě české menšiny pořádáním
ochotnických divadelních představení, zábav a vzdělávacích večerů.
Velkou oporou Sokolu byly i patronátní jednoty z vnitrozemí, v tehdejší
terminologii ochranitelky. Prvním patronem byl Sokol Jindřichův Hradec,
který společně s královským městem Domažlice finančně přispěl na
pořízení praporu. Slavnostní odhalení praporu, jakož i některé předešlé
akce, se neobešlo bez obstrukcí ze strany okresního hejtmanství a tak se
slavnost, spojená s okrskovým cvičením a sokolskou veselicí, konala až po
několikerých žádostech 11. září 1898.

Členové Sokola se pravidelně zúčastňovali sokolských sletů.
V pozdějších letech však růstem počtu českých spolků ubylo v hostinci
U nádraží i volných dnů pro sokolské aktivity. Mezi českými spolky
docházelo k častým sporům. Proto Sokol ve spolupráci s dalšími českými
spolky již od roku 1902 uvažoval o postavení „Národního domu“, byl
ustanoven stavební odbor a určité procento ze zábav a divadelních
představení bylo odváděno do jeho fondu. Finanční prostředky se však
velmi těžko zajišťovaly, nicméně na začátku roku 1914 bylo již jisté, že vše
spěje k dobrému cíli. Přípravy však narušila světová válka – činnost
českých spolků byla značně omezena a byla hlídána všemocnou
c. k. policií. Když vypukla 1. světová válka, měla jednota 105 členů,
z mladších členů téměř nikdo neunikl nástupu vojenské služby, tři členové
ve válce padli, v československých legií bojovalo šest členů jednoty.

Jednota svou činnost rozjela naplno hned v prvních poválečných
dnech, počet členů zaznamenal jen v roce 1919 nárůst o 109 členů. Pro
cvičení scházely vhodné cvičební místnosti, cvičilo se proto v letech 1921
– 1926 v hostinci U Hrušků, na jevišti kina Slávie, a od roku 1923 i na půdě
v Sokolském domě, jak se tehdy nynější hostinec Sokolovna jmenoval.
Nedostačující cvičební místnosti nutili stavební odbor k větší aktivitě,
upisovací akce pro stavbu sokolovny však nedopadla dobře. Další úvahy
o vybudování sálu společně s majitelem hostince U krále Jiřího z Poděbrad
se rovněž jevily jako nereálné. V roce 1923 byl zakoupen Wernerův statek
čp. 1 a k němu v roce 1924 ještě část přilehlého pozemku od správy
Lobkowiczkého panství. Finanční prostředky se zajišťovaly upisovací
akcí členů, finančními dary od obyvatelstva, živnostníků nebo půjčkami

(pivovar Prior Plzeň, pivovar Bílina, sklárna Lukeš Duchcov, družstvo
Nová doba Košťany). Konečně 26. října 1924 byl položen základní kámen
a zahájeny stavební práce. Stavbu projektoval architekt Moudrý z Prahy,
stavbu samotnou provedla stavební firma Bursík a Ženíšek za vydatné
pomoci členů jednoty. Malby provedl akad. malíř J. Tomášek z Bohdanče.
Otevření nové sokolovny předcházela velká tělocvičná akademie za
součinnosti členů patronátní berounské jednoty. 26. července 1926 se
slavnostního otevření zúčastnilo na 1200 lidí z Košťan a širokého okolí,
v průvodu ulicemi Košťan bylo 256 žáků a žákyň, 328 dorostenců
a dorostenek, 439 mužů a žen ve cvičebním i občanském úboru, 72 členů
„Stráže na Severu“, 8 legionářů, 40 žen v národním kroji a 44 skautů. Byla
to v pravdě velkolepá událost. Celkové náklady na stavbu sokolovny,
vč. koupě a rekonstrukce domu čp. 1 na hostinské místnosti, inventář
aj., dosáhly i na tehdejší dobu nemalé částky 606.764,41 Kč. Košťanský
Sokol a Košťany získali budovu, jaké nebylo široko daleko srovnatelné.
Jaká škoda, že díky nerozvážnému rozhodnutí funkcionářů TJ Jiskra
povolit skladovat vysoce hořlavé látky, velký požár ze 3. na 4. červen 1984,
přes obětavý zákrok požárních jednotek, budovu úplně zničil.

V říjnu 1938 po obsazení pohraničí německým vojskem byl majetek
Sokola ostatně jako i jiných českých spolků zkonfiskován ve prospěch
Říše, sokolovna přejmenována na Deutsche Haus, tedy Německý dům. Po
válce se činnost Sokola zdárně rozvinula. V roce 1950 však v ČSR došlo ke
sjednocení sportovních organizací. V Košťanech do TJ Jiskra Košťany
byly sloučeny TJ Sokol, DTJ a fotbalový klub Čechoslovan. V padesátých
a šedesátých letech v důsledku likvidace poloviny obce se počet obyvatel
výrazně snížil, což mělo neblahý vliv i na košťanský sport.

Po čtyřiceti letech, v roce 1990, byl Sokol obnoven. V souvislosti
s tím je třeba připomenout jména Oldřich Opata (první polistopadový
starosta), Jiří Kopřiva, Jan Tischer, Ester Macháčková, Soňa Kopřivová,
Růžena Mištová. Ale také Jiřího Holuba, hospodáře a Josefa Novotného,
který převzal starostenství po Opatovi, díky nimž byl bývalý majetek
Sokola zachráněn. TJ Sokol Košťany má opět velmi širokou základnu.
176 členů je zapojeno do oddílů sportovní všestrannosti (zdravotní
tělocvik a aerobik) a sportovních oddílů (fotbal, volejbal, malá kopaná,
tenis, vzpírání).

Listuji v zažloutlých stránkách kroniky a před očima mám jména
48 mužů, kteří stáli u zrodu jednoty. Připomeňme aspoň některá: Václav B.
Hrbek, Antonín Burger, Josef Burger, Václav Kubálek, Ferdinand Sajdl,
Rudolf Sajdl, Maxmilián Sajdl, Čeněk Stradiot, František Klíma, Michal
Kočí, Jan Pejchar, František Macháček, Josef Veselý, Josef Šimanský,
Václav Stýblo, Josef Stýblo, Jan Oliverius, Josef Oliverius, Karel Musil,
Antonín Kacerovský, Antonín Hájek, František Hofman, Karel Hofman,
Václav Koudelka, Josef Koudelka, Antonín Šimek, Jan Novotný,
František Hotovec, Bernard Stříbrný, Antonín Poláček, atd. V dalších
letech pak František Smrčka, František Vlček, Josef Novák, František
Waldhauser, F. Melichar, Milena Klímová, Karel Holopírek, František
Pošík, Jindřich Pufler, Karel Čech, Jan Dědič, Václav Matička, Jakub
Hájek, Josef Krofta a desítky dalších funkcionářů a cvičitelů, kteří
vychovali skvělé sportovce, oddané vlastence. Na jejich jména a činy
bychom neměli zapomínat. A napadá mě, co by asi dnes, po 115 letech,
dnešní generaci řekli ti, kteří stáli o zrodu košťanského Sokola a svou prací
pomáhali budovat tuto jednotu.

František Pelz

115 LET SOKOLA KOŠŤANY

Členové cvičitelského sboru v roce 1920,
sedící uprostřed vlevo Josef Novák

Okrskové cvičení TJ Sokol v Košťanech na cvičišti v
nynější Husově ulici – 1927.
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KOŠŤANSKÁ KOPANÁ DEVADESÁTILETÁ

Český fotbalový klub FK Košťany
vznikl v roce 1921. Klub se od prvopočátku
potýkal s velkými problémy, chyběly
finanční prostředky, vybavení i vlastní
hřiště. Jejím členům však nechyběla vůle
hrát kopanou a prvotní překážky se rychle
překonaly. Kopanou jako sport dlouho
neuznávali někteří funkcionáři tě-
locvičných organizací. Přesto však velmi
brzy našla cestu mezi širokou vrstvu
obyvatelstva a stala se oblíbeným sportem
– v Košťanech pak sportem číslo jedna.Aje
jím i dnes po devadesáti letech.

Po roce působení se klub přejmenoval
AFK Union Košťany a po vzoru jiných
klubů provozoval vedle kopané také lehkou
atletiku. Díky velkému zájmu a podpory
patronů, pražských klubů SK Čechoslovan
Košíře a SK Viktorie Žižkov získala
košťanská kopaná v brzké době dobrý
zvuk. Výkonnosti pomohlo i získání
vlastního hřiště. Klub od košířských
převzal klubovou fialovou barvu a také
název Čechoslovan. V letech 1932-1933 se
probojoval do nejvyšší soutěže Seve-
ročeské Radějovy župy a stal se
rovnocenným soupeřem výborných
mužstev SK Most, Slovan Duchcov,
Hvězda Trnovany, Čechie Louny či Slavia
Karlovy Vary. V mužstvu vynikali hráči
bratři Dušátkové, Bradáč, Balšánek, Hubr,
Raabe, Krajíček Seidl, Waldhauser Stýblo,
Drábek a další. Pro své hráčské kvality byly
nazývány „fialovými ďábly“. Tato slavná
éra však byla negativně ovlivněna velkou
hospodářskou krizí a v roce 1938
obsazením pohraničí faš is t ickým
Německem. Byly zrušeny všechny české
spolky a jejich majetek zabaven. České
obyvatelstvo bylo tvrdě diskriminováno
(zákaz sportovní činnosti, zrušení českých
škol, zákaz volby zaměstnání a vyššího
vzdělání).Byly to neradostné chvíle nejen
pro Čechoslovan. Přesto se již s blížícím se
koncem války díky iniciativě a nemalé
odvahy některých bývalých hráčů utvořil
kolektiv, který se stal základem
poválečného Čechoslovana. Iniciátory byli
bývalí funkcionáři, kteří po obsazení
Němci z Košťan neodešli, Sýkora,
Tippmann a především tehdy mladý
a agilní Přemysl Holman. Touha hrát
kopanou vedla k navázání styků s totálně
n a s a z e n ý m i č e s k ý m i d ě l n í k y

z Protektorátu v pracovních táborech
v Lomu, Hostomicích, Kopistech a Jiřetíně.
Později se hrály zápasy také s jedenáctkami
z dalších pracovních táborů, které
sledovalo vždy mnoho diváků. Kádr
mužstva tenkrát tvořili Bradáč, Květoslav
Schvarc, Vojtěch Schvarc, Vošmik, Sýkora,
Málek, Holman, Jelínek, který později
doplnili Košler, bratři Krejčí, Kervicer,
Stárek, Nevřivý a Zelenka.

Po válce Čechoslovan obnovil svoji
činnost. Výraznou osobou vedle nadšených
předválečných funkcionářů, kteří se vrátili
do Košťan, Karla Dušátka a Stryhala, se
stal ligový rozhodčí Lakota. Mužstvo bylo
zařazeno podle výsledků z roku 1938 do
I. B třídy, ze které postoupilo do vyšší třídy
až po dvou letech. Po dlouhou dobu hráli
košťanští v popředí tabulky. Kádr mužstva
z doby okupace doplnili navrátilci a noví
osídlenci: Melichar, Koucký, Hotovec,
Matoušek, Virágh a Šnek. V roce 1950 byla
provedena reorganizace československé
tělovýchovy. Ze tří tělovýchovných
organizací v Košťanech byla utvořen
Tělovýchovná jednota Jiskra. Košťanská
kopaná prožívá šťastné období a až do roku
1955 hraje v krajských soutěžích. Toto
radostné období je negativně narušeno
likvidací poloviny obce v důsledku těžby
uhlí. Po dobu pěti let se kopaná
vzpamatovává z odchodu klíčových hráčů
a funkcionářů, ale i ze silně narušeného
hřiště a zázemí. Hraje se na provizorním
hřišti či na hřištích v okolních obcí. V té
době obětavě zachraňuji košťanskou
kopanou funkcionáři Jan Šmíd, Alexandr
Köhler, Eduard Vaňásek a trenér Šustr. Ze
III. třídy se nakonec podařilo postoupit
a vyhrát okresní soutěž. V roce 1968 se
Jiskra Košťany stala vítězem I. ročníku
Poháru redakce deníku Směr a byla
pověřena reprezentací okresu Teplice
v mezinárodním zápase v Dippoldiswalde
v NDR. Do I.A třídy Košťany postoupily
v roce 1968.

V letech 1968 – 1974 hráči a funk-
cionáři jednoty odpracovali stovky
brigádnických hodin na úpravě hrací
plochy a kabin. Péče byla věnována
výchově nových hráčů. Ve velmi
náročných podmínkách hráči i trenéři
bojovali o setrvání v krajských soutěžích.

Vyrostla zde celá řada kvalitních
hráčů:Ladislav Navrátil, Krupa, Měchura,
Šafránek, Novotný, Pleva, Olejník, Bílek,
Josef Abrhám, Pavel Čulík, a další, kteří
pak později působili ve vyšších soutěžích či
prvoligových oddílech – Bílek, Ota Šídlo,
Pokorný, František Buček a reprezentační
hráč ČSSR, opora prvoligových Teplic,
Dukly Praha a Bohemians Praha Přemysl
Bičovský. Trenéři Filinger, Pešek,
Jalovecký a Winkler dokázali se svými
svěřenci, že se zde dá hrát kvalitní kopaná
a že tento sport do Košťan patří. 30. června
1974 byl za pomoci MNV Košťany a SHD
Most otevřen nový stadion s travnatou
plochou, na jehož budování se podíleli
samotní sportovci odpracováním několika
tisíc brigádnických hodin. V roce
60. výročí košťanské kopané dosáhli mladí
hráči historicky největšího úspěchu –
postupu do krajského přeboru, kde bojovali
čtyři roky. S tímto úspěchem budou navždy
spojená jména L. Navrátil, Hybša,
L. Schnaubelt, Řezníček, J. Duben,
P. Čulík, M. Štefko, M. Vaňásek a dalších.
Reorganizací soutěže však mužstvo
sestoupilo do nižší soutěže. Odchody hráčů
i trenérů negativně ovlivnily kvalitu
mužstva natolik, že v roce 2005 přišel
sestup do okresního přeboru. V roce 1990
byla ukončena činnost TJ Jiskra a oddíly
kopané jsou nyní začleněny v obnoveném
Sokolu.

„Nejmladším“ oddílem TJ Sokol je FC
Louka Košťany ČOS, který provozuje
sálový fotbal-futsal - „malý fotbal“. Oddíl
byl založen již v roce 1988, ale členem
TJ Sokol se stal až v listopadu 2008.
Zakládajícími členy byli Ladislav Navrátil,
Pavel Prokop, Petr Prokop, Josef Moučka,
Pavel Čoček, Petr Čoček, J. Izera,
V. Jungvirt, P. Košnar, M. Kogut, V. Leštik,
F. Maier, R. Měchura, V. Želinský
a M. Bauer. Oddíl je zaregistrován v České
federaci sálového fotbalu – futsalu. Za svou
třiadvacetiletou historii sehrál celou řadu
mezinárodních zápasů proti hráčům
Angoly, Německa, Nizozemska, Slovenska
a Vietnamu.

(Pokračování na str. 6)
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v sobotu 4. června 2011

10.00 hod. SLAVNOSTNÍ SCHŮZE TJ SOKOL KOŠŤANY
v Klubu hasičů, Košťany, Mírové nám. 91

Všechny akce se konají na stadionu Vojtěcha Schvarce TJ Sokol Košťany

a od 12,30 hod. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

09.00 hod. Mistrovské utkání v kopané st. žáci Sokol Košťany B – Baník Ohníč
11.30 hod. Mistrovské utkání v kopané st. žáci Sokol Košťany A – Postoloprty

13.00 hod. - 15.30 hod. Turnaj v kopané - přípravka
17.00 hod. Mistrovské utkání v kopané Sokol Košťany A – Baník Ohníč

V PRŮBĚHU ODPOLEDNE:
Ukázkové vystoupení malých karatistů; Vystoupení dětí z MŠ Košťany a MŠ Motýlek Košťany–Střelná

Vystoupení dětského pěveckého souboru ZŠ Košťany; Ukázkové vystoupení aerobiku a zumba
Ukázkové cvičení mladých hasičů – SDH Košťany - pěna

20.00 hod. Koncertní vystoupení skupiny BLUE ROCKET
Po skončení koncertu: Ukázky karate dospělých

22,00 hod. DISKOTÉKA - DJ Rudi Spousta
OHNIVÁ SHOW a PŘEKVAPENÍ!

Po celý den atrakce pro děti: jízda na ponících a nafukovací hrad

Miroslav Kryndler, starosta TJ Sokol Košťany

PROGRAM OSLAV
115. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TJ SOKOL KOŠŤANY,

90. VÝROČÍ KOŠŤANSKÉ KOPANÉ
A 35 LET OBNOVENÍ ČINNOSTI ODDÍLU TENISU

1. Fotografie z utkání v roce 1944 na Bramši.
Stojící zleva: Sýkora st., Přemysl Holman, Květoslav Schwarc,
Stárek, Kervicer K., Josef Sýkora, Karel Košler, Vojtěch Schvarc,
Bernhardt Málek, Waldhauser, bývalý brankář prvorepublikového
Čechoslovanu,
správce František Tippmann,
sedící zleva: Zelenka,
Karel Bradáč, Vošmik.

2. Starší žáci TJ Sokol Košťany se stali nejúspěšnějšími sportovci okresu
Teplice v kategorii mládežnický kolektiv za rok 2010.

KOŠŤANSKÁ KOPANÁ DEVADESÁTILETÁ
(Pokračování ze str. 5)

V roce 2004 dva hráči oddílu, Ivan Drška,
ml. a Petr Smutný, startovali v repre-
zentačním mužstvu České republiky ve
třech zápasech (2x proti Španělsku a 1x
proti Dynamu Moskva). VTeplické lize, ale
také v krajské soutěži se oddíl umisťuje na
popředních místech a velmi dobře si vede
i na turnajích či pohárových soutěží.
K velkým oporám oddílu patří Pavel
Prokop, který sehrál 1055 zápasů, Tomáš
Glöckner s největším počtem nastřílených
branek (915 a 597 nahrávek) a brankář
Václav Heřmánek s největším počtem
čistých kont – 131.

Košťanská kopaná nyní prožívá
generační krizi a její bývalou slávu
zachraňují mládežnická družstva – od
nejmladší přípravky přes žáky a dorost. Je
to především díky dobré práci trenérů
a vedoucích družstev. Zde je třeba
vyzdvihnout neúnavnou a obětavou práci
Pavla Prokopa, který se žákovské kopané
věnuje s celým srdcem. Starší žáci se stali
nejlepším sportovním kolektivem okresu
Teplice za rok 2010 a Pavel Prokop se
umístil mezi deseti nejlepšími trenéry
okresu. Toto ocenění převzali právě letos,
kdy je košťanskému fotbalu devadesát let.
Zdá se, že nastávají lepší časy. Vždyť

Košťany si zaslouží nové hráče kvalit
Hubra, Holmana, Vojtěcha Schvarce,
Bílka, Šídla či Bičovského. Při oslavách
bude určitě vzpomenuto jmen bývalých
hráčů i funkcionářů, kteří košťanskou
kopanou proslavili. Mezi nimi nebude
určitě chybět jméno nedávno zesnulého
Josefa Frühaufa st., který patřil k tzv.
„tahounům“ a byl košťanské kopané zcela
oddán. Pokud jsem v tomto článku někoho
zapomněl jmenovat, věřte, nebylo to
úmyslně. Hráčům a funkcionářům
popřejme do další devadesátky hodně
sportovních úspěchů.

Josef Novotný
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65.výročí MŠ Košťany
(1946-2011)

Oslavy výročí MŠ se uskuteční 11.6.2011.

Srdečně zveme bývalé ,,žáky",zaměstnance i přátele
školy.V dopoledních hodinách proběhne prohlídka

MŠ,od 14.00 hod vystoupení dětí.

MŠ děkuje za případný projevený zájem sponzorů.

Řed. MŠ Jarmila Novotná

Milé děti,vážení rodiče,spoluobčané,
dovolte mi pozvat Vás na již tradiční

které se bude konat

na fotbalovém hřišti v Košťanech.
Pro děti jsou připraveny soutěže,odměny a nakonec
překvapení v podobě vystoupení šermířské skupiny

"Páni z Kostomlat".
Možnost občerstvení zajištěna. Celým odpolednem
a třeba i večerem bude znít hudba o kterou se opět

profesionálně postará pan R. Spousta.

Přijďte se pobavit za kulturní komisi města
Košťany O. Zimányiová

"Sportovní odpoledne",

1. června od 15 hodin

K l u b D o m i n o
Od začátku měsíce března, rozjel naplno svou činnost Klub Domino, který sídlí a pracuje v prostorách Městské knihovny. Každý
den se tu něco děje:

Pondělí 10.00 - 12.00 VESELÁ ČAJOVNA
Určeno pro maminky na rodičovské dovolené

Úterý 16.00 – 18.00 MOTALINKY
Pro děti školního věku – pletení z papíru, výtvarná činnost

Středa 16.00 – 18.00 DĚTSKÝ KLUBÍČEK
Pro děti předškolního i mladšího školního věku
Malování, lepení, stříhání čtení a hry

18.00 – 20.00 ŠIPKY
a jiné hry pro –náctilété

Pátek 14.30 – 16.30 VOLNÝ KLUB
Deskové hry, internet pro starší školní děti

Na období letních prázdnin jsou pro děti ve věku 6 -12 let připraveny „Příměstské prázdniny s Dominem“. Zatím se jedná o dva
turnusy denních pobytů s kapacitou maximálně 20 dětí.

1. turnus od 11. 7. do 15. 7. 2011
2. turnus od 18. 7. do 22. 7. 2011

Předběžná cena jednoho turnusu je 500,- Kč (bude upřesněno). V ceně turnusu je zahrnut pitný režim po celý den, oběd a jeden
výlet. Děti se ráno v 8.00 hod. sejdou v knihovně a v 16.00 hod. si je rodiče převezmou. Pro děti je zajištěn program dle
rámcového plánu i v případě nepříznivého počasí. Za bezpečnost Vašich dětí po celou dobu pobytu i po dobu konání
volnočasových aktivit zodpovídá Lenka Štiková.
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duben květen červen
Bariová Kornélia 70
Němcová Jaroslava 70
Weinert Oskar 70
Kubinec William 80
Voháňková Libuše 81
Pilková Naděžda 81
Davídek Miroslav 81
Jícha Václav 82
Schröterová Anna 82
Kospach František 83
Soukupová Jarmila 83
Špinar Karel 85
Paliková Anna 86
Jakeš Alfred 86
Sadliková Anna 86
Villa Beatrice 90

Marková Libuše 70
Bernhardová Jiřina 70
Dlesková Zuzana 80
Seidlová Marie 81
Burešová Anna 81
Oborníková Vlasta 82
Nováková Libuše 83
Pfeifer Erich 83
Honcová Květoslava 83
Bernerová Marie 84
Huf Jan 84
Šredlová Helga 85
Bagiová Žofie 86

Bugnerová Irena 70
Pešek Vítězslav 80
Kuljová Věra 81
Hrabáková Hana 82
Kopřiva Karel 82
Záhumenský Vladimír 83
Ptáčková Jřřina 85
Loudová Aloisie 85
Lokajíček Ladislav 86
Lefebvre Georgette 87
Ničová Milada 91
Aubrechtová Gertruda 91

JUBILANTI - rok 2011

3. OLYMPIÁDA SENIORŮ
v netradičních disciplínách

PÁTEK 19. SRPNA 2011
STADION TJ SOKOL KOŠŤANY

10,00 HODIN

Srdečně zvou pořadatelé:
Klub seniorů, o.s.,

Košťany a Městská knihovna Košťany

Pod záštitou Města Košťany

KOŠŤANY 2011
Košťanský zpravodaj - Informační občasník

Vydává: Rada města Košťany
Teplická 297, 417 23 Košťany

IČ: 00266400
Povoleno Ministerstvem kultury MK ČR E 19133

Vychází v nákladu 800 výtisků.
Inzerce přijímá: MěÚ Košťany

tel.: 417 568 183, fax: 417 568 027

Tisk a sazba: Tiskárna APELTISK - Petr Doubravský, Teplice

Názory pisatelů se nemusí vždy shodovat s názory vydavatele.

KAM ZA KULTUROU?

KALANDRA REVIVAL BAND

RESTAURACE SOKOLOVNA KOŠŤANY

Jedinečná akce, srovnatelná se slavnostmi piva

Účinkující skupiny:

PONTIAC, HLAHOL, GROCK, LUCIE, LAST REBEL, R.N.R. (DUCHCOV ROKEC)
POŘADEM PROVÁZÍ DJ RUDI SPOUSTA

Hudba je provozována tradičně z kamionu.Po skončení pořadu OHŇOSTROJ DISKOTÉKA do ranních hodin

Slosovatelné vstupenky – hlavní cena sud piva Gambrinus Občerstvení zajištěno v průběhu celé akce
Děti do 15 let vstupné zdarma

Pod záštitou města Košťany, TJ Sokol Košťany a DJ R. Spousta

13. ROČNÍK WOODSTOCKOŠŤANY
V SOBOTU 26. ČERVNA 2011 OD 16,00 HODIN

.

NAROZENÍ
listopad – rok 2010

prosinec

leden – rok 2011

únor

březen

Jiří Štaubert, Emma Sanitriková

Kristýna Danihelová, Štěpán Drška, Ellen Kreuzmannová

Stanislav Červenec, Lukáš Bakányi, Jakub Sváda

Adéla Sršňová - Rezková, Radovan Martinec, Marek Dick

Anna Srbková, Lily Elisa Wiesner, Marta Tymočová


