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Město Košťany se pomalu při- finance připraveno, půjčovat si nebu- poň v to doufáme.  pravidly budete 
pravuje na podzim a zimu, avšak deme muset. Je potřeba si uvědomit, seznámeny na stránkách města.
opravy a investiční akce jsou v plném že při těchto všech opravách město Září je také ve znění Rockového 
proudu. Je pravdou, že dvě akce Kino,  pořád splácí (a ještě cca 12 let bude) nářezu v sobotu 9. 9. 2017 a tradiční 
a zateplení 4BD se opozdilo, ale téměř 8 mil. Kč ročně, jsou to dluhy, Košťanské pouti od 15.-17.9. 2017. 
termíny dotací a jejich přidělení které si město před rokem 2010 Obě akce město pořádá/spolupořádá   
neovlivníme. Bohužel musíme čekat. nadělalo a 4 další zastupitelstva je musí a podle dlouhodobé předpovědi by se  
Úspora na těchto akcí v rámci dotace je doplatit. i počasí mělo umoudřit. Pouť se bude 
cca 10 mil. Kč, což se vyplatí určitě Vzhledem k dobré finanční kondici opět konat před budovou ZŠ na 
nějaký ten měsíc počkat. 3 bytové jsme ještě do plánu prací do konce roku náměstí J. A. Komenského a rozjede se 
domy již prošly a máme rozhodnutí       2017 přidali výměnu oken a dveří v již v pátek 15.9.2017 večerním 
o přidělení dotace, čekáme na čtvrtý    celém bytovém domě v ulici Spojenců koncertem, kde vystoupí v 19.30 hod. 
a kino. 318 a kompletní rekonstrukci chodeb kapela Roxette-revival, který završí 

Další akce však běží bez problémů. včetně dveří v bytovém domě na ohňostroj. Na sobotu a neděli jsou 
Do zimy budeme mít hotové všechny sídlišti ve Střelné č. p. 212-213, a hned z připraveny stánky, atrakce a posezení   
plynové přípojky k bytovým domům ve jara u domu č. p. 214-215. s muzikou. Budeme mít připravené        
Střelné (celkem 6). Mateřská školka ve i kryté posezení pro případ deště.Ve městě také koncem roku 
Střelné bude mít nové oplocení a z jara proběhne celková výměna značení ulic. Všechny Vás srdečně na výše 
i nové herní prvky pro děti. V průběhu Mnohé značení je zastaralé, někde  u v ed e n é  akce zvu, vezměte své děti      
září/října se začnou dělat nové střechy i chybí, některé nápisy jsou nečitelné. a přijďte si dát něco dobrého a strávit 
na bytových domech na sídlišti ve Výměna je rozdělena na dvě etapy. Do příjemné chvíle s přáteli a známými. 
Střelné č.p. 163-164 a 165-166. konce roku 2017 proběhne přeznačení Přeji vám krásný a klidný zbytek Výběrové řízení již proběhlo, dodavatel v Košťanech, po novém roce ve Střelné. léta. je vybraný, čekáme na zastupitelstvo Jednotlivé osazování cedulí bude 

Tomáš Sváda,na schválení. samozřejmě dopředu projednáno s m-
 starosta Města Košťany  

Další akcí, kde již probíhá výběrové ajiteli nemovitostí. Přehledné značení
řízení je oprava silnic v Košťanech  u li c  u š et ř í práci nejen doručova-
a 3 nová parkoviště ve Střelné. Silnice telským službám, ale 
se opraví na Kamenném Pahorku před hlavně čas záchran-
bytovým domem č. p. 334 a 336, ve ným složkám a zej-
Smetanově ulici, ulice v Zátiší k vo- ména lékařům a sa-
dárně, plocha u hřbitova, a silnice na nitám.
sídlišti ve Střelné od vodárny kolem Město také objed-
hospody nad tělocvičnu. Další akcí, kde nalo 3 nové kontej-
již běží výběrové řízení je oprava nery na svoz odpadu. 
chodníku, zeleně a veřejného pro- V průběhu září rada 
stranství. Jedná se o ulici Smetanova, schválí program na 
chodníky v okálech na Kamenném půjčování, aby si ob-
Pahorku, chodník s lávkou ke 3 BD v čané mohli kontejner 
Lidické ulici a chodník na sídlišti ve objednat k domu, 
Střelné podél silnice od prodejny městu to ušetří práci, 
potravin nad objekt bývalé tělocvičny. občanům také a sníží 

Objem investic na tyto akce je cca se zase o trochu počet 
20 mil. Kč., město má na tyto akce černých skládek, ales-
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Ve dnech 2. až 4. června jsme na přátelství. v nedávno otevřeném Hasičském 
osmém mezinárodním setkání Koš- muzeu. Návštěva byla zakončena Druhý den byl ve znamení celo-
ťanců přivítali delegace partnerských slavnostním obědem na Růžovém denního výletu lodí Bohemia po 
obcí ze slovenských Košťan nad Turcom Hrádku.největší české řece Labi z Děčína do 
a Valalik. Čtyřiačtyřicetičlennou de- Drážďan. Během dvouhodinové pro- V závěrečných proslovech staros-
legaci tvořili zástupci obecních zastu- cházky městem jsme si prohlédli nej- tové, Ing. Štefan Petrík, Marián Bun-
pitelstev, mateřských škol, klubů zajímavější historické památky hlav- ganič a Tomáš Sváda, zdůraznili význam 
seniorů, dobrovolných hasičů a dalších ního města Spolkové země Sasko  u d rže n í  do savadní dobré spolupráce   
kulturních a společenských organizací. vč. za války zničeného a dnes již re- a jejího dalšího rozvoje. Setkávání se 
Organizátoři setkání pro naše přátele konstruovaného barokního protes- stává tradicí, při nichž nejde jen o vý-
připravili bohatý, pestrý a časově tantského kostela Frauenkirche. měnu zkušeností z činností zastu-
náročný program. Dobrou náladu nezkazil ani opožděný pitelstva obcí či zájmových organizací, 

První den, po tradičním přivítání na návrat, zaviněný nízkým stavem vody   a l e  o bližší seznámení se s životem 
Vitišce, se účastníci setkání vypravili na v Labi. obyvatel obce, regionu, poznávání 
prohlídku vodního díla Fláje. Odpo- kulturního dědictví atd. V příštím roce Poslední den pobytu se delegáti 
ledne měli možnost si prohlédnout uplyne deset let od podepsání dohody zúčastnili mše a prohlídky v poutní 
naše město, městský úřad, pobe- o partnerské spoluprác i  mezi  bazilice Panny Marie Sedmibolestné     
sedovat a seznámit se s prací mateř-  slovenskými obcemi Košťany nad v Krupce-Bohosudově. V kostele Nane-
ské a základní školy,  Klubu seniorů        Turcom a Valaliky a našim městem. bevzetí Panny Marie na Městské 
a dobrovolných hasičů. Na přátelském Setkání Košťanců se tentokrát památkové zóně Husitská ulice měli 
večírku v Klubu hasičů si zástupci uskuteční ve slovenských Valalikách.možnost seznámit se s průběhem zde 
jednotlivých organizací vyměnili své prováděných restaurátorských prací     František Pelz
zkušenosti a kromě předání dárečků si   a pobesedovat s akad. malířem Vác- foto: Štěpánka Novotná, F. Pelzi zatancovali. V průběhu příjemného lavem Potůčkem. Prohlédli si exponáty 
večera došlo také k navázání nových 

Den Dopoledne Ddpoledne
Pondělí 8:00 - 11:00 12:30 - 17:00
Úterý 6:15 - 8:00 -----------------
Středa 8:00 - 11:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek 6:15 - 8:00 -----------------
Pátek -------------- -----------------



 

 

 

 

 

Od začátku letošního roku naše 97% registrovaných telefonních čísel. c h c ete  za re g i s t ro vat ,  m ů žete    
město využívá službu mobilní rozhlas, r e g i s t r a c i  p r o v é s t  n a  Vyjma tohoto plošného výpadku 
která umožňuje obyvatelům získávat https://kostany.mobilnirozhlas.cz. jsme vás (12 krát) informovali o míst-
důležité informace o životě města. Jako přílohu tohoto zpravodaje opět ních odstávkách dodávek vody a elek-
Služba má být rychlým informačním naleznete registrační formulář mo-třiny. Pozvali jsme vás na Den dětí a pá-
kanálem, který je schopný vás zas- bilního rozhlasu, který můžete lení čarodějnic. Všechny odeslané 
tihnout bez ohledu na to, zdali zanechat na následujících místech:zprávy  si můžete zobrazit ve veřejném   
aktuálně jste v Košťanech, nebo v za- archivu zpráv, který naleznete na https: v podatelně Městského úřadu 
městnání. O potřebnosti této služby //kostany.mobilnirozhlas.cz/archiv. Košťany
nás přesvědčil zejména červencový Během první poloviny roku dosáhl v Městské knihovně Košťany
výpadek elektřiny, kdy se vaše mobilní počet přihlášených uživatelů čísla 400. do  schránky na budově MŠ 
telefony staly dobře fungujícím Přestože víme, že velmi často zasíláme Motýlek Košťany - Střelná.
informačním kanálem, který umožnil zprávu celé rodině, velmi rádi by-   
oslovit vás i v oblastech, postižených chom vylepšili pokrytí tak, abychom     Mgr. Pavel Vondra,          
tímto výpadkem. Během několika málo v případě nutnosti oslovili co možná správce webu města
minut jsme dokázali informaci doručit n e j v í c e  d o tč e nýc h .  Po ku d  s e         

ź

ź

ź

Preventivní akce 2017 Měli jsme tu čest zachránit poraněné druhém případě strážníci dotyčného 
káně lesní, ale odchytávali jsme také muže nalezli a spolu s policisty zajistili.Strážníci Městské policie v jarních 
volavku, poštolku, havrana a labuť. měsících prováděli preventivní akce      Na katastru města Košťany i Hrob se 
Všichni tito opeřenci byli převezeni do s dětmi Základní školy Košťany, podařilo strážníkům MP chytit dva 
záchranné stanice.Mateřské školy v Košťanech i Mateřské muže, kteří byli v pátrání, jelikož 

školy ve Střelné. Cílem našich Mezi důležité činnosti našich nenastoupili do výkonu trestu, dále 
přednášek bylo seznámit zábavnou městských strážníků patří dohled nad strážníci zajistili muže, který řídil 
formou žáky s prací strážníků a naučit bezproblémovým průběhem akcí vozidlo přesto, že měl zákaz řízení. 
děti základní pravidla pro bezpečný probíhajících v našem městě. V první Všichni tři muži byli předáni do rukou 
pohyb chodců i cyklistů na pozemní polovině roku jsme zajišťovali bez- Policie České republiky.
komunikaci. Dále strážníci ukazovali pečnost při plesech, slavnostních Poslední dobou se množí případy, 
dětem své vybavení, děti si mohly průvodech, koncertech, ale také kdy je občan města pokousán cizím 
prohlédnout služební auto, zkusit například Závodu míru juniorů, jehož psem. Proto žádám občany, kteří mají 
maják i odchytit zuřivého žáka pomocí jsou Košťany pravidelnou součástí. doma psa, aby na svého domácího 
odchytové tyče ̆ . Protože život není jen o slavnostech, mazlíčka na procházce dohlíželi.  Dle 

byli jsme také u jedné vzpomínkové Odchyt nového občanského zákoníku máte 
jízdy. plnou zodpovědnost za škody (a Během jarních a letních měsíců, byli 

Během jarních i letních měsíců bylo zranění) způsobené psem. S tímto naši strážníci přivolání k odchytli 
dvakrát hlídkám oznámeno, že v Koš- souvisí i má poslední žádost. Uklízejte velkého množství psů a koček, které se 
ťanech potažmo ve Střelné se pohy- po svých psích miláčcích.podařilo vrátit svým majitelům. Naši 
buje muž, který na veřejnosti onanuje. strážníci se v první polovině roku Zpracoval: Bc. Miroslav Zástěra
V jednom případě strážníci nebyli setkali i s poměrně kuriózními odchyty.                     velitel MP Košťany
úspěšní a dotyčného nenašli, ale ve 

Chtěl bych poděkovat strážníkovi, této vyděšené ženy začali s oživováním. 
panu Vlastimilu Litterovi, který dne   Po  důkladné masáži srdce a umělém 
20. 8. 2017 při vykonávání jeho noční dýchání se muže podařilo oživit. Poté si 
směny, zachránil život občanovi muže odvezla RZS, která dorazila na 
Košťan. Pan Littera byl zavolán do místo. 
Smetanovy ulice, kde někdo dle Ještě jednou děkuji za příkladnou 
oznámení prosí o pomoc. Na místě pan práci!
Littera uviděl vyděšenou ženu a muže, 
ležícího vedle postele bez známek 

Bc. Miroslav Zástěra,
života. Pan Littera neváhal a s pomocí 

velitel MP Košťany 

V Mateřské škole Motýlek 
Košťany - Střelná je 5 
volných míst pro přijetí 
dětí  k před-školnímu 
vzdělání ve školním roce 
2017/2018.

Irena Křikavová



Nejen předškoláky čeká významný krok do dalšího života. Po devíti letech se “do světa” vydávají deváťáci 

2016 / 2017. Hodně štěstí, energie a vytrvalosti na cestě za vašimi sny. 
Mgr. Pavel Vondra býv. třídní učitel 

školního roku     

 

Mateřská škola Motýlek děkuje strážníků MP a s významem jejich možnost klást otázky, na které se 
strážníkům Městské policie Košťany činnosti pro město i občany. Děti jim dostalo správného vysvětlení či 
(str.Sabina Pejcharová a str. Bc. Mi- byly poučeny o správném chování   p oučení. Ještě jednou moc děku-
roslav Zástěra) za poučnou besedu, v nebezpečných situacích a o mís- jeme a těšíme se na další návštěvu.                    
která se uskutečnila 12.6.2017 na tech, kam  a na koho se mohou         
zahradě MŠ. obrátit o pomoc. Atmosféra během Irena Křikavová,                   

Děti se seznámily s náplní práce besedy byla přátelská, děti měly ředitelka MŠ Motýlek

Žák 1. A 
Až půjdu do školy,
tam do té velké,
budu mít aktovku,
do ní se vejde: 
pouzdro a sešity, knihy      
a barvičky,  v ruce si 
ponesu pytlíček na cvičky. 
Ve třídě každý již své 
místo má, těším se,         
až budu ŽÁK 1.A. 

Dne 13. června 2017 jsme se 
slavnostně rozloučili s našimi milými 
předškoláčky.   

1. září nastane pro ně velký den, kdy 
zahájí novou etapu svého života - začnou 
plnit povinnosti žáků základní školy.

Milí prvňáčkové, buďte si jisti, že na 
vás budeme stále vzpomínat. Přejeme 
vám úspěšný start do dalších let vašeho 
vzdělávání.          

                                 Irena Křikavová, 
ředitelka MŠ Motýlek Košťany - Střelná

           Alena Krušková, třídní učitelka



 Také mladší děti oslavily závěr školního roku.
Čekalo je překvapení ukryté v tajemné krabici, slavnostně prostřený stůl a zábava. 

Tento školní rok by nebyl tak báječný, plný nápadů, 
kreativity a pracovního nasazení bez úžasných kolegyň          
a celého personálu školy. 

Děkuji jim za všechny spokojené rodiče i za sebe. 

Ivana Brabcová, ředitelka Mateřské školy Košťany 



 V červnu jsme se rozloučili s dětmi, domosti formou her. V červnu hledaly kterému předcházelo kulturní vystou-
které v září nastoupí do 1. třídy ztracený poklad a cestou musely plnit pení samotných pirátů a pirátek. 
základní školy, jak se patří. Putování po nelehké úkoly. Za odměnu je čekalo Přejeme všem mnoho školních 
ostrovech v rolích pirátů je provázelo pohoštění na školní zahradě. Vyvr- úspěchů a spoustu nových kamarádů. 
po celý školní rok. Získávaly nové cholením bylo pasování na školáky za Ivana Brabcová 
znalosti, zkušenosti, dovednosti a vě- účasti rodičů a ostatních příbuzných, 

V pátek 8.9. pořádá bývalý oddíl mužů, úspěšně vedli mládež v mini- silou při budování sportovního areálu 
volejbalu TJ Sokol Střelná setkání svých volejbalu a tým žen. V době své ve Střelné (u restaurace U Kopřivů) a je-
bývalých hráčů. Dnes již málokdo ví, že největší slávy místní volejbalisté jich utkání přilákala vždy několik 
volejbalisté byli v 80.letech minulého pořádali několik turnajů. Například desítek diváků. Všem bývalým 
století nejúspěšnějším oddílem TJ vánoční turnaj, ale také mezinárodní spoluhráčům přejeme hodně zdraví      
Sokol. Několik se umísťovaly mezi turnaj za účasti týmů z tehdejší NDR   a   p ohody do dalších let.
nejlepšími týmy teplického okresu a Slovenska. Volejbalisté byli hlavní Rudolf Partik



Naši mladí vzpěrači dosáhli na MČR tech ještě mladší žák, obsadil 2. místo Kabelková startovala na 2 turnajích       

velice dobrých výsledků. V Příboře na za výkon 117 kg ve dvojboji. V listopadu v Německu a na Slovensku a oba 

šampionátu juniorek do 20 let získala bude Martin ještě startovat na MČR turnaje vyhrála v nových osobních 

Michaela Malá 2. místo za výkon 120 kg žáků do 13 let, kde bude bojovat  r e ko rd e ch .  T rh   58 kg, nadhoz 73 kg, 

ve dvojboji. o první místo. Druhý z chlapců David dvojboj 131 kg. Nicolu ještě čeká na 

Také na MČR starších žáků do 15 let Malý, který trénuje necelý rok, dosáhl podzim MČR juniorek a žen, na které se 

v Holešově na Moravě dosáhli naši pěkného výsledku a také získal 2. místo připravuje. Věřím, že jak Martin tak 

vzpěrači dobrých výsledků. Martin za výkon 125 kg ve dvojboji. Nicola naši sbírku medailí ještě rozšíří.

Ficek, přestože letos je ve svých 13 le- Naše druhá vzpěračka Nicola Pavel Sobotka, trenér  

V červenci se představily dvě nické kopané v Sokole Košťany“ a také kluky trochu zklamáním,ale týmy ve 
kategorie fotbalové Tělocvičné jednoty za to, že jsme se jako jediný zahraniční finálové čtyřce byly opravdu těžké. 
Sokol Košťany v polské Wroclavi. tým zúčastnili všech ročníků. Přípravka Určitě je to pro nás úspěch. Ti se v 
Ovšem dva dny před odjezdem jsme letos bohužel nepostoupila do těchto dnech připravují na fotbalovém 
museli řešit obrovský problém auto- finálových bojů, ovšem celky z Polska, soustředění v Jiřetíně pod Jedlovou.
dopravce nám oznámil, že nemá Rumunska, Kosova, Albánie a USA byly  autor Ladislav Navrátil 
vyřízené povolení, a tak nás na Wroclav nad naše síly. Dorost nám vše vyna-
Cup nemůže odvézt. Zkoušeli jsme hradil. Čerstvý vítěz 1.A třídy po oba 
všechny možné varianty, dlouho to hrací dny nenašel přemožitele a pro-
vypadalo, že se na turnaj nedostavíme. bojoval se mezi čtyři nejlepší týmy.        
Nakonec jsme si půjčili tři devítimístné V neděli jsme narazili v boji o finále 
dodávky z půjčoven a všichni tři trenéři proti GKS Wilga Garwolin z Polska, 
se zároveň stali také řidiči. Určitě jsme který nás zaslouženě porazil 3:0. A na-
nelitovali. Hned na úvodním zahájení konec náš soupeř vyhrál i finále s NK 
byl na podium pozván předseda Poljicanin z Chorvatska 2:0. O třetí 
košťanské kopané Pavel Prokop  m ís to   jsm e   se  u tk a li s Pulse Premier 
a převzal od pořadatelů zvláštní Footbal z Anglie, se kterým jsme 
ocenění „Za výbornou práci mládež- prohráli 1:0. Čtvrté místo bylo pro 

vzniklo z rozhovoru s Pavlem Prokopem                

vzniklo z rozhovoru s Pavlem Prokopem                

vše připraveni. Po příjezdu byli všichni nad ASD Union Gaia 4:0. Starší 
účastníci označeni a bez označení se přípravka v neděli prohrála všechny 
nikdo cizí nedostal do fotbalového finálové boje a skončila čtvrtá. Mladší 
centra Martorano, kde se celý turnaj žáci obsadili šesté místo. V úmorných 
odehrál. Tajně jsme si přáli,aby alespoň vedrech, které zde panovaly, všichni 
jeden náš tým se dostal do nedělních naši hráči podali výborné výkony. Po 
finálových bojů. To se nám splnilo. zápasech se hráči chodili koupat do 
Starší přípravka se doslova prodrala na moře, či hotelového bazénu. V pondělí 
druhé místo ve skupině a díky lepšímu jsme navštívili na celý den zábavní park 
skóre postupovala. Starší žáci po Mirabilandia, kde kluci zažili pořádný 
pátečních a sobotních bojích skončili adrenalin. Na tento turnaj budeme 
ve své kvalifikační skupině třetí,mladší všichni dlouho vzpomínat a italské Turnaj v Itálii se velice povedl, 
žáci čtvrtí. V sobotu večer nám však straně patří velké poděkování. přestože jsme den před odjezdem 
pořadatelé oznámili, že tým Calcio museli řešit nepříjemnou situaci, když 
Lavezo musel odstoupit z turnaje a tak  si Mário Lavička zlomil klíční kost a další 
se starší žáci také dostali do finálové sepsal Ladislav Navrátiltři hráče se nakonec rozhodli rodiče 
čtyřky. V neděli ráno sice boj o finále nepustit z obavy před terorismem. I my 
prohráli 0:4 s FBC Puglia Sport. O třetí jsme měli určité obavy,aby se nic 
místo však naši hráči zabrali a vyhráli nestalo, ale italští pořadatelé byli na 



Dne 12.srpna 2017 se v Košťanech BUM BUM TEQUILA RÁJ KOŠŤANY – BOMBY K TYČI KOŠŤANY – FC PEJSEK 
konal 24.ročník turnaje v malém FLUOKOV SOBĚDRUHY  1:2 (1:1) PRAHA  3:0 (2:0)   Branky: I.Drška ml. 
fotbale „FLUOKOV CUP“. Před utkáním Branky: Tischer – Myšák, Bašalov. F.C. 2,Š.Drška. 
F.C. Louka Košťany ČOS – Bum Bum LOUKA KOŠŤANY ČOS – FC PEJSEK Pořadí: 
Tequila Ráj Košťany se držela minuta PRAHA  8:0 (4:0)   Branky: B.Vondrášek 1. F.C. Louka Košťany ČOS  3 1  0 18:3 10 
ticha za nedávno zesnulého Michala 3,Fikerle 2, P. Vondrášek, P. Műller, (obhájce)
„Konyho“ Koniora, který odešel ve 43 Smutný.  

2. Fluokov Sobědruhy     2  1  1   7:5   7 letech. Startoval v Koš-ťanech jako BOMBY K TYČI KOŠŤANY – BUM BUM 3. FC Pejsek Praha         2  0  2  6:14  6   soupeř v barvách FC Tipsport (ACS) TEQUILA RÁJ KOŠŤANY  0:2 (0:0)  
4. Bum Bum Tequila              Beroun. Branky: Paar, P.Eliáš. FLUOKOV SOBĚD-

Ráj Košťany                 1  0  3  4:12   3  Trenér fotbalové přípravky AC RUHY – FC PEJSEK PRAHA  1:2 (0:1)   
5. Bomby k tyči Košťany 1 0  3  5:8     3Sparta Praha startoval v Košťanském Branky:  Myšák – Jan Horák,Novotný.  

poháru v letech 1993-2003 v 31 F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – BUM BUM 
Nejlepší střelci: Petr Műller, Bohuslav utkáních... Zraněného arbitra Miloše TEQUILA RÁJ KOŠŤANY  6:1 (2:1)  
Vondrášek (oba F.C. Louka Košťany Weissera z Oseka nahradil výborným Branky: P.Vondrášek 2, P.Műller, Kopta, 
ČOS)      a Jan Horák (FC Pejsek Praha) - výkonem Bořivoj Nestmann ze Střelné, Fikerle, B.Vondrášek – Tischer.
všichni 4 branky.o žaludky a pitný režim účastníků           BOMBY K TYČI KOŠŤANY – FLUOKOV 

a diváků se tradičně postaral Petr Nejstarší hráč: Jindřich Houška (FC SOBĚDRUHY  1:3 (0:2) Branky: Kubík – 
Veselý.Ceny předávala zástupkyně Pejsek Praha) – 78 let /bývalý J.Lothring, Záhrubský, P.Ferko. 
Fluokov s.r.o. Alena Aksamitová            reprezentant Česko-slovenska ve BUM BUM TEQUILA RÁJ KOŠŤANY – FC a Vojtěch Kopta z pořádajícího oddílu. vzpírání, nadále úspěšný v soutěžích PEJSEK PRAHA  2:4 (1:2) Branky: P.Eliáš O 4.-5.místě rozhodl vzájemný zápas. veteránů/.2  – Jan Horák 3,vlastní Paar. 
F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – BOMBY K 

F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – FLUOKOV TYČI KOŠŤANY  3:1 (0:1)  Branky: 
SOBĚDRUHY  1:1 (0:0)  Branky: Smutný 2, P.Műller – vlastní Smutný. 

  S pozdravem Ladislav Navrátil.P.Műller – Myšák.

V uplynulém víkendu startovala F.C. Louka Košťany ČOS: Eliáš-M.Doubek, Jeseník  3:1 o 1.místo: Odchovanci 
Louka Košťany ČOS na dvou frontách v tur- Nedvěd, J.Nestmann, P.Műller, Pavel hradeckého fotbalu Hradec Králové – Zlej 
najích ve futsalu fifa a svými starty zahájila Prokop, Novotný, L.Navrátil. Ve dnech 15.- se(n) Pardubice  4:0  pořadí: 1. Odchovanci 
svou jubilejní třicátou sezónu. Veteráni 16.července 2017 se v Dobrušce konal hradeckého fotbalu Hradec Králové; 2. Zlej 
U40+ startovali v Čerchov Cupu v Havlo- 27.ročník Dobrušského poháru za účasti 45 se(n) Pardubice; 3. Redbull Zábřeh;                
vicích u Domažlic (účast od roku 1992) a A- týmů z ČR a Polska, kde startoval A-tým 4. AC Gamaspol Jeseník; 22. F.C. Louka 
tým v Dobrušském poháru v Dobrušce Louky,který by s věkovým průměrem 34,3 Košťany ČOS.  F.C. Louka Košťany ČOS: 
(účast od roku 1991). Dne 15.července patřil mezi nejstarší v hlavní soutěži. D.Mataše-Smutný, B.Vondrášek, Trumpus, 
2017 se v Havlovicích u Domažlic konal Kopta,Glöckner,Konečný,Fikerle, Petr Hegr.  15.7. - skupina F:  F.C. LOUKA KOŠŤANY 
společný turnaj 25.ročník Čerchov Cupu a ČOS – UK ŽONGL PRAHA  8:2 (3:2). /      S pozdravem Ladislav Navrátil.
15.ročník Peňarol Cupu, kde startovali NORWICH HLINSKO – F.C. LOUKA KOŠŤANY 
veteráni Louky. Soutěž pro zranění ČOS  1:6 /  KOPYTA KOSTELEC NAD ORLICÍ – 
nedohrál hráč Louky Pavel Prokop,se F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS  2:6 (0:4).  F.C. 
zraněním a sebezapřením dohrál Václav LOUKA KOŠŤANY ČOS – AFK ROZDĚLOV 
Novotný. Věkový průměr veteránské Louky KLADNO  3:5 (1:3). Pořadí 1.AFK Rozdělov 
byl 50,6 roků. O pořadí na 2.-4.místě Kladno  4  0   0   19:7   12  2.F.C. Louka Koš-
rozhodla užší tabulka vzájemných zápasů. ťany ČOS 3 0 1  23:10  9   3. Norwich Hlin-
RSC ČERCHOV DOMAŽLICE – F.C. LOUKA sko  2   0  2  11:14  6     4. UK Žongl Praha   1   
KOŠŤANY ČOS  6:1 / FC PEJSEK PRAHA – F.C. 0  3   9:19  3    5. Kopyta Kostelec nad Or-
LOUKA KOŠŤANY ČOS  1:4 /  F.C. LOUKA licí 0 0 4 8:20  0
KOŠŤANY ČOS – AC PALOUČEK PRAHA  2:5 /  16.7. - Zelená postupová skupina:  
F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – NOTOR CLUB VŠECHNO BUDE HRADEC KRÁLOVÉ – F.C. 
NOVÝ KRAMOLÍN  4:1 /  FC PEŇAROL LOUKA KOŠŤANY ČOS  2:1 (1:0). Branka: 
HAVLOVICE – F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS  1:5 Konečný.   Nahrávka: Kopta. Do stavu 0:0 v 
(0:1) Pořadí:  1. RSC Čerchov Domažlice  5  5.minutě v brance Petr Hegr,poté 
0  0  23:2 15 2. AC Palouček Praha 3  0  2  D.Mataše. F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – STS 
17:7   9   3. F.C. Louka Košťany ČOS   3  0  2 CHVOJKOVICE  1:7 /.  F.C. LOUKA KOŠŤANY 
16:14  9  (obhájce) 4. FC Peňarol Havlovice       ČOS – WAYNE´S TEAM NOVÉ MĚSTO NAD 
3  0  2 11:6 9    5. Notor Club Nový Kramolín METUJÍ  0:3 (k) 1. STS Chvojkovice  2   0   1        
1 0 410:17  3   6. FC Pejsek Praha   0  0  5  10:4   6       2. Wayne´s Team Nové 
4:35   0   Nejlepší střelec: Robert NEDVĚD Město nad Metují 2 0  1  7:4   6   3. Všechno 
(F. C. Louka Košťany ČOS) – 10 branek;   bude Hradec Králové 2  0  1  4:3  6   4.F.C. 
Nejstarší hráč: Václav NOVOTNÝ (F.C. Louka Louka Košťany ČOS  0   0   3  2:12   0
Košťany ČOS) – 67 let;  Fair-play: Jan o 3.místo :  Redbull Zábřeh – AC Gamaspol 
NESTMANN (F.C. Louka Košťany ČOS).  F.C. 



Dne 9. srpna 2017 oslavil 50. a malém fotbale 572 utkání,vstřelil 45 pět penalt, 3x byl vyloučen a vsítil šest 
narozeniny Bohuslav VONDRÁŠEK. Za branek, na 90 přihrál,neproměnil šest vlastních branek. Debutoval 29.9.1990 
Louku Košťany odehrál v sálovém a penalt, udržel tři čistá konta, 13x byl v hale ZŠ Pešatova v Duchcově O pohár 
malém fotbale celkem 872 utkání, vyloučen a vsítil osm vlastních branek. gymnázia Duchcov (1.místo) v utkání 
vstřelil 251 branek,na 318 branek Debutoval 2.8.1997 v Dobrušském Louka Košťany-Tenis Proboštov 0:1.
asistoval,neproměnil 6 penalt, 5x byl poháru (17.místo) v Dobrušce v utkání Dne 31. srpna 2017 oslaví 50. 
vyloučen a vsítil 9 vlastních branek. Louka Košťany -FK Dubnica nad Váhom narozeniny František ŽITŇANSKÝ. Za 
Debutoval 11.7.1992 v Luženicích u 1:0. košťanskou Louku odchytal šest utkání, 
Domažlic v Čerchov Cupu. Dne 22.srpna 2017 oslaví 35. vstřelil čtyři branky, na tři asistoval a 

Dne 16.srpna 2017 oslavil 40. narozeniny Štěpán DRŠKA.Za F.C. inkasoval 22 branek. Debutoval v 
narozeniny Pavel SRB.Za Louku Louku sehrál v sálovém a malém přátelském utkání v Domažlicích 
Košťany sehrál 41 utkání, vstřelil 10 fotbale 452 utkání, vsítil 165 branek,na 6.8.1989 v utkání Louka Košťany-RSC 
branek, na šest přihrál a jednou byl 137 přihrál,neproměnil pět penalt a Čerchov Domažlice 3:5.Kmenový 
vyloučen. Debutoval 25. 5. 1996  z az na m e na l  tř i  v lastní branky. První gólman SC Rozmetadlo Košťany,za nějž 
v Drahkov Cupu (1. místo) v Drahkově v utkání sehrál 24.8.1996 v Oseku O sehrál 255 utkání, vstřelil 12 branek,na 
utkání Louka Košťany - K+G Hvězda pohár Batalionu (4.místo) v utkání pět branek přihrál,udržel 38 čistých 
Teplice 1:0.V minulosti fotbalista Louka Košťany-Batlík Osek 0:4. kont,obdržel 833 branek, neproměnil 
Spartaku Arma Ústí nad Labem a jednu penaltu a dal jeden vlastní gól.Dne 30. srpna 2017 oslaví 50. 
fotbalový rozhodčí. narozeniny Zdeněk EGRT.V sálovém a    Oslavencům vše nejlepší přeje F.C. 

Dne 19.srpna 2017 oslavil 45. malém fotbale odehrál za F.C. Louku Louka Košťany ČOS
narozeniny Jaroslav NAVRÁTIL.Za F.C. celkem 341 utkání,vstřelil 271 branek,    S pozdravem Ladislav Navrátil.
Louku Košťany ČOS odehrál v sálovém na 259 branek asistoval, neproměnil 

Začátkem října oslaví první rok své zpestřilo řezbářské soustředění, které 
existence unikátní řezbářský kroužek, se konalo v Horní Světlé v Lužických 
který vznikl díky spolupráci pana Pavla horách.
Vrculy, města Košťany a základní školy. S výtvory z rukou školních dětí           
Pod vedením pana Vrculy v něm v mi- a Pavla Vrculy se můžete setkat po 
nulém roce celkem 11 dětí ve věku od celém městě. Pokud budete na 
11 do 15 let získalo základní dovednosti Kamenném pahorku čekat na autobus, 
v dřevořezbářství. můžete se posadit do křesla, které 

Co se děti během této doby naučily? jakoby zde zapomněl samotný 
Začínaly s tím, co znají z výtvarné Krakonoš. Při procházce uvnitř sídliště 
výchovy, tj. kreslením základní tvarů. v “okálech” vás budou zvídavě oku-
Poté přešly na modelování z hlíny, kovat dřevěné veverky, a setkáte se zde 
které jim umožnilo jejich představy i se psem dorážejícím na kočku. S dal-
zhmotnit v plastické podobě. Následně šími díly se pak setkáte v areálech 
si vyzkoušely nástroje, se kterými košťanské základní a košťanské mateř-
dřevořezbáři běžně pracují. Poté, co ské školy. 
absolvovali školení bezpečnosti práce, Co čeká řezbářský kroužek v tomto 
pustili se do práce se samotným roce? Na přelomu září a října opět 
materiálem. Jako první se setkají s hru- nábor nových účastníků. S ohledem na 
bým tvarem budoucího díla. Tento silovou náročnost kroužku bychom se 
polotovar jim umožnil seznámení s růz- rádi soustředili na starší děti starší 13ti 
nou úpravou povrchů. Žáci si na něm let, ale chtěli bychom zůstat otevření    
vyzkoušeli interiérovou i exteriérovou i pro bývalé deváťáky a tak uvítáme       
úpravu soch. Poté už je čekala plně i starší zájemce z řad středoškoláků.      
samostatná práce na jejich vlastních V rámci prodejny zahradní techniky 
dílech. Červotoč na Kamenném pahorku 

Košťanský řezbářský kroužek ale bychom rádi v letošním roce vybu-
není jen obyčejným odpoledním dovali plnohodnotný ateliér. V nejbližší 
kroužkem. V letošním roce se nám době budeme na vyvýšeném ostrohu   
podařilo výtěžkem z dražby našich děl u hřbitova společně s městem 
podpořit návrat těžce zraněného Jiřího instalovat speciální vyřezávanou 
Škuthana ze Světce do běžného života. lavičku, která vám zpříjemní výhled na 
Během roku se 6 žáků podívalo na práci jezero Barbora. V nespolední řadě nás 
nejlepších v oboru, když se zúčastnili čeká výlet do pohádky. Byli jsme 
MS v řezbářství v Saské Muldě. Další osloveni městem Bílina s žádostí o po-
žáci se zúčastnili největšího řezbář- moc při renovaci místního pohád-
ského setkání na českém území, které kového lesa.
se tradičně konalo ve Štokách na Mgr. Pavel Vondra
Havlíčkobrodsku. Závěr prázdnin vzniklo na základě

rozhovoru  s Pavlem Vrculou



Biháryových,  která vyplňovala účastnici paní Bohumile Lukáčové z KS 
krásnými melodiemi i čekání na Teplice, Českobratrská a Bohumíru 
výsledky. Krejčím z SDČR Hrob. Je na místě zmínit 

se o dalších místech v soutěži V soutěži jednotlivců, kategorie 
smíšených družstev: 4. KS Košťany II. ženy se na 1. místě umístila Olga 
(452 b.), 5. KS Košťany III. (429 b.), 6. Červená (92 bodů, SDČSR Hrob II.), 2. 
SDČR Hrob III. (420 b.), 7. KS Košťany IV. místo Zlata Hrdličková (85 b., KS 
(418 b.), 8. KS Dubí I. (415 b.), 9. KS Košťany II.), 3. místo Hedvika Opatrná 
Krupka I. (401 b.), 10. KS Krupka II. (396 (84 b., KS Košťany III.), 4. Hana Szaszová 
b.), 11. KS Dubí II, (394 b.), 12. KS (KS Košťany IV.), 5. Jarmila Sýkorová 
Teplice II. (388 b.), 13. SPCCH Teplice I. (SDČR Hrob I.) a 6. Otylka Ehmová (KS 
(361 b.), 14. KS Teplice I. (338 b.). Třetí Košťany III.). Závodnice na 3. a 4. místě 
družstvo SPCCH Teplice bylo z pořadí měly shodný počet 84 bodů a podle Na hřišti Sokola Košťany se v srpnu 
družstev vyřazeno, protože mělo pouze propozic soutěže o medailové pozici sešli senioři na 9. sportovní hry seniorů 
pět členů (podle propozic soutěže rozhodl věk závodnic.– Košťany 2017 v netradičních 
mohli být členové družstva hodnoceny disciplínách dvakrát. Hry, které se měly První místo v kategorii jednotlivců 
pouze v kategorii jednotlivců).konat v pátek 11. 8. musely být pro muži obsadil Petr Pavlíček (93 bodů, KS 

Sportovní hry seniorů – Košťany nepříznivé počasí přeloženy na 25. 8. Z Košťany II.), 2. místo Antoním Šulo 
2017 splnily své poslání i když možná původně přihlášených osmnácti šesti (89b., KS Koš-ťany I.), 3. místo Václav 
někteří účastníci očekávali lepší členných družstev z Bíliny, Dubí, Hrobu, Hora (87 b., SDČR  Hrob I.), 4. Jaroslav 
umístnění. Ale v na těchto hrách nešlo Krupky, Košťan a Teplic přijelo patnáct. Pleva (SDČR Hrob II.), 5. Bohumír Krejčí 
o velké sportovní výkony, šlo pře-Všichni, závodníci i pořadatelé, si kladli (SDČR Hrob III.) a 6. Jan Vojtek (KS 
devším o naplnění společenského otázku „Vydrží počasí?“ Předpověď Košťany). 
poslání, setkání přátel, popovídání si a počasí pro tento den tentokrát meteo- Soutěž smíšených družstev a tím i 
výměnu zkušeností z činnosti jednot-rologů vyšel a hry mohly být zahájeny. Pu-tovní pohár starosty města Košťany 
livých klubů. Na závěr bych chtěl Závodníky, zástupce měst a spon- vyhráli senioři z SDČR Hrob, I. družstvo, 
jménem organizátorů poděkovat všem zory přivítal hlavní rozhodčí, místo- s 471 body, 2. místo obsadilo II. 
těm bez jejichž pomoci a entuziazmu starosta města Ing. Zdeněk Zícha. Po družstvo SDČR Hrob (459 b.) a na 3. 
by se takto velká akce jen těžko mohla krátké zdravicí starosty města Košťany místě skončilo I. družstvo KS Košťany 
uskutečnit. Především Městu Košťany, Tomáše Svády, starosty města Hrob (453 b.).
sponzorům: Městu Hrob, Opravně PB Karla Hirsche a tajemníka MěÚ Dubí Kytice, diplomy, medaile a poháry lahví Košťany, Květinářství U pošty Mgr. Radka Kindla byly hry zahájeny. předávali oceněným místostarosta Košťany, SDH Košťany, pracovníkům Všichni se snažili dosáhnout co města Košťany Zbyněk Král, starosta VPP, členům KS Košťany a za catering nejlepších výkonů, k nimž jim města Dubí Ing. Petr Pípal a starosta restauraci Sokolovna Košťany. napomáhali nejen členové z družstva, města Hrob Karel Hirsch, kteří také 

Text a foto: František Pelzkrásné počasí, ale i skupina otce a syna předali diplom a pohár nejstarší 





Petra Paarová, matrikářka

Košťanský zpravodaj - Informační občasník
Vydává: Město Košťany, Teplická 297, 417 23 Košťany, IČ: 00266400. Povoleno Ministerstvem kultury ev.č. MK ČR E 19133

Redakční rada: Mgr. Pavel Vondra, František Pelz, Tomáš Sváda, Nataša Pucholtová, Josef Novotný, Ing. Přemysl Šoba, Jaroslav Trsek,         
Ing. Ladislav Novák, Ing. Zdeněk Zícha, Mgr. Josef Výtisk. Vychází v nákladu 1300 výtisků. Uzávěrka tohoto čísla 20. srpna 2017

Inzerce přijímá: MěÚ Košťany, pí. Renata Hegrová,  e-mail: hegrova@kostany.cz,  tel.: 417 568 183, fax: 417 568 027

Tisk a sazba: Tiskárna APELTISK - Petr Doubravský, Teplice, tel.: 603 875 584

Názory vydavatele se nemusí vždy shodovat s názory pisatelů. Došlé příspěvky vydáváme v neupravené podobě.

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY

FIRMA ČERVOTOČ – PAVEL VRCULA

KAMENNÝ PAHOREK 607

VÁS  ZVE Po-Pá : 8-17 h , So : 8-12 h , Ne – ZAVŘENO

  

  

  

   
   

  

Provádíme servis veškeré zahradní a lesní techniky 

PRODEJ ČESKÝCH - ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ v zastoupení společnosti  Seco GROUP a.s.

Prodáváme  - motorové pily - příslušenství k pilám ( řetězy, lišty ) 
- sekačky

- křovinořezy, vyžínače – příslušenství  ( struny, maziva ) 
- elektrocentrály
- nářadí do dílny

- postřikovače 

- fukary / vysavače listí 

- horizontální a vertikální štípačky 

- sněhové frézy

- podzimní hnojiva

 

        

  

 

     

S pozdravem Váš prodejní

dále provádíme  - frézování pařezů 

- rizikové kácení stromů

- technická podpora údržby zeleně 

také nabízíme - výrobu dřevěných soch na zakázku 

                            

-

     

individuální kurzy řezby motorovou pilou   
 

a servisní tým.
 

vrculapavel@seznam.cz   , telefon +420 602 431 510
http://servisopravyzahradnitechniky.webmium.com


