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Město Košťany letos zrealizovalo 
několik akcí. Ve Střelné na sídlišti již 
proběhla plynofikace bytových domů č.p.  
212-213 a 214-215. Věříme, že letošní 
zima prověří akci a občané budou kvitovat 
pohodlí a komfort centrálního vytápění. 
Další akce, která již probíhá, je dokončení 
výměny vchodových dveří na sídlišti, a to     
v levé části, kde nás všechny dost zaměst-
návaly staré dřevěné nefunkční dveře.

Další probíhající akcí je re-konstrukce 
chodníků, silnice na Ka-menném Pahorku 
a v ulici Smetanova. Dost nás brzdí 
probíhající re-konstrukce vodovodu ze 
strany SčVK, a.s., která má naplánovanou 
akci, a tak dochází k průnikům prací. 
Musíme čekat, nedá se nic dělat. Věřím, že 
všichni občané to pochopí. Bylo by hloupé 
a nesmyslné udělat nové chodníky a silnice 
a za 3 měsíce je nechat znovu rozkopat. 

Dále město netrpělivě očekává 
vypsání dotace na rekonstrukci chodníků a 
přechodů na silnicích III. třídy. Jedná se o 
úsek od kruhového objezdu na Kamenném 
Pahorku směrem na Jeníkov. Výše dotace 
by měla být 85 %. Bohužel je to také jedna 
z věcí, kterou nedokážeme ovlivnit 
a musíme počkat. Úspora kolem 500 tis. Kč 
je značná. 

Koncem května se začne realizovat 
akce dokončení kanalizace na Hampuši,    
v ulici K Zámku a ulici Zahradní.  Začneme 
výběrovým řízením, následovat bude 
realizace. Získali jsme obě dotace v 
celkové výši cca 6-7 mil. Kč. Věříme, že nyní 
již tuto akci nic neohrozí. Po vybudování 
kanalizace bude následovat nová komun-
ikace. Zejména obyvatelé Hampuše si ji 
zaslouží. 

(pokračování na str. 2)

Ve čtvrtek 15. března 2018 předal ředitelka mateřské školy v Košťanech, která 
pan starosta Tomáš Sváda dekrety   sv o u  p rací nejen pro školu, ale i pro město 
o čestném občanství města Košťany jako takové zanechala stopu svého 
třem výrazným osobnostem našeho působení v několika generacích košťan-
města. Čestné občanství je udělováno ských občanů. Posledním oceněním byl pan                    
l idem,  kteř í  se  mimořádným Dr. Ing. Štěpán Popovič, jedna z největších 
způsobem zasloužili o rozvoj a dobré osobností průmyslu devadesátých let          
jméno obce, ve které žijí či působí. a počátku milénia. Jako generální ředitel 

společnosti Sklo Union úspěšně provedl Prvním oceněným byl pan Fran-
firmu neklidným obdobím ekonomické tišek Pelz, popularizátor košťanské 
transformace a vytvořil ze společnosti historie, autor grafické identity 
Glaverbel jednoho z nejvyhledávanějších města, dlouholetý předseda redakční 
zaměstnavatelů Ústeckého kraje.  V letech rady Košťanského zpravodaje, 
1993 - 2000 byl  předsedou Svazu průmyslu pořadatel mnoha kulturních a spole-
a obchodu České republiky.čenských akcí. Druhou oceněnou byla 

paní Jarmila Novotná, dlouholetá Mgr. Pavel Vondra



(pokračování na str. 2) 
Dalším úspěchem bylo získání dotace na 

rekonstrukci objektu bývalého kina. V současné 
době se již připravuje zadávací dokumentace, 
jdeme soutěžit a stavět. Košťany si konečně 
zaslouží slušné prostory pro celou řadu akcí.  
Věřím, že lednový ples města bude již v novém.

Celkové investice do majetku obce se pro 
letošní rok budou pohybovat ve výši 20-30 mil. 
Kč. Snažíme se hospodařit i tak s přebytkem a 
neohrozit případný výpadek příjmů za státního 
rozpočtu. Myslíme si, že každý, kdo chce, tak tu 
odvedenou práci vidí. 

Dobrou zprávou na závěr je snad konečně 
vyřešený problém popílku na Kamenném 
Pahorku. Dostal jsem informaci ze stavebního 
úřadu z Duchcova, že majitel p. Ondo uzavřel 
smlouvu o dovozu a do prázdnin bude popílek 
pryč. Snad se to podaří. Dík patří hlavně 
úřednicím  v Duchcově. Věřím, že jste s naší prací 
v celku spokojeni. Pokud můžeme něco vylepšit 
zavolejte. Pokusíme se vám vyjít vstříc.

Na závěr mi dovolte popřát Vám všem 
krásně prožité léto, vydařenou dovolenou, 
dětem krásné, slunné a dlouhé prázdniny, které 
ať si patřičně užijí.

Tomáš Sváda, starosta města

1. června                                                  Dětský den
od 15:00                                    pořadatel: město Košťany
                                                    fotbalové hřiště TJ Sokol

15.června                
- 17.června

770. výročí první písemné zmínky o obci Valaliky 
                                                      a

                                         10. výročí uzavření smlouvy o spolupráci 
                                 mezi Košťany n. T., Valaliky (SR) a městem Košťany 

23.června                                         30. výročí FC Louka Košťany
od 14:00                                     zápas FC Louka vs. výběr Teplicka
                                                         pořadatel: FC Louka Košťany
                                                                Sokolovna Košťany

30. června                                               Woodstock Košťany
                                                   pořadatel: S. Červenec, město Košťany
                                                                Sokolovna Košťany

10. srpna                                        10. Sportovní hry Seniorů 
od 10:00                         Pořadatel: město Košťany a Klub seniorů Košťany
                                                          fotbalové hřiště TJ Sokol

7. a 8. září                                                      Rockový nářez
                                                   pořadatel: S. Červenec, město Košťany
                                                                      Sokolovna Košťany

14. - 16. září                                                 Košťanská pouť
                                                             pořadatel: město Košťany
                                                                 Komenského náměstí

V sobotu 9. dubna 2018 jsme v rámci různých auto moto přípravků a třeba  B e la no v é  z  M P  K oš ťany za zajištění pytlů     
celorepublikové akce Ukliďme Česko i azbestové střechy našli tolik náhradních a perfektní organizaci odvozu takového 
zorganizovali akci Ukliďme Střelnou dílů (několik nárazníků, světla, volant, (předem neplánovaného) množství odpa-
(podrobnosti byly zveřejněny na webu koberečky, okénka, anténu apod.), že du. Poděkování patří také městu Košťany    
Uklidmecesko.cz, v obchodě u paní Vac- bychom si mohli postavit nové auto. a Lesům ČR za podíl na zajištění pomůcek    
kové a na ZŠ v Košťanech). a odvozu odpadu.Za tři hodiny práce jsme nasbírali 

Sešlo se nás 10 dospělých a 8 dětí. neuvěřitelných 600 (slovy šestset!!!) Všichni doufáme, že se takto uklizené 
Třetina brigádníků přijela z Košťan, jeden    kilogramů odpadu (a to jsme se pohybovali okolí podaří udržet a les nebude opět 
z Teplic. Zda je to dost nebo málo, jen na kraji lesa a poté za garážemi), z toho zanesen metry a metry igelitu        a prostor 
vzhledem k počtu obyvatel sídliště, se nám asi 400 kg podařilo vytřídit jako za garážemi vším, co se již motoristům 
nechám na posouzení čtenářů. plasty. nehodí.

Naším cílem bylo uklidit alespoň část Chtěla bych moc poděkovat paní Evě Apeluji na všechny občany naší obce        
sídliště. Pro začátek jsme se rozhodli pro Hájkové s oběma syny, paní Gábině i našeho sídliště – nebuďme lhostejní ke 
místo, kde se u garáží vstupuje do lesa   F e r d o vé  s manželem a synem, paní svému okolí, k životnímu prostředí. 
a směrem k potoku. Poté jsme se přesunuli Winklerové se synem, paní Dvořákové, Připojte se k nám příští rok    a přijďte nám 
za garáže, neboť jsme zjistili, že tam paní Filipové s oběma syny, paní Košnarové pomoci udělat dobrou věc. Važme si 
prakticky vzniká černá skládka. Co se komu s vnukem Ríšou, Andrejce Klášterkové, společně toho, že žijeme v nádherném 
nehodí, odhodí do lesa. A tak jsme mimo Emičce Stracené a své rodině za obrovskou prostředí s přírodou v bezprostřední 
pet lahví, koberců, autobaterií, obalů od pomoc a nasazení při úklidu. Dále pak paní blízkosti.                            Darina Havlatová



V tradiční anketě Sportovec Teplic-ka za Mládež - jednotlivci: 1. Alex Král (FK Teplice, lehká atletika); 2.-6. Václav 
rok 2017, která se konala v úterý 13. února Teplice, fotbal); 4.-35. Michaela Malá, Novotný (F.C. Louka Košťany ČOS, sálový 
2018 v Krušnohorském di-vadle v Teplicích Jakub Malý, Vít Winkler, Martin Ficek fotbal+futsal fifa).
byli v nominaci opět sportovci z Košťan a (všichni SK Vzpírání Teplice+TJ Sokol Trenér: 1. Daniel Šmejkal (FK Teplice, 
Střelné. Košťany, vzpírání), Jan Kudráč (TJ Sokol fotbal); 2.-24. Jan Šaršoun (SDH Koš-ťany, 

Košťany, fotbal).Dospělí - jednotlivci: 1. David Vencl požární sport), Pavel Prokop (TJ Sokol 
(Teplice, hloubkové potápění); 11.-27. Mládež - kolektivy: 1. FK Teplice juniorka Košťany, fotbal), Pavel Sobotka (SK Vzpírání 
Nicol Kabelková (SK Vzpírání Teplice+TJ (fotbal); 4.-9. TJ Sokol Košťany dorost Teplice+TJ Sokol Košťany, vzpírání).
Sokol Košťany, vzpírání), Filip Kopecký (TJ (fotbal). Ladislav Navrátil
Sokol Košťany, fotbal). Veterán: 1. Rudolf Vorlíček (BK Běkodo 



krystalizovat FC Louka Košťany. K zalo- (1124 branek) a Vojtěch Kopta (825 
žení samotného klubu došlo v květnu branek). Nejlepšími nahrávači byli 
roku 1988. Zakládajícími členy se stali Tomáš Glöckner (740 nahrávek)             
Pavel Prokop, Josef Moučka, Ladislav a Vojtěch Kopta (731 asistencí). Nejvíce 
Navrátil, Petr Prokop, Pavel Čoček, Petr čistých kont vychytali Václav Heřmánek 
Čoček, Jaromír Izera, Václav Jungvirt, (131) a Roman Mach (105). Zvláštní 
Pavel Košnar, Martin Kogut, Vladimír postavení v pomyslné klubové síni 
Lostik, František Maier, Roman slávy mají Ivan Drška mladší a Petr 
Měchura, Vladimír Želinský a Milan Smutný, kteří byli v roce 2004 
Bauer. reprezentanty České republiky v sálové 

Klub se na svém počátku specia- kopané.
lizoval na sálovou kopanou a malou Od 14.9.1988 do 16.12.2017 
kopanou bral po dlouhou dobu jen jako pořádala FC Louka Košťany v sálovém   
doplňkový sport. Přesto nově vzniklý a malém fotbale celkem 141 turnajů   
klub uspořádal jako svůj první turnaj (Košťanský pohár, Košťanský pouťový 
první ročník “Pouťového poháru”  p o há r  ,P od z imní turnaj, Fluokov Cup, 
v malé kopané. Turnaj vyhrál Svéráz Memoriál Jaroslava Lostika, Memoriál 
Teplice, hráči Louky obsadili druhé Rudolfa Fikerleho staršího,Vánoční 
místo a jako třetí se umístili naši dnes turnaj Autoplošiny Prokop,Turnaj čtyř, 
již dlouholetí přátelé z RSC Čerchov Derby turnaj a Pouťový turnaj),ve 
Domažlice. kterých bylo odehráno 1821 utkání.

Své první mistrovské utkání jsme autor: Ladislav Navrátil
odehráli 14.7.1988 v hale učiliště redakční úprava: Pavel Vondra

 V letošním roce oslaví 30. výročí od Vodních staveb v Teplicích a soupeřem 
svého vzniku klub FC Louka Košťany, byli opět mistři Teplicka, klub Svéráz 
který naše město reprezentuje v sálové Teplice, kterému jsme podlehli 2:6.
a malé kopané. Skromné prvopočátky Za 30 let soutěží se klubu podařilo 
našeho klubu můžeme datovat už na dosáhnout několika zajímavých 
přelom 70. a 80. let minulého století, úspěchů. V sálovém fotbale se nám 
kdy jsme si  jako kluci“chodili zakopat” podař i lo  obsadit  5 .  místo  na 
na louku za školou. Naše amatérské mistrovství ČR v roce 2007 a 3. místo na 
snažení se začalo měnit v organi- mistrovství ČR v kategorii U40 v roce 
zovanou soutěž v průběhu roku 1986, 2009. V roce 2008 nám dokonce jen      
kdy se nám podařilo sehrát celkem   o  v lá s e k unikl evropský pohár vítězů 
9 přátelských utkání v malé kopané na poháru, když jsme si neuhlídali závěr 
hřišti v SAB. Kuriozitou je, že hned zápasu s vítězným Prostějovem. 
tento turnaj bychom mohli považovat Období mezi lety 2007 a 2010 bylo pro 
za náš první mezinárodní, jelikož náš klub zatím nejúspěšnějším.             
jedním ze soupeřících týmů byli hráči    V tomto období se nám dařilo 
z Vietnamu tehdy žijící na Kamenném pravidelně umísťovat na předních 
Pahorku. příčkách krajských soutěží (ligových      

Samotný klub FC Louka Košťany i pohárových). V roce 2008 se nám 
začal vznikat na přelomu let 1987  p o d ař ilo   vy b ojovat si právo soutěžit      
a 1988. V rámci zimní sezóny 1987- v celostátní lize, které jsme z finančních 
1988 se Pavlu Prokopovi podařilo důvodů odmítli. Za tuto dobu se našim 
vyjednat utkání v Teplicích proti fotbalistům podařilo vyhrát nespočet 
tehdejšímu vícemistru Teplicka a účast- turnajů.
níku Severočeské krajské extraligy, Závěrem bych velmi rád vyzdvihl 
Svérázu Teplice. Ačkoli jsme v utkání některé individuální statistiky.  Nejvíce 
celou dobu tahali za kratší konec a ze utkání v historii klubu odehráli Tomáš 
zápasu odešli s velmi krutou porážkou, Glöckner (1094) a Pavel Prokop (1069). 
z účastníků tohoto zápasu začala Nejlepšími střelci jsou Tomáš Glöckner 



Spolek Vzdělávání s radostí, z.s.  p o p rv é  s i  budeme i sami zajišťovat městu Košťany, budeme moci zakoupit 
i letos připravil pro děti celou řadu hudební večery. Celá řada z nás se totiž vybavení na nádhernou výpravu do 
lákavých aktivit. učí (v rámci našeho spolku) hrát na italských Dolomit a zdolávat ferratové 

V únoru, během jarních prázdnin, kytaru a už známe pěknou řádku cesty v jedné z nejkrásnějších oblastí 
jsme s navoskovanými běžkami písniček. Itálie. 
zdolávali běžecké tratě v našich Tím naše akce v květnu ale nekončí.  Pro velký zájem jsme rozšířili i letní 
Krušných horách. Jelikož počasí bylo Část z nás se ještě vydá do samého prázdninovou akci – letní tábor.             
přímo výstavní, prožili jsme nádherný středu Českého Švýcarska, kde na nás V pohádkovém prostředí, pod stanem, 
týden, zakončený olympijským čekají zážitky spojené s prozkou- u rybníka. Budeme cestovat Českým 
zápolením. máváním skalních hradů a vyhlídek.   Š vý carskem a poznávat malebná 

I březen skýtal úžasnou nabídku, V červnu se také chystáme do okolí zákoutí tohoto kraje. Pokud někteří       
tentokrát pro děti poněkud zdatnější. Jedlové, abychom spolu se ZŠ Košťany z Vás ještě nevědí, kam se svou    
Jednalo se totiž  o sjezdové lyžování   p o z nali krásná zákoutí Šluknovského ratolestí na prázdniny, můžete posílit 
v Itálii. Počasí se i tehdy na nás usmálo výběžku. Určitě nenecháme zahálet ani naše řady, máme ještě několik    
a my si užívali týden plný sluníčka  ř e ku ,   u ž  s e nemůžeme dočkat, až volných míst, stačí se podívat na 
a čerstvě napadaného sněhu. Vzhle- pádlem rozhrneme neposedné vlnky www.vzdelavanisradosti.cz.
dem k tomu, že jsme měli hotel přímo řeky Ohře. V červnu se nabízí ještě Díky městu Košťany budou moci 
na sjezdovce, ke spokojenosti už nic možnost vyrazit pod plachtami na děti vyrazit na běžky a další zajímavé 
nechybělo, .... ani pravá italská pizza. Jadran. Láká někoho moře, loď  a kc e  i  př íš tí  ro k . D ík y  p odpoře města 

Přichází květen a s ním naše a dobrodružství? Může se k nám přidat můžeme zakoupit tolik potřebné 
tradiční akce – cyklisťák. Jako každý rok a užít si moře trochu jinak. vybavení, které nám do této chvíle 
opět budeme prozkoumávat cestičky     A co prázdniny? My nezahálíme celou řadu akcí komplikovalo. Díky 
krušnohorských lesů. Na tuto akci se ani v této době. Červenec zahájíme moc.
všichni moc těšíme, každým rokem je opět cestou do slunné Itálie, která     Mgr. Jana Walterová
nás víc a víc a jsme prima parta. Letos skýtá neuvěřitelné možnosti. Díky 



Knihovna Košťany eviduje za Místo nich se můžeme těšit na větší Aktuální otevírací doba knihovny: 
loňský rok 625 návštěvníků. Od 1. 1. do výběr ve výměnném souboru. Přibyla Pondělí13:00 – 17:00
31. 12. 2017 bylo registrováno 57 nám také spousta nových knížek pro Úterý 13:00 – 17:00
čtenářů, z toho 22 dětí do 15 let. Počet děti. Přijďte knihovnu navštívit, budu Středa 13:00 – 17:00
nově registrovaných dětí nám pozvolna se těšit! Čtvrtek  9:00 – 11:30
roste každým rokem. Za loňský rok 

Pátek  ZAVŘENO
mírně poklesl počet výpůjček, kterých 
je evidováno 1057, z toho 1013 knih     
a 44 periodik. Nejvíce oblíbeným 
žánrem je jako již každoročně beletrie. 
Během roku se vypůjčilo 878 svazků 
těchto knih. Děti a mládež si vypůjčily 
celkem 102 ks knih pro děti. Naučné 
literatury si dospělí vypůjčili 33 ks a 
děti 3 ks. V měsíci dubnu proběhla 
revize stávajících knih knihovny a část 
již nevyhovujících knih byla vyřazena. 

Velký dík patří účastnicím 
tanečního kroužku DOMINO 
DANCE, které za Košťany v 
březnu 2018 vyhrály 3. místo v 
taneční soutěži Českolipský 
zvoneček 2018. 

V klubu DOMINO jsme 26. 
1. 2018 odstartovali přihlášky 
na letní pří-městské tábory, 
které jsou již zcela naplněny. 
1.6.2018 bude zahájeno 
přihlašování na kroužky pro 
rok 2018/2019,  tak mě 
neváhejte kontaktovat, pokud 
byste měli o nějaký zájmový 
útvar pro své dítě zájem. Od 
září  bude nově otevřen 
kroužek Šperkuj, šij a vyšívej 
pro děti ve věku od 8 do 15 let. 

Věřím, že si z nabídky 
vyberete        a budu se na Vás i 
Vaše děti těšit!

Každý měsíc se v prostorách klubu 
Domino koná také akce Pohledáři, kde se 
setkávají přátelé historie Košťan, Střelné    
a okolí. Pokud se o historii chcete 
dozvědět více nebo nám naopak máte co 
sdělit, rádi Vás uvidíme 9. 6. 2018   od 
10:00 hod.

        Ing. Lenka Bihary



Fotbalové jaro v TJ Sokol je výsledkovou Jednoduché to není ani s doros-tenci. pošlou do III. třídy.
houpačkou, kdy se naše solidní výkony mísí Mladší dorost se drží na 6. místě své Co nás čeká v létě? Již 7. června se opět 
s nekoukatelnými. Solidně rozjetá pod- soutěže. Jejich umístění by mohlo být zúčastníme mezinárodního turnaje ju-
zimní část juniorských soutěží nás naml- mnohem lepší. Jen potřebujeme poněkud niorských kategorií v italském Cessena-
sala, zatímco jarní část je pro nás v něk- zvětšit velikost fotbalové branky, jelikož ticu. O měsíc později odjíždíme na tradiční 
terých případech studenou sprchou. našim ostrostřelcům zatím i přes očividnou turnaj do polské Wroclavi, kde se představí 
Stálicí, která nám dělá radost i nyní je naše střeleckou snahu chybí ta správná omlazený dorostenecký tým a zároveň         
přípravka. Ta mladší válcuje své soupeře střelecká muška. Snaha nyní bohužel chybí s junior-skou kategorií se rozloučí mnozí 
rozdílem třídy a má již několik kol před starším dorostencům. Po podzimní části starší dorostenci. Na konci července se 
koncem zajištěno první místo ve své vedli krajskou soutěž o 9 bodů, ale velmi budou naše družstva připravovat na další 
soutěži. Podobně je na tom i starší pří- laxním přístupem svůj náskok j iž sezónu na již tradičním soustředění v Ji-
pravka, která si svou neporazitelnost také prohospodařili. Síla mužstva se bohužel řetíně pod Jedlovou.
udržela. V jarní části sezóny byl jediným, projeví hlavně v okamžiku, kdy se herně Čekají nás 2 náročné měsíce nabité 
který s naší přípravkou dokázal alespoň úplně nedaří. Přístup starších dorostenců událostmi. Doufáme, že naše družstva 
remizovat, tým Srbic. bohužel zatím spíše vypovídá o chuti užívat dotáhnou sezónu do úspěšného konce,      

si v době úspěchů. Přesto doufáme, že se O něco méně radosti nám přinášejí a těším se, že si budeme moci na závěr 
ještě zakousnou a vybojují zbývající zápasy.žákovské soutěže. Mladší žáci přes zimu sezóny vychutnat alespoň některé 

kompletně omladili svůj tým a přesto Podobné jsou výsledky mužského sportovní úspěchy našich týmů.
obhájili velmi hezké 5. místo v krajském družstva, které bylo na podzim ve  III. třídě autor: Pavel Prokop
přeboru. Starší žáci se ve své soutěži nezastavitelné, ale na jaře se trápí. Ze zatím redakční úprava: Pavel Vondra
propadli na poslední místo  a tak nás kvůli odehraných 5 zápasů 3x prohrál a předvádí 
pravidlům soutěže čeká baráž o setrvání v hru, která je pro oči diváka utrpením. 
krajském přeboru u obou družstev. Bohužel nás tyto výkony v příštím roce opět 

V březnu letošního roku  se v Ústí kde Pavel obsadil se svými plaveckými 
nad Labem konala anketa o nejlepšího kolegy druhé místo .
sportovce ústeckého okresu. Touto cestou bychom chtěli 

Pavel s dalšími třemi plavci poděkovat  Pavlovu sponzoru  KLIMA 
(dorostenecká plavecká štafeta) design s.r.o .
obsadil v kategorii kolektiv první místo. Pavel Sobotka ml.

V dubnu se konalo vyhlášení 
nejlepšího sportovce Ústeckého kraje , 

  Dne 11.května 2018 oslaví své 40. naro- odehrál celkem 554 utkání, vstřelil 25 Košťany ČOS sehrál celkem čtyři utkání, 
zeniny Pavel ČULÍK mladší. Za F.C. Louku branek,na 113 přihrál, neproměnil tři vstřelil dvě branky a jednou skóroval do 
sehrál v malém fotbale celkem 28 utkání, penalty, udržel 105 čistých kont, obdržel vlastní sítě. Debutoval 10.6.1990 v hale 
na tři branky asistoval, udržel jedno čisté 1009 branek,chytil 30 penalt,8x byl Sklotasu v Trnovanech v Letní lize Teplicka 
konto a inkasoval 19 branek. Debutoval  vyloučen a vsítil sedm vlastních branek. (4.místo) v utkání F.C. Louka Košťany-FK 
2.8.1997 v Dobrušském poháru v Dobrušce Debutoval 7.4.1996 v hale v Krupce v Lisec Nůžky Drahkov 5:2.
v utkání F.C. Louka Košťany-FK Dubnica nad Cupu (21.místo) v utkání F.C. Louka   Dne 15.srpna 2018 oslaví své 50. naro-
Váhom 1:0 (17.místo). Košťany-Stínadla Teplice 4:6. zeniny Pavel ŽITŇANSKÝ. Za F.C. Louku 
  Dne 18. června 2018 oslaví své 50. naroze-   Dne 21. července oslaví své 50.narozeniny sehrál devět utkání, vstřelil jednu branku      
niny Miroslav PÍCHA.Za F.C. Louku Košťany Miroslav DOUBEK.Za F.C. Louku Košťany a na dvě asistoval. Debutoval 21.9.1991      
ČOS odchytal v sálovém a malém fotbale ČOS sehrál 383 utkání, vsítil 86 branek,na v Křižanově ve Václavském turnaji (4.místo) 
24 utkání,udržel sedm čistých kont a inka- 97 asistoval,inkasoval 26 branek,chytil dvě v utkání F.C. Louka Košťany-FK Nůžky 
soval 48 branek. Debutoval 14.3.2010  p e na lt y, 4x  byl vyloučen a vstřelil čtyři Drahkov 1:0.Za Louku vybojoval 3. místo na 
v hale ve Vodňanech na Mistrovství České vlastní branky. Debutoval 4.4.1992 v hale Mistrovství České republiky U40 2010.
republiky v utkání F.C. Louka Košťany ČOS- ve Slaném ve Velikonočním poháru   Oslavencům srdečně blahopřeje F.C. 
Botafogo Srubec 4:6 (3.místo). (9.místo) v utkání F.C. Louka Košťany-Hrasl Louka Košťany ČOS

Slaný 2:12.  Dne 15.července 2018 oslaví své 
40.narozeniny Roman MACH. V sálovém       D n e  2. srpna 2018 oslaví své 50. naro- Ladislav Navrátil
a malém fotbale za F.C. Louku Košťany ČOS zeniny Ladislav KLEMBARA. Za F.C. Louku 
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… město zvedlo nájem za pronájem z výjezdové jednotky. V hasičské zbrojnici výběrové řízení bylo vypsáno, firma             
kurtů na sídlišti ve Střelné. NENÍ TO byla 25.4. 2018 provedena inventura a podpis smlouvy se projednal na 
PRAVDA. Stávající uživatel a správce pan majetku, dost věcí jsme při inventuře zastupitelstvu města dne 9.5.2018. Nic 
Richard Kopřiva (zastupitel za ODS)  n e do h le da li , s na d  s e  vše najde. Zbrojnice nebrání tomu, aby se vše letos zdárně 
s městem nemá žádnou nájemní smlouvu. byla mimo provoz 4 dny. Na pálení zrealizovalo. 
O kurty se stará z vlastní vůle. Město již čarodějnic 30. 4. 2018 bylo již vše funkční, …se bude stavět můstek u 3BD. JE TO 
dlouhodobě hledá nájemce, klub nebo jednotka hasičů normálně fungovala. PRAVDA. Město se snaží vycházet 
nějakého partnera, který by se o kurty Jeden z opozičních zastupitelů, který více občanům vstříc. Myšlenka můstku pro pěší 
oficiálně staral. V žádném případě jsme než rok nechodí na jednání zastupitelstva, k autobusovým zastávkám je poměrně 
nájem nezvedli, pan Kopřiva se o kurty si z toho samozřejmě udělal svou agitaci      stará. Trvalo nám dost dlouho získat 
stará zdarma, žádné nájemné po něm a „zaručené“ zprávy na TV Nova tomu stavební povolení. Letos o prázdninách by 
nechceme. pěkně naletěly. Co dodat, volby se blíží. se můstek s chodníkem měl zrealizovat. 

… město zavřelo hasičskou zbrojnici    …  v e  St ře lné letos neproběhne zateplení Věříme, že bude dobře sloužit, a že občané 
a zrušilo hasiče. NENÍ TO PRAVDA. Velitel 4 DB, akce bude přesunuta na příští rok.  to uvítají. 
pan Libor Klejna i jeho syn byli odvoláni    N E N Í  TO PRAVDA. Dotace jsme získali, Tomáš Sváda, starosta města


