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Dovolte mi, abych Vás nejprve 
přivítal do roku 2019 a popřál Vám 
všechno nejlepší a hodně zdraví.           
V posledním čísle Košťanského zpra-
vodaje jsem se poměrně podrobně 
zmiňoval o jednotlivých akcích na 
letošní rok, přesto jsou další 3 akce, 
které nám ještě přibyly. 

Jedná se o mimořádně důležitou 
investiční akci města společně s firmou 
Heva CZ, s.r.o. a firmou Efler. Město se 
po dlouhých letech dohodlo o vyřešení 
kamionové dopravy v Nerudově ulici     
a našlo společné řešení daného 
problému. Jezdit se bude zadem od 
firmy SIAG do areálu firmy HEVA CZ       
a těžká nákladní doprava konečně zmizí 
z Nerudovy ulice. To je mimořádně 
dobrá zpráva pro občany, kteří v dané 
lokalitě bydlí. Město připravuje pro-
jektovou dokumentaci a stavební 
povolení, stavět se začne hned poté. 
Věřím, že tuto změnu přivítá drtivá 
většina obyvatel a přispěje k lepšímu 
žití v Košťanech.

Druhou akcí, o které jsem se 
nezmiňoval, je zateplení bytového 
domu v ulici Za Obloukem. Jediný 
panelový dům v Košťanech je v neu-
těšeném stavu, a tak město přistoupilo 
k jeho revitalizaci a zařazení do plánu 
oprav již v letošním roce. Finanční 

(Pokračování na str. 2)

Pokud máte zájem zúčastnit se   Přihlášku naleznete na webu 
s Vaším miminkem slavnostního města v části “Formuláře ke stažení”. 
obřadu vítání občánků, přihlaste  P o dr ob nější informace vám sdělí 
se na matrice Městského úřadu matrikářka paní Paarová na te-
Košťany, případně na Městský úřad lefonních číslech 417 568 183 nebo 
Košťany pošlete přihlášku k vítání 417 568 477.
občánků. Petra Paarová

Naši nejmladší občánci se svými maminkami a 1. místostarosta pan Zbyněk Král. 

Fotografie z posledního přivítaní občánků ze dne 6. prosince 2018 

Na začátku února proběhl tradiční příští rok.
ples města Košťany. Každý rok se Více fotografií naleznete na 
potýkáme s velkým zájmem, i letos f a c e b o o k u  s k u p i n y  V o i c e .  
se přihlásilo přes 180 zájemců           (https://www.facebook.com/skupin
o vstupenky. Bohužel neumím vyho- avoice/).
vět všem, ale s novým prostorem Mgr. Pavel Vondra
bývalého kina, kde v současné době 
již připravujeme výběrové řízení, to 
bude určitě lepší.

P l e s  s e  
p o d l e  o h l a s ů  
povedl, tombola 
byla opět bohatá 
a „veselé“ sou-
těže pro účast-
níky nám vyplňo-
valy přestávky. 
Věříme, že se 
každý dobře bavil 
a že se už těší na 



(Pokračování ze str. 1)
prostředky bude čerpat ze svého 
rozpočtu, případně z rezervy, kterou si 
město za posledních 5 let vytvořilo.       
V žádném případě si nebudeme muset 
vzít úvěr, jak jsem se doslechl. 

Poslední novinkou je oprava fasády 
radnice. Je to již delší dobu ostuda 
města. Chtěli jsme nejprve vyřešit ty 
nejpalčivější opravy ve městě, než 
přistoupíme k opravě radnice, ale déle 
čekat také nemůžeme. Chybí značná 
část oplechování, parapety atd. Stavba 
dost degraduje a je potřeba ji konečně 
opravit. Přece jenom se jedná o his-
torickou budovu, která by měla město 
reprezentovat, a ne dělat ostudu.

Samozřejmě připravujeme i další 
drobné akce, rozšíření programu na 
kulturních akcích města atd. Celkový 
objem investic by měl přesáhnout         
30 mil Kč. Většinu akcí bude město krýt   
z dotací a tím šetřit prostředky města.

Další poměrně důležitou informací je 
ukončené řízení o odebrání dotace ve 
výši 3,3 mil. Kč. Město v roce 2006 
vážným způsobem chybovalo při 
výstavbě bytů na Sídlišti ve Střelné č.p. 
217. Hrozilo vrácení dotace a 100% po-
kuty k tomu. Naštěstí daný správní delikt 
se 1.1.2017 promlčel a město vyvázlo 
bez  6,6 mil. Kč vratky. No, bylo to o fous.

Věřím, že „všechny“ tyto zprávy 
můžeme považovat za dobré a máme 
více času na práci ve prospěch města      
a Vás všech občanů. 

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

Tomáš Sváda, starosta města

Město Koštany v posledních letech nem Košťan s platným trvalým poby-
se snaží motivovat širokou veřejnost, tem. S jednotlivými benefity-výhodami 
aby se staly občany města Košťany   se  m  ůž e te  seznámit níže, s případnými 
s trvalým pobytem, a těm co již jsou, dotazy se můžete obrátit na paní 
nabízí již po několik let různé benefity- Běhounkovou tel.: 417 568 183.
výhody. Výhody tedy může čerpat Tomáš Sváda, starosta města
samozřejmě jenom ten, kdo je obča-

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

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

Zatím zrušen – dotace na dopravu 
seniorů převzal stát - ČR

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

z ceny vstupného
Schváleno-stále platí

Příspěvek mládeži do 20 let na celoroční 
sportovní a kulturní činnost – pohyblivá 

částka cca 4.900,- Kč/sportovec/rok- 
alokace pro r. 2019 800. 000,- Kč

Schváleno-stále platí

Upuštění od poplatku za svoz 
komunálního odpadu pro všechny 

občany Košťan – max. výše cca 1000,- 
Kč/osoba/rok

Schváleno-stále platí

Bezplatný svoz tříděného odpadu 
duo-nádoby Schváleno-stále platí

Příspěvek na mimořádnou kulturní a 
sportovní akci celková alokace pro rok 

2019 100. 000,- Kč
Schváleno-stále platí

Příspěvek na opravu sportovišť celková 
alokace pro rok 2019 100. 000,- Kč Schváleno-stále platí

Volné lístky do bazénu v Altenbergu  Schváleno-stále platí

Volné lístky do lázní v Teplicích  Prověřujeme-připravuje se

I v letošním roce nás v Košťanech minulého roku nás v Košťanech žilo Náš první letošní občánek se 
mírně přibylo, zatímco v lednu 3127, v letošním roce je nás o 17 více. narodil 5. ledna.

Město Košťany celkem z toho muži z toho ženy

Počet obyvatel  3144  1568 1576

Počet přihlášených /od 01.01.2018 do 31.12.2018/ 158 65 93

Počet odhlášených 136 77 59

Počet narozených dětí 25 9 16

Počet zemřelých 30 16 14

Pobyt v rámci obce Košťan změnilo občanů 64



Věkové složení obce přibližně Díky tomu, že se k nám v posledních roku 2000 menší, než jaký je vidět         
odpovídá celostátnímu průměru. letech přistěhovalo více rodin s dětmi, v celostátním měřítku.

je pokles dětí narozených kolem       

Pohlaví 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 + Celkem

ŽENY 100 219 217 197 299 188 199 113 37 7 1576

MUŽI 84 223 217 214 304 189 195 111  29 2 1568

CELKEM 184 442 434 411 603 377 394 224 66 9 3144

Porovnání věkového složení obyvatel města s věkovým složením celé České republiky.  (Zdroj ČSÚ)

Petra Paarová, matrikářka
Mgr. Pavel Vondra

Jednoho únorového 
d n e ,  by lo  h l íd ce  MP 
oznámeno, že po Košťanech 
jede auto, které řídí dítě. 
Hlídka MP popsané auto za 
pomoci „majáků“ vyhledala  
a zastavila. Na místě řidiče 
seděl 11  letý kluk, na místě 
spolujezdce jeho otec. 

„Velmi hodný“ otec 
hlídce sdělil, že chtěl, aby si

 syn zkusil řízení auta a že mu vozidlo půjčil jen na kousek 
cesty. Touto “dobrotivostí” se otec vystavil nebezpečí občany 
města a sám se vystavil nebezpečí postihu počínaje zaplacení 
veškeré škody na osobách či majetku a konče odnětím 
svobody (např. obecné ohrožení, těžká újma na zdraví atd.) 

Přestupek hlídka sepsala a s veškerými důkazy poslala       
k dořešení na MgM Teplice.

Bc. Miroslav Zástěra

Město Košťany děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě       
a samotném průběhu vánočních trhů. Obzvláště děkujeme 
všem dětským účastníkům a jejich pedagogickém 
doprovodu. Svými představeními jste vykouzlili výbornou 
atmosféru.

Mgr. Pavel Vondra



Změna v programu vyhrazena.

Měsíc Termín Název akce a místo konání

leden 1.ledna
od 18:00

54. Novoroční maškarní běh
pořadatel: Sokolovna Košťany

únor 1.února
od 20:00

Reprezentační ples města Košťany
pořadatel: město Košťany

Klub hasičů

6. února Redakční rada KZ 1/2019

15. února
od 20:00

Reprezentační ples školy
pořadatel: Základní škola Košťany

Klub hasičů

březen začátek března Vychází KZ 1 / 2019

8.března
od 17:00

Maškarní ples ve škole
pořadatel: město Košťany a ZŠ Košťany

tělocvična ZŠ Košťany

28. března
od 16:00

Stardance 2019 (14. ročník) 
akademie pro rodiče

pořadatel: Základní škola Košťany
tělocvična ZŠ Košťany

duben 3. - 4. dubna 
14:00 - 17:00

Zápis do Základní školy v Košťanech

26. dubna
od 15:00

Pálení čarodějnic
pořadatel: město Košťany
fotbalové hřiště TJ Sokol

květen 6.května Redakční rada KZ 2/2019

2. května
8:30 - 11:30

Zápis do Mateřské školy Motýlek Košťany - Střelná

3. května
8:30 - 11.30

Zápis do Mateřské školy Košťany

9. května
od 10:00

Vítání občánků (jarní termín)

konec května Vychází KZ 2 / 2019

květen / červen bude stanoveno Týden dětských radostí  (letos Valaliky)

červen 1. června
od 15:00

Dětský den
pořadatel: město Košťany
fotbalové hřiště TJ Sokol

1. června 625 let první písemné zmínky o obci Košťany
25 let od povýšení Košťan na město

bude stanoveno 10. mezinárodní setkání Košťanců v Košťanech nad Turcom, SR

28. června Slavnostní předávání vysvědčení absolventům základní školy
Městský úřad Košťany

28. června Woodstock Košťany
pořadatel: S. Červenec, město Košťany

Sokolovna Košťany

Pokračování na str. 5



Měsíc Termín Název akce a místo konání

červenec bude stanoveno Setkání se seniory s hudbou
pořadatel: město Košťany

Klub hasičů Košťany

srpen 10. - 20. srpna
od 10:00

11. ročník Sportovní hry seniorů 
Pořadatel: město Košťany a Klub seniorů Košťany

fotbalové hřiště TJ Sokol

21. srpna Redakční rada KZ 3/2019

září 2. září 2019 Slavnostní zahájení školního roku 2019 / 2020

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

Sokolovna Košťany

12.září Vychází KZ 3 / 2018

20. - 22. září Košťanská pouť
pořadatel: město Košťany

Komenského náměstí

listopad 20. listopadu Redakční rada KZ 4/2019

prosinec 5. 12. 2019
17:00

Mikulášská ve škole
pořadatel:město Košťany a Základní škola Košťany

tělocvična Základní školy Košťany

polovina prosince Vychází KZ 4 / 2018

21. prosince Vánoční trhy
pořadatel: město Košťany

Komenského náměstí

Pokračování ze str. 4

Mateřská škola Košťany 29. dubna v čase od 9:00 do 16:00   ?  v y p ln ě nou žádost o přijetí dítěte      
v budově Mateřské školy Motýlek k předškolnímu vzdělávání a po-Pátek 3. května 2019 od 8:30 do 11:30 
Košťany – Střelná. Ke stažení ji depsanou oběma rodičihodin.
naleznete na webových stránkách                                                                                Žádost si můžete vyzvednout od 29. 
www.msmotylek.me.cz nebo na I. Brabcová, dubna v čase od 9:00 do 16:00 v bu-
stránkách Města Košťany.dově Mateřské školy Košťany. Ke ředitelka Mateřské školy Košťany
S sebou přineste:stažení ji naleznete na webových 

stránkách www.mskostany.cz nebo na ? rodný list dítěte
stránkách Města Košťany. ? platný občanský průkaz zákonného 
Mateřská škola Motýlek  Košťany – zástupce
Střelná ? potvrzení od lékaře o zdravotní 
Čtvrtek 2. května 2019 od 8:30 do způsobilosti dítěte a řádném 
11:30 hodin. očkování dle očkovacího kalendáře
Žádost si můžete vyzvednout od         



Nepříznivé počasí využíváme k návštěvám místní knihovny.                                                                           Ivana Brabcová

 Ivana BrabcováSněhuláky stavíme nejen ze sněhu.

I v letošním roce se zúčastníme přehlídky mateřských škol s názvem Mateřinka 2019, který proběhne 14. 3. 2019                        

v Krušnohorském divadle v Teplicích.                                                                                                                             Ivana Brabcová



     Máme tady nový rok, tak se pojďme - I letos se chystáme brázdit svahy zdolávat jednodušší ferratové cesty. 
ohlédnout, co krásného jsme společně sjezdovek. Místo běžek nasadíme Opět díky našemu úřadu můžeme 
prožili koncem roku loňského a také co lyže nebo snowboardy a vyrazíme zapůjčit toto vybavení. Nádherný 
všechno nás čeká letos : zažít trochu adrenalinu. Vzhledem týden, plný impozantních výhledů, 

ke sněhovým podmínkám u nás otevírá dveře další komnaty                - Na podzim jsme, díky krásnému 
zvažujeme, že bychom se letos k sebepoznání.počasí, zvládli ještě sjíždět Ohři. 
vypravili na Klínovec. Tato akce Vyráželi jsme tentokrát z Lokte         
probíhá mimo prázdniny, ale kdyby a užili si peřejnatější tok řeky. 
se k nám chtěl někdo přidat, určitě 

- V říjnu proběhl cyklisťák na by se to dalo zařídit :-).
Moldavě, opět v krásném počasí. 

- V květnu se chystáme na tradiční Na Moldavské Šatlavě nám vyšli 
cyklisťák, opět využíváme naše maximálně vstříc, a tak i díky 
kopečky. Náš rádius se postupně Markétce a Michalovi jsme zažili 
zvětšuje, ale to neznamená, že by     další super akci.
s námi nemohli jet mladší školáci. 

-   Hodně zajímavý byl pobyt na Gran Jsme prima parta, na pomalejší děti -Canarii, který jsme uskutečnili všichni rádi počkají. Popřípadě 
začátkem listopadu. Přidaly se          volíme trasy tak, abychom přihlédli 
k nám i děti, které nebyly členy ke zdatnosti dětí.
spolku (dnes již jsou :-) a zažily          
s námi neskutečná dobrodružství. 
Zakusili jsme chuť Atlantiku, Zvažujete-li přihlásit své dítko, 
surfovali na vlnách, řádili v aqua- můžete  se  podívat  na  v ideo-         
parku, svezli se na velbloudech, záznamy předešlých akcí na webu: 
zahrabávali se v písečných dunách. h t t p : / / v z d e l a v a n i s r a d o s t i . c z /          
Asi nejpůsobivější byla návštěva nebo  na  naší  fb  stránce: 
Palmitos Parku, kde jsme, mimo https://www.facebook.com/vzdelava V polovině července zahajujeme 
jiné, shlédli vystoupení delfínů. nisradosti/ naši poslední akci školního roku        
Někteří z nás se s těmito přítulnými - Letos nás opět čeká víkendový a tou je tábor (ve dvou turnusech). 
a hravými tvory mohli nejen pobyt na některé z našich řek Tentokrát s sebou vezmeme i kola, 
pomazlit, ale i zažít chvilky ve víru (květen nebo červen dle počasí). počítáme samozřejmě i s koupáním, 
jejich dovádění. Buď ještě jednou splujeme Ohři        neboť táboříme v malebném 

z Lokte, abychom uspokojil i  prostředí u potoka s rybníkem. 
zájemce, kteří to loni nestihli, nebo 

Plán akcí na rok 2019
zvažujeme Ploučnici a podstoupíme 

Možná Vás překvapí, na co všechno - Sportovní odpoledne každý pátek – plavbu „divočinou“ .
se mohou Vaše děti přihlásit. náplň dle podmínek – běžky, lezecká 

- Ozývají se nám prosebné hlasy, 
stěna, kola … Podrobný rozpis najdete na      abychom opět vyrazili na moře. 

n a š i c h  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h :  - Zimní radovánky na běžkách s po- Plavba na plachetnici je úžasný 
www.vzdelavanisradosti.cz,  zde bytem na Bystřické boudě. Během zážitek a leckdo by rád zažil 
naleznete i přihlášky, které stačí jen jarních prázdnin si budeme užívat šplouchání vln, plácání plachet         
vyplnit a odeslat.sněhu tady u nás v Krušných horách a honbu za pirátským pokladem. 

v Novém Městě a na Moldavě. Díky Pokud i Vy patříte k dobrodruhům, Mgr. Jana Walterová
košťanskému úřadu, můžeme kteří by rádi dopřáli svým dětem 
zapůjčit vybavení tomu, kdo vlastní tuto netradiční školu v přírodě, stačí 
nemá. Každoročně s námi i úplní málo a můžete vyplout :-) ,  
začátečníci objevují kouzlo „běž- plánujeme v červnu.
kování“ a nás moc těší, že jim 

- Prázdninami nekončíme, hned první 
můžeme rozšířit obzory o tento 

týden balíme ferratové sety               
krásný sport.

a chystáme se do italských Dolomit 



Naučili jsme se běžkovat

Užili jsme si exotiky na Kanárských ostrovech - Grand Canaria

V létě jsme se utábořili v Českém Švýcarsku

Projeli jsme Krušné hory na kolech

Na Jadranu se z nás stali zkušení mořští vlci

Naučili jsme se pádlovat na Ohři

V Itálii jsme si zajezdili na sjezdovkách



Dne 3.listopadu 2018 pořádala ŘEHLOVICE  4:4 (0:2); (Kobra Řehlovice) – 8 branek; 
košťanská Louka ve sportovní hale PRISON TEPLICE – KOBRA ŘEHLOVICE  Nejlepší nahrávač: Vojtěch KOPTA; (F.C. 
Topav v Novosedlicích 1.ročník turnaje 2:4 (1:2); Louka Košťany ČOS) - 7nahrávek; 
v sálovém  fotbale-futsale MEMORIAL F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – PRISON Nejstarší hráč: Roman VELC  (Prison 
CUP – VZPOMÍNKOVÝ TURNAJ, který je TEPLICE  4:1 (3:0); Teplice) – ročník 1963.
věnován hráčům a funkcionářům F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – KOBRA 
Louky,  kteří už nejsou mezi námi.   ŘE H L O V IC E  5:3 (3:2);   Ladislav Navrátil
Z původně avizovaných čtrnácti týmů PRISON TEPLICE – KOBRA ŘEHLOVICE  
nakonec zbyly tři – pořadatel F.C. Louka 1:5 (0:4)
Košťany ČOS, Kobra Řehlovice (dálniční   
policie) a Prison Teplice (vězeňská  Pořadí: 
služba). Hrálo se každý            s každým 1. F.C.Louka Košťany ČOS 3 1 0 16:910
dvakrát. 2.  Kobra Řehlovice    2  1  1   16:12    7               

Arbitři soutěže byli Vojtěch Kopta   3 .  Prison Teplice          0  0  4     5:16     0 
z Košťan,Josef Bubela a František 
Tvrdík z Duchcova a Roman Velc z Dubí. Nejlepší brankář: Daniel LAUF (Prison 

Teplice); 
F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – PRISON Nejlepší hráč: Jaroslav POPELKA (Kobra 
TEPLICE  3:1 (2:0); Řehlovice); 
F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – KOBRA Nejlepší střelec: František TVRDÍK 

LK SLOVAN KOŠŤANY, z. s. sportovní klub 
 

Dovolte mi, abych Vás pozval do Lyžařského klubu LK Slovan Košťany. Naší prioritou je 
sportovní činnost mládeže s důrazem na běžecké lyžování. V letních měsících běháme, 
jezdíme na horských kolech, pořádáme soustředění na raftech a lodích. 
Tréninky jsou v úterý, čtvrtek od 17.00 -18.00 hod. v tělocvičně ve Střelné, v sobotu, neděli od 
10.00-12.30 hod. na horách (vše v závislosti na věku dítěte), dále pořádáme 4-6 soustředění 
v létě i v zimě. 
 
 
 
 
 
 

 
„Myslíme si, že prostor má dostat každý, a proto naši sportovci 
ve věku od 6-10 let dostávají lyže, vázání a hole od našeho 
klubu. Rodiče mají minimální náklady, a proto lyžovat, 
sportovat a závodit může u nás opravdu každý.“ 

Přijďte mezi nás, v současné době u nás sportuje již 20 dětí ve 
věku od 6 do13 let. 

 
Tomáš Sváda, předseda klubu LK Slovan Košťany  



Dne 22.prosince 2018 se ve SOBĚDRUHY  3:1 (0:1);  TJ SOKOL 
sportovní hale Topav v Novosedlicích KOŠŤANY „A“ - FC PEJSEK PRAHA  3:2 Finálová skupina (1.-4.místo):
konal 22.ročník Vánočního turnaje  ( 2: 1) ; F C  LO UKA KOŠŤANY  – FLUOKOV 1. Contra Team Hrob    3  0  0   11:4   9 
v sálovém  fotbale-futsale,který založil SOBĚDRUHY  3:1 (1:1); PRISON 2. TJ Sokol Košťany „A“  1 1  1     9:6   4 
v roce 1997 hráč a předseda FC Louka TEPLICE – FC PEJSEK PRAHA  4:2 (1:2);  3. FC Louka Košťany   1    1    1    9:7   4
Košťany  Pavel Prokop. CONTRA TEAM HROB – BOMBY K TYČI 

4. Prison Teplice          0    0    3  2:14  0KOŠŤANY  7:3 (2:0)  Hrála se kvalitní sálovka,bylo vidět 
Skupina útěchy (5.-7.místo): vynikající výkony hráčů a gólmanů   Z á kl ad n í s kupina A:  
5. Fluokov Sobědruhy    2  0  0  10:5  6a fair-play hra.Arbitrem soutěže byl 1. Contra Team Hrob  3   0   0   13:5   9 
6. Bomby k tyči Košťany 1 0  1    9:7   3Emil Škopár z Teplic,který odpískal 2. FC Louka Košťany    2   0   1     9:4   6

všech patnáct utkání. Ze soutěže se 7. FC Pejsek Praha           0 0  2   8:15  03. Fluokov Sobědruhy 1   0   2     5:7   3
omluvila Bum Bum Tequila Ráj Košťany. 

4. Bomby k tyči Košťany  0  0 3  4:15  0 Hrálo se ve dvou kvalifikačních 
Nejlepší brankář: Lukáš KOUBA (Contra  Základní skupina B:   skupinách,první dva ze skupin 
Team Hrob); Nejlepší hráč: Martin 1. TJ Sokol Košťany „A“   2  0   0  7:2   6                                     postoupili do finálové skupiny a třetí se 
VRBA (Contra Team Hrob); Nejlepší 2. Prison Teplice               1  0  1  4:6   3                                     čtvrtým ze skupin  hráli skupinu útěchy. 
střelec: Bohumil JAHODÁŘ (FC Pejsek 3. FC Pejsek Praha            0  0  2  4:7   0Výsledky ze skupin vzájemných zápasů 
Praha) a Ondřej ZIMA (Contra Team byly započítávány. CONTRA TEAM HROB – TJ SOKOL Hrob) – 7 branek; Nejlepší nahrávač: 

KOŠŤANY „A“  3:2 (1:0); FLUOKOV  Základní skupiny: Martin VRBA (Contra Team Hrob) – 7 
SOBĚDRUHY – FC PEJSEK PRAHA  7:4 FC LOUKA KOŠŤANY  – CONTRA TEAM nahrávek; Cena rozhodčího: Emil 
(2:2); FC LOUKA KOŠŤANY  – PRISON HROB  1:3 (1:2); BOMBY K TYČI ŠKOPÁR (Teplice) – nejvíce odpís-
TEPLICE  5:1 (1:1); BOMBY K TYČI KOŠŤANY – FLUOKOV SOBĚDRUHY  1:3 kaných utkání v soutěžích FC Louka 
KOŠŤANY – FC PEJSEK PRAHA  8:4 (3:0); (1:0);  TJ SOKOL KOŠŤANY „A“ - PRISON Košťany 1988-2018  -   296 utkání.
CONTRA TEAM HROB – PRISON TEPLICE  4:0 (2:0);  FC LOUKA KOŠŤANY  
TEPLICE  5:1 (3:1);  FC LOUKA KOŠŤANY  – BOMBY K TYČI KOŠŤANY  5:0 (3:0);  

 Ladislav Navrátil– TJ SOKOL KOŠŤANY „A“  3:3 (1:2).CONTRA TEAM HROB – FLUOKOV 

F.C. Louka Košťany ČOS.
Horní řada zleva: Pavel Prokop, Petr Smutný, Lukáš Jungmann, 
Josef Bubela, Jan Benedikt. Dole zleva Vojtěch Kopta,Pavel 
Jungmann, Dan Mataše, Miroslav Prokop, Ladislav Navrátil.

  Dne 22.prosince 2018 obdržel rozhodčí Emil ŠKOPÁR       
z Teplic po Vánočním turnaji v sálovém fotbale-futsale  
diplom a uznání za nejvíce odpískaných zápasů v soutěžích 
F.C. Louka Košťany ČOS v sálovém fotbalu a  malém fotbalu 
(futsal fifa) v letech 1988-2018. 

Odpískal celkem 296 utkání a udělil 84 žlutých, dvě 
modré a 26 červených karet a přesvědčivě vede pořadí 
rozhodčích. Debutoval 23. srpna 1998 v turnaji malého 
fotbalu Fluokov  Cup.  

Za Emilem Škopárem následují  2. Miloš Weisser (Osek) – 
209 utkání; 3. Jiří Petráček (Teplice) – 165;  4. Petr Kucík (Ústí 
nad Labem) – 155; 5. Jan Nestmann (Košťany) – 106 utkání. 
Celkem v soutěžích F.C. Louka  Košťany ČOS v letech 1988-
2018 rozhodovalo 80 rozhodčích.

  Ladislav Navrátil 



Dne 8. dubna 2019 oslaví své  v é m   fo tb ale v hale Sokolovny který hostoval za týmy z Košťan – F.C. 
50. narozeniny Václav JUNGVIRT, Proboštov (5. místo) v utkání Louka- Louku a SC Rozmetadlo. Za F.C. Louku 
zakládající hráč F.C. Louka Košťany ČOS, Semtex Teplice 2:4. Košťany ČOS sehrál celkem deset 
který za oddíl sehrál v sálovém              utkání, vstřelil tři branky. Debutoval     Dne 15. dubna 2019 oslaví své            
a malém fotbale celkem 204 utkání, 9. 8. 1989 v přátelské utkání Louka-RSC 55. narozeniny Pavel KOŠNAR, zaklá-
vstřelil 47 branek. Debutoval 11. 2. Čerchov Domažlice 8:4.dající člen oddílu, který za F.C. Louku 
1989 v hale Sklotasu Olympia Teplice    Košťany ČOS celkem odehrál 29 utkání, Dne 23. dubna 2019 oslaví své            
v Turnaji Stínadel (5.místo) v utkání vstřelil dvě branky. Debutoval 14. 7. 50. narozeniny Roman MĚCHURA, 
Louka-SSM Velemín 1:4. 1988 v prvním historickém utkání zakládající člen oddílu sehrál za F.C. 

Dne 14. dubna 2019 oslaví své  L o u ky  v  h al e  V S T eplice v zápase Louka- Louku 27 utkání. Debutoval 14. 7. 1988 
55. narozeniny Vilém MAIER. Za F.C. Svéráz Teplice 2:6. v prvním utkání historie oddílu v sálo-
Louku Košťany ČOS sehrál 135 utkání, vém fotbale v hale VS Teplice v utkání Dne 23 .dubna 2019 oslaví své      
vstřelil 51 branek. Debutoval 24. 3. Louka-Svéráz Teplice 2:6.55. narozeniny Karel STRÁDAL, 
1991 ve Velikonočním poháru  v sálo- futsalista RSC Čerchov Domažlice,  Ladislav Navrátil

Vážení rodiče, · Občanský průkaz jednoho z rodičů přímo v mateřské škole, ostatní     
vyplní dotazník i žádost přímo               ve středu 3.4. a ve čtvrtek 4. 4. 2019 · Rodný list dítěte
u zápisu, případně je možné pří-    bude od 14:00 do 17:00 probíhat zápis · Kartičku pojištěnce dítěte
slušné dokumenty stáhnout na do 1. ročníku  základní školy na školní · Případně další dokumenty: např. z 
www.zskostany.cz.rok 2019/2020. pedagogicko-psychologické poradny, 
Na obou tiskopisech jsou nutné K zápisu s sebou prosím přineste: od lékaře apod.
podpisy obou rodičů.· Žádost o přijetí Předškoláci z MŠ Střelná a MŠ 

Mgr. Jana Lichtenbergová· Dotazník pro rodiče  Košťany si budou moci Žádost o přijetí                
a Dotazník pro rodiče vyzvednout 

Město Košťany chce touto cestou zveřejnit vaše významné výročí, Košťany. Občany, kterých se tato výročí 

popřát našim občanům k jejich pošlete (nebo doneste) prosím svůj týkají, budeme obesílat.

narozeninám. Pokud si přejete souhlas na matriku Městského úřadu Petra Paarová
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Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

Operační  program Doprava projektů. Přímo v Ústeckém kraji pak zvýšení traťové rychlosti, zkrácení 
2014–2020 (OPD2), který navazuje na bylo realizováno 57 projektů, díky nimž cestovních dob a zvýšení bezpečnosti 
O p e r a č n í  p r o g r a m  D o p r a v a  se postavilo nebo zrekonstruovalo přes dopravy. Mezi významné silniční 
2007–2013 (OPD1), představuje 40 km silnic a dálnic a více než 32 km projekty v Ústeckém kraji patří 
nejvýznamnější zdroj prostředků pro železnic. například D6 Lubenec – obchvat, který 
f inancování  výstavby dopravní  odvede tranzitní dopravu ze stávající V rámci OPD2 dojde v Ústeckém 
infrastruktury v České republice             silnice I/6 mimo intravilán obce kraji  například k rekonstrukci                  
v období 2014–2020. Lubenec, čímž dojde ke zvýšení a modernizaci vybraných tratí, např. 

plynulosti a bezpečnosti provozu           Prostřednictvím OPD1 bylo v České Louny – Lovosice, jejichž hlavním cílem 
a zlepšení životního prostředí v obci.republice podpořeno celkem 417 je zkvalitnění železniční dopravy, 

D7 Sulec – obchvat Silnice I 15 Most

Silnice I 13 Komořany - Most


