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Město Košťany za poslední 
desítky let ušlo dlouhou cestu. 
Cestu trnitou, náročnou, ale záro-
veň cestu, za kterou se nemusí 
stydět. Každý občan, který v Koš-
ťanech delší dobu žije si musel 
všimnout výrazných změn. Myslím 
si, že nemá smysl popisovat 
všechny akce, opravy, výstavby 
nových domů a další věci, které 
Košťany zásadně změnily, přetvořily 
a vylepšily. Kdo chce, tak je vidí.     
Co určitě stojí za zmínku je pár dat     
z historie, neboť jak říká klasik:   
„kdo nezná minulost,  nemá 
budoucnost“.

Začátky vzniku malé vísky Koš-
ťany sahají až do roku 1394, kde se 
objevila první písemná zmínka. Bylo 
to právě v druhé Duchcovské knize, 
první bohužel byla zničena za 
husitských válek. Kdo ví, možná by 
první písemná zmínka sahala ještě 
dále do historie. Celá tato oblast se 
totiž začala osídlovat již o několik 
století  dříve. Původně se jednalo o 
malou zemědělskou vesnici bez 
průmyslového vlivu. Celá řada 
příběhů, jak se Košťany měnily se 
můžeme dočíst v řadě písemností 
jako jsou např. staré košťanské 
kroniky  Frant iška  „L iberté“  
Cajthamla a Františka Klímy. Jsou to 
mimořádně zajímavé příběhy lidí, 
kteří svými osudy utvářeli naše 
město.

Původní slovanská ves patřila            
k rýzmburskému (oseckému) 
panství Hrabišiců. Od roku 1398 až 
do roku 1495 měla celou řadu 
majitelů. Roku 1495 se majiteli vsi 
stali bílinští Lobkowiczové, kteří zde 
vystavěli lovecký zámeček a po 
určitou dobu zde sídlila správa lesů. 
V roce 1850 se víska Košťany 
osamostatnila. K politické obci 

(Pokračování na str.3) 
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Město Koštany se v posledních řádnou radost. Věříme, že i u široké 
letech snaží zaměřovat nejen na opravy veřejnosti probudíme zájem o tuto 
města, ale také cílí na řadu ekologických problematiku a pomůžeme malou 
projektů. Jedním z nich je uhnízdění měrou ke zlepšení životního prostředí 
ptactva na katastru města. Soukromá kolem nás. Ještě jednou děkujeme 
firma Efler, s.r.o. a její majitel Pavel Efler firmě Efler, s.r.o. a panu P. Eflerovi za 
věnoval městu přes 30 různých ptačích poskytnutý dar.
budek, které jeho firma vyrobila. Budky Tomáš Sváda, starosta
p u t o v a l y  d o  o b o u  
mateřských škol i na 
Základní školu v Košťa-
nech. Děti je natírají pří-
rodní ekologickou bar-
vou, aby déle vydržely      
a společně s pracovníky 
města je budou umis-
ťovat po celém katastru. 
Pro příští rok je tak při-
pravena třicítka nových 
hnízdišť pro sýkorky, 
špačky, strnady a další 
druhy. Děti z tohoto 
projektu mají mimo-

Termín Název akce a místo konání

1. června Den města Košťany
dětský den, den otevřených dveří

více informací na straně 4

7. června 

od 10:00

11. Sportovní hry seniorů
krajské kolo sportovních her

hřiště TJ Sokol Košťany
více informací na straně 14

28. června Woodstock Košťany
Sokolovna Košťany

7. září Rockový nářez
Sokolovna Košťany

Děti z mateřských škol natírají ptačí budky



Město Košťany se v minulosti tašky mnozí z vás oblíbí. Výhodou jsou popelnice vysype na plachtu a dojde   
rozhodlo významnou měrou zlepšit nízké pořizovací náklady, v domác- k přetřídění. O skutečnosti se provede 
nakládání s odpadem ve svém nosti zaberou jen minimální prostor. záznam a majitel popelnice bude 
katastru a zlepšit tak prostředí ve Když vynesu odpad, tašku zabalím, upozorněn, aby si příště dal větší 
kterém žijeme. Vybudovali jsme jdu na nákup nebo do práce a neřeším pozor. Pokud by někdo opakovaně 
sběrný dvůr, likvidujeme černé kam s odpadkovým košem. Tašky si netřídil, může mu být udělena 
skládky, účastníme se akce „Ukliďme budou moci občané zakoupit na MěÚ pokuta. To věřím, že se ale nestane. 
Česko“ a mimo jiné také zavádíme v Košťanech od června u paní Závěrem, mi snad už jenom 
místa pro třídění odpadu, zejména na Hegrové. dovolte konstatovat, co je normální, 
sklo, plast a papír včetně tzv. „duo Jak je to s financováním u odpadů občas se nám to vytrácí. Normální je 
nádob“. Největší problémem v sou- do budoucna? EU a vláda připravuje nevozit bioodpad ze zahrádky 
+časnosti je bohužel netečnost implementaci směrnice o nakládání s sousedovi kousek za plot do lesa. 
některých obyvatel, kteří nemají odpady, kde se do budoucna Normální je třídit odpad a snažit se 
snahu třídit. Můžeme samozřejmě VÝRAZNĚ zvedne poplatek za uložení snižovat tuny směsného odpadu (a to 
hledat celou řadu důvodů, proč něco 1 tuny komunálního (netříděného i přesto, že soused to nedělá). 
nejde, ale měli bychom hledat hlavně odpadu). Snaha EU bude zdražit Normální je chovat se k životnímu 
způsoby, jak to půjde. poplatek natolik, aby bylo levnější prostředí slušně a šetrně. Naše 

Jaké jsou hlavní nešvary? Někde odpad pálit ve speciálních spa- chování totiž hlavně formuje naše 
chybí velké nádoby na třídění lovnách. V současné době stojí 1 tuna děti a ukazuje jim, jak se mají či 
odpadu. Město je již objednalo a v komunálního odpadu 500,- Kč, v plá- nemají chovat. Je smutné, když malý 
průběhu 2-3 měsíců budou doplněny, nu je zvýšit cenu až na 2200,- Kč za chlapec jede se svým otcem / dědou 
dodá je společnost Ekokom, a.s. To tunu. To výrazně zasáhne rozpočty do lesa a tam společně vyhazují 
však neznamená, že se nemusí třídit. měst a pokud nebudeme schopni odpad ze zahrádky.
Musí! Je to povinnost ze zákona. efektivně a správně třídit, budou se Děkuji Vám, že se přidáte a spo-
Všichni občané s trvalým pobytem v muset občané na likvidaci odpadu lečně budeme apelovat na naše okolí, 
Košťanech mají „popelnice zdarma“ a zase začít podílet. Třiďme! Poplatek aby se zlepšilo a chovalo se normálně. 
za vytříděný odpad dostáváme peníze se může vyšplhat až na 1500,- Kč na V příštím čísle košťanského zpra-
zpět. Pro město Košťany jsou to obyvatele a rok. To nikdo nechce. vodaje Vám přineseme několik čísel    
stovky tisíc korun ročně. Může to být Největším problémem třídění je totiž a porovnání, jak si na tom naše město 
ale výrazně lepší.  Musíme si  lidská lenost a nějakou tu výmluvu si k (nevalně) stojí v porovnání s okolními 
uvědomit, že tuny komunálního lenosti vždycky každý najde. obcemi a městy.
odpadu, které přetřídíme, nejdou na Jsou některé sankce? Ano. Pokud Tomáš Sváda, starosta
skládku. Neplatíme za ně poplatek, občan ukládá například do směsného 
ještě  dokonce  pen íze  za  ně  (černého) kontejneru suť, pet láhve, 
dostaneme. Je to tedy dvojí úspora! papír, atd, jedná se z pohledu zákona    
Musíme je ale přetřídit a dát je do o tzv. zakládání černé skládky. Je to 
nádob na třídění odpadu. Jinak za ně podobné jako vyhodit pneumatiku do 
peníze nedostaneme. lesa, nebo tam vozit větve z vlastní 

Dalším problémem je mít či nemít zahrádky, vyvážet tam trávu atd. 
doma 3-4 odpadkové koše. Město ve Pokuta se může ve správním řízení 
spolupráci se společností Ekokom, vyšplhat až na 20.000,- Kč. Město 
a.s. připravuje distribuci speciálních chystá namátkovou kontrolu, jak 
tašek na tříděný odpad. Každý občan občané ukládají odpad do směsných 
si může zakoupit pevné, omyvatelné kontejnerů. Při svozu se obsah
tašky na papír, sklo a plast. K dis-pozici 
budou dvě velikosti. Velikost A „velká“ 
- 35 cm šířka x 50 cm výška x 26 cm 
hloubka, objem 40 litrů; cena by měla 
být cca 34,90 Kč bez DPH (tj. 42,30,- Kč 
včetně DPH) /za všechny tři tašky. 
Velikost B „malá“ - 25 cm šířka x 40 cm 
výška x 25 cm hloubka, objem 20 litrů; 
cena by měla být cca 31,90 Kč bez 
DPH (tj. 38,60,- Kč včetně DPH) / za 
všechny tři tašky. Věříme, že si tyto 

Tašky na tříděný odpad ve větší velikosti



(Pokračování ze str.1) Město bylo ze dvou stran odtěžováno první polistopadová starostka paní 
(doly Otakar, Karel, Barbora a Lobkovic) Blanka Trsková. Košťany tehdy patřily osada Grund-
a těžba postoupila až do samotného mühlen (Mlýny, do r. 1928), Střelná (do Dnešní Košťany se od dob první 
centra přímo k náměstí. Celá řada r. 1856), Mstišov (do r. 1873) a Cuk- zemědělské vísky změnily k nepoznání. 
budov, měšťanských domů, i tzv. mantl (Pozorka, do r. 1877). Jeden z Je to již 625 let. Je to také 25 let           
německá škola byly nenávratně ztra-největších vlivů na vývoj našeho města od povýšení na město. Košťany si to-    
ceny. Počet obyvatel klesl až na 2500. měla  b ez p o chyby  p rů mys lová  to významné jubileum připomenou         
Přesto se zde zachovala řada revoluce. Byla to doba, kdy se výrazně 1. 6. 2019 před Základní školou v Koš-
architektonicky velmi hodnotných začal rozvíjet průmysl a ze-mědělství ťanech na oslavách města. Dovolte mi, 
budov (škola, úřad) a historicky výz-ustupovalo do pozadí. Nej-většímu abych Vás, občany Košťan, jménem 
namných, zpravidla již památkově rozvoji se těšilo sklářství, textilní svým i jménem všech zastupitelů 
chráněných, např. areál Lobkovického odvětví, ale také uhelné dobývání. To pozval na příjemné posezení, na 
zámečku.poznamenalo Košťany nejvíce, bohužel koncert, ohňostroj a na další akce, 

negativně. Košťany také sváděly svůj V 2. polovině 20. století začala které se budou při příležitosti výročí 
vnitřní boj s po-němčováním, a to vznikat, rozvíjet se také celá řada firem, města konat. Přejme našemu městu 
zejména na přelomu 18. a 19. století. některé bohužel také zanikly a skončily. klidný rozvoj, dlouhý život a nám všem 
Po první světové válce a vzniku Mezi ty nejznámější patřily Osram, klidné žití.
samostatného státu to vypadalo Sklárna Eliška, Konstruktiva, Bonex, 
nadějně. V roce 1925 byla v Košťanech Osan, Chemopharma, a jedna z posled-
otevřena první velká česká škola ních skláren známá pod názvem Tom-
(máme ji tu dodnes) a rozvoj Košťan šík. Jejím uzavřením v roce 1995 
pokračoval mílovými kroky. Počet skončila slavná etapa košťanského 
obyvatel prudce rostl a vyšplhal se až sklářství, která proslavila Košťany po 
přes 7 tis. obyvatel. Druhá světová celém světě.
válka zasadila Košťanům další ránu, Město Košťany se v historii něko-
bohužel ne poslední. V 50. a 60. letech likrát pokoušelo získat statut města. 
minulého století Košťany neblaze Povedlo se to ale až v roce 1994, kdy 
poznamenala povrchová těžba uhlí. slavnostně jmenovací dekret převzala 

Tomáš Sváda, starosta

V sobotu 13. dubna 2019 se usku- pneumatiky. Dva majitelé/nájemci lenkovi, Křížovi s p. Svatuškou, Hrdlič-
tečnil druhý ročník akce Ukliďme Česko garáží si vyměnili střechu a okapy a sta- kovi s p. Sanitrikem, p. Navrátilová          
– Ukliďme Střelnou. rou lepenku a zrezlé okapy prostě jen a p. Milada se psem Leonem. Děkuji 

tak pohodili do lesa. také městu Košťany, které zařídilo Dostavilo se 14 dospělých, 13 dětí        
odvoz odpadu.  V poslední řadě bych a teenagerů a 1 pes. Není to moc, Pod domy vedle školky, kde vede 
ráda poděkovala také ačkoliv jsme vyvěsili pozvánky na šesti cestička k domu Za obloukem, jsme 

místech v Sídlišti, na webových strán- zaznamenali vznikající černou skládku, 
kách i na Facebooku, přesto je to více kterou jsme nahlásili městu Košťany.
než loni a z toho jsme měli všichni Darina Havlatová s rodinouStejně jako loni bych chtěla apelovat 
radost. na všechny obyvatele a návštěvníky 

Rozdělili jsme se do několika skupin    Sídliště – nebuďme lhostejní! Starejme 
a každá začala pracovat na jiném místě. se o přírodu a prostředí, ve kterém 
Během tří hodin jsme nasbírali desítky žijeme a vychováváme naše děti.
pytlů, plných nejrůznějšího odpadu. Jako vždy musím zmínit účastníky 
Mimo všudypřítomných plastů a igelitů akce, kterým patří velký dík – Hájkovi, 
letos vedly i různé koberce, lina nebo Ferdovi, Stracených, Biháryovi, Ze-

majiteli obchodu           
v Sídlišti za poskytnutí pytlů na odpad 
zdarma.

Menší či větší úklidy proběhly na která se vydala na úklid ve Střelné při 
začátku dubna hned na několika odpolední cestě s kočárkem.
místech v Košťanech. Již v sobotu          Druhou stránkou věci je, že tyto úklidy 
6. dubna jsme  se sešli v rámci menší bychom nemuseli pořádat, pokud 
akce přímo v Košťanech. Při menší bychom si naši přírodu předtím sami 
sousedské akci se nám podařilo odpadem nezaneřádili. Buďme odpo-
nasbírat celkem 8 pytlů převážně vědnější k prostředí, ve kterém žijeme.
plastového odpadu z okolí Sviního                          Mgr. Pavel Vondrapotoka jen z úseku od ulice 8. května 
k propojce k Rakouským domům. 
Potěšila také rodina Klennerova, 





Koncem druhého dubnového týdne mnělo méně známou tvorbu H. Ch. posilněnou i stezky pro odvážlivce 
proběhla ve školní družině košťanské Andersena a také trávilo čas nad všichni zvládli skvěle a troufám si 
základní školy známá a mezi dětmi knihami nakladatelství Albatros, které tvrdit, že se již těší na další ročník 2020.
oblíbená akce Noc s Andersenem. letos slaví sedmdesáté narozeniny.
Třicet žáků ve věku od prvního do Veškeré aktivity včetně pohádkové 
čtvrtého ročníku si tentokrát připo- cesty za pokladem, opékání vuřtíků na 

Mgr. Ester Machářková

Návštěva Letiště Václava Havla zajímali o specifickou práci hasičů           
nabízí ohromující podívanou. Než i záchranářů na hlavním českém letišti. 
vstoupíte do neveřejného prostoru Tou největší a dechberoucí podívanou 
terminálu 3, seznámíte se s přísnými bylo přistání obřího letadla společnosti 
bezpečnostními opatřeními. Terminál Emirates na přistávací dráze téměř       
3 je určen pro cestující s jejich v naší blízkosti. Byl to gigantický a dvou-
soukromými letadly nebo pro skupiny patrový „fešák“.
cestujících – tzv. VIP třídy. Pozorně Letiště Václava Havla pro nás 
jsme naslouchali p. průvodkyni, která připravilo nevšední zážitky z míst, kam 
nám osvětlila, jak funguje provoz běžní cestující letící za vůněmi dálek – 
letiště, dráhový systém nebo odba- jen tak nemohou.
vování letadel. Jen z několika metrů Žáci 2. stupně, 5.B, 
jsme viděli různé typy letadel od 

pí. uč. Kedjuchová, Šlincovámnoha leteckých společností. V nej-
modernější hasičské stanici jsme se 

Na přelomu měsíců března a nejdůležitější! velké mýdlové bubliny. Odvážní 
dubna vyrazili žáci naší školy za zážitky vyzkoušeli účinky gyroskopu. Ty z nás, Kromě paní učitelek měli děti na 
do Jiřetína pod Jedlovou. Letošní škola se slabším žaludkem, uchvátila starost (a radost) také vychovatelé v 
v přírodě se odvíjela v tématu Star zejména interaktivní fontána.čele s hlavním hrdinou Hvězdných 
Wars a úvodní znělku od Johna válek. Všichni byli velice příjemní a A co výuka? No, řekněme, že každý 
W i l l i a m s e  s e  a s i  n i ko m u  z e  neúnavní jak při hledání ztracených z nás se ve škole v přírodě něco naučil. 
zúčastněných ještě dlouho nevyžene z kusů oblečení, tak při rozdávání A ť  u ž  t ý m o v é  s p o l u p r á c i ,  
hlavy. druhých večeří hladovým krkům. zapamatování si pravidel hry či 

Ačkoliv byla v některých částech Samozřejmostí byla také výroba triček upomenutí si na svou adresu pro 
naší republiky stále ještě zima (a na a vymýšlení tanců na tematické písně napsání nějakého toho pohledu nebo 
Jedlové dokonce i sníh), nás přivítalo (hymny), které se ke konci pobytu dopisu.
sluníčko. Na opalovací krém to sice naučil snad už úplně každý. Sečteno a podtrženo, letošní škola 
nebylo, ale teplo se nás neochvějně V programu byly kromě her také v přírodě dopadla opět velice úspěšně 
drželo celý týden. Nejspíš jako odměna dvě velké diskotéky a celodenní výlet a už se všichni těšíme na příští rok. 
za skvělé chování a výborné sportovní do iQ LANDIA v Liberci. A jak se říká, Takže Jediové a Sithové, přešívejte 
a taneční výsledky v probíhajících bavili se nejen děti, ale také dospělí. kostýmy, příští rok vyjíždíme do 
soutěžích, kterým leckdo zprvu N a v š t í v i l i  j s m e  p l a n e t á r i u m ,  Bradavic!
nerozuměl, ale nakonec si je všichni předpověděli počasí a uzavřeli se do Mgr. Nikola Kubáňová
užili a hlavně se zasmáli. Což je 



Ještě před půl osmou sraz  t ro c h u  děsilo, to letos, o něco 
u školy („Máte všechno?“) a poté starší a moudřejší, zvládali na 
rychlá cesta autobusem na  je d ni čk u .  
ZŠ Edisonova. Chvilka učení         Během plaveckého výcviku se 
v družině („Kde máš bačkory?“)    děti seznámily se základními 
a honem na bazén, nebo nám plaveckými styly, jako je znak, 
někdo tu vodu vypustí. Netr- kraul a prsa. Také zkoušeli plavání 
pělivé převlečení do plavek         pod vodou a skok do neznámé 
a škrtící gumové čepice („Já vody či nečekaný pád do hloubky 
nemám ručník!“) a už nedočkavě v oděvu. Každá výuka byla pro 
přešlapujeme před bazénem. Po žáky něčím novým a leckdy byla 
hodině a půl zpátky do šaten        potřeba velká odvaha a od-
s drkotáním zubů, ale šťastní. hodlání, aby se vše podařilo tak, 
Rychle umýt a začíná šichta paní jak má.
učitelce, která tančí mezi fény Od základů, jako je dýchání do 
(„Učesat a támhle k tomu vody, však uplynula dlouhá doba 
fénu!“), hřebeny („Vystřídat!“)     a dnes už většina žáků zvládá 
a gumičkami („Kdo je hotový, všechny tři  výše zmíněné 
fénuje ostatní!“). Poslední plavecké styly, jak se říká „levou 
(třicáté páté) ohlédnutí po zadní“. A pokud snad něco nešlo 
něčem zapomenutém a už na výbornou, mají celý život na 
běžíme na autobus. Dnešní pilování svých dovedností. 
plavání jsme opět perfektně Ačkoliv většina výuky probíhala   
zvládli! v období, kdy nám jazyky při-

Naši třeťáci mají za sebou mrzaly k zábradlí, odhodlané       
poslední plavání a hrdě tak a natěšené třeťáky to neod-
mohou předat štafetu druhým radilo. Chvilka učení v družinách 
třídám, které ještě většina lekcí a pak už hurá do bazénu. 
čeká. Od prvních „krůčků“ do Přejeme druháčkům hodně 
bazénu uplynuly už téměř dva štěstí při výuce plavání!
roky a spousta žáků se za tu dobu Mgr. Nikola Kubáňová
ohromně zlepšila. Co je první rok 



Čarodějnice

Dílničky ke dni matek

Městská policie v MŠ

Jaro v lese

Pozorování pulců

Příprava budek
Karneval



Také v letošním roce se naše mateřská Krušnohorském divadle. Tentokrát s 

škola zúčastnila festivalu mateřských vystoupením „Tanec sněhových 

škol Mateřinka 2019 v teplickém vloček“.

Velkým zážitkem pro všechny byla 

projekce sférického kina.

Nejprve nám v herně vyrostl obrovský 

stan, který zabral celou místnost. 

Uvnitř jsme si pohodlně lehli a začalo 

promítání.

Oslavili jsme Den Země

Poslední dubnový den se na školní 
zahradu slétly čarodějnice ze všech 
koutů Košťan. Žáci mateřské školy si 
společně se svými rodiči užili soutěžní 
odpoledne, v různých kouzelnických 
disciplínách.

Ivana Brabcová,
ředitelka Mateřské školy Košťany



Dne 19. května 2019 oslaví své   11   čistých kont, obdržel 61 branek, oddílu v sálovém fotbale v hale 
50. narozeniny Antonín FILIP. Za FC chytil jednu penaltu, 28x byl vyloučen VSTepliceLouka-Svéráz Teplice 2:6. Za 
Louku Košťany odehrál v sálovém a ma- a vstřelil osm vlastních branek. Louku vybojoval 4.místo Letní liga 
lém fotbale celkem 242 utkání, vstřelil Debutoval 12.10.1996. Teplicka 1990. Zástupce vedoucího 
59 branek,na 59 asistoval a vsítil pět Dne 6. července 2019 oslaví své   Louky 1988-1990. 
v l a s t n í c h  b r a n e k .  D e b u t o v a l  55. narozeniny Vladimír LOSTIK. Dne 17. července 2019 oslaví své 
30.5.1993. Zakládající člen FC Louka Košťany 55. narozeniny Stanislav ČERVENEC.  

Dne 27.června 2019 oslaví své  s eh rá l za klub v sálovém a malém Za oddíl sehrál 340 utkání, vstřelil       
40. narozeniny Oldřich NÁPRAVNÍK. Za fotbale 257 utkání,vstřelil 33 branek, 46 gólů, na 49 branek přihrál, 
košťanskou Louku sehrál celkem 691 na 49 branek přihrál,3x byl vyloučen   n e proměnil čtyři penalty a 5x byl 
utkání, vstřelil 66 branek, na 97 branek a vstřelil osm vlastních branek. vyloučen. Debutoval 27.5.1995.
přihrál, neproměnil sedm penalt, 2x Debutoval 14.7.1988. Dne 17.srpna 2019 oslaví své       
byl vyloučen a vsítil tři vlastní branky.  Dne 13.července 2019 oslaví své 35. narozeniny Robert MACH. Za 
Debutoval 27.5.1995.  50. narozeniny Jaromír IZERA. košťanskou Louku sehrál celkem      

Dne 1.července 2019 oslaví své  Z a kládající člen oddílu sehrál celkem 111 utkání, vstřelil pět branek, na       
40. narozeniny Tomáš GLÖCKNER. Za 122 utkání, vstřelil 50 branek, na 53 18 přihrál, neproměnil dvě penalty, 
FC Louku Košťany sehrál v sálovém   b ra n e k přihrál, neproměnil jednu udržel 11 čistých kont, obdržel 364 
a malém fotbale celkem 1109 utkání, penaltu, inkasoval 15 branek a vstřelil branek, chytil osm penalt a jednou byl 
vstřelil 1134 branek, přihrál na 747 jednu vlastní branku. Debutoval vyloučen.  Debutoval 26.12.2010.
branek, neproměnil 21 penalt, udržel 14.7.1988 v prvním historickém utkání Ladislav Navrátil

Od začátku tohoto roku se náš tým Vysokém Mýtě, odkud jsme přivezli 
zúčastnil tří soutěží, ze kterých jsme si jednu zlatou, deset stříbrných a dvě 
přivezli krásných třicet devět medailí. bronzové medaile. Našimi nejúspěš-
Jako první byl Národní pohár v Lo- nějšími žáky jsou Navrátilová Kateřina, 
vosicích, kde jsme získali dvě zlaté, osm Štraicherová Lucie, Záblocký Milan, 
stříbrných a pět bronzových medailí. Herzina Patrik, Kučera David a Veselá 
Poté následovalo první kolo Ligy Natálie. Košťanští kickboxeři patří mezi 
kickboxu dětí a mládeže v Kralupech čtyři nejlepší kluby v Republice.
nad Vltavou, kde jsme stáli jede-  Doufáme, že se nám bude dařit         
náctkrát na stupních vítězů (pět i nadále. 
zlatých, tři stříbrné a tři bronzové Trenér Štraicher
medaile). A nakonec Národní pohár ve 



Knihovna Košťany eviduje za loňský literatury si dospělí vypůjčili 46 ks. ve Střelné. Společně jsme si přečetli 
rok 669 návštěvníků. Od 1. 1. do 31. 12. Minulý rok se do knihovny nakoupilo několik pohádek a říkanek a děti si 
2018 bylo registrováno 50 čtenářů,  1 0 8   no vých knih pro děti i dospělé   p ro h l íd l i spoustu knížek, leporel            
z toho 11 dětí do 15 let. Za loňský rok a tento rok budeme nakupovat nové a časopisů, které máme v knihovně      
mírně poklesl počet výpůjček, kterých knihy také. Budu proto moc ráda za k dispozici. Věřím, že se dětem 
je evidováno rovných 1000, z toho 971 vaše případné tipy na koupi nových návštěva líbila a tímto bych chtěla do 
knih a 29 periodik. Nejvíce oblíbeným knih, jelikož mají sloužit přímo vám, knihovny pozvat všechny občany 
žánrem je jako každoročně beletrie. občanům města Košťany. Košťan, kteří mají chuť si nějakou 
Během roku se vypůjčilo 863 svazků pěknou knížku přečíst, případně využít Městskou knihovnu každý rok 
těchto knih. Děti a mládež si vypůjčily počítač, který je v knihovně také            navštěvuje MŠ Košťany a letos poprvé k 
celkem 62 ks knih pro děti a naučné k dispozici.Přijďte, budu se na vás těšit! nám zavítali také dětičky z MŠ Motýlek 

V klubu DOMINO jsme 25. 1. 2019 
odstartovali přihlášky na letní 
příměstské tábory, které byly velice 
rychle zaplněny. 

3 . 6 . 2 0 1 8  b u d e  z a h á j e n o  
přihlašování na kroužky pro školní rok 
2019/2020, tak mě neváhejte 
kontaktovat, pokud by jste měli            
o nějaký zájmový útvar pro své dítě 
zájem. Pro velký zájem bude od září 
nově otevřen hudebně-pohybový 
kroužek Motýlci II.. 

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

Kroužek Roční úplata Den a čas Pro věkovou 
kategorii

Ateliér šikulové a šikulky 600 Kč / 310 Kč permice Po 15:00 - 16:00 od 6 do 15 let

Barvínek a barvička 600 Kč / 310 Kč permice Po 16:00 - 17:00 od 3 do 6 let

Motýlci I. 500 Kč / 260 Kč permice Út 15:00 - 16:00 od 5 do 8 let

Motýlci II. 500 Kč / 260 Kč permice Út 16:00 - 17:00 od 3 do 6 let

Šperkuj, šij a vyšívej 600 Kč / 310 Kč permice St 14:00 - 15:00 od 8 do 15 let

Zábavná angličtina - začátečníci 490 Kč / 250 Kč permice St 15:00 - 16:30 od 3 do 8 let

Zábavná angličtina - pokročilí 490 Kč / 250 Kč permice St 16:30 - 17:30 od 4 do 9 let

Legorobotika I. 0 Kč Út 17:00 - 18:00 od 6 let

Legorobotika II. 510 Kč ČT 16:30 - 18:00 od 6 let

Trosečníci 500 Kč / 70 Kč vstup Pá 17:00 - So 8:00 od 6 do 15 let



Se zájmovým útvarem Trosečník hledem, vyrobili jsme si vlastní 
jsme přespávali na teplické hvězdárně, solarograf, který si v Košťanech 
a ačkoliv nám počasí nepřálo, bylo umístíme, ze střechy jsme chviličku 
zataženo a pršelo, nocování na nově pozorovali dalekohledem okolí a velice 
zrekonstruované hvězdárně jsme si děti zaujalo interaktivní puzzle 
užili. Měli jsme přednášky o optice   ve s m ír ných objektů, mlhovin a planet. 
a optických klamech, o bájích Věřím, že děti si odsud odnesly krásnou 
spojených s jednotlivými souhvězdími, vzpomínku, na kterou budou rády 
prohlédli a prožili jsme si hvězdárnu vzpomínat.
uvnitř i venku z úplně jiné perspektivy, 
navštívili jsme otočnou kopuli s daleko-

                                                                    Ing. Lenka Bihary, Městská knihovna Košťany a Klub DOMINO

Po výborném podzimu, kde se naši Bohužel nepřišlo 5 kluků, Ti dali Bohužel ne vždy jde tak jak má, ale 
dospělí probojovali na první místo, je   p řednost oslavám Velikonoc. „A“ tým doufáme, že do nové sezóny bude vše 
v průběhu zimy následoval dorost podlehl až v 7. kole. V derby ve Hrobu hotové. 
spolu s mladšími žáky. Hned tři naše jsme těsně prohráli 3:2. Nejlépe si na Také letos plánujeme 3 velké akce. 
družstva přezimovali na prvních jaře vedou mladší žáci, Ti mají 19 výher Zúčastníme se velkého mezinárodního 
místech. z 19 zápasů, z posledních 5 zápasů jim turnaje v Maďarsku, které jsme 

stačí jeden vyhrát a stanou se mistry Také v zimě jsme zaznamenali vyměnili za Itálii, a kde budeme 
krajského přeboru. Také starší žáci si spoustu úspěchů. 10 prvních míst na poslední týden v červnu hájit naše 
upevnili 4. místo a doufáme, že na něm turnaj ích  v  různých věkových barvy U15, U13 a U11. První týden         
skončí. Nesmíme však zapomenout ani kategoriích přinášelo doslova strach v červenci navštívíme polskou 
na naše nejmenší. Mladší a starší soupeřům. Ti s větou „Ježiš, zas tady Wroclaw, kde jsme již jako inventář. Pak 
přípravka neustále kraluje ve svých jsou Košťany“ nechtěli do zápasu přijde 3 týdenní volno a na začátku 
soutěžích. I když každý rok vyjdou kluci nastupovat. Velký úspěch zaznamenali srpna začínáme soustředěním v 
do žáků a nahradí je mladší, přesto starší žáci. Ti se v zimní lize dostali až do Jiřetíně pod Jedlovou. A tak závěr 
pokračují na vítězné vlně.finále, kde se střetli se 2 ligovými sezóny bude opravdu nabitý. Věřím, že 

mužstvy. Remíza 3:3 byla opravdu Také na hřišti jsme pokročili. Ořezali vše zvládneme a budeme se těšit ze 
hektická. O týden později jsme však jsme stromy, vybudovali nové oplocení sportovních úspěchů.
podlehli v Chomutově, kde se zranili a rekonstruujeme stánek včetně Pavel Prokop
dva naši hráči a díky horšímu skóre sociálek – to nám dělá velikou radost. Starosta TJ Sokol Košťany
kluci skončili z 20 týmů na třetím místě!

Jestli jsem si myslel, že tato sezóna 
proběhne v klidu, mýlil jsem se! Po 
čtvrtém zápase dospělých skončil 
trenér Vaňásek Miroslav ml., kterého 
jsem musel nahradit a po posledním 
zápase podzimu dorostu také trenér 
Müller Milan. A tak jako každý rok jsem 
opět vedl hned tři týmy „A“ tým, dorost 
s ml. žáky, se kterými jdu už od školky. 
Po rozmluvě s „A“ týmem jsme začali 
po dlouhé době zimní přípravy               
v polovině února. Přidalo se i několik 
dorostenců, a tak začátek sezóny se 
nesl opět vítězně.

První porážku obdržel dorost až       
v pátém kole v Horním Jiřetíně 4:0. 

 



V sobotu 2.3.2019 se v hasičské 
zbro jn ic i  v  Košťanech  kona la  
ustanovující valná hromada k založení 
nového SDH v Košťanech. Na této valné 
hromadě došlo k jednohlasnému 
odsouhlasení názvu SDH Košťany          
a Střelná a schválení všech 33 zájemců 
o vstup do sboru. Další zájemci se 
následně ještě přihlásili a k 12.5.2019 
tak měl sbor 37 dospělých členů. 
Následovalo nezbytné “papírování“       
a po odevzdání všech dokumentů 
čekání na jejich schválení. 

hasičů, které se zúčastnilo 15 pořádání různých kulturních akcí pro 
mládežníků v různých věkových kate- širokou veřejnost, zajišťování požár-
goriích (od přípravky až po dorost). Na ních a zdravotnických dozorů, pořádání 
tomto čísle se ale počet mladých přednášek a přiblížení práce hasičů jak 
hasičů nezastavil, jelikož se ohlásili  v  m  at eř s ký ch školách, tak na základní 
i další zájemci, kteří se tento den škole a další. 
schůzky nemohli zúčastnit. Pokud Rádi bychom vás pozvali na soutěž 
máte zájem se k nám přidat, volejte mladých hasičů, která bude spojena se 
722 674 326 – vedoucí kolektivu           slavnostním předáváním nových 
J. Šaršoun. vozidel (CAS Scania a DA Renault 

Cílem nového sboru je aktivně Master) s doprovodným programem. 
spolupracovat s výjezdovou jednotkou Tato akce proběhne o víkendu 21.6. – 

Oficiální (12 ze 13ti členů jednotky jsou zároveň 23.6.2019 (přesnější dny budou ještě 
vznik sboru se pak datuje k 16.4.2019, i členy sboru, třináctý je jíž členem upřesněny) na škvárovém hřišti              
kdy byl zapsán do spolkového rejstříku. j iného SDH), práce s mládeží,  v Košťanech.

V pátek 3. května byla svolána spolupráce s městem a dalšími Jan Šaršoun
první zahajovací schůzka mladých organizacemi ve městě i mimo něj, 

Vážený pane Starosto.
Po našem rozhovoru minulý týden 

Vám zasílám fotografie křížku Na 
Hampuši který čím dál rychleji 
opadává. Doufáme že křížek bude co 
nejrychleji opraven kvalitně,tak aby si 
lidé kteří tu denně chodí na procházky 
se nemusely dívat na zbořeninu po 
rekonstrukci,která jak je vidět se 
druhým rokem opět nepovedla.

Rád bych, aby jste můj e-mail i s 
obrázky zveřejnil v Košťanských 
novinách, aby byla vidět ostudná 
rekonstrukce paní MgA. Heleny 
Jahodové, která nemá obdoby.

S pozdravem 
Radek Válek

Dne 5. 5. 2019 se strážník Martin závodník zvedl co největší hmotnost na kategorii.
Homola zúčastnil Mezinárodního čince. Toto není Martinovo první vítězství. 
Mistrovství ČR v powerliftingu, Martinovi se podařilo zvednout Již několik let patří k nejsilnějším 
benchpressu a mrtvém tahu, kde činku o hmotnosti rovných 322,50 kg, a mužům v ČR.      
závodil  v disciplíně mrtvý tah                 tím hravě porazil své soupeře a získal      Str. Nikola Daňková
v kategorii mužů do 100 kg. tak další titul mistra republiky. Zároveň 

Tento sport spočívá v tom, aby také vytvořil nový národní rekord v této 



Od začátku roku odchytili strážníci oznamovatelky, oba pachatele zadrželi udělal zálusk na zahradní traktor. Stroj 
MP Košťany již 35 toulavých psů. Z toho již minutu po oznámení. Na místo se pokusil odtlačit, ale nakonec zůstal 
se podařilo díky místní znalosti  p ři vo la li  h líd k u  P ČR ,  k terá si celou na místě a pachatel odešel s prázdnou. 
a facebookovým stránkám Městské záležitost převzala k dalšímu řešení. Neznámý pachatel je podezřelý z pře-
policie Košťany vrátit domů ke svým činu krádeže ve stádiu pokusu a při Při pravidelné hlídkové činnosti 
majitelům 31 psů a 4 psi byli převezeni dopadení mu hrozí až dva roky vězení. zastavila strážníky skupinka mládeže, 
do útulku. Apelujeme na majitele, aby V souvislosti s tímto případem upozor-která hlídce sdělila, že se jednomu        
si své psy lépe hlídali. Za porušení ňujeme majitele všech zahrádek a ne-z nich udělalo špatně. Strážníci šli 
povinností stanovené obecně závaz- movitostí, aby si je lépe zabezpečili.mladíka zkontrolovat a zjistili, že dostal 
nou vyhláškou hrozí pokuta až do výše hypoglykemický záchvat, protože je Hlídka MP Košťany obdržela 
10 000 Kč. Strážníci také byli přivoláni k silný cukrovkář. Poskytli mladíkovi telefonické oznámení od matky, která 
odchytu zra-něného holuba hřivnáče, první pomoc podáním cukru, a protože pohřešovala svou devítiletou dceru. 
kterého převezli do záchranné stanice už po chvilce vypadal o mnoho lépe   S t rá ž níci dívku nalezli a odvedli ji zpět 
Falco a asistovali  při  odchytu a udělalo se mu dobře, byl předán do domů.
ztraceného papouška Alexandra čín- péče rodičů. Strážníci se aktivně podílejí na pre-
ského, který se tak dostal zpět ke Strážníci se v březnu zúčastnili  v en c i p ro  n aš e nejmenší ve školkách ve 
svému chovateli. a asistovali při výcviku záchranářských Střelné i v Košťanech a něco nového     

Hlídka MP Košťany obdržela psů. Jednalo se o vyhledávání osob   a  z a jí m avého si připravili i pro děti          
telefonické oznámení, že se dva muži v sutinách. Všem psům se podařilo v družinách ZŠ Košťany.
na kolech vloupali do uzamčené garáže figuranty úspěšně najít.      Str. Nikola Daňková
a právě ujíždějí pryč. Strážníci díky Neznámý pachatel se v Košťanech 
popisu osob, který obdrželi od vloupal do oploceného areálu, kde si 

Velmi rádi bychom touto cestou doneste svůj souhlas s uveřejněním na 88.narozeniny v lednu a paní Marianne 
popřáli všechno nejlepší našim matriku městského úřadu. Jíchové, která oslavila své 88. naro-
občanům k významnému životnímu zeniny v únoru letošního roku.V březnovém čísle nestihli někteří z 
jubileu. Pokud chcete být mezi vás za velmi krátký čas souhlas se Petra Paarová
uvedenými oslavenci, reflektujte, zveřejněním udělit. Zpětně bychom Mgr. Pavel Vondra
prosím, na dopis od matrikářky velmi rádi poblahopřáli také panu 
městského úřadu. Pošlete, nebo Jiřímu Říhovi, který oslavil své 

Gratulujeme k významnému životním výročí

DUBEN KVĚTEN ČERVEN

Pucholt Zdeněk                       75 Koutová Věra                      70 Dudešek Pavel                     70

Bosman Ján                             75 Měchurová Mária              75 Barák Pavel                          70

Burgerová Jana                       80 Hellusová Olga                    86 Vacková Hana                      75

Popelková Alexandra             87 Peterková Jaroslava           87 Kopřivová Soňa                    75

Paliková Anna                         94 Dlesková Zuzana                 88 Illešová Helena                    75

Oborníková Vlasta              90 Navrátilová Edita                 81
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