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Vážení spoluobčané,
 
 Jsou tomu téměř 4 roky, kdy jsme 
společně byli u posledních komunálních 
voleb. Poslední volební období bylo 
od těch posledních dvou jedno  
z  nejpracovitějších, bylo to období, 
kdy se podařilo udělat celou řadu 
velkých složitých projektů. Období, kdy 
společná práce zastupitelů probíhala 
napříč politickým spektrem a  bylo to 
také období, kdy konečně vymizelo 
nenávistné pomlouvání, zášť a  zloba.  
Ne, že by bylo všechno sluncem zalité,  
v roce 2019 a 2020 byla na mne podána 
zase 2 trestní oznámení, anonymní  
a policie opět konstatovala po prošetření, 
že se skutek opět nestal. 
 Práce, jak jsem řekl se udělalo hodně. 
Za posledních 10 let ve funkci starosty 
se podařilo zrealizovat úctyhodných  
156 projektů ve městě Košťany. 
Některé větší (učebna v  ZŠ), některé 
menší (přechod u  Klimaxu), některé 
velké (kino, kanalizace, komunikace), 
bylo jich opravdu hodně. Dovolte 
mi, abych poděkoval všem, co se na 
těchto projektech podíleli, úřednicím, 
technickému úseku, projektantům, 
stavebním dozorům, správě majetku  
a  v  neposlední řadě zastupitelům. Je to 
složitá týmová práce, kterou není vždy 
jednoduché řídit, ale z 99% se to dařilo. 
Ještě jednou díky.

Slovo starosty...

(pokračování na straně 2)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KULTURNÍM DOMĚ

MĚSTO VYDÁVÁ NOVÉ POHLEDNICE

Během letošního jara se na infocen-
trum a  facebook města ozvali mnozí 
občané a  návštěvníci s  dotazem, zdali 
město prodává pohledy města. Během 
zjišťování jsme narazili na skutečnost, 
že poslední městské pohlednice, kte-
ré máme k  dispozici jsou z  roku 2000.  
Ve spolupráci s  firmou ALWAC, a.s.  
a webem www.virtualtravel.cz jsme  

se rozhodli vydat nové pohledy. V  sou-
časné době máme zpracovány 2 typy 
pohledů. Jeden je čistě letecký, druhý  
po stranách ukazuje zajímavá místa na-
šeho města. Oba druhy můžete koupit 
v infocentru, případně na městském úřa-
dě za cenu 12 Kč / kus. 

Pavel Vondra

Vážení spoluobčané,
 rád bych Vás pozval na první neformál-
ní prohlídku nového kulturního domu  
do objektu bývalého kina. Město Koš-
ťany roky nemělo pěkný reprezentač-
ní prostor na plesy, vystoupení škol 
a  školek, výstavy, prostě na akce, kte-
ré patří k  dobře fungujícímu městu. 
Dovolte mi, Vás pozvat na neformální 
prohlídku zrekonstruovaných prostor 
objektu bývalého kina, a  to ve středu  
14.9. a  v  pátek 16.9. vždy od 16.00  
do 18.00 hod. Prostory jsou opravdu 
krásné, celá řada doplňkových projektů  
se ještě dodělává, pracuje se na výzdobě,  
ale prostor kina je prostě úžasný.

Hezký den a těším se v  „kině“ na setkání.

Tomáš Sváda, starosta
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 Věřím, že většina z Vás tu naší odvedenou 
práci vidí, věřím, že určitě najdete nějaké 
nedodělky a také víte, že každý z Vás může 
kdykoliv za mnou přijít a  konstruktivně 
dané věci probrat. Rádi dané věci 
doděláme. Děkuji všem.
 Komunální volby, které proběhnou 23. 
a 24. září určitě osloví většinu z Vás. Jsou to 
volby, které výrazným způsobem můžou 
změnit nebo potvrdit stávající směřování 
města. Pro všechny z  nás, co jsme  
se podíleli na fungování města bylo 
zásadní několik bodů a  to zejména 
bezpečnost, stabilní rozpočtová politika 
města-žádné dluhy, maximum získání 
dotačních finančních prostředků-tím 
úspora financí města, fungující péče 
o  město (úklid, zeleň, atd), zvyšování 
objemu peněz do obnovy bytového 
fondu a rozvíjející se infrastruktura města 
(silnice, chodníky, přechody, sportoviště 
atd.) 42 projektů za poslední 4 roky hovoří 
za vše. Jako jeden z občanů tohoto města 
doufám, že tento trend bude zachován.
 Nové zastupitelstvo čeká hned celá řada 
úkolů k  probíhajícím akcím. V  současné 
době město má rozpracovaných celkem 
14 akcí, je potřeba dořešit dokončení 
projektů, vyřešení dotací, kolaudace 
atd. Věci jako nové projekty na příští rok, 
rozpočet na rok 2023 jsou vlastně jenom 
drobnosti. Myslím si, že výčet práce 
a  uvědomění si co nás čeká je nejlepší 
pozvánkou pro všechny zodpovědné 
voliče k volbám. 
 Věřím, že nové volební období bude 
obdobím stejně úspěšným, obdobím, kdy 
všichni zastupitelé budou pracovat pro 
naše město. 
 Rád bych ještě jednou poděkoval 
všem, kteří se na dobrém chodu měs-
ta podíleli. Úřadu a  jeho pracovnicím, 
technickému úseku města-pracovníkům 
VPP, příspěvkovým organizacím, městské 
policii i  Správě majetku města, zastupite-
lům.
 Na závěr mi dovolte Vám všem popřát 
hodně zdraví, pohody v  příštích letech. 
Zdraví a  klid je totiž to jediné podstatné 
v životě. 
 Dovolte mi také Vás pozvat ke 
komunálním volbám do zastupitelstva, 
které se budou konat 23. a 24. září 2022, 
nespoléhejme, že to nějak samo dobře 
dopadne. Vy voliči rozhodnete, jakým 
směrem se město bude ubírat. Děkuji Vám 
všem. Pracovali jsme pro Vás čtyři roky, 
věnujte nám 10 minut a přijďte volit. 

 Děkuji Vám. 

Tomáš Sváda, starosta města

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE KOŠŤANY
Strážníci se během letních měsíců více  
zaměřili na řidiče. Ve čtyřech případech 
zastavili řidiče, kteří se dopustili trestného 
činu, jelikož měli vysloven zákaz činnos-
ti spočívající v  zákazu řízení motorových  
vozidel. Z  toho jeden z  řidičů strážníkům 
začal zběsile ujíždět. Hlídka si ho všim-
la okolo desáté večer v  ulici Husova  
v  Košťanech, kde se ho pokusila zasta-
vit. Řidič však na výzvu nereagoval a začal 
zrychlovat. Během své jízdy se dopustil 
hned několika přestupků, ohrozil něko-
lik vozidel i  chodce na přechodu. Neměl  
zapnutá světla a řítil se rychlostí v průměru 
120 km/h ve městě. Strážníci celou dobu 
jeli za řidičem a  udávali operačnímu poli-
cie jeho polohu. Celkem ho pronásledova-
lo 8 hlídek policie. Řidič odmítal zastavit. 
Během jízdy naboural jedno z  policejních 
vozidel a  jeho jízda skončila až kousek  
od Řehlovic, kde havaroval do příkopu. Poté 
bylo zjištěno, že byl ještě ke všemu pod vli-
vem drog. Vše se obešlo naštěstí bez zraně-
ní a řidič hned putoval do vazební věznice.

V  šesti případech strážníci zastavili  
řidiče, kteří neměli řidičské oprávnění  
a  neměli za volantem co dělat. Za ten-
to přestupek byli oznámeni ke správní-
mu orgánu, kde jim hrozí vysoká pokuta  
a zákaz řízení motorových vozidel. 
V jednom případě pak zastavili na Teplic-
ké ulici řidiče, který nadýchal 2,41 ‰. Opilý 
řidič se prozradil sám svou nejistou jízdou  
v  protisměru. Pro podezření z  trestného 
činu byla na místo přivolána hlídka PČR, 
která si celou záležitost převzala. Strážníci 
dále zadrželi 6 osob v celostátním a v míst-
ním pátrání.

Naši strážníci si připravili přednášku pro 
předškolní děti z  Mateřské školky Újezde-
ček. Názorné ukázky a  prožitek pro děti 
vyvolal zájem o městskou policii. Dětem se 
ukázka prý moc líbila a zaujalo je, že nejen 
muži, ale i ženy slouží u městských policií.

V  posledních měsících se v  Košťanech 
a  v  okolí začínala rozmáhat majetko-
vá trestná činnost. Ve většině případů 
strážníci věděli, za kým jít. Místní 38letý  
recidivista v  Košťanech odcizil z  neu-
zamčené nádrže zaparkovaného kamionu 
v  Nechybově ulici 100 litrů nafty, kterou 
odčerpal do přinesených kanystrů a z mís-
ta odvezl na kárce. Naftu potom obratem 
prodal. Dále má na svědomí i krádež nafty 
ze tří zaparkovaných vozidel v  katastru 
obce Oldřichov. V  tomto případě odcizil 
250 litrů nafty a celkem tak způsobil maji-
telům škodu 95 tisíc korun. Strážníci tohoto 
recidivistu zadrželi při vloupání do sběr-
ného dvora v Košťanech a také po krádeži 
elektromotoru z  jedné firmy v  Košťanech, 

který chtěl zpeněžit ve sběrně. Na svědomí 
má spoustu drobných krádeží, ale i krádež 
motocyklu ve městě Hrob nebo třeba vlou-
pání na zahradu rodinného domu v  ulici 
Spojenců, kde odcizil zahradní dekorace. 
Také zavinil dopravní nehodu v  Křižanově, 
kde naboural zaparkovaný osobní auto-
mobil a z místa nehody ujel, jelikož nemá  
ani řidičské oprávnění. Díky našim stráž-
níkům a  Služby kriminální policie Teplice  
se podařilo recidivistu dostat do vazební 
věznice. I druhý 32letý recidivista z Košťan 
je díky našim strážníkům ve vazební vězni-
ci. Strážníci ho zadrželi potom, co se vlou-
pal do objektu na katastru města Hrob, 
kde odcizil solární světlo a  část výfuku od 
automobilu. S sebou ještě táhl kufr, ve kte-
rém bylo drahé nářadí, kabely a různé věci.  
O  pár hodin později bylo zjištěno, že tyto 
věci odcizil z  jedné vily v  Hrobu. Taktéž  
se podílel na vloupání do zahrady rodinné-
ho domu v Košťanech společně s 38letým 
recidivistou a  také na krádeži motocyklu  
v Hrobu. Muži si tak nějaký ten čas pobudou 
za mřížemi.

Hlídka městské policie obdržela telefo-
nické oznámení, že se ve sklepě v  rodin-
ném domě nachází dvě liščata. Jednalo 
se o mláďata, která byla zřejmě na prvním 
průzkumu, nešťastnou náhodou spadla 
sklepním oknem dovnitř a už se nemohla 
dostat ven. Liščata byla strážníky odchy-
cena. Do péče si je převzala Záchranná 
stanice Falco, která zkontrolovala jejich 
zdravotní stav a poté je vypustila zpět do 
volné přírody. Také jsme obdrželi telefonic-
ké oznámení, že se v rybníku topí výr velký. 
Výr měl zlomené křídlo nejspíše po srážce 
s automobilem. Byl předán záchranné sta-
nici, kde už zůstane do konce života.

str. Nikola Daňková
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V zaplněné obřadní síni městského úřadu 
po dlouhé kovidové přestávce proběhlo 
další, letos již třetí, vítání občánků. V úterý  
7. června 2022 za přítomnosti rodičů,  
rodinných příslušníků a  hostů byli slav-
nostně přivítáni děti Jan Polák, Oliver 
Procházka, Petr Bháskara Konečný, Julie  
Klennerová, Michael Jiří Bartoš, Julie Jiřina 
Zajíčková, Ladislav Folkman a  Tobiáš Kol-
man.
Po vystoupení dětí košťanské ma-
teřské školy a  předání malé kytice  
a  dárečku maminkám pronesl slav-
nostní řeč starosta města Tomáš Sváda.  
Po zapsání do pamětní knihy města byly 
maminkám pro děti předány dárky. 
Chceme touto cestou poděkovat  
dětem z mateřské školy za milé zpestře-

ní slavnostního aktu. Město bude v  této 
dlouholeté tradici i nadále pokračovat. Víc 
se dozvíte na stránkách města www.kosta-
ny.cz

Petra Paarová, matrikářka
foto: Jana Dubranová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

VÝZVA K PŘIHLÁŠKÁM NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pokud máte zájem zúčastnit se s  Vaším 
miminkem slavnostního obřadu vítání ob-
čánků, přihlaste se na matrice Městského 
úřadu Košťany, případně na Městský úřad 

Košťany pošlete přihlášku k  vítání občán-
ků.
Přihlášku naleznete na webu města v části  
“Formuláře ke stažení”. Podrobnější infor-

mace vám sdělí matrikářka paní Paarová 
na telefonních číslech 417 568 183 nebo 
417 568 477.

Petra Paarová

Vážení občané, přinášíme Vám informa-
ce o nadcházejících volbách do zastupi-
telstva města Košťany. 

Volí se 15 zastupitelů města Košťany.

Kdy?
v  pátek 23. září 2022 od 14:00 hod. do 
22:00 hod.
v sobotu 24. září 2022 od 08:00 hod. do 
14:00 hod.

Kde?
Okrsek č. 1 - Kamenný Pahorek 
volební místnost – Knihovna a  infor-
mační centrum, Mírové nám. 2, Košťany 
(vchod ze zadního traktu budovy)
pro voliče s trvalým pobytem v ul.: Ka-
menný Pahorek, Slunečná
Okrsek č. 2 – Košťany 
volební místnost – hala v přízemí budo-
vy MěÚ Košťany, Teplická 297, Košťany
pro voliče s  trvalým pobytem v  ul.: 
8.května, Pivovarská, Ležáky, U  potoka, 
Rakouské domy, SAB, Spojenců, Teplická
Okrsek č. 3 – Košťany 
volební místnost – ZŠ Košťany, Komen-
ského náměstí 351, Košťany
pro voliče s  trvalým pobytem v  ul.: 
Hornická, Nerudova, Husova, Revoluční, 
Komenského náměstí, Sklářská, Mírové 
náměstí, Smetanova, Nechybova, Školní
Okrsek č. 4– Střelná 
volební místnost – hala v 1. patře v bu-

dově Mateřské školy ve Střelné, Sídliště 
216
pro voliče s  trvalým pobytem v  ul.: 
K zámku, Na Hampuši, Lesní, Stará Střel-
ná, Lidická, Zátiší, V  horách, Zahradní, 
Příkrá
Okrsek č. 5 – Střelná (Sídliště) 
volební místnost – hala v suterénu v bu-
dově Mateřské školy ve Střelné, Sídliště 
216
pro voliče s trvalým pobytem v ul.: Síd-
liště, Za obloukem

Kdo může volit:
Právo hlasovat v  komunálních volbách 
má občan České republiky, který alespoň 
druhý den konání voleb dosáhne plnole-
tosti a zároveň má v obci trvalé bydliště. 
Dále může v těchto volbách volit občan 
jiné členské země EU, který má ve městě 
Košťany přechodný či trvalý pobyt. 
Kdo nemůže po splnění výše uvedené 
podmínky volit? Překážkami výkonu vo-
lebního práva jsou:
výkon trestu odnětí svobody
omezení svéprávnosti
omezení osobní svobody z  důvodu 
ochrany zdraví lidu
výkon služby vojáka z povolání v zahra-
ničí

Volební lístky:
Volební lístky obdrží všichni voliči na ad-
rese trvalého pobytu nejpozději tři dny 

před začátkem voleb. Pokud by volební 
lístky neobdrželi či jej ztratí, zapomenou 
apod. mohou si o nové požádat přímo ve 
volební místnosti. Hlas se vyznačuje kříž-
kem, nikoli kolečkem. Pokyny o způsobu 
hlasování dostanou voliči spolu s hlaso-
vacími lístky. 

Hlasování do přenosné volební schrán-
ky. 
Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních, důvodů MěÚ o  to, aby 
mohl v den voleb hlasovat mimo volení 
místnost. V takovém případě je potřeba 
dopředu zavolat na MěÚ Košťany s  na-
hlášením takové osoby a  místa pobytu. 
Okrsková volební komise vyšle k  voliči 
členy s  přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.  

Více informací k  volbám naleznete na 
web. stránkách Ministerstva vnitra ČR 
a  webu města Košťany v  sekci volby, 
popř. můžete kontaktovat zaměstnance 
MěÚ Košťany.  

V případě potřeby nás kontaktujte na: 
tel.: 417 568 183, 417 568 477, e-mail: 
mesto@kostany.cz,

Mgr. Jana Dubranová, MBA
vedoucí odboru hospodářsko-správního

MěÚ Košťany

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÝCH ŠKOL

DEŠTNÍK PROTI DRAHOTĚ
Vážení občané, dovolte mi Vás informo-
vat o vládních opatřeních - pomoci státu  
občanům proti celkovému zdražování,  
obrovskému nárůstu cen. Vláda vyda-
la nový projekt – Deštník proti drahotě,  
kdy byla schválena řada cílených opatření  
na pomoc proti drahotě. Výše uvede-
ný projekt je zaměřen na cílové skupiny, 
pro rodiny s  dětmi, pro seniory, bydlení, 
pohonné hmoty, pro podnikatele a firmy 
a pro ohrožené skupiny obyvatel.
V oblasti pro rodiny s dětmi můžete využít 
příspěvek při pěstounské péči, příspěvek  

na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek  
na bydlení, porodné, pohřebné, příspě-
vek na živobytí, doplatek na bydlení, mi-
mořádnou okamžitou pomoc. 
Senioři mohou využít pomoci příspěvku 
na bydlení, příspěvku na péči, dávek pro 
OZP – příspěvku na mobilitu, příspěv-
ku na zvláštní pomůcku, průkaz osoby  
se zdravotním pojištění. 
V  oblasti bydlení můžete využít pomo-
ci: přídavku na dítě, rodičovského pří-
spěvku, příspěvku na bydlení, porod-
ného, pohřebného. Pomoci v  hmotné 

nouzi – příspěvku na živobytí, doplatku  
na bydlení, mimořádné okamžité pomoci. 
Dále můžete využít pomoci při růstu cen 
energií (přes Úřad práce). 
Na   webových stránkách  www.destnikpro-
tidrahote.cz naleznete odkazy na jednot-
livé projekty, oblasti pomoci, podmínkách 
čerpání a  odkazy na jednotlivé formuláře.  
V  případě jakýchkoli dotazů se na mne  
neváhejte obrátit.

Tomáš Sváda, starosta

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
V  nastávajícím školním roce bude 
ve škole více než 280 žáků, kteří 
budou zařazeni do 8 tříd na prvním 
stupni a  6 tříd na stupni druhém. 
Je to nejvyšší počet žáků a  tříd za 
posledních 20 let. Proto jsme uvítali 
dokončení multifunkční učebny, která 
nám velmi pomůže. Jsme sice velká 
škola, ale prostor pro kmenové třídy 
se ztenčuje. Proto jsme byli nuceni 
z  jednoho oddělení školní družiny 

vytvořit kmenovou třídu, která bude 
po skončení výuky sloužit i jako školní 
družina. 
V  nadcházejícím školním roce bude 
navštěvovat naši školu také 18 dětí 
z  Ukrajiny, které budou zařazeny do 
běžných tříd. Doufám, že tento náročný 
úkol učitelé spolu se žáky zvládnou na 
výbornou stejně tak jako v  loňském 
školním roce.

Co se nám podařilo o prázdninách?
Podařilo se nám zrekonstruovat vodovodní 
systém na toaletách prvního stupně, nain-
stalovali jsme rozvody kabeláže pro novou, 
výkonnější WiFI síť a kamerový systém, vy-
malovali jsme několik tříd a  ještě mnoho 
dalších drobností.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení měs-
ta za výbornou spolupráci během minulých 
let, kdy jsme dokázali posunout naši školu 
o další výrazný krok vpřed.

Mgr. Milan Sanitrik, ředitel školy

POHÁDKOVÉ LOUČENÍ S BUDOUCÍMI ŠKOLÁKY V MATEŘSKÉ  ŠKOLE  KOŠŤANY
Po celý školní rok děti provázely pohád-
kové bytosti, s  jejichž pomocí získávaly 
nové poznatky a  dovednosti. Některé  
pohádkové postavičky se promítly i  do 
programu, který si děti s radostí připravily  
po dvouleté odmlce pro své rodiče. A tak 
se ve středu 14.6.2022  zahrada mateřské 
školy proměnila v  místo setkání vodníků  
a víl, kteří předvedli pásmo písniček, básni-
ček a tanečků. 
Na závěr proběhlo šerpování budoucích 
školáků s  obdržením knihy a  drobného 
dárku. 
V  upomínku si domů také děti odnášely 
pohádkovou knížku s vlastními obrázky.

Václava Hrůnková, učitelka MŠ Košťany

 
 
 

NEODKLÁDEJTE ODPAD MIMO VYHRAZENÁ MÍSTA 
Žádáme občany, aby přestali odkládat 
odpad před sběrným dvorem v  době, 
kdy je zavřený. Nezakládejte nám tu  
černé skládky. Za tento čin vám hrozí vy-
soká pokuta. Sběrný dvůr je monitorova-
ný městským kamerovým systémem, tak-
že není těžké, dotyčnou osobu vypátrat.  

Vždy si počkejte, až bude dvůr otevřený. 
Stejně tak neodkládejte kusy nábytku, 
pytle s odpadky a jiné věci vedle popel-
nic. Děkujeme za pochopení.

str. Nikola Daňková
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ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU V MŠ MOTÝLEK
Dne 16.června 2022 jsme slavnostně ukon-
čili školní rok za účasti všech dětí 1.třídy, 
jejich rodičů a  blízkých. Před samotným 
vystoupením nám předvedly děti ze zájmo-
vých kroužků (ZK s  hudebně pohybovým 
zaměřením a  ZK Angličtina hrou) krátkou 
ukázku toho , co se v  průběhu roku nau-
čily. Svým programem děti vedly všechny 
přítomné diváky z  pohádky do pohádky  
a  tak měli možnost zhlédnout pohád-

ky hrané, taneční, hudební i  veršované.  
Ve druhé části vystoupení se nám předsta-
vili všichni předškoláci přednesem básně.
Kašpárek měl pro ně připravené úkoly  
a  po jejich splnění předškoláky pasoval  
na školáky. Budoucí školáci si odnesli 
domů tašku s  upomínkovými předměty 
na léta strávené v Mateřské škole Motýlek. 
Všem prvňáčkům přejeme hodně spoko-
jenosti a  úspěchů v  základní škole. Bude-

me na vás vzpomínat a držet vám palce J.  
Fotografie všech předškoláků z  naší MŠ 
a výkresy dětí ze ZK s výtvarnýn a pracov-
ním zaměřením jsou vystaveny ve výklad-
ní skříni bývalého obchodu (p.Vacková)  
ve Střelné. 

Foto : A. Krušková
I. Šustrová , ředitelka MŠ Motýlek 

ŽIVOTNÍ JUBILEA HRÁČŮ FC LOUKA KOŠŤANY

Dne 9. srpna 2022 oslaví 55. narozeniny 
Bohuslav VONDRÁŠEK. Za Louku Košťany 
odehrál v sálovém a malém fotbale cel-
kem 924 utkání, vstřelil 256 branek, na 332 
branek asistoval, neproměnil šest penalt,  
6x byl vyloučen a vsítil 9 vlastních branek. 
Debutoval 11. 7. 1992 v Luženicích u Do-
mažlic (5. místo) v Čerchov Cupu v utkání 
Louka Košťany – RSC Čerchov Domažlice „ 
B “ 2:0.
Dne 16. srpna 2022 oslaví 45. narozeni-
ny Pavel SRB. Za Louku Košťany sehrál  
41 utkání, vstřelil 10 branek, na šest přihrál 
a jednou byl vyloučen. Debutoval 25. 5. 
1996 v Drahkov Cupu  (1. místo  v Drahko-
vě v utkání Louka Košťany - K+G Hvězda 
Teplice 1:0. V minulosti fotbalista Spartaku 
Arma Ústí nad Labem a fotbalový rozhod-
čí.
Dne 19. srpna 2022 oslaví 50. narozeniny 
Jaroslav NAVRÁTIL. Za FC Louku Košťa-
ny  odehrál v sálovém a malém fotbale  

572 utkání, vstřelil 45 branek, na 90 přihrál, 
neproměnil šest penalt, udržel tři čistá 
konta, 13x  byl vyloučen a vsítil osm vlast-
ních branek. Debutoval 2. 8. 1997 v Dob-
rušském poháru (17. místo ) v Dobrušce 
v utkání Louka Košťany - FK Dubnica nad 
Váhom  1:0. 
Dne 22. srpna 2022 oslaví 40. narozeniny 
Štěpán DRŠKA. Za F. C. Louku sehrál v sá-
lovém a malém fotbale 463 utkání, vsítil  
171 branek, na 139 přihrál, neproměnil 
pět penalt a zaznamenal tři vlastní branky. 
První utkání sehrál 24. 8. 1996 v Oseku O 
pohár Batalionu (4. místo) v utkání Louka 
Košťany - Batlík Osek 0:4. Mistr Teplicka 
2003 - 2004; postup do Krajské ligy 2004; 
2.místo 1. Teplická liga 2002 - 2003; 8.místo 
Krajské finále Českého poháru 2004; 2.Nej-
rychlejší střelec 1. Teplické ligy ročníku 
2000 - 2001.
Dne 30. srpna 2022 oslaví 55. narozeniny 
Zdeněk EGRT. V sálovém a malém fotbale 

odehrál za F. C. Louku celkemn 343 utkání, 
vstřelil 274 branek, na 262 branek asisto-
val, neproměnil pět penalt, 3x byl vyloučen 
a vsítil šest vlastních branek. Debutoval  
29. 9. 1990 v hale ZŠ Pešatova v Duchco-
vě   O pohár gymnázia Duchcov (1. místo) 
v utkání Louka Košťany - Tenis Proboštov 
0:1.
Dne 31. srpna 2022 oslaví 55. narozeniny 
František ŽITŇANSKÝ. Za košťanskou Lou-
ku odchytal šest utkání, vstřelil čtyři bran-
ky, na tři asistoval a inkasoval 22 branek. 
Debutoval v přátelském utkání v Domažli-
cích 6.8.1989 v utkání Louka Košťany - RSC 
Čerchov Domažlice 3:5. Spoluzakladatel 
Košťanského pouťového poháru v malé 
kopané v roce 1989.

Oslavencům vše nejlepší přeje FC Louka 
Košťany 

Ladislav Navrátil

SPORT A VOLNÝ ČAS
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30. ČERCHOV CUP
V  sobotu 16. července 2022 se na hřišti  
v Luženicích konal 30. ročník Čerchov Cupu  
ve venkovním futsalu FIFA, který pořádal 
RSC Čerchov Domažlice. Startovalo pět 
týmů, přihlášený FC Pejsek Praha se ne-
dostavil… Hlavní pořadatel Karel Strádal  
z  Domažlic musel přelosovat systém sou-
těže a  upravit tabulku. Z  různých důvodů  
se Čerchov Cup nekonal v letech 1999, 2006 
a  2007. V  roce 2004 se hrála zimní a  letní 
soutěž. Košťanská Louka startovala v soutě-

ži poprvé před třiceti lety v roce 1992 také  
v Luženicích a uvedla se pátým místem.
Výsledky: 
F. C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – NOTOR CLUB 
NOVÝ KRAMOLÍN  3 : 2 ( 2 : 1 ). Branky: Ma-
taše, Hegr, Kopta. Nahrávky: Kopta, Smutný.
F. C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – RSC ETC DO-
MAŽLICE  4 : 1 ( 3 : 1 ). Branky: Š. Drška, Kop-
ta, Smutný, Mataše. Nahrávky: I. Drška ml. 2, 
Smutný.
F. C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – FC BALDOV  

LUŽENICE  3 : 0 ( 0 : 0 ). Branky: Smutný, Mata-
še, Kopta. Nahrávky: Mataše, M. Doubek.
F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – RSC ČERCHOV 
DOMAŽLICE  1 : 0 ( 0 : 0 ). Branka: Mataše.
 
Konečná tabulka: 

JEDENÁCTÉ SETKÁNÍ KOŠŤANCŮ
Po dlouhé dvouleté kovidové přestávce  
se ve dnech 17. až 19. června 2022 uskuteč-
nilo Mezinárodní setkání Košťanců z  dru-
žebních obcí, nesoucích jméno Košťany, 
tedy ze slovenské obce Košťany nad Turcom 
a  Valaliky s  místní částí Košťany a  našeho 
města. Čtyřiceti člennou delegaci z družeb-
ních obcí reprezentovali představitelé ma-
teřských a základních škol, zastupitelé obcí, 
pracovníci obecních úřadů, dobrovolných 
hasičů, sportovců a seniorů.  V duchu motta 
setkání „Hory jsou zde Krušné, ale život ve-
selý“ byl pro naše přátele připraven pestrý  
a časově náročný program.
Po vzájemném přivítání a společném obě-
dě v horské chatě „Cepín“ v Mikulově, kde 
byli naši hosté ubytovaní, následovala ces-
ta do lázeňského města Teplice. Ze Zámec-
kého náměstí pak vláčkem Humboldt přes 
lázeňskou čtvrť Šanov vypravili do zdejší 
Botanické zahrady. Zahrada prošla v letech  
2002 – 2006 rozsáhlou rekonstrukcí a dnes 
se v  ní nachází na 20 000 druhů rostlin.  
Se sbírkou téměř šesti set druhů rostlin  
z  Chile se jedná o  největší kolekci toho-
to druhu v Evropě. V podvečer naši hosté  
zavítali na městský úřad, prošli městem,  
v  kině se seznámili s  průběhem rekon-
strukce a  v  základní škole prohlédli nově 

postavenou multifunkční učebnu. První 
den skončil večeří a příjemným posezením 
při hudbě.
Druhý den byl věnován našemu kraji. Do-
poledne jsme se vypravili do Mostu k pro-
hlídce přesunutého kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Stavba této vzácné gotické 
památky byla zahájena roku 1517 a trvala 
až do začátku 17. století. Původní projekt 
stavitelé kostela postupně měnili v duchu 
nových názorů, až se v  konečné podobě 
uplatnilo pozdně gotické i  renesanční cí-
tění. Kostel byl při likvidaci města Mostu,  
z důvodu těžby uhlí, v roce 1975 přesunut  
o 841,1 metrů, průměrnou rychlostí 2,16 cm 
za minutu. Přesun kostela je zapsán do zlaté 
knihy Guinesových rekordů tisíciletí. Před 
samotnou prohlídkou byl promítnut krát-
ký film o likvidaci starého mostu a přesunu 
kostela. Z  věže kostela byl krásný výhled  
nejen na jezero Most, vzniklý na místě těž-
by, ale i na panorámu Krušných hor a Čes-
kého středohoří. A  právě zde, ve Velkých 
Žernosekách, v  rodinném vinařství Miku-
lenkových čekal na účastníky setkání nejen 
oběd ale i degustace jejich vín a prohlídka 
vinice, odkud byl krásný výhled na „Bránu 
Čech“. Den však ještě nekončil. Pokračo-
val společenským večerem v  Klubu hasi-

čů, kde při hudbě a  zpěvu bylo uzavřeno 
mnoho nových přátelství. Ženy z  Košťan  
nad Turcom, k překvapení nás všech, zazpí-
valy hymnu Košťanců. Starostové družeb-
ních slovenských obcí Ján Mlynár a Štefan 
Petrík předali našemu městu dar – zdobe-
ný soudek vína. Pan starosta Košťan nad 
Turcom oznámil, že se příští setkání usku-
teční u nich. Tato malebná obec pod Mar-
tinskými holemi příští rok oslaví 700. výročí 
první písemní zmínky.
Třetí den, neděle, byla posledním dnem 
setkání. Dopoledne jsme se s našimi hos-
ty vypravili do Oseka, kde po prohlídce 
nově restaurovaného kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v  areálu cisterciáckého 
kláštera, konala pro věřící svatá mše. Po 
obědě v  horském hotelu Cepín nadešel 
čas rozloučení a  nutno podotknout, že 
jsme se loučili jen neradi. Každé setká-
ní s  přáteli, s  nimiž si máme o  čem po-
povídat, zavzpomínat a  zasmát se, nás 
obohacuje a  vytvářejí nové možnosti 
spolupráce. Celé letošní setkání se neslo  
v  příjemné atmosféře, nejinak tomu bylo 
i na setkáních předcházejících.  

František Pelz
foto: Dušan Kmec, Mgr. Jana Dubranová, 

MBA
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Nejlepší střelec: Dan Mataše ( F. C. Louka 
Košťany ČOS ) – 4 branky.
Soutěž rozhodoval arbitr Vladislav Pareský 
z Třebnic u Domažlic.
Vítězové Čerchov Cupu 1991 – 2022:  
8x – F. C. Louka Košťany ČOS (1993, 1994, 
1995, 1997, 2004 zimní, 2013, 2016, 2022); 
7x – RSC Čerchov Domažlice A  (2001, 
2005, 2009, 2017, 2018, 2019, 2021);  
3x – FC Peňarol Havlovice (2008, 2014, 2020);  
3x – FC Štika Domažlice (2010, 2011, 2015); 
2x – Alfa Liberec (1991, 1992); 1x – SK Lisec 
Kůs Šanov Teplice (1996); 1x – RSC Čerchov 
Domažlice B (1998); 1x – FC Tunel Domaž-
lice (2000); 1x – FC Sibiř Draženov (2002);  

pioni z  Košťan odvezli zaslouženě pohár  
za první místo a cenu za Nejlepšího kanoný-
ra. Turnaj se odehrál v přátelské atmosféře 
za velmi teplého počasí, kdy bylo nutné do-
plňovat tekutiny – u vítězů to bylo převáž-
ně pivo. Z vítězné sestavy v Čerchov Cupu  
na stadionu v Luženicích zvítězili po 25. letech 
Ivan Drška mladší a Vojtěch Kopta“ řekl hra-
jící vedoucí F. C. Louka Košťany ČOS Vojtěch 
Kopta.
F. C. Louka Košťany ČOS: Petr Hegr – Petr 
Smutný, Dan Mataše, Ivan Drška mladší, 
Štěpán Drška, Miroslav Doubek, Vojtěch 
Kopta.

Ladislav Navrátil

1x – Rejnoci Nemanice (2003); 1x – SK Švéd-
ská trojka Domažlice (2004 letní ); 1x – Fors-
age Šumava Domažlice (2012).
„Opět po roce se představil tým F. C. Louka 
Košťany v Čerchov Cupu, tentokráte na hři-
šti v Luženicích u Domažlic. Celkem starto-
valo pět mužstev, když šestý tým FC Pejsek 
Praha nedorazil. V prvním zápase s Novým 
Kramolínem jsme nejprve vedli, poté přišla 
rychlá otočka ze strany soupeře. Díky zku-
šenostem jsme v krátkém čase opět získali 
převahu na naší stranu, když brankář Petr 
Hegr proměnil penaltu. Zbylá tři utkání kon-
čila také naší výhrou, z toho dvakrát s čistým 
kontem. V systému každý s každým si šam-

Horní řada zleva: Vojtěch Kopta,Miroslav Doubek,Petr Smutný,Štěpán Drška
Dole zleva: Dan Mataše,Ivan Drška ml.,Petr Hegr.

vítěz Čerchov Cupu Petr Hegr z Košťan ( vpravo )  
a pořadatel Karel Strádal z Domažlic.

NÁŠ STRÁŽNÍK JE MISTREM EVROPY

Opět se musíme pochlubit, že se jeden  
z  našich strážníků, Martin Homola, zúčast-
nil Mistrovství Evropy v  silovém trojboji  
federace GPC, kde soutěžil v  disciplíně 
mrtvý tah RAW. Podařilo se mu zvednout 
největší hmotnost činky toho dne, a to rov-

ných 365 kg. Tím vyhrál prvenství ve své 
váhové kategorii a zároveň se stal absolut-
ním mistrem Evropy napříč všemi váhový-
mi kategoriemi. 

str. Nikola Daňková

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KLUBU DOMINO
Příměstské tábory klubu Domino v  Košťa-
nech proběhly v  bezvadném složení dětí  
z Košťan a okolí.
Putovali jsme v  našem teplickém okrese  
a navštívili spousty zajímavých míst a atrak-
cí včetně oblíbené Jump arény v  Ústí n/L  
a Zubrnického skanzenu, kde děti poznaly 
místního vodníka a  také s  radostí zavítaly 
do zubrnické školy.
Nechybělo i  koupání a  bojovky v  přírodě, 
které si děti velmi oblíbily.
Budeme se opět těšit na příští rok.

Monika Vážná
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V KOŠŤANECH SE OSLAVUJE

Zbrusu novým vybavením nyní disponují 
hasiči v  Košťanech. Díky nadaci Agrofert, 
která přispěla částkou 50.000 Kč a  městu 
Košťany, které doplatilo zbývající částku, 
hasiči pořídili do své výbavy nový posy-
pový vozík, termokameru a  6 kusů přileb  
Dräger na technické zásahy. 
Posypový vozík bude hasičům sloužit 
především při úklidu silnice po vyteklých  
provozních kapalinách na větších vzdále-
nostech, termokamera bude hojně využí-

vána při požárech a  vyhledávání případ-
ných skrytých ohnisek a přilby pak na různé 
technické zásahy. Velkou výhodou těchto 
přileb je především hmotnost.
Hasiči pořídili toto vybavení koncem čer-
vence a  začátkem srpna a  hned vše bylo  
využito při “ostrém zásahu“. Nejprve 2x 
za sebou byla využita termokamera - při 
požáru travního porostu na Dlouhé Lou-
ce a  následně při zásahu v  Národním 
parku České Švýcarsko. Posypový vozík 

byl využit u  vyteklé nafty na silnici od 
Kamenného Pahorku až do Hrobu a  přil-
by na technické zásahy pak byly využity  
v  Národním parku i  při požáru travního  
porostu v Košťanech.
Děkujeme Nadaci Agrofert a městu Košťa-
ny za finanční příspěvek na pořízení tohoto 
vybavení, které opět posunulo naší výjez-
dovou jednotku v  akceschopnosti o  velký 
kus dále.

Jan Šaršoun

HASIČI ZÍSKALI NOVÉ VYBAVENÍ

Nádherný fotbalový úspěch slaví 
v  Košťanech. Starší žáci Sokola vyhráli 
Krajský přebor. „Po podzimu jsme sice 
byli první, ale zopakovat výsledky také 
na jaře, tomu jsme moc nevěřili… 
Obzvlášť, když jsme hned první jarní 

zápas prohráli. Poté jsme už nezaváhali, 
a když naši pronásledovatelé ztratili body, 
mohli jsme už dvě kola před koncem 
soutěže slavit. Také starší dorost měl 
navlas stejnou situaci, také oni si dvě 
kola před koncem soutěží stali Mistrem  

1. A  třídy skupiny A. V  průběhu ročníku 
při zranění hráčů pomáhali svým starším 
kolegům hráči z  mladších kategorií.„ 
uvedl trenér a  starosta Sokolské jednoty 
Pavel Prokop.

Ladislav Navrátil

HASIČI
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V neděli 24.7. v ranních hodinách byl ohlá-
šen požár lesního porostu v okolí Pravčické 
brány ve Hřensku. V  tu dobu ještě nikdo 
netušil, jak rozsáhlému požáru budou  
hasiči (a samozřejmě nejen oni) v následu-
jících dnech čelit. Během několika hodin  
se požár začal nekontrolovatelně šířit a ha-
siči napříč krajem se ho snažili dostat pod 
kontrolu. Silný vítr a  extrémní sucho však 
bylo proti a v noci z pondělí na úterý se jed-
notky musely dočasně stáhnout i  z  obce 
Mezná, kterou v tu dobu bránili všemi do-
stupnými prostředky. Bohužel se všechny 
domy nepodařilo ochránit. Postupně byly 
na místo povolány dobrovolné i profesio-
nální jednotky z celé ČR. Zasažená plocha 
byla určena na 1060 ha a požár tak byl kva-
lifikován jako největší požár v historii ČR. 
Naše jednotka byla  povolána ve čtvrtek 
28.7. ve 21:45. Ještě jsme ani nedojeli  
na místo určení a  už jsme cestou mezi 
Hřenskem a  Mezní Loukou zasahovali  
u 4 případů, kde došlo k plamennému ho-
ření porostu a křoví. Přes noc jsme pak byli 
určeni jako záloha pro případ nečekané-
ho rozšíření požáru. Následující den naše 
jednotka zajišťovala kyvadlovou dopravu 
vody a druhá část jednotky pak provádě-
la hasební práce a  vyhledávání skrytých 
ohnisek pomocí termokamery v  okolí 
 hotelu Zámeček, který se podařilo před 
požárem ochránit. V  nočních hodinách  
se pak po střídání ostatními jednotkami 
vrátila zpět na základnu.

Následující výjezd do Hřenska byl 31.7., 
kdy jsme po celý den byli určeni na doplňo-
vání nádrží, které využívaly vrtulníky pro 
plnění bambivaků. Na noc jsme se prostří-
dali s dalšími členy jednotky a po domluvě 
s velitelem sektoru jsme byli opět určeni 
jako záloha v  týlovém prostoru. Po ran-
ním střídání členů naší jednotky byli ha-
siči vysláni na kyvadlovou dopravu vody  
do obce Mezná, kde nejprve strojník pro-
váděl kyvadlovou dopravu a  následně 
byla naše cisterna určena jako přečerpá-
vací stanoviště. Po ukončení prací byla 
jednotka na noc opět ponechána v  týlo-
vém prostoru jako záloha. Ráno odjela 
zpět na základnu.
Do Hřenska jsme se vrátili v úterý večer, kde 
jsme byli určeni na čerpací stanoviště nad 
Hřenskem. Zde jsme pomocí přenosných 
čerpadel Tohatsu, plovoucího čerpadla  
a naší Scanie doplňovali vodu do cisteren. 
Tuto práci jsme měli až do pátečního rána. 
Během čerpání se na místě protočily stov-
ky cisteren a hasiči si téměř neodpočinuli. 
Poté byla naše jednotka vyslána do obce 
Mezná, kde hasiči opět prováděli hasební 
práce a vyhledávání skrytých ohnisek po-
mocí termokamery.
Naše jednotka tak strávila u zásahu (pře-
počteno na osoby) celkem 533 hodin, 
s  technikou najezdila necelých 2000km 
a celkem se z jednotky vystřídalo 10 hasičů.

Jan Šaršoun

KOŠŤANŠTÍ HASIČI POMÁHALI PŘI POŽÁRU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

BLÍŽÍ SE VOLBY
Za necelý měsíc budou komunální volby.  
To znamená, že občané si volí nové zastupitel-
stvo, které poté zvolí nové vedení města, včet-
ně nového starosty a městské rady.
Za svých téměř 78 let života jsem již zažil ně-
kolikeré komunální volby, jimž předcházela 
někdy zajímavá, jindy nijaká volební kampaň 
stran, které do voleb postavily svou kandidátku.  
Po volbách se pak na předvolební sliby větši-
nou zapomínalo a  Košťany chátraly! Zlom na-
stal až v  době, když byl starostou zvolen  
p. František Voháňka, kterému se podařilo získat  
pro město peníze a  Košťany začaly pomalu 
„zvedat hlavu“. Podařilo se uskutečnit řadu akcí, 
které byly prospěšné občanům a  které každý  
z Vás zná a vidí je stále před sebou. 
Na konci roku 2012 starosta Voháňka pro ne-
moc odstoupil a  po něm se starostou stal  
p. Tomáš Sváda z  pol. hnutí „Naše Košťany“, 
který dokončil předchozí volební období  
(2014 – 18) a  stal se starostou města i  pro  
volební období 2018 – 2022.
V  letech 2010-14 jsem byl členem zastupitel-
stva města za pol. sdružení „Nezávislí“. Mohu 

zde otevřeně prohlásit, že po té době jsem  
s  řadou věcí a  jednání nového starosty  
p. Svády a jeho kolegů nesouhlasil a měli jsme 
spolu několik jednání, která nakonec došla tak 
daleko, že jsem byl „odejit“ z funkce knihovníka 
městské knihovny, která v této době zazname-
nala celou řadu úspěchů a její činnost byla klad-
ně hodnocena jako občany tak i  nadřízenými  
orgány. 
Přiznám se, že v  té době jsem na dění v  Koš-
ťanech zcela rezignoval v  čemž mi „pomohly“  
i četné zdravotní problémy. 
O dění v našem městě jsem se začal zase zají-
mat před cca 3 roky a  musím říci, že jsem byl 
velice překvapen tím, jak se Košťany zcela 
změnily a je to jednoznačně změna k lepšímu! 
Na městě je tato změna vidět na každý po-
hled. Městské komunikace, chodníky, parková 
úprava, řady míst, nová dětská hřiště, praktic-
ky generálka Střelenského Sídliště – počínaje 
novými střechami, okny a  zateplením domů. 
Řada nových parkovacích míst, nové chodní-
ky a  komunikace a  jiné akce v  Košťanech i  ve 
Střelné. Počet obyvatel každý rok stoupá a lidé 

 se z města stěhují stále méně. 
Ať se mi chce, nebo nechce musím uznat,  
že za tímto vším je vidět dobrá práce  
p. starosty T. Svády a  jeho spolupracovní-
ků, zaměstnanců, Městského úřadu, Městské  
policie, pracovníků VPP i  členů příspěvko-
vých organizací v  našem městě (sportovci, 
hasiči). Všem těmto lidem patří opravdový dík  
za jejich práci pro nás občany města. 
V záplavě chvály bych se pak chtěl zmínit ještě 
o jedné nepříjemnosti, která pramení z činnosti 
některých opozičních stran, které se do komu-
nálních voleb rovněž chystají. 
Jedná se o celou řadu pomluv některých zastu-
pitelů a samotného starosty. Těmto lidem bych 
chtěl vzkázat, že je tak trochu chápu/jedná  
se přece o  předvolební boj, a  to se tak dělá  
i  na vyšších místech, ale něž někoho pomlu-
ví, nebo z  něčeho osočí, tak ať nejdříve ukáží,  
že jsou lepší než on. 
Na závěr bych chtěl všem občanům města 
vzkázat: Jdětě k volbám a volte toho, o kom jste 
přesvědčeni, že to s vámi myslí dobře!

R. Partik

NÁZOROVÁ ARÉNA 
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Vážení přátele sportu a pohybu,
sportovní klub Slovan Košťany nabírá nové děti 
do svých řad. Přijďte se mezi nás podívat, každé 
úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:00 na škvárové 
hřiště do Košťan. Začínáme od 1. září ve čtvrtek. 
Co u nás děti mohou dělat? Jsme klub s všeo-
becnou průpravou, od her přes obratnost, po-
hyb v lese, na horách, starší děti jezdí na kolech, 
přes prázdniny pořádáme řadu sportovních 
kempů a no v zimě hlavně lyžujeme. 
Členské příspěvky máme 600,-Kč u starších 

t NÁBOR NOVÝCH DĚTÍ DO SPORTOVNÍHO KLUBU
1200,- Kč na rok, lyže, vázání a hole dostávají 
děti od klubu. ...takže sportovat může opravdu 
každý. Přijďte mezi nás, u nás děti naučí řadu 
sportů, najdou nové kamarády a naučí se také 
tolik nefňukat, sport je nejlepší průprava do ži-
vota.
 
Tak se těším na nějakém tréninku na viděnou. 
více info také na www.slovankostany.cz nebo 
mi zavolejte na 605 555 977.

Tomáš Sváda, trenér a předseda klubu 
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ČERVENEC
Hufová Anna 90
Nikodým Oldřich 82
Forková Libuše 81
Pařízková Anna 81
Neumajer František 70

Ve čtvrtek 15. června 2022 v odpoledních 
hodinách po odchodu řemeslníků, kteří 
svařovali IPU na střeše mého zahradního 
domku za místní školou, jsem ucítil kouř. 
Z  obavy, že by mohlo dojít k  požáru, jsem 
okamžitě kontaktoval městskou policii 
v Košťanech, kteří k zákroku povolali ha-

PODĚKOVÁNÍ ZA ZÁSAH MĚSTSKÉ POLICIE A HASIČŮ

SPREN
Tipmann Lubomír              86
Suková Helena                    83
Redlichová Alžběta            83
Fričlová Veronika               83
Šebková Anna                     83
Kanalasová Helena            82
Zícha Zdeněk                       82
Egrt Zdeněk                         82
Jungvirt Václav                  81
Riedererová Anna             81
Junová Waltraud                81

Gratulujeme 
k významnému 
životnímu jubileu.

NAŠI JUBILANTI

tel.:   606 743 087
email:    mpkostany@seznam.cz
facebook:  https://www.facebook.com/mpkostany. 

MĚSTSKÁ POLICIE

Jakubčáková Jiřina             75
Řezníček Jan                        70

ZÁŘÍ
Zahelová Anna                     86
Rudolfová Marie                  83
Černý Václav                         70
Ehmová Otília                       70
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Dne 4. července 2022 se paní  
Jarmila Novotná dožila významného  
životního jubilea. U této příležitosti členo-
vé TK Potok Košťany přejí jubilantce vše 
nejlepší, hlavně pevné zdraví a další spor-
tovní úspěchy.

Členové Tenisové klubu TK Potok Košťany
foto: Zdeněk Fričl

GRATULACE K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

siče. Ti se dostavili během krátké doby  
a pomocí termovize zjistili, že o požár ne-
jde. Touto cestou chci poděkovat přísluš-
níkům Městské policie a  dobrovolným 
hasičům SDH Košťany a Střelná za rychlé  
a  profesionální jednání.

Karel Růžička

POZVÁNKA NA HASIČSKOU ZÁBAVU
Sbor dobrovolných hasičů Košťany a Střel-
ná Vás srdečně zve na Svatováclavskou 
hasičskou zábavu, která se bude konat  
v sobotu    17.9    od    20:00    v sále     hasičské     

zbrojnice v Košťanech. K poslechu a k tanci 
zahraje skupina “Kolostuj”.  Vstupné činí 100 Kč 
v předprodeji, na místě 150 Kč.

Jan Šaršoun
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M Ě S T O  K O Š Ť A N Y

T R A D I Č N Í

'*

*

KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

prodejní stánkystánky s občerstvenímpouťové atrakce

sobota 17.  září:

pátek 16.  září:

neděle 18.  září:

16. - 18. ZÁŘÍ 2022


