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Město Košťany připravilo pro rok covat, nechceme to řešit úvěry a zvedat máme dokumentaci již hotovou, a to       
2016 celou řadu nových investičních zadlužení města. u rekonstrukce chodníků včetně par-
akcí, velké množství  oprav i zcela nové kových zálivů na Teplické ulici naproti Druhou vypsanou akcí je výstavba 
projekty. zahradnictví a výstavba chodníků a auto-parkoviště, chodníků, veřejného os-

busových zastávek na Kamenném Pahor-Největšími aktivitami v oblasti oprav větlení na pozemku vedle multi-
ku. Tady již připravujeme výzvy a jdeme byly na přelomu roku 2015/16 obnova funkčního objektu v Košťanech za          
soutěžit.komunikací, výstavba parkovišť a zpev- 1,1 mil. Kč. Věříme, že celý objekt se 

ňování ploch před bytovými domy za   p odaří dokončit do ledna 2018. V sou- Nezůstáváme pozadu ani v dotačních 
2,3 mil Kč. Největší objem peněz se časné době běží naplno projekční práce titulech. V současné době máme podánu 
proinvestoval ve Střelné, kde vzniklo i 20 na zateplení, vzduchotechniku a vytá- dotaci na výstavbu chodníků za 4 mil Kč, 
nových parkovacích stání a opravily se pění multifunkčního objektu. Některé dále se dokončuje příprava dotace na 
vstupy před 5ti bytovými domy. projekty budeme chtít již na podzim dobudování kanalizace za 10 mil. Kč         

soutěžit a realizovat. a v neposlední řadě dotace na nové V současné době město zveřejnilo 
hasičské auto za cca 6,5 mil Kč.dvě výzvy za celkem 3,3 mil Kč. Samozřejmě jsme nezůstali jen u ki-

na a zateplení. Projekční práce probíhají   Ve Střelné jsou připraveny další dvě Jedná se o zateplení bytového domu 
i v dalších oblastech. Připravuje doku- zajímavé investice. Výstavba oplocení     ve Střelné č.p. 185-186 za 2,2 mil Kč. 
mentace na opravu chodníků a silnic   v  M  a te řské škole včetně vybudování Tento dům bude sloužit jako vzorová 
v okálech na Kamenném Pahorku, re- malého dětského hřiště pro naše finanční šablona pro utvoření si co 
konstrukce části Smetanovy ulice, plyno- nejmenší. Začne probíhat rekonstrukce nejpřesnějšího cenového obrazu o ceně 
fikace zbývající části Střelné, rozšíření vchodů v bytových domech (jeden zateplovaného domu. Město se na 
parkoviště u 3 BD. Finanční objem těchto vzorový je již hotový č.p. 201).podzim bude ucházet o dotační titul na 
investic pro letošní rok je cca 5 mil. Kč.zateplení bytových domů. Chceme vě- (Pokračování na str. 3)

dět, kolik domů budeme moci finan- U některých plánovaných projektů 

10. června od 16:00 Den Dětí 
11. června od 9:00 120 let Sokola v Košťanech 
24. června od 18:00 Woodstock Košťany 

V úterý 23. února se v sále státních zení. Dekret o udělení nové vlajky městu 
aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu Košťany převzal z rukou předsedy Jana 
ČR uskutečnilo slavnostní předání Hamáčka starosta města pan Tomáš 
dekretů o udělení znaku a vlajky téměř Sváda. Po předání dekretů předseda 
třicítce obcí naší republiky. Obec Žernov Sněmovny ve svém krátkém projevu 
byla povýšena na městys. Aktu se za poděkoval přítomným zástupcům obcí za 
město Košťany zúčastnili starosta města práci v obcích. Vyzdvihl možnost 
Tomáš Sváda a autor návrhu znaku  di sk ut ov a t s  n im i  a  mít zpětnou vazbu od 
a vlajky města František Pelz. Historické těch, kteří jsou jak uvedl „v první linii“. 
okamžiky se odehrávaly ve velice (Pokračování na str. 3)
příjemné a slavnostní atmosféře a za 
účasti místopředsedy PS PČR Petra 
Gazdíka, některých poslanců a členů 
podvýboru pro heraldiku a vexilologii. 
Pracovník protokolu před předáním 
přečetl krátkou informaci o obcích a jim 
udílených symbolech a jejich vyobra-





(Pokračování ze str. 1) věnoval i po skončení slavnosti a pozval předseda Poslanecké sněmovny podle   
je k prohlídce budovy Parlamentu. § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Uvědomuje si, že starostové by uvítali 
Účastníci slavnosti měli možnost sez- (obecní zřízení), ve znění pozdějších stabilitu, aby se právní předpisy měnily 
námit se s bohatou historií Thunovského předpisů, na základě doporučení do nejméně. Předseda Sněmovny se také 
paláce a prohlédnout si interiéry sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, zapsal do pamětní knihy města Košťany. 
historického paláce na Malé Straně, kulturu, mládež a tělovýchovu. Následovalo společné fotografování        
zasedací sál Sněmovny, kanceláře a pra-a malé občerstvení. 
covnu předsedy.Jeden z nejvyšších ústavních činitelů František Pelz

Právo užívat obecní symboly uděluje se představitelům zúčastněných obcí 

 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček předává dekret    
o udělení vlajky starostovi města Tomáši Svádovi 

 Společné foto účastníků slavnostního aktu 

 Podpis předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka                    
v pamětní knize města Košťany 

(Pokračování ze str. 1) Došlo ke dvěma hlavním změnám. Na nad sebou zamyslí a začne se chovat 
Kamenném Pahorku vzhledem k ukáz- „normálně“.Nepřipravujeme však jen investice, 
něnému chování „pejskařů“ došlo ke červen je měsíc kulturních akcí. První Vzhledem k blížícím se prázdninám 
zmírnění a zmenšení zákazových oblastí akcí je Dětský den 10. 6. 2016, kde je mi dovolte na závěr všem popřát krásnou 
pro pohyb psů. Bohužel u 3BD se město pořadatelem, a kam Vás všechny dovolenou, dětem slunné a dlouhé 
zákazové oblasti vytvořily. Byl jsem se srdečně zvu. Hned v sobotu 11. 6. 2016 prázdniny. Doufejme, že nás ale nečekají 
osobně podívat a vyfotit stav trávníků      slaví TJ Sokol 120 let od svého založení     ukrutné tropy jako loni, a že nám také 
a množství psích exkrementů. Poměrně a závěr června obstará již tradičně občas zaprší, v což doufáme všichni 
rychle jsem napočítal 100 hromádek        košťanský WOODSTOCK, kde je město zahrádkáři.
a věřte, že není moc o co stát. Je třeba spolupořadatelem.
tento neuspokojivý stav řešit. Městská Město v posledních měsících také Hezké léto vám přeje Tomáš Sváda, policie dostala jednoznačný pokyn upravilo 4 roky starou vyhlášku o volném starostaneukázněné „pejskaře“ pokutovat. pohybu psů z roku 2012 a začala tak platit 
Věřím, že se každý neukázněný „pejskař“ nová, upravená verze, OZV č. 02/2016. 



Činnost bytové komise za rok 2015: jednotek bylo uvolněno na základě města, bude financováno z dotačních 
výměny. prostředků). Správa majetku města  Bytová komise, ve složení pan Zbyněk 

Košťany také zahájila přípravné admi-Král (předseda), paní Lenka Dupačová Investice, rekonstrukce, údržba
nistrativní práce pro realizaci plynofikace (člen), paní Olga Čermáková (člen) a paní V měsíci březnu byla dokončena 
na Sídlišti Střelná čp. 187-202. Pevně Renata Hegrová (host), se v uplynulém plánovaná výměna plastových oken         
věřím, že se nám také podaří požádat       roce 2015 sešla celkem patnáctkrát. Při a dveří na Sídlišti Střelná. V současné 
o dotaci na zateplení dalších obytných své činnosti bytová komise postupovala době Správa majetku města Košťany 
domů na Sídlišti Střelná v rámci právě dle „Doporučeného postupu pro dokončuje ve spolupráci s projektovou 
probíhající výzvy Ministerstva pro místní přidělování bytů ve vlastnictví města kanceláří naplánované akce pro rok 
rozvoj České republiky (podpora z Inte-Košťany“, který byl schválen na jednání 2016, konkrétně se jedná o: zateplení 
grovaného regionálního operačního Rady města Košťany dne 24.1.2014 pod obytného domu na Sídlišti Střelná         
programu). Na podzim bychom chtěli usnesením číslo 1204/2014-R101. V roce čp. 185-186 (realizace v letních měsících, 
vyhovět žádosti nájemníků o dodávku     2015 bylo uvolněno, řešeno v rámci vydáno stavební povolení), opravu 
a montáž plastových oken v ulici Spojen-zasedání bytové komise a přiděleno Ra- střech na Sídlišti Střelná čp. 159-162 
ců čp. 318 a realizovat plánovanou dou města Košťany celkem 51 bytových (plánovaná realizace srpen až září, 
dodávku a montáž plastových oken           jednotek. Z tohoto počtu celkem 11 by- probíhá projektová příprava), výstavbu 
v tělocvičně ve Střelné. tových jednotek bylo uvolněno z důvodu dvou vstupních bytů v multifunkčním 

úmrtí nájemníka, celkem 6 bytových Vážení občané,objektu v Husově ulici (bude finan-
jednotek bylo uvolněno z důvodu cováno z dotačních prostředků, reali- dovolte, abych Vám závěrem popřála dny 
neplacení nájemného (výpověď z nájmu zováno dle výzvy před vydáním sta- plné pohody, sluníčka a klidu.
bytu), celkem 20 bytových jednotek bylo vebního povolení), výstavbu čtyř 
uvolněno na základě „dohody o ukon- vstupních bytů v obytném domě Školní Ing. Olga Čermáková, vedoucí SMMKčení nájmu“ a celkem 9 bytových čp. 303 (v případě schválení Radou 

Měsíc duben byl na naší základní republice a ve světě a následky nev- Ve spolupráci s městem Košťany budou 
škole měsícem věnovaným naší planetě. hodného zacházení na ekosystémy v jed- do všech tříd nakoupeny odpadové 
Učitelé základní školy připravili žákům notlivých zemích světa, případně ve nádoby na tříděný odpad tak, abychom 
několik aktivit věnovaných udržitelnému světových oceánech. děti naučili třídit. Navíc můžete při 
rozvoji na naší planetě. V pondělí            vstupu do budovy školy (vchod u dru-
5. dubna navštívili naši školu školitelé žiny) odložit použité baterie, tonery        
firmy Ekokom, koordinátora celore- a cartridge, čímž jsme se zapojili do re-
publikového systému třídění odpadu.      cyklačního programu o ceny “Recyklo-
V rámci série interaktivních přednášek hraní”.
Tonda obal na cestách se žáci seznámili   Žáci 6. a 7. ročníku koncem měsíce 
s problematikou třídění odpadů. navštívili také třídičku odpadů a sběrný 

Žáci všech tříd základní školy získali dvůr společnosti Marius Pedersen, kde 
základní informace o možnostech poznali realitu třídění odpadů na 
nakládání s odpady v České republice. Teplicku. Pozitivní vliv na naše žáky se 

Základní škola se rozhodla na celý Mladší žáci si v rámci interaktivního projevil již nyní, pro nás vcelku 
program navázat vlastní dlouhodobou vzdělávacího programu mohli osahat překvapivým způsobem. Žáci 6. a 7. roč-
aktivitou. Třídění odpadu je dobrý jednotlivé výrobky vyráběné z recy- níku požádali paní učitelku Kedjuchovou, 
zvykem, který ušetří nejen naše životní klovaných materiálů a zahráli si hru, aby mohli v rámci pracovních činností 
prostředí, ale také finance z našich která je seznámila s tříděním odpadu. vyčistit některá místa v okolí školy od 
kapes. Zatímco netříděný odpad, který je Velké překvapení pro děti znamenal nahromaděného odpadu. Sami si na tuto 
vyvezen na skládku, stojí město ročně vysoký obsah recyklátů ve věcech denní akci z domova přinesli ochranné 
statisíce korun, tříděný odpad je potřeby. Starší žáci navíc objevili pomůcky. Za jejich aktivitu jim patří velký 
možností, jak tuto částku snižovat, možnosti nakládání s odpady v České dík.                                Mgr. Pavel Vondra
protože za něj město dostává zaplaceno. 

Se žáky 2. stupně jsme 28. dubna chovaných v zahradě. Starší žáci se dozvěděli základní informace o ohro-
navštívili ZOO Ústí nad Labem a sym- soustředili na biodiverzitu našeho žených druzích zvířat a formách jejich 
bolicky tak uzavřeli měsíc věnovaný životního prostředí v rámci výukového ochrany. Poté v rámci samostatné práce 
životnímu prostředí. Žáci 6. ročníku  p ro g ra m u  Zv íř ata nad propastí. Program v areálu zoo využívali pracovní listy pro 
a 7. ročníku v zoologické zahradě byl zaměřen na vzácné a ohrožené druhy prohloubení získaných znalostí.
absolvovali výukový program Stezkami zvířat, na příčiny jejich ohrožení a způsob Mgr. Pavel Vondra
ZOO zaměřený na specifika života zvířat jejich ochrany. V první fázi se účastníci 



Školní rok utekl jako voda. Děti na vlastní kůži zakusily odlišnost rouskovy ZOO, kde nás nechali nahléd-
borových lesů a všudypřítomného písku. nout do soukromí zvířecích miláčků, kteří Než se nadějeme, prázdniny budou za 
Bohatý program, který nás odtrhnul od nás vítali lenivými pohledy.námi a my budeme zpět ve škole, ale 
počítačů a mobilních telefonů, dokázal krásné chvíle, ale krásné chvíle prožité        Konec našeho pobytu se nachýlil. 
pohltit každého z nás. Unavení a šťastní v Poslově Mlýně nám nikdo nevezme. Čekalo nás balení vyhodnocování a závěr 
jsme každý den uléhali do postýlek s vě- celého pobytu. Na dotaz našich učitelů, Od 15. do 20.5. 2016 jsme prožili 
domím, že zítra na nás čeká zase spousta co se nám líbilo nejvíce, jsme svorně týden plný zážitků a her v malebné 
novinek. Samozřejmě nechyběla ani řvali: „Všechno!!!“přírodě Máchova kraje.
večerní zábava, po několik večerů jsme V pátek nás domů k našim drahým Agentura PAC, která pro nás pobyt rozvlnili tělo v rytmu nejlepších hitů. dopravily luxusní autobusy.připravila, nás nadchla bezvadně 

Nezapomenutelný byl i výlet lodí, kdy připraveným programem, krásnými Nám zůstaly krásné vzpomínky.
jsme brázdili vody Máchova jezera.  Při prostory se spoustou dětských atrakcí       Mgr. Jana Walterovázpáteční cestě jsme nakoukli do Be-i stravováním, které bylo nad naše síly.

Senzačního výsledku dosáhl náš tým v dívčí kopané, kdy se 
žákyně naší školy probojovaly jako první družstvo v 91 leté 
historii naší školy do Republikového finále AŠSK v minifotbalu 
základních škol. Sportovní liga ZŠ o Pohár ministryně školství     
v kategorii IV – žákyně. Cesta do finále byla úžasná. Nejprve 
naše děvčata porazila v Okresním finále všechny soupeřky 
obrovským rozdílem. Jednotlivá utkání vyhrávala děvčata s de-
setigólovým přídělem všem soupeřkám. Proto byla vybrána 
hned po Okresním finále do Finále republikového, kterého se 
zúčastní pouze 6 týmů z celé republiky. Dne  4. 5. 2016 jsme si 
zajeli také pro vítězství v Krajském finále, kde jsme 
stoprocentně potvrdili příslušnost mezi šesti účastníky 
Republikového finále, které se bude konat 26. 5. – 27. 5. 2016 
na Stínadlech v Teplicích. Doufám, že nás bude podporovat 
dostatek diváků. Pořadatel nám přislíbil zdarma autobus pro 
přepravu fanoušků do Teplic. Děvčatům patří naše uznání a bu-
deme jim všichni držet palce.                         Mgr. Milan Sanitrik

Vítěz Krajského finále dívky ze ZŠ Košťany.

Na snímku zleva Sára Klejnová, vedoucí týmu Mgr. Milan Sanitrik, Monika 
Hrdličková, Natálie Žídelová, Miloslava Škodová, Andrea Gebrielová, 
Lucie Marie Slavatová, Kristýna Michalková, Adéla Hrdličková, Daniela 
Pejšová, Marie Staňková, Nikola Fedáková, Natálie Forejtová, Sára 
Hauptvogelová a trenér Mgr. Jiří Jakeš se synem Michalem

Historický úspěch našich dívek v dívčí zajistit drobné upomínkové předměty. prodejny specializované na fotbalové 
kopané přinesl nenadálý problém. Můj dík patří starostovi Tomáši Svádovi a zboží FOOT-BALL Sport v Teplicích za 
Důstojná reprezentace  školy, města ostatním zastupitelům, panu Dr. Ing. poskytnutí příspěvků a také panu Fran-
Košťany, okresu Teplice a Ústeckého Štěpánu Popovičovi, CSc., Milanu Šerlovi tišku Pelzovi za pomoc při zajišťování 
kraje.  Dresy, jednotné teplákové – stavební a obkladačské práce, Pavlu upomínkových předmětů.
soupravy, chrániče, to vše stojí nemalé Portovi a firmě PORT – tepelná technika, MOC DĚKUJI JÁ I NAŠE ŽÁKYNĚ          
peníze. Proto jsem oslovil příznivce Pavlu Špačkovi – elektroinstalace, Petru 

Mgr. Milan Sanitrik,                        
sportu se žádostí o sponzorský dar, Civínovi – vodoinstalatérství, panu 

ředitel ZŠ Košťany
abychom mohli naše děvčata obléknout, Miroslavu Janotovi – majiteli sportovní 

Ve čtvrtek 27. května a pátek 28. května se na teplických Stínadlech 
konalo republikové finále Sportovní ligy základních škol v minifotbale, jehož 
se zúčastnil i tým žákyň naší školy. Ve čtvrtek se naše dívky porvaly o vítězství 
ve skupině. V prvním zápase vyhrály nad ZŠ J. Šoupala, Ostrava-Poruba v po-
měru 2:4. Bohužel se v tomto zápase zranila jedna z našich hráček, Andrea 
Gabrielová z 9. třídy. Tato skutečnost částečně poznamenala náš tým, když       
v druhém zápase se Základní školou Pardubice-Ohrazenice prohrály po 
opařeném výkonu 0:3 a ve skupině skončily druhé, čímž jim utekl přímý 
postup mezi 4 nejlepší týmy. Pátek již příliš úspěšný nebyl. Naše družstvo 
poznamenané absencí 2 spoluhráček nejprve ve čtvrtfinále vysoko prohrálo 
se Základní školou Ostrov 0:7 a poté v zápase o 5. místo nedokázalo 
zopakovat výkon z předchozího dne v zápase s Ostravou a obsadilo tak 
konečné 6. místo. Přesto našim žákyním děkujeme za  výbornou reprezentaci 
a skvělý úspěch. 

V zářijovém čísle zpravodaje se vám pokusíme přinést rozhovor          
s některou z hráček našeho týmu.                                            Mgr. Pavel Vondra

Zleva Mgr. Lucie Kedjuchová (dodavatel pozitivní energie), 
Natálie Žídelová (7.řída), Sára Klejnová (7.třída), Kristýna 
Trumpusová (9.třída), Natálie Forejtová (8.třída), Monika 
Hrdličková (9.třída), Kristýna Michalková (9.třída), Adéla 
Hrdličková (9.třída), Daniela Pejšová (8.třída), Andrea 
Gabrielová (9.třída), Sára Hauptvogelová (8.třída), Mgr. Jiří 
Jakeš (trenér, učitel TV), dole: Nikola Fedáková (brankářka, 
8.třída) a Miloslava Škodová (8. třída).



Mateřská škola Košťany v sobotu  t o upení malých skřítků a velkých Do dalších let bychom si přáli, aby 
21. 5. oslavila 70. výročí zahájení indiánů. Využili jsme této příležitosti  b y la  i  n adále naše mateřská škola plná 
provozu.  Oslavu jsme uspořádali na a slavnostně se rozloučili s nejstaršími spokojených dětí.
školní zahradě. Počasí nám přálo a všich- dětmi, které po prázdninách odejdou do 
ni dorazili se slavnostní náladou. Čekání školy. Odměnou pro účinkující byl 

 Za kolektiv Mateřské školy Košťany                   
na hlavní program si návštěvníci mohli indiánský dort, který nám přichystala 

Ivana Brabcová, ředitelka
zkrátit prohlídkou prostor budovy naše paní kuchařka. 
mateřské školy a fotografií, které Následoval bezchybný zásah nej-
zachycují různé etapy provozu MŠ od mladších hasičů (přípravky) Košťany při 
roku 1946 až dosud (vybavení, akce, simulovaném požáru. Také hasiči si 
výlety, školy v přírodě,  školní fotografie připravili taneční vystoupení.
apod.). Na školní zahradě se děti mohly 

V průběhu celého programu nás 
svézt na koních, osvěžit se limonádou       

obveseloval kašpárek.
a nanukem zdarma. Nechyběl ani stánek 

K tanci i zpěvu hráli do pozdního s občerstvením. Hlavní program byl 
odpoledne otec a syn Biháryovi se zahájen historií MŠ a přivítáním bývalých 
zpěvačkou.zaměstnanců. Velký úspěch mělo vys-

V pondělí 15. února 2016 se v Kruš- zvítězil  Štěpán Vachoušek (FK Teplice, 2. až 16. místě skončili Pavel Prokop           
nohorském divadle v Teplicích konalo fotbal). Dělené 11. až 25. místo obsadili a Milan Műller (oba TJ Sokol Košťany, 
slavnostní vyhlášení ankety Nejlepší Tomáš Glöckner a Jan Konečný (oba F.C. fotbal) a Pavel Sobotka starší  (SK 
sportovec Teplicka za rok 2015. Pět Louka Košťany ČOS, sálový fotbal-futsal). Vzpírání Teplice; TJ Sokol Košťany, 
nominací měla také sportovní odvětví   V  k a tegorii Trenér roku získal první místo vzpírání).
z Košťan. V kategorii Dospělí - jednotlivci Belo Svitek (SO Zápas Teplice, zápas), na   S pozdravem Ladislav Navrátil

Dne 16. dubna 2016 oslavil své     S v é 4 5 . narozeniny oslaví 27. června budoucí čtyřicátník, pan František 
50. narozeniny skvělý sportovec, pan Jiří Horák aktuálně hrající v Praze. Taktéž Navrátil, který za F.C. Louka Košťany ode-
Václav Heřmánek, který jen za náš tým 45. narozeniny oslaví 8. července bývalý hrál pouhé 3 zápasy a své narozeniny 
odchytal celkem 675 utkání ve kterých hráč našeho týmu pan Bronislav Pro- oslaví 5. července.
udržel 131 čistých kont. Do statistik se cházka. Koncem července, konkrétně Oslavencům přejeme vše nejlepší.
zapsal i 7 brankami a 62 přihrávkami.  29. 7. oslaví své 45 narozeniny pan Petr 
Dne 22. června oslavní taktéž 50 let pan Müller, který během 83 utkání v sálové    

  S pozdravem Ladislav Navrátil
Jaroslav Beran, který za F. C. Louka a malé kopané stačil nastřílet 60 branek, 
Košťany odehrál 134 utkání ve kterých u 20 gólů asistovat a také jednou udržet 

(redakčně zkráceno)udržel 39 čistých kont. čisté konto. Posledním oslavencem je 

Letošní rok jsme začali v lednu vý- kolikrát se vykoupali v lázních v němec- Vyšehrad a v červnu uskutečníme zájezd 
roční schůzí. Každé pondělí se scházíme   kém Altenbergu. V průběhu jara jsme do Pardubic a Poděbrad. Přes léto 
v naší klubovně v Košťanech na náměstí. byli na koncertě v teplickém divadle, na plánujeme další ročník sportovních her 
V proběhu zimy jsme navštívili numis- muzikálu v Praze. V květnu plánujeme seniorů.
matický kabinet teplického muzea a ně- autobusový výlet do Prahy podívat se na Soňa Kopřivová



„Na horké půdě posvěcené boji o lepší organizace Národní jednoty Severočeské, frontu. Tři členové, František Fiala, Václav 
příští našeho národa rostla Tělocvičná která ve zdejších Češích upevňovala Maštalíř a Věkoslav Kubíček, jako 
jednota „Sokol” v Košťanech. Ti, kteří ji národní uvědomění, byly vytvořeny legionáři, v bitvě u Zborova ve válce padli. 
zakládali, vědomě pracovali pro osvo- podmínky k založení Sokola i v Košťanech. V československých legiích bojovalo šest 
bození ujařmené větve československého V první polovině roku 1896 byly zahájeny členů jednoty.
národa v pohraničním zněmčeném pásu přípravné práce a na ustavující valné Vyhlášení samostatného Českoslo-
pod Krušnými horami. Tíživě tlačila pěst hromadě, za účasti zástupců České obce venska se v Košťanech projevilo netuše-
cizí vlády, ale bratři – zakladatelé naší sokolské, župy Krušnohorské a okolních ným rozkvětem české menšiny. Popřevra-
Jednoty vzdor útiskům a pronásle- jednot, Národní jednoty Severočeské       tová horečka radosti nad znovunabytím 
dováním vyšli jakoby z přítmí, aby jako a Ústřední matice školské, byla 5. čer- národní samostatnosti přivábila k „So-
rozsévači skvělého sémě nesmrtelných vence 1896 místní Tělocvičná jednota kolu” mnohé opatrné, kteří se dříve báli 
zakladatelů Sokola Tyrše a Fügnera Sokol založena. Přes různé překážky, vstoupiti do spolku a teprve 28. října se 
připravovali cesty k budoucím úkolům   n e v hodné prostory pro cvičení ,  upamatovali, že jsou vlastně Čechy. Vzni-
– k národnímu osvobození.“ nedostatečné vybavení nářadím a v ne- kaly nové spolky a organizace, které pro 

poslední řadě také protivenství ze strany Těmito slovy začíná kronika tělo- svoji činnost místnosti v hostinci „U Ná-
úřadů, Sokol od svého založení vyvíjel cvičné jednoty Sokol v Košťanech, která draží” také potřebovaly. Mezi českými 
aktivní činnost a členská základna letos slaví 120. výročí svého založení.  V spolky docházelo k nesčetným, mnohdy    
utěšeně narůstala. Členové Sokola se druhé polovině 19. století, tehdy poněm- i osobním, sporům. Cvičilo se v hostinci    
pravidelně zúčastňovali okrskových čeném pohraničí, zdálo se být téměř U Hrušků, v kině Slávia apod. Nedosta-
cvičení a sokolských sletů a vedle cvičení nemožné založit český spolek. C. k. úřady tečné prostory oživily v roce 1920 snahu 
se výrazně podíleli i na kulturním životě kladly mnohdy nepřekonatelné překážky. o vybudování vlastní tělocvičny a nutily 
české menšiny. Velkou oporou košťanské Němci, hlásící neúprosnou asimilaci,       nově vytvořený stavební odbor k větší 
jednotě Sokola byly  patronátní jednoty   tj. odnárodnění českého obyvatelstva, aktivitě. Úvahy o vybudování sálu spo-
z vnitrozemí a jednoty z blízkého okolí.považovali byť jen český hovor na ulici či lečně s majitelem hostince U Krále Jiřího   

ve veřejné místnosti za provokaci. Čech, Přibývajícím počtem českých spolků z Poděbrad v nynější Nerudově ulici a ani 
který se otevřeně hlásil k českému ubývalo volných dnů pro sokolské první upisovací akce pro stavbu soko-
národu, musel být připraven na vše: na aktivity. Střediskem košťanské české lovny však nedopadly nejlépe. Po zkuše-
vypovězení z práce, bytu i obce. Perse- menšiny v hostinci U Nádraží. 1. února nostech získaných při stavbě kina „Slavia” 
kuce stíhala persekuci. A přeci v těchto 1902 byl ustanoven výbor pro postavení se přikročilo k druhé upisovací akci a up-
těžkých dobách se podařilo, díky veliké Národního domu a přijato usnesení, že    sá n byl obnos 18.610 Kč. ČOS přislíbila     
obětavosti a odvaze duchcovských Če- z výtěžku každé zábavy bude odvedeno k tomuto účelu 10 až 20.000 Kč. Horlivost 
chů, založit roku 1883 první Tělocvičnou na fond pro vystavění národního domu mnohých členů pro brzké postavení 
jednotu Sokol v Duchcově. O rok později  25%. Finanční prostředky se však velmi tělocvičny byla značná, prostředky však 
v Teplicích a během několika dalších let těžko zajišťovaly, ale již na začátku roku byly skromné a finanční prostředky se jen 
pak především zásluhou neumdlé- 1914 bylo jisté, že vše spěje k dobrému stěží zajišťovaly. V kronice Sokola se z té 
vajícího V. Kukaně z Prahy a horníka cíli. Bylo jednáno s hostinským Václavem doby píše: „Život ve sboru a mezi 
Františka Procházky z Duchcova, v Pod- Hruškou a lounským pivovarem o pos- cvičícím členstvem byl dobrý; škoda, 
krušnohoří „...přes přibývající pronásle- tavení sálu, na který by jednota přispěla že nepříznivé vnější poměry nebyly 
dování a protivenství z německé strany“, půjčkou 2.500 K, ČOS přislíbila 3.000 K, nejvhodnější ... sklářské dělnictvo, jež 
jak uvádí kronikář Sokola, vzniká dalších další půjčku měla poskytnout lounský tvoří hlavní kádr naší jednoty, trpělo 
15 sokolských jednot, z nichž pak byla pivovar, ústředí NJS a patronátní jednota těžkou krizí nezaměstnaností.“ Až v ro-
utvořena župa Krušnohorská. Smíchov I. Výstavbu narušila světová vál- ce 1923 se naskytla příležitost k odkou-

ka – činnost Sokola a českých spolků byla pení Wernerova statku čp. 1 na náměstí   Vlivem působení učitelů na matiční 
značně omezena a byla hlídána c. k. poli- a o rok později ještě část přilehlého škole v Košťanech, především pana uči-
cií. V roce 1914 měla jednota 105 členů,    pozemku od správy Lobkowiczkého tele Václava B. Hrbka, který byl velkým 
z nichž 49 členů bylo mobilizováno na panství.                    (Pokračování na str. 8)znalcem sokolských zásad, a místní 

Funkcionáři TJ Sokol Košťany na neidentifikované fotografii před so-
kolovnou (pravděpodobně konec 20. let resp. 1. polovina 30. let 20. století) 

 Z okrskového cvičení TJ Sokol v Košťanech v roce 1927 



Košťanští sokolové úspěšně startovali na sokolských závodech. V roce 1935 
Jan Orságh získal 1. místo v soutěži o Putovní cenu župy. 

V letech 1924 – 1926 daroval berounský Sokol košťanským dětem 158 
vkladních knížek s deseti korunovým vkladem. To byla bratrská pomoc 
patrona dětem české menšiny v pohraničí. 

Už je to 20 let, kdy poprvé MŠ Košťany prohlédnout si prostory a vybavení MŠ. všech zúčastněných. A počasí? Opět vyšlo.
uspořádala oslavy u příležitosti 50. výročí Děti předvedly báječné představení a skli- Počasí přálo i oslavám 70. výročí MŠ. 
založení MŠ. dily veliký obdiv. “Frčeli”  klauni, ma- Děti byly úžasné a rodiče nadšeni a dojati. 

žoretky, tanečníci a zpěváci,……Vystoupení dětí se konalo v místním “Frčeli”  skřítkové, indiáni, hasiči, ……
kině Květen ve spojení s výstavou dětských Než jsme oslavili 65. výročí, zúčastnily A já bych ráda u příležitosti 70. Výročí 
prací a fotografií zachycujících dění v MŠ. se děti oslav MĚSTA KOŠŤANY na místním MŠ Košťany pozdravila všechny své bývalé 
Dostavili se nejen rodiče a pozvaní hosté, fotbalovém hřišti. Oslav se také účastnili „dětičky“ od těch nejmladších, až po ty 
ale i velký počet občanů (a sál byl zcela hosté z Košťan ze Slovenska. Děti před- nejstarší. Prožila jsem s nimi nejkrásnější 
zaplněn). Vystoupení dětí mělo veliký vedly pásmo tanečků – byly úžasné. Samo- léta svého života a spolu se svými dětmi      
úspěch – “frčela”  Macarena, Holky z naší zřejmě sklidily veliký aplaus a ohlas. a vnoučaty můj život naplnily radostí, 
školky,…. Toto vystoupení nejmenších “Frčeli”  tanečky eskymáků, černoušků, štěstím a láskou.
doplnila na závěr skupina starších, která v r. námořníků, indiánů,…… Ve stejném duchu Vzpomínku věnuji i všem svým bývalým 
1946 MŠ navštěvovala. se konalo i vystoupení dětí u příležitosti   spoluzaměstnancům, se kterými jsme vždy 

65. Výročí MŠ Košťany. Oslavy byly spojeny O 5 let později oslavy výročí nepro- tvořili dobrý kolektiv.
s výstavou dětských prací, fotografií            běhly, jelikož kino bylo ve zdevastovaném Našim nejmenším v MŠ přeji, aby své a dnem otevřených dveří. Hosté i bývalí stavu. Náhradní prostory v té době nebyly krásné a bezstarostné dětství prožili v ra-žáci měli možnost prohlédnout si prostory a my se báli nepřízně počasí. dosti, spokojenosti a lásce. Stávajícímu a vybavení (naší krásné školky) a porovnat U příležitosti oslav 60. Výročí MŠ jsme kolektivu MŠ přeji, aby měl ze své práce změny, ke kterým došlo při rekonstrukci       nakonec uspořádali vystoupení na zahradě pouze krásné pocity a radost. a modernizaci mateřské školy. Vystoupení MŠ a počasí nezklamalo. Zájem rodičů           Děkuji  Jarmila Novotnádětí sklidilo opět veliký ohlas a radost a občanů byl opět veliký. Měli možnost 

(pokračování ze str. 7) trvala až do časných ranních hodin telného Tyrše věrně plnilo a dílo, které s lás-
následujícího dne, bylo přítomno na 1200 kou a takovými obětmi budováno bylo, Hospodářská rada jednoty provedla velkou 
účastníků. V říjnu 1938 došlo k obsazení čs. zachovalo“, nedošlo. Košťany dodnes sběrací akci, která měla velký ohlas a vy-
pohraničí Německem, činnost Sokola a os- postrádají vhodné prostory pro sportovní     nesla nemalý obnos. „I slavný český spiso-
tatních českých spolků byla zakázána a je- a kulturní vyžití. vatel Alois Jirásek zaslal jednotě příspěvek 
jich majetek byl zkonfiskován. K obnovení a mimo něj i mnozí jiní znamenití čeští V roce 1990 byl Sokol v Košťanech 
činnosti došlo hned v prvních poválečných mužové“, jak zaznamenal kronikář Sokola. obnoven. Při letošních oslavách by se 
dnech. V roce 1950 došlo ke sloučení nemělo zapomenout na ty, kteří pomohli V roce 1923 také došlo ke konsolidaci 
sportovních organizací v ČSR a tři koš- vzkřísit košťanský Sokol. V současné době jednoty. Příliv členstva již nebyl tak veliký 
ťanské sportovní organizace se spojily v TJ Sokol čítá kolem 200 členů sdružených        jako v prvních poválečných letech. 26. října 
Jiskra. Sportovní, ale také kulturně spole- v oddílech sportovní všestrannosti (aero-1924 byl slavnostně položen základní 
čenský život Košťan byl v šedesátých           bik a zdravotní tělocvik) a ve sportovních kámen s letopočtem „1924“; do kamene 
a sedmdesátých letech značně pozname- oddílech: kopaná, malá kopaná, volejbal, byla vložena kovová schránka s pamětní 
nán důlní činností a úbytkem obyvatel. tenis, badminton a vzpírání. TJ Sokol listinou a některými drobnostmi. Neděle 
Velký požár ze 3. na 4. června 1984, přes Košťany, jako ostatně všechny sportovní 26. července 1925, kdy byla slavnostně 
obětavý zákrok požárních jednotek, bu- organizace, se potýká nedostatkem otevřena nová sokolovna, se stala dnem 
dovu sokolovny úplně zničil. K výstavbě no- finančních prostředků. Ve své práci klade nezapomenutelným a dnem splněných 
vé tělocvičny a bohužel ani k naplnění důraz na práci s mládeží.tužeb košťanských sokolů. Již od časného 
odkazu v zakládací listině: „Budoucímu po-rána procházela ulicemi Košťan Olive- František Pelz
kolení našemu, aby odkaz našeho nesmr-riusova dechová kapela. Na slavnosti, která 



Od začátku roku se naši mladí hasiči a tím si naše přípravka zajistila dosavadní nakonec posunulo na 13. místo (z 16ti)        
scházeli pravidelně každé pondělí v tělo- 1. místo. Poté přišli na řadu mladší.  s  č a se m  5 3,14 s. Po této soutěži ale dětem 
cvičně ve Střelné a každý čtvrtek v klu- U první štafety se čas zastavil na 93 s,   d e n  nekončil. 
bovně v hasičské zbrojnici, kde jsme se u druhé na 67 s. Tím si mladší zajistili     Jelikož mateřská škola v Košťanech 
postupně připravovali na nadcházející 4. místo v dosavadním průběhu soutěže. slavila 70. výročí od svého založení, 
soutěže a zdokonalovali jsme se v růz- Druhou disciplínou byl požární útok. měly dětičky také svoje vystoupení. 
ných věcech. Přípravka ukončila pokus s časem 35 s      Nejdříve všem přítomným ukázaly 

a umístila se na 1. místě. V celkovém požární útok na hořící domeček a poté Ve čtvrtek 10. 3. pořádal náš sbor 
součtu obou disciplín tedy přípravka taneční vystoupení. Požární útok měly dětský karneval jak pro hasičské děti, tak 
vyhrála. Následoval útok mladších. Ti se     dětičky se vším všudy – poté, co byly pro veřejnost. Pro děti byly připraveny 
s časem 48 s v požárním útoku zařadili na     zapáleny dýmovnice v domečku, byl různé soutěže, za které byly děti 
2. místo. V součtu obou disciplín se naši vyhlášen požární poplach pomocí sirény odměněny sladkostmi, diskotéka, vyhlá-
mladší umístili na 3. místě. Na druhé na hasičárně a následně dětičky vyjely     šení nejlepších masek a nejlepších 
místo nám scházelo pouze 0,6 vteřiny. z hasičárny k mateřské škole. Zde tanečníků a taneční vystoupení starších 
Jak již bylo zmíněno, tato soutěž byla pro vyskákaly z auta a předvedly perfektní žákyň mladých hasičů. Celkem se 
mladší závěrečným kolem hry Plamen požární útok.zúčastnilo cca 25 dětí v maskách. 
(celoroční činnosti). Po říjnovém závodu Porotou pro vyhlášení nejhezčích masek 
požárnické všestrannosti, který našim byli všichni přítomní rodiče. V soutěži      
dětem nevyšel   a umístily se na 9. místě, o nejhezčí masku vybojovala 3. místo 
se dětičky výrazně posunuly, a to na       princezna Adélka Klejnová s 5 hlasy,         
4. místo.2. místo vybojovala maska Lega se 6ti 

hlasy a 1. místo se sedmi hlasy obsadila Další soutěž nás čekala hned v neděli  
Zombie Sára Klejnová. V soutěži o nej- 8. 5. na hřišti ve Lhenicích, a to Lhenický 
lepšího tanečníka se na 3. místě umístila dvojboj (běh na 60 m s překážkami a po-
princezna Káťa Martínková, na 2. místě žární útok) a Stimax Cup (běh na 60 m        
kočka Adélka Janošovská a 1. místo s překážkami). Na start jsme vyslali 
vyhrál kocourek Honzík Votruba. Za toto celkem 8 závodníků v různých kate-
umístění si každý odnesl diplom, chipsy, goriích. Ve Stimax Cupu na 14. místě       
hasičské omalovánky a pexeso. Největší v kategorii mladších dívek 9 – 11 let 
radost ale měly děti z toho, když si skončila Adélka Janošovská a na 15. 
vedoucí mládeže sundal masku místě Káťa Martínková. V kategorii 
(balonky) a rozházel je mezi ně. Velké mladších chlapců 6 – 8 let skončil Honzík 
poděkování patří majiteli restaurace Ondráček na 19. místě a Tomáš Státník na 
Krčma u Lesa Janu Votrubovi, který 22. místě. V kategorii mladších chlapců  
věnoval sladkosti pro děti. 9 – 11 let skončil na 18. místě Péťa 

Engelmann, na 19. místě Honza Žížala    V sobotu 23. 4. jsme se zúčastnili 
a na 34. místě David Witek. V kategorii první letošní soutěže, a to Memoriálu      
starších dívek 11 – 15 let skončila Sára v Háji. Do soutěže jsme přihlásili celkem 
Klejnová na 32. Místě. Většina zá-3 družstva po 5ti lidech – 1 přípravku,      
vodníků tuto disciplínu běželo poprvé      1 mladší a 1 star-ší. Na cca 2,5 km dlouhé 
a i tak předvedli velmi krásné výkony. Do trati soutěžící čekalo celkem 7 disciplín 
Lhenického dvojboje jsme přihlásili (střelba ze vzduchovky (přípravka hod 
družstvo mladších. Těm se započítávaly Srdečně všechny zveme na soutěž míčkem do panáka), topografie, hod na 
4 nejlepší časy z běhu na 60 m s pře- mladých hasičů v požárním útoku, který cíl, zdravověda, požární ochrana, roz-
kážkami a čas z požárního útoku (35,24 se bude konat 26. 6. 2016 od 10 h na vinutí hadice na cíl a hadice (přípravka     
s). S celkovým součtem 182,66 jsme tedy škvárovém hřišti.a mladší spojování, starší motání 20 m 
obsadili 7. místo. hadice „C“. Po absolvování všech Pokud byste se k nám chtěli přidat, 

disciplín nakonec přípravka obsadila    V  s obotu 21. 5. jsme s našimi rádi Vás mezi námi uvítáme. Pro více 
4. místo ze 7mi týmů, mladší se 4mi 6ti dětičkami vyrazili na soutěž do Modlan. informací volejte vedoucímu mládeže – 
letými závodníky 12. místo z 24 týmů   D  o  té to soutěže jsme opět přihlásili jedno Jan Šaršoun, tel. 722 674 326.
a starší se třemi závodníky z mladších  družstvo přípravky a jedno družstvo Jan Šaršoun
ukončili závod na 16. místě ze 17ti týmů. mladších. Po odběhnutí všech šesti 

vedoucí kolektivu mladých hasičůdružstev přípravek jsme nakonecDalší soutěž nás čekala v sobotu 7. 5. 
obsadili vynikající na hřišti u Buzulucké školy, kde probíhal      
1. místo s časem 15. ročník soutěže mladých hasičů           
26,75 s. Následo-o pohár ředitele HZS Teplice a zároveň 
v a l a  k a t e g o r i e  tato soutěž byla závěrečným kolem hry 
mladších. Zde se Plamen pro mladší kategorii. Do závodu 
n á m  a l e  ú t o k  jsme přihlásili jedno družstvo přípravky   
nepovedl ,  když a jedno družstvo mladších. Jako první 
jsme měli problém disciplína byla připravena štafeta 4 x 60 
s e  z a p o j e n í m  m. Výsledný čas prvního družstva štafety 
hadice B na mašinu. se zastavil na 92 s. V druhém rozběhu byl 
Toto zaváhání nás čas 118 s. Do závodu se počítal lepší čas, 



V úterý 19. 1. krátce po deváté jeho obyvatele. Hasiči se pomocí 
hodině večer byl naší jednotce nahlášen nastavovacích žebříků dostali přes okno 
požár rodinného domu v Oldřichově. Při do bytu a našli ležícího muže, který 
příjezdu na místo zásahu se na místě nejevil známky života. Po ohledání těla 
nacházela jednotka HZS Duchcov, která bylo zjištěno, že muž ležel v bytě již 
započala hasební práce. Bylo zjištěno, že několik dní. Místo bylo předáno Policii ČR 
se jedná o požár menšího rozsahu – a jednotka odjela zpět na základnu.
požárem byl zasažen vrchní pokoj V pondělí 4. 4., krátce před sedmou 
budovy. Požárem byla zasažena i pod- hodinou večer, vyjížděla naše jednotka 
laha, a tak ji hasiči museli kolem komínu na otevření bytu ve Střelné Sídlišti. 
rozebrat a následně uhasit. Poté byla Uživatelka bytu si zabouchla klíče doma, 
průběžně teplota kontrolována termo- přičemž se na zapnutém sporáku na-
kamerou. Na místě události zasahovaly   cházel hrnec s polévkou. Jednalo se o byt V pondělí 16. 5. v 18:35 byl naší 
4 jednotky – HZS Duchcov, JSDH Košťany, v přízemí, a tak hasiči pomocí jednoho jednotce nahlášen požár nízké budovy v 
JSDH Oldřichov a JSDH Hrob. Při požáru nastavovacího žebříku okno přes Teplické ulici. Při příjezdu se na místě již 
nebyl nikdo zraněn. Do ranních hodin na větračku otevřeli a dostali se do bytu. nacházela Městská policie Košťany, která 
místě zůstávala jednotka SDH Oldřichov. Naštěstí požáru včas předešli. požár zpozorovala a nahlásila na 

Ve čtvrtek 11. 2. před sedmou ho- operační středisko. Na místě bylo V neděli 1. 5. v 8:56 hod. vyjížděla 
dinou ráno vyjížděla naše jednotka          zjištěno, že se jedná o požár podlahy naše jednotka do městské části Mlýny ve 
k dopravní nehodě. Při příjezdu na místo menšího rozsahu v patře opuštěné městě Hrob k nahlášenému požáru 
nehody hasiči zjistili, že se jedná o srážku budovy. Hasiči v dýchacích přístrojích střechy průmyslového objektu. Jednotka 
osobního automobilu se zvěří – laní. pomocí jednoduchého vedení C ve na místě zřídila jeden útočný proud         
Hasiči na místě zajistili osobní automobil, spolupráci s HZS Duchcov požár uhasili, a řídila se pokyny velitele zásahu. Požár 
poté uklidili vozovku a následně odvezli    přičemž rozebrali část podlahy. Poté bylo byl lokalizován a následně zlikvidován. 
i sraženou laň. Řidič osobního auto- místo události předáno hlídce MP Na místě události byly jednotky SDH 
mobilu zraněn nebyl. Košťany, která po celou dobu zásahu         Košťany, HZS Duchcov, HZS Teplice, SDH 

s hasiči úzce spolupracovala. Po předání V sobotu 20. 2. naše jednotka Hrob a hlídka PČR a MP Košťany. Ten 
místa obě jednotky odjely zpět na vyjížděla na požár plastového kontejneru samý den (1. 5.) v 17:26 hod. vyjížděla 
základny. Příčina požáru je v šetření,         ve Střelné. Hasiči pomocí vodního naše jednotka do obce Jeníkov k vodní 
s největší pravděpodobností jde              hasicího přístroje a několika kbelíků vody nádrži Barbora k nahlášenému požáru 
o úmyslné zapálení dětmi. Na místě začínající požár uhasili. Na kontejneru travního porostu. Na místě bylo zjištěno, 
události byly jednotky SDH Košťany, HZS díky včasnému ohlášení a rychlému že hoří travní porost a dřevěné molo. 
Duchcov a hlídky MP Košťany a PČR.zásahu nevznikla žádná škoda. Příčinnou Jednotka požár lokalizovala a zlikvi-

požáru byl vyhozený žhavý popel do dovala. Na místě události byly jednotky V pondělí 23. 5. v 19:39 vyjížděla 
kontejneru. SDH Košťany, HZS Duchcov, hlídka PČR. naše jednotka na nahlášený výskyt vody 

ve dvoře rodinného domu. Při příjezdu V neděli 13. 3. ve 12:26 byl naší V pátek 13. 5. krátce po 16:00 naše 
na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jednotce nahlášen požár travního jednotka vyjížděla na čerpání vody po 
voda na místě již nenachází. Hasiči porostu v SAB. Při příjezdu na místo bylo přívalovém dešti. Jednalo o příjezdovou 
preventivně zkontrolovali odtoky do zjištěno, že se jedná o požár menšího cestu u rodinného domu, kam přitékaly 
kanalizace a následně odjeli zpět na rozsahu (cca 20 x 40 m), a tak bylo   sp l aš k y  z  u cp a ného kanálu ze sousedovy 
základnu.k hašení použito jednoduché vedení C. zahrady. Hasiči pomohli majitelům 

Během chvilky byl požár zlikvidován. Na příjezdovou cestu uklidit a vrátili se zpět  Ve středu 25. 5. bylo naší jednotce 
místě události byly jednotky SDH na základnu. Při této události zasahovaly prostřednictvím MP Košťany nahlášeno, 
Košťany a HZS Duchcov. S největší jednotky SDH Košťany a HZS Duchcov. že se na lesní cestě pod Hampuší nachází 
pravděpodobností se jedná o úmyslné Ihned po příjezdu na základnu bylo  z ap a d lý  a ut o mobil. Hasiči pomocí lana 
zapálení dětmi. Při následném dočer- v 17:11 prostřednictvím MP Košťany automobil vytáhli a následně opláchli od 
pávání cisterny u rybníku Otokar byl nahlášeno, že zmíněným sousedům se nečistot.
spatřen další kouř. Velitel při příjezdu   d ík y   uc panému kanálu dostaly splašky Dne 1. 4. byl jmenován novým 
k této události zjistil, že se jedná o pálení do bytu v přízemí.  Hasiči  tedy velitelem výjezdové jednotky Libor 
nepořádku pod hřbitovní zdí. I tento odčerpávali pomocí kalového čerpadla Klejna. V případě nahlášení jakékoliv 
začínající požár hasiči uhasili a vrátili se kanalizaci a pomocí ponorného čerpadla události, popř. zajištění požárního nebo 
zpět na základnu. splašky z bytu. Zavolána byla pohotovost zdravotnického dozoru apod. volejte na 

SČVK, které se krátce po deváté podařilo  V pondělí 14. 3. vyjížděla naše tel. číslo 607 123 361.
ucpaný kanál prorazit. Mezitím se jednotka na žádost Městské policie 
podařilo vyčerpat byt, a tak se hasiči po Košťany ve 21:30 do Teplické ulice na Jan Šaršounpůl desáté vrátili zpět na základnu.otevření bytu s podezřením na úmrtí 

Dne 14. 5. v odpoledních hodinách 
přijala naše jednotka telefonické 
oznámení od MP Košťany, že v lese nad 
Střelnou hoří vlaková zastávka. Po 
upřesnění rozsahu požáru jednotka 
vyjela dopravním automobilem, jelikož 
přístupová cesta neumožňuje použití 
T815 CAS. Po příjezdu na místo události 
se již pokoušeli hasit zastávku strážníci 
MP Košťany. Hasiči za použití vodního 
hasicího přístroje požár uhasili. Následně 
byla rozebrána část konstrukce zastávky.



ź Vykoupím jakoukoliv nemovitost                         
(byt, dům, chatu, pozemek, zahradu, garáž)

ź Platba ihned hotově

ź Vykupuji i zadlužené nemovitosti

ź Exekuce vyřídím i vyplatím

ź Odměním za dobrý tip

ź Výkup nemovitostí s předkupním právem

ź Zprostředkuji pronájem

ź Rychlé a seriozní jednání



Petra Paarová, matrikářka
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