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V sobotu 1. června 2019 jsme si na menání udělené městem, Pavlu So-
oslavách „Den města“ připomněli dvě botkovi staršímu, který se významně 
významná výročí – 625 let od první zasloužil o rozvoj  města především      
písemné zmínky o obci a 25. výročí v oblasti sportu. Toto ocenění města 
povýšení Košťan na město. Na oslavy převzal i Ing. Zdeněk Zícha starší, který 
přijela i malá delegace z družebních se významnou měrou zasloužil o rozvoj   
obcí Košťany nad Turcom a Valaliky ze a dobrou pověst města především 
Slovenské republiky. Členové delegace zásluhou v oblasti propagace našeho 
na pátečním přátelském večerním hornictví jako autor a spoluautor 
posezení v Oseku společně se zastu- několika publikací  celostátního výz-
piteli města a zaměstnanci městského namu. Pamětní plaketou města zastu-
úřadu vyměnili zkušenosti ze své práce. pitelstvo ocenilo zásluhy o měs-to 

vedoucí odboru  MěÚ Natašu Pu-V sobotu dopoledne je v teplickém 
choltovou, strážníka městské policie divadle přivítal ředitel Domu kultury     
Martina Pažina, Jaroslava Trska, a člen rady města Košťany Ing. Šoba, 
Bohumila Fričla, Oldřicha Opatu, který je seznámil s historií divadla          
bývalou učitelku ZŠ Blanku Štěp-a provedl všemi jeho prostorami. Na 
ničkovou a několikanásobného mistra projížďce vláčkem Humbolt si prohlédli 
ČR, chovatele Miroslava Vlasáka. Za významné památné budovy a parky 
dlouholetou spolupráci, upevnění lázeňského města a vyjeli na vrch 
přátelských vztahů a aktivní podporu Doubravka. Odpoledne od 13.30 hodin 
česko - slovenské vzájemnosti Pamětní v ob-řadní síni městského úřadu 
medailí města Košťany byly oceněny     starosta města Tomáš Sváda předal 
i družební obce. dekrety Čestný občan města Košťany, 

jako nejvyšší čestné osobní vyzna- (Pokračování na straně 2)

Vzhledem ke konání IV. Mezinárodních 
her seniorů ve dnech 16. - 19. července 
2019 a na žádost Krajské rady seniorů 
Ústeckého kraje se 11. Sportovní hry 
seniorů – Košťany 2019 konaly jako krajské 
kolo SHS místo původně plánovaného 
srpnového termínu již začátkem června. 
Organizátoři, ale i účastníci her se pořádně 
zapotili, na přípravu tak velké akce měli 
pouze pět týdnů, přibyly dvě nové 
disciplíny, jiné se musely přizpůsobit 
celostátním kriteriím.

Na hřišti Sokola Košťany se sešli 
senioři-závodníci z dvanácti měst 
Ústeckého kraje (Dubí, Děčín, Bílina, Hrob 
Chomutov, Krupka, Štětí, Ústí nad Labem, 
Varnsdorf a Košťany) 7. června. Účast 
odřekli senioři  z Mostu. Záštitu nad hrami 
převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček.

Závodníky přivítal starosta města 
Tomáš Sváda, který představil zástupce ÚK 
předsedu výboru pro zdravotnictví           
Bc. Pavla Csonku, předsedu KRS ÚK Aloise 
Malého, další hosty a hlavní organizátory - 
ředitelku her Jarmilu Novotnou, hlavního 
rozhodčího a místostarostu města Zbyňka 
Krále. Po něm k závodníkům promluvil 
zástupce kraje pan Alois Malý. Ve svém 
projevu mj. oznámil, že vítězné družstvo 
bude zastupovat Ústecký kraj na 
Mezinárodních hrách seniorů v Českých 
Budějovicích a popřál účastníkům co 
nejlepší sportovní výkony. I  přes 
nepříznivou předpověď bylo krásné 
příjemné počasí, mezi seniory-závodníky 
vládla dobrá nálada. Hry mohly být 
zahájeny.              (Pokračování na straně 4)



(Pokračování ze strany 1) Návštěvníci se mohli při hudbě skupiny 
Vabank občerstvit u mnoha stánků. Na Medaile převzali starosta obce 
hudebním večeru vystoupili zpěvák Košťany nad Turcom Ing. Marián 
Pavel Houfek a skupina Blue Rocket. Bunganič a starosta obce Valaliky Ing. 
Oslavy, které probíhaly v příjemné Štefan Petrík, který po krátkém 
atmosféře a za krásného počasí ukončil proslovu předal za jmenované obce 
ve 22.25 hodin ohňostroj. Akce byla „Klíč přátelství“.
podpořena Ústeckým krajem a MAS Oslavy pokračovaly Dnem otev-
Cínovecko.řených dveří v základní škole a obou 

Fotografie a text František Pelzmateřských školách. Obyvatelé, 
návštěvníci města a hosté měli 
možnost si prohlédnout prostory 
těchto zařízení a diskutovat s jejich 
zaměstnanci. Dobrovolní hasiči před-
vedli svoji novou techniku a výstroj. Na 
náměstí J. A. Komenského byl 
připraven nejen pro děti Sportovní den 
s animačním programem a různé 
atrakce (jízda na koni, pěna aj.). 

Vážení spoluobčané,

ve svých rukách držíte letošní 

třetí zpravodaj, v němž mě zaujalo, 

jak naše město umí být atraktivní 

pro všechny generace obyvatel. 

Když prohlížím fotografie z kraj-

ského kola Sportovních her se-

niorů, nebo pročítám seznam 

občanů města oceněných při 

příležitosti 625. výročí první 

zmínky o městě, zjišťuji, že si 

umíme vážit starší generace a její 

práce.

Když vídám venkovní posilovnu 

v Teplické ulici obleženou mými 

bývalými žáky, vidím úspěchy 

našich dětí v juniorských kate-

goriích všemožných sportů, pro-

čítám akce, které pro naše děti 

připravily školky   a škola, zjišťuji že 

umíme přichystat vhodné pod-

mínky i pro nastupující generaci.

A snad i na nás, generaci ve 

středních letech, jako město 

nezapomínáme. Během podzimu 

město chystá ve spolupráci s 

Českou spořitelnou instalaci 

bankomatu na Mírovém náměstí, 

který nám mnohým velmi usnadní 

život. U bytových domů v Lidické 

ulici vznikne menší zahrádkářská 

kolonie a v průběhu podzimu 

bude, doufejme, vybrán zhotovitel 

rekonstrukce bývalého kina, které 

se tak konečně stane kulturním 

centrem města. Pokud jste 

fanoušky kultury, na poslední 

straně zpravodaje najdete kom-

pletní program letošní pouti. Ta se 

uskuteční na tradičním místě na 

Komenského náměst í  před 

budovou základní školy, od 20. do 

22. září a tentokrát nabídne 

hudební program po všechny 3 

dny konání akce.

S přáním příjemného čtení

Mgr. Pavel Vondra,

předseda redakční rady



Strážníci obdrželi žádost o spo- ztracený mobilní telefon. žádost záchranné služby k muži, který 
lupráci při odchytu agresivního psa od údajně ležel na zemi a kterému se V brzkých ranních hodinách 
hlídky PČR, která byla přivolána k muži, udělalo špatně. Strážníci společně         obdržela hlídka telefonické oznámení, 
jenž ležel na kolejích a nereagoval. s hlídkami PČR prohledali okolí, ale že u silnice leží opilý mladík i s horským 
Okolo něj pobíhal pes, který na muže se nepodařilo najít. Nakonec kolem. Strážníci po příjezdu na místo 
policisty vrčel a nechtěl je pustit blíž. bylo zjištěno, že byl oznamovatelkou mladíka ztotožnili a zjistili, že je mu 
Policisté potřebovali muže zkontro- převezen domů.teprve 16 let. Jelikož nemohl mluvit, 
lovat, zdali je při vědomí. V tomto natož chodit, byla na místo přivolána Strážníci odchytávali také několik 
úseku musela být v rámci bezpečnosti záchranná služba, která ho převezla do psů, které si účastníci technoparty 
zpomalena železniční doprava. nemocnice a kde mu bylo naměřeno přivezli s sebou. Díky FB stránkám byli 
Strážníci psa odchytili a ukázalo se, že 1,39 promile alkoholu v krvi. Celá věc předáni zpět majitelům až z Francie      
muž byl při vědomí, pouze vypil více byla oznámena na Oddělení sociálně a z Itálie. Také obdrželi telefonické 
alkoholu než obvykle. Domů i se psem právní ochrany dětí města Teplice. oznámení od zahrádkářů, že jim po 
odešel po svých. zahrádkách běhá muž pod vlivem drog, Strážníci se také podíleli na pátrání 

Na žádost PČR byli strážníci při- který je pouze v trenýrkách. Jelikož ne-po rybáři, který doma zanechal dopis 
voláni k odchytu zmije, která se měl u sebe žádné doklady, byl ke na rozloučenou a odjel pryč. Dle mo-
nacházela na pozemku u rodinného ztotožnění převezen k hlídce PČR. bilního telefonu byla jeho poslední po-
domu. Strážníci zmiji odchytili a poté Taktéž se jednalo o účastníka techno-loha na katastru města Hrob. Muž byl 
vypustili zpět do volné přírody dál od party. Kvůli této hudební akci byly bohužel ve tři hodiny ráno nalezen 
obydlí. zničeny všechny závory k rybníku oběšený na stromě v Košťanech            

Otakar, aby se účastníci dostali auty až MP Košťany provádí pravidelně u rybníka.
na místo. Z tohoto důvodu usilujeme    měření rychlosti za účelem zvýšení V rámci hlídkové činnosti bylo 
o dopravní značení zákaz vjezdu, který bezpečnosti a plynulosti provozu na spatřeno vozidlo, které vjelo do zákazu 
musí nejprve schválit Dopravní pozemních komunikacích. Letošnímu vjezdu. Řidič vozidla byl hlídkou 
inspektorát Teplice.„rekordmanovi“ byla naměřena zastaven a vyzván k předložení dokladů 

rychlost v obci 136km/h. Tento Str. Nikola Daňkovápotřebných při řízení motorového 
přestupek byl postoupen ke správnímu vozidla. U sebe měl pouze občanský 
řízení a řidiči tak hrozí zákaz řízení na 6 průkaz a hlídce sdělil, že nevlastní 
– 12 měsíců a pokuta 5000 – 10 000 Kč. řidičské oprávnění. Nejen že porušil 

Strážníci obdrželi telefonické dopravní značení tím, že vjel do zákazu 
oznámení od zoufalé matky, která vjezdu a řídil vozidlo bez řidičského 
pohřešovala svého nezletilého syna. oprávnění, ale ještě jel s vozidlem 
Poté, co syn nepřišel domů a nezvedal technicky nezpůsobilým k provozu na 
mobilní telefon, protože ho po cestě pozemní komunikaci. Za tyto pře-
nešťastnou náhodou ztratil, obrátila se stupky byl muž obeslán ke správnímu 
s prosbou o pomoc na městskou policii. orgánu, kde mu hrozí vysoká pokuta      
Strážníci chlapce nalezli u jeho a zákaz řízení až na dva roky.
kamaráda a předali ho zpět matce. Díky Hlídky MP Košťany také zaměstnala 
poctivému nálezci byl chlapci vrácen i proběhlá technoparty. Vyjížděly na 

Pokud máte zájem zúčastnit se         
s Vaším miminkem slavnostního 
obřadu vítání občánků, přihlaste se na 
matrice Městského úřadu Košťany, 
případně na Městský úřad Košťany 
pošlete přihlášku k vítání občánků.

Přihlášku naleznete na webu města 
v části “Formuláře ke stažení”. Podrob-
nější informace vám sdělí matrikářka 
paní Paarová na telefonních číslech 
417 568 183 nebo 417 568 477.

Petra Paarová

Společná fotografie z květnového vítání občánků



(Pokračování ze strany 3) Hrob, 1. druž., 6. Josef Fuksa, KS „Pohádka“ 
Varnsdorf, 7. Zdeněk Vavřín, KS Košťany,    Také letos se závodilo v osmi 
2. druž., 8. Karel Houfek, 9. Vadimír Jakub-disciplínách: hod míčkem na basketbalový 
ka, oba KS Teplice, Českobratrská  a 10. Vla-koš, hod šipkami do terče, hod míčkem na 
dimír Chalupa, KČT TK Štětícíl, hod kroužky na jehlan/tyč, střelba na 

malou fotbalovou branku ze vzdálenosti 
5m, běh na 30m (2x15m) s tenisovým 
míčkem na raketě a nově běh na 25m 
(2x12,5m) s kolečkem zatíženým bře-
menem (Ž - 5kg, M – 10kg) a hod na dálku 
(ženy kriketovým míčkem, muži gumovým 
granátem).  Výsledky jednotl ivých 

Na závěr soutěže promluvil starosta závodníků i družstev byly díky elektro-
města Košťany Tomáš Sváda. Vyjádřil nickému programu, který pro naše 
poděkování všem závodníkům a jejich sportovní hry vypracoval Mgr. Pavel 
doprovodu, organizátorům a rozhodčím. Vondra, velmi rychle zpracovány. A jaké že 

Kategorii šestičlenných smíšených Předseda RS ÚK Alois Malý poděkoval byly? Dubští, kteří se her od počátku 
družstev vyhráli Dubští, Klub seniorů realizačnímu týmu her „za skvěle odve-pravidelně účastní a jejichž dosavadním 
Dubí, 2. družstvo, se 465 body před SPCCH denou práci a za to, jak ve velmi krátkém nejlepším umístněním bylo 4. místo             
Teplice, 2. družstvo (451 b.) a třetím SDČR čase zvládli tyto hry zorganizovat“. Popřál v družstvech, letos dosáhli fenomenálního 
Hrob, 2. družstvo (436 b.). Umístění dalších vítězům úspěch i na celostátních hrách úspěchu. Ale nepředbíhejme.
družstev: 4. KS Košťany, 1. druž. (431 b.)    s eniorů v Českých Budějovicích.Pohár a diplom pro nejstarší ženu na 
5. KS Košťany 2. druž. (424 b.), 6. SDČR Ústí Letošní hry nejen po stránce orga-hrách převzala paní Bohumila Lukáčová 
n. L. (418 b.), 7. SPCCH Teplice, 1. druž. (415 nizační byly z těch nejlepších, které se za (91) z KS Teplice, Českobratrská a pohár          
b.), 8. KS „Pohádka“ Varnsdorf (412 b.),      poslední roky uskutečnily a splnily své s diplomem pro nejstaršího muže pan 
9. OROS Školství Děčín (404 b.), 10. SDČR poslání nejen po stránce sportovních Rudolf Zlobnický (87), SPCCH Teplice,         
Hrob, 2. druž. (399 b.), 11. Spojený KS měst aktivit seniorů. Splnily především i své 1. družstvo. Organizátoři mimořádně 
Chomutov a Jirkov (396 b.), 12. KS Teplice, společenské poslání, což s povděkem vyhlásili i nejstarší tým, kterým bylo druž-
Českobratrská (390 b.), 13. KČT TK Štětí kvitovali nejen samotní účastníci her. stvo KS Bílina s průměrným věkem 79 let.
(380 b.), 14. DPS Krupka, 1. druž. (359 b.), Dovolte, abych poděkoval sponzorům: V kategorii jednotlivců – ženy zvítězila 
15. DPS Krupka, 2. druž. (341 b.), 16. KS Radě seniorů Ústeckého kraje, městu Hrob Věra Michoňová, SPCCH Teplice, 2. druž-
Dubí, 1. druž. (324 b.) a 17. KS č. 2 Bílina a Dubí, bez jejichž finančního příspěvku by stvo s 87 body. 2. místo Jaroslava Šenký-
(280 b.). se hry nemohly v tak  velkém rozsahu těžko řová s 85 body a 3. místo Alena Kozmanová 

uskutečnit. A na tomto místě poděkoval i s 81 bodem, obě z 2. družstva KS Dubí. 
těm, kteří se nejvíce podíleli na organizaci Shodný počet bodů 81 měla i závodnice na 
letošních her: ředitelce her Jarmile 4. místě Olga Lenková ze Spojeného klubu 
Novotné, hlavním rozhodčímu a místo-seniorů měst Chomutov a Jirkov; o umís-
starostovi města Zbyňku Královi, Andree tění podle regule soutěže rozhodl vyšší věk. 
Běhounkové, Markovi Procházkovi a Mgr. Do TOP 10 v této kategorii se umístnily:      
Pavlu Vondrovi za skvěle zvládnuté 5. Květa Pospíšilová, KS Dubí, 2. družstvo,   
zpracování výsledků, TJ Sokol Košťany, 6. Tatjána Vavřínová, KS Košťany, 2. druž-
výjezdové jednotce SDH Košťany a Střelná stvo, 7. Zdenka Večerníková, SPCCH Tepli-
za zajištění zdravotní služby, pracovníkům ce, 1. družstvo, 8. Ludmila Holá, SDČR 
VPP, restauraci Sokolovna Košťany za Hrob, 2. druž., 9. Alena Kovaříková, SDČR 
catering, hudební skupině Biháryovci         Ústí n. L. a 10. Soňa Kopřivová, KS Košťany, 

Druhé družstvo Klubu seniorů Dubí se a květinářství U pošty Košťany. Budou-li       2. druž.
stalo i vítězem soutěže o Putovní pohár i příští košťanské sportovní hry seniorů 
starosty města Košťany a reprezentantem pořádány jako krajské kolo SHR, bude třeba 
Ústeckého kraje na IV. Mezinárodních změnit kriteria pro jednotlivé disciplíny, 
hrách seniorů v Českých Budějovicích. S vý- zvýšit počet členů družstva ze šesti na osm 
kony, které Dubští na hrách předvedli atd. Zkrátka přizpůsobit vše celostátním 
mohou být spokojeni. Z deseti pohárů si hrám.
domů odvážejí pět: za 2. a 3. místo v kate- Text František Pelz, 
gorii jednotlivců-ženy, za 1. místo v kate- fotografie Štěpánka Novotná
gorii jednotlivců-muži, za 1. místo v kate-
gorii smíšených družstev a Putovní pohár 
starosty města Košťany.

Diplomy, medaile a poháry předávali V kategorii jednotlivců – muži obsadil 
vítězům starosta města Košťany Tomáš 1. místo Karel Holeček s 96 body, KS Dubí, 
Sváda, předseda RSÚK Alois Malý, ředitelka 2. místo Václav Samek s 87 body, SPCCH 
her Jarmila Novotná. Cenu Ústecké kraje Teplice družstvo 2. 3. místo si vybojoval      
vítěznému družstvu předal zástupce ÚK   s 86 body Josef Horňák z KS „Pohádka“ 
Bc. Pavel Čonka, předseda výboru pro Varnsdorf. 4. Zdeněk Prošek, SKS Chomu-
zdravotnictví. tov a Jirkov, 5. Miroslav Vobejda, SDČR 



Košťany. Naši nejmenší žáci se nechali nasadit pouta. Pomocí radaru 
seznámili s náplní práce městské jsme si vyzkoušeli, jak rychle umíme 
policie. Zopakovali si, jaká je povinná utíkat a na úplný závěr jsme se snažili 
výbava jízdního kola, jak se chovat jako pokořit loňský rekord – Kolik dětí se 
chodec a v blízkosti železničního vejde do policejního auta. Upřímně, 
přejezdu a na co si dávat pozor u vody    rekord byl letos opět překonán.
a vyzkoušeli si odchyt divokého psa.      Děkujeme strážníkům Sabině 
V družině nám posloužil jako pomocník Pejcharové,  Jakubovi  Kapicovi                 
plyšový policejní pes Ajax. a Václavu Šťovíčkovi za zábavná 

Starší žáci si vyzkoušeli základní odpoledne, při kterých se věnovali 
postupy poskytování první pomoci. našim dětem.
Dané situace si prožili jako zranění          Mgr. Jana LichtenbergováV pátek 3. 5. a 17. 5. navštívili naše 
i jako záchranáři. Ti odvážní si dokonce družiny strážníci Městské policie 

I letos jsme se vydali reprezentovat museli vyslechnout a pomoci tak Přes všechnu snahu jsme se umístili 
naši školu v soutěži v angličtině, která vytvořit podobiznu pachatele. Měli na 2. místě, ale porazilo nás jen 
se konala v německém Chemnitz. jsme 3 hodiny na přípravu a po obědě německé gymnázium!!!
Soutěžilo 6 škol - 3 české a 3 německé. jsme prezentovali naši práci před Chlapcům gratulujeme a děkujeme 
Naše družstvo bylo ve složení: Michal porotou. za reprezentaci.
Macháček (6.tř.), Matěj Mataše (6.tř.), Velice jsme si to užili, německá Mgr. Lucie Kedjuchová
Lukáš Krch (7.tř.), Ondřej Fričl (8.tř.), škola byla krásná a všichni tam byli milí. 
Filip Hajduk (8.tř.), Josef Semančík Byla to super zkušenost. 
(8.tř.). Do Německa jsme vyrazili už        
v pátek 3. května. Přivítali nás čajem      
a sušenkami, proběhlo několik sezna-
movacích her v tělocvičně a večer byl 
táborák a každý jsme si udělali vlastní 
pizzu v peci na dvoře školy. Večer jsme 
zalezli do spacáků, dlouho ještě drbali    
a nakonec usnuli.

V sobotu 4. května vše vypuklo. 
Každý tým dostal svou třídu, kde byly 
připraveny úkoly. Předabovat ukázku    
z filmu, vymyslet reklamu na předmět, 
který ležel na stole a nakonec 
zatelefonovat Mr. Collins, protože se 
stal zločin, unesli nám řidiče autobusu 
a abychom se dostali domů, byl Mr. 
Collins jediným svědkem a my ho 

V týdnu od 27. 5. do 31. 5. jsme Vyzkoušeli jsme si lézt po stěně pro nás naši slovenští přátele zase 
strávili příjemný a výlety nabitý týden (bouldering), vyřádili se v aquaparku připraví.       Mgr. Jana Lichtenbergová
na Slovensku ve Valalikách. Po náročné na skluzavce a na tobogánu. Čekala nás 
cestě přes celou Českou republiku  p ro jí žď k a n a koních a opékání buřtů na 
a také Slovenskou republiku nás čekalo ranči. Sestoupili jsme do Jasovské 
milé a vřelé uvítání. Čekali jsme, až jeskyně a pořídili si neskutečné 
bude naše sestava kompletní – až fotografie v Tricklandii ve Starém 
přijdou i žáci z Valalik a přijedou naši Smokovci. Večer jsme trávili sportem – 
přátelé z Košťan nad Turcom a týden turnaj  v  p ingpongu,  vole jbal ,  
plný zábavy a výletů mohl začít. badminton, florbal…  a také jsme 
Prohlédli jsme si Košice, vystoupali tančili jako diví. Opravdu jsme se 
jsme do věže chrámu sv. Alžběty. nenudili. Těšíme se na příští rok, co si 



Závěr školního roku byl plný zážitků diplomy a další upomínkové předměty. 
a dění. Děti se seznámily s náplní práce Velkou událostí bylo slavnostní roz-
příslušníků Městské policie Košťany  l ou č en í  se školáky ve stylu pravěku. 
i Dopravní policie Teplice. Využili jsme Toto téma nás provázelo po celý školní 
krásného počasí a divadelní před- rok. Děti předvedly krásné vystoupení, 
stavení nádherných marionet mohly které se skládalo z básní, písní a ta-
děti sledovat na školní zahradě. V par- nečků. Stalo se již tradicí, že každý rok 
ných dnech všechny potěšilo zmrzli- obdrží budoucí školáci trička s vlast-
nové osvěžení od pana Stanislava ními návrhy od zřizovatele města 
Července z Restaurace TJ Sokolovna   K o šť any, které dětem předal pan 
a nanuky od pana Kydlíčka z  firmy starosta Tomáš Sváda. 
Family Market s.r.o. Košťany. Proběhlo Přejeme všem prvňáčkům spoustu 
vyhodnocení 2. ročníku celoročního nových kamarádů, radostných zážitků 
projektu Sokola „Svět nekončí za vrát- a hodně školních úspěchů.
ky, cvičíme se zvířátky“, které podpo-                                   Ivana Brabcová 
ruje pohybový rozvoj dětí v před- ředitelka Mateřské školy Košťany
školním věku. Děti obdržely medaile, 

Dne 19. června 2019 proběhlo          
v prostorách MŠ Motýlek  Košťany – 
Střelná slavnostní rozloučení s před-
školáky. Děti si pro rodiče připravily 
program, ve kterém zarecitovaly 
básně, zazpívaly písně, zahrály po-
hádky a zatančily. Za svou snahu, píli      
a podaný výkon  děti sklidily velký 
potlesk. Ve druhé části vystoupení se 
představili naši předškoláci – každý        
z nich samostatně přednesl báseň.  Po 
splnění různých úkolů byli Kašpárkem  
šerpou pasováni na školáky. 

Našim předškolákům – od 1.9.2019 
již školákům přejeme hodně štěstí ve 
škole i v životě.
  Irena Šustrová, ředitelka MŠ Motýlek  



místě velitele. Kabina je dále vybavena 
zásahovým tabletem, který hasičům 
usnadňuje komunikaci s operačním 
střediskem a v neposlední řadě je 
propojen i s navigací k místu události.     
V zadní části kabiny jsou pak umístěny 
4ks dýchacích přístrojů, páteřová 
deska, 4ks radiostanic, 4ks svítilen, 
lékárna s kyslíkovým přístrojem a další 
vybavení. V nástavbě vozidla jsou 
umístěny agregáty – elektrocentrála, 
přetlakový ventilátor, plovoucí čer-
padlo, motorová pila a rozbrušovací 
pila  a prostředky a vybavení pro různé 
typy zásahů (ponorné čerpadlo, 
vybavení na čištění komínů, lehké 
protichemické obleky, lezecké vy-

Cisternová automobilová stříkačka předání cisterny proběhlo ke konci bavení, hadice, armatury aj.).
na podvozku Scania modelové řady června společně s dopravním auto- Vozdilo vyšlo na necelých 7 mil. Kč a 
2019 byla do Košťan přivezena na konci mobilem Renault Master, který koupilo bylo pořízeno díky dotacím z Fondu 
dubna od  firmy THT Polička. Košťany město hasičům v loňském roce. zábrany škod České kanceláře 
jsou tak první jednotkou, která od této Cisterna má objem nádrže na vodu pojistitelů (2,5 mil Kč), Ústeckému kraji 
firmy převzala tento modernější typ 4000l, objem nádrže na pěnidlo 240l. (1,125 mil. Kč) a zbytek z celkové částky 
podvozku. Scania po 15ti letech Výkon čerpadla je 2000 l/min. V přední financovalo město Košťany.
nahradila Tatru 815, která byla části vozidla je umístěn naviják a ná-
prodána do obce Háj. Slavnostní razníková lafetová proudnice. Ovládání Jan Šaršoun, velitel JSDH Košťany

této proudnice je v kabině vozidla na 

Od  za ložen í  nového  sboru   a   sk on č il i  na   1 3.   m ís tě. Sezonu uvítáme. Tréninky mladých hasičů 
v Košťanech uběhlo 6 měsíců a první 2018/2019 jsme ukončili na domácí budou probíhat vždy ve středu               
úspěchy mladých hasičů na sebe soutěži. Jako na posledních soutěžích a  jednot l ivé  kategor ie  budou 
nenechaly dlouho čekat. Na svou jsme měli přihlášená 3 družstva. rozděleny. Od října (podle počasí) pak 
historicky první soutěž jsme vyjeli  P ří pr av ka   i m l adší doma ukončili své budeme využívat i tělocvičnu ve 
v sobotu 18.5. do Modlan, kde nás snažení na 5. místech, dorost navázal Střelné. Více informací na telefonním 
čekal závod v požárním útoku. Do této na Srbice a doma zůstal stříbrný pohár. čísle 722 674 326 – Jan Šaršoun 
soutěže jsme přihlásili přípravku, která (vedoucí kolektivu mladých hasičů) V současné době členská základna 
skončila na 6. místě a mladší, kteří se nebo na  webových st ránkách mladých hasičů čítá 28 dětí a do-
umístili na 11. místě. Druhá soutěž nás www.hasicikostanyastrelna.cz, kde        rostenců a další zájemci se během 
pak čekala hned v neděli 19.5.               v sekci mládež mimo jiné naleznete        prázdnin ozvali. Pokud se i vy chcete 
v Měrunicích. Opět jsme přihlásili i rozpisy pro jednotlivé kategorie.přidat k nám, rádi vás mezi sebou
družstvo přípravky a mladších a hned Jan Šaršoun
ze své druhé soutěže jsme si odvezli 
první medaile a pohár. Přípravka totiž 
skončila na krásném 2. místě, mladší 
pak na místě pátém. O týden později 
jsme byli pozváni na soutěž do Oseka, 
kde jsme přidali další družstvo – dorost. 
Z Oseka jsme si odvezli 6. místo               
v kategorii přípravek, 7. místo                
v mladších a 3. místo (a druhý pohár)     
v kategorii dorostu. Další soutěž            
v požárním útoku pořádal sbor v Srbi-
cích 15.6. Do této soutěže jsme 
přihlásili stejná družstva jako v Oseku – 
přípravku, mladší a dorost. I ze Srbic 
jsme nakonec odváželi pohár – dorost 
vybojoval stříbro. Přípravka skončila na 
8. místě, mladším bohužel útok nevyšel 



Letošní rok se u nás vezl v duchu nynějška jsme si stany museli koupání, skákačky, rybolov, ohýnek, 
cyklistiky. půjčovat). „Moc se mi líbí, že se do buřtíky, nanuky, borůvky, maliny, skalní 

stanu všichni vejdeme,“ ocenili ho Sam hrady, rozhledny, potok, les a přírodu. V jarním období jsme vyrazili na 
Polák a Emička Libánská. „Je to fajn, že Byl to krásný čas.tradiční cyklistický výlet, opět jsme 
je tak velkej,“ přitakával Lukáš Sobotka. využili krásných tras zdejších Krušných Takže příští rok zase vyrazíme. Už 
„A samostatný ložnice,“ vyzdvihla hor, ŠvP jsme směřovali k jihočeským nyní se těšíme na další zážitky a na 
Nelinka Kobyláková … I ostatní rybníkům a letní tábor pro změnu na skvělé účastníky, kteří umí být prima 
souhlasně přizvukovali. „Je to hezký, sever do Šluknovského výběžku. Počasí kamarády, s nimiž je radost být :-)
když můžeme být všichni pohromadě,“ stálo při nás, nic nebránilo, abychom si Krásné chvíle Vám všem a děkujeme 
dodal ještě Matýsek Libánský. krásné chvíle vychutnali plnými za přízeň. 

doušky. Za nás i za děti děkujeme městu Jana a Standa
Košťany, že jsme díky příspěvku města Tentokrát jsme však tábor měli s 
mohli stan zakoupit.bonusem, na děti čekalo úžasné Za Vzdělávání s radostí, z.s.

překvapení: supervelký nový stan (do Tábor jsme si náramně užili: kolo, Mgr. Jana Walterová

V úterý 13.8. dorazila do Košťan likvidace obtížného hmyzu či odstra- setem jsme žádali hlavně proto, že 
poslední část nového vybavení pro ňování ropných produktů z komunikací naše jednotka během roku asistuje na 
výjezdovou jednotku. Část vybavení apod. Dýchací přístroj pak bude více akcích jako požární a zdravotnický 
byla hrazena Nadací Agrofert a měs- součástí vybavení nové cisterny Scania, dozor. Vybavení pro záchranu života je 
tem Košťany, část pak Ústeckým ve které podle vyhlášky musí být 6ks tedy velmi důležité.
krajem a městem Košťany. dýchacích přístrojů. Vývod na druhou Jednotka je tak díky Nadaci 

plicní automatiku umožňuje připojení Nadace Agrofert přispěla k pořízení Agrofert, Ústeckému kraji a městu 
druhé masky pro evakuaci osob ze šesti kusů jednovrstvých zásahových Košťany lépe připravena k řešení 
zakouřeného prostředí.obleků a jednoho kusu izolačního různých událostí.                 Jan Šaršoun

dýchacího přístroje Dräger PSS 3000     O  člun jsme Ústecký kraj žádali 
s vývodem na druhou plicní auto- proto, že již jednotka vlastnila veškeré 
matiku. Ústecký kraj přispěl k pořízení vybavení – podval, lodní motor, vesty, 
člunu Boat 007, pěti kusů požárnických přilby, apod. Dalším vybavením pro 
sekyrek s pouzdrem, resuscitačnímu záchranu osob z vodní hladiny je 
setu (Ambuvak), vestě k záchraně osob záchranná vesta, která je vybavena 
z vodní hladiny a automatickému systémem pro rychlé odpojení. To 
externímu defibrilátoru s klíčem pro vesty, které jednotka ve svém vybavení 
děti. má, nemají. Sekyrky pak jsou součástí 

osobního vybavení hasiče, kdy mohou Zásahové obleky budou využívány 
pomoci při překonávání různých především k zásahům technického 
překážek. O AED spolu s resuscitačním charakteru, jako jsou například 



Ve dnech 14. - 16. 6. 2019 se v Praze a Lucka. Radek Nejedlý jako jediný   zís k a la  i  N atálie Veselá. A v neposlední 
konalo Mistrovství České republiky  z  n aš eh o  týmu soutěžil v plnokontaktní řadě David Kučera vybojoval třetí místo 
v kickboxu. Do sportovní haly Sokol na ringové disciplíně. A po náročném v Kicklightu -94kg. Celý rok jsme pilně 
Královských Vinohradech se sjelo 47 pěstním duelu vyhrává na body  t ré no v ali  a  je  v id ě t,  že  i na tak velkých 
sportovních týmů a celkově se a získává titul Mistra republiky pro rok soutěžích jako je MČR si vedeme velice 
přihlásilo 910 závodníků. Bojovalo se 2019 ve Fullcontactu -63kg. Lucie dobře. Jsem s výkonem svých svěřenců 
na třech tatami a v jednom boxerském Štraicherová ukázala, že se na této spokojen a doufám, že se budou dále 
ringu. Děti i dospělý různých věkových soutěži neztratí, s přehledem vyřadila zlepšovat a zdokonalovat v technikách 
kategorií soutěžili v disciplínách Point své soupeřky a získala titul Mistra kickboxu. Sportu zdar a kickboxu 
fighting, Lightcontact, Kicklight  r ep u bl iky  p ro  r ok  2 0 19  v Lightcontactu zvlášť. 
a Fullcontact. Náš tým zastupovali +47kg. Kateřina Navrátilová bohužel  Stanislav Štraicher, trenér 
David Kučera, Radek Nejedlý, Kateřina nedosáhla na místo nejvyšší a musela 
Navrátilová, Natálie Veselá, Lucie se spokojit, stejně jako v minulém roce, Poznámka: Od září 2019 se bude 
Štraicherová a Patrik Herzina. Nejlépe s titulem Vicemistryně republiky               otvírat oddíl kickboxu na ZŠ Košťany.
si vedli naši dva bojovníci Radek  v  L ig h tco n ta ct u  - 55 kg. Toto ocenění 



Dne 10. srpna 2019 se v Košťanech Pořadí:        Nejlepší střelci:
hrál 26.ročník turnaje v malé kopané 1. F.C. Louka Košťany ČOS  3  0 1 9:4  9         L u   k  áš MAJCHARČÍK (FC Pejsek Praha), 
FLUOKOV CUP.Před začátkem prvního (obhájce)                                                          J a  n     L OTHRING, Tomáš VENC (Fluokov 
utkání byla držena minuta ticha za 2. Fluokov Sobědruhy  2  1  1   5:2     7       S  o   b  ě  d   r u  h   y  ) ,    Z  d  e  n   ě  k    O   P  A  T  A     (  B  o  m    b  y     k                   
Ladislava SCHNAUBELTA, fotbalisty 3. Bomby k tyči Košťany 2 1 1  5:4     7        t y  č  i     K   o  š  ť  a  n  y  )  ,     P   e  t r      H   E  G   R   ,     T  o  m    á  š                  
Sokola (Jiskry) Košťany, který v roce 4. FC Pejsek Praha           2 0 2  5:5     6        G  L  Ö   C  K   N   E  R      a      D  a  n   i e  l     M   A   T A   Š  E      ( F  .    C   .                    
1980 vybojoval pro Košťany účast          5. Prison Teplice              0 0 4  1:10   0        L  o  u  k  a    K  o  š  ť  a  n  y    Č  O S) – všichni 2 branky.
v krajském přeboru a v roce 1991 
startoval za F.C. Louku Košťany ČOS       Ladislav Navrátil
v sálovém fotbale…

Účastníci Fluokov Cupu 2019.

Dne 12. září 2019 oslaví své  L ou k u  s eh r ál  v sálovém a malém Debutoval 11.9.1993 v Košťanském 
60.  narozeniny Václav ŠTARK. Za fotbale 163 utkání, vstřelil 65 branek, pouťovém poháru (3.místo).
košťanskou Louku sehrál v sálovém   na   3 9  branek asistoval, neproměnil Oslavencům vše nejlepší přeje F.C. 
a malém fotbale celkem 184 utkání, jednu penaltu, inkasoval 55 branek Louka Košťany ČOS.
vstřelil 16 branek, na 33 přihrál, a jednou skóroval do vlastní sítě. Ladislav Navrátil
neproměnil jednu penaltu, udržel tři 
čistá konta, obdržel 21 branek, jednou 
byl vyloučen a vsítil tři vlastní branky. 
Debutoval 27.6.1992 v Ohníči.

Dne 12.září 2019  oslaví své          
55. narozeniny Martin UHRIK. Jako 
host sehrál za F.C. Louku Košťany ČOS 
celkem šest utkání, vstřelil čtyři branky 
a na jednu přihrál. Debutoval v přá-
telském sálovém fotbale 12.7.1989.       
V roce 1989 předseda Okresního svazu 
sálového fotbalu v Teplicích.

Dne 14.září  2019 oslaví své          
50. narozeniny František MAIER. 
Zakládající člen F.C. Louka Košťany ČOS. 
Odehrál za oddíl celkem 16 utkání, 
vstřelil osm branek a na osm branek 
asistoval. Debutoval 16.9.1989 v Koš-
ťanském pouťovém poháru.

Dne 29.října 2019 oslaví své         
60. narozeniny Jan NESTMANN. Za 
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