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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA KOŠŤANY - ČÍSLO 4/2019                 16. prosince 2019                ZDARMA

Slovo starosty
Nedávno tu bylo krásné 

jaro, vzápětí léto, a než jsme se 
stačili ohlédnout, jsou tu opět 
Vánoce. Rok utekl, a nám 
nezbývá nic jiného než se s tím 
smířit, a připravit se na nej-
krásnější svátky v roce. Nejkrás-
nější zejména z pohledu našich 
nejbližších, členů rodiny, a také 
z pohledů našich nejmenších, 
našich ratolestí.

Než se ale všichni rozběh-
neme k vánočním stromkům, 
dovolte mi vás v krátkosti 
seznámit, co se nám za uplynulý 
rok v Košťanech podařilo udě-
lat. Mezi největší akce určitě 
patří dokončení kanalizace ve 
Střelné, jedná se o 4 ulice. Ulice 
K Zámku, Zahradní ulice, a dvě 
ulice Na Hampuši. Další velkou 
akcí byla plynofikace BD Na 
Sídlišti ve Střelné, kde zmizely 
desítky lokálních topenišť. Na 
Kamenném Pahorku proběhla 
rekonstrukce chodníků, zeleně, 
vjezdů a parkových stání v oká-
lech a zrekonstruovala se komu-
nikace za prodejnou. V Košťa-
nech se začala opravovat stře-
cha mateřské školy, proběhla 
rekonstrukce dětského hřiště 
před Základní školou v Košťa-
nech, hasičům se pořídila nová 
cisterna, probíhá výměna zna-
čení ulic za nové smaltované 
označníky, a mohl bych pokra-
čovat.

Na příští rok 2020 máme 
připravenou celou řadu akcí. 
Mezi tu největší zcela určitě 
bude patřit rekonstrukce ob-
jektu bývalého kina v Husově 
ulice, dotaci máme, zadávací 
dokumentace se dokončuje       
a koncem roku 2019 věřím, že 
budeme znát realizační firmu.

Další neméně významné 
akce jsou chodníky na Kamen-
ném Pahorku – z jara se má 
schválit dotace, dopravní 
automobil pro hasiče – podařilo 
se získat dotaci 85 % 1,4 mil. Kč,

(pokračování na straně 2)

Město Košťany již každoročně a rozsvěcení stromečku, a to kolem 
pořádá vánoční trhy před základní 17.30 hod. a věříme, že i letos se naši 
školou. Letos tomu nebude jinak, je to nejmenší dočkají překvapení. V prů-
poměrně mladá akce, ale rychle si běhu celých trhů si samozřejmě 
získala oblibu u široké veřejnosti. Za to můžete koupit vánoční stromek, kapra 
jsme opravdu rádi! Vánoční trhy budou a další vánoční drobnosti, vystoupí děti 
letos 21. prosince od 15.00 hod. V z našich škol. Děti ze základní školy mají 
loňském roce jsme si dovolili připravit připravenou opět krásnou keramiku     
malé překvapení ve formě skleněných z vlastní výroby. Před 18.00 hod.          
hrnečků s modrou vločkou, i letos je samozřejmě připraven vánoční 
tomu nebude jinak. Je to malý ohňostroj.
příspěvek, jak bojovat s plastovým Závěrem, bych Vás i vaše ratolesti, 
odpadem, ale také věříme, že hrneček chtěl na Naše „malé“ košťanské trhy 
bude krásná vzpomínka na před- pozvat. Přijďte se podívat a potkat, na 
vánoční setkání. No, a když už máme chvíli se zastavit v předvánočním shonu 
krásné hrnky, je potřeba do nich      a zavzpomínat s přáteli na své vánoční 
něco teplého a voňavého, tradiční dětství. Věřím, že si chvilku najdete,         
„košťanský svařák“. Samozřejmě i letos a uvidíme se na vánočních trzích, kde si 
ho bude dost, určitě Vás zahřeje a bude dáme společně něco dobrého.
pro návštěvníky opět zdarma. Nej- Těším se na vánoční setkání     
menší čeká každoroční volání ježíška     s Vámi, Váš starosta Tomáš Sváda.

Pozvánka na vánoční trhy

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a všechno dobré v novém roce 2020
Zastupitelstvo města Košťany a redakční rada Košťanského zpravodaje

Autoři PF: učitelka Václava Hrůnková a děti MŠ Košťany

Desáté mezinárodní setkání Košťanců

Ve dnech 4. až 6. října 2019 na úřadu, mateřské a základní školy, 
základě smlouvy o spolupráci, uzavřené   místními hasiči a obyvateli.
v roce 2008 mezi našim městem a slo- (Pokračování na straně 3)
venskými obcemi Košťany nad Turcom     
a Valaliky, se uskutečnilo již 10. mezi-
národní setkání Košťanců, tentokrát        
v Košťanech nad Turcom.

První den, po tradičním přivítání        
a obědě ve školní jídelně základní školy, 
jsme se vypravili na prohlídku obce, 
pobesedovali se zaměstnanci obecního 
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Poděkování
přispěvatelům

Vážení čtenáři Košťanského 
zpravodaje,

v rukách držíte poslední 
zpravodaj roku 2019 a zároveň 
poslední vydání v tomto gra-
fickém provedení. Na příští rok 
pro vás připravujeme úplně 
nový kabát našeho čtvrtletníku, 
do kterého bychom rádi  
zakomponovali i mnohem více 
ze života městské samosprávy 
tak, abyste měli lepší přehled o 
tom, co nového ve městě 
chystáme.

 Chtěl bych i v letošním roce 
p o d ě kovat  vš e m  p ř i s p ě -
vatelům, kteří se během roku 
podíleli na bohatém obsahu 
letošních vydání. Děkuji všem, 
díky kterým víme, co pro nás 
dělá městská policie a místní 
hasičský sbor a všem, kteří 
věnují svůj čas a energii rozvoji 
našich dětí, a to v rámci života 
školy, školek, nebo různých 
spolků a kroužků. Jsem moc rád, 
že si najdete čas i na to nám vaši 
činnost představit. Budeme vaší 
práci i nadále dělat tu nejlepší 
reklamu. Poděkování patří           
i městské samosprávě, jejichž 
informační služba je pro mnohé 
z nás nenahraditelná. Zvláštní 
poděkování bych rád adresoval 
dvěma lidem, kteří mají na 
vydání zpravodaje zásadní vliv. 
Jsou jimi pan Josef Výtisk, který 
to s naší češtinou a překlepy 
nemá jednoduché, druhým pak 
pan František Pelz, jehož repor-
tážní práce je neocenitelná.

Všem čtenářům a přispě-
vatelům přej i  za redakci  
Ko š ť a n s ké h o  z p rav o d a j e  
příjemné prožití vánočních 
svátků s těmi, které máte rádi.

Mgr. Pavel Vondra
předseda redakční rady

 Drobné opravy v nájemních bytech

Vážení nájemníci, digestoří, kuchyňských sporáků, 
mísicích baterií, sifonů, opravy dveří, dovolujeme si Vás touto cestou 
oken, klik, kování včetně výměny upozornit na platnost Nařízení vlády    
zámků a elektronického otevírání č. 308/2015 Sb. – Nařízení vlády             
vstupních dveří do bytové jednotky. o vymezení pojmů běžná údržba           
Zmíněné opravy uvádíme zejména       a drobné opravy související s užíváním 
z důvodu jejich nejčastějšího poža-bytu. S platností od 1.1.2020 nebude 
davku na opravu z Vaší strany. Správa majetku města Košťany hradit 

opravy vymezené ve výše uvedeném Z nákladnějších akcí v roce 2020 
nařízení!!! Žádáme Vás proto, abyste si Správa majetku města Košťany bude 
toto nařízení řádně prostudovali a vzali pokračovat v realizaci plynofikace 
na vědomí jeho obsah, s nímž jste obytných domů Sídliště 191-199, bude 
mimochodem písemně souhlasili ve provedeno zateplení bytového domu 
svých nájemních smlouvách. Všechny Za Obloukem č.p. 221. Dále se se 
drobné opravy vymezené v tomto Správa majetku města zaměří na 
nařízení je povinen hradit nájemce. Je postupnou rekonstrukci elektrických 
třeba si uvědomit, že Vaše povinnost rozvodů v bytech, ve sklepních 
nekončí uhrazením nájemného, každý prostorách a chodeb, včetně nás-
nájemce je povinen se o byt řádně ledných vynucených stavebních úprav.
starat, řádně ho užívat a zajišťovat jeho Kolektiv pracovníků přeje Všem 
udržování a čištění, například zejména nájemníkům klidné prožití vánočních 
výmalba, oprava omítek, tapetování, svátků a pevné zdraví v roce 2020.
čištění podlah, opravy podlah, zásuvek,         Ing. Stanistav Civín,
vypínačů, domácích telefonů, van, 

Správa majetku města Košťanysprchových koutů, odsavačů par, 

Slovo starosty

(Pokračování ze strany 1) popelnicových nik, dobudování části 
chodníků, venkovní pódium u mateř-oprava fasády radnice, zateplení a re-
ské školy v Košťanech, bankomat, konstrukce střechy BD ve Střelné  v ulici 
zahrádky a parkoviště u 3 BD atd. Za Obloukem plynofikace dalších 
Věřím, že většina práce, kterou bytových domů na Sídlišti ve Střelné, 
odvádíme kvitujete, pokud se někde vybudování moderní učebny biologie 
něco nepovede, omlouváme se, ale na dvoře základní školy, a konečně 
dejte nám vědět, určitě se tam vrátíme výstavba komunikace s vjezdem do 
a dotáhneme to dokonce.areálu Heva za zadní strany, následovat 

bude rekonstrukce Nerudovy ulice. Ve Závěrem, mi dovolte popřát Vám            
Střelné chceme postavit workoutové i Vašim rodinám všechno nejlepší v ro-
hřiště pro mládež. Příští rok také ce 2020, krásné vánoční svátky s rodi-
začneme intenzivně pracovat na dvou nou a nejbližšími, hodně zdraví              
velkých projektech. Sportovní areál s a štěstí. Našim dětem přeji bohatého 
umě-lým povrchem na bývalém škvá- Ježíška, Vám rodiče ať vás vaše ratolesti 
rovém hřišti a sportovní hala. Samo- nezlobí a nám všem společně hodně 
zřejmě bude probíhat celá řada zdraví a klid pro práci v roce 2020.
drobných akcí jako jsou výstavba Tomáš Sváda, strosta

 

Přehled kulturních akcí

Termín Akce

21. prosince
od 15:00

Vánoční trhy
Komenského náměstí

více na straně 12

1.ledna
od 18:00

54. Novoroční maškarní běh
tradiční recesistický běh městem
začátek u restaurace Sokolovna

20.ledna
od 20:00

Reprezentační ples města
tělocvična základní školy

hraje: Basic
více na straně 5
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Desáté mezinárodní setkání Košťanců

(Pokračování ze strany 1) 1993, kdy historické jádro města spolu     společenských a zájmových organizací              
s okolními technickými památkami v hotelu Gader v Blatnici. Nechyběli ani Druhý den exkurze. Autobusem 
bylo zapsáno do Seznamu světového harmonikáři s typickými turčianskými jsme se dopravili do starobylého 
kulturního a přírodního dědictví lidovými písničkami. V průběhu pří-královského horního města Banská 
UNESCO. jemného večera došlo také k navázání Štiavnica, které patří k nejkrásnějším    

nových přátelství. Letošní setkání a historicky nejzajímavějším městům Ve dvoře Radničního náměstí jsme 
znovu potvrdilo, že setkávání delegací, Slovenska. navštívili největší slovenský Betlém, 
po-tažmo spolupráce škol, má význam který má přes 800 postaviček a ob-Město leží v jižní části středního 
a je přínosem v upevňování česko - jektů, z nichž je přes 400 pohyblivých. Slovenska v Chráněné krajinné oblasti 
slovenské vzájemnosti.Betlém zachycuje Banskou Štiavnicu    Štiavnické vrchy (Slovenské středo-

a zejména s ní spojená řemesla a čin- Další setkání se uskuteční příští rok     hoří). Zde byly již na počátku novověku 
nosti. Zašli jsme do Báňského muzea   u  nás v Košťanech.významné zlaté a stříbrné doly. Po 
v přírodě nedaleko centra města. Po několik století patřilo mezi přední František Pelz
nafasování gumového pláště, přilby     evropská centra technického pokroku     fotografie Štěpánka Novotná
a baterky jsme po absolvování 130 a vzdělanosti. Byla třetím největším 
schodů stanuli u ústí štoly a "sfárali" do městem Uherska a místem, kde vznikla 
podzemí štoly Bartoloměj, nacházející první technická univerzita v Evropě. 
se něco málo přes 50 m pod zemí. Působili zde významní stavitelé a uměl-

ci. Dodnes je patrné jeho bývalé bohat- Celodenní výlet trochu pokazil 
ství, které se projevilo množstvím vytrvalý déšť, ale přesto byl pro 
výstavných staveb (starý a nový zámek, mnohého účastníka setkání velkým 
morový sloup svaté Trojice (Trojičný přínosem v poznání historie a kul-
stĺp), socha neposkvrněné Panny turního dědictví Slovenska. 
Marie, Piargská brána, barokní kostel Sobotní večer vrcholil přátelským 
Nanebevzetí P. Marie, Kalvárie aj.). posezením a výměnou zkušeností         

Významným se pro město stal rok z práce zastupitelů, pedagogů, členů 

Střípky ze života města

Střípky ze života města je nová rubrika Košťanského zpravodaje, ve které vám budeme prezentovat různé důležité informace, které nedají 
na samostatný článek, ale jsou důležité pro život města.

neTřídíme odpad… by se někdo chtěl vyhnout této psa na rok 2020. Poplatek za každého 
povinnosti hrozí dotyčnému pokuta  p s a bude stanoven na 400 Kč / rok.       Občané města Košťany špatně třídí 
až do výše 20.000,- Kč. Nařízení uklá   V  případě, že držitel stanoví nižší odpad. Samozřejmě že zdaleka ne 
dá novela veterinárního zákona  h ra n ici  n e jv yš šíc h  s az e b  je poplatek všichni, ale začínají se čím dál víc 
č. 302/2017 Sb. Neočipovaným psům snížen na 200 Kč / rok.objevovat plasty a papír v „černých“ 
navíc nebude z pohledu zákona uznána popelnicích a vedle nich stojí  Celé znění vyhlášky naleznete na 

poloprázdná duo nádoba na plast  p la tn o st  oč ko v ání proti vzteklině, i když https://www.kostany.cz/statn i -
a papír. Pokud nebudeme řádně třídit budou mít záznam v očkovacím sprava/platne-predpisy-mesta/.
budeme zvyšovat cenu za svoz průkaze. Čipování bude mít přínos při 
netříděného-komunálního odpadu.     odchytu zaběhnutých psů. Městská Rezervace vstupenek na ples městaV kontextu s připravovanou změnou policie bude díky čipu hned vědět, 

Občané si mohou udělat předběžnou ceny za skládkování odpadu (při- komu pes patří. Pes nebude muset být 
rezervaci na ples města Košťany, který pravuje se zvýšení ceny za 1 tunu           zavřený v kotci, trávit čas v útulku, 
se bude konat 25. ledna 2020 od 20.00 z 500,- Kč na 2.500,- Kč) dojde                 budeme vědět kam ho vrátit. Nene-
hod. Začátek rezervace je od 2.12. k výraznému nárůstu ceny za svoz chávejte čipování psů na poslední 
2019. Zájemci se můžou hlásit u paní odpadu, kterou město nebude schop- chvíli. Děkujeme.
Běhounkové. Na základě zjištění počtu no dále za občany hradit. Je potřeba 
zájemců o ples bude stanoven počet nebýt lhostejný. Řádně třídit, apelovat 
lístků na jednotlivé objednávky-na své okolí, vést k tomu své děti           

Rada města s platností od 1.1. 2020 rezervace. Přidělení provede kulturní a pokud už není místo v naší popelnici 
schválila úpravu cen za zapůjčení komise s předsedkyní Mgr. Bc. Ester na tříděný odpad může ho dát do 
kontejneru. Přistavení kontejneru         vedlejší popelnice. Nádoby nejsou Macháčkovou. Samotný prodej 

soukromé jsou veřejné! Žádný náš s odvozem do 30 minut (250 Kč),  v s tupenek proběhne 14 dní před 
soused je nevlastní, nejsou jeho! Je odvoz do 24 hodin (400 Kč - kaž-          plesem od 13.1. 2020 u paní 
jenom na nás, jak levné nebo drahé dý další vývoz 250 Kč), cena za            Běhounkové. To, že se nedostane na 
bude svážení odpadu a zda město na to každý následující den (500 Kč). všechny víme, mrzí nás to, ale kapacita 
bude mít, nebo budeme doplácet. je bohužel daná. Děkujeme za 

pochopení.Úprava místních poplatků ze psů (OZV 
 Čipování psů… 2/2019)

Od 1.ledna 2019 dochází ke změně       Občané mají povinnost od 1.1. 2020 
a zjednodušení struktury poplatků za povinně nechat čipovat své psy. Pokud 

Úprava cen za půjčení kontejneru
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Podzimní akce a zásahy městské policie

z Košťan. Hlídka se vydala do místa jeho Ukradený lup se tak vrátil zpět               
bydliště, kde od sousedů zjistila, že už k majiteli.
ho také dlouho neviděli. Na místo Strážníci společně s hlídkou do-
přijela i hlídka Policie ČR a HZS stanice pravní policie uspořádali pro žáky 
Duchcov. Hasiči z důvodu obavy o život druhé třídy ZŠ Košťany dopravní akci. 
a zdraví muže byt bez poškození Žáci s policisty a strážníky zastavovali 
otevřeli. Muž byl nalezen ležící pod na Mírovém náměstí v Košťanech 
stolem v obývacím pokoji a stěžoval si jedoucí auta a kontrolovali, zda mají 
na bolest nohy. Byl předán do péče řidiči potřebné doklady a povinnou 
zdravotníků a následně hospitalizován výbavu. Dále policisté prověřili 
v nemocnici. dopravní znalosti žáků v krátkém testu, 

Hlídka MP Košťany obdržela žádost V jednu hodinu ráno spatřili ve kterém byly různé dopravní situace. 
o spolupráci od Policie ČR při pátrání strážníci muže, který za sebou táhl Všechny děti si také vyzkoušely měřit 
po pohřešovaném muži, který chtěl vozík. Z důvodu snížené viditelnosti, rychlost automobilů, chodců i sebe 
spáchat  sebevraždu.  Strážn íc i  neosvětlení vozíku a nejasnosti navzájem pomocí radaru. 
prohledávali okolí a po několika ohledně šířky vozíku byl muž hlídkou Za účast věnoval pan starosta minutách našli horské kolo, na kterém zastaven. Neměl u sebe žádný doklad    dětem omalovánky Košťan a sou-muž odjel z domova. Později byl a byl proto požádán o součinnost           sedních měst. Strážníci městské policie nalezen i pohřešovaný, který na tom k prokázání totožnosti. Ve vozíku se dali žákům reflexní přívěsky na batohy nebyl psychicky dobře a byl převezen nacházelo různé nářadí a několik či bundy a policisté ČR omalovánky        sanitkou do nemocnice. Pár dní na to kilogramů mědi z vypálených kabelů. a pexeso.obdržela hlídka oznámení, že tento Muž tvrdil, že vše odcizil v jedné firmě   V listopadu strážníci uspořádali muž volá o pomoc a má viditelné v Německu, ve které pracuje, ale neví, ještě jednu přednášku pro žáky šesté             krvácivé zranění na hlavě. Strážníkům jak se firma jmenuje ani v jakém městě a sedmé třídy ZŠ Košťany, kde žákům uvedl, že spolykal několik prášků. Byla sídlí. Pro podezření, že by tyto věci ukazovali základy první pomoci              mu proto poskytnuta první pomoc        mohly pocházet z trestné činnosti, byla a základy sebeobrany, které se jim do a následně přivolána záchranná služba. na místo přivolána hlídka Policie ČR. života budou jistě hodit.MP Košťany obdržela oznámení, že Nakonec se zjistilo, že muž všechno 

                   str. Nikola Daňkováse již dva dny pohřešuje jeden muž         odcizil z jednoho pozemku v Duchcově. 

Mateřská škola Košťany děkuje hasičům

MŠ Košťany děkuje košťanským 
hasičům za likvidaci vosího hnízda, 
které ohrožovalo zdraví a bezpečnost 
dětí. Několikatýdenní úsilí personálu 
nalézt místo, odkud vosy vylétají, bylo 
marné. Až díky ochotě, vytrvalosti         
a zkušenostem pana J. Šaršouna a jeho 
kolegů bylo hnízdo nalezeno a bez-
pečně odstraněno.

 Za děti a kolektiv MŠ Košťany
Štěpánka Novotná

Finanční kondice města… zpravodaji po schválení rozpočtu.  
Určitě jste si všimli, že v posledních 
letech se výrazně zvýšilo tempo oprav Výzva maminkám ke slavnostnímu 
městského majetku, infrastruktury      vítání občánků Nechte si zasílat zpravodaj emailem
a dalších věcí. Přestože dost opra- Chcete dostávat elektronickou podobu 
vujeme a investujeme, pořád se ještě 

zpravodaje do emailu? Zaregistrujte se platí několik „starých“ úvěrů v řádu 
do našeho emailového seznamu. několika milionů korun ročně, skončí 
Pošleme vám zpravodaj v okamžiku, letošní rok s přebytkem cca 20 mil. Kč. 
kdy bude připraven. Registrační Na příští rok připravujeme celou řadu 
formulář naleznete na adrese: investic. Městu se daří dobře. Važme si 
https://www.kostany.cz/kostansky-toho. Naše město, země se nachází ve 
zpravodaj/. Na této adrese najdete velice dobré kondici, je potřeba si to 
také archiv vydání od roku 2009.uvědomit a nebýt pesimističtí. Více k 

jednotlivým investicím v příštím 

fonních číslech 417 568 183, nebo 417 
568 477.

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”. 
Podrobnější informace vám sdělí 
matrikářka, paní Paarová na tele-

Tomáš Sváda, starosta města (1,3,5,6)
Mgr. Pavel Vondra (2,4,7,8)
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Dopoledne s městskou policií

Turnaj v šachu

V úterý 22.10.2019 se na naší škole Na druhém místě se umístil 
uskutečnil 1. ročník turnaje v šachu, Rostislav Filip. Žáci si celý turnaj užili, 
kterého se zúčastnilo 24 žáků. Nej- procvičili si logické myšlení a vyzkoušeli 
mladšímu soutěžícímu bylo 9 let. různé strategie. Někteří žáci již nyní 

navštěvují šachový kroužek, který vede Vítězem se stal Jan Žížala (8.třída), 
Mgr. Pavol Kufel.který prošel celým turnajem bez jediné 

prohry a stal se tak mistrem ZŠ Košťany Mgr. Jiří Jakeš
pro rok 2019. 

Exkurze v České televizi

Ve středu 9. 10. 2019 jsme jeli se doma, kde se právě chystali natáčet. 
žáky od 6. až do 9. třídy na exkurzi do Nakonec jsme šli zpátky do před-
České televize. Sídlí na Kavčích horách. náškového sálu, kde jsme si mohli 
Když jsme dorazili na místo, hned se nás vyzkoušet kostýmy nebo ovládat kamery. 
ujal pan Adámek. Nejprve jsme šli do To se nám všem moc líbilo, budeme rádi, 
přednáškového sálu a koukali se na když se tam zase někdy pojedeme 
krátký film o České televizi. Filmem nás podívat.
prováděly známé postavičky Káťa a Karolína Voháňková, Matěj May
Venouš. Poté jsme si prošli jednotlivá 
studia, například studio pořadu Sama 

Ze života základní  školy...

Dopoledne s městskou policií

Ve čtvrtek 7. 11. strávili naši pomoci při úrazech či různých druzích děkujeme panu starostovi Svádovi, 
"šesťáci" a "sedmáci" dopoledne  k rv ác e ní  n eb yl o pro naše žáčky zrovna který zúčastněné žáky odměnil 
s Městskou policií Košťany. Strážníci jednoduché. Zkuste se po chvilkovém zajímavými dárky. Všem žákům 
Jakub Kapic a Barbora Jandovská si pro točení se na místě utíkat rovně a najít si věnoval poučnou a zároveň zábavnou 
naše žáky připravili základy první svého pacienta a zachránit mu život.   p ř ír učku s názvem První pomoc není 
pomoci a strážníci Bc. Lukáš Rejnek   I  t o h oto úkolu se však žáci zhostili věda a několika vylosovaným žákům 
a Pavel Zima základy sebeobrany. Žáci zodpovědně a i v takto ztížených také kreslenou mapu České republiky. 
se rozhodně nenudili, vyzkoušeli si podmínkách poskytli první pomoc Strážníkovi Sabině Pejcharové děku-
nejen pády na žíněnky, ale i různé kopy spolužákům předstírajícím různá jeme za zorganizování této akce a také 
a obranné postoje. Někteří žáci sice zranění. za její průběžnou fotodokumentaci. 
zjistili, že jejich fyzická kondice nepatří Všichni si dnešní dopoledne užili             Děkujeme strážníkům Městské 
mezi nejlepší a zapojili svaly, o kterých a určitě si odnášeli mnoho nových policie Košťany za skvělé dopoledne, 
do čtvrtečního dne ani nevěděli, ale       dojmů a zkušeností. které si připravili pro naše žáky               
i tak se s vervou a elánem zapojili do a  těšíme se na další spolupráci. Dále Mgr. Jana Lichtenbergová
všech aktivit. Ani poskytování první 
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Turistický kroužek hledal fantoma Teplic

V sobotu 12.10. vyrazil turistický s názvem ,,HLEDÁNÍ FANTOMA 
kroužek na svůj první letošní výlet. Děti TEPLIC”. Smyslem této soutěže bylo 
viděly více než 50 druhů zvířat, ale také projít určenou trasu, hledání indicií      
spoustu krásných rostlin a především si a plnění zajímavých úkolů. I za nepříz-
mohly zahrát minigolf. Prošly 18 jamek, nivého počasí byla hojná účast. Dětem 
které vedly ,,Cestou kolem světa”. se akce líbila a po úspěšném splnění 
Tento výlet se vydařil, neboť přálo zadání byl každý odměněn připo-
počasí . mínkou v podobě malého diplomu.

V sobotu 2. listopadu se vydal náš 
turistický kroužek na poznávací soutěž 

Mgr. Ester Macháčková

Podzim ve školní družině

sešla a působila ve škole a jejím okolí přes 
noc až do božího rána. Každý účastník Jako začátek každého nového školního 
absolvoval lampionový průvod, většinou roku tak i ten letošní probíhal pro žáky ŠD 
s osobně vyrobeným lampionem.             opravdu pestře. Sotva se noví prvňáčci 
K průvodu se přidal nejeden košťanský osmělili a rozkoukali v novém prostředí, 
občan. Dále následovalo zhlédnutí filmu začali s „kolegy“ z vyšších ročníků 
s hororovou tématikou s možností vyrábět draky a jiné létající objekty, aby 
výběru filmu, dle odolnosti každého je za sladkou odměnu představili na první 
diváka, v provizorně upravených kino-z akcí - Drakiádě ŠD. Následoval 
sálech. Před zalehnutím nakonec všichni celotýdenní program, který se odehrával 
zvládli cestu neohroženosti školní v duchu snad nejznámější podzimní 
halloweenskou tmou.plodiny - brambor. Během družinkové 

Bramboriády se všichni seznámili  V ě řím e ,  že  zá b av n é a k tivity si děti budou 
s historií a významem využívání brambor užívat i nadále se stejným nadšením. Již 
v Čechách a užili si s nimi nejednu novou nyní se totiž mohou těšit na další akce, 
činnost a spoustu zábavných her. jako například návštěva divadla v ŠD 

nebo pečení adventních perníčků.Nejoblíbenější podzimní akce však děti i 
dospělé teprve čekala. Halloweenského Vychovatelky ŠD: Jana Morkesová, 
nocování ve školní družině se účastnily Sandra Vernerová, 
děti od druhé do čtvrté třídy. Natěšená Mgr. Natálie Lžíčařová
strašidélka se pod ochranou pedagogů 

Ze života městské knihovny a Klubu Domino

dobře a práce nás tak velmi těší. každého tábora omezena na 20 účastníků. 
Přijetí je určeno pořadím přihlášení. V knihovně nám také tento rok přibyly 
Vzhledem k vysokému zájmu o tábory nové knihy. Můžete se těšit na světové 
doporučuji nepodcenit termín přihla-bestsellery, historické romány, detektivky, 
šování a přihlásit své děti na tábory co cestopisy manželů Vackových a také na 
nejdříve! Přihlášky přijímáme od 23. 1. nové knihy pro děti a dorost. Čekají tu na 
2020 od 17 hod. v DDM Duchcov a od 24. 1. vás novinky od autorů jako např. Wilbour 
2020 je možné se přihlásit  i  na Smith, Ludmila Vaňková, Alena Morn-
www.ddmduchcov.cz. V Košťanech štajnová, Jan Bauer, Táňa Keleová – Vasil-
proběhnou příměstské tábory ve třech ková, Petr Hartl a také sady knih Letopisy 
termínech: 6. – 10. 7. 2020  Hurá do Narnie, Hunger Games nebo Zaklínač         
divočiny,  13. – 17. 7. 2020 Pecka tábor, 17. a z dětských titulů Deníky malého 
– 21. 8. 2020 Vítej v džungli! Nabídku Poseroutky, příběhy Emily Vichrné a spous-
táborů naleznete na webových stránkách ta dalších světoznámých knih plných 
knihovny www.knihovnakostany.cz  v sekci neuvěřitelných příběhů. Věřím, že nové 
Tábory nebo na Facebooku Klubu knihy vám přinesou radost a vybere si 
DOMINO.každý!

Všem našim čtenářům, rodičům a dě-Před námi jsou vánoční prázdniny, 
tem přeji kouzelný, poklidně strávený Vážení čtenáři, během kterých nebudou probíhat zájmové 
adventní čas a krásné svátky vánoční.kroužky, a knihovna bude jako již školní rok 2019/2020 již běží v plném 

každoročně zavřena. Ing. Lenka Biharyproudu a většina našich kroužků je plně 
obsazena. Přízně, kterou nám takto Po Vánocích se již můžete začít Městská knihovna Košťany 
projevujete, si nesmírně vážíme! Je pro nás přihlašovat na letní příměstské tábory.         a Klub DOMINO
zpětnou vazbou toho, že svou práci děláme I pro letošní školní rok bude kapacita 
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  Plavání pro radost                                                                                                                                                             

Po roční odmlce se děti z naší MŠ každé plavání opravdu radostně halu opouštěly. Za plavecké výkony 
opět zúčastnily plaveckého výcviku, ve užívaly. Na začátku se učily sžívat se s byly dětem předány diplomy a malá 
kterém absolvovaly celkem 10 lekcí.   v od ou , postupně se zlepšovaly a ke sladká odměna.
V nově upravené plavecké hale si děti konci velká část dětí zvládla přeplavat   Alena Krušková

velký bazén. .Děti se na plavání vždy učitelka MŠ Motýlek Košťany- Střelná
  těšily a jen nerady po poslední lekci 

Ze života mateřských škol...

Kulturní programy v MŠ Košťany

V tomto školním roce již proběhlo několik zajímavých kulturních akcí.

Babička Chrota vypráví – Pohádka o hudebních nástrojích

Děti se seznámily se současnými  d ět i  s vý m   zp ěv e m  doprovázely. Po 
i historickými hudebními nástroji. pohádce si opět připomněly všechny 

hudební nástroje nejen názvem, ale      V úvodu si vyslechly pohádku s písnič-
i poslechem kraťoučkých ukázek hry na kami o trampotách flétniček, které jim 
ně. Nakonec si mohly nástroje samy způsobil beraní roh s trumpetou a o 
prohlédnout zblízka.tom, jak jim nakonec pomohly ostatní 

hudební nástroje. Tuto pohádku samy 

Představení Divadla Krabice Teplice

Toto autorské divadlo se zaměřuje Herci  využívají kontakt s diváky a sami se 

především na děti  a mladé diváky. doprovázejí na hudební nástroje.

Dýňohraní

I v letošním roce se rodiče se svými 
dětmi zapojily do soutěže o nejkrás-
nější dýni. A tak školní zahradu zdobily 
nádherná díla plná nápadů a kreativity.

Ivana Brabcová, ředitelka MŠ Košťany
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Košťanský pouťový pohár 2019

Dne 14.září 2019 se na malém hřišti TJ – PRISON TEPLICE  3:1 (2:1). Nejlepší střelec: František TŮMA (Prison 
Sokol Košťany konal 29.ročník turnaje v T e p l i c e )  –  4  b r a n k y ;                                                                                                         Pořadí:
malém fotbale KOŠŤANSKÝ POUŤOVÝ Nejlepší nahrávač: Tomáš GLÖCKNER (F.C. 1.  F.C. Louka Košťany ČOS 3 0 0  9:1  9                                                                                                     
POHÁR.Bohužel se soutěže nezúčastnili Louka Košťany ČOS) – 3 nahrávky.2. Prison Teplice         1   1   1       6:4  4                                                                                                                
tradiční účastníci-kvůli rošádě s termíny 3. Bomby k tyči Košťany  1 1  1    4:4  4                                                                                                      
zakládající tým Poháru RSC Čerchov 4. Contra Team Hrob   0  0  3     0:10  0   Ladislav Navrátil
Domažlice a FC Pejsek Praha,který svou (obhájce)
účast pro absenci většiny hráčů kvůli 

Foto: Vítěz F.C. Louka Košťany ČOS.Hanspaulské lize odvolal ve středu večer. 
Nejlepší brankář: Lukáš ČERNÝ (F.C. Louka Horní řada zleva Tomáš Glöckner, Jan Náhradní celky se už nedají tak rychle v 
Košťany ČOS); Nejlepší hráč: František Benedikt, Petr Smutný, Vojtěch Kopta. šibeničním termínu dát dohromady…O 
TŮMA (Prison Teplice); Klečící zleva Daniel Mataše, Petr Hegr. pitný režim a žaludky hráčů a diváků se 

Ležící Lukáš Černý.tradičně postaral Petr Veselý,hlavním 
arbitrem byl Jan Nestmann.V prvním    
utkání v brance vítězů F.C. Louky Košťany          
ČOS nastartoval svůj tým Petr Hegr, aby        
v polovině prvního poločasu za bez 
brankového stavu přepustil své místo 

                                                                                                                                 brankáři Černému a vrátil se do obrany.O 
druhém a třetím místě při remízovém 
vzájemném utkání Prison Teplice-Bomby k 
tyči Košťany rozhodlo lepší skóre 
teplického Prisonu. V okleštěné sestavě 
nastoupil loňský vítěz Contra Team Hrob a 
získal „brambory“. F.C. LOUKA KOŠŤANY 
ČOS – CONTRA TEAM HROB  3:0 (1:0); 
PRISON TEPLICE – BOMBY K TYČI KOŠŤANY  
1:1 (0:1); BOMBY K TYČI KOŠŤANY – F.C. 
LOUKA KOŠŤANY ČOS  0:3 (0:1); CONTRA 
TEAM HROB – PRISON TEPLICE  0:4 (0:3); 
BOMBY K TYČI KOŠŤANY – CONTRA TEAM 
HROB  3:0 (1:0); F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS 

Úspěšný rok Sokola Košťany

Také v tomto roce jsme měli důvod   d o u š ky, tentokrát se nám nepodařilo ani    p rokoukla také samotná budova místní 
k velkým oslavám. Jako první k tomu s jedním z týmů postoupit ze skupiny do sokolovny. Podařilo se nám opravit vstupní 
přispěli mladší žáci, kteří jsou parádní. vyřazovacích bojů. chodbu k bytům v prvním patře budovy, 
Šňůru vítězství táhnoucí se od minulého zrekonstruovat kuchyň restaurace. Na  Na začátku srpna jsme již po osmé 
podzimu sice posledním zápasem               první pohled největší  změnou je vyrazili do Jiřetína pod Jedlovou na 
v Lounech přerušili, ale už pět kol před rekonstrukce fasády a dokončená výměna soustředění, které bylo úžasným startem 
koncem soutěže slavili zisk mistrovského oken, díky které naše sokolovna skutečně do přípravy na podzimní část soutěže. 
titulu v krajském přeboru. K nim se prokoukla. Touto cestou bych chtěl Letos jsme zvolili ještě jedno krátké 
nakonec přidali i dospělí, kteří vyhráli svou poděkovat především trenérům, bez nichž odpočinkové soustředění v Benešově, 
okresní soutěž. Po dvou letech, kdy nám by žádné sportovní úspěchy nebyly možné. které jsme absolvovali od 10.11 do 13.11.    
posledním zápasem titul utekl, se nám Jejich práce je velmi často obětování I přes nepřízeň počasí jsme si zdejší areál 
podařilo konečně zvítězit. Starší žáci vlastní dovolené ve prospěch tréninků, užili. Kluci si během 4 dnů vyzkoušeli mimo 
skončili v krajském přeboru na krásném     turnajů a soustředění. Jsou to také z většiny fotbalu mimo jiné nohejbal, tenis, ping-
4. místě, obě přípravky pak kralovaly svým ti samí lidé, kteří se pravidelně podílejí na pong, badminton, bowling, zařádili si               
okresním soutěžím. opravách sportovišť.v místním bazénu. Největší úspěch sklidila 

Před letošními prázdninami jsme návštěva místního zimního stadionu.  V příštím roce se těšíme na začátek 
poprvé vyměnili slunnou Itálii za maďarský Mnozí stáli na bruslích úplně poprvé, a tak výstavby nového sportoviště s běžeckou 
Balaton. Se 40 dětmi jsme se zúčastnili jsme se chvílemi všichni nasmáli mnohem dráhou a umělou trávou o které jsme 
mezinárodního turnaje v Siofoku. Zúčast- více, než při sledování nějaké grotesky. dlouhodobě usilovali. Pozemek pro výstav-
nili jsme se soutěží ve věkových kategoriích bu je již v rukách města Košťany a teď už jen Naše činnost ale není jen o sportu         
do 10, 13 a 15 let. Nejlépe uspěl náš tým do celou výstavbu zrealizovat.a sportovních úspěších. Areál fotbalového 
13 let, který se dostal mezi nejlepší 4 týmy hřiště se dlouhodobě stává hostitelem Chtěl bych popřát hodně zdraví, štěstí    
soutěže. V boji o finále jsme bohužel různých sportovně-kulturních akcí, a tak a krásné prožití vánočních svátků.
podlehli polské UKS Kielczow Academy 4:1, jsme i v letošním roce pokračovali v jeho Pavel Prokop, starosta Sokola Košťany
v souboji o třetí místo s No-vým Borem nás zušlechťování. Na jaře proběhla oprava 
po prohře 2:1 mrzel neproměněný oplocení ze strany od městské knihovny. 
pokutový kop. Celý turnaj jsme si přesto Zároveň jsme zahájili výstavbu nového 
řádně užili, naši svěřenci trávili každou stánku s občerstvením, ve kterém bude 
volnou chvilku ve vodách Balatonu.             umístěno také důstojné sociální zařízení 
V prvním červencovém týdnu jsme se pro návštěvníky zápasů a tréninků. Do jara 
naopak velmi tradičně vydali do polské pak proběhne oprava zázemí pro hráče. 
Vratislavi, kde se pravidelně zúčastňujeme Začali jsme s rekonstrukcí koupelen             
žákovských a dorosteneckých turnajů. a hráčských kabin.
Přestože si naši svěřenci turnaj  užili plnými Velmi nás těší, že v letošním roce 
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Naši jubilanti 2019

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

SRPEN

Klímová Alice                        86 Čiháková Růžena                94 Mraček Zdirad                     87

Zajíc Zdeněk                          84 Veberová Berta                   92 Štíchová Marie                    84

Klembara Ladislav                84 Raczká Eva                           88 Fork Václav                           82

Bednářová Olga                    75 Ponocná Ingeborg              80 Králová Drahuše                  80

Port Otto                               75 Lipert Josef                          70 Babčíková Mariana             75

Krch Jaroslav                         75 Karlová Ludmila                   70

Šebková Helena                   70

Eichler Miroslav                90    

Gratulujeme k významnému životním výročí

Poděkování

Jako otec bych chtěl touto cestou poděkovat panu Milanu  Šerlovi za všímavost a aktivní zamezení v další 

jízdě silně podnapilé řidičce dne 21.11.2019. Řidička byla v takovém stavu, že nedokázala komunikovat      

a vystoupit z vozu. Přivolaná hlídka PČR ji podrobila dechové zkoušce a zamezila jí v další jízdě ( 3,5 

promile). Jen díky tomuto nedošlo k žádným škodám a nedejbože zraněním. Ještě jednou děkuji. Více 

takových občanů. 

Pavel Belan

                Životní jubileja hráčů FC Louka Košťany ČOS

Dne 25.listopadu 2019 oslaví své přeboru Teplicka ve futsalu FIFA  4 5  zá p as ů,  v st ře lil  27 branek,na devět 
35. narozeniny Pavel ŠURAL. Za F.C. v utkání Louka-Mizerové Krupka 6:5 v branek přihrál a jednou byl vyloučen. 
Louku Košťany ČOS sehrál v sálovém   h a le v Krupce (1.místo). Debutoval 10.10.2004 v Podzimním 
a malém fotbale celkem 82 utkání, turnaji v Košťanech v utkání Louka-TJ Dne 17.ledna 2020 oslaví své 35. na-
vstřelil 42 branek, na 41 branek Sokol Košťany stará garda 2:0 (2.místo). rozeniny Jan ZUBR, fotbalista FK 
přihrál,obdržel 35 branek,jednou byl Teplice, v současnosti fotbalový roz- Oslavencům přeje vše nejlepší FC 
vyloučen a vsítil dvě vlastní branky. hodčí. Za košťanskou Louku sehrál v sá- Louka Košťany.
Debutoval 13.1.2013 v Okresním lovém a malém fotbale celkem                                           Ladislav Navrátil

Půlkulatiny Slávy Navrátila

Dne 22. října oslavil 55. narozeniny vojenskou službu a "bojovali" v Praze Od té doby pokračuje i naše sportovní 
náš kamarád a futsalový nadšenec  n a  R u zy n i u útvaru silničního a sta- spolupráce a přátelství našich klubů,       
a organizátor Ladislav (Sláva) Navrátil. vebního vojska. Při společné práci na i když léta už se hlásí, klouby vržou a ne 

autojeřábu jsme při své "šikovnosti" vždy se nám podaří sestavit v pot-Rádi bychom mu při této příležitosti 
vskutku nasazovali život za vlast - Sláva řebném termínu provozuschopný tým. poděkovali za více než 30 letou 
si jistě vzpomene o čem mluvím! Futsal nás však stále baví!spolupráci při organizaci a vzájemné 

účasti na turnajích našich futsalových Naše kluby se poprvé setkaly (tehdy Slávo, vše nejlepší, hodně zdraví       
klubů FC Louka Košťany ČOS a RSC ještě pod jmény FC Košťany a FC Do- a hodně společných setkání nejen při 
Čerchov Domažlice. mažlice) v roce 1987, a to v srpnu při sportu.

přátelském utkání ve Stráži u Domažlic Se Slávou se znám již od roku 1984, Karel Strádal 
a následně v říjnu ve Střelné u Košťan. kdy jsme spolu kroutili povinnou a kluci z RSC Čerchov Domažlice
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                Pozor na prodejce energií

Nejlepší nabídka energií za Vámi případech Vám ale nesmí být účtována a smlouvu uzavřít za Vás. Ze stejného 
zpravidla nepřijde sama ke dveřím. Ten, jakákoliv sankce. Opaku-jeme, že toto platí důvodu nepodepisujte podomním a po-
kdo se vám ji snaží prodat, chce sám pouze pro smlouvy uzavřené „na dálku“. dobným prodejcům žádné dokumenty. 
vydělat. Nepodléhejte proto nátlaku, nic Mnozí Vám takto podstrčí smlouvu nebo Pozor na závazné nabídky. Předně jde o 
nepodepisujte rovnou, vše si v klidu plnou moc, i když budou tvrdit, že jde jen     smlouvy na dobu určitou, ať už byste je 
přečtěte a rozmyslete. Pokud prodejce o výkaz nebo podobně.uzavřeli přímo s dodavatelem, nebo se 
vyžaduje rychlý podpis, nekompromisně zprostředkovatelem. Takové smlouvy lze Než vůbec začnete uvažovat o změně 
ho odmítněte. jen velmi obtížně ukončit před stanoveným dodavatele, ověřte si, jak můžete ukončit 

Dobře si ověřte, kdo Vám nabídku datem, aniž byste platili pokutu! Stejně smlouvu s tím stávajícím. Smlouvy na dobu 
přinesl. Podomní a telefonický prodej nebo nebezpečné jsou „exkluzivní smlouvy“. neurčitou mají výpovědní lhůtu zpravidla      
přihlášky do aukcí nenabízí většinou Exkluzivní nejsou pro Vás, ale pro 3 měsíce (smlouva samotná může stanovit 
samotní dodavatelé, ale zprostřed- zprostředkovatele. Bude to pouze on, který lhůtu delší), poté můžete odejít bez sankcí. 
kovatelé. Před těmi Vás ale nechrání Vám může vybrat dodavatele, a Vy jeho Smlouvy na dobu určitou, jak píšeme výše, 
energetický zákon, jejich smlouvy výběr nikdy neovlivníte. Když jeho mají pevně stanovené datum řádného 
nemůžete například vypo-vědět bez sankcí exkluzivitu porušíte, zaplatíte za to. ukončení.
do 15. dne po zahájení dodávek. Neberte si dárky „zdarma“, ať už jde o LED- Nevíte si s čímkoliv rady? Řešíte 
Zprostředkovatel, pokud mu dáte plnou žárovky nebo jiné zboží. Primárně Vám problém s dodavatelem energií nebo 
moc, za Vás navíc může podepsat prakticky nemají udělat radost, ale mají Vás uvázat. zprostředkovatelem?
cokoliv! Kdybyste totiž chtěli smlouvu s doda- V případě dodavatelů se rychle 

vatelem ukončit, dárek „zdarma“ Vám Pokud jste uzavřeli smlouvu s do- obraťte na ERÚ (www.eru.cz, +420 564 
najednou zpoplatní.davatelem mimo prostory držitele licence 578 666), v případě zprostředkovatelů na 

(mimo pobočku), máte ze zákona nárok na Když po Vás někdo požaduje kopii ČOI (www.coi.cz, +420 222 703 404). 
odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího vyúčtování nebo třeba jen číslo Vašeho Pokud nevíte, kdo je kdo, nevadí. Na obou 
uzavření. Vypovědět ji potom můžete až do      odběrného místa (tzv. EAN), nedávejte mu úřadech Vám ochotně poradí!
15. dne po zahájení dodávek, kdy zaplatíte ho, pokud s ním skutečně nechcete uzavřít 
pouze za odebranou energii. V obou smlouvu. Snadno může údaje zneužít          

Úspěchy mladých hasičů v nové sezoně pokračují

Novou sezonu 2019/2020 jsme zahájili přenos na nosítkách a řezání dřeva. probíráme teorii a učíme se různé nové 
s přípravkou v Oseku, kde na děti čekal již  Původně jsme měli přihlášená 4 družstva, věci. V tělocvičně pak tyto věci provádíme 
8. ročník soutěže Tondův Soptík. Zde je pro ale kvůli marodce jsme nakonec poskládali prakticky a připravujeme se i po fyzické 
děti v kategorii přípravek připraveno  3 . J e dn u  př íp ravku, která běžela pouze ve 2, stránce. Dále jsme pak pro děti připravili 
10 stanovišť s jednotlivými úkoly – jedno družstvo mladších a jedno starších, exkurzi na stanici profesionálních hasičů     
překonání lávky, prohoz míčku panákem, kde jsme měli výpomoc z Měrunic. Závod v Duchcově, školení první pomoci, 
zdravověda (ošetření raněného kolena), pro nás skončil velkým úspěchem – mikulášskou nadílku a společný rok 
hod granátem na cíl, topografické značky, všechna družstva skončila na 2. místech. Za ukončíme společnou vánoční besídkou.
zapojení hadicového vedení (rozdělovač – odměnu jsme se pak zastavili v Chaba- Pokud se k nám chcete přidat, obraťte 
hadice – proudnice) a jeho natažení, řovicích na zmrzlinovém poháru. se na vedoucího mládeže na tel. čísle 722 
značky požární ochrany, uvázání lodního Poslední letošní závod na nás čekal   6 74  3 2 6 .  
uzle a slalom s míčkem na lžíci. V soutěži, v Modlanech – Modlanská vařečka. Soutěž Jan Šaršoun, vedoucí
kde bylo přihlášeno kolem 35 dětí, se začala netradičně ve 14:30 a zúčastnilo se jí  mladých hasičů SDH Košťany a Střelnápočítá nejméně trestných bodů. V případě 6 týmů, které měly za úkol za 2 hodiny 
shody se pak přihlíží k času. Prvních deset připravit menu na ohni. To se skládalo ze     
závodníků bylo vyhlášeno a ostatní děti 3 chodů, a to polévky, hlavního chodu          
dostali diplom za účast a medaili. Bohužel a dezertu. Do soutěže jsme připravili kuřecí 
se Vojtovi Vondrovi pouze díky horšímu vývar se zeleninou a domácím drobením, 
času nepodařilo dostat do top 10 a zůstal hlavní chod vepřová kotleta na divoko se 
tak těsně pod. Láďa Koričar pak měl o jeden šťouchanými brambory, jarní cibulkou         
trestný bod více. I tak se ale dětem závody a pažitkou a dezert domácí lívanečky            
povedly. s tvarohem, šlehačkou a ovocem. Rozho-

O měsíc později – 12.10. jsme s naší dování porotců bylo opravdu velmi těžké, 
mládeží vyrazili na branný závod do všechna připravená jídla byla výborná. 
Unčína, kde na cca 2,5km dlouhé trati Vyhrát ale mohl jen jeden. A povedlo se to 
čekalo na závodníky 8 stanovišť – střelba ze nám!! A tak poprvé v naší nové historii 
vzduchovky (přípravka jen proběhla), hod odvážíme domů 1. místo, pohár a putovní 
kroužků na cíl, překonání dvojitého lana, vařečku.
dopravní značky, hod granátem na cíl, Během zimních tréninků pak s mládeží 
hasičský hlavolam (rozebrané půlspojky), Branný závod Unčín, soutěžní družstvastřídáme tréninky v hasičárně, kde 
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