
Košťanský zpravodaj - 1/2020 strana 1

Město Košťany má na letošní rok připra-
venou celou řadu akcí, projektů a  investic. 
Hlavně je důležité zmínit, že pro dané akce 
má připravené finanční krytí, na celou řadu 
akcí město získalo dotace. Jednotlivé projek-
ty se dají rozdělit do tří skupin: liniové stav-
by-infrastruktura, opravy bytového fondu 
a stavby občanského vybavení.

Do první skupiny staveb (liniové stavby-
-infrastruktura) město Košťany připravilo 
pro rok 2020 několik akcí. Jedná se o  do-
končení kanalizace na Hampuši a  ve Staré 
Střelné, celá akce by měla stát kolem 11 mil. 
Kč a  město větší část hradí z  dotace. Další 
akcí, kterou město připravuje, jsou projekční 
práce na celkovou rekonstrukci veřejného 
osvětlení – snížení energetické náročnosti – 
osazení LED svítidel a výměnu starých stožá-
rů veřejného osvětlení; připravovat se bude 
žádost na dotaci. Pro letošní rok připravuje-
me rozšíření parkovacích míst u 3BD, kde se 
dobuduje také poslední část chodníku. Na 
Kamenném Pahorku letos proběhne výstav-
ba chodníků, parkovacích stání, přechodů 
a  nových zastávek ve směru na Oldřichov. 
Získali jsme dotaci ve výši 95%, a  to je 1,6 
mil. Kč. Ve Střelné na sídlišti nás čeká rekon-
strukce „středového“ chodníku pod bývalou 
školou. 

(pokračování na straně 2)

Vážení čtenáři,
 od ledna letošního roku má Košťanský zpra-
vodaj novou grafickou podobu. V  loňském 
roce jsme se rozhodli omladit vzhled naše-
ho zpravodaje a  vyřešit četné stížnosti na-
šich občanů na kvalitu tisku jednotlivých vy-
dání zpravodaje. Výsledkem je první letošní 
zpravodaj, který nyní držíte ve svých rukách. 
Grafické ztvárnění je nově výsledkem práce 

teplické firmy ALWAC, a.s. které děkujeme 
za vstřícnost při vytváření grafického ná-
vrhu. Doufáme, že se vám bude zpravodaj 
v novém designu líbit. Pokud máte k nové-
mu zpravodaji jakýkoliv dotaz, či připomín-
ku, napište nám na emailovou adresu zpra-
vodaje: k.zpravodaj@gmail.com. 

Pavel Vondra, předseda redakční rady

Slovo starosty...

Město Košťany v roce 2020 -  
co plánujeme a co nás čeká

   NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

   KOŠŤANSKÝ ZPRAVODAJ V NOVÉM

20. března 
od 20:00 Karneval sportovců

7. - 8. dubna 
14:00 - 17:00 Zápis do Základní školy v Košťanech

30. dubna 
od 15:00 Pálení čarodějnic 

4. května
8:30 - 11:30 Zápis do Mateřské školy Motýlek Košťany - Střelná

5. května 
8:30 - 11.30 Zápis do Mateřské školy Košťany

9. května 
od 20:00 Floriánská hasičská zábava

29. května 
od 9:00

12. ročník 
Otevřené krajské sportovní hry seniorů - Košťany 2020

29. května 
od 15:00 Dětský den

Město Košťany se v roce 2019 opět  
o něco rozrostlo. Počet obyvatel narostl 
oproti loňskému roku z 3127 obyvatel na 
3172. 

Po započítání cizinců s trvalým pobytem  
v Košťanech je nás nyní 3219. Z toho :
• občané ČR – 3172 
• cizinci s TP – 47

Petra Paarová, Pavel Vondra

   STATISTIKA V EVIDENCI OBYVATEL MĚSTA KOŠŤANY

Počet občanů ČR 3172 celkem
 z toho muži 1579 a ženy 1593

Počet přihlášených /od 01.01.2019 do 
31.12.2019/ 143, z toho muži 54 a ženy 89

Počet odhlášených 89, z toho muži 52 a ženy 37

Počet narozených dětí 23, z toho chlapců 8, děvčat 15

Počet zemřelých 32, z toho muži 18, ženy 14

Pobyt v rámci obce Košťany změnilo občanů  49 občanů
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti infor-

moval o  hlavních ukazatelích rozpočtu 
pro rok 2020. Rozpočet je sestaven vy-
rovnaně. Věřím, že příští rok se podaří 
naplnit všechny příjmové kapitoly i zrea-
lizovat většinu investičních akcí.

Tomáš Sváda, starosta města

(pokračování ze strany 1)

V centru Košťan chceme začít s akcí od-
klonění nákladní dopravy z ulice Nerudovy 
zadem do areálu Heva. Věřím, že se nena-
jde nikdo, kdo by tomu chtěl ještě bránit, 
věřím, že je to v  zájmu všech zastupitelů 
napříč politickým spektrem. Jsou to ob-
čané Košťan, kterým se tam špatně žije! 
Samozřejmě budou také probíhat drobné 
opravy chodníků, výsadba zeleně, opravy 
schodišť zejména ve Střelné.

Do druhé skupiny patří oprava bytové-
ho fondu. Město pro letošní rok připravu-
je plynofikaci dalšího bytového domu ve 
Střelné a pro rok 2021 plynofikaci dalších 
dvou bytových domů. V ulici Za Obloukem 
proběhne zateplení bytového domu, včet-
ně opravy střechy. Dále také proběhne vý-
stavba plynových přípojek k několika dal-
ším bytovým domům, aby byly připraveny 
pro následnou plynofikaci. Samozřejmě 
bude nadále probíhat rekonstrukce jed-
notlivých bytů, dokončí se opravy bytů v 1. 
NP v objektu bývalého „Klokánku“.

Do poslední skupiny, a  to jsou stavby 
občanského vybavení, patří zejména dlou-
ho očekávaná rekonstrukce objektu bý-
valého kina. Dotaci máme, dokumentaci 
a  stavební povolení také, koncem února 
jdeme soutěžit. Věřím, že rekonstrukce 
začne hned zjara a  když všechno půjde 
dle harmonogramu, tak v zimě 2020/2021 
budeme mít hotovo. Mezi nové akce, které 
v  současné době již soutěžíme, patří vý-
stavba „multifunkční“ učebny na dvoře zá-
kladní školy. Získali jsme dotaci ve výši cca 
2 mil. Kč. Celá akce by měla stát cca 3,5 mil. 
Kč. Škola další prostory využije a  učebna 
by měla zlepšit a přinést novou formu výu-
ky pro naše děti. Na začátku jara také pro-
běhne rekonstrukce fasády radnice. Jedná 
se o krásnou budovu se zajímavou historií 
a  nová obálka jí už dlouhou dobu chybí. 
Celá oprava by měla stát 1,7 mil. Kč, máme 
vysoutěženo, jenom čekáme na příznivé 
jarní  počasí. Poslední akcí v rámci staveb 
občanského vybavení je příprava na nové 
multifunkční hřiště s  umělým povrchem 
na pozemcích bývalého škvárového hřiště, 
které přivítají zejména sportovci TJ Sokol 
Košťany.

Věříme, že se naprostou většinu akcí po-
daří v letošním roce zrealizovat, že všichni 
budou spokojeni. Pokud máte nějaký ná-
mět, kde by se dalo něco zlepšit, neváhejte 
a  obraťte se na mne, rád si s Vámi o  tom 
pohovořím. Přeji nám všem krásný zby-
tek zimy a příjemné prosluněné jaro roku 
2020.

Starosta města Tomáš Sváda

   ROZPOČET MĚSTA KOŠŤANY PRO ROK 2020

Příjmy daňové 46,26 mil. Kč

Příjmy z prodeje nemovitostí 0,27 mil. Kč

Příjmy z SMMK 17,48 mil. Kč

Příjem -příspěv. na provoz MP 1,30 mil. Kč

Příjmy ostatní 19,09 mil. Kč

Příjem z dotací 6,50 mil. Kč

Přijmy celkem 90,90 mil. Kč Výdaje celkem 90,90 mil. Kč

Výdaje na MŠ(obě) 2,00 mil. Kč

Výdaje na ZŠ 2,68 mil. Kč

Výdaje splátky úvěrů 5,26 mil. Kč

Výdaje SMMK 2,94 mil. Kč

Výdaje na opravy byt.fondu 13,00 mil. Kč

Výdaje úřad 7,54 mil. Kč

Výdaje MP 5,82 mil. Kč

Výdaje odpad 4,02 mil. Kč

Výdaje ostatní 33,14 mil. Kč

Oprava „kina“ 11,00 mil. Kč

Nová učebna na dvoře ZŠ 3,50 mil Kč
(z toho 2 mil. Kč dotace)

V posledních 9 letech se město Košťany 
zaměřilo výrazným způsoben na inves-
tice ve městě, začalo rychlým tempem 
opravovat komunikace, chodníky, byto-
vý fond, investovat do sportu mládeže 
a  zavedlo celou řadu benefitů-výhod 
pro občany. Nesmíme ale zapomenout 

Pozn. u dlužné částky není započítán úrok, který byl např. v roce 2011 cca 8-11 mil. Kč, 
tímto město pokořilo částku 100.000.000,- Kč.

Pozn. Reálný dluh města při započtení zůstatku a spoření města byl na konci roku 2019 
cca 17 mil. Kč
Pozn. Jednotlivé částky se mohou lišit v řádu jednotek mil. Kč

na vývoj dluhu-úvěrů města, které sa-
mozřejmě rozvoj a tempo oprav výrazně 
omezují a brzdí. Se situací, jak se v průbě-
hu posledních let měnila, se můžete rám-
cově seznámit v  tabulkách uvedených 
níže.              

Tomáš Sváda, starosta města

   VÝVOJ DLUHŮ MĚSTA KOŠŤANY

Bývalé vedení                                                      Současné vedení

ROK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Růst zadlužení 
města v mil. Kč

48 mil. Kč 40 mil. Kč 65 mil. Kč
91 mil Kč

+10 mil. úrok
79 mil. Kč 74 mil. Kč

Zůstatek na účtu 
-orien.  vč. spoření

-2 mil. Kč 0,75 mil. Kč 1,2 mil. Kč 2,5 mil. Kč

Současné vedení

ROK 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Růst zadlužení 
města v mil. Kč

70 mil. Kč 69 mil. Kč 64 mil. Kč 58 mil. Kč 52 mil. Kč 47 mil. Kč

Zůstatek na účtu 
-orien.  vč. spoření

4,5 mil. Kč 19 mil. Kč 24 mil. Kč 20 mil. Kč 25 mil. Kč 30 mil. Kč
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Měsíc Termín Název akce Místo konání

21. března 
od 20:00 Karneval sportovců pořadatel: TJ Sokol Košťany 

Klub hasičů
duben 4. dubna Ukliďme Česko - Ukliďme Košťany

7. - 8. dubna 
14:00 - 17:00 Zápis do Základní školy v Košťanech

30. dubna 
od 15:00 Pálení čarodějnic pořadatel: město Košťany 

fotbalové hřiště TJ Sokol
květen 4. května 

8:30 - 11:30 Zápis do Mateřské školy Motýlek Košťany - Střelná

5. května 
8:30 - 11.30 Zápis do Mateřské školy Košťany

9. května 
od 20:00 Floriánská hasičská zábava pořadatel: SDH Košťany a Střelná 

Klub hasičů

25. května Vychází Košťanský zpravodaj 2 / 2020

29. května 
od 9:00

12. ročník 
Otevřené krajské sportovní hry seniorů 

- Košťany 2020

Pořadatel: město Košťany a KRS  
Ústeckého kraje a Klub seniorů Košťany

fotbalové hřiště TJ Sokol

29. května 
od 15:00 Dětský den pořadatel: Město Košťany

 fotbalové hřiště TJ Sokol
květen/červen 25. - 29. května Týden dětských radostí  (letos Košťany nad Turcom)

červen 12. června 65. výročí založení MŠ Motýlek pořadatel: MŠ Motýlek Košťany, Střelná

12. -14. června 11. setkání Košťanců (v Košťanech)

13. června 95. výročí založení školy

18. června Slavnostní rozloučení s předškoláky MŠ Motýlek pořadatel: MŠ Motýlek Košťany, Střelná

26. - 27. června O pohár starosty SDH - soutěž v hasičském sportu pořadatel: SDH Košťany a Střelná

30. června Slavnostní předávání vysvědčení 
absolventům základní školy Městský úřad Košťany

bude upřesněno Woodstock Košťany pořadatel: S. Červenec, město Košťany 
Sokolovna Košťany

bude upřesněno Setkání se seniory s hudbou pořadatel: město Košťany  
Klub hasičů Košťany

srpen
29. srpen Rockový nářez Oldřichov - Jezero Barbora

září 1. září 2020 Slavnostní zahájení školního roku 2020 / 2020

11.září Vychází Košťanský zpravodaj 3 / 2020

18. - 20. září Košťanská pouť pořadatel: město Košťany 
Komenského náměstí

26. září Svatováclavská hasičská zábava pořadatel: SDH Košťany a Střelná  
Komenského náměstí

prosinec
4. prosince

od 17:00 Mikulášská ve škole
pořadatel: město Košťany 
a Základní škola Košťany 

tělocvična Základní školy Košťany

bude upřesněno Vítání občánků (podzimní termín)

14. prosince Vychází Košťanský zpravodaj 4 / 2020
19. prosince 

od 15:00 Vánoční trhy pořadatel: město Košťany 
Komenského náměstí

   PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ 2020

Pozn. Termíny konání akcí jsou informativní. Změna programu je možná.
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V  letošním školním roce napadlo žáky 
a  učitele naší školy zpříjemnit předvá-
noční čas babičkám a  dědečkům, kteří 
ho musí trávit v domově pro seniory.
Všemu předcházely velké přípravy. Žáci 
z druhého stupně upekli perníčky, které 
následně také nazdobili, každý vytvo-
řil originální vánoční přání a  hudebně 
nadané děti během pár hodin nacvičily 

Adventní čas nás v  úterý 17. 12. 2019 
přilákal do malebného a  vánočně vy-
zdobeného saského městečka Seiffen, 
který leží nedaleko česko-německých 
hranic. Na každém kroku a  v  každém 
okně návštěvník vidí vánoční výzdo-
bu v podobě dřevěných hraček, typic-
kých vánočních pyramid a  louskáčků. 
Ve vesničce plné hraček jsme navštívili 

pásmo koled.
Ve čtvrtek 19. 12. 2019 jsme se za senio-
ry vydali do Dubí. Nejprve náš malý sbor 
zazpíval koledy. Na klavír a na violoncello 
ho doprovázely dívky z  devátého roční-
ku.  Někteří žáci mezitím rozdali seniorům 
vánoční přání a  popřáli jim hezké svátky. 
Poté se někteří vydali po dvojicích na po-
koje předčítat těm, kteří se nemohli besíd-

dominantu, kterou je osmiboký pozd-
něbarokní kostel. V  muzeu jsme zase 
obdivovali více než stovky exponátů 
dřevěných hraček, a to od úplných mi-
niatur poskládaných v  krabičkách od 
zápalek. Dozvěděli jsme se, jak hračky 
vznikají, mnoho informací o  umělec-
kém řezbářství a  obručovém soustru-
žení. Nahlédli jsme do dobových dílen, 

ky zúčastnit. Ostatní pak ve společenské 
místnosti hráli šachy, karty nebo Člověče, 
nezlob se.
Celé dopoledne bylo vydařené a  plné 
emocí. Slíbili jsme, že se za nimi vydáme 
určitě znovu.

Mgr. Jana Lichtenbergová

které na nás dýchly dávnou historií po-
čátků minulého století. Odjížděli jsme 
obohaceni znalostmi o  ruční výrobě 
typicky německých hraček a  zároveň 
jsme byli okouzleni vánoční a pohád-
kovou atmosférou. 

Mgr. Romana Šlincová, 
Mgr. Nikola Kubáňová 

   VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY V DUBÍ

   POHÁDKOVÁ ATMOSFÉRA V SEIFFENU

   ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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Den 27. leden je Mezinárodním dnem pa-
mátky obětí holocaustu, a proto se učite-
lé 2. stupně rozhodli vzít děti na naučný 
výlet do koncentračního tábora Terezín. 
Exkurze začala v  kině, kde žáci zhlédli 
asi třicetiminutový dokument o  historii 
Terezína. Po skončení se k  žákům připo-
jila paní průvodkyně, která je provedla 
po celé malé pevnosti. Žáci si mohli pro-
hlédnout samotky, kde bylo vězněno až 
12 vězňů, hromadné cely, kde mohlo být 
vězněno až 600 vězňů, vzornou holírnu 
a chodbu dlouhou 500 metrů, kterou měli 
vězni chodit na popraviště, ale nikdy jí 
nešli. Dále se žáci šli podívat do tamního 
muzea, kde mohli vidět uniformy, nářadí 
a fotografie lidí, kteří měli s táborem něco 
společného.

Marie Moťková, Viktorie Sanitriková, VIII. B

   PŘIPOMÍNKA HOLOCAUSTU

Vážení rodiče, 
v úterý 7. 4. a ve středu 8. 4. 2020 bude od 14:00 do 17:00 probíhat zápis do 1. ročníku  základní školy na školní rok 2020/2021. 
K zápisu s sebou, prosím, přineste:

 Vyplněnou žádost o přijetí 
 Dotazník pro rodiče  
 Občanský průkaz jednoho z rodičů
 Rodný list dítěte
 Kartičku pojištěnce dítěte
 Případně další dokumenty: např. z pedagogicko-psychologické poradny, od lékaře apod.

Předškoláci z MŠ Střelná a MŠ Košťany si budou moci Žádost o přijetí a Dotazník pro rodiče 
vyzvednout přímo v mateřské škole, ostatní vyplní dotazník i žádost přímo u zápisu, případně 
je možné příslušné dokumenty stáhnout na www.zskostany.cz.
Na obou tiskopisech jsou nutné podpisy obou rodičů.

Mgr. Jana Lichtenbergová

   ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
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V lednu se naše Mateřská škola Košťany 
proměnila v říši pohádek. V první třídě, 
tedy ve třídě těch nejmenších, se děti 
proměnily v  Červenou Karkulku, Jeníč-
ka a Mařenku a ve zvířátka z lesa, která 
se rozhodla bydlet v  rukavičce. Během 
celého týdne měly děti připraven bo-
hatý program, podílely se na výzdobě 
třídy a plnily různé úkoly.
Druhá třída se proměnila v Ledové krá-
lovství, známé také jako Frozen v  čele 
s  hlavními postavami Elsou, Annou, 

Olafem a  Swenem. Dívky se proměnily 
v Elsy a chlapci podnikli výpravu s cílem 
osvobodit princezny z ledového králov-
ství. V  pestrých činnostech zkoumali 
vlastnosti ledu a putovali ledovým krá-
lovstvím. 
Zážitkem pro děti je také návštěva 
Městské knihovny v Košťanech.   
                                                                                               

Bc. Leona Macháčková, DiS,
Učitelka MŠ

Již od škol. roku 2011/2012 nabízíme 
v  MŠ Motýlek tři zájmové kroužky 
zpravidla pro děti předškolního věku, 
a  to kroužek s  výtvarným a  pracov-
ním zaměřením, ZK s hudebně pohy-
bovým zaměřením kroužek s výukou 

ně 12 dětí , to proto, aby se každému 
z  nich p. učitelka mohla věnovat co 
nejvíce. Aktivity v  zájmových krouž-
cích jsou pro děti lákavé a  zábavné 
a vždy se na ně těší .

(pokračování na straně 7)

anglického jazyka. 
V měsíci září zařazujeme ve spoluprá-
ci s  rodiči děti do kroužků podle je-
jich zájmů a od měsíce října 1 x týdně 
kroužky provozují svou činnost.
V jednotlivých kroužcích je maximál-

   V ŘÍŠI POHÁDEK

   Z MATEŘSKÝCH ŠKOL

   CHCEME ZNÁT A UMĚT VÍCE ....

Mateřská škola Košťany
Úterý 5. května 2020 od 8:30 do 11:30 hodin.
Žádost si můžete vyzvednout od 27. dubna v  čase 
od 14:30 do 16:00 v  budově Mateřské školy Košťa-
ny. Ke stažení ji naleznete na webových stránkách  
www.mskostany.cz nebo na stránkách města Košťany.

Mateřská škola Motýlek  Košťany – Střelná
Pondělí 4. května 2020 od 8:30 do 11:30 hodin.
Žádost si můžete vyzvednout od 27. dubna v  čase od 
9:00 do 16:00 v  budově Mateřské školy Motýlek Košťany 
– Střelná. Ke stažení ji naleznete na webových stránkách  
www.msmotylek.me.cz nebo na stránkách města Košťany.

S sebou přineste:
  rodný list dítěte  
  platný občanský průkaz zákonného zástupce
  potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a řádném očkování dle očkovacího kalendáře
  vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a podepsanou oběma rodiči        

 Ivana Brabcová, ředitelka Mateřské školy Košťany

   ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V KOŠŤANECH NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
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ZK s výtvarným a pracovním zaměřením vede p. učitelka L. Pekárková. Při tvořivé činnosti děti rozvíjejí svou fantazii a představivost,
seznamují se s netradičním materiálem a učí se s ním manipulovat. 
Jsou vedeny k samostatnosti a pečlivosti. Během roku jsou jejich výrobky či kresby průběžně vystavovány v místním obchodě.

V ZK s hudebně pohybovým zaměřením se děti seznamují s různými žánry hudby, seznamují se s hudebními nástroji a učí se je 
poznávat podle sluchu. Zde také nacvičují různé nové písně a tanečky, které nám pak v závěru roku předvedou na závěrečném vy-
stoupení pod vedením p. učitelky M. Hrdličkové.

Velký zájem je o ZK se zaměřením na výuku AJ, který vede p. učitelka A. Krušková. V současné době se výuka provádí dle učebnice 
Pet the Dino. Děti se seznamují s anglickým jazykem hravou formou - učí se slova k daným tématům, poslouchají krátké příběhy 
a zpívají  písně v AJ. Koncem  roku již děti dovedou anglicky odpovídat na jednoduché otázky. Na závěrečném vystoupení nám vždy 
předvedou ukázku z toho, co se během roku naučily.

Šustrová Irena ředitelka MŠ Motýlek
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Dne 21. prosince 2019 pořádala košťanská Louka 23.ročník VÁNOČNÍHO TURNAJE v sálovém fotbale, který se konal ve sportovní 
hale v Krupce. Soutěž založil v roce 1997 hráč a předseda Louky Pavel Prokop a první ročník se hrál v tělocvičně Sokolovny Duchcov.
Maraton zápasů 23. ročníku rozhodoval Emil Škopár z Teplic.

Nejlepší brankář: Lukáš KOUBA (Contra Team Hrob);
Nejlepší hráč: Adam ŠVÁBENSKÝ (Fluokov Sobědruhy);

Nejlepší střeleci: Dan KALABZA (Contra Team Hrob) 
a Adam ŠVÁBENSKÝ (Fluokov Sobědruhy) – 8 branek

Nejlepší nahrávač: Petr HEGR (F.C. Louka Košťany ČOS) 
– 7 nahrávek.

Ladislav Navrátil

   23.VÁNOČNÍ TURNAJ

   ZE SPORTU

   30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SC ROZMETADLO KOŠŤANY

Pořadí:
1. Fluokov Sobědruhy 5 0 0 18:3 15
2. F.C. Louka Košťany ČOS 4 0 1 22:6 12
3. Contra Team Hrob 3 0 2 15:10 9 (obhájce)
4. Arriva Teplice 2 0 3 11:21 6
5. Bomby k tyči Košťany 1 0 4 6:13 3
6. FC Pejsek Praha 0 0 5 4:23 0

   V únoru 1990 byl v Sokolovně v Košťanech 
založen sportovní klub sálové a malé kopané 
SC Rozmetadlo Košťany, který byl poté zare-
gistrován v  Československém svazu sálové-
ho fotbalu (od roku 1993 Českého) a minis-
terstvu vnitra a  zapojil se ihned do soutěží. 
Po F.C. Louce Košťany se stal druhým regis-
trovaným oddílem v tomto sportu ve městě. 

První soupiska pro Teplickou ligu sálového 
fotbalu pro sezónu 1990-1991 byla: Štefan 
Czulinka, Miroslav Doubek, Jaroslav Hajšo, 
Ladislav Klembara, František Maier (přestup 
z Louky Košťany), Roman Maier, Aleš Muzika 
(přestup ze Svérázu Teplice), Jaromír Navrá-
til, Zdeněk Navrátil,  Rudolf Suchý, Stanislav 
Švarc, Jindřich Tischer, Vladimír Želinský 

(přestup z Louky Košťany), František Žitňan-
ský a Pavel Žitňanský. SC Rozmetadlo ve své 
historii sehrálo celkem v  sálovém a  malém 
fotbale 683 utkání, 199 vyhrálo, 85 remizo-
valo, 399 prohrálo při skóre 1231:2105, pe-
nalty 37:29. Celkem oddíl startoval proti 148 
týmům z Čech a Moravy.

Ladislav Navrátil
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   MEMORIAL CUP – VZPOMÍNKOVÝ TURNAJ
Dne 30.listopadu 2019 pořádala F.C. Louka 
Košťany ČOS 2. ročník turnaje v  sálovém  
fotbale-futsale „MEMORIAL CUP – VZPO-
MÍNKOVÝ TURNAJ“ hráčů od 40 let (jeden 
hráč mohl být starší 35 let), který byl věno-
ván památce hráčů a funkcionářů F.C. Louky 
Košťany ČOS, kteří už nejsou mezi námi… 
Jaroslav LOSTIK (1967-1997), Rudolf FIKER-
LE starší (1958-2002), Josef BUBELA starší 
(1948-2004), Miroslav TICHÝ (1946-2007), 
Ladislav NAVRÁTIL starší (1940-2009), Fran-
tišek PROKOP starší (1944-2009), Helmut 
MACH (1951-2010), Petr ČOČEK (1966-2014) 
– zakládající člen, Václav ŠTÁFEK (1971-
2017), Ladislav SCHNAUBELT(1955-2019)…

Soutěž rozhodovali arbitři Vojtěch Kopta 
z Košťan a Petr Smutný ze Střelné. Byla vidět 
kvalitní sálovka a vynikající výkony dříve na-
rozených hráčů a gólmanů. V turnaji starto-
vala řada osobností a legend někdejší 1. a 2. 
Teplické ligy sálové kopané, či Severočeské 
krajské extraligy nebo Krajské ligy sálového 
fotbalu let minulých. Hlavními spalovači gó-
lových šancí byli z Kobry Řehlovice Jaroslav 
Popelka a  legenda duchcovské sálové ko-
pané František Tvrdík z  F.C. Louka Košťany 
ČOS – hlavně ve finálovém souboji bývalý 
reprezentant České republiky v  sálovém 
fotbale Ivan Drška mladší. Turnaj se vedl 
v kamarádské atmosféře. Kuriozitou při udě-

lení Ceny pro nejstaršího hráče bylo, že vítěz 
František Schrenk z Čulda Teamu Oldřichov 
o  jedenáct dní překonal loňského obhájce 
Romana Velce z  Prisonu Teplice. Škoda, že 
se ze soutěže z různých důvodů,hlavně pro 
zranění a  nemoci hráčů omluvila mužstva 
Krajské veteránské ligy Tenis Proboštov, Eu-
rosport Teplice, dále RSC Čerchov Domaž-
lice, Bum Bum Tequila Ráj Košťany, pár dní 
před soutěží Torpédo Křižanov a  FC Pejsek 
Praha.Zástupce FC Bombardér Střelná se 
neozval vůbec…Před prvním zápasem byla 
držena minuta ticha, čestný výkop provedl 
Ladislav Navrátil z košťanské Louky.

Základní skupina:
F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – ČULDA TEAM OLDŘICHOV 3:1 (1:1).
Branky: Glöckner, Smutný, M. Doubek – Schrenk. 
PRISON TEPLICE – KOBRA ŘEHLOVICE 0:2 (0:0). Branky: Tóth 2.
F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – KOBRA ŘEHLOVICE 4:6 (1:5). 
Branky: I. Drška ml. 2, Glöckner 2 – Popelka 3, Tóth 2, F. Tvrdík.
PRISON TEPLICE – ČULDA TEAM OLDŘICHOV 1:3 (0:3).
Branky:Vrána – Košler,Prošek,Kroupa. 
KOBRA ŘEHLOVICE – ČULDA TEAM OLDŘICHOV 1:0 (1:0). 
Branka: Tóth. 
F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – PRISON TEPLICE 6:2 (2:2).
Branky: Glöckner 3, I. Drška ml., Filip, Četverik – Jirotka, Kalischko.

1. semifinále:
KOBRA ŘEHLOVICE – PRISON TEPLICE  5:0 (2:0). 
Branky: Šmíd 2, Tóth, Kohout, F. Tvrdík.

2. semifinále:
F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – ČULDA TEAM OLDŘICHOV 3:3 (2:1),
penalty 2:1. Branky: Glöckner 3 – Schrenk 2, vlastní M.Doubek.
Penalty: Kopta nedal – 0:0; Vaník – 0:1; I. Drška ml. 1:1; Schrenk 
nedal, Jungmann chytil – 1:1; Glöckner – 2:1;  
Matouš nedal – 2:1.

O 3. místo:
PRISON TEPLICE – ČULDA TEAM OLDŘICHOV  0:3 (0:1).
Branky: Matouš 2, Vaník.

O 1. místo:
KOBRA ŘEHLOVICE – F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS  1:2 (1:1).
Branky: Tóth – I. Drška ml. 2. 

Nejlepší brankář: Daniel LAUF (Prison Teplice);
Nejlepší hráč: Jan TÓTH (Kobra Řehlovice);                                                                                                                                      
Nejlepší střelec: Tomáš GLÖCKNER (F.C. Louka Košťany ČOS) 
– 10 branek;
Nejlepší nahrávač: Bora MATOUŠ (Čulda Team Oldřichov) 
– 5 nahrávek;
Nejstarší hráč: František SCHRENK (Čulda Team Oldřichov)  – 56 let.

Ladislav Navrátil 

1. F.C. Louka Košťany ČOS 4 0 1 19:13 12 (obhájce)

2. Kobra Řehlovice 4 0 1 15:6 12

3. Čulda Team Oldřichov 2 0 3 10:9 6

4. Prison Teplice 0 0 5 3:19 0

1. Kobra Řehlovice 3 0 0 9:4 9

2. F.C. Louka Košťany ČOS 2 0 1 13:9 6

3. Čulda Team Oldřichov 1 0 2 4:5 3

4. Prison Teplice 0 0 3 3:11 0

Dne 24. ledna došlo po odstávce vody k  jejímu úni-
ku a  následnému vytopení několika bytů na Sídlišti čp. 
217. Včasným zásahem naší městské policie, našich hasi-
čů a  pomoci pracovníků technických služeb při násled-
ném úklidu nedošlo k  větším škodám na majetku města..  
Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za jejich 
aktivní a obětavý přístup.

Ing. Stanislav Civín                                                                                             
Správa majetku města Košťany

   PODĚKOVÁNÍ
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   PRVNÍ ZIMNÍ VÍTĚZSTVÍ LK SLOVAN KOŠŤANY
Lyžařský klub Slovan Košťany má za 
sebou první rok fungování, resp. rok 
a  4 měsíce. Už v  létě se zúčastnil ně-
kolika běžeckých závodů a hned něko-
lik závodníků se umístilo na stupních 
vítězů, nebo těsně za nimi. Tereza Vo-
sková, Pavel Vrcula, Jakub Sváda, Ma-
rie Boháčková. Zaběhl se i  historický 
rekord trati na Běkodu. Těmto výsled-
kům pomohly jednoznačně 2-3 sou-
středění o  letních prázdninách, která 
závoďáci absolvovali.
Zima sněhu nepřála, ale přesto máme 
na konci února cca 60 tréninků na sně-
hu! Závodníci Slovanu odjeli na pod-
zim na dvě soustředění, Italské Livigno 
a Boží Dar. Obě akce se mimořádně po-
vedly, lyžovalo se každý den, podmín-
ky byly výborné! Pravidelný trénink 
směřoval k  jednomu cíli, k  závodům. 
Zúčastnili jsme se dvou akcí Memori-
ál Radky Máchové a  Osecké desítky. 
V obou závodech naši závodníci sbírali 
medaile, na závody jsme přihlásili 16 
závodníků, gratulace patří ale všem!
Zlato si přivezli Matěj Plíva, Lukáš Plíva, 
Jakub Sváda, Jan Dubran, stříbro zase 
Terezka Zitková a Mikuláš Lacina. Dru-
hý závod byl štafetový, postavili jsme 
sice jenom 2 štafety (nemáme zatím 
v každé kategorii dost závodníků), ale 
zato obě zlaté! Výše zmiňovaní kluci 
Matěj Plíva, Lukáš Plíva, Jakub Sváda, 
Jan Dubran porazili soupeře o  rozdíl 
třídy o více jak 40 vteřin. 
 Klub v současné době má již přes 40 
dětí a naší hlavní činností je sport mlá-
deže po celý rok, sport v  přírodě, na 
horách. V létě jezdíme na soustředění, 
běháme, jezdíme na kolech, na vodu, 
v  zimě lyžujeme a  děti se podívají do 
různých horských středisek, Boží Dar, 
Livigno, Dachstein a  další. Běh na ly-
žích je náročný sport, ale je to určitě 
dobrá příprava pro naše děti na bu-
doucí náročný život. Přijďte se mezi 
nás podívat, přijďte si s dětmi zaspor-
tovat. Práce s  mládeží se v  budoucnu 
určitě vyplatí! 
Potřebné informace naleznete na 
www.slovankostany.cz
 
   

Hezký zbytek zimy Vám přeje 
     Tomáš Sváda, 

předseda klubu LK Slovan Košťany, z.s.

… nejrychlejší štafety kluků v nejmladších a mladších žácích 
v Ústeckém kraji jsou z Košťan.
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Zahájení činnosti mládeže našeho nové-
ho sboru se datuje ke  3.5.2019, kdy byla 
svolána zahajovací schůzka mladých ha-
sičů. Od té doby jsme nelenili a  během 
roku jsme se zúčastnili celkem 8 různých 
soutěží.
Hned v květnu (18.) jsme jeli na svou his-
toricky první soutěž v požárním útoku do 
Modlan, kde přípravka obsadila 6. místo 
a mladší 11. místo. Druhý den jsme vyra-
zili do Měrunic, kde byl opět požární útok. 
Zde přípravka vybojovala stříbro a mladší       
5. místo. O  týden později pak SDH Osek 
připravil další soutěž v útoku. Zde příprav-
ka byla šestá, mladší sedmí a  dorost od-
jížděl se stříbrnými medailemi. 15. června 

Výcvik se člunem Dětský den Technika JSDH

Ze začátku roku se členové jednotky 
pustili do rekonstrukce garáže č. 1, kte-
rá je v  současné době téměř dokončena. 
Další velkou rekonstrukcí proběhla šatna 
jednotky, kde došlo ke snížení stropů, na-
tažení nové elektroinstalace, kompletní 
zbourání koupelny a  následně výstavby 
nové s  kuchyňským koutem, opravu zdí 
a byl pořízen i nový nábytek. 

Jednotka asistovala na několika akcích 
jako jsou požární a  zdravotnický dozor 
nebo ukázky techniky. Mezi ně patří na-
příklad: dětský den v  Újezdečku a  v  Koš-
ťanech, pálení čarodějnic, mistrovství ju-
niorů v  judu v Teplicích, lázeňská sezóna, 
cyklistický závod Krušnoton, hasičský den 
v  Jeníkově, oslavy výročí SDH v  Modla-
nech, sportovní hry seniorů v  Košťanech, 
závody automobilů do vrchu na polygonu 

jsme pak jeli do Srbic, kam jsme (stejně 
jako v Oseku) přihlásili 3 družstva. Příprav-
ka skončila na 8. místě, mladší na 13. místě 
a dorost opět odvážel stříbro. Následující 
soutěž byla soutěží domácí, zde naše pří-
pravka ukončila své snažení na 5. místě, 
mladší také na 5. místě a dorost potřetí za 
sebou byl stříbrný. Tím sezona 2018/2019 
byla u konce.
Následovala sezona nová, kde jsme v září 
vyrazili do Oseka s  přípravkou na soutěž 
Tondův Soptík. Zde jsme měli jednoho 
závodníka těsně pod TOP 10 kvůli horší-
mu času, druhý závodník o  jeden trestný 
bod za ním. Říjen tradičně patří branné-
mu závodu v  Unčíně, kam jsme přihlásili 

v Mostě, neckyáda v Zabrušanech, asisten-
ce při školení zaměstnanců AGC Chudeři-
ce a  asistence při ohňostrojích v  našem 
městě.

V  současné době má jednotka jednu 
z  nejmodernějších technik a  vybavení 
v okrese a to díky městu Košťany, Ústecké-
mu kraji, fondu zábrany škod ČKP, nadaci 
Agrofert a grantu od lesů ČR. Během roku 
se podařilo získat na těchto dotacích přes 
200.000 Kč. Mezi nejvýznamnější události 
roku bych zařadil pořízení nového vozi-
dla CAS Scania, které jednotka dostala 
v  dubnu 2019. Dalším vybavením, které 
jednotka díky zmíněným společnostem 
zakoupila, jsou například: nafukovací člun, 
jednovrstvé zásahové oděvy, záchranná 
plovací vesta, izolační dýchací přístroj, re-
suscitační set, AED, kompresor, nabíjecí 

3 družstva. Všechna družstva si odvezla 
2. místa. Posledním závodem v roce byla 
Modlanská vařečka. Tuto soutěž jsme těs-
ně vyhráli a odvezli jsme si své historicky 
první zlato.
Z  8 soutěží jsme si tedy odváželi 1x 13. 
místo, 1x 11.místo, 1x 8. místo, 1x 6. místo, 
3x 5. místo, 7x 2. místo a 1x 1. místo.
Nejezdili jsme však pouze po soutěžích, 
ale během tréninků jsme se podívali 
v  rámci otevřených dveří na stanici pro-
fesionálních hasičů v Teplicích a poté i na 
stanici v  Duchcově. V  prosinci jsme pak 
pořádali mikulášskou nadílku a  konec 
roku jsme ukončili vánoční besídkou.

Jan Šaršoun

a  startovací vozík, D program pro hašení 
lesních požárů, výstražná světla a další.

Jednotka má k dnešnímu dni 12 členů 
a  je vybavena technikou CAS 20 Scania, 
DA Renault Master, CAS 32 T148, u  které 
by měla být v  letošním roce konečně do-
končena oprava a člun s lodním motorem. 
Do konce června pak přijde ještě jedno 
vozidlo, a to 9ti místný Ford Tranzit, který 
budeme mít díky městu Košťany a  MAS 
Cínovecko. Dále by mělo dojít k  instalaci 
nových vrat u všech gáráží.

Tímto bych chtěl poděkovat především 
městu Košťany, které v posledních letech 
významně podporuje  naši jednotku a díky 
němu můžeme mít toto moderní vybavení 
k záchraně lidských životů a majetku. 

Jan Šaršoun

   MLÁDEŽ SDH KOŠŤANY A STŘELNÁ V ROCE 2019

  ČINNOST VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY V ROCE 2019

   SHD KOŠŤANY A STŘELNÁ
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chou k obnově lesů. Koncem listopadu opět proběhla spolupráce 
s okresním sdružením, kdy nás starostka OSH požádala o výpo-
moc při zajištění vánočního setkání výkonného výboru, odbor-
ných rad, vedoucích mládeže a technické čety. Zde jsme poskytli 
zázemí, výzdobu i obsluhu. Ke konci roku jsme pak ještě pořádali 
pro děti mikulášskou nadílku. Na děti nejprve čekaly různé sou-
těže o sladkosti a následně přišel Mikuláš s čerty a andělem. Na 
závěr roku jsme se rozloučili s mládeží při vánoční besídce. Zde 
si děti samy vybraly, které soutěže chtějí hrát a následně dosta-
li od vedoucích děkovné listy za příkladnou reprezentaci sboru 
a menší dárečky.

Jan Šaršoun

LEDEN ÚNOR BŘEZEN
Krupičková Anna 89 Jíchová Marianne 89 Jandová Marta 82
Kančová Olga 89 Glöcknerová Anděla 88 Pfeiferová Božena 80
Říha Jiří 89 Jurová Helena 87 Jirků Zdenka 75
Marx Zdeněk 83 Wildová Nasťa 84 Korbelová Alena 70

Trnková Hana 80 Marková Anna 70
Moťková Jaroslava 70
Trsek Jaroslav 70

Zahájení činnosti našeho nového sboru v Košťanech se datu-
je k 16.4.2019, kdy byl sbor oficiálně zapsán do spolkového 
rejstříku. Od té doby  jsme se zúčastnili několika akcí ve spo-
lupráci s výjezdovou jednotku a různé akce i pořádali. Jednou 
s priorit při zakládání nového sboru byla práce s mládeží. Ta 
byla započata  3.5.2019, kdy na tento den byla svolána prv-
ní schůzka mladých hasičů. 1. června jsme byli požádáni ve-
dením obce Újezdeček a  starostou našeho města o  ukázku 
techniky naší jednotky na dni dětí v Újezdečku. Zde jsme měli 
na ukázku Tatru 815, DA Renault Master a novou Scanii. Dále 
jsme pak 7.6. zajišťovali požární a zdravotnický dozor při kraj-
ském kole sportovních her seniorů, 9.6. jsme měli svého zá-
stupce jako rozhodčího na krajském kole hry Plamen, dorostu 
a požárního sportu a na konci června jsme pořádali dvouden-
ní akci pro děti s večerním spaním a stezkou odvahy a soutě-
ží mladých hasičů v  požárním útoku o  pohár starosty SDH. 
Ani o prázdninách jsme nelenili a po domluvě s OSH Teplice 
jsme u  nás na škvárovém hřišti připravili zázemí na opravu 
překážek v majetku OSH. Zároveň se této brigády zúčastnilo 
několik našich členů. Bohužel zde až tak nevyšlo počasí, ale 
stihli jsme alespoň překážky označit a částečně připravit na 
další opravu.  Ke konci června jsme se na žádost obce Jeníkov 
zúčastnili ukázky techniky a následně i naši mladí hasiči před-
vedli svůj požární útok na hasičském dni. Mezitím část hasičů 
vypomohla se člunem při neckyádě v Zabrušanech. V sobo-
tu 19.10. jsme vyrazili do Lovečkovic (okr. Litoměřice), kde 
jsme ze zúčastnili Dne za obnovu lesa. Na místě jsme vysázeli 
několik stromků, poklidili klest a přispěli jsme tak svou tro-

   ČINNOST SDH KOŠŤANY A STŘELNÁ ZA ROK 2019

Gratulujeme 
k významnému 

životnímu jubileu.


