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Každý začátek roku nám připraví něco 
nového, ani letošek nebyl výjimkou.  
Nikdo však nebyl z covidového překvape-
ní určitě nadšený. Jarní úsměv nám všem 
zakryla rouška. Situace zasáhla každého, 
někoho více, někoho méně. Důležité však 
je, že se stav rychle zlepšuje, že patříme 
mezi 5 nejméně zasažených zemí na světě 
a dopad na zdraví a životy našich obyva-
tel nebyl drtivý tak jako například v Itálii, 
Španělsku a v USA. Tato situace také mi-
mochodem ukázala celou řadu krásných 
vlastností, pomoci druhým a velkou dáv-
ku solidarity potřebným. Jsem hrdý, když 
vidím, že i v Košťanech celá řada občanů 
pomáhala a  nebylo výjimkou, že pomá-
hali i  ti, co sami nemají na rozhazování. 
To bylo úžasné! Dík patří všem, kteří se 
zapojili do pomoci, kteří šili roušky, rozvá-
želi nákupy seniorům, také všem dárcům 
a  dobrovolníkům. Děkujeme firmě Seba-
tex, která v prvních dnech, ještě před na-
řízením vlády o povinném nošení roušek, 
po nocích ušila první stovky roušek pro 
košťanské obyvatele. Děkujeme všem ješ-
tě jednou. V současné době se vše rychle 
vrací do normálu, úřad je plně otevřen, 
škola, školky začínají fungovat. Věřím, 
že vědci rychle dokončí testy nadějných 
léků, zejména Izraelci, a druhá vlna covi-
du na podzim již nebude, nebo bude jen 
nicotná. Přál bych to nám všem!

 

Slovo starosty...

Město Košťany na počátku léta
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Strážníci prováděli měření rychlosti 
v Košťanech za účelem zvýšení bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komu-
nikacích. Ve směru jízdy do centra zastavila 
hlídka vozidlo, které překročilo maximální 
povolenou rychlost v obci. Naměřená rych-
lost vozidla byla 69 km/h. Řidič byl vyzván 
k  předložení dokladů potřebných při říze-
ní vozidla a byl seznámen s důvodem, pro 
který ho hlídka zastavila. V průběhu projed-
návání jeho přestupku se choval podivně. 
Špatně artikuloval a byl z něj při přiblížení 
cítit alkohol z dechu. Z toho důvodu byl za 
použití zákonné výzvy vyzván k podrobení 
se orientační dechové zkoušce, s čímž sou-
hlasil. Dechová zkouška u řidiče byla pozi-
tivní, a to s výsledkem 1,71 ‰.

Muž byl následně předán hlídce PČR, je-
likož řídil ve stavu vylučujícím způsobilost, 
který si přivodil vlivem návykové látky, a vy-
konával činnost, při které mohl ohrozit ži-
vot nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou 
škodu na majetku. Řidiči hrozí trest odnětí 
svobody až na jeden rok, peněžitý trest 
nebo zákaz činnosti řízení motorových vo-
zidel.

Hlídka MP Košťany obdržela telefonické 
oznámení, že dva muži, kteří šli zkontrolo-
vat neobydlený rodinný dům, našli na stře-
še domu pachatele, který se chtěl vloupat 
oknem dovnitř. Po příjezdu hlídky na mís-
to se podezřelý nacházel na střeše domu 
a  oznamovatelé ho hlídali, aby neutekl. 
Bylo mu hlídkou umožněno, aby seskočil 
dolů. Jelikož zde bylo podezření z trestné-
ho činu, byla na místo přivolána hlídka PČR. 
Protože se tato událost stala za nouzového 
stavu státu, pachateli tak hrozí až osmiletý 
trest odnětí svobody a za tento čin je nyní 
vyšetřován na svobodě.

Strážníci si při běžné hlídkové činnosti 
všimli muže jedoucího po chodníku na dět-

Již několik let naše město usiluje o umís-
tění bankomatu na území našeho města. 
Uvědomujeme si nekomfort tohoto stavu 
a tak jsme se rozhodli znovu oslovit české 
banky se žádostí o  umístění bankomatu 
na Mírovém náměstí. Na začátku květ-
na, po roce jednání a zařizování spustila 
Česká spořitelna svůj bankomat na Míro-
vém náměstí 17, v  budově pošty. Jedná 
se o  výběrový bezkontaktní bankomat, 
který je nonstop dostupný ve výklenku 
bývalé telefonní budky. Využívejte jeho 
služeb.

Pavel Vondra

ském horském kole. Muž byl proto hlídkou 
zastaven. Přestože nebyl místní, znali ho 
strážníci již z  minulosti, kde byl podezřelý 
z  vloupání se do rodinného domu v  Koš-
ťanech. Po zeptání se proč jede o  půlnoci 
na horském dětském kole a  jestli mu není 
malé, hlídce odpověděl, že ho zrovna kou-
pil od známého a dá si na něj větší kola. 

Pro podezření, že by kolo mohlo pochá-
zet z  trestné činnosti, byla na místo přivo-
lána hlídka PČR. Muž byl i  s  kolem převe-
zen na Obvodní oddělení policie Dubí, kde 
s ním byl sepsán protokol. V sedm ráno se 
na služebnu MP Košťany dostavila ustra-
šená majitelka dětského kola, která hlídce 
sdělila, že jí někdo přes noc odcizil kolo 
z  chodby domu. Celou záležitost poté do-
řešila kriminální policie a muž je nyní ve va-
zební věznici v Teplicích, kde čeká na soud. 

Stejný večer nalezli strážníci společně 
s hlídkou policie další dvě horská kola, které 
si neznámý pachatel připravil u silnice. Díky 
sdílení na facebookových stránkách MP 
Košťany se našli majitelé, kterým byla kola 
odcizena z pozemků. Všechny tyto události 
měly šťastný konec a kola se tak díky stráž-
níkům vrátila zpět k majitelům.

Noční směna strážníků prováděla běž-
nou hlídkou činnost. Na Kamenném Pa-
horku si strážníci všimli vozidla, jehož řidič 
měl vysloven zákaz řízení motorových vo-
zidel, který mu nedávno strážníci osobně 
formou dopisu doručovali. Hlídka proto 
muže ihned poznala a za pomocí majáků 
ho zastavila. Ten po celou dobu spolupra-
coval. Hlídce sdělil, že si je vědom, že má 
zákaz řízení a  že ještě nestihl odevzdat 
řidičský průkaz patřičnému úřadu. Muž 
byl předán hlídce PČR Dubí a byl řešen za 
trestný čin maření výkonu úředního roz-
hodnutí. 

Str. Nikola Daňková

V  Košťanech se však přes tuto velikou 
nepříjemnost čas nezastavil. Práce na 
opravách města se rozjely v plném proudu. 
Začal se opravovat bytový dům v ulici Za 
Obloukem, kde se provádí zateplení fasá-
dy a rekonstruuje se střecha. Pokračuje vý-
stavba nové kanalizace v ulici K Zámku. To 
je poslední větev ze čtyř. V průběhu léta se 
v daných ulicích opraví asfaltové povrchy, 
dodělají se obruby a na vhodných místech 
se osadí zeleň. Další probíhající akcí je re-
konstrukce fasády radnice. Budova z  pře-
lomu 19. a 20. století si ji již dlouho zaslou-
žila. Barevné provedení bude v kombinaci 
světlé barvy s tmavšími ozdobnými prvky 
na fasádě kávového pigmentu. V  Košťa-
nech probíhají opravy chodníků, například 
ve Střelné kolem tělocvičny. Opravují se 
parkovací  stání..

 V průběhu léta začnou další inves-
tiční akce města. Tou první bude plynofika-
ce bytových domů na sídlišti ve Střelné č.p. 
191–198. Je to již několikátý bytový dům, 
který se plynofikuje, a tím zmizí další lokál-
ní topeniště, které znečišťuje ovzduší nám 
všem. Za posledních 5 let zmizelo/zmizí již 
téměř 100 lokálních topenišť v Košťanech. 
Další akcí, která by v  průběhu léta měla 
začít, je výstavba multifunkční učebny na 
dvoře základní školy a  dlouho očekávaná 
rekonstrukce bývalého objektu kina.

 Město se také dohodlo o převodu 
bývalého škvárového hřiště v  Košťanech 
zpět na město. Tím se odstartovala přípra-
va sportovního projektu. Začínáme pro-
jekční práce, přes zimu vysoutěžíme doda-
vatele a na jaře roku 2021 by se na starém 
škvárovém hřišti měl postavit multifunkční 
sportovní stánek, zejména s  umělou plo-
chou pro košťanské fotbalisty. 

 Závěrem bych se chtěl zmínit ma-
linko s  úsměvem a  humorem o  dvou vě-
cech, které mají něco společného. Peníze. 
Po „dobu covidu“ městská policie neměřila 
rychlost, řidiči si na to bohužel zvykli a jez-
dí hodně neukázněně. Nyní bude rychlost 
opět kontrolována, pokud vás městská po-
licie zastaví za rychlou jízdu (věřím, že ni-
koliv, že budeme všichni jezdit ukázněně), 
tak si lze peníze na pokutu vyzvednout již 
v  Košťanech. Na Mírovém náměstí vedle 
České pošty město instalovalo nový ban-
komat. Využívejme ho. Bylo by fajn, aby 
nám tu vydržel. Nikdo určitě nechceme, 
aby se po čase zase odstranil, protože se 
nevyužívá. Doufám, že závěrečný vtip vez-
mete všichni s humorem.

Přeji Vám všem krásné léto, klidnou do-
volenou, ať už bude v Čechách, nebo v za-
hraničí, hlavně hodně zdraví!    

Váš starosta města Tomáš Sváda

   ZÁSAHY MĚSTSKÉ POLICIE NA JAŘE 2020

   PENÍZE SI MŮŽETE VYBÍRAT NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ
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První pololetí školního roku 2019/2020 
máme úspěšně za sebou. Nikdo z  nás ne-
očekával, že druhé pololetí bude pro nás 
takovou výzvou. Všichni jsme si 28. února 
odešli užívat času jarních prázdnin a počítali 
jsme, že se opět ve škole shledáme v pondělí 
9. března. Osud a Covid-19 však naše plány 
neočekávaně změnily. Od 9. března 2020 
vyhlásil ředitel školy mimořádné ředitelské 
volno, a dětem se tak prodloužil čas trávený 
doma. V tuto chvíli nikdo z nás však nečekal, 
že se tento čas prodlouží o další dny a týdny, 
ba dokonce měsíce. 
Ve středu 11. března uzavřelo Ministerstvo 
zdravotnictví ČR všechny školy, a  to do od-
volání. Nikdo z nás netušil, jak dlouho bude 
tento stav trvat. Všichni, učitelé, žáci a jejich 
rodiče, jsme byli postaveni před velkou vý-
zvu. Žáci nesmí do školy, a přesto by se měli 
vzdělávat. V  tuto chvíli se učiteli v  podsta-
tě stávají rodiče, zejména u  žáčků prvního 
stupně. Hledali jsme různé možnosti naší 
vzájemné spolupráce se žáky na dálku. 
Nechtěli jsme žákům posílat pouze úkoly 
z  učebnice. Začátky byly docela zmatené, 

V  červnu 2020, v  roce 99. výročí založe-
ní klubu si vzpomeneme na 40. výročí od 
postupu fotbalistů Tělovýchovné jednoty 
Jiskra Košťany (dnešní Tělocvičná jednota 
Sokol Košťany) do krajského přeboru, který 
patří mezi největší úspěchy košťanské ko-
pané. Následoval po vybojování důležitých 
vítězství v 1.A třídě v Povrlech a Děčíně.
Celkem za sedm sezón v letech 1980– 1987 
sehrála Jiskra 180 utkání, 55 vyhrála, 50 re-
mizovala, 75 prohrála při skóre 263:306. 
Nejúspěšnějšími ročníky košťanské Jiskry 
byly ročník 1981-1982 a  hned následující 
ročník 1982 - 1983. V  obou případech se 
Jiskře Košťany podařilo dosáhnout celkové 
7. místa. 
Nejlepšímí střelci byli: 
Jan NESTMANN – 46 branek,
 Miroslav VAŇÁSEK – 44, 
Zbyšek SKŘIVÁNEK – 40,
Miroslav DŮŽEK – 21, 
Zdeněk SÝKORA – 16 
a Bořivoj NESTMANN – 11 branek.
Po každém utkání Krajského přeboru i  za 
deštivého počasí hráči a  funkcionáři vždy 
pečlivě zašlapávali drny v rozbitém trávní-
ku. Hráči Košťan se třikrát stali Králi střelců 
krajského přeboru:
1980-1981 Miroslav Vaňásek – 19 branek,

1981-1982 Zbyšek Skřivánek – 17 bra-
nek 
a  1983-1984 Jan Nestmann – 14 bra-
nek. V éře krajského přeboru byli fot-
balovým svazem oceněni funkcionáři 
Eduard Vaňásek a Vojtěch Schvarc. 
Od sezóny 1987-1988 následovala ne-
smyslná reorganizace krajských sou-
těží a  košťanský oddíl byl zařazen až 
o dvě soutěže níže – do 1.B.třídy…

Ladislav Navrátil

každý z nás hledal různé metody a aplikace, 
které jsou pro výuku našich předmětů nej-
vhodnější – Školu online, Padlet, Whatsapp, 
Quizizz, Messenger, e-mail, Skype apod. 
Nakonec jsme začali od 5. do 9. třídy použí-
vat Google Classroom, kde rodiče i žáci mají 
všechny úkoly pohromadě a přehledně. Na-
víc mohou učitelé dávat žákům a  rodičům 
hned zpětnou vazbu, aby všichni věděli, 
jak kdo zvládnul dané učivo. Žáci, kteří mají 
doma technické zázemí (počítač, tablet, 
chytrý telefon a připojení k  internetu), mo-
hou s  námi takto na dálku pracovat. Aby-
chom nezapomněli, jak všichni vypadáme, 
učíme se společně, od nejmenších až po nej-
starší žáky, přes videohovory. K  tomu nám 
pomáhá aplikace Meet či Skype. 
Nezapomínáme však ani na žáky, kteří ne-
mají dostatečné připojení. Po dohodě uči-
telů s  rodiči si žáci vyzvedávají úkoly v  do-
hodnutý den a  čas před školou. Společně 
si vyměníme nové úkoly za hotové. I přesto 
jsou však rodiče a žáci, kteří s námi nekomu-
nikují a do výuky se nezapojují. 
Každý z  nás se v  této náročné době naučil 

mnoho nového, prohloubily se naše znalosti 
a dovednosti při práci s moderními techno-
logiemi. 
Děkujeme všem kolegyním a kolegům, kte-
ří se takto statečně pustili do práce a  snaží 
se pracovat s  našimi žáky co nejaktivněji 
i v této náročné situaci. Děkujeme též rodi-
čům za jejich spolupráci. V neposlední řadě 
děkujeme našim žákům za jejich statečnost 
a píli, se kterou se společně s námi vrhli do 
práce, i když na dálku.
V  příštích dnech zahájíme výuku našich 
deváťáků, kteří se připravují na přijímací 
zkoušky. Máme radost z toho, že se jich vět-
šina chce zapojit do výuky již od 11. 5. Od 
25. 5. zahájíme výuku také na prvním stup-
ni. Máme již k dispozici manuál MŠMT, kte-
rý stanoví, za jakých podmínek lze zahájit 
výuku. Téměř všechny požadavky z  hledis-
ka hygieny naše škola splňuje již v  součas-
nosti. Další požadavky jsme schopni zajistit 
během několika dní. A  tak jsme připraveni 
zahájit výuku. Těšíme se na  žáky.

Mgr. Milan Sanitrik, 
Mgr. Jana Lichtenbergová

   ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

   40. VÝROČÍ POSTUPU FOTBALISTŮ KOŠŤAN DO KRAJSKÉHO PŘEBORU

   SPORT A VOLNÝ ČAS
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Od začátku roku naše jednotka ke dni uzá-
věrky zpravodaje (4.5.2020) vyjížděla k  1 
událostem. V 7 případech se jednalo o po-
žáry, v 8mi o technické pomoci a v 1 o planý 
poplach.
Prvním zásahem v  roce 2020 byl 14.1. po-
žár sazí v  komíně ve Střelné, Sídlišti. Zde 
naši hasiči vybírali žhavý popel z vybíracího 
otvoru, zatímco profesionální hasiči z  Du-
chcova sráželi žhavé saze z  vrchu. V  lednu 
pak vyjížděla jednotka ještě jednou do 
Střelné, a to k úniku vody v budově bývalé 
školy. Zde bylo po otevření bytu zjištěno, 
že je puštěný vodovodní kohoutek. Hasiči 
vodu uzavřeli a vyteklou vodu odstranili.
V  únoru pak vyjížděla jednotka k  6ti udá-
lostem. Nejprve 3.2. do mateřské školy 
Motýlek na čerpání vody ze sklepa (kde 
poté čerpala vodu pravidelně), o den poz-
ději k  odstranění spadlého stromu přes 
komunikaci směrem z  Košťan na Mstišov. 
Na další spadlý strom vyjeli hasiči 10.2., 
kdy odstraňovali strom z  chodníku v  SAB. 
V sobotu 15.2. na žádost pana Civína hasiči 
čerpali vodu ze sklepa ve Střelné, kde došlo 

k  ucpání kanalizace. Tento problém se ná-
sledně nějaký čas řešil a hasiči čerpali vodu 
průběžně téměř každý den, dokud se nepo-
dařilo závadu odstranit. Další stromy hasiči 
odstraňovali 24.2. a  25.2., kdy první z  nich 
spadl přes komunikaci v  Nechybově ulici 
a zatarasil tak průjezd vozidlům, ve druhém 
případě se pak jednalo o vyvrácený strom.
V březnu hasiči vyjížděli k jednomu zásahu, 
a to k požáru zásuvky v Újezdečku. Zde ha-
siči po domluvě s  velitelem zásahu z  HZS 
Teplice zkontrolovali osoby, které se nadý-
chaly kouřem.
Během měsíce dubna měli hasiči celkem 6 
zásahů. Nejprve zasahovali 5.4. s  HZS Du-
chcov u  nahlášeného požáru televize na 
Mírovém náměstí (jednotka Dubí byla při 
cestě k  zásahu odvolána). Naštěstí se jed-
nalo o  planý poplach. 13.4. byla jednotka 
vyslána operačním střediskem do Duchco-
va k prasklé vaně na tavení v místní sklárně. 
Zde naši hasiči střídali zasahující jednotky 
v  ochlazování vytékajícího skla. K  dalšímu 
požáru sazí v komínovém tělese vyjeli hasi-
či hned druhý den do Školní ulice. Zde opět 

probíhal zásah s  HZS Duchcov, kdy naše 
jednotka vybírala saze z  vybíracího otvo-
ru, a hasiči z Duchcova sráželi saze z vrchu. 
O další den později byl prostřednictvím MÚ 
Košťany nahlášen výskyt nebezpečného 
hmyzu ve Střelné na dětském hřišti. Zde 
bylo zjištěno, že se jedná o včely v pískoviš-
ti. V úterý 21.4. vyjeli společně s jednotkou 
SDH Mikulov a HZS Duchcov k požáru hra-
banky a odpadu do Mikulova k místní što-
le. Posledním požárem v  dubnu byl požár 
lesního porostu u Cínovce v katastru města 
Košťany. Zde zasahovalo celkem 7 českých 
a  2 německé jednotky. Naši hasiči ve spo-
lupráci s  ostatními jednotkami prováděli 
kyvadlovou dopravu vody, natažení hadi-
cového vedení, hasební práce a další úkony 
spojené s likvidací požáru.
 První květnový zásah proběhl 
3.5. v  ranních hodinách, kdy hasiči vyjeli 
společně s  HZS Teplice k  požáru zahradní 
chaty v  zahrádkářské kolonii v  Újezdečku. 
Zde obě jednotky za pomocí dvou proudů 
požár zlikvidovaly. Majitelům se naštěstí nic 
nestalo.       Jan Šaršoun, velitel JSDH Košťany

   VÝJEZDY SDH KOŠŤANY A STŘELNÁ NA JAŘE

   SDH KOŠŤANY A STŘELNÁ

Dne 13. února 2020 byla v Krušnohorském 
divadle v  Teplicích vyhlášena anketa Nej-
lepší sportovec Teplicka za rok 2019, ve 
které byli také nominováni zástupci spor-
tovních klubů z Košťan.

Dne 5.dubna 2020 oslaví 35. narozeni-
ny Jaroslav ZEMAN. Za FC Louku Košťany  
sehrál v sálovém a malém fotbale celkem 
832 utkání, vstřelil 296 branek, na 335 při-
hrál, neproměnil tři penalty, obdržel 12 
branek, 3x byl vyloučen a  vsítil pět vlast-
ních branek. 

V kategorii TRENÉR zvítězil Stanislav Hejkal 
(fotbal, FK Teplice), na 2. -15. místě skonči-
li Pavel PROKOP (fotbal, TJ Sokol Košťany) 
a Pavel SOBOTKA starší (vzpírání,SK Vzpírá-
ní Teplice, TJ Sokol Košťany).

Dne 14. května 2020 oslaví 55. narozeni-
ny zakládající člen Louky Košťany Pavel 
ČOČEK, který za oddíl sehrál 175 utkání, 
vstřelil 43 branek, na 55 přihrál, nepromě-
nil jednu penaltu, udržel dvě čistá konta, 
obdržel 51 branek, jednou byl vyloučen 
a vstřelil dvě vlastní branky. 

V  kategorii VETERÁN obsadil 2. - 8. místo 
Tomáš GLÖCKNER (sálový a  malý fotbal, 
F.C. Louka Košťany ČOS). Zvítězil Rudolf 
Vorlíček (lehká atletika - kros, BK Běkodo 
Teplice).                                    Ladislav Navrátil

Dne 25.května 2020 oslaví 55.narozeniny 
další zakládající člen oddílu Vladimír ŽELIN-
SKÝ. Za FC Louku odehrál celkem 33 utkání, 
vstřelil jednu branku, na pět přihrál a nedal 
jednu penaltu.
Oslavencům srdečně blahopřeje FC Louka 
Košťany.                                  Ladislav Navrátil

     ANKETA NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TEPLICKA ZA ROK 2019

   ŽIVOTNÍ JUBILEJA HRÁČŮ FC LOUKA KOŠŤANY 
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Košťany dlouho před první světovou válkou 
měly městský charakter. V  období průmys-
lové revoluce zde vyrostla celá řada průmy-
slových závodů, především skláren, textlek 
a  dolů. Město začalo růst směrem na Hrob, 
k zámku, ke Mstšovu a Teplicím.
Bylo vybudováno několik desítek velkory-
se pojatých rodinných vil a  bytových domů 
v  tehdy módním secesním a  historizujícím 
slohu. V období mezi dvěma světovými vál-
kami vyrostla Hornická kolonie (ulice Spojen-
ců), velkoryse koncipovaný areál budovy čes-
kých škol včetně parku (architekt A. Moudrý), 
bytový dům sklárny Osram či sokolovna.
Obec již před první světovou válkou 
bezúspěšně usilovala o udělení statutu měs-
ta a s novou žádost neuspělo ani ve 20. letech 
minulého stolet. K  jeho udělení došlo para-
doxně až v roce 1994, kdy již tomuto statutu 
charakterem ani významem neodpovídaly.
V 50. a 60. letech minulého stolet město ne-
blaze poznamenala povrchová těžba hně-
dého uhlí. Město bylo ze dvou stran odtěžo-

Náměstí míru v  Košťanech za posledních 75 let 
doznalo velkých změn. Zmizelo mnoho domů, 
které známe již jen z dobových pohlednic. Bylo 
nejen z důvodů těžby uhlí (severní část), ale i za-

váno doly Otakar, Karel, Barbora a Lobkovic. 
Těžba postoupila až do samotného středu 
města – k náměst. Přes negatvní zásahy ne-
jen v  důsledku hlubinné těžby uhlí jeho já-
drové území dosud nese znaky někdejšího 
městského charakteru a  zachovala se zde 
řada architektonicky velmi hodnotných bu-
dov o  nichž jsme se již zmínili a  historicky 
významných, dnes již památkově chráně-
ných budov a  areálů (zámek) či historizující 
budovy činžovních domů. Mnohá z nich mají 
potenciál rehabilitace.
Pojďte se v našem miniseriálu seznámit s ně-
kterými z nich a i těmi, které v důsledku důl-
ní činnost zmizely. Jak vypadaly v  minulost 
a  jak nyní, ale i  některými příběhy či osudy 
obyvatel těchto domů.
Již po dokončení Duchcovsko-Podmokelské 
dráhy (Dux-Bodenbacher Eisenbahn, 1872) 
usiloval tehdejší starosta E. Schmidt o zřízení 
poštovní expedice, čehož dosáhl o  několik 
let později. Poštovním expedicientem se stal 
jeho syn, který se v  r. 1883 stal c.k. poštmi-

nedbáním jejich údržby (v  jižní části statky, re-
staurace Lednice) nebo jako v případě domu čp. 
22, zbouraného v  roce 1946 z  důvodů rozšíření 
silnice. Ale o tom a o některých dalších budovách 

strem. Poštovní úřad byl v Košťanech zřízen 
roku 1887 v domě čp. 19 na Tržišt (nyní nám. 
Míru – na dobové fotografi z  druhé polovi-
ny 20. let min. stolet bílý domek vedle poš-
ty. Dva jednopatrové domy vpravo je bývalý 
Schmidtův statek. Druhá dobová fotografe 
asi 1950] zachycuje zprava poštu, bývalý 
úřad MNV, spořitelnu a sokolovnu) a od roku 
1890 byl zřízen i telegraf.
Službu vykonávali vedle poštmistra ještě dva 
listonoši. Obvod pošty byl: Košťany (Kosten), 
Cukmantl (Zuckmantel, nyní Pozorka), Mst-
šov (Tischau) s Dvojhradím (Dopperleburg), 
Střelná (Strahl), Grundmühlen (Mlýny), Ol-
dřichov (Ullersdorf ), Hütengrund, Hajniště 
(Hegeholz) a Kocourkov (Katzendorf ). V roce 
1911 pošta přesídlila do čp. 232 v  Hrobské 
ulici (nyní Hornická , viz foto) a od r. 1923 je 
v  domě čp. 17 na náměst Míru. Domek čp. 
19 po roce 1945 sloužil různým účelům a byl 
zbourán v první polovině sedmdesátých let 
min. stolet. Na jeho místě byla zbudována 
rampa pro potřeby pošty.

až v příštím čísle. Pokud vlastníte pohlednice či 
fotografie zaniklých a i současných košťanských 
stavebně zajímavých budov rádi je na stránkách 
našeho zpravodaje zveřejníme.         František Pelz

   PŘÍBĚHY KOŠŤANSKÝCH DOMŮ – I.

• Na výřezu z vojenské mapv z konce 19. století znázorněn dodací obvod 
košťanské pošty (chybí Hüttengrund).

• V letech 1911 - 1923 sídlila pošta v Hrobské ul. čp. 232 (nyní Hornická), 
na fotografii třetí dům zleva.

• První košťanská pošta – domek čp. 19 (malý bílý domek).

• Košťanská pošta sídlí od dostavby domu čp. 17 v roce 1923 v jejím pří-
zemí (pohlednice asi r. 1950, vpravo původní domek pošty).
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Cestovatelé to mají v posledních měsících 
složité, a  tak vám dnes představíme je-
den výletní tip, který můžete podniknout 
i  bez pasových kontrol, negativních testů 
a  dlouhého vysedávání v  autě. Vyrazíme 
do obce Staré Verneřice.

 Náš výlet začíná na hraně bývalých dolů 
Barbora a  Otakar u  hřbitovní zdi. Zde je 
v  místě výhledu na obě jezera nainstalo-
vána lavička s plastikou, od které můžeme 
shlédnout velkou část našeho budoucího 
výletu. Vydáme se na druhou stranu bý-
valé důlní jámy do míst, kde ležela obec 
Staré Verneřice, součást košťanské histo-
rie. Lavička vznikla v roce 2018 za přispění 
města, a  je dřevořezbářským dílem Pav-
la Vrculy z  Kamenného Pahorku. Je i  pro 
hůře se pohybující dostupná ze severní 
strany od hřbitova. Od výhledu se vydejte 
dolů k brodu u Čolíku (Otakaru) a nechte 
se vést kamenitou cestou až na druhou 
hranu důlní jámy. Do dřívějších Starých 
Verneřic přicházíte přibližně v  místech, 
kde cesta přestane stoupat. Při pozorném 
pozorování zde mimo velkého množství 
menších stromů můžete vidět několik vel-
mi mohutných a  vzrostlých stromů, které 
byly dříve solitéry ve volné krajině. Jděte 
ještě asi zhruba 100 metrů na křížení s be-
tonovou cestou. Zde se nacházíte přibližně 

v místech, kde ležela dolní část návsi. Obec 
pokračovala ještě několika domy směrem 
k  dnešnímu jezeru Barbora, ale větší část 
ležela podél panelové cesty směrem na-
horu. Nyní se dejte směrem nahoru a po-
zorným okem můžete sledovat pozůstatky 
někdejší obce. Uprostřed lesního porostu 
můžete potkat vzrostlé ovocné stromy, za-
rostlá stromořadí a po levé straně od ces-
ty narazíte na pozůstatky kamenných zdí 
a v některých místech i na provalené klen-
by bývalých domů. Zde doporučuji dávat 
dobrý pozor v případě, že jdete s dětmi.
 My se ale nyní otočíme po panelové ces-
tě zpět směrem k  Barboře. Po přibližně 
100 metrech od cesty, po které jsme přišli 
se dejte doprava a  posléze opět doprava 
podél louky. Zanedlouho poté narazíte na 
červenou turistickou cestu, po níž pokra-
čujte do kopce směrem k Hrobu. Po pravé 
straně se budete blížit k  jediné památce, 
která likvidaci Starých Verneřic přečkala. 
Tou je výklenková kaple, jež dříve ležela na 
jihozápadě od obce. 

Kaple byla po dlouhou dobu z velké části 
zasypána kamenivem. Koncem loňského 

roku farnost v  Jeníkově zřídila otevřený 
účet u společnosti ČSOB na záchranu této 
kaple. Na obnovu kaple se podařilo díky 
mnohým místním vybrat téměř 80 000 Kč, 
což stačilo na první místo ve výzvě ČSOB 
za Ústecký kraj. Banka tak přidá na obnovu 
kaple dalších 50 000 Kč a díky tomu bude 
kaple v důstojném stavu.
 My se můžeme dál vydat po červené smě-
rem k  Hrobu. Cesta příjemně skrytá stro-
mořadím nás dovede až k  regulovanému 
Bouřlivci, kterého se můžeme držet po 
následujících téměř 2 km. Tok Bouřlivce 
opustíme až u Sokolovny ve Hrobech - Ver-
neřicích. Zde se dejte dolů podél pánvár-
ny společnosti Keramo plus a po necelém 
půl kilometru dojdete k památnému kříži 
na Hampuši. O kříži samotném jsme psali 
v prosincovém čísle v roce 2017 u příleži-
tosti jeho obnovení.

 

Zde náš dnešní výlet ukončíme. Ti z  vás, 
kteří se chtějí vrátit do Střelné, mohou za-
mířit nahoru do Hampuše, ti, co mají svůj 
cíl zpět v  Košťanech, podejdou Hampuš 
zespodu a cesta je dovede buď k domům 
v  Lidické ulici, nebo zpět do Košťan od 
Hornické ulice. Celá trasa výletu má  6,2 
km. Až na prudké stoupání od Čolíku ke 
Starým Verneřicím stoupá jen velmi po-
zvolna směrem k úpatí Krušných hor. 

   TIP NA VÝLET: PO STOPÁCH STARÝCH VERNEŘIC
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Obrovskou vlnu solidarity způsobila 
pandemie nového koronaviru. Do šití 
roušek se zapojil také kolektiv šiček 
a střihaček z firmy Sebatex v Košťanech 
(dříve Tena, Bonex) ihned od začátku 
této situace. Šičky společně se střihačka-
mi vyrábějí roušky a nově další ochran-
né pomůcky na úkor některých zakázek 
v  prodloužených směnách a  sobotách. 
V mnohdy náročné a nedoceněné práci 
zaslouží obdiv a  poděkování. „Chci po-
děkovat panu majiteli ing. Přiklopilovi 
za počáteční podnět a  rychlou realizaci 
projektu ochrany našich zaměstnanců 
a  jejich rodin výrobou ochranných rou-
šek, který poté nabral mnohem většího 
rozměru. Svým kolegyním a všem našim 
zaměstnancům děkuji za obětavou práci 
a skvělý přístup při výrobě a šití ochran-
ných prostředků jak pro naše spoluob-

čany ve městě Košťany, tak firmy a jejich 
zaměstnance v okolí, od nichž taktéž při-
cházejí slova poděkování, za které jsme 
velmi vděční a  jsme pyšní, že i my jsme 

mohli pomoci. Nám všem na závěr přeji 
jen to dobré a hlavně pevné zdraví“, řekla 
vedoucí Markéta Juna Škáchová.

Ladislav Navrátil

Chtěl bych tímto požádat o  zveřejnění poděkování učitelce 
mateřské školky ve Střelné a  to paní Hrdličkové, která zde šila 
roušky, rozdávala je a dodávala do zdejší prodejny potravin kde 
prodejce je rozdával. Paní Hrdličková tak tímto svým počinem 
přispěla k  tomu, že řada starších lidí roušku dostala. Sama od 
sebe tak pomáhala a alespoň poděkování si plně zaslouží.

                                                                                         Zdeněk Bacil

   PODĚKOVÁNÍ ZA VÝROBU ROUŠEK SEBATEX

   PODĚKOVÁNÍ ZA VÝROBU ROUŠEK PANÍ HRDLIČKOVÉ

   MOBILNÍ ROZHLAS UŽ 3 ROKY INFORMUJE

Chcete se vydat po stopách naší procház-
ky? Zadejte níže uvedenou adresu.
https://mapy.cz/s/radocegezo 

Pavel Vondra

Fotografie: 
Lavička s dřevořezbou nad Barborou (PV), 
Výklenková kaple v bývalých Starých Ver-
neřicích na jaře 2020 (PV),
Památný kříž pod Hampuší (František 
Pelz).
Mapové podklady:
Plánování výletu dle www.mapy.cz, 
Historická mapa Verneřic 
https://historickemapy.cuzk.cz/

Město Košťany už 3 roky využívá pro rychlé 
informování svých občanů služeb mobilní-
ho rozhlasu. Za tuto dobu jsme vám ode-
slali téměř 19 000 SMS, kterými jsme vás 
informovali zejména o krizových situacích 
týkajících se celé města, ale také o kultur-
ních akcích a místních informacích týkající 

se jen určité oblasti, nebo věkové skupiny 
uživatelů. O  tom, že Vám tento příjem in-
formací vyhovuje vypovídá téměř 650 re-
gistrovaných telefonů. V případě mimořád-
né události tak víme, že k  vám informace 
dorazí velmi rychle a nezávisle na tom, zda-
li se aktuálně nacházíte v Košťanech, nebo 

ne. Za tuto důvěru děkujeme a i v letošním 
roce připomínáme možnost zaregistrovat 
své telefonní číslo buď přes internetovou 
stránku kostany.mobilnirozhlas.cz , nebo 
vyplněním registračního formuláře, který 
je k dispozici v přízemí městského úřadu.

Pavel Vondra
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DUBEN KVĚTEN ČERVEN
Kobyláková Marie  70 Karásek Aleš                        70 Krisman Petr            70
Němcová Rosemarie    75 Vaňáček Jiří                         70 Vacek Josef                           70
Ulahelová Helena   83 Jungvirtová Jana                 75 Nováková Zuzana               70
Popelková Alexandra  88 Bačík Petr                             80 Kohoutková Alexandra      75
Paliková Anna  95 Hellusová Olga                    87 Prokopová Jaroslava          75

Peterková Jaroslava           88 Partík Rudolf                        75
Dlesková Zuzana                89 Tipmannová Alena             80
Seidlová Marie                   90 Navrátilová Edita                82
Oborníková Vlasta             91
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   JUBILANTI 2020

Gratulujeme k významnému životnímu jubileu.

Dovolte mi, abych Vás pozval do Lyžařského klubu LK Slovan Košťany. Naší prioritou je spor-
tovní činnost mládeže s důrazem na běžecké lyžování. V letních měsících běháme, jezdíme na 
horských kolech, pořádáme soustředění na raftech a lodích.
Tréninky jsou v úterý a čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod. na škvárovém hřišti v Košťanech, přes 
zimu v tělocvičně ve Střelné, v sobotu, neděli od 10.00 do 12.00 hod. na horách (vše v závislosti 
na věku dítěte), dále pořádáme 4-6 soustředění v létě i v zimě. Kontakt na nás- tel.: 605 555 977.

Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat 
SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dění ve městě - upozornění na odstávky 
energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího. 

Jak se zaregistrovat?
Vyplněním online registračního formuláře na adrese kostany.mobilnirozhlas.cz
V prvním kroku registrace zadáte do systému své telefonní číslo a potvrdíte ho hes-
lem, které Vám na toto číslo přijde. Ve druhém kroku poté vyplníte své kontaktní 
údaje. Nakonec registrační formulář odešlete a máte hotovo!

   MOBILNÍ ROZHLAS

„Myslíme si, že prostor má dostat každý, a proto naši sportovci ve věku od 6 do10 
let dostávají lyže, vázání a hole od našeho klubu, týdenní soustředění na horách 
rodiče stojí jen 2.400,- Kč. Rodiče tak mají minimální náklady a proto lyžovat, 
sportovat a závodit může u nás opravdu každý“

Přijďte mezi nás, v současné době u nás sportuje již 40 dětí ve věku  od 6 do15 let.                                                                        
Tomáš Sváda, předseda klubu LK Slovan Košťany


