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Město Košťany se v průběhu léta zase tro-

chu změnilo. Proběhlo několik zásadních 

akcí, připravují se další projekty na příští rok. 

Bohužel, některé věci se nepodařilo vyřešit, 

a  tím myslím hlavně problém s  covidem. 

Jedna z  mála pozitivních věcí, kterou covid 

přinesl, je, že si většina lidí začala uvědomo-

vat, jak málo stačí, aby nastal velký problém. 

Věřím, že komplikace s touto nemocí rychle 

ustoupí a  my všichni budeme zase v  klidu 

pracovat a radovat se z maličkostí.

Koncem srpna se městu podařilo dokončit 

poslední úsek kanalizační stoky, a  to v  ulici 

K Zámku. Bohužel ani tato část se neobešla 

bez zásadních komplikací, které tuto výstav-

bu brzdily. V průběhu výkopu se narazilo na 

vodovodní řad, který byl v havarijním stavu 

a  byla potřeba jej částečně vyměnit. To vý-

znamně brzdilo výstavbu celé kanalizace 

v  ulici K  Zámku. Máme to za sebou, hlavně 

občané zmiňované ulice, kterým se tímto 

omlouváme, ale komplikace tohoto typu ne-

umí asi nikdo předvídat, ani ovlivnit. V  prů-

běhu září/října se zrealizují opravy povrchů 

komunikací a celá akce se zdárně dokončí.

Další zrealizovanou akcí byla rekonstruk-

ce bytového domu v  ulici Za Obloukem. 

Proběhlo zateplení, rekonstrukce střechy 

a vzhledem k tomu, že daný dům je již kom-

pletně plynofi kovaný, žádné další zásadní 

opravy občany v tomto domě již nečekají. 

Slovo starosty...

Podzim v Košťanech se blíží…

Budova městského úřadu dostala přes léto 

zpět svou reprezentativní podobu. Na po-

čátku 20. století byla radnice jednou z nej-

reprezentativnějších vil v Košťanech. Léta 

používání se velmi negativně projevila na 

jejím zevnějšku, a tak město v letošním roce 

přistoupilo k celkové rekonstrukci fasády 

radnice. Fasáda byla opravena tak, aby byly 

zachovány historické kvality budovy, a ta 

se tak nyní vizuálně blíží původnímu vzhle-

du z roku 1910. Velké poděkování za citlivé 

a rychlé provedení celé opravy náleží fi rmě 

Bajger, s.r.o.

Pavel Vondra

    RADNICE ZÍSKALA ZPĚT SVOU REPREZENTATIVNÍ PODOBU

    Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE KOŠŤANY

Strážníci MP Košťany prováděli běžnou 

hlídkovou činnost ve městě Hrob. Na Tep-

lické ulici spatřili vozidlo a viděli, že ho řídí 

osoba, která má vyslovený zákaz řízení mo-

torových vozidel.

Vozidlo bylo hlídkou zastaveno. Řidič byl po 

vystoupení z vozu vyzván k předložení dokla-

dů nutných k řízení motorového vozidla. Do-

klady muž nepředložil s tím, že je zapomněl 

doma. Následně mu bylo sděleno, že strážníci 

jeho totožnost znají a  vědí, že má vysloven 

zákaz řízení. Byl tedy vyzván k tomu, aby si za-

bezpečil vozidlo a setrval na místě do příjez-

du hlídky PČR. Řidič své auto v klidu uzamkl, 

ale poté se dal na útěk. Strážníci ho pronásle-

dovali k  domu, kde bydlí. Tam už si pro něj 

přišla hlídka Policie ČR. Muži bylo sděleno 

podezření z přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání. V krajním případě mu 

hrozí až dvouletý trest odnětí svody.

Hlídka strážníků si ve tři hodiny ráno všimla 

otevřených vchodových dveří u  obecního 

domu. Po nahlédnutí dovnitř uslyšeli ve 

sklepě hluk. Ve sklepních kójích spatřili oso-

bu, která byla v celostátním pátrání a před 

policií se tam ukrývala. Hlídka tuto skuteč-

nost oznámila dozorčímu policie a  osoba 

byla následně předána hlídce PČR. 

Strážníci obdrželi telefonické oznámení, že 

se dvě osoby vloupaly do rodinného domu 

a nachází se uvnitř. Obě osoby byly na mís-

tě zadrženy, a jelikož zde bylo podezření ze 

spáchání trestného činu vloupání, byly pře-

dány hlídce PČR k dalšímu šetření.

(pokračování na straně 2)(pokračování na straně 2)
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Hlídka obdržela telefonické oznámení od 

rybáře, kterému někdo u rybníka odcizil ry-

bářské pruty s navijáky v hodnotě 4 500,- Kč. 

Po následné kontrole vodní nádrže Barbora 

a  přilehlých cest, byla spatřena podezřelá 

osoba. U sebe měla veškeré odcizené věci. 

Strážníci za krádež udělili lapkovi pokutu 

a věci se vrátily zpět majiteli.

Městská policie obdržela oznámení, že se 

dvouletá holčička zamkla v  bytě a  rodiče 

se nemohou dostat dovnitř. Na místo byla 

přivolána jednotka dobrovolných hasičů 

z Košťan, která se dostala do bytu přes vět-

račku a  byt otevřela. Hlídka MP po celou 

dobu dítě a rodiče uklidňovala a spolupra-

covala s hasiči. Holčička byla rodičům pře-

dána v pořádku.

Podobný případ se stal v ulici Lidická, kde se 

nešťastnou náhodou zamklo auto s mimin-

kem a s klíči uvnitř. Na místo byli přivoláni 

profesionální hasiči z Duchcova a automo-

Pokud máte zájem zúčastnit se s  Vaším 

miminkem slavnostního obřadu vítání ob-

čánků, přihlaste se na matrice Městského 

úřadu Košťany, případně na Městský úřad 

Košťany pošlete přihlášku k vítání občánků.

Pracovníci správy majetku města se kaž-

dý den setkávají s širokou paletou dotazů 

a žádostí, přestože mnohé z nich jsou ori-

ginální, v  poslední době jsme zazname-

nali některé opakující se.

V  poslední době došlo k  několika vyto-

pením nájemních bytů z důvodu prasklé 

přívodní hadičky k  záchodové nádržce. 

V  době minulé byla k  těmto nádržkám 

přiváděna voda plastovými přívodními 

Přihlášku naleznete na webu města v části 

“Formuláře ke stažení”. Podrobnější infor-

mace vám sdělí matrikářka paní Paarová 

na telefonních číslech 417 568 183 nebo 

417 568 477.                                Petra Paarová

trubičkami, které jsou často za svou ži-

votností. Zkontrolujte si prosím přívod 

vody k  jednotlivým zařizovacím před-

mětům (nádržky od WC, přívodní hadič-

ky k  vodovodním bateriím apod.). Jed-

ná se o  investici v  hodnotě 50 Kč, která 

může předejít násobně větším škodám. 

Dle současné vyhlášky se jedná o  drob-

nou opravu, která je hrazena nájemní-

kem.

bil bez poškození otevřeli. I v tomto případě 

bylo dítě v pořádku.

V  rámci cyklohlídky MP byla poskytnuta 

první pomoc na Kamenném Pahorku cyk-

listovi, který spadl z kola a odřel se. Strážník 

mu rány ošetřil a obvázal. Další pomoc po-

skytli strážníci cyklistovi, který v Košťanech 

píchl duši na předním i zadním kole. Cykli-

sta u sebe neměl žádné peníze a musel by 

tak kolo tlačit až do Bíliny. Strážníci darovali 

muži lepení a ten mohl po zalepení duší ra-

dostně odjet zpátky domů. 

Při pravidelné kontrole města byl spatřen 

podezřelý vůz, který řídil muž bez řidič-

ského oprávnění. Na výzvu k zastavení ne-

reagoval a ujížděl. Byl zastaven až na lesní 

cestě. Po následných pozitivních testech na 

omamné a  psychotropní látky byl předán 

policii pro podezření z  přečinu ohrožení 

pod vlivem návykové látky.                          

str. Nikola Daňková

V průběhu července se také podařilo zdárně 

dokončit opravu fasády radnice města včet-

ně oplechování říms a  atik. Výsledek můžete 

posoudit všichni, ale myslím si, že klidně může-

me říci, že se jedná o jednu z nejhezčích budov 

ve městě. 

Další probíhající akcí je plynofi kace ve Střel-

né. Jedná se o desítky bytů, kde konečně zmizí 

další desítky lokálních topenišť a nám všem se 

bude lépe dýchat. Část lokálních topenišť nám 

zbývá ještě vyměnit, na příští rok se připravuje 

další kolo plynofi kace.

V průběhu září začne rekonstrukce a výstav-

ba chodníků a zastávek na Kamenném Pahor-

ku, získali jsem dotaci na tuto akci ve výši cca 

1,5 mil. Kč, naše spoluúčast bude v řádu sto ti-

síc korun. Vzniknou nové chodníky směrem na 

Jeníkov, včetně nových autobusových zastávek 

a přechodu pro chodce, opraví se 150 metro-

vý úsek chodníku od prodejny na Kamenném 

Pahorku směrem do Košťan.

Všechny tyto akce jsou již hotové, probíhají 

nebo máme vysoutěženého dodavatele a po-

depsané smlouvy. Město také připravuje dal-

ší projekty na příští rok. Jedná se o  další kolo 

plynofi kace, připravujeme zateplení dalších 

bytových domů, připravuje se projekt na re-

konstrukci dalších střech na sídlišti ve Střelné. 

Město také dokončuje výběr projektanta na 

projektovou dokumentaci na sportovní areál 

na škvárovém hřišti. U projektu výstavby mul-

tifunkční učebny na ZŠ došlo k  dopracování 

projektové dokumentace, připravujeme již 

nové výběrové řízení tak, aby se na jaře příští-

ho roku začalo rovnou stavět. U projektu „kina“ 

je také dokončena projektová dokumentace, 

zde budeme žádat o novou dotaci. Při přepočtu 

uznatelných nákladů při rekonstrukci by to pro 

město být o 1 mil Kč více. To je dost peněz. 

Město také připravuje výsadbu desítek stro-

mů, a  to z  několika dotačních titulů. Máme 

požádáno celkem na tři projekty, ozelenění ná-

městí, výsadba parku v SAB a výsadba stromů 

kolem 3 BD. Ve všech třech projektech se jedná 

o 100% výši dotace na danou akci. 

Závěrem mi dovolte Vás pozvat pravděpo-

dobně na jedinou letošní kulturní akci, kte-

rou nám covid (zatím) nezhatil, a  to Košťan-

skou pouť. Měla by proběhnout v termínu od 

18.9.-20.9.2020. V pátek i v sobotu v podvečer 

jsou připraveny koncerty, v průběhu dne atrak-

ce pro děti, stánky, občerstvení. Přijďme se 

setkat, posedět a  pozdravit se a  dát si něco 

dobrého. To, že budeme muset respektovat 

některá omezení, je zřejmé. Buďme trpěliví, 

ohleduplní a  respektujme nařízení a  pravidla, 

jsou tu pro naši ochranu. Děkuji Vám.

Přeji Vám všem hodně zdraví, klidný podzim 

a pokud byste měli nějaký nápad, co by se dalo 

zlepšit, neváhejte a obraťte se na mne. 

Tomáš Sváda, starosta města

    VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

    SPRÁVA MAJETKU MĚSTA KOŠŤANY INFORMUJE
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Velmi často se setkáváme s  vytopením 

zejména níže položených bytů odpad-

ními vodami. Častým důvodem je od-

hazování nevhodných předmětů do 

odpadů, zejména toalet. Zejména různé 

druhy vlhčených ubrousků do odpadu za 

žádných okolností nepatří. Narozdíl od 

toaletního papíru, se vlhčené ubrousky 

v odpadech nerozkládají a vytvářejí pře-

kážky v kanalizačních trubkách. Jedná se 

o materiál, který patří do černé popelnice 

na komunální odpad.

V letním období byla provedena kontro-

Uplynulý školní rok neprobíhal podle 

obvyklého scénáře. V  den konání bylo 

zrušeno oblastní kolo 25. ročníku festiva-

lu mateřských škol Mateřinka v  Krušno-

horském divadle Teplice. Děti byly velmi 

zklamané, neboť dlouho a pilně nacvičo-

valy pod vedením paní učitelek své vy-

stoupení. 

A následující den (11.3.2020) byla v sou-

vislosti s  pandemií COVID-19 uzavřena 

mateřská škola. Tato výjimečná situace 

všechny zaskočila. Tak jako na základních 

školách probíhala výuka „na dálku“, i my 

jsme využili svých facebookových strá-

nek a nabízeli různorodé činnosti a akti-

vity pro děti v souladu se školním vzdělá-

vacím programem. Doufáme, že rodičům, 

kteří této možnosti využili, jsme vyplnili 

chvíle nuceného volna a děti zabavili.

Po znovuotevření mateřské školy 

(25.5.2020) byly zrušeny všechny pláno-

V polovině března se život v Česku téměř za-

stavil a s ním i fotbal na všech výkonnostních 

úrovních. Všechny soutěže mimo nejvyšších 

dvou byly poté ukončeny úplně a jejich vý-

sledky byly anulovány. Pro TJ Sokol to zna-

mená ztrátu velmi dobře rozjetého ročníku, 

kde mnoho věkových kategorií atakovalo 

umístění na postupových příčkách.

Pro naše juniory byl také zrušen fotbalo-

vý turnaj v  Chorvatsku, na který jsme se 

přihlásili, a všichni také těšili. Po dlouhém 

váhání se nám nakonec podařilo alespoň 

uspořádat soustředění v  Jiřetíně pod Jed-

lovou, které si děti náležitě užily.

Nová sezóna bude hodně těžká. V průběhu 

jara došlo k reorganizaci okresních soutěží, 

díky čemuž se v  jedné soutěži objeví nej-

lepší týmy ze všech 3 skupin okresní sou-

těže. Zároveň nás během podzimu čeká 

jedno velmi zajímavé derby.

Náš dorost se v krajské soutěži také dostal 

do velmi kvalitní skupiny a bude ho popr-

vé čekat soutěžní výjezd do Šluknovského 

výběžku. Zdaleka nejtěžší kus práce čeká 

naše trenéry s dětskými týmy. Dlouhá ko-

ronavirová pauza se promítla na sportovní 

morálce a  přimět mnohé ze svěřenců ke 

sportovnímu a  soustředěnému nasazení 

se zdá občas být nadlidským úkolem. 

Mladší žáci se po deseti letech vrací ke 

hře na celé hřiště. V  případě ročníků 

2008 - 2009 se bohužel potýkáme s počet-

ně slabším stavem družstva, a  tak budou 

tentokrát muset v krajské soutěži vypomá-

hat i mladší hráči. Koronavirová přestávka 

bohužel dopadla i na naše nábory, a tak se 

la dodržování požárních předpisů v  ná-

jemních domech. Přístupové chodby 

a  schodiště v  nájemních domech slouží 

jako únikové cesty pro případ požáru. 

Z tohoto důvodu je zakázáno na chodby 

umísťovat botníky, kola, skříně, sportovní 

potřeby, odkládat zde použité elektro-

spotřebiče, nebo nábytek. Nejen, že se 

jedná o hrubé porušení domovního řádu, 

ale hlavně jde o hazard se zdravím vašich 

nejbližších v případě požáru.

Zkontrolujte si prosím platnost nájem-

ních smluv. V  případě jejího propad-

vané akce včetně slavnostního rozlouče-

ní se školáky. Vzhledem k nízké docházce 

dětí nebylo možné nafotit ani tablo. Snad 

budoucí školáky potěšila kniha s  věno-

váním, vysvědčení, šerpa a  další drobné 

dárečky, které obdrželi.

Doufáme, že nyní již prvňáčkům zůsta-

nou radostné vzpomínky na léta stráve-

ná v Mateřské škole Košťany a přijdou se 

s námi podělit o své úspěchy v 1. třídě.

Přejeme všem hodně úspěchů v  nové 

etapě jejich života, ať svou pílí a snahou 

dojdou ke svým vysněným cílům. 

   Ivana Brabcová, ředitelka MŠ Košťany

nutí se dostavte v  úředních hodinách 

na městském úřadě nájemní smlouvu 

prodloužit. Jsme vám k dispozici v těchto 

termínech:

Pondělí 08:00 – 11:00 12:30 – 17:00

Úterý 06:15 – 08:00 

Středa 08:00 – 11:00 12:30 – 17:00

Čtvrtek 06:15 – 08:00

Ing. Stanislav Civín,

Správa majetku města Košťany

zpracoval: Pavel Vondra

    ZVESELA DO ŠKOLY

    FOTBALISTÉ TJ SOKOL NA ZAČÁTKU SEZÓNY

   SPORT A VOLNÝ ČAS

    ZE ŽIVOTA MATEŘSKÝCH ŠKOL

nám na jaře nepodařilo rozšířit řady našich 

nejmladších.

Přesto pro naše hráče a  fanoušky máme 

jednu pozitivní zprávu. V areálu fotbalové-

ho stadionu se podařilo dokončit několik 

důležitých oprav. Byla provedena kom-

pletní rekonstrukce kabiny číslo 1 včetně 

sprch a toalet, novou tvář dostaly i střídač-

ky obou týmů a  opravit se nám podařilo 

i  několik vytrhaných sedaček na tribuně. 

Za brankami jsou nyní umístěny ochranné 

sítě a  v  nové sezóně již bude plně sloužit 

svému účelu klubovna - občerstvení pro 

diváky.

Nyní jen doufáme, že se nová sezóna poda-

ří, narozdíl od té minulé, dohrát.

Pavel Prokop, starosta Sokola

 zpracoval: Pavel Vondra
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Dne 18. července se v  Dobrušce konal 30. 

ročník turnaje ve venkovním futsalu FIFA 

Dobrušský pohár. V kategorii veteránů star-

tovalo 12 týmů z  ČR a  Polska, v  kategorii 

mužů 24 týmů z celé České republiky.

Veteráni – skupina A:

FC LOUKA KOŠŤANY – RETRORAPID BIEL-

SKO-BIALA (Polsko) 2:6. Branky: Glöckner 2.

FC LOUKA KOŠŤANY – INDIANA PLUMLOV  

1:4. Branka: Glöckner.

FC LOUKA KOŠŤANY – ŽEMLA OLD CHIL-

DRENS GROUP DOBRUŠKA 2:1. 

Osmifi nále:

ANGRY BEERS TEPLICE – INDIANA PLUM-

LOV 0:3 kontumačně. / FC LOUKA KOŠŤANY  

– ATLETIKO CHULIGÁN DOBRUŠKA 0:1.

Branky: Glöckner, Smutný.

FC LOUKA KOŠŤANY – OPAVSKÝ VENKOV 

OPAVA 3:5. Branky: Glöckner, Kopta, Smut-

ný.

FC LOUKA KOŠŤANY  – MILÁNO JAROMĚŘ  

1:5. Branka:Smutný.

Celkové Pořadí: 1. Miláno Jaroměř; 2. Indi-

ana Plumlov; 3. Bláža Tým Hradec Králové; 

4. KF Výškovice; 10 FC Louka Košťany.

FC Louka Košťany: Pavel Tůma - Bohuslav 

Vondrášek, Petr Hegr, Petr Smutný, Tomáš-

Glöckner, Vojtěch Kopta.

Pořadí: 1. AC Gamaspol Jeseník; 2. Dodna 

Plzeň; 3. Nanul All Stars Slaný; 4. Atletiko Chu-

ligán junior Dobruška;10. Angry Beers Teplice; 

14. FC Louka Košťany .

Muži – skupina B:

FC LOUKA KOŠŤANY – PODSADITÍ SOBCI 

BRNO 1:2. Branka: Orlt. Nahrávka: Paunkovič.

FC LOUKA KOŠŤANY – WAYNES TEAM ČES-

KÁ SKALICE 0:3.

FC LOUKA KOŠŤANY – ZA PÁR PIV COKOLIV 

DOBRUŠKA 1:0. Branka: D. Mataše. 

Nahrávka: F. Prokop.

FC LOUKA KOŠŤANY – AC GAMASPOL 

JESENÍK 1:8. Branka: Orlt. Nahrávka: Paunkovič.

FC LOUKA KOŠŤANY – FC DANIEL PROSTĚ-

JOV 3:0 kontumačně.

FC Louka Košťany: Lukáš Černý - Lukáš 

Zoubek, Daniel Mataše, Ondřej Orlt, Franti-

šek Prokop, Lukáš Mergl, Jakub Černý, Petr 

Paunkovič, Patrik Gabrik.     Ladislav Navrátil

Dne 11. července 2020 se v  Havlovicích 

u  Domažlic konal společný turnaj ve ven-

kovním futsalu FIFA 28. ročník Čerchov Cup 

a  18.ročník Peňarol Cup. Oslabené torzo 
košťanské Louky zahájilo svou 33. sezónu. 

Při rovnosti bodů rozhodlo vzájemné utkání.

FC LOUKA KOŠŤANY – RSC ČERCHOV DOMAŽLICE 0:3  (0:0)

FC LOUKA KOŠŤANY – FC PEJSEK PRAHA 7:0  (3:0).

FC LOUKA KOŠŤANY – AC PALOUČEK PRAHA 0:2  (0:0)

FC LOUKA KOŠŤANY – NOTOR CLUB NOVÝ KRAMOLÍN  0:2 (0:0)

FC LOUKA KOŠŤANY – FC PEŇAROL HAVLOVICE  5:2

Pořadí:

    DOBRUŠSKÝ POHÁR 2020

    28.ČERCHOV CUP:

FC Louka Košťany  v Čerchov Cupu 2020.

FC Louka Košťany  v Dobrušském poháru 2020 v kategorii veteránů. FC Louka Košťany v Dobrušském poháru 2020 v kategorii mužů.

1. Indiana Plumlov 5 0 0 20:2 15

2. Miláno Jaroměř 4 0 1 12:4 12

3. Retrorapid Bielsko-Biala 3 0 2 14:9 9

4. Opavský venkov Opava 2 0 3 10:16 6

5. FC Louka Košťany 1 0 4 9:21 3

6. Žemla Old Children‘s Group Dobruška 0 0 5 3:16 0

1. AC Gamaspol Jeseník 4 1 0 20:2 13

2. Waynes Team Česká Skalice 4 1 0 15:3 13

3. Podsadití sobci Brno 3 0 2 10:7 9

4. FC Louka Košťany 2 0 3 6:13 6

5. Za pár piv cokoliv Dobruška 1 0 4 3:12 3

6. FC Daniel Prostějov 0 0 5 0:15 0

FC Louka Košťany: Pavel Zahradník - Miroslav Doubek, Ivan Drška ml., Štěpán Drška, Martin Remuta, Jiří Cinovec.                        Ladislav Navrátil

Pořadí Veteráni – skupina A: Pořadí Muži – skupina B:

1. FC Peňarol Havlovice 4 0 1 16:2 12

2. RSC Čerchov Domažlice 4 0 1 16:5 12

3. Notor Club Nový Kramolín 3 0 2 8:8 9

4. AC Palouček Praha 2 0 3 5:5 6

5. FC Louka Košťany 2 0 3 8:7 6

6. FC Pejsek Praha 0 0 5 3:29 0
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FC LOUKA KOŠŤANY  – BOMBY K TYČI KOŠŤANY  2:0 (0:0)

PRISON TEPLICE – ARRIVA TEPLICE  2:1 (1:0).

BOMBY K TYČI KOŠŤANY – FLUOKOV SOBĚDRUHY  0:0.

FC LOUKA KOŠŤANY  – PRISON TEPLICE  1:1 (1:1).

ARRIVA TEPLICE – FLUOKOV SOBĚDRUHY  0:1 (0:0).

PRISON TEPLICE – BOMBY K TYČI KOŠŤANY  2:1 (1:0).

FC LOUKA KOŠŤANY  – ARRIVA TEPLICE  1:0 (0:0).

PRISON TEPLICE – FLUOKOV SOBĚDRUHY  0:3 (0:1).

ARRIVA TEPLICE – BOMBY K TYČI KOŠŤANY  3:0 (2:0).

FC LOUKA KOŠŤANY  – FLUOKOV SOBĚDRUHY  0:0.

Dne 31. července 2020 oslavil své 55. na-

rozeniny zakládající člen Louky Košťany 

Milan BAUER.

Dne 5. srpna 2020 oslavila 50. narozeni-

ny Monika PAVLÍKOVÁ. Za Louku odehrá-

la v  sálovém a  malém fotbalu  56 utkání, 

vstřelila 7 branek a na 9 přihrála. Debuto-

vala 3. srpna 1996 v  Dobrušském pohá-

ru v  utkání Louka-Mon Pot Orion Hradec 

Králové 1:3 (18. místo). Bývalá fotbalistka 

ŠK Slovan Bratislava, SK Slávie Praha, 

FC Čadca a  KS Goleczów. Mistr ČSFR 

1992-1993 a  reprezentantka Slovenska, 

v minulosti také házenkářka Štartu Bratisla-

va. V současnosti fotbalová rozhodčí FAČR, 

UEFA a FIFA a trenérka  v plavání.

Dne 27. srpna 2020 oslaví 55. narozeniny 

zakládající člen Louky a první předseda od-

dílu (1988-1990) Josef MOUČKA. Za Louku 

sehrál 30 utkání,vstřelil 18 branek a na 17 

asistoval.

Dne 31. srpna 2020 oslaví své 50. naroze-

niny Ferdinand VEBR. Za Louku odehrál 33 

utkání, vsítil 9 branek, na 1 asistoval, inka-

soval 3 branky a  do vlastní sítě vstřelil 2 

branky.

Dne 13. září 2020 oslaví své 70. narozeniny 

Miroslav VAŇÁSEK starší. Za Louku ode-

hrál v  sálovém a  malém fotbalu celkem 

199 utkání, vsítil 115 branek, na 67 při-

hrál, neproměnil 5 penalt,vychytal 2 čistá 

konta, obdržel 1 branku a vstřelil 1 vlastní 

branku. Nejlepší střelec fotbalového Kraj-

ského přeboru 1980-1981 a nejlepší střelec 

v mistrovských soutěžích v historii fotbalu 

v Košťanech.

Dne 15. září 2020 oslaví své 45. narozeniny 

Milan VRÁBEL. Za Louku sehrál 84 utkání, 

vstřelil 46 branek, na 55 přihrál, jednou byl 

vyloučen a vsítil 1 vlastní gól.

Dne 16. září 2020 oslaví 50. narozeniny 

Roman VONDRÁŠEK. Za Louku odehrál 73 

utkání, vstřelil 24 branek, na 18 branek při-

hrál, neproměnil 1 penaltu, jednou byl vy-

loučen a vsítil 2 vlastní branky.

Všem oslavencům blahopřeje FC Louka 

Košťany. 

Ladislav Navrátil

    27. FLUOKOV CUP

    ŽIVOTNÍ JUBILEJA HRÁČŮ FC LOUKA KOŠŤANY

V  anketě Díky trenére bylo nominováno 

přes 300 trenérů mládeže z různých spor-

tů z  celé České republiky. Bohužel, mezi 

nejlepších šestnáct nepostoupil nomino-

vaný fotbalový trenér mládeže TJ Sokol 

Košťany Pavel Prokop. 

Vítěz ankety bude znám v  listopadu 

2020.

Ladislav Navrátil

    ANKETA DÍKY TRENÉRE

Pořadí:

1. Fluokov Sobědruhy 2 2 0 4:0 8 bodů

2. FC Louka Košťany 2 2 0 4:1 8 (obhájce)

3.  Prison Teplice 2 1 1 5:6 7

4. Arriva Teplice 1 0 3 4:4 3

5. Bomby k tyči Košťany 0 1 3 1:7 1

6. FC Pejsek Praha x x x x x

Účastníci Fluokov Cupu 2020.

Dne 15.srpna 2020 se v  Košťanech konal 

27. ročník turnaje ve venkovním futsa-

lu FIFA Fluokov Cup. Arbitry soutěže byli 

Vojtěch Kopta a Petr Hegr,o žaludky a pitný 

režim sportovců a diváků se postaral Tomáš 

Glöckner z  Glekyho občerstvení – všichni 

z Košťan.Poděkováno bylo zástupci sponzo-

ra fi rmy Fluokov panu Ivanu Jechovi s chotí.  

Před prvním utkáním byla držena minuta 

ticha za našeho kamaráda, zakládajícího čle-

na FC Louky Košťany, hráče a  prvního mís-

topředsedu oddílu (1988-1993) Vladimíra 

„Lenina“ Lostika, který zemřel 6. srpna 2020 

ve věku 56 let. Smuteční výkop provedl La-

dislav Navrátil. Stínem turnaje byla neúčast 

tradičního účastníka, týmu FC Pejsek Praha, 

který se v  den soutěže 

omluvil kvůli nedostatku 

hráčů (3), jeho utkání byla 

skrečována a pojistka šes-

tého místa. Rozpis utkání 

musel být přelosován…

Tým z Prahy během 15 let v soutěžích koš-

ťanské Louky sehrál 156 utkání.

FC LOUKA KOŠŤANY: Lukáš Soukup - Alexandr Baláž, Patrik Vondrášek, Bohuslav Vondrášek, Daniel Mataše, Petr Smutný, Jan Konečný, 

Lukáš Kopřiva, Petr Hegr.                                                                                                                                                                                                        Ladislav Navrátil
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Výjezdová jednotka SDH Košťany je organi-

zační složkou města a je připravena zasahovat 

u různých typů mimořádných událostí. V sou-

časné době je jednotka tvořena 14ti osobami 

a disponuje technikou CAS 20 Scania,  DA L1Z 

Ford Tranzit, DA L1T Renault Master a  člun 

Boat 007 D420 (foto zprava).

Technika JSDH za poslední roky prošla výraz-

ným omlazením. Prvním novým vozidlem se 

po dlouhých letech stal Renault Master, který 

byl zakoupen z fi nancí města Košťany v roce 

2017. Následně došlo k úpravě vnitřních pro-

stor fi rmou Moto Truck a  vozidlo pak bylo 

v červnu 2018 zařazeno do výjezdu. 

Dalším novým vozidlem pak byla v roce 2019 

nová cisterna, a  to Scania P440, která byla 

městu předána koncem dubna od fi rmy THT 

Polička. Toto vozidlo nahradilo Tatru 815, 

která byla následně prodána do obce Háj 

u  Duchcova. Scania pak byla hrazena z  Fon-

du zábrany škod České kanceláře pojistitelů, 

Ústeckým krajem a městem Košťany.

Tak jako téměř všechny, i nás velkým způso-

bem ovlivnila koronavirová opatření. Díky 

nim jsme museli na nějakou dobu ukončit 

tréninky a  zrušilo se i  mnoho soutěží. Od 

začátku března do konce května jsme tak 

tréninky mladých hasičů museli přerušit 

a začali jsme až začátkem června. V tu dobu 

ale nikdo ještě nevěděl, jaké opatření nás 

čeká a nečeká a všechny soutěže taky byly 

přesunuty na dobu po prázdninách. 

Díky této nezvyklé situaci vznikla u  nás 

v  okrese zcela nová soutěž, která má za 

cíl částečně nahradit okresní kolo hry 

Plamen – liga mladých hasičů OSH Teplice. 

Ta bude rozdělena na 4 disciplíny, které bu-

dou v rámci jednotlivých soutěží, které po-

řádají ostatní sbory. 

První soutěží po prázdninách tak bude 

5.9. Duchcovská předávačka, kde na naše 

mladé hasiče čeká štafeta 4x60 m a štafeta 

dvojic. V neděli 6.9. pak ve Štrbicích požární 

útok. Obě tyto soutěže se následně započí-

Dalším zbrusu novým vozidlem se hasi-

či mohou pyšnit od letošního června, kdy 

do zbrojnice dorazil dopravní automobil 

Ford Tranzit, který dodala fi rma Auto Vesta 

Corson. Toto vozidlo bylo hrazeno z  dotač-

ního programu MAS Cínovecko a  městem 

Košťany. Vozidlo bude využíváno pro evakuaci 

osob a přepravu členů JSDH na místo zásahu.

Dalším vybavením jednotky je například člun 

Boat 007 D420, který byl pořízen z dotací Ús-

teckého kraje. Město pak zakoupilo vybavení 

ke člunu (podval, vesty, přilby, lodní motor 

a další vybavení k záchraně osob z vodní hla-

diny).

Posledním vozidlem, které bude mít naše 

jednotka k dispozici, je Tatra 148. Ta bude vy-

užívána především k lesním požárům, jelikož 

oproti Scanii má mnohem lepší průjezdnost 

terénem a má i větší objem nádrže (6.600 l). 

Samozřejmě bude k dispozici i na jiné zásahy 

a své využití najde i při kropení silnic ve městě 

při velkém horku.

távají do ligy mladých hasičů. 

Další soutěže jsou čistě v režii jednotlivých 

sborů a nezapočítávají se do ligy. V sobotu 

13.9. vyrážíme s přípravkou na soutěž Ton-

dův Soptík, kde na naše nejmenší čeká drá-

ha s  10 stanovišťěmi s  jednotlivými úkoly 

– překonání lávky, prohoz míčku panákem, 

zdravověda (ošetření raněného kolena), 

hod granátem na cíl, topografi cké značky, 

zapojení hadicového vedení (rozdělovač – 

hadice – proudnice) a jeho natažení, značky 

požární ochrany, uvázání lodního uzle a sla-

lom s míčkem na lžíci. 

O týden později 19.9. nás čeká požární útok 
a štafeta 4x60 m v Hostomicích v rámci me-
moriálu manželů Fellerových a další týden 
(26.9.) by se pak naše mládež měla ukázat 
na domácí půdě při požárním útoku (v den 
uzávěrky zpravodaje nebylo ještě rozhod-

nuto, zda se tato akce uskuteční).

Další víkend bude opět dvoudenní, kdy 3.10 

vyrazíme do Duchcova na Hasičata v  akci 

A jak vlastně funguje svolání hasičů a jejich 

výjezd?

V  první řadě je potřeba si uvědomit, 

že jsme hasiči DOBROVOLNÍ - tudíž nesedíme 

24 hodin denně v hasičárně, abychom čekali 

na vyhlášení poplachu (od toho máme hasiče 

profesionální (HZS), kteří jsou připraveni vyjet 

do 2 minut ze své stanice). 

V  případě vyhlášení poplachu jednotce jsou 

2 způsoby tohoto vyhlášení, které jsou ale ve 

většině případech spuštěny současně. Jeden 

z nich je klasická siréna, druhý pak volání na 

mobilní telefon každého hasiče. Jakmile nám 

je vyhlášen poplach, hasiči ukončí svojí čin-

nost (ať už jsou doma, na zahradě nebo dě-

lají jakoukoliv práci doma nebo někde mimo 

bydliště) a  vyráží do hasičárny. Po příjezdu 

se hasiči převléknou, otevřou vrata od gará-

že, vyjedou s  technikou určenou pro výjezd, 

zavřou vrata a  vyrážejí k  dané události. Od 

vyhlášení poplachu pak mají hasiči 10 minut 

na to, aby s danou technikou vyjeli (jak bylo 

uvedeno výše, HZS má 2 minuty na výjezd – 

proto se někdy stává, že dobrovolní hasiči při-

jedou na místo současně s HZS nebo o něco 

později).           

 Jan Šaršoun,

 velitel JSDH Košťany

a  v  neděli na Pohár starostky OSH Teplice 

k  McDonaldu v Teplicích. Tím ale ještě ne-

končíme a další 2 víkendy jsou v plánu bran-

né závody. První – 10.10. v  Kostomlatech, 

který bude dle pravidel hry Plamen a zapo-

čítá se do ligy mladých hasičů a druhý 17.10. 

v Unčíně. Po závodech v Unčíně se přesune-

me do Košťan na sál do hasičské zbrojnice, 

kde proběhne slavnostní galavečer a vyhlá-

šení výsledků ligy mladých hasičů. V listopa-

du by nás pak měla čekat ještě jedna soutěž, 

a to Modlanská vařečka. Zde budeme obha-

jovat vítězství z loňského ročníku.

Pevně věříme, že nám opatření tyto soutě-

že nějak více nezkomplikuje a nahradíme si 

tak dlouhou pauzu na jaře. Čeká nás toho 

letos ještě opravdu hodně, včetně výletů, 

exkurzí, mikulášské nadílky a  dalších růz-

ných akcí.

 Jan Šaršoun, 

vedoucí kolektivu mladých hasičů 

SDH Košťany a Střelná

    VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA (JSDH KOŠŤANY)

    MLADÍ HASIČI SDH KOŠŤANY A STŘELNÁ – CO NÁS ČEKÁ V LETOŠNÍM ROCE

    KOŠŤANŠTÍ HASIČI

Pořízení hasičského dopravního automobilu pro město Košťany bylo podpořeno z IROP 2. VÝZVA MAS CÍNOVECKO-IROP-TECHNIKA 

PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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„Košťany dlouho před první světovou 

válkou měly městský charakter. V  období 

průmyslové revoluce zde vyrostla celá řada 

průmyslových závodů, především skláren, 

textilek a  dolů. Město začalo růst směrem 

na Hrob, k  zámku, ke Mstišovu a Teplicím. 

Bylo vybudováno několik desítek velkory-

se pojatých rodinných vil a bytových domů 

v tehdy módním secesním a historizujícím 

slohu“. Tak jsme začínali náš seriál o součas-

ných a  již neexistujících domech v  našem 

městě. V  dnešním čísle ještě zůstaneme 

na Mírovém náměstí, kde každého nového 

V  prvním poválečném roce – 1946 se 

košťanské závody rozjely naplno, kromě 

lahvárny, která zastavila provoz už roku 

1921, v  době sklářské krize a  Rindskopf-

ky, která vyhořela v  roce 1939. Němci její 

výrobu převedli do Rudolfky v  Dubí. Na 

Kamenném Pahorku fa. Kottland zavedla 

výrobu betonových tvárnic a jako vzor je-

jich použití postavila dva přízemní domky 

návštěvníka města zaujme architektonic-

ky zdařile řešený čtyřpodlažní dům čp. 17, 

v minulosti zvaný „obecňák“.

Obec chtěla řešit svízelnou bytovou otáz-

ku postavením nové budovy a zároveň s tím 

řešit částečně i  nezaměstnanost obyvatel. 

V roce 1920 daroval Jan Pechar dům na Trž-

ním náměstí a pozemek sousedící s čp. 223, 

čímž mělo být získáno místo pro uvažova-

nou stavbu. Dar Jana Pechara byl odhadnut 

na 50 000 Kč a místní podnikatelé přispěli 

částkou 120 000 Kč. Obec, která trpěla ne-

dostatkem fi nancí, požádala ministerstvo 

na levé straně silnice do Oldřichova. První 

poválečná „bouračka“ v obci – dům čp. 22 

v Koněvově ulici (nyní Hornická), který pře-

kážel vjezdu z  ulice na Stalinovo náměstí 

(nyní Mírové), byl členy Svazu české mlá-

deže a  dobrovolnými hasiči brigádnicky 

zbourán v  roce 1946. Část materiálu byla 

následně použita při stavbě nové hasičské 

zbrojnice.

vnitra o  dotaci 150 000 Kč na vybudování 

poštovního úřadu a četnické stanice. Minis-

terstvo však žádosti obce nevyhovělo. Stav-

ba byla zahájena v létě 1920. Stavební prá-

ce, podle plánů architekta Nováka z Teplic, 

provedla fi rma místního zednického mistra 

Ferdinanda Schmiedera. Dům byl dokon-

čen o rok později a stal se dominantní stav-

bou Tržního náměstí. Celkové výdaje činily 

838 000 Kč. V domě byl v přízemí umístěn 

poštovní úřad, v 1. patře ordinace lékaře, ve 

2. a  3. patře byty. Služebna četnictva byla 

umístěna v budově obecního úřadu.

    PŘÍBĚHY KOŠŤANSKÝCH DOMŮ – II

 

Na snímku vlevo (výřez z pohlednice kolem roku 1919) šipka označuje stavební místo vedle obecního úřadu čp. 223, dále domy čp. 17, čp. 16, domy 

dnes již neexistujícího statku, vjezd do ulice Nerudovi a bývalý hostinec Lednice. Na vedlejším barevném snímku z roku 2019 současný stav. 

Fotografi e F.Pelz (1) a archiv

Na leteckém snímku z Googlu je červeně vyznačena poloha a velikost domu čp. 22. Druhý snímek pochází zřejmě z roku 1945 nebo jara 1946. 

Za shromážděnými občany je vlevo bývalý hostinec Lednice, napravo dům čp. 90, uprostřed dům čp. 22, za nímž vykukuje dům čp. 238. Další sní-

mek je z období boje českých obyvatel za českou školu na počátku 20. století. Vpravo, za vozem s nábytkem Čecha, vystěhovaného z bytu, jelikož se 

připojil k žádosti o zřízení České školy, dům čp. 22. 

Fotografi e: archiv FP (2). František Pelz



Košťanský zpravodaj - 3/2020strana 8

ČERVENEC

Kytková Jaroslava 89

Hufová Anna 88

Haas Jindřich 85

Nikodým Oldřich 80

Bačík Miroslav 75

Šikl Karel 70
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   JUBILANTI 2020

Během tohoto roku mě postihlo vážné zdravotní postižení, jehož průběh se protáhl na celé první pololetí. Často jsem byla odkázána na po-
moc druhých. Chtěla bych touto cestou poděkovat za pomoc a obětavost obyvatelkám našeho domu: paní Jitce Červené-Bartošové, paní 
Iloně Šiklové, paní Evě Vošmikové, paní Věře Košnarové a paní Jitce Illešové. Mé poděkování za velkou starostlivost o mou osobu patří také 
členům rodiny Benešových: Aleně, Jiřímu a Barušce. 
Mám Vás všechny ráda a přeji Vám jen pevné zdraví, jelikož to je zdrojem všech životních radostí a úspěchů.                                       Věra Koutová

    PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC V TĚŽKÝCH ČASECH

SRPEN

Tipmann Lubomír 84

Medzayová Olga 84

Suková Helena 81

Redlichová Alžběta 81

Fričlová Veronika 81

Šebková Anna 81

Zícha Zdeněk 80

Egrt Zdeněk 80

Semančíková Květoslava 70

ZÁŘÍ

Pospíšilová Irena 84

Zahelová Anna 84

Rudolfová Marie 81

Brožek Josef 75

Hauptvogelová Libuše 75

Vaňásek Miroslav 70

Macháčková Věra               70
Gratulujeme k významnému 

životnímu jubileu.


