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letošní rok byl pravděpodobně nejpodivněj-

ším rokem za posledních několik desítek let. 

Onemocnění Covid 19 ovlivnilo celou řadu 

událostí, zasáhlo do pracovního dění i  do 

běžného rodinného života. Věřím, že složité 

období se rychle blíží konci a je potřeba hle-

dět vpřed, nenechat se ponurými událostmi 

pohltit a  snažit se udržet si dobrou náladu. 

Věci, které jsme brali za samozřejmé, se dnešní 

optikou už tak důležité nezdají. Důležité je se 

z dnešních událostí poučit a vyjít z nich silnější 

s uvědoměním si, co je v životě vlastně to dů-

ležité. Věřím, že většina z nás si to uvědomuje.

Město přes všechny komplikace, které letos 

nastaly, pokračovalo ve svých plánech, opra-

vách a  investicích. Některé jsme museli pře-

sunout z  důvodu problémů v  projektových 

dokumentacích a  komplikacích způsobené 

covidem (jako například „kino“ a „multifunkč-

ní učebna“) na příští rok. U učebny již probíhá 

výběrové řízení, kino budeme soutěžit hned 

začátkem ledna. Byla ale celá řada projektů, 

která se podařila. Oprava radnice dodala této 

bývalé továrnické vile svůj dřívější lesk, který si 

tato architektonicky hodnotná budova zasloužila.

Na podzim proběhla oprava hřbitovního dom-

ku, byla dokončena nová střecha mateřské 

školky v Košťanech. Plynofi kovali jsme několik 

bytových domů ve Střelné, bylo provedeno 

zateplení bytového domu v  ulici Za Oblou-

kem. Po mnoha letech jednání s  bankami

Slovo starosty...

Vážení spoluobčané,

    PF 2021

    Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE KOŠŤANY

Hlídka MP Košťany prováděla měření rych-

losti za účelem zvýšení bezpečnosti a  ply-

nulosti provozu na pozemních komuni-

kacích. Strážníci na radaru změřili vozidlo, 

které jelo v obci rychlostí 78 km/h. Vozidlo 

bylo na místě zastaveno a řidič byl vyzván 

k  předložení dokladů. Lustrací řidiče bylo 

zjištěno, že nevlastní řidičské oprávnění. 

Na místo byla přivolána hlídka policie, kte-

rá muži zakázala další jízdu. Přestupek byl 

oznámen ke správnímu orgánu a muži hro-

zí zákaz řízení motorových vozidel na 1 až 2 

roky a pokuta 25 000 – 50 000 Kč.  

Po dořešení tohoto přestupku pokračovali 

strážníci v měření rychlosti a naměřili vozi-

dlo, které jelo v obci rychlostí 62 km/h. Ři-

dič vozidla byl na místě zastaven a vyzván 

k předložení dokladů. Jednalo se o cizince, 

který neměl u sebe žádný doklad totožnosti 

ani řidičský průkaz. Hlídce nadiktoval naci-

onále, které neprocházely lustrací. Z tohoto 

důvodu byl muž předveden na státní poli-

cii, která zjistila, že se jedná o  úplně jinou 

osobu, než strážníkům uvedl. Za tyto pře-

stupky byl muž taktéž oznámen ke správní-

mu orgánu.

Strážníci obdrželi telefonické oznámení od 

pána z  ostrahy, který našel v  areálu fi rmy 

bezvládně ležet promáčené a  prochladlé 

kotě. Strážníci kotě začali ihned zahřívat 

a zajistili mu převoz do kočičího spolku Fou-

sek v Krupce, který se ho ujal. S kotětem to 

na první pohled nevypadalo vůbec dobře. (pokračování na straně 2)
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Díky starostlivé paní z útulku, která k němu 

celou noc vstávala, zahřívala ho a podáva-

la mu léky, to kotě nakonec přežilo a má se 

čile k světu.

Ve spolupráci s PČR zadrželi strážníci agre-

sivního útočníka, který se schovával v bytě 

jedné ženy ve Verneřicích. Žena sama tele-

fonicky oznámila, že se v jejím bytě schová-

vá a že se ho bojí.

Městská policie obdržela oznámení o fyzic-

kém napadání úřednic MÚ Hrob a stavební-

ho úřadu Duchcov v Hrobu. Strážníci se na 

místě snažili situaci zklidnit. Ztotožnili oso-

by a následné předali událost Policii ČR pro 

důvodné podezření z  trestného činu násilí 

proti úřední osobě a  vyhrožování s  cílem 

působit na úřední osobu.

Na žádost záchranné služby vyjížděli 

strážníci několikrát během posledních 

týdnů. Pomáhali například s transportem 

nadměrného pacienta ze sanity do rodin-

ného domu, s převozem agresivních osob 

do nemocnice a  vyjížděli také ke dvěma 

pokusům o  sebevraždu. Oba případy 

pokusů dopadly nakonec dobře a  osoby 

byly převezeny záchrannou službou do 

nemocnice.

Vážení čtenáři,

rok se s rokem sešel a Vy opět držíte v ruce 

poslední letošní číslo Košťanského zpravo-

daje. Letošní rok byl pro mě osobně jako 

tvůrce velmi zvláštním. V  loňském roce 

jsme pro vás připravili změnu vzhledu 

zpravodaje a společně s fi rmou ALWAC, a.s. 

připravili úplně nový vzhled našeho čtvrt-

letníku.

 Když se nám podařilo dohodnout promě-

nu a s velkou úlevou a radostí vydat první 

zpravodaj, začal neustálý boj o jeho obsah. 

Přesně sto let po pandemii španělské chřip-

ky se ozvala příroda, která nám ukázala, že 

ona je na této planetě stále pánem. Vinou 

této epidemie jsme začali škrtat v  kultur-

ním a sportovním programu, zrušeny byly 

sportovní hry seniorů, nemohli se setká-

vat naši senioři, základní škola na dlouhé 

měsíce zavřela své dveře, mateřské školy 

fungovaly v  omezeném režimu, kroužky 

a sportovní kluby musely na dlouhou dobu 

zastavit svou činnost a společenský život se 

zastavil. V posledním čísle zpravodaje jsme 

například zvali na Košťanskou pouť, kterou 

jsme museli s  ohledem na rostoucí počty 

nakažených zrušit jen týden před jejím za-

hájením.

 Právě z těchto důvodů musím letos podě-

kovat všem těm, kteří na nás nezanevřeli 

a pomohli nám tvořit obsah letošních zpra-

vodajů. Vím, že pro všechny z vás je přispí-

vání do zpravodaje činností, která je nad 

rámec vašich běžných povinností. Věřte, že 

budeme velmi rádi dělat vašim aktivitám tu 

nejlepší reklamu. 

Všem čtenářům a přispěvatelům přeji za re-

dakci Košťanského zpravodaje klidné proži-

tí vánočních svátků v kontaktu s těmi, které 

máte rádi. Budu se těšit v příštím roce, ve 

kterém věřím, budeme mít více možností 

žít naše životy společensky svobodnějším 

způsobem.

Mgr. Pavel Vondra

předseda redakční rady

Hlídka obdržela telefonické oznámení, že 

na Barboře u hlavní pláže plave zraněná la-

buť. Strážnici přivolali na místo ornitologa 

pana Vaníka, který spolupracuje se záchran-

nou stanicí Falco. Po úspěšném odchytu 

bylo zjištěno, že má labuť poraněnou nohu 

zřejmě od rybářského vlasce. Labuť tak byla 

převezena k ošetření do záchranné stanice, 

kde si pár dní pobyla. Druhý den obdrželi 

strážníci telefonické oznámení, že na Bar-

boře plave druhá zraněná labuť. I tato byla 

úspěšně odchycena a převezena k ošetření 

do záchranné stanice. Obě labutě byly po 

zotavení vypuštěny zpět na jezero.

 

 

str. Nikola Daňková

se nám podařilo zprovoznit bankomat na Mí-

rovém náměstí. V  průběhu listopadu byl na 

náměstí zprovozněn Z-box, který umožňuje 

vyzvedávat zásilky ze služby Zásilkovna. Bě-

hem roku se nám podařilo rozšířit síť sběrných 

kontejnerů (letos na elektro), právě dobíhá vý-

stavba chodníků, zastávek a parkovacích stání 

na Kamenném Pahorku, ve Střelné proběhla 

výstavba workoutového hřiště.

Investičně nejnáročnější letošní akcí byla vý-

stavba více jak 1000 metrů kanalizace v oblas-

ti Hampuše a ulice K Zámku. V letošním roce 

došlo ke stavebnímu dokončení celé kanali-

zace, povrchy ještě chybí. Zastupitelstvo měs-

ta na svém podzimním jednání deklarovalo 

a  schválilo podání žádosti o  dotaci na nové 

asfaltové povrchy v obou lokalitách. Chceme 

silnice do zimy opravit a z  jara (až si výkopy 

sednou) udělat kompletně nové asfaltové po-

vrchy v dotčených ulicích. 

Na příští rok máme připravenou celou řadu 

oprav, investic do stávajících objektů i výstav-

bu nových věcí. Připravujeme výstavbu spor-

tovního areálu v místě dnešního “škvárového 

hřiště”. V  současné době probíhají projektové 

práce a  připravuje se žádost o  stavební po-

volení. V  prosinci podáváme žádost o  dotaci. 

Schválená dotace určí časový harmonogram 

realizace celého projektu. 

V průběhu listopadu jsme úspěšně prošli prv-

ním kolem dotačního programu na snížení 

energetické náročnosti veřejného osvětlení. 

Pokud uspějeme i  v  druhém kole, proběhne 

v  příštím roce komplexní obnova veřejného 

osvětlení. Díky této akci by měly zmizet ne-

vzhledné betonové stožáry a stará svítidla v mís-

tech, kde stále přetrvávají. O rekonstrukci „kina“ 

a výstavbě nové učebny na dvoře ZŠ jsem se již 

zmiňoval. Proběhne rekonstrukce asfaltového 

povrchu v okálech, oprava chodníku ve Střelné 

(„středovka“ pod č.p. 217), zateplení bytových 

domů ve Střelné, realizace ústředního vytápění 

v bytových domech, oprava několika střech na 

bytových domech, rekonstrukce kotelny v BD 

č.p. 217 a celá řada dalších projektů. Uvědomuji 

si, že některé akce jsou komplikované a někdy 

trvají déle, než jsme původně předpokládali. 

Věřte ale, že v této složité době dost věcí nejde 

urychlit.

Dejte nám vědět, kde je třeba zasáhnout, věci 

vylepšit. Uděláme pro danou věc, co budeme 

moci. Děkujeme.

Závěrem mi dovolte popřát Vám i  Vašim ro-

dinám všechno nejlepší v  roce 2021, rok plný 

naděje, která se promění v očekávané zlepšení 

složité doby, dále Vám všem přeji krásné vánoč-

ní svátky s rodinou a nejbližšími, hodně zdraví 

a  štěstí. Našim dětem přeji bohatého Ježíška.

Vám rodiče přeji, ať vás vaše ratolesti nezlobí 

a nám všem společně hodně zdraví a klidu, pro 

práci v roce 2021.
Váš starosta Tomáš Sváda

    PODĚKOVÁNÍ PŘISPĚVATELŮM
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Vážení čtenáři,

všichni jistě víte, že od 14. října byly roz-

hodnutím vlády všechny školy uzavřeny 

a my jsme přešli na distanční výuku. Na 

tu jsme však byli připraveni již od jara.  

Všem žákům byla  zřízena e-mailová ad-

resa na doméně školy, což zjednodušilo 

připojování do Google učebny. V  této 

virtuální učebně založili učitelé jednot-

livé kurzy nejdůležitějších předmětů. Na 

těchto kurzech najdou žáci úkoly, kte-

ré musí splnit. Každý den také probíhá 

on-line výuka v aplikaci meet. 

Velmi nás překvapilo, že v průzkumu 259 

žáků pouze 12 nemá možnost připojení 

nebo nemají odpovídající techniku. Vy-

užili jsme proto dotačního programu 

MŠMT a zakoupili 15 nových notebooků, 

které lze zapůjčit žákům domů. Nabídku 

využilo 5 žáků. Dokoupili jsme z dotace 

i  výukové programy Didakta, které jsou 

přístupné všem žákům a  také doménu 

„Umíme to“. Žáci se na nich již naučili 

pracovat.

Jsou bohužel i  tací žáci, kteří se zásad-

ně nepřipojují a  nepracují. Chtěl bych 

jim i  jejich zákonným zástupcům připo-

menout, že distanční výuka je POVINNÁ 

stejně jako povinná školní docházka. Pro 

žáky, kteří se nemohou připojit do on-li-

ne výuky, připravují učitelé úkoly i v pa-

pírové formě. Předávání a  odevzdávání 

úkolů je zajištěno denně na vrátnici ško-

ly od 8.00 – 10.00 a 15.00 – 16.00. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat 

všem kolegyním a  kolegům za jejich 

nelehkou práci, při které ještě najdou síly 

na zpestřování výuky. Dokladem je škol-

ní projekt – ÚNIKOVKA, který proběhl 

6. 11. 2020. Byla to skutečně zábava, 

u které  žáci museli využít nejen postřeh, 

ale i  znalosti z  angličtiny, matematiky, 

češtiny, chemie a zeměpisu.  

A  co je ještě nového? Vzhledem k  po-

třebě další učebny jsme zrekonstruovali 

bývalou učebnu výtvarné výchovy na 

další kmenovou třídu a již se moc těšíme 

na návrat dětí do školy. Až vyjde tento 

článek, bude snad škola opět plná dětí, 

kterým také jistě škola, učitelé i spolužá-

ci chybějí. Tomu věřím.

Milan Sanitrik

ředitel školy

    ŠKOLA V DOBĚ KORONAVIROVÉ

    VÝZVA PRO PŘISPĚVATELE

    ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

    STŘÍPKY ZE ŽIVOTA MĚSTA

Pořádáte sportovní, kulturní, nebo jiné společenské akce pro děti, seniory, občany města? Vedete kroužek, či jinou zájmovou činnost? 

Napište nám email na k.zpravodaj@gmail.com, případně doneste ručně psaný příspěvek do data uzávěrky do sekretariátu městského 

úřadu. Váš příspěvek velmi rádi zveřejníme. V případě, že se jedná o pozvánku na akci, kterou nelze z časových důvodů zveřejnit ve 

zpravodaji, pomůžeme vám s propagací minimálně na facebookové stránce města https://www.facebook.com/kostanymesto.

V průběhu měsíce ledna budeme společně s kulturní komisí města vytvářet program košťanských akcí na rok 2021 a společně s tím 

i plán vydání jednotlivých zpravodajů, který bude dostupný na  https://www.kostany.cz/kostansky-zpravodaj/.

Pavel Vondra

    ZMĚNĚNÁ OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY

Od září letošního roku je změněna otevírací doba pošty v Košťanech. V pondělí a středu je pošta otevřena 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00,

 v úterý, čtvrtek a pátek je pošta otevřena 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00.

Pavel Vondra

    NECHTE SI ZASÍLAT ZPRAVODAJ EMAILEM

    NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

    VÝZVA MAMINKÁM KE SLAVNOSTNÍMU VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Chcete dostávat elektronickou podobu zpravodaje do emailu? Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu. Pošleme vám 

zpravodaj v okamžiku, kdy bude připraven. Registrační formulář naleznete na adrese: https://www.kostany.cz/kostansky-zpravodaj/. 

Na této adrese najdete také archiv vydání od roku 2009.

Pavel Vondra

Městská knihovna a klub Domino Košťany po dobu omezeného režimu fungovala za pomocí výdejního okénka, nyní již funguje 

v běžné pracovní době. Během podzimu byl knižní fond knihovny doplněn o téměř 100 knih různých žánrů - beletrie, naučné literatury 

i dětských knih. Jejich kompletní seznam a aktuální informace o provozu knihovny naleznete na webu www.knihovnakostany.cz.

Bc. Simona Švandrlíková

Pokud máte zájem zúčastnit se s Vaším miminkem slavnostního obřadu vítání občánků,  přihlaste se na matrice Městského úřadu 

Košťany, případně na Městský úřad Košťany pošlete přihlášku k vítání občánků. Přihlášku naleznete na webu města v části  “Formuláře 

ke stažení”. Podrobnější informace vám sdělí matrikářka, paní Paarová na telefonních číslech 417 568 183, nebo 417 568 477. Vítání 

občánků proběhne v okamžiku, kdy to umožní epidemiologická situace.                                                                                            

 Petra Paarová, matrikářka

@
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    Z MATEŘSKÝCH ŠKOL

Děti a  učitelky z  Mateřské školy Motýlek 

posílají pozdrav našim novým prvňáčkům. 

Nástup do školy byl pro ně určitě sváteč-

ním dnem.

Přejeme nejen jim, ale i jejich spolužákům, 

aby i v této složité době vše hravě zvládali 

a těšili se na den, kdy se dveře školy pro ně 

opět otevřou.

Irena Šustrová, ředitelka MŠ Motýlek

    PODZIMNÍ RADOVÁNKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE MOTÝLEK

S příchodem podzimu se začala měnit ne-

jen výzdoba v mateřské škole, na které se 

aktivně podílely děti svými výrobky, ale 

také vzhled naší školní zahrady. 

Zem pokrylo spadané listí stromů, které 

děti pomáhaly shrabat nebo z nich tvoři-

ly různé domečky a příbytky pro broučky 

nebo ježečka, který se po naší zahradě 

procházel. 

Každodenním sběrem kaštanů jsme na-

plnili mnoho krabic, které si odvezou my-

slivci a  v  zimě si na kaštanech pochutná 

lesní zvěř. 

K podzimu patří také pouštění draků. K ve-

liké radosti dětí i učitelek se povedlo a nad 

naší zahradou se vznášel dráček Mráček.  

Podzimními dny děti provázel ježeček Ma-

reček, který dětem nachystal spoustu za-

jímavých činností, soutěží, her a  tvoření. 

Děti se naučily básničky, vyrobily kamará-

dy ježečky z papíru a přírodnin. 

Za zpěvu ukolébavky „Spi, ježečku, spi“ 

děti uložily do hromady listí ježečka Ma-

rečka, aby přečkal zimu a na jaře jsme ho 

mohli mezi sebou zase přivítat a  užít si 

s ním další dobrodružství. 

Martina Hlyibová, učitelka MŠ Košťany

    PODZIMNÍ RADOVÁNKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOŠŤANY
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    ZE SPORTU

Ani podivná doba koronavirová nezabrá-

nila uspořádání tradičního tenisového 

turnaje dvojic TC Potok Košťany s názvem 

“Na pohodu‘‘. Nádherné počasí, obloha 

bez mráčků a  kvalitní občerstvení, nutilo 

přítomné tenisty, aby se vydali ze všech 

sil a  proto bylo k  vidění mnoho krásných 

okamžiků. „Letos se přihlásilo patnáct deb-

lů. Většina z  nich sundala tenisové rakety 

z  věšáků ve skříních po roce nic nedělá-

ní a přesto si turnaj v duchu názvu velice

,,pohodově‘‘ užívala. Jelikož víme, že vyhrát 

může jen jedna dvojice, já si myslím, že ví-

tězové byli jako každý rok všichni účastníci 

této akce, která se jako jedna z mála v Koš-

ťanech konala“, říká hlavní organizátor 

Václav Štark.

Pořadí: 1. BARTOŠ - ČERVENÝ, 2. KUČERA 

- LEKSA PETR, 3. ČERVENEC – BAČÍK (OPA-

TA ZDENĚK ml.), 4. NOVOTNÁ – ŠTARK, 

5. TOMÁŠ a  RADEK SOPEROVI, 6. LUPO-

MĚSKÁ - ŠETINA, 7. MÁDLÍK – VAŇÁSEK, 

8. TISCHER – ŠRÁMEK, 9. FRÜHAUF s  dce-

rou HANIČKOU, 10.  OPATRNÝ - ČULÍK PETR, 

11. FRIČL – MÜLLER, 12.  ČULÍK PAVEL st. - 

ČULÍK PAVEL ml., 13.  ČERVENCOVÁ LIBUŠ-

KA - OPATA ZDENĚK ml., 14.  LEKSA RADEK 

– MÍSAŘ, 15.  VLKOVÁ – NOVÁK.

Jako vždy patří poděkování městu Košťa-

ny, tenisovému oddílu TJ Sokol Košťany, 

p. Červencovi, p. Šrámkovi, p. Kolafové 

a všem dámám, které se postaraly o sladké 

dobroty. Díky této podpoře je radost tuto 

akci pořádat.

Dovoluji si připojit poděkování Vencovi 

Štarkovi za přípravu a  organizaci turnaje 

i v  letošním roce. Každý rok přichází s ná-

padem jak vhodně motivovat účastníky 

turnaje nejen ke sportovním výkonům 

a  dobré náladě, ale i  ke vzpomínkám na 

bývalé spoluhráče. A letos to bylo opravdu 

„na pohodu.“                               

 Ladislav Navrátil

poděkování Jedna za všechny...

    TENISOVÝ TURNAJ DVOJIC

Dne 25. října 2020 oslavil 45. narozeniny 

Robert NEDVĚD. Za FC Louku Košťany se-

hrál v sálovém a malém fotbalu 139 utká-

ní, vstřelil 49 branek, na 40 asistoval, ne-

proměnil jednu penaltu, 2x byl vyloučen

a  2x skóroval do vlastní sítě. Debutoval 

6. 8. 1995 ve Fluokov Cupu v utkání Lou-

ka-SC Rozmetadlo Košťany 0:0 (1.místo).

Fotbalista TJ Sokol Košťany,nyní Sokola 

Kladruby.

Dne 7. prosince 2020 oslaví 45. narozeni-

ny Pavel HEGR. Za FC Louku Košťany se-

hrál v sálovém a malém fotbalu 26 utkání, 

vstřelil 10 branek, na 13 branek asistoval.

Debutoval 25. 6. 2005 v  Memoriálu J. Ši-

mona v  Modlanech v  utkání Louka „A“

-Škohy Team Teplice 2:6 (9. místo).

Dne 10. prosince 2020 oslaví 70. narozeni-

ny Václav NOVOTNÝ. Za FC Louku Košťa-

ny sehrál v malém fotbalu 17 utkání v kte-

rých přihrál na šest branek. Debutoval 

12. 7. 2008 v Čerchov Cupu v Havlovicích 

u Domažlic v utkání Louka-SAS Domažlice 

5:1 (2. místo).

Dne 29. prosince 2020 oslaví 50. naroze-

niny František TVRDÍK. Za FC Louku Koš-

ťany odehrál v  sálovém a  malém fotbalu 

35 utkání, vstřelil 23 branek, na 18 přihrál 

a  dal jednu vlastní branku. Debutoval 

18. 2. 1995 v  turnaji O  kovářskou podko-

vu v hale ZŠ J. Pešaty v Duchcově v utkání 

Louka-Batlík Osek 0:0 (4. místo).

Dne 12. ledna 2021 oslaví 50. narozeniny

Josef BUBELA. Za FC Louku Košťa-

ny  sehrál v  sálovém a  malém fotbalu 

183 utkání, vstřelil jednu branku, na 9 asis-

toval, udržel 39 čistých kont, obdržel 

368 branek, chytil 14 penalt a  jednou byl 

vyloučen. Debutoval 10. 8. 1991 v  Dob-

rušském poháru v Dobrušce v utkání Roz-

metadlo-FC Perlovka Desná v  Jizerských 

horách 1:0. Fotbalový gólman TJ Sokol 

Košťany.

Dne 29. ledna 2021 oslaví 50. narozeniny 

Jaroslav KOVALČÍK. Za FC Louku Košťa-

ny sehrál v  sálovém a  malém fotbalu‚ 32 

utkání, vstřelil 11 branek, na osm asistoval.

Debutoval 18. 2. 1995 v  hale ZŠ J. Pešaty 

v Duchcově O kovářskou podkovu v utká-

ní Louka-Batlík Osek 0:0 (4. místo). 

Dne 29. ledna 2021 oslaví 35. narozeni-

ny Rudolf FIKERLE. Za košťanskou Louku 

odehrál 296 utkání, vstřelil 142 branek, na 

68 přihrál, udržel tři čistá konta, inkasoval 

35 branek, 5x byl vyloučen a vsítil tři vlast-

ní branky. Debutoval 13. 3. 2004 v  hale 

v  Domažlicích v  Čerchov Cupu v  utkání 

Louka – SKP Valcha Domažlice 3:3 (1. mís-

to). Oslavencům přeje vše nejlepší FC Lou-

ka Košťany.                                  Ladislav Navrátil

    ŽIVOTNÍ JUBILEA HRÁČŮ FC LOUKA KOŠŤANY
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Od začátku roku ke dni uzávěrky zpravodaje 

(22.11.2020) vyjížděla naše jednotka celkem 

k 57 událostem.

Ve 35 případech se jednalo o  technickou po-

moc (21x likvidace obtížného hmyzu, 5x čer-

pání vody, 5x odstranění stromu, 2x otevření 

bytu a 1x transport pacienta), v 15ti případech 

o požáry, ve třech o únik nebezpečných látek 

na pozemní komunikaci, ve dvou o  záchranu 

uvízlého ptactva a ve dvou o planý poplach.

V jarním čísle zpravodaje jsme vás informovali 

o zásazích do 4.5.2020, v tomto vydání tedy na-

vážeme na jarní číslo a stručně popíšeme další 

zásahy mimo likvidaci obtížného hmyzu.  

Ve čtvrtek 7.5. jednotka vyjela do Hrobu – Ver-

neřic na požár střechy  přístavku o domu. Zde 

hasiči ve spolupráci s jednotkou HZS Duchcov 

a JSDH Hrob rozebírali střechu a zapojili se do 

hasebních prací.

12.5. na žádost MP Košťany došlo k  otevření 

bytu ve Sklářské ulici, kde se nacházela malá 

holčička, které se podařilo zamknout  dveře. 

Hasiči se přes větračku dostali do bytu a vcho-

dové dveře otevřeli.

V neděli 24.5. opět na žádost MP Košťany jed-

notka likvidovala skvrnu od benzínu na po-

zemní komunikaci v Hornické ulici. Hasiči mís-

to zasypali sorbentem.

O den později, 25.5. hasiči likvidovali další skvr-

nu na komunikaci, tentokrát ve Střelné na toč-

ně autobusů. Z  jednoho autobusu vytekl olej 

a na mokré vozovce tak vytvořil velké skvrny. 

Hasiči skvrny zasypali sorbentem.

Ve čtvrtek 28.5. vyjela jednotka na nahlášený 

požár bytu na sídlišti ve Střelné. Po příjezdu na 

místo bylo zjištěno, že se jedná o spálené maso 

v  troubě. Naše jednotka ve spolupráci s  jed-

notkou HZS Duchcov odvětrala zakouřený byt 

a  zkontrolovala obyvatele bytu, zda nedošlo 

k jeho zranění.

Následující den byl naší jednotce nahlášen po-

žár rodinného domu v Jeníkově. Po příjezdu na 

místo zasahovaly jednotky HZS Duchcov, JSDH 

Oldřichov a  JSDH Duchcov. Jednalo se o  po-

žár koupelny, který se díky včasnému zásahu 

nerozšířil do dalších místností. Hasiči na mís-

tě zlikvidovali požár, ošetřili zraněnou osobu 

a odvětrali dům.

11.6. vyjela jednotka na žádost MP Košťany 

na záchranu uvízlé vlaštovky v podbití jedno-

ho z domů ve Střelné – sídlišti. Hasiči se slanili 

k vlaštovce po střeše uvolnili ji. Bez známek zra-

nění odlétla.

V úterý 30.6. byl nahlášen prasklý bojler v Lidic-

ké ulici a tekoucí voda v bytě. Hasiči na místě 

uzavřeli vodu a odpustili bojler. 

1.7. hasiči ve spolupráci s dobrovolnou jednot-

kou Duchcov na žádost Lesů ČR odstraňovali 

nebezpečné a suché větve v Nechybově ulici. 

Větve se nacházely ve výšce, na místě tak do-

šlo k povolání plošiny JSDH Duchcov, ze které 

zásah probíhal.

V  neděli 5.7. vyjela jednotka na žádost MP 

k  uvolnění dalšího uvízlého ptáka pod stře-

chou ve Střelné. Hasiči se opět slanili k uvízlé-

mu rorýsovi a vysvobodili ho. Ten však byl zra-

něný (pochroumané křídlo a noha), a tak velitel 

jednotky obvolával záchranné stanice a  další 

instituce, kde by rorýs byl ošetřen. Bohužel se 

po několika telefonátech nepodařilo nikoho 

sehnat, a tak si rorýse vzal domů, kde o něj bylo 

postaráno. Následující den se už dovolal do zá-

chranné stanice Falco za Litoměřicemi, kam byl 

rorýs převezen a ošetřen.

V  sobotu 19.7. krátce po 17. hodině došlo 

k požáru skládky SONO v Želechovicích, okr. Li-

toměřice. Během večera na místo bylo vysláno 

několik jednotek z Litoměřického okresu. Naše 

jednotka byla na místo vyslána krátce před 

sedmou hodinou ranní jako střídající jednotka. 

Na místě jsme prováděli kyvadlovou dopravu 

vody a střídání hasičů při hašení požáru. Kolem 

16. hodiny se hasiči vrátili zpět na základnu.

11.8. hasiči na žádost p. Civína (SMMK) vyjeli 

k čerpání vody po přívalovém dešti ve Střelné, 

sídlišti. Hasiči na místě odčerpali vodu pomocí 

ponorného čerpadla a zbylou vodu odstranili 

pomocí lopat, kbelíků a hadrů. Na místě pomá-

hali i pracovníci VPP.

O týden později (18.8.) byl jednotce nahlášen 

požár garáže v Mikulově. Po příjezdu se na mís-

tě nacházela jednotka HZS Duchcov a  JSDH 

Mikulov, kde velitel zásahu informoval jednot-

ky, že se jedná o planý poplach – nenahlášené 

pálení. Těsně za naší jednotkou dorazila i  jed-

notka Hrob

V  pondělí 3.9. vyjížděla jednotka opět mimo 

svůj hasební obvod, tentokrát do Novosedlic 

na požár papírny. Po příjezdu na místo po do-

mluvě s  velitelem zásahu zřídila 2 proudy na 

hašení hořících balíků papíru. Na místě zasa-

hovaly jednotky HZS Teplice, JSDH Proboštov 

a JSDH Dubí. Ostatní jednotky v průběhu zása-

hu zřídili proudy na úspěšnou likvidaci požáru, 

rozebíraly hořící balíky a prováděli kyvadlovou 

dopravu vody. 

O den později, 4.9. došlo k rozsáhlému požáru 

výrobny ubrousků v Košťanech. Zde už z dál-

ky bylo viditelné, že se jedná o  velký požár, 

kde jeho likvidace bude trvat několik dní (sil-

ný kouř byl viditelný z Ústí nad Labem). To se 

následně také potvrdilo. Požár byl zpozorován 

a nahlášen ve středu 4.9. v 19:15 a ihned bylo 

vyrozuměno několik .jednotek. Zásah trval 

až do 7.9. do 20:49, kdy byl požár zlikvidován 

a  následně objekt předán majiteli. V  dalších 

dnech pak probíhalo vyšetřování. Na místě 

se během tohoto zásahu vystřídalo celkem 

19 jednotek (HZS Duchcov a Teplice, JSDH Koš-

ťany, Hrob, Dubí, Zabrušany, Osek, Proboštov, 

Duchcov, Hostomice, Lom, Žalany, SD Doly Bí-

lina Ledvice, Unipetrol RPA Litvínov, Oldřichov, 

Správa Železnic Ústí nad Labem, HZS Karlovy 

Vary a TÚPO – technický ústav požární ochrany, 

zjišťování příčin požáru), kdy probíhaly hasební 

práce z plošiny a žebříku a ze všech stran bu-

dovy, rozebírání konstrukcí, kyvadlová doprava 

vody a další činnosti spojené s  likvidací požá-

ru. Během vyšetřování naše jednota společně 

    ZÁSAHY VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY V ROCE 2020

    KOŠŤANŠTÍ HASIČI

Příští rok oslavíme 100 let košťanské kopa-

né. Při této příležitosti bych navrhoval zvolit 

„Košťanského hráče století“. Z Košťan se pro-

slavili mnozí fotbalisté účastí v 1. a 2. lize a re-

prezentaci. Nezapomenutelný byl „ďábelský 

útok“ Málek (Harty), Holman (Holmes), Svarc 

(Bela), Bůček (Fanda) a  Waldhauser (Prcek).

Můj tip na fotbalistu století je Miroslav Vaňá-

sek, ročník 1950 (Vaňas). Fotbalista, jehož 

vzorem byl německý kanonýr Gerd Műller 

(Bayern Mnichov FC). Moc toho nenaběhal, 

byl názoru, že běhat má míč, a  důležité je 

vědět, kde si počkat a zpoceným hráčům ve 

svém dresu se obhajoval, že má „suchej pot“. 

Uměl vypálit umístěnou bombu, ale takové 

góly ho netěšili, když mu mnohokrát zatles-

kal i  soupeřův brankář. Rád si brankáře po-

vodil, kdy za ním běžel po čtyřech a poté si 

ho položil a  míč posunul do branky tak, že 

skončil mezi lajnou a sítí. Potom nezapoměl 

brankáři říci: “Ty se tady válíš a támhle Ti pa-

daj góly“. “Vaňas“ mnohokrát vyhrál Krále 

střelců v  okresu ,1.A  a  1.B třídy a  dokonce 

také v kraji. Za sezonu střílel v průměru tři-

cet branek. Fotbalu v Košťanech věnoval více 

než čtvrtstoletí a  v  mistrovských zápasech 

vstřelil přes 400 branek. Může se někdo ta-

kovou bilancí a věrností ke klubu pochlubit?

Bohumil „Habas“ Fričl, 

bývalý košťanský fotbalista.

    BLÍŽÍ SE STOLETÉ VÝROČÍ KOŠŤANSKÉ KOPANÉ

Foto: Miroslav VAŇÁSEK
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s jednotkou HSZ Duchcov a SŽ Ústí nad Labem 

spolupracovala s  vyšetřovateli PČR a  HZS při 

rozebírání střešní konstrukce. Vyšetřování uká-

zalo, že se jednalo o  úmyslné zapálení a  žhář 

byl po několika dnech dopaden a vzat do vaz-

by. Tam se následně přiznal k dalším činům – 

požár papírny v Novosedlicích a požár 2 chat 

v lesích nad Hrobem. Škodu majitel ubrouskár-

ny vyčíslil na 72.500.000 Kč.

Ve středu 16.9. likvidovali hasiči na žádost MP 

Košťany skvrnu na pozemní komunikaci od 

nafty v Teplické ulici. Skvrna byla rozježděna na 

cca 150m. Hasiči pomocí sorbentu skvrnu za-

sypali a po domluvě s VPP bylo místo uklizeno 

čistícím vozem města.

Ve čtvrtek 17.9. vyjela jednotka na požár lesní-

ho porostu do obce Újezdeček. Na místě se na-

cházela jednotka HZS Teplice, která místo pře-

dala naší jednotce a odjela zpět na základnu. 

Jednalo se o požár hrabanky o velikosti 5x5m. 

Hasiči ho pomocí 1 proudu uhasili.

Na žádost místostarosty města vyjela jednot-

ka ve čtvrtek 16.10. k nahlášené tekoucí vodě 

do domu po přívalovém dešti ve Staré Střelné. 

Hasiči na místě zkontrolovali přilehlou zahradu 

i dům, ale žádnou vodu nenašli.  

V úterý 20.10. byl naší jednotce nahlášen požár 

popelnice v  Hornické ulici. Hasiči byli odvoláni 

při cestě k zásahu z důvodu dostatečného množ-

ství sil a prostředků na místě události. Na místě 

již zasahovala jednotka HZS Duchcov, která měla 

požár plastového kontejneru pod kontrolou.

Zatím posledním zásahem pak byl 28.10. trans-

port pacienta v Hrobu na žádost ZZS Teplice. Ha-

siči pomohli vynést pacientku do 1. patra domu.

Jednotlivé zásahy na likvidaci obtížného hmy-

zu jsem nerozepisoval. Zde bych jen chtěl 

dodat informaci, že těchto zásahů přibývá 

a v mnoha případech by oznamovatelé doká-

zali zlikvidovat hnízda pomocí sprejů sami. Pro-

sím tedy všechny občany, aby nás na tyto udá-

losti volali opravdu v nutných případech, kdy si 

s obtížným hmyzem sami nedokážou poradit. 

Pokud to je nezbytné, samozřejmě vám rádi 

pomůžeme. 

Jan Šaršoun, velitel jednotky SDH Košťany

    O STOPY NAŠÍ MINULOSTI JE TŘEBA PEČOVAT

Lidický kříž u  zámečku ve Střelné je po 

dlouhá desetiletí tichou připomínkou 

lidické tragédie z  roku 1942. V  loňském 

roce byl tento kříž nenávratně poničen 

pádem větve z dnes již značně přestárlé 

kaštanové aleje u košťanského zámečku. 

V  průběhu letošního jara byl tento kříž 

nahrazen novým, vysochaným košťan-

ským dřevořezbářem Pavlem Vrculou, 

který svou tvorbou oživil mnoho košťan-

ských prostranství. Ke klasické symbo-

lice křesťanského kříže přibyly v  novém 

ztvárnění také symbolické postavy lidic-

kých dětí a došlo k obnově a posunu po-

sezení u samotného kříže.

Pavel Vondra

    LIDICKÝ KŘÍŽ SE DOČKAL NOVÉHO ZTVÁRNĚNÍ

Požár haly na výrobu ubrousků Košťany Požár přístavku Hrob

Požár papírny Novosedlice Záchrana vlaštovky, foto Martin Biháry
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Názory vydavatele se nemusí vždy shodovat s názory pisatelů. Došlé příspěvky vydáváme v neupravené podobě. Články neprošly jazykovou korekturou.

    PODĚKOVÁNÍ     MĚSTSKÁ POLICIE KOŠŤANY

Na samém konci minulého roku proběhla 

i  na facebookové stránce města sbírka na 

obnovu výklenkové kaple ve Starých Ver-

neřicích. Výklenková kaple leží mezi severní 

stranou jezera Barbora a  městem Hrob a  je 

jedinou dochovanou památkou na obec, 

která byla dříve součástí Košťan. I díky pod-

poře mnohých hrobských a košťanských ob-

čanů vyhrála obnova kapličky loňské zimní 

kolo sbírky ČSOB Pomáhá regionům, díky 

čemuž byla v průběhu letošního roku kom-

pletně zrekonstruována. Počátkem října byla 

výklenková kaple za přítomnosti litoměřické-

ho biskupa Jana Baxanta slavnostně odhale-

na veřejnosti. Může se tak stát cílem vašeho 

pěšího výletu po stopách starých Košťan. Její 

umístění uprostřed polí je velmi zvláštní při-

pomínkou toho, že průmyslová minulost na-

šemu regionu nejen dávala, ale také mnohé 

nenávratně vzala.                             Pavel Vondra

Jménem pozůstalých rodiny Čihákových a Novotných bych ráda 

poděkovala domácí péči ProMedicus Teplice, domácí péči Pam-

peliška Teplice a zdravotním pomůckám DMA Teplice za jejich od-

bornou pomoc, rady i morální podporu v těžkých chvílích při péči 

o naší maminku, babičku a prababičku Růženu Čihákovou.

Rodina tak s jejich pomocí mohla své milované dopřát důstojný 

odchod z tohoto světa v kruhu svých nejbližších.

                                                                                                 Štěpánka Novotná

    VÝKLENKOVÁ KAPLE VE STARÝCH VERNEŘICÍCH BYLA OBNOVENA

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Klímová Alice                         87 Veberová Berta                  93 Mraček Zdirad                     88

Zajíc Zdeněk                             85 Velátová Gertruda             82 Štíchová Marie                    85

Klembara Ladislav                 85 Ponocná Ingeborg              81 Kuttnerová Miloslava         83

Weitzdörfer Helmut             83 Lajner Miroslav                   70 Králová Drahuše                  81

Tarant Karel                           83                     Zukrieglová Jindra               75

Meniuk Miroslav                  70                              

Pejchar František                 70               

Vacek Jiří                                             70                                

            

   JUBILANTI 2020

Gratulujeme k významnému životnímu jubileu.

tel.:

606 743 087

email: 

mpkostany@seznam.cz

facebook: 

https://www.facebook.com/mpkostany. 


