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Když jsem koncem roku 2020 psal o nej-
podivnějším roce za posledních několik 
desítek let, nikdo nečekal, jak složité to 
ještě bude. Všichni jsme netrpělivě čeka-
li na rychlé zlepšování situace, ale zatím 
se daný stav bohužel nelepší, dokonce 
jsou chvíle, kdy vidíme výrazné zhoršení. 
Vydržme! Důležité je v  těch nejtěžších 
okamžicích vydržet, nepolevit a  sna-
žit se danou situaci ve zdraví přečkat.  
Děkuji všem, kteří se chovají zodpověd-
ně. Věřím, že společně současnou situaci 
zvládneme.
Víme, že v této těžké době se najdou 

občané, kteří potřebují naši pomoc. Rádi 
Vám pomůžeme ve složitých situacích 
i s věcmi jednoduchými. Pokud potřebu-
jete s čímkoliv pomoci, nebo znáte něko-
ho, kdo by tuto pomoc potřeboval, nevá-
hejte se na mne, na městský úřad nebo 
strážníky MP kdykoliv obrátit. Jsme tu 
pro Vás! Může to být jedna rouška, nákup, 
nebo potřeba zařídit složitější administra-
tivní záležitosti, jako např. očkování. Rádi 
Vám pomůžeme!
Přes všechny tyto složité a  nepříjemné 

věci město dále připravuje celou řadu 
oprav, investičních akcí, drobný věcí. 
Před koncem roku jsem psal např. o  re-
konstrukci veřejného osvětlení, přísnou 
kontrolou město prošlo, avšak pro velký 

Slovo starosty...

Vážení spoluobčané…

V průběhu loňského roku se naše město 
opět nepatrně rozrostlo. K  prvnímu 
lednu nás v  Košťanech žilo 3227, což je 
o 8 obyvatel více, než v roce předchozím. 
Oproti loňskému roku se nezměnil počet 
cizinců s  trvalým pobytem v Košťanech, 
a  to je 47.  Dobrou zprávou je, že jsme 

do řad našich občanů přivítali o  5 
narozených dětí více. Mnohem větší 
nárůst nastal bohužel u  úmrtnosti, 
loňských 49 úmrtí je o 19 více, než v roce 
předchozím a  o  15 více než je průměr 
předchozích 5 let. 

Petra Paarová
Pavel Vondra

    STATISTIKA V EVIDENCI OBYVATEL K 01.1.2021 

    Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE KOŠŤANY
Hlídka MP Košťany obdržela oznámení, že 
nějaký mladý muž demoluje zastávku MHD 
na Kamenném Pahorku. Strážníci muže dle 
popisu nalezli v obchodě, kde se ke všemu 
přiznal. Na zastávce prokopl skleněnou vý-
plň a ukopl koš na odpadky, protože byl na-
štvaný, že mu ujel autobus. Jelikož vznikla 
škoda na majetku města, byl přestupek 
oznámen ke správnímu řízení.

Na služebnu MP Košťany volala zoufalá 
žena, že se již několik dní nemůže dovolat 
svému strýci, který se léčí s cukrovkou a má 
pozitivní test na onemocnění COVID-19. 
Strážníci jeli muže zkontrolovat. Po příjez-
du k  jeho domu nakoukli přes okno do-
vnitř a zahlédli, jak muž leží na gauči a není 
schopný vstát. Hůře se mu dýchalo a téměř 
nereagoval. Skrz větračku se strážníci do-
stali dovnitř domu a na místo přivolali zá-
chrannou službu, která ho ihned transpor-
tovala do nemocnice. Muž momentálně 
leží na jednotce intenzivní péče s  těžkým 
průběhem nemoci.

Strážníci dostali oznámení od státní po-
licie, že v  Košťanech jezdí žena, která má 
zadržený řidičský průkaz. Hlídka strážníků 
se na tuto osobu zaměřila a pár hodin po 
oznámení uviděla ženu, jak řídí motorové 
vozidlo a  zastavila ji. Za tento přestupek 
byla oznámena ke správnímu orgánu, kde 
jí hrozí vysoká pokuta a zákaz řízení moto-
rových vozidel až na jeden rok.  

Městská policie dostala oznámení, že ve 
vjezdu u areálu jedné firmy stojí zaparko-
vaný osobní automobil a ostatní auta tak 
nemohou vyjíždět. Strážníci po příjezdu 
na místo zjistili, že se ve vozidle nachází 
řidič, který na tom byl psychicky špatně. 
Hlídce uvedl, že se léčí se schizofrenií 
a autismem a že se chce zabít. Muži byla 
na místo přivolána záchranná služba, 
která ho převezla do nemocnice na vy-
šetření. Automobil, který stál ve vjezdu, 
nechala hlídka odtáhnout odtahovou 
službou.

(pokračování na straně 2)

Počet občanů ČR 3180 celkem 
z toho muži 1556 a ženy 1624

Počet přihlášených  
/od 01.01.2020 do 31.12.2020/ 102, z toho muži 43 a ženy 59

Počet odhlášených 73, z toho muži 38 a ženy 35

Počet narozených dětí 28, z toho chlapců 12, děvčat 16

Počet zemřelých 49, z toho muži 27, ženy 22

Pobyt v rámci obce Košťan 
změnilo občanů 70 občanů
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Strážníci obdrželi telefonické oznámení o ho-
řícím nákladním automobilu v  ulici Nechy-
bova. Pomocí hasicího přístroje dostali požár 
pod kontrolu a  na místo pro jistotu přivolali 
také hasiče. Díky rychlému zásahu strážníků 
se požár nerozšířil a zasáhl pouze autobaterie. 

Na městskou policii se obrátili řidiči, kteří jeli 
po silnici I27 a viděli dopravní nehodu kou-
sek od čerpací stanice ve Střelné. Strážníci 
na místo přijeli jako první. Řidička neukočí-
rovala své vozidlo na ledové vozovce, strhla 
vůz do příkopu, a to čelně přímo do stromu. 
V  autě vezla své několikatýdenní miminko. 
Na místo byla přivolána záchranná služba, 
která ženu i  dítě převezla do nemocnice. 
Strážníci na místo přivolali také hasiče a stát-
ní policii a  po celou dobu v  místě nehody 
usměrňovali dopravu.

Počátkem letošní stavební sezóny se na 
opět rozběhnou práce na výstavbě chod-
níků na Kamenném pahorku. Předmětem 
projektu je výstavba chodníků a  vznik  
2 nových míst pro bezpečné přecháze-
ní chodců na silnici do Oldřichova. Tato  
silnice byla jednou z posledních význam-
nějších silnic, která neumožňovala bez-

pečný pohyb chodců.
V  rámci realizace stavby je řešena insta-
lace prvků mobiliáře. Jde například o od-
padkové koše, autobusové přístřešky na 
zastávce linky číslo 485, květináče a  vo-
dorovné dopravní značení. Výstavba je 
spolufinancována Evropskou unií.

Pavel Vondra

Během zimy jako každý rok došlo na silni-
cích v našem městě k několika dopravním 
nehodám. Většinou se jednalo o srážku au-
tomobilu se zvěří. U několika nehod stráž-
níci usměrňovali dopravu, spolupracovali 
s  dopravní policií, hasiči a  téměř vždy na 
místo přivolávali místní myslivce, kteří se 
o sraženou zvěř postarali.

str. Nikola Daňková

zájem a  nedostatek financí jsme dotaci 
nezískali. Nevadí, ne vše se podaří na prv-
ní pokus, na podzim podáme žádost opět, 
vše máme nachystané. Co se podařilo, je 
dokončit výběrové řízení na výstavbu 
multifunkční učebny na dvoře základní 
školy. Máme podepsanou smlouvu o dílo 
a čekáme na vhodné klimatické podmín-
ky, abychom začali stavět.  Na podzim by 
děti měly jít do nového. Další význam-
nou akcí je rekonstrukce bývalého kina. 
Dokumentaci jsme dokončili, probíhá 
výběrové řízení, koncem března budeme 
znát vítěze a s rekonstrukcí se začne hned. 
Dále město připravuje další neméně vý-
znamné akce pro druhou polovinu letoš-
ního roku. Jedná se o zateplení mateřské 
školky ve Střelné, III. etapu plynofikace  
Na sídlišti ve Střelné a  zateplení 2 byto-
vých domů. Připravuje se také rekon-
strukce chodníku „středovky“ pod č.p. 217  
Na Sídlišti. Na Kamenném Pahorku se do-
končí rekonstrukce chodníků, které přeru-
šila zima, dále probíhá stavební řízení na 
multifunkční sportovní areál na bývalém 
škvárovém hřišti a také se dokončuje sta-
vební řízení na silnici k  areálu Heva a  ke 
garážím na konci Sklářské ulice. Věřím, že 
silnici letos také postavíme a po dlouhých 
desítkách let si obyvatelé Nerudovi ulice 
oddechnou. Hned poté se „Nerudovka“ 
opraví. Vím, že některé akce jsou kompli-
kované, někdy i  trvají déle. Věřte ale, že 
v  této složité době dost věcí prostě ne-
jde urychlit. Dejte nám prosím vědět, kde 
je potřeba zasáhnout, věci udělat lépe, 
nebo je prostě jenom vylepšit. Uděláme 
pro danou věc, co bude v  našich silách. 
Děkujme Vám!

Závěrem mi dovolte nám všem popřát 
hodně zdraví, krásné jaro a  rychlý konec 
této složité doby!

Váš starosta Tomáš Sváda

    VÝSTAVBA CHODNÍKŮ BUDE POKRAČOVAT

Chcete mít přehled o  nejdů-
ležitějších událostech týka-
jících se života v  Košťanech? 

Připojte se k  téměř 700 obyvatelům 
Košťan a  zaregistrujte se do mobilního 
rozhlasu. V  případě mimořádné událos-
ti ovlivňující život v  Košťanech vám za-
šleme informační SMS, abyste byli vždy 
v  obraze. Zaregistrovat se můžete na  
https://kostany.mobilnirozhlas.cz/, nebo 
na městském úřadě, kde máte k  dispo-
zici papírový registrační formulář. Jsme 
s vámi i v této složité době.

Pavel Vondra

    MOBILNÍ ROZHLAS 
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Letošní zima nám nadělila spoustu sněhu 
pro radost. Přesto, že se smíme při pobytu 
venku pohybovat jen na školní zahradě, 
jsme si sněhových radovánek užili oprav-
du naplno. Do sněhu jsme vyšlapávali 

Dne 1. ledna 2021 se v Košťanech konal 
tradiční a populární 56. ročník Novoroč-
ního maškarního běhu, kterého se v této 
krizové době zůčastnilo pět běžců – srd-
cařů. V minulých ročnících hojně navště-
vován a bohatě dotován pitivem, různý-
mi pochoutkami a  cenami pro všechny 
účastníky v místní Sokolovně, se málem 
letos nekonal… Běh se vyznačoval pro-
běhnutím běžců v  maskách, s  traktůr-
kem, valníkem a bubnem městem a za-
stávkami na různých občerstvovacích 

stanovištích. Občas také proběhnutím 
linkovým autobusem. Po doběhnutí do 
cíle – košťanské Sokolovny, následovalo 
udílení cen a  zábava. Díky pětici spor-
tovců – srdcařů, kteří se symbolicky pro-
běhli, zůstala tradice i v  této blbé době 
zachována.
V  56. ročníku Novoročního maškarního 
běhu startovali zleva Miroslav DENK,  
Jaroslav ROKOS, Martin DVOŘÁK,     
 Vladimír VAŠKO a Ivana HURČÍKOVÁ.

Ladislav Navrátil

cestičky, stavěli jsme sněhuláky, koulova-
li jsme se a  házeli sníh na cíl. Sjížděli jsme 
kopec, který nám pan školník postavil ze 
sněhu. Ale hlavně jsme bobovali, protože 
naše zahrada je díky přírodnímu terénu 

skvělá. Zima nám ani trošku nebyla.
Také jsme vytvořili spoustu zimních ob-
rázků, umíme písničky, básničky o  zimě 
a také zimní taneček.                                                                             

Irena Šustrová , ředitelka MŠ Motýlek

    ZIMNÍ RADOVÁNKY

    56. NOVOROČNÍ MAŠKARNÍ BĚH

    ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V KOŠŤANECH NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

    SPORT A VOLNÝ ČAS

    ZE ŽIVOTA MATEŘSKÝCH ŠKOL

Mateřská škola Motýlek Košťany – Střelná
Pondělí 3. května 2021 od 9:30 do 11:30 
hodin, od 13:00 do 14:00 hodin.
Žádost si můžete vyzvednout od 27. dubna 
v  čase od 9:00 do 16:00 v  budově Mateřské 
školy Motýlek Košťany – Střelná. Ke stažení 
ji naleznete na webových stránkách  
www.msmotylek.me.cz nebo na stránkách 
Města Košťany.

Mateřská škola Košťany
Úterý 4. května 2021 od 8:30 do 11:30 hodin.
Žádost si můžete vyzvednout od 27. dubna 
v čase od 14:30 do 16:00 v budově Mateřské 
školy Košťany. Ke stažení ji naleznete na 
webových stránkách www.mskostany.cz 
nebo na stránkách Města Košťany.

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

I. Brabcová, ředitelka Mateřské školy Košťany
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    LYŽAŘSKÝ KLUB SLOVAN KOŠŤANY NAVÁZAL NA LOŇSKÁ VÍTĚZSTVÍ

    125. LET OD ZALOŽENÍ SOKOLA V KOŠŤANECH

Lyžařský klub Slovan Košťany má za  
sebou druhý rok fungování, resp. 2 roky  
a 4 měsíce. Letní příprava probíhala v rámci 
možností na výbornou, závodníci absol-
vovali 3 soustředění, několik víkendových 
kempů. Podzimní příprava na kolečkových 
lyžích a  běhání s  holemi bylo také ještě 
super, ale začali potíže s omezenými mož-
nostmi odjezdu na zimní soustředění. Tré-
nink na lyžích probíhal víceméně individu-
álně, kdo mohl, tak jezdil na hory sám, což 
bylo mimořádně organizačně složité. Kon-
kurenční kluby soustředění ještě na sněhu 
absolvovaly, ale touhle cestou a  s  rizikem 
nákazy jsme se vydat nechtěli. 
O  to větší radost jsme měli, když ve své 
podstatě v  jediném krajském závodě 
v konkurenci téměř 100 závodníků z celé-
ho Ústeckého kraje jsme navázali na loň-
ské první malé úspěchy a k lyžařským stá-
licím klubu kterými jsou Matěj Plíva, Jakub 
Sváda, Lukáš Plíva (opět obsadili první tři 
místa a to opakovaně) a Mikuláš Lacina se 
přidala dvě děvčata Eliška Svádová a Lilia-
na Kindlová. Eliška S. (11 let) vyhrála oba 
dva dny – v  klasice s  přehledem a  Lili K. 
(13 let) byla druhá, a to ještě bohužel s pá-
dem, jinak by také zřejmě vyhrála. Velká 
gratulace všem klukům i děvčatům!! 

Tělocvičná jednota Sokol 
v  Košťanech byla založena 
v  roce 1896. Prvním starostou 
byl zvolen Václav B. Hrbek.

Od roku 2012 je starostou Pavel Pro-
kop. Sokolská jednota sdružuje oddíly 
fotbalu, tenisu, badminton, vzpírání, sá-
lové a  malé kopané, aerobiku, kondič-
ního cvičení a  volejbalu a  má 228 členů. 
Sokolovna byla postavena v  rozmezí let  
26.10.1924 – 26.7.1925. 
Bohužel, cvičební a kulturní sál Sokolovny 
lehl popelem 4.5.1984.

Ladislav Navrátil

Z  čeho mám velikou a  upřímnou radost 
je, že v současné době sportuje v klubu již 
přes 50 dětí a k výborným 6 závodníkům 
přibylo dalších 6-10 šikovných dětí, které 
pokud budou chtít, můžou se příští rok 
přidat k silné závodní skupině.

…a  závěrem? Nejprve bych chtěl podě-
kovat trenérům Jakubovi Klírovi, Andree 
Běhounkové a Zdeňkovi Zítkovi, dále také 
rodičům, že děti vozí na hory a  sportu-
jí s  nimi. V  neposlední řadě také městu 
Košťany, Ústeckému kraji, městu Teplice 
a všem sponzorům.  
Ostatní rodiče, co u nás děti ještě nemají, 
bych chtěl pozvat, aby se přišli podívat do 
klubu. Máte ratolesti ve věku od 5-13 let? 
… chcete, aby z nich byli zdraví sportovci? 
… přijďte mezi nás, lyže, hole vázání od 
nás dostanete – nemusíte je kupovat. 
V  létě běháme, plaveme, jezdíme na ko-
lech, máme několik soustředění různě 
po horách, na které rodičům přispíváme, 
v zimě lyžujeme a hrajeme si na sněhu na 
horách … prostě bavíme se sportem! 
Více na: www.slovankostany.cz

Tak hodně zdraví 
a  lyžařsky: „Skool“ 
…zase někdy na  
horách.

 Tomáš Sváda, trenér a předseda klubu

SOKOLOVNA – hostinec a sál.

V  minulých dnech oslavil své 75. narozeni-
ny někdejší fotbalista a  dlouholetý kapitán  
fotbalistů Jiskry Košťany, dnešního Sokola  
Josef NOVOTNÝ. Hráč, který absolvoval v dresu 
fialových ďáblů nespočet utkání v  okresních 
a  krajských soutěží, mimo jiné vítěz turna-
je O  pohár Směru 1968. Výrazně se zasloužil 
o obnovení činnosti Tělocvičné jednoty Sokol  
Košťany, od listopadu 1990 se stal jeho úspěš-
ným starostou. K životnímu jubileju přeje vše 
nejlepší TJ Sokol Košťany.               Ladislav Navrátil

     GRATULUJEME K ŽIVOTNÍMU JUBILEU JOSEFA NOVOTNÉHO
Josef  Novotný jako kapitán fotbalového 
A-týmu Jiskry Košťany v roce  1966. 

Josef Novotný na slavnostní schůzi k 120.
výročí Založení Sokola v červnu 2016.
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    100. LET ČESKÉHO FOTBALU V KOŠŤANECH – OBRAZEM
V   květnu 1921 byl založen fotbalový klub 
S. K. Košťany. V roce 1922 byl přejmenován 
na AFK Union Košťany. Další změny názvů 
následovaly: 1924 – Krušnohor, 1933 – 
FK Čechoslovan, 1950 – Tělovýchovná 
jednota Jiskra, 1990 – Tělocvičná jednota 
Sokol. Prvním předsedou se stal Jaroslav 
Procházka. Od roku 2009 je předsedou 
fotbalového oddílu Pavel Prokop. Mezi 

největší úspěchy patří postup do 1.B třídy 
v  sezóně 1930-1931; postup do 1.A  třídy 
Severočeské Radějovy župy 1932-1933; 
Mistr Sudet českých XI. 1944; postup do 
1.A  třídy Severočeské Radějovy župy 1947-
1948; postup do 1.A třídy 1967-1968; postup 
do Severočeského krajského přeboru 1979-
1980; účast v Krajském přeboru 1980-1987; 
postup do 1.A  třídy 1992-1993; postup 

do 1.A  třídy   2013-2014; v  anketě Nejlepší 
sportovec Teplicka v  kategorii družstva 
mládež za rok 2010 zvítězili starší žáci.
Současnost: muži – Okresní přebor, starší 
dorost – 1.A třída, starší žáci – Krajský přebor, 
mladší žáci – Krajský přebor, starší a mladší 
přípravka – Satelitní turnaje. Oddíl má  
celkem 128 členů.

Ladislav Navrátil

Tým Košťan ve válečném roce 1944. Horní řada zleva 
Holman, Kervicer, Krejčí, Stárek, Košler, Málek, V. Schvarc.       
Dole zleva K. Schvarc, K.Bradáč, Vošahlík, Sýkora mladší.

Jiskra Košťany 1965-1966, dole zleva Olejník, Novák, M. 
Bradáč, Krupa, Měchura. Nahoře zleva Kunt, Proněk, Ungr, 
Šíma, Navrátil, Keller, trenér Filinger.

1966 – brigáda na hřišti, zleva Ladislav Navrátil, Eduard 
Vaňásek a Bohumil Fričl.

1968 – Jiskra Košťany vítěz O  pohár Směru. Dole zleva  
Novotný, Navrátil, Měchura, Řeřicha, Šíma, Tichý, Šafránek. 
Nahoře zleva trenér Schuster, vedoucí Dušátko st., M. Bradáč, 
Novák, Ungr, M. Vaňásek, Keller, Partik, asistent Dušátko ml.      

1968-1969 dole zleva Bradáč, Freismut, Čulík, Řeřicha, 
Bubela, Palík, Šafránek. Nahoře zleva Doubek, Novotný,          
Krupa, Redlich, M. Vaňásek, Šíma, Tichý, Navrátil, trenér 
Schuster.

1984 – žákovský tým Jiskry Košťany, finalista O pohár SNP.

Silný tým Jiskra Košťany B 1971-1972.

1978 – STARÁ GARDA, horní řada zleva Neumaier, Spěvá-
ček, Bačík, Ečr, Pešan, Krejčí, Málek, Navrátil, arbitr utkání.  
Dole zleva Valdhauser, Holý, Měchura.

2017-2018 starší dorost Sokola Košťany – vítěz Krajského 
přeboru.

2018-2019 mladší žáci Sokola Košťany – vítěz Krajského 
přeboru.

Přejeme do dalších let hodně radosti z dalších postupů.

1986 – TJ Jiskra Košťany, oslava k 65. výročí klubu.
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Rok 2020 je za námi, a tak je na čase ho trochu 
zhodnotit. Každý víme, že nám ledacos dal, ale 
také mnohé vzal. Pro začátek bych rád věnoval 
vzpomínku na všechny, kteří se s námi do roku 
2021 již nemohou podívat a zůstanou navždy 
v našich srdcích. V roce 2020 nás navždy opus-
tili členové našeho sboru Roman Polívka, Hon-
za Žížala a Jindra Karl. Neopustili nás však z řad 
hasičů v Košťanech jen oni, ale i paní Růžena 
Čiháková a  koncem roku 2019 Jarda Lebeda. 
Čest jejich památce.
Z pohledu výjezdové jednotky bych tento rok 
zhodnotil jako velmi úspěšný, až nadprůměr-
ný. Začátkem roku naše řady rozšířili 2 hasiči – 
Jaroslav Pliska a Martin Harang, koncem roku 
se pak z Honzy Janouška stal strojník a z Marti-
na Hampla starší hasič.
Technika v posledních letech prošla výraznou 
obměnou, kdy nám město Košťany za podpo-
ry různých grantů a dotací vyměnilo celý vo-
zový park. Nyní nám v garážích stojí 4 vozidla, 
3 z toho byla pořízena jako nová. V roce 2020 
přibyl devítimístný Ford Tranzit a Tatra 148 (na 
podvozku Tatry 138).
Během roku bylo dokoupeno i různé vybave-
ní, díky kterému opět vzrostla akceschopnost 
naší jednotky.
I  z  hlediska výjezdů byl tento rok velmi nad-
průměrný. Naši hasiči zasahovali celkem u 60ti 
různých událostí od požárů, likvidací obtížné-
ho hmyzu, vyproštění uvízlých dravců, čerpání 
vody po odstraňování stromů z  komunikací 
i nad nimi.
Na začátku roku byla dokončena celková re-
konstrukce šatny výjezdové jednotky, během 
roku pokračovaly práce na úpravách garáží, 
proběhla výměna starého kotle a bojleru a za-
čala postupná příprava na nová vrata. Ta nám 
byla přislíbena v  letošním roce, a  pokud se 
vše podaří, možná dostane hasičárna z přední 
strany i nový kabát.
  Smutnější pohled je ale u  činnosti s  mláde-
ží, jelikož nám situace ohledně koronaviru 
nedovolila trénovat a  soutěžit naplno (a  ani 

napůl). Začátek roku probíhal standardně. 
V  lednu jsme zahájili tréninky, a  jak probíha-
lo postupné uzavírání všeho, museli jsme tré-
ninky na delší dobu ukončit i  my. S  tím bylo 
samozřejmě spojeno i  rušení všech soutěží 
a my jsme se tak v první polovině roku nezú-
častnili ani jednoho závodu. Tréninky jsme 
ještě do letních prázdnin zahájili, ale bez sou-
těží to prostě nebylo ono. Situace se násled-
ně začala vyvíjet celkem dobře, a  tak jsme 
hned v září opět začali s tréninky a stihli jsme i  
4 soutěže. Pak se nám vše až do konce roku 
opět zastavilo.
Co se nám však ohledně mládeže podařilo, je 
nákup nového vybavení. Díky městu Košťany, 
magistrátu města Teplice a Nadaci Severočes-
ká voda, jsme našim dětem mohli nakoupit 
vybavení v hodnotě necelých 120.000 Kč. Nyní 
už se jen dočkat toho, že toto vybavení naše 
mládež bude moci využívat naplno.
Dalším velkým plusem bylo rozšíření členské 
základny mládeže, kdy v září dorazilo 9 nových 
dětí a od ledna další 2. Ke konci roku jsme pak 
převzali klubovnu mladých hasičů, kterou 
jsme si uklidili a připravili na první trénink.
  Výrazně omezena byla i  činnost sboru. 
Rok 2020 byl volební, a  tak došlo na led-
nové valné hromadě k  menším změnám 
ve výkonném výboru. Patrika Klášterku na-
hradil Jakub Fišer, který byl zvolen jedna-
telem a  v  kontrolní a  revizní radě byl Jaro-
slav Šaber nahrazen Martinem Flekalem. 
Ostatní členové zůstali beze změn (starosta – 
Jaromír Klášterka, náměstek – Martin Hampl, 
velitel a  vedoucí kolektivu mladých hasičů – 
Jan Šaršoun, jednatel – Jakub Fišer, hospodář 
– Jan Janoušek, členové výboru – Soňa Žížalo-
vá, Eva Dvořáková, Jindřich Huček a Břetislav 
Gajdoš). Další změna proběhla u  Honzy Šar-
šouna, který byl zvolen na shromáždění dele-
gátů okresu vedoucím odborné rady mládeže 
okresu Teplice a  zároveň členem výkonného 
výboru OSH Teplice a  členem rady mládeže 
Ústeckého kraje.

Když se nám v roce 2019 podařilo uskutečnit 
první naší zábavu, měla akce velký ohlas. Tě-
šili jsme se na plánovanou Floriánskou zába-
vu v květnu a Svatováclavskou zábavu v září. 
Bohužel ani jednu jsme nakonec pořádat ne-
mohli. Věříme, že další (Floriánskou – 1.5.2021) 
už opět pořádat budeme a vynahradíme si ty 
zrušené. Během roku jsme (ač jsme plánů měli 
poměrně dost) téměř nic neuskutečnili. Z čin-
nosti bych mohl zmínit pouze pár věcí, které 
jsme stihli v době, kdy neplatilo omezení – zú-
častnili jsme se brigády na opravu a označení 
okresních překážek v Krupce, uspořádali jsme 
ve spolupráci s  restaurací Pramen nábor pro 
mladé hasiče s  ukázkou techniky, vypomohli 
jsme se zajištěním tratě při cyklistickém závo-
du Sayfyho memoriálu, zajišťovali jsme ve člu-
nu s hasiči v Zabrušanech dozor z vodní hladi-
ny při Neckyádě a dále jsme se ve spolupráci 
s jednotkou účastnili dětského dne v Újezdeč-
ku, kde proběhla ukázka techniky. Dále se 7 
členů našeho sboru zúčastnilo školení preven-
tistů, které proběhlo v Mikulově.
 
Pevně věřím, že letošní rok už nám dovo-
lí uskutečnit plány, které máme připravené 
a  všichni se tak ve zdraví sejdeme na zába-
vách, soutěžích, tréninkách a různých akcích.
Závěrem bych chtěl poděkovat především 
městu Košťany, jeho zastupitelům i  všem 
v  kancelářích na městském úřadě, bez kte-
rých by naše činnost byla výrazně omezena. 
Poděkování patří i  obci Újezdeček, která se 
podílela na financování Tatry 148. Společně 
jsme našli cestu, díky které naše spolupráce 
bude přínosem jak pro nás, tak pro občany 
sousední obce. Dále našim sponzorům, kteří 
nás podporují i  v  této nelehké době, členům 
sboru i jednotky za obětavou práci, dětem za 
jejich trpělivost, nasazení a reprezentaci naše-
ho sboru, rodičům za jejich výbornou spolu-
práci a všem, kteří jsou jakýmkoliv způsobem 
s námi spojeni.

Jan Šaršoun

    BILANCOVÁNÍ HASIČSKÉHO ROKU 2020

    KOŠŤANŠTÍ HASIČI

Poděkování paní Soně Žížalové
Jménem svým a  jménem stacionáře 
Proboštov bych chtěla poděkovat paní  
Soně Žížalové. V  době nejtěžší darovala 
zdravotní pomůcky, jako sprchovací židli, 
pojízdné křeslo a  chodítko proboštovské-
mu stacionáři pro seniory, kde budou moci 
sloužit potřebným. Personál stacionáře se 
touto cestou omlouvá, že kvůli koronaviro-
vé situaci nemohl za dar poděkovat osobně.

S díky, starosta a zaměstnanci úřadu

Poděkování za poslední rozloučení
Děkujeme klukům z JSDH Košťany, Vítěz-
slavu Dohnálkovi ml. a Janu Šaršounovi 
za smuteční řeč při posledním rozloučení  
s Romanem Polívkou. Dále děkujeme klu-
kům z JSDH Košťany, Vítězslavu Dohnálkovi 
ml., starostovi Tomášovi Svádovi, Zbyňku 
Královi, zaměstnankyním MěÚ Košťany  
a Janu Šaršounovi za smuteční řeč při po-
sledním rozloučení s Jindřichem Karlem.
Děkují Milan Karl a sestra Dana Šenková s rodinou

    PODĚKOVÁNÍ
Poděkování panu Zbyňkovi Královi 
a paní Zdeňce Fričlové
Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat panu Zbyňkovi Královi a  paní  
Zdeňce Fričlové za nezištnou a pravidelnou 
pomoc v těžkých chvílích v prosinci loňské-
ho roku. V  době odchodu mého manžela, 
Jana Žížaly, pro nás byli obrovskou oporou 
a pomohli nám zařídit vše, co bylo nutné.
Děkujeme.              

manželka Soňa s rodinou
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Nakládání s  odpadem v  době nouzového 
stavu a  karantény, má svá zvláštní pravidla, 
protože odpad může být zdrojem přenosu 
infekce. Dbejte na maximální míru ochrany 
a  osobní hygienu při nakládání s  odpady.  
Dodržujte tato doporučení:

1. DOMÁCNOSTI BEZ KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ
Jednorázové ochranné pomůcky:
Roušky, rukavice, respirátory apod. vložte do 
plastového sáčku, který následně pevně uzavře-
te a zvenku vydezinfikujte. Takto uzavřený sáček 
vhoďte do pytle na směsný odpad, který je před 
vložením do odpadové nádoby nutné také uza-
vřít. Pytle se směsným odpadem smí být umís-
těny jen do kontejnerů na směsný odpad, nikoli 
vedle nich.
Tříděný odpad:
Na tříděný odpadu nezapomínejte ani v  této 
době. Odpad vkládejte pouze do nádob na  
separovaný odpad, případně se řiďte dalšími 
pokyny svozové firmy nebo technických služeb. 
Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé peč-
livě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo 
použijte dezinfekční gel.

2. DOMÁCNOSTI S MINIMÁLNĚ JEDNOU OSO-
BOU V KARANTÉNNĚ
Domácnosti v karanténně odpad netřídí!

Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, 
rukavic a  kapesníků) od osoby v  karanténně, 
u které není prokázáno onemocnění COVID-19 
by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. 
Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 
0,2 mm. Po naplnění pytel by měl být pevně za-
vázán a na povrchu ošetřen desinfekčním pro-
středkem.
Jsou-li pytle z tenčího materiálu, je třeba takové 
obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl bý vlo-
žen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnější-
ho pytle by měl být ošetřen desinfekčním pro-
středkem. Pytle se směsným odpadem smí být 
umístěny jen do kontejnerů na směsný odpad, 
nikoli vedle nich.
Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé peč-
livě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo 
použijte dezinfekční gel.

3. DOMÁCNOSTI S PROKÁZANÝM ONEMOCNĚ-
NÍM COVID-19
Domácnosti s  prokázaným onemocněním  
Covid-19 odpad netřídí!
Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, 
rukavic a  kapesníků) od osoby s  prokáza-
ným onemocněním COVID-19, by měl být 
uložen v  plastovém pytli na odpady. Plas-
tové pytle by měly mít minimální tloušťku  
0,2 mm. Po naplnění pytel by měl být pevně za-

vázán a  na povrchu ošetřen desinfekčním pro-
středkem.

Jsou-li pytle z tenčího materiálu, je třeba takové 
obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl bý vlo-
žen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnější-
ho pytle by měl být ošetřen desinfekčním pro-
středkem. Pytle se směsným odpadem smí být 
umístěny jen do kontejnerů na směsný odpad, 
nikoli vedle nich.

Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé peč-
livě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo 
použijte dezinfekční gel.

Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpa-
du a jeho konečné odstranění by mělo vycházet 
z lokálních možností bezpečného odstraňování 
směsného komunálního odpadu a minimaliza-
ce rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpa-
dy, ale i rizika pro ostatní občany.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY:  Pokud používá-
te jednorázové roušky nebo kapesníky, je třeba 
s  nimi zacházet jako by to byl infekční odpad. 
Zodpovědnost a ohleduplnost je nutná, aby ne-
došlo k ohrožení zdraví spoluobčanů či pracov-
níků nakládajících s odpady.
Připomínáme, že ušitá bavlněná rouška do odpadu 
nepatří, vyvařte ji, vyžehlete a znovu použijte.

    JAK NAKLÁDAT S ODPADY V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE – STRUČNÝ PŘEHLED

 

   
PROVÁDÍME 

 Prevence a terapie chorob malých zvířat  
 Odčervení preventivní a terapeutické 
 Vakcinace psů, koček, králíků, fretek 
 Čipování, registrace čipů 
 Vystavení pasu, včetně registrace 

 

DÁLE NABÍZÍME 

 Vyšetření moči a trusu 
 Sonografické vyšetření 
 Cytologické vyšetření FNAB 
 Kožní seškrab, cytologie 
 Poradenství a objednávka speciálních 

veterinárních diet 

KDE NÁS NAJDETE 
Pivovarská 635 
Vedle areálu Jakub Elexmayer 
 
ordinace@veterinakostany.cz 
732 549 161 
www.veterinakostany.cz  

Nově otevřená veterinární ordinace v Košťanech 
MVDr. Petra Martincová 
Pivovarská 635, Košťany 

ORDINAČNÍ HODINY 
        Po      zavřeno  
        Út   9-12    15-18 
        St    9-12    15-18 
        Čt       zavřeno 
        Pá   9-12    15-18 
        So      zavřeno 
        Ne              16-19     

    INZERCE
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LEDEN

Krupičková Anna 90

Kančová Olga 90

Říha Jiří 90

Marx Zdeněk    84

Novotný Josef   75
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Názory vydavatele se nemusí vždy shodovat s názory pisatelů. Došlé příspěvky vydáváme v neupravené podobě. Články neprošly jazykovou korekturou.

   JUBILANTI 2021

ÚNOR

Jíchová Marianne              90

Glöcknerová Anděla          89

Jurová Helena                     88

Wildová Nasťa                    85

Trnková Hana                     81

Popovičová Iva                   75

Moťka Josef                        75

Fišer Petr                             70

BŘEZEN

Jandová Marta                     83

Fikar Miroslav                      80

Sláma Miloslav                     80

Vlasák Miroslav                    75

Sochůrková Hana                75

Bihary Jan                             70

Bonzet Roman                     70

Freismuthová Zdena          70

Gratulujeme k významnému 

životnímu jubileu.

    VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

VÍTE, ŽE
UKLÁDÁNÍ JAKÉHOKOLIV 
ODPADU MIMO NÁDOBY 

K TOMU URČENÉ JE 
PŘESTUPKEM?


