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Město Košťany počátkem léta

Město Košťany se pomalu vynořuje  
z  covidového oparu. Jsem rád, že se celá 
řada občanů rozhodla pro očkování. Kdo 
tuto možnost ještě nevyužil a  v  rámci pra-
videl pro očkování se již může nechat očko-
vat, zvažte to. Očkování je jedinou cestou, 
jak se z  dané situace rychle a  bez fatálních 
následků dostat ven. Vím, je to složité roz-
hodnutí, ale je potřeba věřit odborníkům,  
lékařům. Sám jsem dlouho přemýšlel, zda 
se nechat/nenechat očkovat. Nakonec jsem 
došel k  závěru, že se očkovat nechám. Sice 
jsem nevyužil možnost se nechat naočkovat 
již před několika týdny jako starosta před-
nostně, ale očkovat se určitě nechám. Přišlo 
mi to nesprávné, když řada starších ročníků 
ještě naočkována nebyla. Své „místo“ jsem 
přenechal potřebnějším. To je zároveň od-
pověď jednomu občanovi na to, zda starosta 
je či není naočkovaný. Není (článek jsem psal 
7.5.2021). Čekám, až vláda povolí očkováním 
ročníkům 1978 (40 let a starší), pak se zare-
gistruji a  nechám naočkovat. Ještě jednou 
mi dovolte Vás požádat, nechte se očkovat. 
Pomůžete nejen sami sobě, ale také svému 
okolí, šíření viru se očkováním výrazně zpo-
malí. Pojďme se nechat očkovat!
Město se začátkem léta vrhlo do celé řady 
projektů. Multifunkční učebna se již začala 
stavět. Věřím, že ji žáci budou moci začít 

Slovo starosty...

(pokračování na straně 2)

Vážení a  milí spoluobčané, rádi bychom 
Vás informovali, o  novém projektu MěÚ 
Košťany, který je zaměřen na informova-
nost o sociálních službách v našem městě. 
Chceme tuto oblast zpřístupnit co největší-
mu množství obyvatel našeho města, proto 
jsme se rozhodli, že Vás budeme informo-
vat o těchto službách několika způsoby:
1) Aktualizujeme pro Vás internetové 
stránky města Košťany – je vytvořena nová 
sekce zaměřená na sociální agendu, na-
jdete ji na našich stránkách pod webovým 
rozcestníkem, sociální služby, kde najdete 
např.:
• registr poskytovatelů sociálních služeb 
(v tomto registru můžete snadno získat in-
formace o důležitých institucích poskytují-
cích sociální služby (azylové domy, pečova-
telské služby, domovy pro seniory apod.), 
a to nejen v našem kraji); 
• katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji;
• projekt seniorská obálka (Seniorské obál-
ky jsou určené především starším lidem, 
kteří bydlí sami. Karta se vyplní, připevní 
na viditelné místo, např. na lednici nebo 
vchodové dveře. Obsahuje základní infor-
mace o nemocech a užívaných lécích, kon-
takt na příbuzné či lékaře, kdy v  případě 

příjezdu záchranné služby se této dosta-
nou potřebné informace o pacientu); 
• odkaz na zpravodaj Senioři v krajích.
Tuto sekci internetových stránek budeme 
dále rozšiřovat, např. na sekci zaměřenou 
na zdravotní pomůcky, asistenční služby 
apod. 
2) Ve vstupní hale MěÚ bude umístěna 
nová nástěnka, která bude zaměřena na 
sociální agendu se zajímavými odkazy a in-
formačními letáky. 
3) Informační nástěnka bude umístěna 
rovněž v městské knihovně a Informačním 
centru.  
4) V  Košťanském zpravodaji Vás budeme 
oslovovat prostřednictvím Okénka nejen 
pro seniory, zaměřené na specifickou ob-
last v  sociálních službách (např. o  zdra-
votních pomůckách, jejich dostupnosti na 
zapůjčení či plně hrazených prostředcích, 
dále o dostupné pečovatelské službě, po-
moci pro seniory a potřebné apod.).
Věříme, že se k Vám touto cestou dostanou 
potřebné informace a  zajímavosti, které 
Vám i  Vašim blízkým či známým usnadní 
život. 

S přáním pevného zdraví Tomáš Sváda, 
Mgr. Jana Dubranová

PŘIPRAVUJEME PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Pokud budete cestovat do Košťan vlakem, 
čeká vás po příjezdu od Teplic změna. Dne  
30. dubna byla v rámci rekonstrukce trati 130 
(Ústí nad Labem - Chomutov) zprovozněna 
železniční zastávka Oldřichov-Jeníkov, která 
se nachází na úrovni jeníkovského městského 
úřadu. Moderní bezbariérová zastávka v centru 

obce Jeníkov bude určitě příjemnějším a bez-
pečnějším místem pro čekání na vlak. Ze stra-
ny od jezera Barbora je poblíž zastávky dosta-
tečný prostor pro parkování. Zároveň s touto 
změnou došlo ke zrušení stanice Oldřichov 
u Duchcova.                     

Pavel Vondra

NA VLAK DO OLDŘICHOVA NOVĚ
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Společnost ČEZ distribuce od letošního 
roku mění způsob oznamování odstávky 
dodávek elektřiny. Společnost již nebude 
vylepovat informace o odstávkách v místě 
odstávky.
Přejete si dostávat informace o  odstáv-
kách SMS nebo emailem? Zaregistrujte se 
na webové stránce: 
www.cezdistribuce.cz/sluzba 
Vyplňte EAN kód (18místný číselný kód 
najdete na vyúčtování za elektřinu),  
datum narození zákazníka nebo IČO.

Chcete se informovat o  plánovaných 
a  probíhajících odstávkách na internetu? 
Všechny odstávky naleznete na  webu  
www.cezdistribuce.cz/odstavky a  na inter-
netové stránce města Košťany. V  levém 
panelu naleznete informační banner, který 
pomocí vloženého kódu informuje o  nej-
bližší odstávce v městě. Po kliknutí na baner 
budete přesměrováni na web společnosti 
ČEZ s detaily plánovaných odstávek v Koš-
ťanech.       (Více informací na straně 12)

                                        Pavel Vondra

od září 2021 využívat. Výběrové řízení na 
rekonstrukci bývalého kina proběhlo, do-
končují se poslední administrativní kroky, 
každou chvílí se začne stavět, opravovat, 
rekonstruovat. Dokončené je také výbě-
rové řízení na plynofikaci bytového domu 
čp. 199-202 ve Střelné, poslední bytový 
dům a jeho lokální topeniště budou za ně-
kolik měsíců minulostí. Město v  několika 
posledních letech odstranilo více jak 100 
lokálních topenišť. Pro životní prostředí 
a život nás všech je to určitě nemalý počin. 
Další investiční akcí, která je již vysoutěže-
ná a čeká na schválení v ZM, je rekonstruk-
ce střechy na Sídlišti ve Střelné. Město také 
již dokončilo opravu chodníku na Sídlišti 
ve Střelné pod čp. 217 a také chodníky na 
Kamenném Pahorku včetně nových auto-
busových zastávek.
Dále jsem byl dotázán, jaké projekty má 
město připravené pro nejbližší dobu. Je 
jich celá řada, pokusím se vyjmenovat ty 
hlavní. Jedná se o výstavbu sportoviště na 
bývalém škvárovém hřišti, rekonstrukce 
veřejného osvětlení, rekonstrukce komu-
nikací-silnic, výstavba nové komunikace 
„Klimax-Efler, Heva“ – odklonění dopravy 
z Nerudovy ulice, a tím i její celková rekon-
strukce, zateplení 4-6 bytových domů na 
Sídlišti ve Střelné, rekonstrukce střech by-
tových domů, plynofikace bytových domů 
v  Hornické a  Školní ulici v  Košťanech, vý-
stavba spojovacího chodníku na Sídlišti ve 
Střelné od čp.  165 k  čp. 175, oprava ha-
sičské zbrojnice. Samozřejmě nezůstane 
jenom u  těchto větších projektů. Město 
má připravenu i celou řadu drobných akcí. 
Pokud Vás napadá, co by město mohlo 
udělat, čím bychom mohli zlepšit fungo-
vání našeho města, dejte mi vědět. Rád se 
na to s Vámi podívám, přijedu za Vámi. Na 
závěr mi dovolte Vám všem popřát krásné 
slunné léto, klidnou dovolenou ať už bude 
v  Čechách nebo třeba již v  zahraničí, ale 
hlavně Vám přeji pevné zdraví!

Váš starosta města Tomáš Sváda

ČEZ DISTRIBUCE MĚNÍ ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ ODSTÁVEK ELEKTŘINY

    Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE KOŠŤANY

Městská policie obdržela telefonické ozná-
mení, že mezi městem Košťany a obcí Oldři-
chov hoří louka. Hlídka na místo přijela jako 
první a přivolala hasiče. Po celou dobu zása-
hu na místě usměrňovala dopravu. Příčinu 
požáru šetří policie. 

Strážníci se stále zaměřují na měření rych-
losti v  obcích. Letošnímu rekordmanovi 
byla v Košťanech na Teplické ulici naměřena 
rychlost 107 km/h. Oznámení o  přestup-
ku bylo posláno na magistrát. Řidiči hrozí  
vysoká pokuta a  zákaz řízení motorových 
vozidel.

Strážníci během nouzového stavu zajišťovali 
několika rodinám, které byly v  karanténě, 

nákup potravin a léků. Asistovali také u ně-
kolika případů při převozu pacientů s  těž-
kým průběhem onemocnění COVID-19.

Hlídka MP Košťany ve spolupráci se stát-
ní policií pohřešovala třináctiletou dívku 
z Dubí. Strážníci kontaktovali dívčiny kama-
rády z Košťan a prohledávali okolí. Dívku se 
podařilo o hodinu později najít v pořádku.

Městská policie obdržela telefonické ozná-
mení od občana, že v zahrádkářské kolonii 
je v jedné ze zahrad uvízlá srna a nemůže se 
dostat ven. Strážníkům se podařilo srnu vy-
prostit a vypustit zpět do volné přírody. 

Na strážníky se obrátila s  prosbou o  po-
moc žena, která má manžela po mozkové 
obrně a  který byl pozitivní na onemocnění  
COVID-19. Uvedla, že manžel upadl na zem 
a není schopný vstát. Záchranná služba, kte-
rá v té době neměla již kapacity, nemohla na 
místo přijet. Strážníci tak muži pomohli sami.

Hlídka obdržela telefonické oznámení, že 
má ve městě jezdit opilý muž. Řidič, který 
měl nejistou jízdu, byl hlídkou zastaven. 
U  sebe neměl žádné doklady a  odmítl de-
chovou zkoušku. Muž byl zjevně pod vlivem 
alkoholu. Strážníkům se přiznal, že před jíz-
dou požil alkoholický nápoj. Na místo byla 
ke ztotožnění řidiče přivolána hlídka PČR, 
která mu zároveň zakázala další jízdu. Řidič 
byl oznámen správnímu orgánu k  dalšímu 
řešení.

Strážníci při běžné hlídkové činnosti spatřili 
za volantem muže, který má vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel, který mu sami 
strážníci nedávno doručovali. Na místě byl 
hlídkou zastaven. Muž po celou dobu spo-
lupracoval a byl pro podezření ze spáchání 
trestného činu předán státní policii. Řidiči 
tak hrozí za maření úředního rozhodnutí 
odnětí svobody až na dvě léta a  peněžitý 
trest.

str. Nikola Daňková
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INFORMACE SPRÁVY MAJETKU MĚSTA KOŠŤANY

DO ŠKOLY ANO ČI NE?

A je to tady!
Je mu (jí) 6 roků a pomyslný čas bezstarostné-
ho dětství končí … !
… Asi proletí hlavou každému rodiči budou-
cího prvňáčka …
Musí to tak být?
Nyní nastává čas zápisů, teď přichází čas, kdy ješ-
tě máme možnost udělat ten rozhodující krok.
Než dítě nastoupí do 1. třídy, mělo by absolvo-
vat předškolní přípravu v MŠ, aby bylo na vstup 
do školního prostředí co nejlépe připraveno.
Ale! ….. Ne každému dítěti se chce učit, ne 
každé dítě pobere to, co by ve škole mělo být 
samozřejmostí. Ve školce se z  toho „nestřílí“, 
jenže v první třídě se velmi rychle přijde na to, 
kdo je dobře připraven a školní učivo zvládá 
„levou zadní“ a  naopak, u  koho se zpočátku 
malé nedostatky začnou zvětšovat a dítě i ro-
diče velmi záhy zjistí, že je potřeba se víc a víc 
připravovat.

Vážení občané, nájemníci,
nejprve si dovolím pár informací k vyúčtová-
ní služeb spojených s bydlením za rok 2020, 
které jste již obdrželi do svých schránek. I le-
tos lze samozřejmě uplatňovat reklamace 
ke způsobu a  obsahu vyúčtování, je třeba 
však případnou reklamaci podat písemně 
a neodkladně, nejpozději však do 31.5.2021. 
Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
Nedoplatky lze hradit převodem na ban-
kovní účet nebo hotově do pokladny vždy 
v  úřední dny tj. v  pondělí či ve středu od 
8-11 hodin a od 12,30-17 hodin, nejpozdě-
ji do 30.6.2021. V měsíci červnu pak budou 
vyplaceny všechny přeplatky bankovním 
převodem – zde jste společně s  vyúčtová-
ním obdrželi tzv. Žádost o  vrácení přeplat-
ku za rok 2020. Tuto žádost je třeba vyplnit 
a doručit na Správu majetku města Košťany. 
Od 1.7.2021 pak budou vyplaceny všechny 
přeplatky v  hotovosti z  pokladny Správy 
majetku města Košťany, vždy po předchozí 
domluvě. 
V současné době nadále probíhá průběžné 
přidělování volných bytových jednotek, zde 
Správa majetku města Košťany připravuje 
změny, a to zejména v podobě obsahu, pří-
jmu a evidence žádostí, dále způsobu přidě-
lování bytových jednotek apod. Vše bude 

Počáteční těšení do školy se nenápadně mění, 
až přijde čas, že se dítěti do školy nechce.
Poznáváte se?
Takto to ale vůbec dopadnout nemusí.
Někdy jen proto, že „to tak prostě je“, berete 
za samozřejmé, že dítě do školy v šesti letech 
musí. Děti narozené v září, mají automaticky 
odklad, a svým způsobem získávají oproti vrs-
tevníkům výhodu.
Je potřeba tedy spěchat?
A  co když je navíc dítě hodně hravé, špatně 
vyslovuje některé hlásky, nedokáže se sou-
středit, ... určitě dokážete doplnit další nějaká 
svá „ale“.
Nemyslíte, že je čas položit si otázku?
Co ztratíte tím, že dítě zůstane ještě rok v MŠ?
Co naopak případným odkladem můžete 
získat?
To, že dítěti dopřejeme čas, usnadníme pře-
chod do školního prostředí.
Dítě získá drahocenný čas, čas na vylepšení 
své výslovnosti, na poznávání barev, na rozvoj 
jemné motoriky atd. …
S Vaší pomocí dokáže dítě postupně rozdíly 
srovnat.
Dítě získá čas dozrát!
Co když ale rodiče školní docházku odkládat 
nechtějí nebo nemohou?

postupně konzultováno a zpracováváno ve 
spolupráci s vedením města a Radou města 
Košťany.
Vzhledem k  tomu, že nám záleží na kom-
fortu našich nájemníků, v posledních letech 
byly investovány nemalé finanční prostřed-
ky do úprav vnitřních prostor bytových jed-
notek. Jednalo se zejména o  rekonstrukce 
elektrické instalace, výměny vstupních dveří 
do bytových jednotek a  také zavedení no-
vých systémů vytápění. V tomto bude z naší 
strany určitě pokračováno. Správa majet-
ku města Košťany také poskytuje nadále  
finanční příspěvek na rekonstrukci koupelen 
ve výši 15.000,- Kč. Tento příspěvek je  
poskytován na výměnu sanitárních předmě-
tů tzn. baterie, umyvadla, vany či sprchové 
kouty a dále obklad a dlažbu. Finanční pří-
spěvek je vyplácen vždy po předložení účte-
nek či faktur. Všemu samozřejmě předchází  
uzavření Dohody o provedení úprav v byto-
vé jednotce.
Co se týče plánovaných investic, v  dub-
nu 2021 proběhlo poptávkové řízení na  
rekonstrukci střechy a ústřední plynové vy-
tápění bytového domu Sídliště čp. 199-202. 
Realizace je naplánována od 1.6.2021. 
Dále v  současné době probíhá zpraco-
vání projektové dokumentace na zatep-

Nebo už dítě odklad mělo a do školy prostě 
nastoupit musí?
Bezvýchodná situace?
Rozhodně ne!
I tady existuje rada.
Možná už jste slyšeli, že děti nemusí docházet 
do školy.
Místo pravidelné školní docházky se mohou 
děti zařadit do programu tzv. individuálního 
vzdělávání a  učit se doma nebo u  někoho, 
kdo vzdělává děti místo rodičů. Jde o  velmi 
nenásilný přechod.
K  dětem se přistupuje individuálně, pracují 
vlastním tempem, nové věci si osvojují hravě 
a  na základě vlastního prožitku, na prvním 
místě je radost a  zájem z  poznávání a  obje-
vování. Pokud pochybujete, potřebujete po-
radit, rádi Vám ve Vašem rozhodování pomů-
žeme.
To, jakou roli v životě dítě získá, se odehrává 
právě teď, teď se rozhoduje, jaké místo v ko-
lektivu Vaše dítě zaujme, jestli se sebejistě 
zařadí mezi „rozumbrady“ nebo se díky své 
nezralosti dostane na okraj kolektivu.
Vaše rozhodnutí ovlivní Vaše dítě na řadu let,
možná na celý život.     

Mgr. Jana Walterová
www.vzdelavanisradosti.cz

lení bytových domů Sídliště čp. 212-213 
a Sídliště čp. 214-215, realizace je napláno-
vána na druhé pololetí roku 2021. Pokud 
se vše podaří, rádi bychom ještě v  tomto 
roce realizovali ústřední plynové vytápění 
v  bytovém domě v  ulici Hornická čp. 265 
v  Košťanech, je již zpracována projektová 
dokumentace a  probíhá administrace 
spojená s  vydáním stavebního povolení. 
Správa majetku města Košťany také bude 
pokračovat ve výstavbě bytových jedno-
tek v  bytovém domě v  ulici Školní čp. 303, 
probíhají přípravné práce na poptávkové ří-
zení. Je dlouhodobou snahou Správy majet-
ku města Košťany čerpat dotační prostředky 
na rekonstrukce objektů, nelze se však na 
ně spolehnout. V současné době jsou proto 
výše uvedené investiční akce financovány 
z vlastních zdrojů. 
Dovolím si ještě všechny nájemníky požádat 
o  striktní dodržování úředních hodin tzn. 
pondělí či středa vždy od 8-11 hodin a  od  
12,30 - 17 hodin, v ostatních dnech nás může-
te kontaktovat telefonicky nebo na e-mailu.
Na závěr bych všem občanům i nájemníkům 
chtěla popřát pevné zdraví a  mnoho krás-
ných prosluněných dní.

Ing. Olga Blažková Čermáková, 
Správa majetku města Košťany
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Už pár měsíců se všichni vypořádáváme 
s  distanční výukou. Začátky byly krušné 
pro naše děti i pro nás, pedagogy. Učitelé 
se přesunuli do online prostředí a museli si 
osvojit zcela nové metody, na které nebyli 
zvyklí. Žáci najednou převzali velkou 
část zodpovědnosti za své učení a  rodiče 
se dostali do role domácích (m)učitelů. 
Všichni přišli o osobní kontakt, který je ve 
škole tak důležitý. Nalákat děti na výuku 
skrz obrazovku pro nás byl velmi těžký 
úkol.
Čím déle však sedíme u počítačů, tím více 
ztrácíme motivaci k  učení. Proto jsme 
kromě klasické výuky uspořádali několik 
mimořádných akcí a děti jsme vytáhli ven! 
V zimě se žáci druhého stupně vydali podle 
německých instrukcí hledat poklad, na 
Velikonoce jsme se inspirovali anglickou 
tradicí a žáci se zúčastnili hry Easter Stone 
Hunt, během které hledali ukryté malované 
kamínky. Rozjeli jsme také dlouhodobý 
projekt Pověsti z  Ústecka, během kterého 
poznáváme nejen regionální pověsti, ale 
také nová místa v našem okolí. Žáci se na 
výlety vydávají s  kamarády nebo často 

s celou rodinou, a smysluplně tak tráví svůj 
volný čas, který by za normálních okolností 
strávili třeba na zájmových kroužcích. Velký 
úspěch mělo také virtuální kino, kde se děti 
společně podívaly na film a  pak společně 
„prokecaly“ celý večer.

Distanční výuka nás v mnohém obohatila, 
a  proto spoustu vychytávek zahrnující 
moderní technologie určitě zachováme do 
klasické výuky. Teď už se ale všichni těšíme, 
až se vrátíme zpátky do lavic!

Mgr. Nikola Svobodová

DISTANČNÍ VÝUKA NA NAŠÍ ŠKOLE

I  letos, vzhledem k  nepříjemné situaci, 
proběhla tradiční soutěž VELIKONOČNÍ 
KRASLICE. Sešlo se opravdu velké 
množství krásných výtvorů žáků z  1. i  2. 
stupně. Objevila se klasika, ale i netradiční 
zpracování. Ukázky všech výtvorů najdete 
na stránkách školy.

Mgr. Bc. Ester Macháčková

Žáci 2. stupně, i  když plní výchovu 
a  vzdělávání distančně, nelení ani ve 
výtvarné výchově. V  měsíci březnu plnili 
úkoly z VV.
Tentokrát zadání znělo:
- OP-ART – optické umění, optické klamy
– Fotosoutěž – Probouzí se jaro

Jitka Matzková (asistentka pedagoga)

VELIKONOČNÍ KRASLICE

VÝTVARNÁ VÝCHOVA DISTANČNĚ

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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I  přes přetrvávající omezení v  souvislosti 
s  Covid – 19 se v  naší mateřské škole 
uskutečnilo setkání s čarodějnicí Bimbulou, 
i  když se ho mohli zúčastnit pouze 
předškoláci.

Poslední dubnový týden jsme v MŠ byli plni 
radosti a očekávání – těšili jsme se na pátek 
30. 4., kdy se naše MŠ změní na školku kou-
zelnou. Každé dopoledne jsme si tento den 
připomínali výrobou dekorací  (obrázky ča-
rodějnic, netopýrů), při pohybových hrách 
plných kouzel, nácvikem básní o čarodějni-
cích, seznámením s  kouzelnými zaklínadly  
a výrobou košťat pro čarodějnice 
V pátek 30. 4. přišli do MŠ čarodějky a čaro-
dějové a o děti se staraly také čarodějnice  

Po celý týden jsme s  čarodějnicí míchali 
lektvary, prováděli pokusy, seznámila nás 
s léčivými i jedovatými rostlinami, pomáhali 
jsme Bimbule po zahradě hledat její 
pomocníky, prolézali jsme pavučinou, běhali 

(ty hodné). Po vybarvení omalovánky čaro-
dějnice jsme se vypravili na školní zahradu, 
kde byly připraveny opečené vuřtíky, na 
kterých jsme si moc pochutnali. A konečně 
zazněla hudba a všechny kouzelné bytosti 
se daly do veselého tancování. Program byl 
plný soutěží  např. běh s koštětem, házení 
kroužků na čarodějnické čepice, přeskako-
vání „ohniště“ a další magické činnosti.
Do školky jsme se vrátili až na oběd. Děti 
si odnesly domů čarodějnické vysvědčení 

kolem kouzelného stromu v sedmimílových 
botách, chytali jsme pavouky.
Za složení čarodějnické zkoušky byli všichni 
účastníci odměněni sladkým balíčkem.

Václava Hrůnková, učitelka MŠ Košťany

a malý dárek –  marcipánovou čarodějnici. 
Tento den jsme si všichni skvěle užili :-) !!!
Pro děti, které nyní nedocházejí do MŠ, je 
dárek připraven na jejich přivítání, až bu-
deme zase všichni SPOLU :-). Moc se na vás, 
naši kamarádi, těšíme !!! :-)

 Irena Šustrová , ředitelka MŠ Motýlek
Další fotografie z uvedené akce najdete

 na msmotylek.me.cz

TÝDEN S ČARODĚJNICÍ BIMBULOU V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOŠŤANY

DEN PLNÝ KOUZEL VE STŘELNÉ

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÝCH ŠKOL
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SPORT A VOLNÝ ČAS

ZÁJMOVÉ ÚTVARY KLUBU DOMINO NA ROK 2021/2022

KROUŽEK ROČNÍ ÚPLATA DEN, ČAS PRO DĚTI VEDOUCÍ ZÚ

BARVÍNEK A BARVIČKA 600,- PO 15:00 - 16:00 od 3 do 6 let Bc. Simona Švandrlíková

ŠIKULOVÉ A ŠIKULKY 600,- PO 16:00 - 17:00 od 6 do 15 let Bc. Simona Švandrlíková

MINI MASTERCHEF 600,- PO 17:00 - 18:30 od 6 do 15 let Bc. Simona Švandrlíková

MOTÝLCI I. 500,- ÚT 15:00 - 16:00 od 3 do 6 let Bc. Simona Švandrlíková

MOTÝLCI II. 500,- ÚT 16:00 - 17:00 od 5 do 8 let Bc. Simona Švandrlíková

CIPÍSCI 500,- ST 10:00 - 11:00 od 1 do 3 let Bc. Simona Švandrlíková

ZÁBAVNÁ ANGLIČTINA 500,- ST 15:00 - 16:00 od 4 do 8 let Bc. Vendula Živnůstková

SPORŤÁČEK 500,- ST 15:00 - 16:00 od 6 do 9 let Bc. Simona Švandrlíková

BALETNÍ ŠKOLIČKA 600,- ST 16:00 - 17:00 od 3 let Bc. Vendula Živnůstková

GYMNASTIKA 500,- ST 17:00 - 18:00 od 7 do 11 let Bc. Vendula Živnůstková

ŠPERKUJ, ŠIJ A VYŠÍVEJ 600,- ČT 14:00 - 15:30 od 8 do 15 let Bc. Simona Švandrlíková

TROSEČNÍCI 650,- PÁ 17:00 - SO 8:00 od 6 do 15 let Bc. Simona Švandrlíková

Jaro se nám probouzí a  v  klubu  
Domino jsme si i v této nepříznivé situa-
ci užili spoustu legrace a zábavy. Během  
měsíců března a  dubna se zde konaly 
hry: Probouzení jara, Hledání Velikonoč-
ních vajíček a Čarodějnická stezka.
Děti si užily radost z  pohybu a  nových 
zážitků, ale také si prověřily své doved-
nosti a znalosti, které jim hry přinesly.
Do těchto soutěží se přihlásilo neu-
věřitelně velké množství dětí různých  
věkových kategorií, za což patří obrov-
ské díky všem rodičům zúčastněných 
dětí. 
Hry se neobešly bez sladké odměny,  
diplomů a  ručně vyrobeného dárečku, 
který si děti odnesly na památku. 
Během měsíce května a  června na děti 
čekají ještě dvě venkovní hry, kde se na 
Vás budu opět těšit. 
Můžete se také těšit na nové kroužky na 
další školní rok. 

Bc. Simona Švandrlíková 
vedoucí klubu Domino 

KŘÍŽEM KRÁŽEM PO KOŠŤANECH 



Košťanský zpravodaj - 2/2021 strana 7

Dne 10. března 2021 osla-
vil své 35. narozeniny 
Miroslav VAŇÁSEK mlad-
ší. Za Louku Košťany se-
hrál v  sálové a  malé ko-
pané celkem 282 utkání, 
vstřelil 121 branek, na 
113 branek přihrál, nedal 
tři penalty, dvakrát byl 
vyloučen a  vsítil jednu 

vlastní branku. Debutoval 1. 5. 2005 v Memo-
riálu Jaroslava „Pavouka“ Lostika v Košťanech 
v utkání Louka B-Vodvaz Nová Ves Teplice 0:1 
(3. místo).
 Dne 16. dubna 2021 oslavil své 55. narozeniny 
Václav HEŘMÁNEK. Za FC Louku Košťany  
odchytal v sálovém a malém fotbalu celkem 
675 utkání, vstřelil 7 branek, na 62 branek při-
hrál, neproměnil 7 penalt, udržel 131 čistých 
kont, obdržel 1827 branek, chytil 24 poku-
tových kopů, 3x byl vyloučen a vsítil 6 vlast-
ních branek. Za košťanskou Louku debutoval  
10. 12. 1988 v turnaji v sálovém fotbalu  „O štít 
města Bíliny“ v utkání Louka-N. A. Plech Klad-
no 2:6 (13. místo). 
Dne 18. května 2021 oslaví své 50. narozeniny 
Pavel ZAHRADNÍK. Za košťanskou Louku od-
chytal 13 utkání, na jednu branku asistoval, 
udržel jedno čisté konto a obdržel 45 branek.
Debutoval 14. 7. 2018 v Havlovicích v Čerchov 
Cupu v utkání Louka-RSC Čerchov Domažlice 
0:1 (5.místo).

Dne 22. června 2021 oslaví své 55. narozeniny 
Jaroslav BERAN. Za FC Louku Košťany  od-
chytal v sálovém a malém fotbalu celkem 134 
utkání, vstřelil jednu branku, na 15 branek při-
hrál, udržel 39 čistých kont, inkasoval 291 bra-
nek chytil tři pokutové kopy. Debutoval 27. 7. 
1997 ve Fluokov Cupu v  utkání Louka-FC 
Bombardér Střelná5:2 (1.místo).
Dne 27. června 2021 oslaví své 50. narozeniny 
Jiří HORÁK. V košťanské Louce hostoval v  le-
tech 2008-2009 a  ve futsalu FIFA sehrál osm 
utkání a  přihrál na jednu branku. Debuto-
val 12. 7. 2008 v Čerchov Cupu v Havlovicích 
u Domažlic v utkání Louka-SAS Domažlice 5:1 
(2.místo). Hráč týmů malého fotbalu z  Prahy  
Bohemia Chips, Stříbrný hroch, Relax a FC Pejsek.
Dne 5. července 2021 oslaví své 45. narozeni-
ny František NAVRÁTIL. Za FC Louku Košťany  
odehrál v sálovém fotbalu tři utkání. Debuto-
val 27. 3. 1993 v 1. Teplické lize v utkání Lou-
ka-SK Šanov Teplice 0:2 (9. místo). V mládež-
nickém věku brankář fotbalové Jiskry (Sokol) 
Košťany. Zakládající člen oddílu stolního ho-
keje Stiga-game SHL Košťany.

Dne 8. července 2021 oslaví své 50. naroze-
niny Bronislav PROCHÁZKA. Za FC Louku 
Košťany  sehrál v  sálovém a  malém fotbalu  
19 utkání, vstřelil šest branek, na čtyři branky 
asistoval a jednou skóroval do vlastní sítě. Debu-
toval 12. 8. 1995 v Dobrušském poháru v utkání 
Louka-MFC Austria Oslavany 2:4 (32. místo). 
Dne 17. července 2021 oslaví své 35. naroze-
niny Petr PIŠTORA. Za Louku Košťany sehrál 
celkem 15 utkání, vstřelil 32 branek, na 20 bra-
nek asistoval a neproměnil jednu penaltu.De-
butoval 7. 10. 2013 v Okresním přeboru Tep-
licka v hale v Krupce v utkání Louka-FC Aces 
Teplice 7:5 (2. místo).
Dne 29. července 2021 oslaví své 50. naroze-
niny Petr MűLLER. V sálovém a malém fotbalu 
sehrál za FC Louku Košťany  120 utkání, vsítil 
94 branek, na 39 branek asistoval, udržel jed-
no čisté konto, obdržel 11 branek, chytil jednu 
penaltu a vstřelil dvě vlastní branky. Debuto-
val 5. 7. 2007 v Košťanském poháru v utkání 
Louka-1.FC Loter Teplice 7:2 (1. místo).
Oslavencům přeje vše nejlepší FC Louka Košťany.

  S pozdravem Ladislav Navrátil

ŽIVOTNÍ JUBILEJA HRÁČŮ F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS

OBRAZEM: JARNÍ REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ

Opravený a rozšířený chodník pod budovou bývalé základní školy ve Střelné.Rekonstruovaný úsek od prodejny na 
Kamenném pahorku směrem k SAB. František Pelz
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V  dubnu 1991 byl v  časopisu Reflex člá-
nek o stolním táhlovém hokeji Stiga Game 
z Mistrovství Evropy ve švédském Lundhu. 
Poté byl založen oddíl SHL Košťany, který 
byl zaregistrován v  Československé unii 
hráčů stolního hokeje a u Ministerstva vnit-
ra ČSFR. Zakládajícími členy nového klubu 
byli bratři Jaromír, Ladislav a František Na-
vrátilové spolu s  Josefem Moučkou. Prezi-
dentem klubu byl zvolen Jaromír Navrátil, 
členy výboru Ladislav Navrátil a  Pavel Žit-
ňanský. Z  tiskové zprávy Československé 
unie HSH z  roku 1992 bylo potvrzeno, že 
v té době existovala významná centra stol-
ního hokeje – Brno, Svitavy, Praha, Plzeň, 
Nitra, Martin, Košice, Holice v  Čechách 
a Košťany u Teplic. Mimo vlastní soutěže – 
Košťanské ligy startovali hráči SHL Košťany 
v  republikových a  mezinárodních soutěží, 
kde ve své době úspěšně reprezentovali 
nejen své město, ale celý region.
Soutěže:
KOŠŤANSKÁ STOLNÍ HOKEJOVÁ LIGA 
v  letech 1991-1994 startovalo celkem 31 
hráčů z  Košťan (Jaromír Navrátil, Ladislav 
Navrátil, František Navrátil, Petr Prokop, 
Stanislav Švarc, Josef Bubela, Jiří Kašpar, 
Miroslav Málek, Petr Čoček, Miloslav Kuče-
ra, Radim Doležal, Jan Tischer, Josef Mou-
čka, Rudolf Suchý), Ústí nad Labem (Petr 
Zahradník, Petr Jarolím, Pavel Kučera, Mi-
roslav Weiss, Josef Straka, Hrubeš), Kamen-
ného Pahorku (František Žitňanský, Pavel 
Žitňanský, Martin Žitňanský), Teplic (Aleš 
Muzika, Martin Uhrik, Martin Kogut, Lenka 
Kogutová, Miroslav Mach, Martin Pavel, Jiří 
Vaňhara) a  Mostu (Jiří Hudec). Závodník, 
který v  utkání porazil, či remizoval s  hrá-
čem republikových soutěží, získal láhev 
chutného moku.

Sezóna 1991 – 1992:  23 hráčů každý s kaž-
dým dvakrát. Zvítězil Jaromír Navrátil, 44 
utkání, 43 výher, 1 prohra, skóre 301:39 
a 86 bodů.
Sezóna 1992 – 1993: 25 hráčů, dvě sku-
piny, ve skupině každý s  každým dvakrát, 
poté play-off. Ve finále porazil Jaromír Na-
vrátil Miroslava Weisse 3:2 na zápasy.

Sezóna 1993 – 1994: 22 hráčů, 1. liga  
a 2. liga každý s každým dvakrát. Vítězové 
– 1. liga Jaromír Navrátil, 2. liga Petr Čoček.
DAVAY CUP – MEZINÁRODNÍ MISTROV-
STVÍ ČESKOSLOVENSKA 
1. 6. 1991, Brno. Startovalo 75 hráčů z ČSFR, 
Francie a Švédska. Vítěz Göran Agdur (Švéd-
sko), 6. Ladislav Navrátil (pohár týdeníku 
Gól pro nejlepšího čs. hráče), 8. Jaromír 
 Navrátil. První finanční odměny pod do-
hledem státního notáře.
ČESKOSLOVENSKÝ, ČESKÝ POHÁR – v  le-
tech 1991-1994 startovali v  soutěžích ná-
rodního poháru hráči oddílu Jaromír Na-
vrátil, Ladislav Navrátil, František Navrátil, 
Pavel Kučera, Petr Jarolím, Petr Zahradník, 
Miroslav Málek a Jiří Hudec. Národní pohár 
se skládal ze série několika turnajů, ze kte-
rých se určilo celkové pořadí Poháru. Z cel-
kového pořadí postoupilo 36 nejlepších 
hráčů + 4 pořadatelé na Mistrovství repub-
liky. Nejlepší umístění hráčů SHL Košťany:
1991: v turnaji Mazeta Cup v Praze 8. místo 
František Navrátil. Celkově zvítězil Vladimír 
Studnička (THC Stiga Plzeň), 11. Ladislav 
Navrátil. Startovalo 98 hráčů.  
1992: v turnaji Osen Cup v Jičíně 5. místo 
Ladislav Navrátil. Celkově startovalo 100 
hráčů a  zvítězil Vladimír Studnička (THC 
Stiga Plzeň), 8. Jaromír Navrátil.
1993: v turnaji v Milovicích 10. Ladislav Na-
vrátil. Celkově zvítězil opět plzeňský Vladi-
mír Studnička, 16. Jaromír Navrátil. Starto-
valo 82 hráčů. Nejlepší obránce 1. Vladimír 
Studnička (THC Stiga Plzeň), 3. Ladislav 
Navrátil; nejlepší útočník Pavel Plešák (THC 
Stiga Plzeň), 19. Jaromír Navrátil.  1994: 
v  turnaji v  Jičíně 9. místo Miroslav Weiss. 
Celkově z 87 hráčů vyhrál Pavel Plešák (THC 
Stiga Plzeň), 18. místo Miroslav Weiss.
MISTROVSTVÍ ČESKOSLOVENSKA, ČESKÉ 
REPUBLIKY 
z  oddílu se v  průběhu let 1991-1993 kva-
lifikovali Jaromír Navrátil, Ladislav Navrá-
til, František Navrátil, Petr Jarolím, Petr 
Zahradník, Miroslav Weiss, Jiří Hudec, 
Josef Straka, Aleš Muzika a  Martin Uhrik.                                                                                                                                           
1991 - Brno: 1. Pavel CHaluš (THC Sti-
ga Plzeň),10. Jaromír Navrátil. Družstva: 
1. THC Stiga Plzeň, 5. SHL Košťany/HCS 
Gunners Beroun (Jaromír Navrátil, Ladi-
slav Navrátil, František Navrátil, Miroslav 
Záruba, Stanislav Stibůrek a  Karel Fait).                                                                                                                                           
1992 - Plzeň: 1. Pavel Plešák (THC Stiga Pl-
zeň), 11. Jaromír Navrátil. Družstva: 1. THC 
Brno Crocodiles, 5. SHL Košťany (Jaromír 
Navrátil, Ladislav Navrátil, František Navrá-
til, Petr Zahradník, Petr Jarolím).  

1993 - Most: Mistrovství pořádala SHL Koš-
ťany, které se mělo konat v prosinci 1993. 
Bohužel v  Košťanech nebyly k  pronájmu 
hrací prostory, smlouva o pronájmu, která 
byla podepsána v  Teplicích v  Kulturním 
domě Bonex v  Lipové ulici, vypověděl 
nový majitel…, nakonec Košťany pořádaly 
MČR v  Mostě v  Kulturním domě Repre ve 
dnech 15. - 16. ledna 1994. Aby trápení ne-
byl konec, tak v  průběhu šampionátu do-
šlo v noci ze soboty na neděli k vloupání do 
uzamčeného sálu a krádeži zlatého poháru 
pro Mistra republiky v kategorii žen, mag-
netofon a  dvou reprobeden… V  soutěži 
zvítězil Vladimír Studnička (THC Stiga Pl-
zeň), 16. Petr Jarolím. Družstva: 1. THC Stiga 
Plzeň, 6. SHL Košťany „A“ (Jaromír Navrátil, 
Ladislav Navrátil, Petr Jarolím, Petr Zahrad-
ník, Miroslav Weiss), 14. SHL Košťany „B“ 
(František Navrátil, Aleš Muzika, Martin Uh-
rik, Josef Straka, Jiří Hudec).

MISTROVSTVÍ EVROPY
29. 4. - 3. 5. 1992, Brno. Startovalo 75 hráčů 
z  ČSFR, Švédska, Finska, Francie a  Japon-
ska. 1. Mikael Kratz (Švédsko), 22. Jaromír 
Navrátil, 47. Ladislav Navrátil, 54. František 
Navrátil, 66. Petr Zahradník, 72. Petr Jaro-
lím. Družstva: 1. Švédsko „A“, 2. ČSFR „A“,  
7. ČSFR „B“ (kapitán týmu Jaromír Navrátil). 
Nejlepších 32 hráčů z  ME postoupilo do 
Světového poháru.

30. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ ODDÍLU STOLNÍHO HOKEJE

15.-16. 1. 1994, Mistrovství České republiky Most, 
zleva Aleš Muzika, František Navrátil, Jaromír Navrátil, 
Petr Jarolím.

1993, utkání Košťanské stolní ligy. Zleva Martin Uhrik, 
František Navrátil, Lenka Kogutová, Martin Kogut.

1991, Mistrovství Československa klubů - 5.místo SHL 
Košťany - THC Gunners Beroun. Nahoře zleva Ladislav 
Navrátil, František Navrátil, Jaromír Navrátil. Dole zleva 
Stanislav Stibůrek, Karel Fait, Miroslav Záruba.
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Konečně přichází zlepšení situace 
v pandemii, která nám už dovoluje alespoň 
trénovat. Toto rozvolnění jsme s  velkou 
radostí všichni uvítali. Sezona se ukončila, 
neboť by se nestihla dohrát. A  tak stejně 
jako loni nemá vítěze, což nás mrzí, protože 
v loni obhajovali ml. žáci 1. místo a také náš 
dorost hrál o  příčky nejvyšší. Letos k  nim 
přibyli i starší žáci a úspěch bychom určitě 
přivítali, neboť na konci května a  začátku 
června máme 2 krásná výročí – 125 let 
Sokola Košťan a 100 let od založení kopané 
v  Košťanech. Bohužel žádné oslavy se 
konat nebudou, ale chtěli bychom alespoň 

SVĚTOVÝ POHÁR
 1. Jacob Lindahl (Švédsko), 20. Jaromír  
Navrátil.
OPEN INTERNATIONAL DE FRANCE –  
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ FRANCIE

uspořádat fotbalový turnaj pouze pro 4 
týmy, jestli to situace dovolí. Bylo by to 
5.6.2021 – dospělí, 6.6.2021 – ml. žáci, 
12.6.2021 – st. žáci a 13.6.2021 – přípravky. 
Jinak stejně jako loni se i  letos na žádný 
zahraniční turnaj nepodíváme, přestože 
Polsko, Rakousko, Německo i  Chorvatsko 
nás zvou. Zdraví trenérů a  dětí je na 1. 
místě, a tak jsme odmítli. 
Poslední týden v  červenci se chystáme 
na soustředění do Jiřetína pod Jedlovou, 
a protože byl loni rekordní zájem, rozhodli 
jsme, že letos uspořádáme ještě jedno 
soustředění, a  to 12.7.2021 v Dobkovicích 

20. 6. 1992, Paříž. Startovalo 36 hráčů 
z  Francie, Švédska, Japonska, Finska, Ně-
mecka a Československa. Vyhrál Claus Hal-
din (Švédsko), 12. Jaromír Navrátil, 20. Fran-
tišek Navrátil, 21. Ladislav Navrátil.
POČET STARTŮ ZA ČSFR
70 utkání Jaromír Navrátil (Francie 26, Finsko 
23, Švédsko 16, Německo 4, Japonsko 1), 36 
utkání Ladislav Navrátil (Francie 19, Finsko 6, 
Švédsko 5, Německo 5, Japonsko 1), 25 utká-
ní František Navrátil (Francie 10, Švédsko 5, 
Finsko 5, Německo 4, Japonsko 1).
HISTORICKÝ ŽEBŘÍČEK ČESKÉHO POHÁ-
RU 1991 – 2020 – 1. Jan Dryák (Big band 
Praha) 15647 bodů, 251. Jaromír Navrá-
til 374 bodů, 274. Ladislav Navrátil 324, 
341. František Navrátil 190, 933. Miroslav  
Málek 21 bodů. Celkem je klasifikováno 1343  
hráčů.
Po šampionátu v Mostě zastavili svou čin-
nost František Navrátil a  selhání v  utkání 
o bronzovou medaili v družstvech Ladislav 
Navrátil. Po odehrání turnaje Českého po-
háru v Holicích (26.) přerušil také činnost

Jaromír Navrátil 

u  Brna, kde nám nabídli nadměrné 
sportovní využití a  opět i  letos je na obě 
akce velký zájem.
Také na hřišti v době nucené přestávky se 
snažíme ještě pár věcí vylepšit a doufáme, 
že na konci srpna, až začne nová sezóna, 
bude vše, jak má být. 
Na závěr mi dovolte Vám všem popřát 
hodně zdraví, aby se Vám ta nepříjemná 
a  zákeřná nemoc všem vyhnula, abyste 
tak jako já neskončili se zápalem plic 
v  nemocnici, a  do budoucna se potkávali 
jen na samých příjemných akcích.

Pavel Prokop, starosta TJ Sokol Košťany 

FOTBALISTÉ SOKOLA KOŠŤANY PO KORONAVIROVÉ PŘESTÁVCE VYBÍHAJÍ NA TRÁVNÍK

Jaromír Navrátil na Mistrovství Evropy 1992 v  Brně se 
Švédskem.

20. 6. 1992, Paříž-Open Internationale De France. Zleva 
Natalia Biais - mistryně Evropy a prezidentka Francouz-
ké federace, Ladislav Navrátil, Philipp Bonnet, František 
Navrátil, Jaromír Navrátil.

1992, ME SP, Brno. Zleva Jaromír Navrátil, Libor Grabec, 
Evžen Roth, Alice Hanzelínová, Pavel Plešák (ČSFR) a Ja-
cob Lindahl (Švédsko).
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DVĚ SPORTOVNÍ VÝROČÍ

KOŠŤANY V PROUDU ČASU

Koronavirus poznamenal v uplynulém roce 
nejen ekonomiku, ale i společenské, kulturní 
a sportovní dění v naší republice a ve světě. 
Kvůli covidu se nekonala řada významných 
místních, národních a  mezinárodních 
kulturně-společenských a  sportovních 
akcí. V  našem městě se například nemohly 
uskutečnit oslavy 95. výročí základní školy 
ani tradiční Sportovní hry seniorů. Bohužel 
i  do nového roku jsme vstoupili s  otěžemi 
koronavirové krize, která nás sužuje již 
druhým rokem. I  přes nepříznivé okolnosti 
v souvislosti s pandemií život jde dál a my se 
učíme žít s aktuální hrozbou.

V  minulém čísle našeho zpravodaje byly 
dvě krátké připomínky na sportovní výročí, 
které zásadně ovlivnily v  19. a  20. století 
společenskou atmosféru v Košťanech: výročí 
založení Tělocvičné jednoty Sokol a  výročí 
košťanské kopané.

Košťanský Sokol byl založen 5. července 
1896, před 125 lety, a jak v sokolské kronice 
zaznamenal tehdejší kronikář „byl to čin 
opravdového národního uvědomění.“ Dnes 
už to tak nevyzní, ale musíme si připomenout, 
že to bylo v  době útisku českého národa, 
zejména zde v  pohraničí. Významně se na 
založení Sokola podíleli čeští učitelé z matiční 
školy, kteří se velmi záslužně podíleli 
na národní výchově budoucí generace. 
Zejména pak V. B. Hrbek, který se stal prvním 
starostou. Vedle učitelů měli velký podíl 
na aktivní činnosti Sokola členové místní 
odbočky Národní jednoty Severočeské 
a  patronátní jednoty z  českého vnitrozemí 
Jindřichův Hradec, Domažlice, později pak 
Královských Vinohrad, Smíchova a Berouna. 
Činnost Sokola a  jejich uniformy byly často 
trnem v  oku c.k. úřadů a  zdejší německé 
většiny. Veřejná cvičení, společenské 
zábavy a vlastivědné výlety se neobešly bez 
obstrukcí okresního hejtmanství.

Střediskem Sokola a dalších českých spolků 
byl hostinec u  nádraží. Jak spolky rostly, 

ubývaly volné dny pro sokolské aktivity. Proto 
už od roku 1902 se uvažovalo o  postavení 
Národního domu. Finanční prostředky 
se jen těžko sháněly. Spolky odváděly 
do stavebního fondu určitá procenta ze 
zábav a  divadelních představení. Přípravy 
v  pozdějších letech narušila Velká válka. 
V roce 1914 měla jednota už přes sto členů. 
Téměř každý člen byl povolán k  nástupu 
do vojenské služky. Ve válce tři z nich padli, 
šest členů bojovalo v československých legií 
v Rusku nebo na západní frontě.  

Po skončení války se činnost Sokola 
rozběhla – hned v  prvních poválečných 
dnech byl zaznamenán růst o  109 členů. 
Cvičilo se v  hostinci U  Hrušků, na jevišti 
kina Slávie. Uvažovalo se o vybudování sálu 
v hostinci U krále Jiřího z Poděbrad. Až v roce 
1923 byl zakoupen Wernerův statek čp.1 
a později k němu přikoupen část přilehlého 
pozemku. Konečně 26.10.1924 byl položen 
základní kámen. Stavbu sokolovny provedla 
firma Bursík a  Ženíšek. Se stavbou vydatně 
pomáhali i  členové jednoty. Slavnostní 
otevření sokolovny se konalo o  dva roky 
později – 26. července 1926. Velkolepého 
průvodu obcí se zúčastnilo 1000 osob. 
Náklady, na tehdejší dobu i  tak dost 
vysoké, činily téměř 607 tisíc Kč. Výstavbou 
sokolovny košťanský Sokol a Košťany získali 
reprezentativní budovu, jaké nebylo široko 
daleko.

Činnost Sokola opět přerušila válka. Po 
obsazení pohraničí Němci byl majetek 
Sokola a všech českých spolků zkonfiskován. 
Sokolovna přejmenována na Deutsche Haus. 
Čeští obyvatelé byli tvrdě diskriminováni 
– zákaz sportovní činnosti, zákaz volby 
povolání a vyššího vzdělání, zrušení českých 
škol). Po skončení války se činnost Sokola 
obnovila. V  roce 1950 však v  ČSR došlo 
ke sjednocení sportovních organizací – 
v  Košťanech se to týkalo tří organizací – TJ 
Sokol, DTJ a  FK Čechoslovan, které byly 

sloučeny do Tělovýchovné jednoty JISKRA. 
V  červnu roku 1984 došlo z  neznámých 
příčin k  požáru, který budovu úplně zničil. 
Finanční prostředky na znovuvybudování se 
již nenašly.

V  roce 1990 byl košťanský Sokol 
obnoven. U  zrodu košťanského Sokola 
stálo 48 mužů – učitelů, sklářů, horníků, 
živnostníků a  úředníků – Hrbek, bratři 
Burgerové, Sajdlové, Hoffmanové, Stýblové, 
Oliveriusové, Kubálek, Klíma, Kočí, Pejchar, 
Musil, Šimek a  další, později pak Smrčka, 
Vlček, Novák, Holopírek, Waldhauser, 
Melichar, Pufler, Čech, Dědič a další. Jsou to 
jména desítek funkcionářů a  cvičitelů, kteří 
vychovali skvělé sportovce a  vlastence. Na 
jejich jména bychom neměli zapomínat, 
zrovna tak na jména těch, kteří činnost 
Sokola v roce 1990 obnovili – Oldřich Opata, 
Jiří Kopřiva, Jan Tischer, Ester Macháčková, 
Soňa Kopřivová, Růžena Mištová, Jiří Holub 
a  Josef Novotný. Všem funkcionářům, 
cvičitelům a  trenérům, kteří se podíleli na 
činnosti TJ Sokol, při vzpomínce na výročí 
jejího založení, patří náš dík. Je třeba 
připomenout významný podíl sponzorů –  
Vlk, výroba palet Košťany, firma JAPIS, s.r.o., 
Elektro Zela, Rudné doly Sobědruhy, MUS 
Most a  dalších, kteří hlavně v  počátečních 
letech obnovené činnosti pomohli a někteří 
z  nich dosud pomáhají. Nesmíme také 
zapomenout na významnou pomoc 
zastupitelů města, především pak rady. 
Město Košťany v  prvních letech 21. stol. 
převedlo bezúplatně na Sokol pozemky, 
na nichž leží tenisové kurty s  potřebným 
zázemím s  podmínkou, že zde nebude 
provozována komerční činnost. O  tyto 
pozemky přišel v důsledku těžby uhlí, a po 
ukončení těžby SHD předalo MNV.

Sté výročí košťanského fotbalu připadá 
na letošní květen. Český fotbalový klub, 
FK Košťany, vznikl v  roce 1921. “Porodní“ 
překážky – nedostatek finančních 
prostředků, chybějící vlastní hřiště 
a  vybavení – byly rychle překonány vůlí 
hráčů hrát dobrou kopanou. Fotbal našel 
rychle cestu mezi širokou košťanskou 
veřejností a stal se oblíbeným sportem číslo 
jedna, kterým je i dnes.

Krátce po založení se klub přejmenoval 
na AFK UNION a  vedle fotbalu se věnoval 
i lehké atletice. Košťanský fotbal záhy získal 
v  okolí dobrý zvuk a  výkon hráčů strmě 
stoupal. Napomohli k  tomu jednak patroni 
-  pražské kluby SK Čechoslovan Košíře a SK 
Viktorie Žižkov – a  hlavně získání vlastního Momentky ze setkání u příležitosti 15. výročí založení Veterán klubu „Fialoví ďáblové“ 20. června 2010
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hřiště. Klub převzal od košířských fialovou 
klubovou barvu a  název ČECHOSLOVAN. 
S  tímto názvem se v  letech 1932-33 
probojoval do tehdejší nejvyšší soutěže 
Severočeské Radějovy župy. „Fialoví ďábli“, 
jak byli soupeři nazýváni, s hráči, jako bratři 
Dušátkové, Balšánek, Hubr, Bradáč Krajíček, 
Raabe, Seidl, Drábek, Waldhauser, Stýblo 
a další byli rovnocennými partnery mužstev 
Slovan Duchcov, Hvězda Trnovany, Čechie 
Louny či Slávia Karlovy Vary. Tuto slavnou 
éru silně narušila velká hospodářská krize, 
kdy byli hráči nuceni odcházet za prací do 
vnitrozemí. Další ránu zasadil rok 1938 – 
obsazení pohraničí německým vojskem. 
Majetek klubu byl zabaven a  činnost 
zakázána. Nicméně s  blížícím se koncem 
války touha hrát fotbal vedla některé hráče 
a funkcionáře (Tippmann, Sýkora, Holman), 
kteří po obsazení pohraničí neodešli, utvořili 
kolektiv, který se stal základem nového 
poválečného Čechoslovana.

V  roce 1945 se činnost Čechoslovana 
obnovil. Hráče, bratry Schvarcovi, Bradáče, 
Vošmika, Sýkoru, Málka, Holmana, Jelínka, 
později doplnili Košler, bratři Krejčí, Kervicer, 
Stárek, Nevřivý a  Zelenka. Výraznými 
osobnostmi se stali funkcionáři Karel 
Dušátko a Stryhal i ligový rozhodčí Lakota. Do 
kádru přišli i noví osídlenci Melichar, Koucký, 
Hotovec, Virágh, Šnek a Matoušek. Úspěšně 
bylo navázáno na předválečné úspěchy 
a dlouhou dobu hráli v popředí tabulky. Po 
reorganizaci čs. tělovýchovy v roce 1950 klub 
byl sloučen s TJ Sokol a DTJ do tělovýchovné 
jednoty JISKRA KOŠŤANY. Fotbal prožívá 
šťastné období – hraje v  krajských 
soutěžích, které končí rokem 1955, kdy je 
přerušeno odchodem hráčů v  důsledku 
likvidací poloviny obce. V  důsledku těžby 
uhlí je silně narušeno i  hřiště a  zázemí, 
hraje se na hřištích v  okolních obcích. 
V  této „neradostné pětiletce“ košťanský 
fotbal zachraňují obětaví funkcionáři Jan 
Šmíd, Alexandr Köhler a  trenér Šustr. Ze III. 
třídy postupují a  vyhrávají okresní soutěž. 
Roku 1964 se stávají vítězi I. ročníku Poháru 
redakce Směr a  reprezentují teplický okres 
v  mezinárodním zápase v  Dippoldiswalde 
v NDR. O čtyři roky později Jiskra postoupila 
do I.A třídy.

V letech 1968 – 1974 brigádnickou činností 
hráči i  funkcionáři opravují hrací plochu 
a  zázemí. Ve velmi náročných podmínkách 
se bojuje o záchranu v krajských soutěžích. 
Péče je věnována i  výchově nových hráčů: 
Ladislav Navrátil, Václav Krupa, Měchura, 

Šafránek, Novotný, Pleva Olejník, Bílek, Josef 
Abrhám, Pavel Čulík – ti všichni později 
hráli ve vyšších soutěžích. V  prvoligových 
soutěžích pak Bílek, Ota Šídlo, Pokorný, 
František Buček a  Přemysl Bičovský, který 
se stal oporou prvoligových Teplic, Dukly 
Praha a Bohemians Praha i reprezentantem 
ČSSR. 30. června 1974 byl za podpory MNV 
Košťany a  SHD Most otevřen nový stadion 
s  travnatou plochou. I  zde hráči a  trenéři 
odpracovali (dnes nemyslitelné) stovky 
brigádnických hodin. V  roce 1981, kdy 
košťanský fotbal slavil 6o let svého založení, 
postoupili mladí hráči do krajského přeboru 
a  vydrželi tam čtyři roky. Připomeňme si 
jejich jména: L. Navrátil,  Hybša, L. Schnubelt, 
Řezníček, J. Duben, Pavel Čulík, M. Štefko, 
Miroslav Vaňásek.

V  roce 1990 je obnovena činnost Sokola, 
jméno JISKRA je minulostí, ale fotbal 
pokračuje dál s  novým jménem. Zde je 
nutné vyzdvihnout záslužnou práci Josefa 
Frühaufa staršího. Odchody členů negativně 
ovlivnily kvalitu mužstva natolik, že v  roce 
2005 přišel sestup do okresního přeboru. 
Fotbal prožívá generační krizi a  díky dobré 
práci trenéru a  vedoucích družstev čest 
a  bývalou slávu zachraňují mládežnická 
družstva. Zde bychom rádi vyzdvihli Pavla 
Prokopa, který se sportu, mládeži celým 
srdcem obětavě a neúnavně věnuje. V roce 
2010 se umístil mezi nejlepšími trenéry 
teplického okresu. Věříme, že pod takovými 
trenéry vyrostou v Košťanech noví Hubrové, 
Holmanové, Schvarcové, Bílkové, Šídlové 
nebo nový Bičovský. Pokud jsme v  tomto 
příspěvku na některá jména zapomněli, 
nebylo to úmyslně.

Pandemie koronaviru, která v  současné 
době citelně zasahuje do našich životů, 
paralyzovala také svět sportu, jak již v úvodu 
bylo uvedeno. Většina soutěží je pozastavena 
nebo ukončena. Fanoušci si na další utkání, 
turnaje či mistrovství musí chtě nechtě 
počkat. A  nikdo neví, jak dlouho to bude 
trvat. Snad letošní rok by mohl být tím, který 
nám přináší naději ve vztahu k postupnému 
potlačování této infekční nemoci v podobě 
vakcíny, která se nyní úspěšně aplikuje. 
Přejeme si, aby vakcinace byla účinná, 
bezpečná a  dokázala nás přiblížit se k  cíli, 
kdy se budeme moci postupně vrátit k   
našemu životu, věnovat se nejen našim 
profesím, ale i zájmům a zálibám bez obavy, 
že se setkáme s nákazou koronaviru. A také, 
že uvidíme hřiště plně sportujících dětí.

Josef Novotný a František Pelz
Z oslav 115. výročí založení TJ SOKOL Košťany

a 90. výročí košťanské kopané dne 6. 5. 2011
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INZERCENECHTE SE INFORMOVAT 
O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY 
E-MAILEM NEBO SMS

Je to snadné. 

Krok 1

Zaregistrujte se na webové stránce:  
www.cezdistribuce.cz/sluzba

Krok 2

Vyplňte: 

  EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování 
za elektřinu)

 Datum narození zákazníka / IČO 

 E-mail pro potvrzení nastavení služby

Krok 3

Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS. 
Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale 
i ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.

A máte HOTOVO!

O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni  
zdarma, minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.

Váš provozovatel elektrické sítě
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PODĚKOVÁNÍ

V  neděli 7.3.2021 zemřel náš nejbližší člověk, pan  
Petr Schöttner. Pan starosta nám i ve svém volnu vyšel vstříc. 
V  pondělí 8.3.2021 přišla paní Zdenka Fričlová a  s  velkým 
citem zařídila vše potřebné. Říká se, kdo prožil a  zažil, cítí 
s druhými.

s poděkováním, Jiřina Schöttnerová s rodinou

DUBEN
Paliková Anna                         96
Popelková Alexandra             89
Ulahelová Helena                   84
Němcová Jaroslava                80
Frühaufová Jana                     75

KVĚTEN
Seidlová Marie                    91
Peterková Jaroslava           89
Hellusová Olga                    88
Křížová Valerie                    70

ČERVEN
Navrátilová Edita                 83
Tipmannová Alena              81
Palek Vladislav                     70
Neumayer Josef                   70
Kytka Petr                             70
Opata Oldřich                       70
Hnilicová Libuše                   70

NAŠI JUBILANTI 2021

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚDRŽBU SILNIC
Letošní zima nás potěšila i potrápila nečekanými přívaly sně-
hu. A já bych dodatečně ráda poděkovala a pochválila město 
Košťany a  především pak pracovníky technického úseku za 
vzornou údržbu chodníků a okolních vycházkových cest. Byly 
upraveny a přístupny pro všechny, kdo si vyšli užívat zimních 
radovánek a procházek po okolí.
Ráda bych vyzdvihla i  přístup některých občanů, kteří se  
aktivně podíleli na odklízení sněhu a  udržování čistoty  
(na veřejných prostranstvích).
Čistotu, schůdnost a pořádek si chválili i lidé ze širokého okolí, 
kteří město navštívili nebo jím projížděli.                            

 Jarmila Novotná

Po 8:30 - 12:00 13:15 - 16:30

Út 8:30 - 12:00 13:15 - 16:30

St 13:15 - 16:30

8:30 - 12:00 13:15 - 16:30

Pá 8:30 - 12:00 13:15 - 16:30

OBUVNÍK KOŠŤANY

ZA ZMRZLINOU DO STŘELNÉ

Opravna obuvi se nachází na dvoře městského úřadu.

Otevírací doba:

Čerpací stanice „Petrol“ ve Střelné nabízí v letní sezóně možnost 
dát si točenou zmrzlinu, případně párek v rohlíku.


