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všechny nás určitě těší lepšící se situace 

v rámci covidové situace. Vyhráno ještě nemá-

me, ale věřím, že těžký a složitý průběh loňské 

zimy se již nebude opakovat. Věřím také, že 

každý z nás k dané situaci přistupuje zodpo-

vědně, a že si všichni uvědomujeme, že prav-

děpodobně jediná cesta jak z  dané situace 

ven, je očkování. To jestli se necháme očkovat 

je na každém z nás, ale doufám, že rozhodnutí 

se nenechat očkovat je důkladně promyšlené, 

neboť kolektivní imunita společnosti je dána 

pouze vysokou proočkovaností nás všech. 

Děkuji všem, kteří k  dané situaci přistupují 

zodpovědně.

Město začátkem prázdnin začalo s  tak dlou-

ho očekávanou rekonstrukcí „kina“. Ces-

ta byla dlouhá, ale v  současné době práce 

již probíhají na plné obrátky a  příští rok 

v  létě by mělo být hotovo. Celkové nákla-

dy (přes 3 mil. Kč jsme získali dotaci) by 

měly být kolem 10 mil. Kč (snad zvedají-

cí se cena stavebních materiálů to výraz-

ně nezmění), dále bude stát cca 1,5 mil Kč

kompletní vybavení. Věřím, že město si danou 

stavbu již delší dobu zaslouží a  první ples si 

určitě všichni užijí. 

Další akcí je výstavba nové multifunkční učeb-

ny. Práce již také běží naplno a  nově vzniklý 

prostor bude velkou posilou v  rámci počtu 

učeben pro děti na Základní škole. V posled-

ních letech nám počet žáků v  Košťanech na 

Základní škole roste a  začíná být problém 

s prostorem. Nová učebna propojená s exte-

riérem a se skleníky bude zajímavou alternati-

vou v rámci výuky pro naše žáky. Celkové ná-

klady budou přes 3 mil. Kč, městu se podařilo 

získat cca 2 mil. Kč na tuto akci dotaci. 

Další dokončenou akcí koncem června bylo 

„Zajištění bezpečnosti ve městě Košťany“, tak 

se jmenoval projekt, kde město zrealizova-

lo nové chodníky, parkovací stání, přechody 

a  nové autobusové zastávky na Kamenném 

Pahorku. Celá výstavba stála cca 1,7 mil Kč 

a  městu se opět podařilo získat dotaci, a  to 

ve výši cca 1,5 mil. Kč. Celý projekt výrazně 

zvýší bezpečnost při pohybu občanů v oblasti 

okružní křižovatky, a to zejména dětí v rámci 

přestupování mezi autobusovými spoji ve 

dvou směrech Teplice - Košťany/Duchcov. 

Město v  posledních několika dnech fi nišuje 

také s  plynofi kací ve Střelné, dokončuje se 

centrální plynové vytápění dalších bytových 

Slovo starosty...

(pokračování na straně 2)

Město Košťany schválilo smlouvu na zasíťování města optickým kabelem. Síť město bude využívat 

bezplatně, nic za ni neplatíme, budeme mít také zdarma připojené organizace města  (MP, ZŠ, MŠ, 

radnici, SMMK, hasiče). Zasíťování bude město také používat na propojení kamerového sytému, 

tuto službu bude mít město také zdarma. Optický kabel je vedený po stožárech VO.      Tomáš Sváda

V posledních letech jsme si zvykli na suchá léta. Letošní rok je po dlouhých několika letech jiný, 

klimatické změny se týkají všech. V  průběhu léta jsem řešil několik situací, kdy voda z  příva-

lových dešťů z městských pozemků tekla na jiné soukromé pozemky. Pokud se v této situaci 

nacházíte, zavolejte mi, napište mi podnět. V současné době již 3 tyto místa ve Staré Střelné 

řešíme, rádi se přijdeme podívat i k Vám.. Město se k těmto situacím určitě postaví čelem a rádi 

Vám pomůžeme.                                                                                                                               Tomáš Sváda

 Marius Pedersen se rozhodl v rámci zodpovědného přístupu k životnímu prostředí rozhodl po-

stupně vyměnit odpadové nádoby na tříděný odpad. Obtížně recyklovatelné barevné nádoby 

v průběhu příštích let vymění za 100% recyklovatelné černé popelnice, které znáte ze směsného 

komunálního odpadu. Větší nádoby, které znáte ze sídlišť se budou lišit víkem. Větší změna čeká 

majitele rodinných domů. V okamžiku, kdy dožijí duonádoby na plast/papír, budou nahrazeny 

2 samostatnými popelnicemi, které se budou odlišeny barevnými klipy na madlech. 

Více informací naleznete na straně 10.                                                                                       Pavel Vondra

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA MĚSTA

ZASÍŤOVÁNÍ MĚSTA

POVODŇOVÉ STAVY

OBMĚNA NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

MOBILNÍ ROZHLAS FUNGUJE JIŽ VÍCE NEŽ 5 LET
Již více jak 700 z nás má možnost zdarma přijímat důležité informace ze života města, krizo-

vé informace v případě nenadálé události, plánovaných odstávek energií, nebo kulturních po-

zvánek. Celkem jsme za tuto dobu odeslali již téměř 35 000 SMS zpráv. Pokud vám důležité 

informace o chodu města dosud unikají a chtěli byste je dostávat, můžete se zaregistrovat na 

kostany.mobilnirozhlas.cz, případně pomocí papírových formulářů, které jsou dostupné ve 

vstupní hale městského úřadu.                                                                                                       Pavel Vondra
                                                                            



Košťanský zpravodaj - 3/2021strana 2

domů a dojde k odstranění dalších desítek lo-

kálních topenišť. Letošní zima bude pro řadu 

domácností jednodušší z hlediska topení, na 

sídlišti zmizí další hromady dřeva. Věřím, že 

i tato troška přispěje ke zlepšení ovzduší v na-

šem městě a všem nájemníkům usnadní zimní 

topnou sezonu. 

Samozřejmě, že jsme nezaháleli při přípravě 

celé řady nových projektů na letošní pod-

zim a  příští rok. V  současné době probíhá 

výběrové řízení na plynofi kaci dvou byto-

vých domů v Košťanech, a to Mírové náměstí 

č.p. 223 a Hornická č.p. 265. Jsou to další ob-

jekty, které po své plynofi kaci nebudou již vý-

razně znečišťovat své okolí a dopřejí komfort 

svým nájemníkům při zimní topné sezoně.

Druhé výběrové řízení, které v současné době 

najdete na úřední desce, je na rekonstrukci 

komunikací v  Košťanech. Městu se podařilo 

získat dotaci ve výši 3,5 mil. Kč, celá akce by 

měla stát cca 4,5 mil Kč. Předmětem jsou re-

konstrukce silnic v ulicích Zahradní, K zámku, 

Hampuš 3x a Okály – zbývající část. Neumím 

v  současné době říci, zda se rekonstrukce 

stihne ještě letos, ale určitě bude nejpozději 

z jara 2022. 

Ve stádiu hotových projektů a přípravy na rea-

lizaci má město připraveno hned několik akcí, 

které se budou realizovat začátkem příštího 

roku. Jedná se hlavně o další kolo plynofi kace 

ve Střelné, zateplení MŠ Střelná, opravy fasá-

dy na MŠ Košťany,  zateplení několika byto-

vých domů ve Střelné, realizace přechodu pro 

chodce na Teplické ulici u „Klimaxu“, výstavba 

chodníku na sídlišti ve Střelné (poslední část 

chodníku od bytových domů č.p. 163/164 až 

na křižovatku k č.p.175/176). K těmto projek-

tům samozřejmě budeme realizovat celou 

řadu drobných akcí jako např. letos odizolová-

ní MŠ ve Střelné, oprava parkoviště u hřbito-

va, vyhrazené parkování u 3BD (pilotní projekt 

na žádost občanů) atd. 

Město Košťany nezapomnělo ani na kulturní 

akce, situace se zlepšila a proto se město vrací 

k tradičním akcím dle plánovaného kalendá-

ře. Čeká nás tradiční Košťanská pouť. Termín 

akce je od pátku 17.9.  do neděle 19.9. 2021, 

čekají Vás tradiční atrakce, stánky a  bohaté 

občerstvení. Hudební program je také zajiš-

těn, v pátek a v sobotu navečer zahrají dvě vý-

borné kapely a jejich předskokani. Jaké?, více 

informací najdete na další straně zpravodaje, 

kde je také podrobný program včetně časů, 

kdy jednotlivá vystoupení začínají. Ohňostroj 

letos nebude. Vlastně bude, co by to bylo za 

Košťanskou pouť, kdyby sobotní koncert ne-

zakončil ohňostroj. Všechny Vás srdečně zvu, 

těším se na viděnou, jen Vás chci poprosit 

o  dodržování protiepidemických opatření. 

Nepokazme si nadějnou cestu ven z covidové 

situace.

Závěrem mi dovolte nám všem popřát hodně 

zdraví, krásný podzim a rychlý závěr této slo-

žité doby!

Váš starosta Tomáš Sváda.

    Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE KOŠŤANY

Hlídka strážníků obdržela telefonické oznámení 

od pracovnice pošty, že na poštu přišla sedmi-

letá holčička, která se ve městě ztratila. Holčička 

pochází z Prahy a ve městě byla u babičky na ná-

vštěvě. Strážníci tak pomohli děvčátku dostat se 

zpět k její babičce.  

Další rekord při měření rychlosti spáchal řidič 

vozidla BMW, kterému byla naměřena rychlost 

v obci 108 km/h.

Pro jistotu připomínáme, že Teplická ulice v Koš-

ťanech není dálnicí, a  proto se strážníci budou 

nadále měření rychlosti v obcích věnovat.

V  souvislosti s  měřením rychlosti, byl hlídkou 

zastaven řidič, kterému byla naměřena rychlost 

v obci 72 km/h. Byl strážníky požádán k předlo-

žení dokladů potřebných při řízení motorové-

ho vozidla. Řidič doklady nepředložil, protože 

u sebe žádné neměl. Při lustraci řidiče bylo zjiš-

těno, že má vysloven zákaz řízení motorových 

vozidel. Pro podezření ze spáchání trestného 

činu maření úředního rozhodnutí byla na místo 

přivolána hlídka policie, která si řidiče převzala 

k dalšímu šetření.

Strážníci zajišťovali bezpečnostní opatření 

u  třech mateřských školek. Anonym vyhrožoval 

útokem na mateřské školky po nesplnění jeho 

podmínek. Toto opatření probíhalo celorepubli-

kově, jelikož mateřská školka nebyla přesně spe-

cifi kována. Naštěstí se jednalo pouze o výhružky.

Při letních bouřkách řešili strážníci několik ozná-

mení. Ve Střelné spadl obrovský dub na jednu 

zahrádku. V té době se naštěstí nikdo na zahrád-

ce nenacházel. V Hrobu spadl strom do vozovky 

a na dráty elektrického napětí. Tam strážníci na 

místo přivolali hasiče, policii a  po celou dobu 

usměrňovali dopravu. Ve Verneřicích zase jiskřilo 

elektrické vedení. Polovina města byla úplně bez 

proudu. Na místě se již nacházeli hasiči, kteří na 

místo přivolali pracovníky z fi rmy ČEZ.

Všímavý cyklista zavolal strážníkům, že našel 

v  jímce psa, který se nemohl dostat ven. Jed-

nalo se o  fenu, která se zprvu tvářila nedůvěři-

vě. Pak se ale ukázalo, že je to absolutní mazel. 

Jímka nebyla moc hluboká, ale byla plná bahna 

a fena tak neměla šanci vyškrábat se ven. Stráž-

níkům se fenku podařilo vyprostit. Ze začátku se 

nedokázala postavit na zadní nohy, jelikož byla 

prochladlá a v jímce strávila skoro dva dny. Díky 

obětavému panu starostovi z Hrobu, který místo 

nedělního oběda běžel na úřad zjistit majitele 

psa dle čísla na známce, kterou měla na obojku, 

byla fenka ihned předána majiteli a ten přislíbil, 

že ji zajistí veterinární péči. Jsme rádi, že tento 

příběh měl šťastný konec a děkujeme samozřej-

mě i  oznamovatelům, kterým fena nebyla lho-

stejná.

Strážníci usměrňovali dopravu při dopravní ne-

hodě v  Košťanech v  Zátiší, kde řidič dodávky 

srazil jedenáctiletého chlapce, který jel na kole. 

Na místo kromě hasičů, záchranné služby a po-

licie přiletěl také vrtulník. Dopravní nehodu má 

v šetření policie.

Na noční směně si strážníci všimli vozidla, kte-

ré projelo nebezpečně kolem chodců. Proto se 

rozhodli jej následovat. Řidič vozidla začal zniče-

honic zrychlovat. Poté zajel ke krajnici vozovky, 

vystoupil, zahodil klíče od vozidla do popelnice 

a začal před strážníky utíkat. Schoval pod dodáv-

ku a myslel si, že ho strážníci nenajdou. 

Muž byl samozřejmě nalezen a na místo byla při-

volána hlídka PČR. Řidič nadýchal 1,33 promile 

alkoholu v dechu a  lustrací bylo zjištěno, že má 

platný zákaz řízení motorových vozidel. Muž byl 

převezen na služebnu policie k dalšímu šetření.

Městská policie dělala přednášku pro dětičky 

v  mateřské školce v  obci Újezdeček a  také pro 

mladé hasiče z  města Hrob. Strážníci přiblížili 

dětem náplň naší práce, ukázali jim služební vo-

zidla a kompletní výbavu. 

Noční směna strážníků obdržela telefonické 

oznámení, že v  Košťanech došlo k  dopravní 

nehodě, kdy řidič naboural čelně do stromu 

a  z  místa nehody se dal na útěk. Strážníci spo-

lečně s  hlídkou PČR řidiče našli. Nejen že byl 

muž pod vlivem drog a měl platný zákaz řízení 

motorových vozidel, ale ještě ujížděl v kradeném 

automobilu až z Bořislavi. Podle svědka, který ce-

lou událost natáčel, jezdil muž zběsile po městě 

v protisměru i přes kruhový objezd. Celou udá-

lost řeší hlídka státní policie.                                            

                                                            str. Nikola Daňková
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PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY MĚSTA

SENIORSKÁ OBÁLKA
V  dnešním článku bychom Vám rádi představili 

projekt, který se nazývá Seniorská obálka neboli 

I.C.E. karta (In case of Emergency, v překladu Pou-

žít v případě nouze). Tento projekt vytvořili Senioři 

v krajích společně s Ministerstvem práce a sociál-

ních věcí ČR ve spolupráci s  Jihomoravským kra-

jem, se záchrannou službou a dalšími složkami In-

tegrovaného záchranného systému, a to v červnu 

roku 2018, jako výstup kulatého stolu Stárneme ve 

Vítání nových občánků je velmi dlouhou tradicí, 

kterou na delší dobu přerušila covidová pande-

mie. Za dodržení protiepidemických podmínek 

v úterý 22. června 2021, letos poprvé, obřadní síň 

Městského úřadu v  Košťanech hostila ve dvou 

skupinách nově narozená miminka. Město slav-

nostně přivítalo do svých řad 12 nových občán-

ků. Po vystoupení dětí košťanské mateřské školy 

zdraví. A o co se vlastně jedná? Jedná se o tiskopis, 

který je určen zejména lidem seniorského věku, 

obzvláště těch, kteří žijí osamoceně. Do tiskopisu 

senior vyplní údaje o svém zdravotním stavu, lé-

cích, které užívá, zda trpí nějakou alergií či zda byl 

očkován na Covid-19, kontakt na osobu blízkou 

a svého praktického lékaře. Tato karta se umístí na 

dveře lednice či vnitřní strany vchodových dveří. 

Obálka tak poslouží zdravotníkům, policistům či 

a  předání malé kytice maminkám pronesl slav-

nostní řeč starosta města Tomáš Sváda. Po za-

psání do pamětní knihy města byly maminkám 

pro děti předány dárky. „Bylo to příjemné setkání 

a vystoupení děti ze školky bylo velmi roztomilé“, 

řekla po odchodu jedna z maminek.

Těšíme se na setkání s dalšími šťastnými mamin-

kami a tatínky a jejich dítky. Další vítání občánků 

hasičům v případě nutné rychlé pomoci. V našem 

zpravodaji je vložena tato karta k použití, společ-

ně s  návodem na její vyplnění. Přikládáme Vám 

rovněž kapesní verzi, kterou můžete nosit u sebe 

v peněžence. Popřípadě je možnost, si tuto kartu 

vyzvednout i na informační tabuli v budově MěÚ 

Košťany.

Tomáš Sváda, starosta, 

Mgr. Jana Dubranová, MBA

plánujeme podle epidemiologických podmí-

nek ještě do konce letošního roku. Přihlásit se 

můžete již nyní, přihlášku naleznete na strán-

kách města www.kostany.cz nebo přímo na ma-

trice, přihlášku je nutné po vyplnění odevzdat 

na matriku.

Petra Paarová, matrikářka

foto: Mgr. Jana Dubranova, MBA 

Třídní učitelka Mgr. Romana Šlincová ve spolupráci 

s as. pedagoga Adamem Oplem připravili pro žáky 

na rozloučenou s 1. stupněm spoustu překvapení. 

V  rámci 3-denního pobytu v  Praze navštívili 

mnoho historických a  zajímavých míst. Např.: 

historické centrum, Pražský orloj, Karlův most, 

Petřín, Výstaviště Holešovice, Zemědělské 

muzeum Praha, nejznámější zmrzlinárnu Créme 

de la Créme, aj. Tím největším bylo však setkání 

u Lucie Bílé v jejím novém divadle. Moc mile nás 

královna popové scény přivítala a po celou dobu 

návštěvy se nám osobně věnovala. Ukázala nám 

prostory divadla a  zákulisí, ve kterém se bude 

potkávat řada známých osobností. Lucie Bílá nám 

vyprávěla o  svém dětství a  neobyčejném životě. 

Jako první posluchači jsme si poslechli její úplně 

novou píseň a na dosah ruky jsme si také prohlédli 

ocenění Zlatého Slavíka. Naše žákyně Anička 

Rezková zahrála Lucii  na klavír a  my jsme naší 

několikanásobné slavici zazpívali píseň z  jejího 

repertoáru. Lucie Bílá si sedla do hlediště, pozorně 

poslouchala jako v  porotě Talentu. Po zazpívání 

následoval od Lucie stand up ovation a upřímně 

vyjádřená radost nad vystoupením našich dětí.

Moc jsme si vše společně užili, panovala mezi 

námi veselá a přátelská atmosféra. Po prázdninách 

z nás budou žáci  druhého stupně, ale na nevšední 

a  neopakovatelný výlet naší  páté třídy určitě 

nezapomeneme. 

Mgr. Romana Šlincová

PÁŤÁCI ZPÍVALI LUCII BÍLÉ

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Tereza Melenová, Jan Becher, Kateřina Koníčková, 

Tereza Dvořáková, Isabella Dvořáková
Eva Bienertová, Jiří Brázda, David Čuli, Alisa Bertyč,

Rozálie Weickertová, Magdaléna Dupačová, Emma Vitková
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÝCH ŠKOL

Tak jako každý rok , tak i  letos, jsme se dne 

17.6.2021 slavnostně rozloučili s  našimi 

předškoláky.

Z důvodů nepříznivých podmínek se tentokrát 

slavilo na školní zahradě. Den byl naštěstí 

slunečný a děti své vystoupení zvládly úžasně 

a  rodiče je odměnili velkým potleskem. 

Před samotným pasováním na školáky děti 

jednotlivě přednesly báseň a  poté splnily 

úkol od kašpárka . Ten je pak s plnou vážností 

a důstojností pasoval na školáky.

Přejeme všem našim dětem , aby se jim ve 

škole líbilo, dařilo a  aby si zde našly spoustu 

nových kamarádů. Budeme na vás vzpomínat 

a držet vám palce.  

Irena Šustrová , ředitelka MŠ Motýlek

V  červnu jsme se slavnostně rozloučili 

s budoucími školáky.

Vzhledem k  pokračujícím opatřením 

spojených s  Covidem – 19 proběhlo roz-

loučení s  dětmi bez přítomnosti rodičů 

a blízkých. Pro děti na školní zahradě byla 

připravena hra Putování za pohádkou. Na 

jednotlivých stanovištích děti plnily úkoly, 

které byly motivovány jednotlivými po-

hádkami, s  nimiž se seznamovaly během 

celého školního roku. Závěrem byly děti 

ošerpovány, dostaly knihu a drobné dáreč-

ky. Domů si odnesly též svou pohádkovou 

knížku, která vznikala po celou dobu škol-

ního roku.

 Václava Hrůnková, učitelka MŠ Košťany

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOŠŤANY
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V sobotu 17. července 2021 se v Havlovicích 

u Domažlic konal 29. ročník Čerchov Cupu 

a 19. ročník Peňarol Cupu, společný turnaj 

ve futsalu FIFA (v minulosti malá kopaná). 

V  tradičně bezchybně pořádané soutěži 

domažlickým Karlem Strádalem startovala 

po jedenácti měsíční kovidové stopce 

také košťanská Louka. Turnaj byl vypsán 

pro hráče U40+. Po odehrání závěrečného 

utkání následovala průtrž mračen, která  

bohužel narušila závěrečný ceremoniál.

FC LOUKA KOŠŤANY  – NOTOR CLUB NOVÝ 

KRAMOLÍN  3:4 (1:3). Branky: Hegr, Glöckner, 

Smutný.

Dne 8. února 2021 oslavil své 50. narozeniny 

Jindřich ŠMÍD. Za oddíl odehrál v  sálovém 

a malém fotbale devět   utkání, vstřelil pět 

branek a na jednu branku asistoval. Debuto-

val 18. února 1995 v sálovém fotbale v hale ZŠ 

Pešatova v Duchcově „O kovářskou podko-

vu“ v utkání Louka-Batlík Osek 0:0 (4.místo).

FC LOUKA KOŠŤANY – FC PEJSEK PRAHA  8:0 

(2:0). Branky: Glöckner 3, Smutný 2, Filip, 

Kopta, Navrátil. 

FC LOUKA KOŠŤANY – AC PALOUČEK PRAHA  

6:0 (4:0). Branky: Glöckner 3, Kopta 2, Smutný.              

FC LOUKA KOŠŤANY  – RSC ČERCHOV 

DOMAŽLICE  1:1 (0:1). Branka: Smutný.

Pořadí:

Nejlepší střelec: Tomáš Glöckner – 7 branek.

FC Louka Košťany: Pavel Zahradník-Petr Hegr, 

Petr Smutný, Antonín Filip, Tomáš Glöckner, 

Vojtěch Kopta, Ladislav Navrátil.

S pozdravem Ladislav Navrátil.                                                                                                            

Hráč sálového fotbalu Minim Kent Duchcov, 

fotbalista FK Duchcov a TJ Oldřichov.

Dne 3. září 2021 oslaví své 55. narozeniny  

Pavel DOUBEK. Za košťanskou Louku ode-

hrál 12 utkání, vstřelil čtyři     branky a na 

tři branky asistoval. Debutoval 25. března 

1990 v  přátelském utkání v  malém fot-

bale na hřišti v  SABu v  utkání Louka-FK 

Nůžky Drahkov 2:1. Fotbalista Jiskry Koš-

ťany a hráč ledního hokeje Stadion Teplice 

a HC Rakovník.

Oslavencům přeje vše nejlepší FC Louka 

Košťany.

Ladislav Navrátil

29. ČERCHOV CUP

ŽIVOTNÍ JUBILEA HRÁČŮ FC LOUKA KOŠŤANY 

SPORT A VOLNÝ ČAS

1. RSC Čerchov Domažlice 3 1 0 17 :  2 10

2. Notor Club Nový Kramolín 3 0 1 11 : 14 9  

3. FC Louka Košťany 2 1 1 18 :   5 7

4. AC Palouček Praha 1 0 3 3  :  13 3

5. FC Pejsek Praha 0 0 4 2  :   17 0

Dne 7.srpna 2021 pořádala košťanská Louka 

28. ročník turnaje v  malé kopané FLUOKOV 

CUP. Před výkopem prvního utkání byla drže-

na minuta ticha k uctění památky rozhodčího 

fotbalu a  sálové kopané Miloše WEISSERA, 

který v  soutěžích Louky odpískal 209 utkání 

a  hráčů, našich kamarádů, kteří v  Louce hos-

tovali – Michaela HASLINGERA, který v  Lou-

ce hostoval v  roce 1989 a  Richarda „Cikána“ 

KRIPPNERA, který v týmu hostoval v roce 1993. 

Soutěž byla také věnována k nedožitým srpno-

vým 55.narozeninám zakládajícího člena Louky 

Petra „Šošona“ ČOČKA, nedožitým 70.narozeni-

nám Helmuta MACHA a  prvního výročí úmrtí 

dalšího zakládajícího člena oddílu Vladimíra 

„Lenina“ LOSTIKA.

Smuteční výkop provedl předseda oddílu a sta-

rosta Sokola Pavel Prokop, jemuž patří podě-

kování za přípravu hrací plochy. Poděkování 

zasloužení zástupci sponzora Ivan Jech s cho-

tí a  Alena Aksamitová z  Fluokovu s.r.o., arbitři 

soutěže Vojtěch Kopta s Tomášem Glöcknerem, 

týmu Bomby k  tyči za rozdělení svého týmu 

jako náhradu za tým loňského vítěze Fluokov 

Sobědruhy, který svou účast skrečoval dva dny 

před turnajem z nedostatku hráčů a děvčatům 

z fotbalového kiosku, která se postarala o pitný 

režim a žaludky hráčů a diváků.  Z výsledků:

FC LOUKA KOŠŤANY  – MLÁTIČKY TEPLICE  2:0 (2:0). 

Branky: Smutný, B.Vondrášek.

BOMBY K TYČI KOŠŤANY – KOBRA ŘEHLOVICE 0:7 (0:4). 

Branky: Kerner 3,Kolář 2,M.Tvrdík 2.

FC LOUKA KOŠŤANY  – LEVOU ZADNÍ KOŠŤANY 0:0.

MLÁTIČKY TEPLICE – BOMBY K TYČI KOŠŤANY  6:0 (2:0). 

Branky: J. Nykodým st. 2, Kurjak 2, vlastní J.Černý, 

Mach.

KOBRA ŘEHLOVICE – LEVOU ZADNÍ KOŠŤANY  2:1 (1:0). 

Branky: M. Tvrdík, Kerner – P. Vondrášek.

FC LOUKA KOŠŤANY  – BOMBY K  TYČI KOŠŤANY  4:2 

(4:0). Branky: Orlt 2, Benedikt, Kopřiva – J.Černý, 

Š. Drška

MLÁTIČKY TEPLICE – KOBRA ŘEHLOVICE  2:3 (2:0). 

Branky: Kudráč 2 – Kerner, Kolář, Šmíd.

BOMBY K TYČI KOŠŤANY – LEVOU ZADNÍ KOŠŤANY  3:2 

(1:0). Branky: J. Černý 2, Vaňásek ml. – Koutný, P. Von-

drášek. Za stavu 1:0 nedal penaltu Fikerle.

FC LOUKA KOŠŤANY  – KOBRA ŘEHLOVICE  2:1 (1:0). 

Branky: Kopřiva 2 – M. Tvrdík.

MLÁTIČKY TEPLICE – LEVOU ZADNÍ KOŠŤANY  1:2 

(0:1). Branky: Nečeporuk – Zavrtal, P .Vondrášek.

Pořadí:

28. FLUOKOV CUP

1. FC Louka Košťany 3 1 0 8:3 10

2. Kobra Řehlovice 3 0 1 13:5 9

3. Levou zadní Košťany 1 1 2 5:6 4

4. Mlátičky Teplice 1 0 3 9:7 3

5. Bomby k tyči Košťany 1 0 3 5:19 3

Nejlepší střelec: Matěj KERNER (Kobra Řehlovi-

ce) – 5 branek.

Ladislav Navrátil
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LK SLOVAN KOŠŤANY

CHODNÍKY NA KAMENNÉM PAHORKU DOKONČENY

Město Košťany v  srpnu letošního roku 

dokončilo výstavbu a  opravu chodníků 

na Kamenném pahorku. V rámci projektu 

zaměřeného na zajištění bezpečnosti 

dopravy ve městě Košťany byly upraveny 

chodníky od kruhového objezdu 

směrem na obec Oldřichov a  došlo 

k  rekonstrukci chodníku mezi SAB 

a Kamenným pahorkem. V rámci projektu 

spolufi nancovaného Evropskou unií byly 

zároveň vybudovány nové zastřešené 

zastávky linky 488 na Kamenném pahorku. 

Všechny chodníky jsou nyní bezbariérově 

přístupné.

Martina Erbová,

Pavel Vondra
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HASIČI

POZVÁNKA MLADÍ HASIČI OPĚT ZÁVODÍ

NÁBOR

I  začátek letošního rok byl výrazně omezen kvůli 
epidemii koronaviru, a  tak jsme s  prvním tréninkem 
začali až 10.května. Omezení výrazně přispělo k rušení 
většiny soutěží, a tak nás v závěru sezony 2020/2021 
čekaly pouze dvě.
Do okresního kola jsme přihlásili jedno družstvo 
starších a jednoho dorostence v kategorii jednotlivců. 
Z  původních 6 disciplín se nakonec běželi pouze 
4. Na trénování jsme měli 14 dní a stihli jsme si ukázat 
3 z  těchto 4 disciplín. Ne každý ale měl možnost na 
tréninku být, a tak konečná sestava na závodech byla 
v podstatě zkušební.
První disciplínou byla štafeta CTIF, ve které jsme se 
umístili na 3. Místě s časem 108,83s. Další disciplínou 
byla štafeta 4x60m, kde jsme s  časem 76,03s jsme 
obsadili opět 3. místo. Třetí disciplínou v  pořadí 
byla opět štafeta, ale tentokrát dvojic. První štafeta 
ukončila svůj pokus s časem 77,76s, druhá  neplatným 
pokusem. Poslední disciplínou byl požární útok, který 
jsme opět obsadili 3. místo. S  výsledným časem 66, 
01s. V celkovém součtu všech disciplín jsme obsadili 
krásné třetí místo.
Závěr dne pak patřil dorostu – jednotlivcům, kteří si 
nejprve napsali test z  požární ochrany a  následně 
běželi běh na 100m s  překážkami. V  kategorii 
středního dorostu byli přihlášení 2 chlapci a 2 dívky. 
Zde jsme měli jednoho zástupce u  chlapců, který se 
umístil na 2. místě. 
Následně nás čekala domácí soutěž, které den 
předtím předcházelo se slavnostní předávání nového 
automobilu Ford Transit a  přesunutá hasičská 
Floriánská zábava. 
Do soutěže v  domácím prostředí jsme přihlásili 
družstvo mladších a  družstvo starších. Celkově bylo 
přihlášeno 15 týmů ve 3 kategoriích – 4x přípravka, 4x 
mladší a 7x starší. V nabité konkurenci se nakonec naše 
družstvo starších umístilo na 4. místě s  neplatným 
pokusem a  družstvo mladších na 4. místě s  časem 
28,16s. 
V  sobotu 4.9. jsme vyrazili s  dětmi do Hostomic 
na první soutěž v  nové sezoně. Pro závodníky byla 
připravena štafeta 4x60m a požární útok. Do soutěže 
jsme přihlásili jedno družstvo starších a  jedno 
družstvo mladších. Nejprve byla na pořadu dne 
štafeta 4x60m, kde mladší obsadili 4.místo s  časem 
73,35s a  starší 3. Místo s  časem 59,35s. Následoval 
požární útok. Zde se mladší s časem 29,73s umístili na 
6. místě a starší s časem 47,13s na 3. místě. V celkovém 
součtu obou disciplín pak mladší odvážejí 5. místo 
a  starší 3. místo. Celkem bylo 9 mladších týmů 
a 3 starší týmy.
Druhá soutěž mladých hasičů nás čekala hned v neděli 
5.9., kdy jsme vyrazili do Štrbic. Tam na nás čekal 
souboj týmů o nejlepší požární útok. My jsme přihlásili 
družstvo starších a mladších do kategorie společného 
stroje, kde bylo přihlášeno celkem 10 týmů v kategorii 
mladších a  7 týmů v  kategorii starších. Po menším 
zaváhání se naši mladší umístili na 7. místě s  časem 
31,10s a starší na 7. místě s časem 45,95s.

                                                        Jan Šaršoun
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SRPEN

Tipmann Lubomír                             85

Suková Helena                             82

Redlichová Alžběta                       82

Fričlová Veronika                               82

Šebková Anna                    82

Kanalasová Helena           81

Zícha Zdeněk                      81

Egrt Zdeněk                        81

Jungvirt Václav                  80

Riedererová Anna             80

Junová Waltraud               80

Mark Kurt                           75
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Gratulujeme k významnému 
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INZERCE

ČERVENEC

Hufová Anna                           89

Haas Jindřich                               86

Nikodým Oldřich                                 81

Forková Libuše                       80

Pařízková Anna                                       80

ZÁŘÍ

Zahelová Anna                                    85

Rudolfová Marie                              82

Wisteinová Eva                    75

Schneiderová Věra                               75

Červený Václav                                        75

Pokorný Miroslav                                  70

NAŠI JUBILANTI 2021

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

PODĚKOVÁNÍ

Za uskutečnění oslav 100.let českého fotbalu v  Košťanech 

a 125.let košťanského Sokola které se konaly v průběhu dvou 

víkendů ve dnech 5.-6. a 12.-13.června 2021 zaslouží poděko-

vání za uspořádání soutěží od přípravek až po utkání dospělých 

fotbalistů a organizaci setkání někdejších hráčů a funkcionářů 

starosta Sokola a  předseda fotbalového oddílu Pavel Prokop 

a výroční nástěnky historik František Pelz.   

 Ladislav Navrátil

Městská nemocnice v  Duchcově vyjadřuje upřímné poděkování 

paní Štíchové z  Košťan za věcné dary - vozík a  chodítko. Bude 

využito tam, kde jich bude nejvíce potřeba.

Jaroslav Míč, ředitel

Dne 19.8. uběhlo deset let. kdy nás  
opustila maminka a babička
paní  Božena Ucharová
Vzpomínají děti a vnoučata

VZPOMÍNKA

pomínají děti a vnouča
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30. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ ODDÍLU STOLNÍHO HOKEJE


