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když jsem před rokem psal o  nejpodivnějším roce 
2020 za posledních několik desítek let, nikdo z nás ne-
tušil, že by konec toho letošního roku mohl být stejný 
nebo snad ještě horší, podivnější. Stalo se. Je ovšem 
potřeba neustále hledět do budoucna se vztyčenou 
hlavou a snažit se přispět svým zodpovědným přístu-
pem ke zlepšení situace. Myslet si, že moje práva jsou 
nadevše, je velká mýlka. Je potřeba být pokorný, pře-
mýšlet o dané situaci i s ohledem na ty druhé, nesna-
žit se být za každou cenu odborníkem na očkování, 
covid a vše s tím spojené. Popřemýšlejme, proč naše 
generace už neměla třeba dětskou obrnu a další děsi-
vé nemoci. Byla to statečnost našich rodičů a prarodi-
čů nechat nás děti očkovat. Dokonce i tenkrát vakcína 
začínala. Názor, že budeme používat pouze vakcíny, 
které budou používány v praxi alespoň 20, 30 let, je 
úsměvný. Dovolte mi, abych Vás požádal o  mimo-
řádně citlivý přístup k  této nesmírně složité situaci.  
Věřím, že bez očkování to s vysokou pravděpodob-
ností nezvládneme a  kolektivní imunita nebude 
fungovat, neochrání ty nejzranitelnější. Kdo jsou 
ti nejzranitelnější? To zjistíme bohužel každý sám 
až v  nemocnici. Jeden z  lékařů tento stav přirovnal  
k  válečnému konfliktu. Ptal se, jaký je rozdíl mezi  
utéci z fronty-nepomoct společnosti nebo nenechat 
se očkovat-nepomoct společnosti. Konstatoval, že 
rozdíl není žádný, v  obou případech máme plné  
nemocnice a umírají desítky tisíc lidí kolem nás.
Očkování je dobrovolné, je na každém z nás, zda se 
naočkovat nechá. Věřím, že z  fronty bychom také 
neutíkali. Chci Vás požádat, zvažte to, nechte se 
očkovat. Děkuji. Děkuji Vám, co se očkovat půjdou, 
i těm co se očkovali za Vaši statečnost! Vážím si toho!
Město přes všechny nepříjemnosti a komplikace celý 
rok pokračovalo v  opravách, investicích a  výstavbě 
v  našem městě. Dokončila se kanalizace ve Střelné, 
realizují se nové komunikace (Na Hampuši, ulice Za-
hradní, K Zámku, na Kamenném Pahorku), proběhla 
plynofikace bytových domů v  Košťanech (Hornic-
ká, Mírové nám.) a  také na sídlišti ve Střelné. Dále 

Slovo starosty...

(pokračování na straně 2)

Vážení přispěvatelé, čtenáři,
rok 2021 se nachýlil ke svému konci a společně 
s  ním držíte v  ruce i  poslední číslo letošního 
zpravodaje. V prosincovém čísle na vás obvykle 
čeká pozvánka na vánoční trhy, na kterých se 
máme všichni možnost před Vánoci zastavit 
a  přátelsky poklábosit. Letos, obdobně jako  
v loňském roce pozvánku ve zpravodaji nena-
leznete.
Letošní poslední vydání je přesto opatrným 
poslem lepších zpráv. Už z jara se postupně 
rozjela prezenční výuka ve školách a  menší 
i větší děti si mohly užívat zájmových útvarů, 
sportovních aktivit i zajímavých výletů a akcí. 

V úterý 19. října 2021 byla vysazena na zahradě 
košťanské mateřské školy v Husově ulici dceři-
ná hrušeň Památné Lidické hrušně. Slavnost-
ního aktu se zúčastnili pan Antonín Nešpor, 
předseda Občanského spolku Lidice, s  paní 
Pavlou Nešporovou, starosta města Tomáš 
Sváda, místostarosta Zbyněk Král, děti, žáci 
a  pedagogičtí pracovníci MŠ Košťany, Husova 
ulice, košťanské základní školy a další obyvate-
lé města. Historii lidické hrušně dětem a učite-

Ožil spolkový život a  díky dobrovolnictví  
některých našich spoluobčanů si můžeme 
na jaře jít zahrát na zrekonstruované kurty za  
Sebatexem, případně si přes zbrusu novou 
lávku v Rakouských domech vyjít na procház-
ku se svými čtyřnohými přáteli. 
Vážení přispěvatelé, děkuji vám moc za vaši 
práci pro město a jeho občany. A děkuji také 
za to, že se o tuto práci dělíte se čtenáři zpra-
vodaje. Přeji vám příjemné a hlavně ve zdraví 
prožité vánoční svátky a aby rok 2022 byl klid-
nějším a v našich možnostech svobodnějším, 
než rok končící.
Za redakční radu zpravodaje,

Mgr. Pavel Vondra

lům představil pan Antonín Nešpor, syn Anny  
Nešporové, jedné z  lidických žen, kterým 
se podařilo přežít jak masakr v  Lidicích, tak  
i pobyt v koncentračním táboře Ravensbrück. 
Do osudu Lidic zasáhli v  roce 1942 němečtí 
okupanti a zejména události spojené s atentá-
tem na Reinharda Heydricha. Přestože Lidice 
neměly s tímto činem nic společného, gestapo 
si našlo záminku k  pomstě. Nacisté povraždili 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021 VE ZPRAVODAJI

LIDICKÁ HRUŠEŇ POROSTE I V KOŠŤANECH

(pokračování na straně 2)
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U  další dopravní nehody na silnici I/27 ve 
Střelné strážníci usměrňovali dopravu. Tato 
nehoda se naštěstí obešla bez vážného zra-
nění.

Hlídka MP Košťany obdržela telefonické 
oznámení od paní z Teplic, která uvedla, že 

také probíhá rekonstrukce plynové kotelny Husova  
č.p. 320, výstavba nové moderní učebny na Základní 
škole, a to na jejím dvoře. Rekonstrukce bývalého kina je 
také v plném proudu-koncem léta by mělo být hotovo. 
Celkové náklady na tyto akce byly/jsou přes 30 mil. Kč. 
Městu se na většinu akcí podařilo získat dotaci.
Na příští rok město připravilo, připravuje celou řadu 
nových projektů. V  létě konečně proběhne rekon-
strukce celé „Nerudovky“, chodníky, asfaltový povrch 
a  samozřejmě této akci bude předcházet výstavba 
nové komunikace do areálu Heva, aby mohlo dojít 
k  odklonění kamionové dopravy z  centra Košťan. 
Dalšími projekty, které budou probíhat v Košťanech 
jsou dokončení rekonstrukce komunikace a  obrub 
v „Okálech“, proběhne plynofikace-centrální vytápě-
ní bytových domů na Kamenném Pahorku č.p. 334  
a č.p. 336, dále v ulici Školní č.p. 358, 359, rekonstruk-
ce fasády v MŠ Košťany.
Pro Střelnou máme tradičně také připravenou celou 
řadu projektů. Proběhne celková rekonstrukce fasá-
dy - zateplení pláště MŠ Střelná včetně rekonstrukce 
její kotelny. Do bytového fondu na sídlišti ve Střelné 
máme také připravenou celou řadu projektů.  Jedná 
se zejména o zateplení bytových domů Sídliště  
č.p. 214-215 dále, bytových domů č.p. 212-213, re-
konstrukce kotelny č.p. 217, rekonstrukce střech byto-
vých domů 191-194, 206-208. Nezapomněli jsme ani 
na dokončení poslední části chodníků, které propojí 
horní a spodní část sídliště, a to mezi bytovými domy 
č.p.164-175, zimní pohyb v  tomto úseku je dost  
nebezpečný. V  rámci celého roku budou také probí-
hat rekonstrukce jednotlivých bytů, elektroinstalací 
ve společných prostorách a celá řada meších projektů.
Město také dál pokračuje v přípravách v  rámci pro-
jektu na sportovní areál na bývalém škvárovém hřišti, 
a také začaly zjišťovací-projekční práce na nové velké 
tělocvičně u ZŠ v Košťanech.  Na jaře také proběhne 
rekonstrukce veřejného osvětlení, městu se podařilo 
získat dotaci ve výši téměř 2 mil. Kč. Samozřejmě, že 
k těmto velkým akcím má město připravenou celou 
řadu drobných projektů, jako např. nový přechod 
u  Klimaxu, rekonstrukce chodníků Mírové nám./
Hornická ulice, rozšíření parkovacích stání, výsadba 
stromů atd.
Děkuji všem, kteří nám vyjadřujete podporu, všem, 
kteří nás kontaktuje a přinášíte nápady, kde se dá co 
vylepšit. Vážíme si toho.  Občas nerozumím (a asi si na 
to nikdy nezvyknu) věčným stěžovatelům, kteří pořád 
jak stará „Kelišová“ chodí a  šíří negativní atmosféru 
s tím, jak ve Střelné už roky nic neděláme a je nás po-
třeba vyměnit. Nad tím je potřeba s lehkým úsměvem 
snad jen kroutit nevěřícně hlavou.  Za poslední roky si 
už určitě každý musel všimnout, že město Košťany se 
výrazně změnilo k lepšímu, za to jak vypadá, se nemu-
síme stydět.  Pořád častěji se setkávám s lidmi, kteří 
by chtěli mít i jejich města čistá, upravená, mít nové 
silnice, chodníky jako máme u nás.
Závěrem mi dovolte se Vám omluvit, že město pod 
tíhou covidových opatření a vzhledem k mimořádně 
se horšící situaci nebude pořádat tradiční Košťanské 
vánoční trhy. Moc mne to mrzí, je to takové moje dítě 
a hrozně rád bych se s Vámi potkal a podal Vám šálek 
voňavého svařáku. Situace je ale vážná, věřím, že to 
všichni pochopíte. Děkuji.
Zdraví a  klid v  rodinném kruhu jsou jednou 
z nejdůležitější věcí v životě, v období vánoc to platí 
dvojnásob. Dovolte mi, Vám popřát klidné a šťastné 
Vánoce, pevné zdraví, klid rodinného kruhu, vašim 
dětem bohatého ježíška a  nám dospělým pevnou 
víru v  lepší rok 2022. Víra a  pracovitost dokázala 
lidstvo vždy posunout dál. Věřím, že i  tentokrát to 
společně zvládneme. 

Šťastné Vánoce i rok 2022 Vám přeje 
Tomáš Sváda, starosta

    Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE KOŠŤANY
Chtěli bychom upozornit všechny řidiče, kteří 
vozí do školy v Košťanech své děti, že v ulicích 
Hornická, Školní, Nerudova a  Husova platí 
všude přednost zprava. Spousta řidičů si stále 
myslí, že je na hlavní silnici. Tento přestupek 
mohou strážníci řešit pokutou příkazem na 
místě, která je do výše 2500,- Kč, 4 body a při 
opakování přestupku hrozí řidiči zákaz řízení 
motorových vozidel na 1-6 měsíců. Dále upo-
zorňujeme, že v celé zóně je upravena maxi-
mální povolená rychlost na 30 km/h.

Při denní směně si strážníci všimli projíždějí-
cího vozidla ve Staré Střelné, jehož řidič má 
vysloven zákaz řízení motorových vozidel. 
Strážníci toto vozidlo zastavili a vyzvali řidi-
če, aby setrval na místě do příjezdu státní 
policie. Muž je tak podezřelý ze spáchání 
trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a  hrozí mu odnětí svobody až 
na dvě léta a peněžitý trest.

Strážníci asistovali při těžké dopravní ne-
hodě na silnici I/27 ve Střelné u benzíno-
vé stanice. Střetl se zde osobní automobil 
s motocyklem. Dva lidé utrpěli těžká zra-
nění a jedna osoba byla zraněna lehce. Na 
místo přiletěl pro zraněné osoby i vrtulník 
záchranné služby. Silnice byla po celou 
dobu šetření uzavřena. 

celkem 340 lidických občanů, z toho 192 mužů, 
60 žen a 88 dětí. Vesnice byla vypálena a srov-
nána se zemí. Kácely se také stromy. Tedy až na 
jeden jediný, šlo o hrušeň. Lidická hrušeň, která 
v roce 1942 přežila vyhlazení Lidic, se tak stala 
němým svědkem tragických událostí. Hrušeň 
obecnou, odrůdou „Pařížanka“, vysadila paní 
Anna Peková s  obecním strážníkem, panem 
Vandrdlem, v roce 1941 spolu s dalšími dvěma 
stromky vedle mostku u obecní studny. Při ná-
sledném srovnání obce se zemí jako šťastnou 
shodou okolností unikla zkáze. Při odstřelu kos-
tela zlomila tlaková vlna stromku korunu tak, 
že jej demoliční četa pokládala za mrtvý strom. 
Hrušeň přežila, ale poškození je na kmeni pa-
trné dodnes. Lidická hrušeň je od roku 2007 
památným stromem. Je živým symbolem zni-
čení a zmrtvýchvstání Lidic. Hrušeň, respektive 
její štěp, v pořadí již 33., nyní bude připomínat 
zmíněné historické události také dětem zdejší 
MŠ, žákům základní školy a  obyvatelům na-

šeho města. Jak připomněl ve své úvodní řeči 
starosta města Tomáš Sváda: „Jsme vděčni za 
příležitost zúčastnit se této akce. Znovu v nás 
utvrzuje myšlenku, jak důležité je připomínat si 
uplynulé historické události a poučit se z nich, 
aby se taková tragédie již nikdy neopakovala.“ 
Po slavnostním aktu si hosté z  Lidic prohléd-
li naši základní školu, kde v  tělocvičně pan  
Antonín Nešpor pobesedoval s dětmi. Vyprávěl 
jim jak došlo k tragédii Lidic, o tom, o čem vždy 
vyprávěla jeho maminka a jak to bylo se členy 
rodiny Horáků. Na závěr obdaroval děti obráz-
ky Památné Lidické hrušně. Po té se v doprovo-
du starosty města Tomáše Svády, ředitele školy 
Milana Sanitrika a Pavla Vrculy vypravili k lovec-
kému zámečku k „Lidickému kříži“. Lidičtí zde 
nejsou poprvé. Poprvé se zde stavěli cestou 
z  odhalení pomníku na Cínovci, věnovanému 
Lidickým ženám, které tady dne 1. června 1945 
přešly hranice do osvobozené vlasti.

František Pšelz
foto: Štěpánka Novotná
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Musíme se pochlubit, že náš kolega Martin 
se zúčastnil mistrovství republiky v mrtvém 
tahu GPC na Vsetínsku a  podařilo se mu 
zvednout činku o  hmotnosti 360 kg. Tím 
vyhrál kategorii mužů do 125 kg a zapsal si 
nový národní rekord. Tímto si Martin vybo-
joval svůj již 14. titul mistra republiky v silo-
vých disciplínách a my mu moc gratulujeme.

Na závěr, jelikož se blíží nejkrásnější svátky 
roku, bychom Vám v tomto hektickém a zá-
roveň nelehkém období chtěli popřát krásné 
 Vánoce a pevné zdraví.                        

 str. Nikola Daňková

stávky odcizil. Na místě byl vyřešen vyso-
kou pokutou a  cedule byly vráceny zpět 
Českým drahám.

Při běžné hlídkové činnosti si strážníci všim-
li posprejovaného bývalého kina v  Koš-
ťanech. Neznámí vandalové posprejovali 
celou boční část včetně zídky a kontejneru. 
Jelikož se jednalo o trestný čin, byla na mís-
to přivolána hlídka Policie České republiky, 
která incident vyšetřuje.

Strážníci prováděli běžnou hlídkovou čin-
nost v Košťanech, když si všimli podezřelé 
osoby, která sedí v  areálu restaurace So-
kolovna. Strážníci se rozhodli tuto osobu 
zkontrolovat, proto muže vyzvali k předlo-
žení dokladů. Muž u  sebe žádné doklady 
neměl a tvrdil, že doklady ztratil. Muž hlíd-
ce sdělil své osobní údaje a  lustrací bylo 
zjištěno, že se jedná o „nebezpečnou“ oso-
bu v celostátním pátrání ruské národnosti. 
Strážníci muže následně odvezli na obvod-
ní oddělení policie ČR Dubí.

má v  Košťanech známého, kterému den 
předtím nebylo dobře a nemůže se mu do-
volat. Jednalo se o staršího pána, a tak měla 
strach, jestli se mu něco nestalo. Strážníci 
proto okamžitě vyjeli do jeho bydliště. 
Z bytu se nikdo neozýval. Muž byl nakonec 
nalezen na jeho zahradě živ a zdráv.

Okolo šesté hodiny ranní obdržela hlíd-
ka telefonické oznámení, že se na silnici 
v Újezdečku pohybuje kůň, který jde vidět 
až na poslední chvíli, jelikož byla ještě tma. 
Aby nedošlo k  dopravní nehodě, vyrazili 
strážníci ihned na místo. Kůň s nimi hezky 
spolupracoval. Byl odveden zpět k  ohra-
dám a předán majiteli.

Strážníci obdrželi telefonické oznámení od 
výpravčího z Teplic, že nějaký mladík kra-
de na novém vlakovém nádraží v Jeníkově 
plastové cedule s nápisem “Zákaz kouření“. 
Po příjezdu na místo se na zastávce nachá-
zel mladý muž, který odpovídal popisu. 
Mladík se ke krádeži přiznal. Z tašky vydal 
strážníkům tři cedule, které z  vlakové za-

VÝZVA PŘISPĚVATELŮM

APLIKACE MOBILNÍHO ROZHLASU 

VÝZVA MAMINKÁM KE SLAVNOSTNÍMU VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

NECHTE SI ZASÍLAT ZPRAVODAJ EMAILEM
Chcete dostávat elektronickou podobu zpravodaje do emailu? Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu. Pošleme vám 
zpravodaj v okamžiku, kdy bude připraven. Registrační formulář naleznete na adrese: https://www.kostany.cz/kostansky-zpravodaj/. 
Na této adrese najdete také archiv vydání od roku 2009.                                                                                                                                Pavel Vondra

Pořádáte sportovní, kulturní, nebo jiné společenské akce pro děti, seniory, občany města? Vedete kroužek, či jinou zájmovou 
činnost? Napište nám email na k.zpravodaj@gmail.com, případně doneste ručně psaný příspěvek do data uzávěrky do sekretariátu 
městského úřadu. Váš příspěvek velmi rádi zveřejníme. V případě, že se jedná o pozvánku na akci, kterou nelze z časových důvodů 
zveřejnit ve zpravodaji, pomůžeme vám s  propagací minimálně na facebookové stránce města https://www.facebook.com/
kostanymesto.
V průběhu měsíce ledna budeme společně s kulturní komisí města vytvářet program košťanských akcí na rok 2021 a společně s tím 
i plán vydání jednotlivých zpravodajů, který bude dostupný na  https://www.kostany.cz/kostansky-zpravodaj/.                Pavel Vondra

Aplikace Mobilního rozhlasu umožňuje efektivně nahlásit závady na městském majetku
Mobilní rozhlas v Košťanech již několik let pomáhá rychle a efektivně informovat o důležitých událostech a situacích týkajících se 
našeho města. Dnes již více jak 800 z nás využívá převážně SMS službu. Chtěli bychom vás upozornit na možnost využívat aplikaci 
Mobilní rozhlas a webovou stránku kostany.mobilnirozhlas.cz. Na obou místech získáte možnost vyhledat si starší odesílané zprávy, 
personalizovanou předpověď počasí pro naše město, nebo např. přehled aktivních případů covid na území města. Navíc zde máte 
po ruce portál na nahlašování podnětů a závad, které ve svém okolí zaznamenáte. Stačí vyfotit danou závadu na městském majetku, 
přidat popis a odeslat do systému, kde si ji vyzvedneme s přesným umístěním dle GPS.                                                                  Pavel Vondra

Pokud máte zájem zúčastnit se s Vaším miminkem slavnostního obřadu vítání občánků,  přihlaste se na matrice Městského úřadu 
Košťany, případně na Městský úřad Košťany pošlete přihlášku k vítání občánků. Přihlášku naleznete na webu města v části “Formuláře 
ke stažení”. Podrobnější informace vám sdělí matrikářka, paní Paarová na telefonních číslech 417 568 183, nebo 417 568 477.  

Petra Paarová, matrikářka

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA MĚSTA

@
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Příběhy našich sousedů je vzdělávací pro-
jekt neziskové organizace Post Bellum pro 
žáky osmých a devátých tříd základních škol 
a tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají za 
úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpo-
mínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat 
archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, te-
levizní nebo psanou reportáž či dokument.
Projekt oslovil i  naši školu a  díky finanč-
ní podpoře ze strany města se ZŠ Košťany 
mohla v loňském školním roce do projektu 
přihlásit.
Přinášíme vám ukázku práce našich žáků.

Mgr. Milan Sanitrik

Jsme Ema Stracená, Matěj Mataše a Michal 
Macháček a jsme žáky ZŠ v Košťanech. Dnes 
vám chceme představit člověka, který žije 
od dětství v Košťanech a mnoho tady zažil. 
Možná, že ho znáte i  jako bývalého mís-
tostarostu. Jmenuje se Jaroslav Trsek.
Několikrát jsme se s ním sešli, aby nám svůj 
životní příběh odvyprávěl. Přišel mezi nás 
milý a příjemný člověk, který si toho hodně 
pamatuje a umí o tom dobře vyprávět. Něco 
málo z jeho zážitků jsme připravili i pro vás.
Bude chodit?
Když se v 6 letech propadl do záparu, měl 
ošklivě popálené obě nohy a  vypadalo to 
docela špatně. Několikrát ho operovali, 
hodně to bolelo, ležel dlouhé týdny v  ne-
mocnici. „Já jsem strach tehdy neměl, byl 
jsem moc malý a moc jsem si všechno ne-
uvědomoval, ale rodiče prožívali opravdu 
velký strach, jestli vůbec budu chodit a jak..“
Mířily na mě samopaly
V roce 1968 mu bylo 18 let a s otcem pracoval 
v Teplicích. O 21. srpnu mluví jako o šoku.
„Matka nás s otcem brzo ráno budila se slovy: 
bude válka, lítaj´ letadla, jsou tady vojáci. Otec 
pustil rádio a říkal: to je nějaká divná hra…“ 
Ruské vojáky viděl poprvé v Košťanech, s ka-
marády jim schválně ukazovali špatně směr, 
oni párkrát vystřelili, ne že by stříleli po nich, 
ale tehdy se jejich samopalů začal trochu bát. 
Opravdový strach zažil o několik dní později.
„Vraceli jsme se s  otcem z  chaty u  Nového 
Boru. V  lese za Cvikovem nás zastavili ruští 
vojáci. Stáli kolem auta, mířili na nás samo-
paly a donutili nás vystoupit a lehnout si na 
zem.
Dodneška nevím co a  proč, najednou stej-

ně rychle zmizeli. Tehdy jsem měl opravdu 
strach.“
Přihláška do KSČ
V roce 1976 mu bylo v podniku, kde praco-
val, nabídnuto členství v  KSČ. Byl překva-
pený, vyrůstal v  antikomunistické rodině, 
své názory říkal nahlas, nevzali ho ani do 
mládežnické organizace. Přihlášku roztrhal 
a  vstoupit odmítl. I  přesto, že mu říkali, že 
tohle rozhodnutí poznamená život jeho, 
jeho blízkých. V práci mu říkali, že zničil ce-
lou rodinu. Měl obavy, jak rodinu uživí. Brzy 
zjistil, že ty obavy byly oprávněné, v podni-
ku mu řekli, že pro něj nemají práci. Určitě 
to neví, ale myslí si, že se za něj někdo při-
mluvil a on mohl zůstat.
Sám říká: „Nikdy bych tam nevstoupil. Anti-
patie jsem měl v sobě z rodiny. Nikdy jsem 
nepřemýšlel o tom, co by se stalo, kdybych 
tam vstoupil. A taky nelituju toho, že jsem 
to neudělal.“
Ekologický týden 11. 11. – 17. 11. 1989
Když tady u nás na severu vznikly demon-
strace kvůli ovzduší, začal mít pocit, že se 
něco zásadního mění. 
„Demonstrace byly v  Teplicích tři, s  man-
želkou jsme se zúčastnili dvou. Ta v sobotu  
11. listopadu nebyla proti režimu, proti ko-
munistům, lidi se opravdu bouřili kvůli špat-
nému ovzduší. Policajti na nás stříkali, tam 
nás teda ještě vzali hákem. To 17. listopadu 
byla velký demonstrace na Zimním stadio-
nu a  tam už jsem to cítil. Student z  Prahy 
nám vyprávěl o  tom, co se děje v  Praze. 
Byla o tom velká diskuse a já si říkal, že sou-
druhům hoří koudel u  zadku, když už nás 
poslouchají a když už se s námi baví. Říkal 
jsem si, něco se děje. Chtěli jsme s manžel-
kou do Prahy, na Letnou, ale nedostali jsme 
se z  Teplic. Policejní auta zahradila silnici 
u Velemína a dál to nešlo.  Až později jsem 
se dozvěděl, že připraveny byly i tři policejní 
autobusy…“
Klid před bouří
Rok 1989 znamenal velkou změnu v  jeho 
životě. 
„Cítili jsme se trošku dospělejší, byli jsme 
šťastní. Cítili jsme euforii, ale zároveň obavy 
a strach. Začali jsme být aktivní, s manželkou 
jsme spoluzakládali OF. Košťany byla vždycky 
spíš komunistická obec, nás, kteří jsme pro-
sazovali změny, bylo jen pár. Většinou bylo 
v obci ticho, takový klid před bouří. Ukazova-
lo se, kdo je kdo, a někdy to bylo velké pře-
kvapení.“ 
V  Košťanech zezačátku žádné velké změny 
nebyly.

Převzetí úřadu
V roce 1990 se konaly volby a v Košťanech 
vyhrálo hnutí OF. Měli vizi, jak Košťany změ-
nit, on, jeho manželka a pár kamarádů. Paní 
Trsková byla zvolená starostkou a její muž 
se rozhodl jí ve všem pomáhat a stát při ní.
„Nevěděli jsme, co máme přesně dělat, 
žena byla zdravotní sestra, já automecha-
nik, o  tom, jak řídit město jsme nevěděli 
nic. Nejdřív jsme ale museli převzít městský 
úřad. My nově zvolení jsme tam přišli, staré 
vedení sedělo kolem stolu, předseda v čele. 
U zdi stálo několik židlí, na ně ukázali a řekli: 
tady si zatím sedněte, no a do mě vjel vztek. 
Máte 5 minut na to, abyste vypadli. Od sto-
lu se ozvalo: „Tak si to sežerte“, klíče od úřa-
du proletěly kolem nás a otevřenými dveřmi 
přistály na schodech. Hned za nimi pak po 
schodech pospíchali i všichni ti minulí.“
20 let práce pro Košťany
Za první čtyři roky se udělala spousta prá-
ce. Začali vytvářet plány, jak by Košťany 
mohly vypadat, začalo tady podnikání. Do-
šlo k úpravám ve městě, mnohdy těžce pro-
sazovaným proti nevůli většiny obyvatel. 
To, že se řada věcí podařila, je především 
zásluhou paní starostky, která ty velké změ-
ny dokázala prosadit, a  manžel ji ve všem 
podporoval.
Po následujících prohraných volbách už 
byli chytřejší, měli více zkušeností, lépe se 
připravili a  do dalších voleb šli jako ODS. 
Volby s převahou vyhráli. Tentokrát už vě-
děli, co chtějí. Byli dobrý tým, pan Trsek se 
stal místostarostou, ve funkci strávil 2 vo-
lební období.
„V žádném případě nelituju toho, že jsem se 
angažoval. Mám z toho dobrý pocit. Možná 
se dalo udělat i víc. Jsem spokojený, že mě 
v Košťanech zdraví mladí i staří.“
Asi jsem takovej..
Často se stává, že se člověku postaví do ces-
ty překážka, a on neví jak dál. Náš pamětník 
žádnou překážku v  životě nepodlezl, neo-
bešel, nedal se před ní na ústup. Nebál se 
vystoupi z davu, být v první řadě,
„Několikrát v  životě jsem byl v  situaci, kdy 
jsem nevěděl, co bude dál. Jsem rád za to, 
jak jsem se rozhodl, nic bych neměnil, všech-
no bych udělal stejně. Asi jsem takovej.“
Na závěr vyjádřil pan Trsek svoje přání: 
„Přál bych si, aby Košťany byly čím dál větší 
a hezčí.“
A  nám mladým vzkazuje: „Nebojte se, ne-
nechte si nic líbit, ale nebuďte drzí a  važte 
si rad starších.“

žáci ZŠ Košťany a Jiřina Sanitriková

ŽÁCI VYZPOVÍDALI PAMĚTNÍKY PRO PAMĚŤ NÁRODA
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TEPFACTOR

DEN JAZYKŮ – PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ A STRAŠIDEL

Krásný výlet plný zážitků nám zařídila paní 
učitelka Lucie Volnarová ve spolupráci 
s paní zástupkyní Janou Lichtenbergovou 
na pondělí 25. 10. 2021. Jelikož máme 
suprového pana ředitele Milana Sanitrika, 
který byl tak hodný a  vyřešil veškeré fi-
nance, tak jsme měli výlet zdarma. Českou 
pevnost Boyard jménem Tepfactor na Sla-
pech (blízko Prahy) by měl alespoň jednou 
každý navštívit, proto jsme velmi rádi, že 
nám toto umožnili.                                                                
Tepfactor je týmová hra, zaměřená na spo-
lupráci, fyzickou aktivitu, logiku a zručnost. 
Místnosti jsou hezky zpracované a  celá 
hala je vyzdobena do pirátského stylu. 
Vstoupíte do jeskyně a tam na vás za kaž-
-dými dveřmi čeká překvapení v  podobě 
úkolu, jako například chůze po nestabil-
ních plochách, šplh po pneumatikách, 
překonání otočné klády, bludiště, střelba 
na koš… Užije si to opravdu každý. Celý 
druhý stupeň si užil 3 hodiny zábavy a na 
to, že naše osmá třída neumí týmově pra-

Po vyčerpávající cestě autobusem započal 
náš vzdělávací výlet. Výpravu jsme zahá-
jili ve středu 29. 9. 2021 pod nosem koně, 
na kterém sedí svatý Václav. Vydali jsme se 
směrem, který nám ukázala nápověda, při-
řítili jsme se k  bývalé koleji piaristů, vyřešili 
záhadu o  černém kocourovi a  pokračova-
li k  Týnskému chrámu. Došli jsme k  domu 
U  Černého medvěda, kde jsme si přečetli 
pověst o Turkovi – ta se nám moc líbila. Poté 
jsme zamířili na Staroměstské náměstí, tam 
jsme se seřadili na “zlatém“ poledníku, což 
nám pomohlo určit další směr. Cestou na 
Karlův most jsme posbírali podpisy několika 
zahraničních turistů. Na Karlově mostě jsme 
pak rozdali pár drobných žebrákům a vyda-
li se na Pražský hrad. Při výšlapu pohořela 
půlka třídy ve fyzičce, cítili jsme se, jako by-
chom zdolali Mount Everest. Naše poslední 
zastávka byla u Lorety. Nakonec jsme z Ma-
lostranské dojeli metrem zpět na Václavské 
náměstí. Výlet jsme si užili a hlavní je, že jsme 
se neztratili.                                                 IX. třída

covat, tak jsme si vedli moc dobře. Všichni 
bychom si výlet rádi zopakovali.
Na zpáteční cestě se nám stala malá pří-
hoda. Nejprve jsme na benzínce nemohli 
nastartovat autobus, a když se to konečně 
povedlo a  řidič ještě něco řešil u  motoru,  
autobus začal couvat, naše statečná su-
perhrdinka paní učitelka Lucie Volnarová 
si myslela, že zastaví autobus jednou ru-
kou, naštěstí má také silný hlas a  křičela 

tak, že ji slyšel neznámý hrdina z protější-
ho kamionu, který se rozběhl na pomoc. 
Ovšem při tom spěchu mu spadly kalhoty, 
a to ho zdrželo. Zároveň se vyhrabal i náš 
řidič z motoru a křičel, ať někdo šlápne na 
brzdu. Naštěstí seděl v autobuse náš třídní 
učitel Pavol Kufel, který dupl na brzdu a vše 
zachránil. Za pohotovou reakci jsme mu 
zatleskali a vyrazili domů.
BYLO TO SUPER!!!!!                                VIII. třída

PROJEKTOVÝ DEN – HALLOWEEN

Projektový den Halloween proběhl dne 
26.10.2021 na I. stupni. Začal příchodem 
děsivých masek, nejen v podání žáků. Na 
některé z nich se můžete podívat v galerii. 
Žáci plnili úkoly ve svých třídách a sezna-
movali se s tímto svátkem, ale i naší českou 

alternativou. Nejstarší žáci na I. stupni si 
vydlabali dýně, které jste mohli vidět před 
vchodem do školy. Tímto děkujeme za po-
moc při výběru té nejhezčí.

Mgr., Bc. Ester Macháčková
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SÁZENÍ LIDICKÉ HRUŠNĚ
Dnešní den 19. října bude pro některé  ne-
zapomenutelný. Pan Nešpor, který je známý 
sázením lidických hrušní po celé republice, 
zavítal i  k  nám do Košťan. Společně jsme 
v  zahradách MŠ Košťany zasadili jednu 
z  lidických hrušní. Později nás pan Nešpor 
seznámil s  příběhem, který mu vyprávěla 
jeho maminka, která přežila koncentrační 
tábor Ravensbrück a vypálení Lidic.
Pro všechny byl dnešek nezapomenutel-
ným zážitkem.                 Mgr. Bc. Ester Macháčková

DRAKIÁDA

Ve čtvrtek 7.10. 2021 proběhla ve 
všech družinách každoroční Drakiáda - 
odpoled ne plné her a soutěží. Vybrali jsme 
i ty nejkrásnější a nejoriginálnější draky.
Počasí se nám vydařilo a  až na drob-
né dračí pády a  bouračky vše proběhlo 
s  úsměvem. Odměnou bylo nejen něco 
dobrého na zub, ale také vlastnoručně 
vyrobený drak, kterého si všichni odnesli 
domů.
Vychovatelky: Morkesová, Lišková a Zítková

SKVĚLÝ ÚSPĚCH V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ
Během měsíce října probíhala v celé ČR Lo-
gická olympiáda, které se zúčastnila i naše 
škola. Do školního kola bylo nutné se online 
zaregistrovat a  ten, komu se to povedlo, 
tak mohl vyplnit test. Zúčastnilo se velké 
množství našich žáků a některým se vedlo 
opravdu znamenitě, ovšem nejlepším se 
stal Rostislav Filip z 9. třídy, který postou-
pil do krajského kola, kam postupovalo za 
každou kategorii jen 50 nejúspěšnějších 
řešitelů z  celého Ústeckého kraje. Již toto 
je velký úspěch a Rosťovi jménem školy ve-
lice gratulujeme. Doufáme, že jeho úspěch 

inspiruje ostatní k lepším výkonům a v dal-
ších ročnících budou jeho kroky následo-
vat nebo se ho pokusí dokonce překonat. 
Z  krajského kola bohužel postupovali jen 
4 nejlepší a  Rosťa se umístil na krásném  
5. místě. Ještě jednou gratulujeme a děku-
jeme za reprezentaci školy. Zde je pár slov 
od Rosti, jak to v krajském kole probíhalo:
V  pátek 5.11.2021 se na univerzitě Jana 
Evangelisty Purkyně v  Červené aule, kde 
se mi moc líbilo, konalo krajské kolo v  lo-
gické olympiádě. Hned po příchodu jsem 
jako všichni soutěžící obdržel tašku s pro-

piskou, svačinou, pitím a tajnou krabičkou, 
která se mi rovněž moc líbila. Soutěžící byli 
rozděleni do skupin A, B a  C, podle věku, 
a  každá skupina čítala kolem 50 soutěží-
cích. V prvním kole se za 30 minut muse-
lo co nejsprávněji vyplnit asi 30 otázek 
na dvou papírech. Druhé kolo, kterého se 
všechny skupiny účastnily jednotlivě, již 
bylo náročnější, protože se otázky promí-
taly a  po minutě zmizely, a  tak už nebylo 
možné se k nim vrátit. Po těchto vyčerpá-
vajících kolech zbylo už jen vyhlásit vítěze 
a jelo se domů.               Rostislav Filip 9.třída

V  říjnu letošního roku pořádala Mensa 
České republiky Logickou olympiádu, 
která probíhala on-line. Pro kategorii ma-
teřských škol se soutěž uskutečnila pouze 
jednokolově. Tato soutěž je svým pojetím 
velmi unikátní, jelikož se nejedná o  test 
prověřování vědomostí, ale o  prověření 
schopností samostatného logického uva-
žování. V  kategorii MŠ – předškoláci, se 
z celého Ústeckého kraje umístil na 2. mís-
tě Karel Hykeš. GRATULUJEME! 

Bc. Leona Macháčková, učitelka MŠ Košťany

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÝCH ŠKOL

ÚSPĚCH V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ  – MŠ KOŠŤANY
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Poslední říjnový týden se naše mateřská 
škola změnila v království různých duchů, 
strašidel, pavouků a  brouků. Děti měly 
možnost seznámit se s  tradicemi a  zvyky 
Halloweenu prostřednictvím pohádek, 
písniček, strašidelné hudby, výtvarných 
činností a dalšími aktivitami.
V prostorách mateřské školy děti spolu s pa-
ními učitelkami vytvořily strašidelná zákou-
tí. Do pavučin zalezli pavouci, brouci a hadi, 

nad nimi poletovala strašidla různých tvarů, 
barev a velikostí podle fantazie dětí.
Starší děti se podívaly do prostor, kam 
běžně nechodí. V kostýmech a vyzbrojeni 
baterkami se vydaly do sklepa hledat ta-
jemné bytosti. A jejich zvědavosti neunik-
la ani půda.
Mladší děti vydlabaly a  nazdobily velké 
dýně, které jsme dostali darem od rodičů. 
Aby se bylo opravdu na co dívat, zapojili 

se do dýňohraní také rodiče a spolu se svý-
mi dětmi vyrobili opravdu krásné výtvory. 
A tak každé ráno vítaly příchozí ve tmě sví-
tící dýně v rozličných podobách.
Vrcholem týdne byl strašidelný rej v kostý-
mech čarodějnic, duchů a  strašidýlek, při 
kterém si děti zazpívaly, zatančily a zasou-
těžily. Odměnou všem byl příjemný záži-
tek a sladká odměna.

Martina Hlyibová, učitelka MŠ Košťany

HALLOWEEN V MŠ KOŠŤANY

V  dnešním zpravodaji bych chtěl zhruba 
shrnout, co se odehrálo v  tomto roce ve 
fotbale či Sokole. Již na začátku roku byla 
situace celkově hodně špatná, čekali jsme, 
že se jaro nerozeběhne a soutěže se ukončí, 
a tak se i stalo. Netrpělivě jsme čekali, kdy se 
bude moci alespoň trénovat. To jsme mohli 
od 12. května a o týden později se povolila 
přátelská utkání. Zájem dětí byl obrovský 
po tak dlouhé době opět na hřišti. 
Nás však tlačil čas, neboť se blížila dvě velká 
výročí – 125 let od založení Sokola v Košťa-
nech a 100 let od založení fotbalového klu-

bu. Oslavy se zrušily, ale fotbalový turnaj 
pro všechny kategorie jsme o  červnových 
víkendech uspořádali. Při předávání oce-
nění jsme bohužel zapomněli na některé 
činovníky či hráče a  touto cestou bych se 
chtěl všem omluvit, hlavně Petru Vaňkovi, 
který zde dlouhou dobu působil jako trenér 
i předseda klubu. 
V létě se situace zlepšila, a tak kromě sou-
středění v Jiřetíně pod Jedlovou jsme uspo-
řádali i  soustředění v  Boskovicích u  Brna. 
Obě akce se náramně vyvedly. Podzim se 
dohrál celý a  výsledky opravdu potěšily. 

Dospělí z 16 týmů skončili na 5. místě, starší 
dorost 1. A třída – 1. místo, mladší dorost se 
v krajském přeboru dělí o 1. místo s junio-
rem Teplice, starší žáci 1. místo v krajském 
přeboru, mladší žáci 5. místo v  krajském 
přeboru. Také obě přípravky si vedou vý-
borně. Těmito výsledky jsme připravili krás-
ný dárek k oběma výročím. 
Dnes se opět situace dost zhoršila, a  tak 
Vám přeji hodně zdraví, pevné nervy, hod-
ně síly, abychom tuto situaci, která je už 
únavná a nepříjemná, zvládli. 

 Pavel Prokop, Starosta TJ Sokol Košťany

SPORT A VOLNÝ ČAS

ROK 2021 V SOKOLU KOŠŤANY
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 ŽIVOTNÍ JUBILEJA HRÁČŮ FC LOUKA KOŠŤANY

KOMUNITNÍ ŽIVOT SE PROBOUZÍ

Dne 9. listopadu 2021 oslavil 60. naroze-
niny Jiří KASTNER. Za FC Louku Košťany  
v sálovém a malém fotbalu odehrál celkem 
100 utkání, vstřelil 9 branek, na 6 branek 
asistoval a dvě branky vsítil do vlastní sítě. 
Debutoval v  Podzimním  turnaji 12. října 
1996 v utkání FC Louka Košťany - Černý orel 
Osek 6:1(1. místo). Také hráč malého fotba-
lu za Torpédo Křižanov.
Dne 14. listopadu 2021 oslavil 50. naro-
zeniny Miroslav MATYS. Za FC Louku Koš-
ťany odehrál celkem 143 utkání, vstřelil  
15 branek, na 6 branek asistoval, nepromě-
nil jednu penaltu, udržel 30 čistých kont, 
chytil jednu penaltu, za svá záda pustil 137 
branek a  jednou byl vyloučen. Debutoval 
v  Batalion Petra Cupu v  Oseku 8. srpna 
1998 v utkání FC Louka Košťany - FC Batali-
on Háj/Osek 0:10 (7. místo). Také fotbalový 
trenér mládeže TJ Sokol Košťany a SK Junior 
Teplice.
Dne 20. prosince 2021 oslaví 50. narozeni-
ny zakládající člen FC Louka Košťany Petr 
PROKOP. Za oddíl sehrál v  sálovém a  ma-
lém fotbalu celkem 643 utkání, vsítil 500 
branek, na 366 branek přihrál, neproměnil 
11 penalt, inkasoval  5 branek, 2x byl vylou-
čen a vstřelil čtyři vlastní branky. Debutoval 
v  sálovém fotbalu v  hale Vodních staveb 
v  Teplicích 14. července 1988 v  prvním 
utkání klubu FC Louka Košťany - Svéráz 
Teplice 2:6. Nejlepší umístění v  soutěži –  
4. místo v  1. Teplické lize 1991/1992 +  
4. nejlepší střelec, 5. místo v okresním kole 
Československého poháru 1991. V  minu-
losti fotbalista TJ Sokol Košťany a Kabátovic 
XI., hráč stolního hokeje Stiga game SHL 
Košťany.
Dne 27. prosince 2021 oslaví 65. narozeni-
ny Ivan DRŠKA starší. Za FC Louku Košťany 

Je skvělé vidět, že se komunitní život v Koš-
ťanech po dvouletém spánku způsobeném 
covidovými omezeními alespoň v  letním 
období opět probudil. Krásným příkladem 
je intenzivní činnost občanského spolku 
Tenisový klub, na revitalizaci tenisového kur-
tu v ulici U potoka (za Bonexem). Ten se na 
přelomu letošního jara a  léta zasloužil o  to, 
že celý areál výrazně prokoukl.  Velký dík pa-
tří zejména Janu „Pištovi“ Tischerovi, Tomáši 
„Cepíňákovi“ Šrámkovi a  Evě Winklerové, 
kteří odpracovali na kurtu nepočítaně hodin, 
a  strhli svým nadšením k  aktivitě i  další. Za 
to jim patří velký dík. Věřím, že to je první 
vlaštovka v obnově společenského života do 
stavu předcovidového.  

Miloš Kračmar, zastupitel.

v  sálovém a  malém fotbalu sehrál celkem 
330 utkání, vstřelil 22 branek, na 54 branek 
asistoval, neproměnil tři penalty, 2x byl vy-
loučen a  zaznamenal 8 vlastních branek.
Debutoval v Dubí O zlatý talíř Českého por-
celánu 28. srpna 1993 v  utkání FC Louka 
Košťany - FK Nůžky Drahkov 1:2 (4. místo).
Účastník Mistrovství České republiky  2009 
– 4. místo a 4. místo v Okresním kole České-
ho poháru 1994.Fotbalista TJ Sokol (Jiskra) 
Košťany a TJ Oldřichov a  trenér fotbalové 
mládeže TJ Sokol Košťany.
Dne 4. ledna 2022 oslaví 55. narozeniny 
Rudolf „Evža“ MűLLER. Za FC Louku Koš-
ťany odehrál celkem 33 utkání, vstřelil  
14 branek, na sedm přihrál a jednu branku 
dal vlastní. Debutoval v malém fotbalu na 
hřišti v  SABu 25. března 1990 v  utkání FC  
Louka Košťany - SC Rozmetadlo Košťany 
4:2. Účastník Mistrovství České republiky 
2009 - 4. místo a MČR 2010 – 3. místo. V mi-
nulosti fotbalista Sklo Unionu Teplice, VTŽ 
Chomutov a Kabátovic XI. a hráč sálového 
a malého fotbalu FK Nůžky Drahkov. Trenér 
fotbalové mládeže Baníku Most.
Dne 5. ledna 2022 oslaví 55. narozeniny 
Horst NACKE. V barvách FC Louka Košťany 
v sálovém a malém fotbalu odehrál celkem 
233 utkání, vstřelil 100 branek, na 130 bra-
nek přihrál, jednou byl vyloučen, vstřelil 
jednu vlastní branku a  neproměnil jednu 
penaltu. Nejlepší umístění v soutěži 4. místo  
1. Teplická liga 1991/1992, 4. místo Letní 
liga 1990 a 3. místo Letní liga 1991 v sálo-
vém fotbalu. Debutoval v  1. Teplické lize 
v  hale Sklotasu Teplice 20. listopadu 1988 
v  utkání FC Louka Košťany - Gymnázium 
Duchcov „B“ 6:1(10. místo). Fotbalista TJ So-
kol (Jiskra) Košťany a TJ Oldřichov.
Dne 9. ledna 2022 oslaví 45. narozeni-

ny Petr HEGR. Za FC Louku Košťany cel-
kem odehrál 706 utkání, vstřelil 403 bra-
nek, na 362 branek asistoval, neproměnil  
14 penalt, udržel 23 čistých kont, inkaso-
val 138 branek, 4x byl vyloučen a  vstře-
lil sedm vlastních branek. Debutoval ve 
Vilémově u  Šluknova v  Putovním květu  
13. července 2002 v  utkání FC Louka Koš-
ťany - Michalina Rumburk 2:0 (1. místo). 
Mistr Teplicka 2003/2004 a  2012/2013; 
postup do Krajské ligy 2004; 5. místo 
Mistrovství České republiky 2007; 2. mís-
to Národní finále Českého poháru 2008  
a  5. místo Národní finále Českého pohá-
ru 2009; 2. místo Krajská liga 2006/2007 
a 2008/2009; 3. místo Krajská liga 2007/2008; 
2. místo Krajské finále Českého poháru 2008;  
5. místo Krajské finále Českého poháru 2005;  
1. místo Okresní kolo Českého poháru 2004;  
2. místo Okresní kolo Českého poháru 2012,  
2. místo Okresní přebor Teplicka 2013/2014. 
Zástupce vedoucího oddílu 2005-2012 
a vedoucí oddílu 2012-2015. Fotbalista So-
kol Kladruby, FK Teplice,TJ Sokol Košťany,-
Baník Modlan a Sokol Srbice. Trenér fotbalu 
TJ Sokol Košťany.
Dne 13. ledna 2022 oslaví 35. narozeni-
ny Václav MALINA. Za košťanskou Lou-
ku sehrál 59 utkání, vstřelil 12 branek, na  
21 branek nahrál, neproměnil jednu pe-
naltu a  jednou byl vyloučen. Debutoval 
1. května 2002 v  Memoriálu Jaroslava, 
Pavouka, Lostika v  utkání Louka Košťany 
A  – Louka Košťany B 3:0 (1. místo). Vybo-
joval 2. místo v  1. Teplické lize 2002-2003  
a 1. místo v Okresním  kole Českého poháru 
2002-2003. Fotbalista FK Duchcov.
Oslavencům srdečně blahopřeje FC Louka 
Košťany.

Ladislav Navrátil
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30. KOŠŤANSKÝ POUŤOVÝ POHÁR

Dne 18. září 2021 se u příležitosti košťanské 
pouti konal na malém hřišti TJ Sokol Košťany 
30. ročník turnaje v malém fotbale KOŠŤAN-
SKÝ POUŤOVÝ POHÁR. Stínem soutěže bylo 
skrečování zápasů přihlášeného týmu Prison 
Teplice kvůli indispozici hráčů a jeho utkání 
byla kontumována ve  prospěch soupeřů. 
Poděkováno bylo za přípravu hřiště Pavlu 
Prokopovi, za občerstvení v  kiosku hráčů 
a diváků pod vedením Martiny Podané a roz-
hodčím soutěže Davidu Budkovi z  Domaž-
lic, Tomáši Glöcknerovi a  Vojtěchu Koptovi 
z  Košťan. Pamětním dresem k  30. ročníku 
soutěže byl týmem Domažlic pod vedením 
Davida Budky odměněn Ladislav Navrátil. 
Tým Domažlic obdržel od domácího týmu 
Košťan diplom k 35. výročí partnerství Košťa-
ny - Domažlice 1986-2021. Při shodném po-
čtu čtyř bodů a skóre 7:6 týmů RSC Čerchov 
Domažlice a  Čulda Team Jeníkov musely 
rozhodnout penalty, které vyhrálo mužstvo 
Chodů 3:2. Předchůdcem Košťanského pou-
ťového poháru byl Pouťový turnaj, který se 
konal na hřišti ve Střelné-Zátiší 17.9.1988. 
Škoda, že se turnaj z  různých důvodů ne-
konal v  letech 2013, 2014,  2020 a Pouťový 
turnaj 1988 se nepočítá do historie soutěže.
FC LOUKA KOŠŤANY  – ČULDA TEAM JENÍ-

Výrazného úspěchu dosáhla ve své klu-
bové a  reprezentační kariéře obránkyně 
reprezentace České republiky v ledním ho-
keji žen Daniela Pejšová z Košťan. V kvalifi-
kační skupině na zimním stadionu Rocknet 
Arena v  Chomutově, která se hrála od  
11. listopadu 2021 do 14. listopadu 2021 
pomohla  vybojovat vítězstvími nad hráč-
kami z Norska, Polska a Maďarska postup 
na ženský hokejový turnaj v rámci Zimních 
olympijských her v Pekingu v únoru 2022, 
tým České republiky se na turnaj kvalifiko-
val poprvé v  historii. Pejšová nyní působí 
ve švédském klubu MoDo Hockey.

Ladislav Navrátil

KOV  2:1 (1:1). Branky: Kopta, I. Drška – Kubát. 
PRISON TEPLICE – MLÁTIČKY TEPLICE  0:5 
(kontumačně)
FC LOUKA KOŠŤANY  – RSC ČERCHOV DO-
MAŽLICE  2:0 (1:0). Branky: D. Drška, Sýhora. 
Nahrávky: Kopta, M. Doubek.
ČULDA TEAM JENÍKOV – PRISON TEPLICE  5:0 
(kontumačně)
MLÁTIČKY TEPLICE – RSC ČERCHOV DOMAŽ-
LICE  4:2 (2:1). Branky: D. Nykodým 3, Bongi-
laj – Podlaha 2. 
FC LOUKA KOŠŤANY  – PRISON TEPLICE  5:0 
(kontumačně)
ČULDA TEAM JENÍKOV – MLÁTIČKY TEPLICE  
1:4 (1:1). Branky: Pitoňák – D. Nykodým 3, 
Vaňáček. 
PRISON TEPLICE – RSC ČERCHOV DOMAŽLI-
CE  0:5 (kontumačně)
FC LOUKA KOŠŤANY  – MLÁTIČKY TEPLICE  
2:1 (1:1). Branky: Smutný, Zelenka – Boiko. 
Nahrávky: Kopta 2 – Vaculík.
ČULDA TEAM JENÍKOV – RSC ČERCHOV  
DOMAŽLICE  0:0.
Penaltový rozstřel ČULDA TEAM JENÍKOV – 
RSC ČERCHOV DOMAŽLICE  2:3.
Pořadí:

Nejlepší brankář: Pavel ZAHRADNÍK (RSC 
Čerchov Domažlice) 
Nejlepší hráč: Milan PODLAHA (RSC Čerchov 
Domažlice)
Nejlepší střelec: David NYKODÝM (Mlátičky 
Teplice) – 6 branek.
Nejlepší nahrávač: Michal VACULÍK (Mlátičky 
Teplice) a Vojtěch KOPTA (FC Louka Košťany )
– 4 nahrávky.

FC LOUKA KOŠŤANY : Petr HEGR (Rudolf 
FIKERLE) - Petr SMUTNÝ, Miroslav DOUBEK, 
Ivan DRŠKA ml., Vojtěch KOPTA, Rudolf 
FIKERLE, Daniel DRŠKA, Lukáš ZELENKA, Jan 
SÝHORA.
MLÁTIČKY TEPLICE: Jan SENTIVAN - Jiří 
NYKODÝM st., David NYKODÝM, Ivan 
BOIKO, Tomáš ČERNÍK, Michal VACULÍK, 
Igor BONGILAJ, Daniel VAŇÁČEK, Remzy 
PODVORICA, Jakub DUPÁK.
RSC ČERCHOV DOMAŽLICE: Pavel 
ZAHRADNÍK - Pavel SVOBODA,Miroslav 
BERAN, Milan PODLAHA, Karel STRÁDAL.
ČULDA TEAM JENÍKOV: David NEBOS - 
Marián PITOŇÁK, Alex UHLÍŘ, Vojtěch 
KROUPA, Lukáš ZOUBEK, Marko KUBÁT, 
Miroslav ČULÍK st., Miroslav ČULÍK ml.

Ladislav Navrátil

KOŠŤANY BUDOU MÍT SVOU REPREZENTANTKU NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 

1. FC Louka Košťany 4 0 0 11:2 12

2. Mlátičky Teplice 3 0 1 14:5 9

3. RSC Čerchov Domažlice 1 1 2 7:6 4

4. Čulda Team Jeníkov 1 1 2 7:6 4

5. Prison Teplice 0 0 4 0:20  0
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HASIČI

HASIČI POMÁHALI V OČKOVACÍCH CENTRECH A BYLI OCENĚNI MEDAILEMI

HASIČI VYBOJOVALI 3. MÍSTO V ANKETĚ DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2021

Od začátku května do konce srpna se 
naši hasiči zapojili do výpomoci v očko-
vacích centrech v Ústí nad Labem a v Li-
toměřicích. Jednalo se o  druhou vlnu 
výpomoci, kdy se přihlásilo celkem  
72 dobrovolných hasičů napříč celým 
krajem. Z  našeho sboru pak pomáhalo  
7 členů, kteří odpracovali téměř 400 hodin.
První vlna pomoci při očkování proběh-
la od 20.10.2020, kdy se zapojilo celkem 
44 hasičů. Následně se otevřela velko-
kapacitní očkovací centra v Ústí nad La-
bem a v Litoměřicích, a tak byla potřeba 
oslovit další dobrovolníky. Celkem se od 
začátku zapojilo 116 hasičů ze 40ti sbo-
rů a  6ti okresů, kteří odpracovali téměř 
8000 hodin a dle výpočtů potkali kolem 
100 000 lidí. Hlavní náplní naší práce byla 
koordinace očkovaných, výpomoc s  vy-
plněním dotazníků, regulace a koordina-
ce lidí u vstupu do budovy apod.
Za tuto výjimečnou spolupráci všich-
ni hasiči obdrželi z  rukou hejtmana  

V  úterý 16. listopadu proběhlo v  Brně 
slavnostní vyhlášení výsledků Ankety 
dobrovolní hasiči roku 2021. Celým ve-
čerem všechny zúčastněné provázel Petr 
Rychlý, který je společně s  Ondřejem 
Vetchým a Ilonou Csákovou patrony této 
ankety. Během večera vystoupila Ilona 
Csáková, Roman Vojtek, Tomáš Klus s ka-
pelou a další významní hosté z řad porot-
ců i partnerů ankety. 
Naše jednotka se do letošního ročníku 
přihlásila s velmi náročným několikaden-
ním zásahem na požár průmyslové haly 
na výrobu ubrousků v  Košťanech. Od-
borná porota vybírala 5 finalistů z každé 
oblasti a mezi finalisty byla vybrána naše 
jednotka jako jediná z  Ústeckého kraje. 

Ústeckého kraje Jana Schillera a starosty 
Krajského sdružení hasičů Jiřího Hence 
medaili za boj proti Covidu a ti, kteří se 
zapojili od začátku v první vlně pak čest-
né uznání Krajského sdružení hasičů.
Za náš sbor se zapojili členové: Jan Šar-

Následovalo hlasování, kde veřejnost 
zasílala hlasy pomocí SMS a na webu an-
kety. Po sečtení všech platných hlasů se 
naše jednotka nakonec umístila na nád-
herném 3. místě v  oblasti střed a  sever 
Čech. V  kategorii sborů pak reprezen-
toval náš okres Sbor dobrovolných ha-
sičů Háj u Duchcova, který se umístil na  
2. místě.
Smyslem a posláním Ankety je podpora 
a  propagace činností sborů a  jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí v ČR, je-
jich ocenění za vykonávanou službu ve-
řejnosti za posuzované období (1.7.2020 
– 30.6.2021) a motivace k dalšímu zlepšo-
vání služeb veřejnosti. Dále podpora pre-
vence požární ochrany v  rámci činností 

šoun, Martin Hampl, Jan Janoušek, Jakub 
Fišer, Jaroslav Pliska, Veronika Vocásková 
a Lenka Klášterková. Za jejich obětavou 
práci ve svém volném čase jim patří vel-
ké díky.        

 Jan Šaršoun

sborů a  jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí.
Anketa je rozdělena do dvou kategorií – 
jednotky a  sbory a  dále je rozdělena na  
5 oblastí – střed a  sever Čech, východ 
Čech, jih a západ Čech, sever Moravy a jih 
Moravy. 
Rád bych touto cestou poděkoval čle-
nům výjezdové jednotky, dále všem, kte-
ří nás podporují a poslali nám své hlasy 
v  této anketě a  v  neposlední řadě také 
městu Košťany, díky kterému je naše jed-
notka velmi dobře vybavená a tím může 
pomáhat na stále vyšší úrovni.
     
  Jan Šaršoun, velitel 

jednotky SDH Košťany
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VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA NAKOUPILA NOVÉ VYBAVENÍ DÍKY ÚSTECKÉMU KRAJI

I v letošním roce se podařilo vybavit jed-
notku novým vybavením. Díky dotaci 
Ústeckého kraje, Program na podporu 
JSDHO  a  ostatních složek IZS pro rok 
2021, má nyní jednotka k dispozici nový 
třívrstvý zásahový oděv Vochoc GoodPro 
FireRex, který nahradí starší zásahový 
oděv a zvýší tak ochranu zasahujícího ha-

siče před nepříznivými vlivy během zása-
hu. Dále pak 3 zásahové přilby Gallet F1 
XF Fire Gold, 4 lezecké přilby pro zásahy 
ve výškách a  nad volnou hloubkou, vy-
prošťovací nástroj Hooligan, který je uni-
verzálním pomocníkem pro různé typy 
událostí a velké ponorné čerpadlo, které 
je určeno pro čerpání kalné vody např. ze 
zatopených sklepů apod. 

Na nákupu tohoto vybavení v celkové hod-
notě 79.495 Kč se podílel Ústecký kraj část-
kou 70.000 Kč a  město Košťany částkou 
9.495 Kč.

Rádi bychom tímto vyjádřili velké podě-
kování Ústeckému kraji a městu Košťany 
za podporu naší jednotky.

Jan Šaršoun, velitel jednotky SDH Košťany

INZERCE

    MĚSTSKÁ POLICIE

tel.:   606 743 087
email:    mpkostany@seznam.cz
facebook:  https://www.facebook.com/mpkostany. 
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Gratulujeme k významnému životnímu jubileu.

NAŠI JUBILANTI 2021

ŘÍJEN
Nevečeřalová Marie 91
Klímová Alice 88
Zajíc Zdeněk 86
Klembara Ladislav 86
Weitzdörfer Helmut 84
Tarant Karel 84
Udatná Irena 80
Jelínek Petr 75
Hellus Jan 75
Buřt Josef 70

LISTOPAD
Pémová Bohdanka 93
Černá Ludmila 83
Velátová Gertruda 83
Ponocná Ingeborg 82
Majrych Antonín 80
Izerová Božena 75
Nekola Miloš 75

PROSINEC
Mraček Zdirad 89
Štíchová Marie 86
Kuttnerová Miloslava 84
Králová Drahuše 82
Dupač Josef 80
Fričl Ladislav 80
Hladká Karolína 75
Kříž Mojmír 75
Fuchsová Eva 70

VZPOMÍNKA PODĚKOVÁNÍ
Dne 22.11.2021 zemřel ve svých 70 letech náš kamarád, 
bývalý zaměstnanec města Košťany Zdeněk Kaláb. 
Upřímnou soustrast rodině, všem pozůstalým. Byl to fajn 
člověk, kamarád, měl jsem ho rád. Věřím, že všichni, co ho 
znali, budou v dobrém vzpomínat.

…za město Košťany Tomáš Sváda, starosta

Občanský spolek Tenisový klub by tímto chtěl poděkovat pánům  
Richardu Kopřivovi, Petru Čulíkovi a  Miloši Kračmarovi, zastupitelům 
za ODS, za poskytnutí peněžitého daru na obnovu sportoviště v ulici  
U potoka. Výše uvedení poskytli z vlastních prostředků částku 8.000,- Kč, 
za kterou jsme nakoupili materiál a vybavení. Děkujeme jim za podpo-
ru veřejného občanského života a sportu.                          Eva Winklerová


