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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás nejprve přivítal 
do roku 2022 a popřál Vám všechno nej-
lepší a hodně zdraví. Poslední 2 roky nám 
všem život mimořádně nepříjemně kom-
plikoval covid. Už to vypadalo, že je vše 
na ústupu, avšak několikrát se nám situ-
ace zhoršila, covid se vracel ve vlnách, 
všem komplikoval život. Bohužel tato 
nepříjemná pandemie si vyžádala celou 
řadu obětí, zasáhla téměř každého z nás. 
Dovolte mi připomenout památku všech, 
kteří tu s vámi už nemohou být, čest jejich 
památce. Pevně věřím, že jaro 2022 může 
a  bude poslední fází covidu, že všichni 
začněme s  příchodem jara znovu své 
myšlenky ubírat jen pozitivním směrem.
V  posledním čísle Košťanského zpravo-
daje jsem se poměrně podrobně zmiňo-
val o  jednotlivých akcích na letošní rok, 
byla jich celá řada, všechny se nám poda-
řilo projekčně i  administrativně zajistit. 
U celé řady z nich již také proběhlo výbě-
rové řízení, přesto jsou další 2 významné 
akce, které nám ještě přibyly. 
Město na letošek naplánovalo dokončení 
„kina“, multifunkční učebny ZŠ, výstavbu 
páteřního chodníku ve Střelné, komu-
nikace Na Hampuši, komunikace v oká-
lech na Kamenném pahorku, plynofikace 
bytových domů, rekonstrukce plynových 
kotelen v  Košťanech a   Střelné,  rekon-

Slovo starosty...

(pokračování na straně 2)

Zastupitelé města Koštany na posledním 
zasedání zastupitelstva schválili dotační 
záměr na podporu ekologie ve městě 
Košťany. Rozhodli jsme se podpořit Vás 
občany Košťan a  přispět na pořízení 
tepelného čerpadla a fotovoltaiky na Vaše 
objekty k bydlení. Celkové znění dotačního 
titulu se dokončuje a  bude projednáno 
(věřím, že i  schváleno-přijďte se podívat) 
na dalším jednání zastupitelstva města. 
Model je jasný, dotace města pomůže 
zvýšit podíl dotace ze SFŽP.

Příklad:
Občan může například na tepelné čerpadlo 
získat ze SFŽP až 120.000,-. Kč a  od města 
dalších 60.000,- Kč, takže z celkových nákladů 
ve výši např. 230.000,- Kč si doplatí 50.000,- Kč. 
Při používání tepelného čerpadla mu 
celkové náklady na vytápění klesnou oproti 
elektrokotli o  75 % nákladů a  může ušetřit 

20.000,- až 40.000,- Kč/rok. Oproti plynovému 
kotli můžou náklady klesnout o cca 15.000,- Kč. 
Návratnost je během cca 2-3 let. 
Přesné znění programu bude zveřejněno 
na stránkách města, určitě uděláme také 
informační letáčky a dostanete je do svých 
poštovních schránek. Informace půjde 
také mobilním rozhlasem.
Jsem rád, že se zastupitelé rozhodli 
podpořit tento projekt, nabídnout 
alternativu občanům Košťan, jak se 
v  této složité době zařídit. Je potřeba 
si uvědomit, že stále je dost oblastí, 
které nejsou plynofikované a  nemají tak 
občané levnou možnost vytápění svých 
nemovitostí. Město Košťany patří mezi 
jedny z  prvních měst, které se rozhodlo 
svým občanům takto pomoci. Věřím, že 
brzy budou následovat i další města.

Držme si palce, 
váš starosta Tomáš Sváda

-výhodami se můžete seznámit níže, s pří-
padnými dotazy se můžete obrátit na paní 
Běhounkovou,  tel.: 417 568 183.

Tomáš Sváda, starosta města

Město Koštany již několik let podpo-
ruje své občany pomocí benefitů-výhod. 
Výhody může čerpat samozřejmě každý, 
kdo je občanem Košťan s  platným trva-
lým pobytem. S  jednotlivými benefity- 

Benefity - výhody pro občany Košťan Schváleno - již platí / připravuje se

Volné vstupenky do bazénu v Altenbergu,
 (akce bude opětovně otevřena dle epidemické 

situace, sledujte stránky města www.kostany.cz)
Schváleno - již platí

Příspěvek mládeži do 18 let na celoroční spor-
tovní a kulturní činnost – pohyblivá částka cca 

5000,- až 7000,- Kč/rok
Schváleno - již platí

Upuštění od poplatku za svoz komunálního 
odpadu pro všechny občany Košťan Schváleno - již platí

Bezplatný svoz tříděného odpadu 
duo-nádoby Schváleno - již platí

Bezplatné ukládání odpadu na sběrný dvůr 
v Košťanech pro občany Košťan a majitele 

nemovitostí.
Schváleno - již platí

Ekologie – dotace na fotovoltaiku, tepelná 
čerpadla pro občany Košťan

Záměr schválen - dokončuje se
platnost od jaro/léto 2022

BÝT OBČANEM KOŠŤAN SE STÁLE VYPLÁCÍ

DOTACE EKOLOGICKÝM SMĚREM MÍŘÍ K OBČANŮM 
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bilem porazila dopravní značku. Celá posádka 
vozu byla v pořádku. Hlídka MP na místo při-
volala dopravní policii a ta si celou záležitost 
převzala. Dále strážníci usměrňovali dopravu 
u  dvou nehod na silnici I27 z  Dubí na Střel-
nou, kdy si řidiči nedali přednost v jízdě a také 
u dopravní nehody v Zátiší. Všechny tyto udá-
losti se obešly bez vážného zranění.

Strážníci od začátku roku zastavili již dva 
řidiče, kteří řídili vozidlo bez řidičského 
oprávnění. Oba muži byli oznámeni ke 
správnímu orgánu k  dalšímu řešení. Hrozí 
jim vysoká pokuta a zákaz činnosti spočíva-
jící v zákazu řízení motorových vozidel.
Noční hlídka strážníků obdržela telefonické 
oznámení, že na silnici I27 skáče muž v tma-
vém oblečení pod auta, je opilý, agresivní 
a  napadá tři děvčata. Strážníci po příjezdu 
na místo uslyšeli volání o pomoc od dívek. 
Muž na jedné z nich ležel. Byl strážníky zpa-
cifikován a  uveden do klidu. Na dívky měl 
údajně vytáhnout i boxera. Na místo přivo-
laná policie převezla muže na celu předběž-
ného zadržení k dalšímu řešení. Dívkám se 
naštěstí nic nestalo.
Stále se věnujeme měření rychlosti v  obci. 
Letošní rekordman je muž, kterému na Tep-
lické ulici v Košťanech byla naměřena rych-
lost 103 km/h. Jakmile řidič spatřil strážníka, 
který ho chtěl stavět, odbočil s vozidlem do 
vedlejší ulice a snažil se ujet. Strážníci však 
rychle naskočili do auta a muži zablokovali 
cestu služebním vozidlem. Tyto přestupky 
byly oznámeny příslušnému správnímu 
orgánu a muž si tak delší dobu nesedne za 
volant.

str. Nikola Daňková

strukce komunikace a chodníků Nerudova 
ulice, výstavba komunikace „Heva“, oprava 
fasády MŠ Košťany, rekonstrukce fasády, 
zateplení kotelny MŠ Střelná, rekonstrukce 
veřejného osvětlení v  Košťanech, atd… 
k této celé řadě akcí zastupitelstvo schvá-
lilo záměr přípravy „ekologického pro-
jektu“ pro občany Košťan. 
Ekologický projekt pro občany prochází 
závěrečnou fází, máme schválené peníze 
v  rozpočtu města (1 mil. Kč), zastupitel-
stvo schválilo záměr, přesné znění pro-
jektu se připravuje, ale základní parame-
try jsou již schváleny, jsou jasné. Město se 
rozhodlo dotačně podpořit své občany, 
a  to v  pořízení fotovoltaiky a  tepelných 
čerpadel. Zastupitelé chtějí zlepšit ener-
getické postavení svých občanů, a umož-
nit jim levnější alternativu elektrické ener-
gie, vytápění svých nemovitostí určených 
k  bydlení. (Více na první straně Košťan-
ského zpravodaje).
Druhá akce je prodloužení fungování ban-
komatu vedle pošty na Mírovém nám. 
Zastupitelé se jednomyslně shodli na pro-
dloužení smlouvy s  Českou spořitelnou, 
a.s. Bankomat bude další 2 roky fungo-
vat ve stejném režimu, provoz je zajištěn, 
odstraňovat se nebude, jak jsem se něko-
likrát doslechl. 
Město pro letošek připravilo tedy celkem 
15 akcí v řádu desítek miliónů korun, vím 
také, že některé akce jsou komplikované, 
někdy i trvají déle. Věřte ale, že v této slo-
žité době při rostoucích cenách materiálů, 
energií a celkovém nedostatku některých 
komodit, dost věcí prostě nejde urychlit. 
Dejte nám vědět, kde je potřeba zasáh-
nout, věci vylepšit. Uděláme pro danou 
věc, co budeme moci. Děkujeme!
Závěrem mi dovolte popřát Vám i  Vašim 
rodinám všechno nejlepší v roce 2022, rok 
plný naděje, která se promění v očekávané 
zlepšení složité doby, hodně zdraví nám 
všem!

Váš starosta Tomáš Sváda

Denní hlídka obdržela telefonické ozná-
mení, že se v jednom z bytů, kde bydlí osm-
desátiletá paní, ozývá volání o  pomoc. Byt 
na místě otevřeli hasiči. Strážníci přivolali 
záchrannou službu, která převezla ženu do 
nemocnice. Hlídka vyjížděla i  k  devadesá-
tileté ženě, která doma několikrát spadla 
a udeřila se do hlavy. Strážníci ženě poskytli 
nezbytně nutnou první pomoc a přivolali na 
místo záchrannou službu.
Vzácnou návštěvu měl městský úřad, na 
který se přišla podívat zvědavá nutrie. 
Výlet ji ale překazili naši strážníci, kteří po 
domluvě se záchrannou stanicí nutrii odchy-
tili a vypustili zpět do volné přírody.  

Hlídka městské policie pomáhala staršímu 
muži, který upadl na zem a  nemohl vstát. 
Venkovní teploměr ukazoval -2 °C.  Muž 
ležel na zemi ve sněhu údajně přes půl 
hodiny a na nohou neměl ani boty. Byl stráž-
níky přenesen domů do postele. Na místo 
byla přivolána také záchranná služba, která 
muže zkontrolovala.
V zimních měsících jsme asistovali u několika 
dopravních nehod a  usměrňovali dopravu. 
Při objížďce obcí Oldřichov v  nočních hodi-
nách zahlédli strážníci dopravní nehodu, kdy 
řidička osobního automobilu nezvládla řízení 
na ledové vozovce, dostala smyk a s automo-

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE KOŠŤANY

STATISTIKA V EVIDENCI OBYVATEL K 1.1.2022
Počet obyvatel města Košťany se meziročně 
téměř nezměnil. Zatímco na počátku roku 
2021 nás ve městě žilo  3227, k  prvnímu 
lednu 2022 nás bylo o jednoho více. Dobrou 
zprávou je, že oproti předchozímu roku klesla 
úmrtnost, která se vrátila ke svému průměru.
V evidenci bylo k 1.1.2022 celkem 3228 
obyvatel, včetně cizinců s trvalým pobytem.
Z toho:  • občané ČR – 3182 
 • cizinci s TP – 46

Petra Paarová, Pavel Vondra

Počet občanů ČR 3182 celkem
z toho muži 1535 a ženy 1647

Počet přihlášených  
/od 01.01.2021 do 31.12.2021/ 124, z toho muži 53 a ženy 71

Počet odhlášených 109, z toho muži 61 a ženy 48

Počet narozených dětí 30, z toho chlapců 17, děvčat 13

Počet zemřelých 35, z toho muži 20, ženy 15

Pobyt v rámci obce Košťan změnilo občanů 61
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S sebou přineste: rodný list dítěte  
   platný občanský průkaz zákonného zástupce
   potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a řádném očkování dle očkovacího kalendáře
   vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a podepsanou oběma rodiči  

Pokud máte zájem zúčastnit se s  Vaším 
miminkem slavnostního obřadu vítání 
občánků, přihlaste se na matrice Městské-
ho úřadu Košťany, případně na Městský 

úřad Košťany pošlete přihlášku k  vítání  
občánků.
Přihlášku naleznete na webu města v části 
“Formuláře ke stažení”. Podrobnější infor-

mace vám sdělí matrikářka paní Paarová 
na telefonních číslech 417 568 183 nebo 
417 568 477.

Petra Paarová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V KOŠŤANECH NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

DOCHÁZKA ZASTUPITELŮ V PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ

Mateřská škola Motýlek Košťany – Střelná
Čtvrtek 5. května 2022 od  9.30 do 11:30 hodin, od 13.00  
do 14.00 hodin.
Žádost si můžete vyzvednout od 27. dubna v čase od 14.30 
do 16:00 v budově Mateřské školy Motýlek Košťany – Střelná.  
Ke stažení ji naleznete na webových stránkách  
www.msmotylek.me.cz nebo na stránkách Města Košťany.

 I. Šustrová, ředitelka Mateřské školy Motýlek
Košťany – Střelná

Mateřská škola Košťany
Úterý 3. května 2022 od 8:30 do 11:30 hodin.
Žádost si můžete vyzvednout od 27. dubna v  čase od 14:30  
do 16:00 v budově Mateřské školy Košťany. Ke stažení ji nalez-
nete na webových stránkách www.mskostany.cz nebo na strán-
kách Města Košťany.

 Ivana Brabcová, ředitelka Mateřské školy Košťany
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Tomáš Sváda / / / / / / / / / / 100% / / / / / / / / 100% / / / / / / 0 86%

Zbyněk Král / / / / / / / / / / 100% / / / / / / / / 100% / / / 0 / 0 / 71%

Mgr.Ester Macháčková / / / / / / / / / / 100% / / / 0 / / / 0 75% 0 / / / / / / 86%

Ing. Přemysl Šoba / / / 0 / 0 / 0 / / 70% 0 / / / / / / / 88% 0 / / 0 / / / 71%

Miroslav Potměšil / / / / / 0 / / / / 90% / / / / / / / / 100% 0 / / / / / / 86%

Milan Šerl / / / / / / / / / / 100% / / / / / / / / 100% / / / / / / / 100%

Ing. David Ryč / / / / / / / / / 0 90% 0 / 0 / / / / / 75% 0 / / / 0 0 0 43%

Pavel Belan / / / / / / / / / / 100% / / / / / / / / 100% / / / / / / / 100%

Naďa Lebedová / / / / / / / / / / 100% / / / / / / / / 100% 0 / / / / / / 86%

Mgr. Pavel Vondra / / / / / / / 0 / / 90% / 0 / 0 / 0 / / 63% / / / 0 0 / / 71%

Richard Kopřiva / 0 / / / / 0 / / / 80% / 0 0 / / 0 / / 63% 0 / / / / / / 86%

Petr Čulík / / / / 0 / / / 0 / 80% / / / 0 / / / / 88% / 0 / 0 / / 0 57%

Miloš Kračmar / / / / / / / 0 / 0 80% 0 / / / 0 / / / 75% / 0 0 / / / / 71%

Bohumír Daněk / / 0 / / / 0 / / / 80% / / / / / / / / 100% / / 0 0 / / / 71%

Bc. Zuzana Jiříková 0 / / / 0 0 / 0 / 0 50% / 0 0 / / 0 0 / 50% 0 / / 0 / / 0 57%
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Dne 17.2. 2022 naši školu navštívili lektoři 
s programem Tonda Obal na cestách.
V průběhu dopoledního vyučování se vy-

střídaly jednotlivé skupiny ve vybraných 
třídách, kde proběhl vzdělávací program, 
který se zaměřuje na zvýšení povědomí 

o správném třídění a recyklaci odpadu.
Každý žák si po skončení odnesl malý  
dárek.                       Mgr. Bc. Ester Macháčková

Dne 13.12. se I. stupeň účastnil projektu 
,,PLANETÁRIUM DO ŠKOL”
….planetárium, do kterého nemusíte 
jezdit, ale které samo přijede k Vám!
Postupně se v  prostorách tělocvičny 
vystřídaly všechny třídy I. stupně, aby 
shlédly programy s interaktivním výkladem. 
Jeden z programů byl příběh: ,,Se zvířátky 
o vesmíru”. Jednalo se o unikátní kombinaci 
loutek a  virtuálního světa stvořeného 
grafiky. Děj zavedl malé diváky do snového 
světa jedné polozapomenuté raketové 
základny. Ježek, zajíc, krtek a sova jsou čtyři 
kamarádi, kteří se sešli na kraji lesa, aby 

Ve středu 8. 12. 2021 se konal v Teplicích 
Okresní přebor družstev základních 
škol v  šachu. Tým ZŠ Košťany, ve složení 
Rostislav Filip (IX.), Matěj Mataše (IX.), 
Michal Macháček (IX.), Jindřich Svoboda 
(IX.) a  Petr Zíval (VI. B), svedl šachové 
bitvy se svými vrstevníky z  teplických 
základních škol. Kluci si na svém druhém 
větším šachovém turnaji vedli skvěle (pro 
Petra Zívala to byl vůbec první šachový 
turnaj) a obsadili krásné druhé postupové 
místo za Gymnáziem Teplice. Turnaje se 
zúčastnilo celkem šest týmů a  26 žáků 
základních škol. Z  našich žáků se nejlépe 
dařilo Rosťovi a  Matějovi, ale radost 
z  vítězství zažili i  ostatní kluci, dokonce 
dvakrát. Už teď se těšíme na krajské kolo, 
které se koná začátkem února v Chlumci.

hvězdářskou základnu prozkoumali.
Druhý program: ,,Zpátky na Měsíc. Navždy”. 
Vědecký materiál, který sondy na Měsíci 
před už téměř půl stoletím nashromáždily, 
vědci stále zpracovávají. Žáci se dozvěděli, 
proč je Měsíc obrácen k Zemi vždy stejnou 
stranou, nebo jak dlouho trvá den a  noc. 
Návštěvou jednotlivých planet Sluneční 
soustavy se seznámili s  jejich povrchem, 
s jejich velikostí a čím se liší od ostatních.
Návštěvu virtuálního planetária si I. stupeň 
užil, a  doufá, že brzy proběhne další 
návštěva.

Mgr. Bc. Ester Macháčková 

Na závěr přinášíme stručné hodnocení 
a  první dojmy všech soutěžících a  pana 
učitele.
Matěj Mataše: „Od chvíle, kdy jsem dostal 
na turnaji podruhé šach mat, jsem se rozhodl 
zlepšit, a  dal jsem 5 výher (pět krásných 
matů) za sebou. A  taky jsem spokojený za 
výkon ostatních.“
Rostislav Filip: „Líbilo se mi to, jsem 
překvapen, že jsme se dostali do krajského 
kola. Asi dobrý oddíl…..“
Michal Macháček: „Jsem tedy rád, že jsme 
postoupili, i  když jsem nepodal ten nejlepší 
výkon, tak jsem furt rád za můj tým.“
Petr Zíval: „Docela dobrý, jsme druzí, hlavně 
že jsme postoupili.“
Jindra Svoboda: „Bylo to boží.“
Mgr. Pavol Kufel: „No úplně skvělé! Jsem 

absolutně šťastný, hlavně jsem byl strašlivě 
nervózní, jestli postoupíme. V koutku srdíčka 
jsem věřil, ale sedmé (poslední) kolo všichni 
vyhráli, takže jsem se uklidnil, v postup věřil 
a s výkony jsem spokojen.“

žáci ZŠ Košťany

TONDA OBAL NAVŠTÍVIL ŽÁKY I. STUPNĚ

ZÁPIS DO ZŠ KOŠŤANY

V TĚLOCVIČNĚ NÁM VYROSTLO PLANETÁRIUM

ŠACHISTÉ ZŠ KOŠŤANY DRUZÍ V OKRESE 

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

ZŠ KošťanyZápis do 1. třídy
 pro děti narozené 1.9.2015 - 31.8.2016

 S sebou přineste:
-Žádost podepsanou oběma rodiči

-Dotazník pro rodiče podepsaný oběma rodiči
-Kartičku pojištěnce dítěte

-Občanský průkaz zákonného zástupce
-Rodný list dítěte

6. 4. - 7. 4. od 13:00 do 18:00
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Omezení a zákazy okolo koronaviru jsou 
na ústupu, a  proto jsme po dvouleté 
přestávce mohli vyrazit soutěžit do 
Ostravy do našeho milovaného Bludiště! 
Tým jsme tentokrát postavili ze žáků 
IX. třídy: Martina Zídková, Rostislav 
Filip, Matěj Mataše a  Dominik Měchura. 
Den D nastal v  pondělí 28. 2. 2022, 
všichni žáci si natáčení maximálně 
užili a  domů si přivezli spoustu dojmů 
a  zážitků. Zorganizovat takovou akci 
není úplně jednoduché. Je to velmi 
finančně nákladné. Chtěla bych tímto 
poděkovat všem rodičům, protože nám 
s  sebou napekli a  navařili tolik dobrot, 
že jsme je dojídali ještě další den ve 
škole. Dále děkujeme panu Vrculovi za 
zajištění teplého oběda,  Autobusové 

dopravě Jaroslav Sláma za jejich přístup 
a  vstřícnost. A  jak se nám tentokrát 

dařilo? Dívejte se  9.5.2022 na ČT Déčko.
Mgr. Lucie Volnarová

Dne 4. 2. 2022 byly zahájeny Zimní 
olympijské hry nejen v Pekingu, ale i v naší 
mateřské škole.
Na tak slavnostní událost měly děti 
připraveny bílé dresy s  olympijskými 

symboly a s číslem, které měly na sobě po 
celou dobu sportování. 
V  úvodní části se děti seznámily 
s olympijským ohněm, poslechly si Českou 
státní hymnu při vztyčování vlajky ČR 
a  také jim byli představeni účastníci české 
výpravy, kteří reprezentovali ČR v různých 
sportovních disciplínách. Děti se také 
hned v  úvodu dozvěděly, jaké sportovní 
soutěže budou plnit po celý týden v  MŠ 
(např. házení barevných kruhů na cíl, 
skákání v  kruzích, obíhání kruhů, bruslení 
a  lyžování mezi kruhy, hod sněhovou koulí 
na  cíl i  do dálky, střílení puku do branky 
aj.). Všechny činnosti byly motivačně 
spojeny a  zároveň rozvíjely děti ve všech 

vzdělávacích oblastech. Vlastní sportování 
začalo až 14. 2. 2022 po jarních prázdninách 
a probíhalo celý týden  do 21. 2. 2022, kdy 
bylo slavnostní ukončení. Počasí nám sice 
nepřálo  a  tak byly pro všechny činnosti 
využity prostory v MŠ.
Děti soutěžily s  velkým nasazením 
a elánem, proto jsme tu měli samé vítěze 
a žádné poražené :-).
Za dobré sportovní výsledky byli 
všichni odměněni čokoládovou medailí 
zavěšenou na trikolóře a  čestným 
diplomem. Sportovní dny jsme si všichni 
radostně užili :-) . 

Irena Šustrová , ředitelka MŠ
Monika Hrdličková, učitelka 

SOUTĚŽILI JSME V BLUDIŠTI

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÝCH ŠKOL

ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY 2022 V MATEŘSKÉ ŠKOLE MOTÝLEK KOŠŤANY - STŘELNÁ
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Život v  naší mateřské škole se pomalu 
vrací do běžného režimu. S  radostí 
jsme přivítali kouzelníka Waldini. Jeho 
vystoupení si děti jak se patří užily 
a  domů si odnášely balónek ve tvaru 
zvířátka či meče.
Také karneval se těšil hojné účasti. 
Princezny, piráti, pirátky, zvířátka a  další 
pohádkové bytosti tančily a  soutěžily 
v různých dovednostech.

Ivana Brabcová, 
ředitelka Mateřské školy Košťany

Děti v  týdnu od 31.1. do 4.2. odemkly 
kouzelným klíčem dveře do říše 
pohádek, a  tak se naše škola stala 
útočištěm pro Červenou Karkulku, 
Jeníčka a Mařenku, Otesánka nebo také 
Palečka. V  tento týden jsme v  rámci 
čtenářské pregramotnosti navštívili 
městskou knihovnu v Košťanech s cílem 

objevit kouzlo knih a  posílit zájem o  ně. 
Paní knihovnice dětem připravila dětské 
knihy, které byly plné veselých obrázků, 
básniček, říkadel a  pohádek. Vyslechly 
si čtenou pohádku O  Červené Karkulce 
a  zazpívaly si píseň z  operky Zděňka 
Uhlíře a  Jaroslava Svěráka, Červená 
Karkulka. Nakonec nás paní knihovnice 

provedla celou knihovnou a  seznámila 
nás s  možností vypůjčení knih. Poté 
jsme se společně rozhodli, kterou knihu 
si půjčíme do MŠ na čtení. Děti byly 
nadšené, knížky i  pobyt v  knihovně se 
jim velmi líbil.

Bc. Leona Macháčková, DiS., učitelka MŠ 
Košťany

POHÁDKOVÝ TÝDEN V MŠ KOŠŤANY

NÁVŠTĚVA KOUZELNÍKA V MŠ KOŠŤANY
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V  současné době zaznamenává košťanský 
tenis zřejmě největší úspěchy v  celé své 
historii. Mladý tenista Michael Jakeš, 
který nyní hraje za LTC Panorama Teplice, 
připsal na svůj účet od konce prosince 
2021 do konce ledna 2022 jeden velký 
úspěch za druhým. Vyhrál ve dvouhře 
dva turnaje v  Mladé Boleslavi a  na 
kurtech TK Konstruktiva Praha, kde se 
na vítězství musel velice ´´nadřít´´. Po 
čtyřech těžkých zápasech a  téměř po 
10 hodinách na kurtu zvedl nad hlavu 
vytoužený pohár pro vítěze. Do finále 

se probojoval také v  Hradci Králové, 
v  Praze v  Měcholupech a  na kurtech 
Lucie Hradecké. Ve čtyřhře slavil vítězství 
v  Hradci Králové a  Mladé Boleslavi. 
V  tenisovém žebříčku v  kategorii mladší 
žáci je právem na 1. místě v  Ústeckém 
kraji a  dle průběžných výsledků na  
32. místě v celé ČR.
“Míša je hráč s  obrovskou vůlí a  tvrdý 
trénink se začíná vyplácet.“  
Míšovi blahopřejeme a  přejeme mnoho 
dalších úspěchů! Trenér a kol.

Mgr. Jiří Jakeš, trenér

Dne 6. února 2022 oslavil své  
65. narozeniny obránce košťanské Louky 
Miloslav „Havran “ KUČERA. Za FC Louku 
Košťany celkem sehrál v  sálové a  malé 
kopané 386 utkání, vstřelil 28 branek, na 
24 branek asistoval, neproměnil 4 penalty 
a  vsítil pět vlastních branek. Debutoval 
v  Pouťovém turnaji v  malé kopané ve 
Střelné - Zátiší 17. 9. 1988 v utkání Louka 
– RSC Čerchov Domažlice 4:1 ( 2. místo ).

Dne 8. února 2022 oslavil své  
45. narozeniny brankář Jaroslav ELIÁŠ. 
Debutoval v Memoriálu Rudolfa  
Fikerleho staršího v  Městské sportovní 
hale v  Krupce 11. 12. 2010 v  utkání  

FC Louka Košťany „B “ - Dream Team Hrob 0:3 
(5. místo). Nejlepší brankář Mezinárodního 
přeboru České obce sokolské 2011  
a 6. místo Krajská liga 2011 - 2012.

Dne 10. dubna 2022 oslaví své  
50. narozeniny Miroslav KRYNDLER, 
dříve fotbalový trenér, předseda a  do 
roku 2012 starosta TJ Sokol Košťany, nyní 
trenér Fotbalového klubu Hostomice. 
Debutoval 26. 8. 2001 v  utkání Louka  
– Sportovní sdružení Drahkov 0:3 (7. místo). 

Dne 30. dubna 2022 oslaví své  
55. narozeniny zakládající člen FC 
Louka Košťany a  její předseda od roku 
1990 Pavel PROKOP. Za Louku Košťany  

v  sálové a  malé kopané sehrál celkem 
1081 utkání, vstřelil 356 branek, na  
276 branek přihrál, neproměnil třináct  
penalt, udržel jedno čisté konto, jednou 
byl vyloučen a  vsítil sedm vlastních 
branek. Debutoval 14. 5. 1989 v Letní lize  
Teplicka v  sálovém fotbale v  hale 
Olympia Teplice v utkání Louka – Krakatit 
Teplice 1:10 (7. místo). Trenér a  od roku 
2007 předseda fotbalového oddílu  
TJ Sokol Košťany a od roku 2012 starosta 
Tělocvičné jednoty Sokol Košťany.

Oslavencům vše nejlepší přeje FC  Louka 
Košťany.

Ladislav Navrátil

Prvním letošním zásahem výjezdové 
jednotky bylo 7.1. ve večerních hodinách 
otevření bytu ve Sklářské ulici. Naše 
jednotka asistovala jednotce HZS 
Duchcov při otevření, kde bylo podle 
prvotních informací podezření na 
zranění osob v  bytě. To se následně 
naštěstí nepotvrdilo a  po otevření bytu 
bylo zjištěno, že jsou dvě osoby v  bytě 
v pořádku, “pouze“ a tvrdě spaly, a proto 
neotevíraly.
V  sobotu 15.1. byl nahlášen požár sazí 
v  komínovém tělese v  Hornické ulici. 
Hasiči vyjeli na místo a  žhavé saze 
v komínovém tělese srazili.
Na ohlášení MP Košťany vyjela jednotka 
v sobotu 29.1. na nebezpečný vyvrácený 

a  zavěšený strom u  potoka, který by 
vlivem hlášeného silného větru mohl 
spadnout a ohrozit tak chodce a přilehlý 
plot rodinného domu. Hasiči ve 
spolupráci s jednotkou Duchcov z plošiny 
nebezpečný strom odstranili. 
Ten samý den ve večerních hodinách 
byl jednotce vyhlášen poplach na požár 
sazí v komínu. Hasiči ve spolupráci s HZS 
Duchcov srazili hořící saze a  následně 
vyčistili vybírací otvor.
Druhý den (30.1.) jednotka zasahovala 
v  souvislosti se silným větrem celkem 
u  třech spadlých stromů. Nejprve 
v  ranních hodinách odstranila 2 stromy 
v  Nechybově ulici a  v  odpoledních 
hodinách pak na Kamenném Pahorku.

1.2. vyjela jednotka ve večerních 
hodinách na další nebezpečný strom, 
který se nacházel na frekventované silnici 
č. I/27. Strom byl nalomený a  zavěšený 
do dalších dvou stromů. Během zásahu 
na místě zastavila a  řídila provoz MP 
Košťany. Hasiči všechny stromy bezpečně 
odstranili.
Prozatím posledním výjezdem (ke dni 
uzávěrky zpravodaje) je spadlý strom 
v Nechybově ulici u železné lávky. Strom 
svým pádem na chodník strhl optický 
kabel kamerového systému. Hasiči 
nejprve odstranili strom z  chodníku 
a  následně provedli provizorní opravu 
strhnutého optického kabelu.

Jan Šaršoun

TENISOVÉ ÚSPĚCHY KOŠŤANSKÉHO MICHAELA JAKEŠE

ŽIVOTNÍ JUBILEJA HRÁČŮ FC  LOUKA KOŠŤANY 

HASIČE V ZIMĚ ZAMĚSTNÁVALO VĚTRNÉ POČASÍ

SPORT A VOLNÝ ČAS

HASIČI
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PODPOŘENÉ PROJEKTY

tel.:   606 743 087
email:    mpkostany@seznam.cz
facebook:  https://www.facebook.com/mpkostany. 

MĚSTSKÁ POLICIE

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany 

reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009429 

Cílem projektu je vybudování přístavby školy (zahradního pavilonu), ve které vznikne multifunkční odborná 
učebna cizích jazyků, přírodních věd a dalších odborných předmětů s využitím ICT, bezbariérové WC a sklad 
pomůcek. 
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné 
obory, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. 

• Dotace: 2 033 000,- Kč 

• Vlastní zdroje: 107 000,- Kč 

• Celkem : 2 140 000,- Kč 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany 

reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009429 

Cílem projektu je vybudování přístavby školy (zahradního pavilonu), ve které vznikne multifunkční odborná 
učebna cizích jazyků, přírodních věd a dalších odborných předmětů s využitím ICT, bezbariérové WC a sklad 
pomůcek. 
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné 
obory, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. 

• Dotace: 2 033 000,- Kč 

• Vlastní zdroje: 107 000,- Kč 

• Celkem : 2 140 000,- Kč 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
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Na Mikuláše roku 1971 se čtyřka v sestavě 
Majrych (Johan), Navrátil (Zare), Semančík 
(Jeff) a Fričl (Habas) v restauraci „U Riesů“ 
dohodla, že by samostatné brnkání mohli 
skloubit a  postavit kapelu. Zdravý hecíř 
Jarda Štěpán slíbil sud, když kapela bude 
do roka hrát. Začalo se zkoušet v Bonexu 
ve sklepě a Jarouš platil.
Každá osada má svého šerifa, který musí 
umět reprezentovat i  okouzlovat svým 
šarmem a  tak Navrátil bezkonkurenčně 
vyhrál. Naši čtyřku jsme doplnili, a  tak 
sestava dvě kytary, basa, foukací 
harmonika a zpěv začala vyhrávat převzaté 
i vlastní věci.
V roce 1974 jsme se zúčastnili Porty, kde jsme 
získali Cenu diváků a  uznání od takových 
osobností jako Kapitán Kid, Jiřina Fikejzová 
(dvorní textařka Marie Rottrové) a Wabiho 
Daňka (Rosa na kolejích), reprezentujícího 
Plížáky Sokolov, nás samozřejmě potěšilo. 
Na padesáté výročí košťanské školy jsme 
si již troufli na dvouhodinovou estrádu 
v sále sokolovny i při slavnostním otevření 
nově rekonstruovaného kina. Na takových 
akcích nesmí chybět konferenciér  
– hezoun s příjemným hlasem. Olda Opata, 
z divadelní rodiny, se tohoto úkolu chopil 
a po estrádách se stal našim stálým členem.
K  názvu „Tennessee“ nás inspirovala 
kolébky contry music. Vůbec jsme si 
v  době svého vzniku neuvědomovali, 
že  tento název pro nás nebude žádnou 
procházkou rozjásanou Moskvou, zvlášť po 
„osvobození“. Na plakátech nás pořadatelé 
„zapomínali“ uvádět a tak při vystoupeních 
jsme říkali divákům, že jsme Tennessee, ale 
ne… atd.
V roce 1979 jsme na Silvestra otevírali náš 
„saloon“ v  sokolovně, kde nám náš fanda 
Franta pomohl s výzdobou a westernovým 
písmem. Za léta svého působení jsme 
zde přivítali Fešáky, Country beat Jiřího 
Brabce, Petra Spáleného s kapelou Georg 
Bethovens, Karla Kahovce, Karla Hálu, 
politika Lise, herce Kačera, fotbalistu 
Šmitzera a  jiné. Ze  třetího na čtvrtého 
června v  roce 1984 vyhořela sokolovna. 

Namále měl i náš saloon. Lamač jednomu 
z  hasičů sebral proudnici a  začal hasit už 
doutnající střechu saloonu. Udivenému 
hasiči to zdůvodnil slovy, že „stříkat na 
zbytky sálu je již k h...“
Každý rok první zářijovou sobotu jsme 
v  Hinkovce pořádali potlachy, kterých se 
zúčastňovali kamarádi z celé republiky. Na 
oplátku jsme zase my jezdili k  nim, takže 
od západu (Luby u  Chebu) po Valtice na 
jihovýchodě Moravy, od Králík v Orlických 
Horách na severu po Lipno na jihu Čech 
jsme sjezdili stovky míst. Na potlach nás 
zvali KTO z Údolí děsu, Červánek, Toronto – 
Nedvědi a na vystoupení v pražském Domě 
barikádníků, Domě kultury Smíchov, 
Radiopaláci a  Lucerně. Na setkáních jsme 
měli možnost seznámit se s  osobnostmi 
jako Jarda Štercl, František Filipovský, Karel 
Zich, Ivan Hlinka a Jiří Švejda. A bývala to 
posezení až do rána.
Vyráželi jsme i  na vodu (Vltava, Lužnice, 
Nežárka, Berounka, Sázava, Ohře) a tak jsme 
hráli každý večer jinde. Prosazovali jsme 
tzv. country schow, jak o nás řekl kapelník 
Fešáků Karel Polášek. Často si s námi zahráli 

Miloš Slezák (kytara – banjo), Pavel Zícha 
(COP Plzeň – banjo) a otec a syn Duchcovští 
Třasákové. Písničky jsme prokládali fóry, 
parodiemi, scénkami a  náborovkami, aby 
si s námi mohli zazpívat i diváci. Lidé nám 
posílali účtenky s názvy písní, které chtěli 
slyšet a  my jim obratem názvy kořalek, 
které pijeme. Vyhovělo se oběma stranám 
a  přes ty rybníky piv, které jsme museli 
vypít by byla fuška přeplavat.
Po revoluci jsme mohli vyjet za kamarády. 
Vystupovali jsme v  Německu, Norsku, 
Holandsku, Švýcarsku a  dostali jsme se 
i  na Slovensko. Potlachy jsme uzavřeli  
45. ohněm, a  protože jsme „tenesáci“ 
i  ten závěr byl originální. Oheň totiž 
zapalovaly naše holky – Eva, Markéta, 
Alena a  Pampeliška. Pobavili jsme lidi na 
stovkách míst doma i v zahraničí a vždycky, 
když se nás ptali odkud jsme, hrdě jsme 
odpovídali: „Z  Košťan.“ A  na další dotaz 
„Kde jsou ty Košťany“ jsme odpovídali: 
„Znáte Teplice? Tak to je periferie Košťan“.

Bohumil  „Habas“ Fričl
Foto: archiv autora

50 LET SKUPINY TENNESSEE

Psal o nás i denní tisk Z vystoupení v pražské Lucerně (1990)Odjezd na tábor od sokolovny

Vítají nás ve Stráži nad Nežárkou
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V  loňském roce město zahájilo dlouho 
očekávanou rekonstrukci bývalého kina 
a  její přestavbu na kulturní středisko 
města. Turbulentní období v  dodávkách 
stavebního materiálu způsobilo, že se 
stavba navenek příliš neposouvala. 
Přesto v  průběhu letošní zimy došlo 
k  napojení budovy na veškeré energie, 
vybourání a  novému vybetonování 
podlah a  koncem zimy také k  uzavření 
budovy novými okny.

Na počátku března jsou již vyzděny 
vnitřní příčky, jsou připraveny rozvody 
vody a topení a probíhá nástřik vnitřních 
omítek. Myslím, že po letech čekání 
bychom se koncem léta mohli dočkat 
reprezentativního a kapacitně vhodného 
sálu nového kulturního střediska. Celý 
projekt můžeme realizovat díky podstatné 
podpoře Ministerstva životního prostředí 
a Evropské unie.

Pavel Vondra

ČISTOTA  
VODY

KVALITA 
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ 
ODPADU

OCHRANA 
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ 
ÚSPORY

REKONSTRUKCE KINA SE ROZBĚHLA NAPLNO
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Chtěla bych poděkovat panu  
Ing. Přiklopilovi a  paní Škachové za péči 
a  ochotu, kterou mi během dlouholetého 
pobytu v Košťanech věnovali. Dík patří též 
nájemníkům domu, kteří mi pomáhali řešit 
problémy.
Utrpěla jsem úraz s  delším pobytem v  lé-

Dobrý den. Jsme rodiny Olhy Kyčan a Jany 
Voličak a jsme uprchlíky z Ukrajiny. Chce-
me srdečně poděkovat starostovi města 
Košťany, radě města, pracovnicím měst-
ského úřadu, tlumočnici paní Natalii i na-
šemu ubytovateli. Velký dík patří obyva-

Vážení senioři města Košťany. Chtěli 
bychom vás všechny pozvat do Klubu 
seniorů Košťany. Pravidelně, jednou za  
14 dní se setkáváme v městské knihovně na 
Mírovém náměstí, která je naší klubovnou. 

Město Košťany na sklonku letošní zimy 
vystavělo na Kamenném Pahorku nový 
mostek přes Sviní potok 1. Mostek 
se nachází na konci ulice za místními 
potravinami. Svou šířkou je určen pěším 
a  umožní vám pohodlně přejít na lesní 

čebném zařízení, a  nakonec jsem musela 
řešit vše odchodem do domu seniorů. 
Košťanští! Měla jsem Vás ráda a ráda vzpo-
mínám na všechny přátele a známé. 
Přeji všem hodně úspěchů, a hlavně dobré 
zdraví v novém roce.

M. Nevečeřalová

Dne 24.7. to bude již 5 let, kdy nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, 

dědeček a pradědědeček 

Václav Jícha. 
Byl milovníkem zvířat 

a velký chovatel králíků. 
Vzpomíná manželka, dcera s rodinou  

a vnučka s rodinou.
                                          Marie Jíchová  

telům města za věci, dárky a   úsměvy na 
tvářích dětí. Také děkujeme vedení školy 
a školky. 
S bezmeznou úctou a vděčností obyvate-
lům Košťan,

 rodina Kyčan a Voličak

Jezdíme spolu na výlety, navštěvujeme 
různé kulturní akce. Stálí členové se těší na 
Vaší návštěvu. Pokud se vám u  nás zalíbí, 
roční členství v  Klubu seniorů Košťany vás 
vyjde na 150 Kč.

cestu vedoucí za SAB. Tou se dostanete buď 
k Rakouským domům 2, nebo komfortně 
až do ulice 8. května v  Košťanech. 
Cesta je dlouhodobě udržovaná, za což 
můžeme poděkovat nedávno zesnulému 
dlouholetému vedoucímu technických 

Chcete se přijít podívat? Naše březnová 
setkání máme naplánována na 14. a 28. března 
od 15 h v prostorách městské knihovny.                                              

Hana Szászová, 
kulturní referentka KS Košťany

pracovníků města, panu Zdeňku Kalábovi. 
Mám dojem, že nám svým nápadem 
zanechal velmi příjemnou procházkovou 
trasu.

Pavel Vondra
zdroj map: www.mapy.cz 

NOVÝ MOSTEK VYROSTL NA KAMENNÉM PAHORKU

VÝZVA KOŠŤANSKÝM SENIORŮM

PODĚKOVÁNÍ VZPOMÍNÁME

PODĚKOVÁNÍ



Košťanský zpravodaj - 1/2022strana 12

ÚNOR
Jíchová Marianne 91
Glöcknerová Anděla 90
Jurová Helena 89
Wildová Nasťa 86
Trnková Hana 82
Hošek Pavel 75

LEDEN
Krupičková Anna 91
Kančová Olga 91
Říha Jiří 91
Marx Zdeněk 85
Lebeda Jiří 80
Pytlíková Marie 80
Petrovková Hanička 80
Kryndlerová Milada 75
Hajduková Jarmila 75
Dudešek Jiří 75
Jelínková Jana 70

BŘEZEN
Jandová Marta 84
Fikar Mirosla 81
Sláma Miloslav 81
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Gratulujeme k významnému 
životnímu jubileu.

INZERCE

NAŠI JUBILANTI


