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Vážení spoluobčané,
letošní jaro bylo ve znamení dokončení 
několika projektů, které jak věřím, byly 
projekty důležitými pro naše město. 
Podařilo se zdárně dokončit kanalizaci 
Košťany - Hampuš, Zámeček, podařilo 
se dokončit multifunkční učebnu na 
dvoře ZŠ v  Košťanech propojenou 
s opravenými skleníky, spustil se pilotní 
program ekologických dotací pro 
občany a dokončily se přípravné práce 
na rekonstrukci „Nerudovky“, účelové 
komunikace do „Hevy“, rekonstrukce  
3 městských kotelen i výstavba nového 
chodníku na Sídlišti ve Střelné – 
„Středovky“.
Další skupinou projektů jsou akce, 
které již úspěšně probíhají. Dokončuje 
se generální rekonstrukce „kina“ 
v  Košťanech, probíhá rekonstrukce 
povrchů komunikací Hampuš, 
Kamenný Pahorek-Okály, a  v  ulici 
K  Zámku, rekonstrukce veřejného 
osvětlení v Košťanech (projekční práce 
a příprava žádosti na veř. osvětlení pro 
část Střelná je již v plném proudu), Staví 
se již zmiňovaná účelová komunikace 
„Heva“ a v horizontu několika týdnů se 
začne realizovat přechod pro chodce 
na Teplické ulici u  Klimaxu tak, aby 
naše děti mohly bezpečně přecházet 
ulici hlavně při cestě do, ze školy, kdy je 

Slovo starosty...

(pokračování na straně 2)

Dne 26.4.2022 proběhlo v  obřadní síni 
Městského úřadu Košťany slavnostní 
vítání občánků:
Od 9.30 hodin byli slavnostně přivítáni:
Kristián Jakubec, Matouš Milan Kluch, 
Petr Mach, Rosalie Macháčková, Anna 
Koptová, Patrik Klášterka, Adam Albert 

Zimányi, Jan Liebscher.
Od 10.15 hodin byli slavnostně přivítáni: 
Daniel Kostiha, Viliam Michna, Dominik 
Rakaš, Matyáš Voháňka, Štěpánka Bašová, 
Viktorie Doubková, Vojtěch Benedikt, 
Tyler Demeter.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE KOŠŤANY
Noční směna strážníků obdržela telefo-
nické oznámení od mladého muže, že mu 
někdo ve Střelné na Sídlišti odcizil moto-
cykl, který mu stál před domem. Strážníci 
zkontrolovali celou Střelnou a  motocykl 
nalezli ve křoví u  garáží. Vedle něj ještě 
ležela odcizená koloběžka a  boty. Další 
koloběžku pachatel před přijíždějícími 
strážníky ukryl za autobusovou zastávku, 
kde byl hlídkou dopaden. Muž byl pře-
dán hlídce PČR a  převezen do cely před-
běžného zadržení. Druhý den bylo naší 
hlídce oznámeno, že byla v noci ve Střelné 
odcizena ještě jedna koloběžka a dámské 
horské kolo. Strážníci nalezli kolo a  díky 
vašemu sdílení na našich Facebook strán-
kách se našla i třetí koloběžka. Všechny věci 
byly zpět vráceny svým majitelům a recidi-
vista, který byl v  loňském roce odsouzen 
za majetkovou trestnou činnost, si vysle-
chl další sdělení podezření z přečinu krá-
deže. Strážníci také svými poznatky při-
spěli k  dopadení zlodějů katalyzátorů ve 
Střelné.
Hlídka MP obdržela žádost o spolupráci od 
kriminální policie, která strážníkům sdě-
lila, že na Výšině v Hudcově bylo odcizeno 

motorové vozidlo. Jednalo se o  veterána 
zn. Volha. Vozidlo bylo strážníky nalezeno 
v Košťanech a celou záležitost si převzala 
policie k dalšímu šetření.
Strážníci obdrželi telefonické oznámení 
od mladých mužů, kteří při hledání křenu 
nalezli v  lese v  Košťanech po domácku 
vyrobenou “bombu“. Hlídka na místo při-
volala policii a  pyrotechniky. Po bližším 
prozkoumání bylo zjištěno, že se uvnitř 
trubky nacházel střelný prach z  petard 
a zápalná šňůra vyčuhující ven. Pyrotech-
nici si nález odvezli k likvidaci a všímavým 
mladíkům děkujeme za oznámení. 
Městská policie dostala poznatek od 
státní policie, že muž bydlící v Košťanech 
denně řídí motorové vozidlo, ačkoliv má 
zadržený řidičský průkaz. Noční hlídka 
tohoto muže spatřila, jak nastupuje do 
vozidla a odjíždí s ním pryč. Strážníci vozi-
dlo zastavili a  vyzvali řidiče k  předložení 
dokladů. Muž rovnou hlídce sdělil, že řidič-
ský průkaz nemá, protože mu byl zadržen. 
Řidiči bylo sděleno podezření ze spáchání 
přestupku a celá záležitost byla oznámena 
ke správnímu řízení. 

(pokračování na straně 2)

(pokračování na straně 3)
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v této lokalitě zvýšený pohyb. 
Musím říci, že celou řadu projektů máme 
v  přípravné fázi, jsou jich desítky. Za 
posledních 11 let co se podílím na řízení 
města se daří držet průměr více jak  
1 projekt za měsíc. Máme jich za sebou 
více jak 130, a doufám, že je to na našem 
městě vidět.
V  poslední době mi dělá největší 
radost (myšleno v  pracovní agendě, 
jinak samozřejmě děti :)) ekologické 
dotace pro občany Košťan. Z  jara se 
vyhlásil program na pořízení tepelných 
čerpadel (TČ) nebo fotovoltaik (FV) 
pro „košťaňáky“. Je to jeden z benefitů 
pro obyvatele Košťan. Hlavní 
myšlenkou však je ekologie a  větší 
míra soběstačnosti v  dnešní složité 
době. 2.5.2022 jsme program otevřeli 
a  k  11.5.2022 máme již téměř 30 
projektů-žádostí. To je moc a moc fajn! 
Všem držím palce, aby se jim projekt 
podařilo zdárně a  rychle dokončit. Pro 
rozpočet to znamená sice zvýšené 
náklady, ale máme připravené silné 
rezervy a věřím, že zastupitelé nebudou 
v  žádostech škrtat, ale zvýší objem 
finančních prostředků cca o  1 mil. Kč. 
Výzva je tzv. průběžná, takže pokud 
máte zájem o  TČ nebo FV můžete 
se postupně hlásit i  v  průběhu roku. 
Pokud máte dotazy, neváhejte se na 
mne obrátit, rád vám pomůžu.
Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem, kdo pomáhají v  rámci válečné 
utečenecké krize. Vím, že některé kroky 
můžou být vnímány s  rozpaky, ale je 
potřeba se oprostit o  náš „domácí-
bezpečný“ pohled na danou věc. Ty 
hrůzy, které se na Ukrajině dějí, bych 
nikdy za žádnou cenu nevyměnil ani za 
dřívější přidělení bytu ani za 5.000 – Kč 
od státu. Věřím, že všichni jsme rádi za 
to, co tu máme. Věřím, že všichni jsme 
rádi za to, že naše děti nezažívají tyto 
hrůzy. Věřím, že všichni jsme rádi za to, 
že s nimi nemusíme přežívat někde třeba 
v  Dánsku, ve Francii v  malém bytečku 
s  příspěvkem 100 euro bez znalosti 
jazyka, prostředí atd. Važme si toho, co 
máme, buďme pyšní na naší zemi, na 
to, že dokážeme pomáhat, třeba tak, jak 
nám v roce 1968 pomáhali při emigraci 
desítek tisíc lidí jiní. Děkuji všem, moc si 
toho vážím.
Poslední větou mi dovolte Vám popřát 
krásné léto, klidnou dovolenou, plno 
radosti a  zdraví vám všem, rodinám, 
vašim dětem!

Váš starosta Tomáš Sváda.

LETOŠNÍ UKLIĎME KOŠŤANY POMÁHALO U MSTIŠOVA
Dne 19.3.2022 jsme pořádali již třetí 
ročník akce Ukliďme naše Košťany. 
Tentokrát jsme se zaměřili na úklid 
dvou černých skládek nacházejících se 
u  silnice z  Košťan směrem na Mstišov. 
Pořádně jsme si mákli a  uklidili jsme  
2,5 tuny odpadu. Děkujeme městu 
Košťany a Lesům za pomoc s jeho likvidací.                                     

Nikola Daňková

Strážníci si připravili přednášku pro děti 
z  mateřské školky a  dětem tak přiblížili 
práci městské policie. Nejvíce je zaujalo 
služební vozidlo a  ukázka odchytu toula-
vých zvířat. 

Hlídka strážníků dostala telefonické ozná-
mení od dětí z Oldřichova, že se uprostřed 
hlavní silnice u úřadu pohybuje vyčerpaná 
labuť. Labuť byla strážníky zkontrolována 
a nejevila žádné viditelné známky zranění. 
Po konzultaci se záchrannou stanicí byla 
hlídkou odchycena a převezena k Barboře, 
kde byla zpět vypuštěna na břeh vody.

 

 

str. Nikola Daňková
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Vážení čtenáři,
v  poslední době se nám v  redakci zpravo-
daje rozmnožily podněty od občanů, kteří 
řeší potíž s volným pobíháním dalších psů, 
respektive s incidenty napadení volně pobí-
hajícími psy. Přestože se všichni snažíme na 
procházce se psem chovat bezpečně, chtěl 
bych připomenout několik povinností, jak 
je to s  pobíháním psů v  intravilánu obce 
i mimo něj.

Pokud máte zájem zúčastnit se s Vaším  
miminkem slavnostního obřadu vítání občán-
ků, 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 telefon-
ních číslech 417 568 183 nebo 417 568 477.

Petra Paarová

Pokud necháváme naše psy volně pobíhat 
kdekoliv, než je vymezeno vyhláškou, do-
stáváme se mimo to, co zákon povoluje. 
Pro intravilán města Košťany platí vyhláška  
2 / 2016, která přesně stanovuje místa, kte-
rá jsou psům zapovězena (dětská hřiště, ale 
například i  park před školou) a  také místo 
pro volné pobíhání psů. Tím je v Košťanech 
rozsáhlá plocha v Lidické ulici mezi Lidickou, 
Sviním potokem a Nechybovou ulicí.

Podobné je to i ve volné přírodě. Z hlediska 
zákona jsou totiž louky a  lesy honitbou, ve 
které je volný pohyb psů zakázán (pokud se 
nejedná o psy lovecké). Je mi vcelku jasné, 
že takto striktní pravidlo je těžce dodržova-
telné a  nekomfortní, přesto bych vás chtěl 
touto cestou požádat: “Chovejte se na pro-
cházkách se svými čtyřnohými přáteli tak, 
abyste neohrožovali ostatní a  měli vždy si-
tuaci pod kontrolou.”                    Pavel Vondra

MĚJTE SVÉ ČTYŘNOHÉ PŘÁTELE POD KONTROLOU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ

…město nebo snad já osobně jsme kou-
pili restauraci na Sídlišti ve Střelné. Není to 
pravda. S  myšlenkou koupit daný objekt 
za mnou na úřad přišel pan Rudolf P. ze 
Střelné, že daný objekt je na prodej. Než 
jsme danou věc prověřili, tak objekt měl 
nového vlastníka a vše bylo „vyřešeno“. Ani 
obec, a dokonce ani já daný objekt nevlast-
níme, je to klasická košťanská „zaručená“ 
zpráva.
…pracovníci VPP začnou uklízet v bytových 
domech za nájemníky. Ne, není to pravda, 
nebudou. Každý nájemník si přece nor-

málně schodiště jednou za dva, tři týdny 
zamete a vytře. Pokud to někde nefunguje, 
tak obec najme úklidovou firmu a  tento 
náklad je následně rozúčtován do služeb. 
…, je to opět klasická košťanská „zaručená“ 
zpráva.
…dokonce se šušká, jak mi sdělil jeden 
volající občan, že město by mělo dát něja-
kých 50.000 .- Kč na kotle. Ne, na kotle určitě 
ne. Možná se šušká o  dotaci na TČ a  FV. 
Nevím proč se o tom šušká, když daný pro-
gram byl 2x zmiňovaný v Košťanském zpra-
vodaji, je na webu města, byl zveřejněný na 

úřední desce, byl dvakrát projednávaný na 
veřejném zastupitelstvu a  psali jsme všem 
přihlášeným občanům přes mobilní roz-
hlas tuto informaci do sms zprávy. O  žád-
ných kotlích nevím, ale TČ a FV najdete na 
stránkách města www.kostany.cz v  sekci 
příspěvky města.
Hlavu vzhůru, rozum do hrsti, každou 
zprávu si ověřte, zavolejte, rádi Vám dané 
věci vysvětlíme. Blíží se volby, takže „zaru-
čených zpráv“ od uštěkaný nerudný starý 
Kelišky bude určitě přibývat. 

Váš starosta Tomáš Sváda

POVÍDÁ SE, ŽE…

Město Koštany již několik let podporuje své 
občany pomocí benefitů-výhod. Výhody 
může čerpat samozřejmě každý, kdo je 
občanem Košťan s  platným trvalým poby-
tem. S  jednotlivými benefity-výhodami 
se můžete seznámit na www.kostany.cz/
prispevky-mesta/ níže připojujeme nově 

schválený benefit. S případnými dotazy se 
můžete obrátit na paní Běhounkovou  tel.: 

417 568 183 nebo přímo na mne.
Tomáš Sváda, starosta města

BÝT OBČANEM KOŠŤAN SE VYPLÁCÍ - DALŠÍ BENEFIT JIŽ PLATÍ!

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

Ekologie – dotace na fotovoltaiku, tepelná 
čerpadla pro občany Košťany

Schváleno-již platí! 
více na www.kostany.cz/prispevky-mesta/
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V  košťanské škole se po dvou letech 
„covidového smutku“ opět konala starším 
dětem známá a  všemi oblíbená akce Noc 
s Andersenem.
Již v páteční podvečer 1.4. se před školou 
shromáždily malé i velké pohádkové bytosti, 
aby se vzápětí vydaly na pohádkovou cestu 
za pokladem. Zde se potkaly s princeznou, 
pirátem, lesní vílou i skřítkem Leprikonem, 
střežícím truhlu zlata.

Poté pohádkové osazenstvo čekala tvořivá 
činnost nad knihami v  knihovně školy, 
pokusy o vytvoření stromu pohádkovníku 
v oddělení školní družiny a výroba mňamky 
ke druhé večeři ve cvičné kuchyňce.
Po poslední, již noční aktivitě (dobrovolné 
stezce odvahy pro statečné) nocležníci 
usnuli dříve, než jim dobrotivé kmotřičky 
víly stačily převyprávět slíbenou pohádku.
Celou akci zakončila velká snídaňová 

hostina, na níž proběhla ochutnávka 
skvělých, převážně sladkých výrobků 
našich maminek, tatínků i babiček, kterým 
tímto srdečně děkujeme.
Zvláštní podělování za vtipnou a nezištnou 
pomoc patří rodičům paní Křížové, 
paní Kuklové, panu Svatuškovi a  panu 
Šimáčkovi. 

Jana Morkesová

Foto: Krušková Alena, učitelka         Šustrová Irena, řed. MŠ 

NOC S ANDERSENEM

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Probudil se malý brouček na stráni,

probudil se ze zimního dřímání,

rozhlíží se jestli jaro přichází

a jestli mu ještě něco neschází.

Schází, schází, broučku více sluníčka,

aby mohla rozkvést každá kytička,

aby bylo zase slyšet zpívání

Na zahradě nebo v lese na stráni.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝLEK KOŠŤANY-STŘELNÁ - VÍTÁNÍ JARA 

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÝCH ŠKOL

Velikonoční zdobení.

Den Země.

Ježibaby kamarádky 
letí vzduchem tam a zpátky.

Šaty mají od sazí
snad se v letu nesrazí.

Tradiční jarní projekt „Od vajíčka k žabce.“

Jarní hrátky s Krejčíkem.
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V  pátek 29. dubna nastartovaly svá 
kouzelná košťata děti Mateřské 
školy Košťany. Slet malých čarodějů 
a čarodějnic se uskutečnil v dopoledních 
hodinách na zahradě MŠ. Společné 
veselí začalo čarodějnickou zkouškou, 
kterou provázela čarodějnice Kazimíra 
a její přátelé. Program letošního sletu byl 
rozmanitý a pestrý, nechyběl let na koštěti, 
vaření lektvarů, prolézání pavoučích sítí, 
či průchod jeskyní plné netopýrů. Za 
odvahu a splnění všech zkoušek, na děti 
čekaly odměny v  podobě kouzelných 
košťat a  medailí. Děti si dopoledne plné 
kouzel velmi užily a nezbývá než se těšit 
na příští rok.

Bc. Leona Macháčková, DiS. 

ČARODĚJNICKÁ ZKOUŠKA V MŠ KOŠŤANY

KLUB DOMINO
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LETOŠNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC SE VYDAŘILO

Dne 8. května 2022 oslavil své  
50. narozeniny Jan BENEDIKT. Za oddíl FC 
Louka Košťany  odehrál v sálovém fotbalu – 
futsalu a futsalu FIFA celkem 35 utkání, vstřelil 
17 branek a  na 6 branek přihrál. Debutoval 
23. 6. 2018 v přátelském utkání v Košťanech 
Louka – Teplicko 8:1.
Dne 6. června 2022 oslaví 65. narozeniny 
Bořivoj NESTMANN. Za košťanskou Louku 
sehrál 70 utkání, vsítil pět branek, na deset 
branek asistoval, obdržel tři branky a jednou 
byl vyloučen. První utkání odehrál ve futsalu 

FIFA 4. 7. 2009 v  Havlovicích u  Domažlic 
v Čerchov Cupu ( 4. místo ) v utkání Louka – FC 
Euroteplo Domažlice 1:2. Fotbalista a  trenér 
TJ Sokol Košťany – v  roce 1980 postup do 
Krajského přeboru.
Dne 1. července 2022 oslaví 60. narozeniny Jiří 
VAŇHARA. Za klub sehrál celkem 129 utkání, 
vstřelil 31 branek, na 42 branek asistoval, 
obdržel jednu branku a  vsítil dvě vlastní 
branky. Debutoval 11. 2. 1989 v Turnaji Stínadel 
( 5. místo ) v sálové kopané ve sportovní hale 
Olympia v  Teplicích – Trnovanech v  utkání 

Louka – SSM Velemín 1:4. Hráč stolního hokeje 
Stiga Game týmu SHL Košťany.
Dne 5. července 2022 oslaví 45. narozeniny  
Petr ČULÍK. Celkem v  sálové a  malé kopané 
odehrál 51 utkání, vstřelil čtyři branky a  na 
šest branek přihrál. Debutoval 5. 4. 1997 
v Městské sportovní hale v Krupce v mamutím 
turnaji v sálovém fotbale Lisec Cup (10. místo) 
v utkání Louka – Deltapol Aš 1:9. Fotbalista TJ 
Sokol Košťany.
Oslavencům vše nejlepší přeje FC Louka 
Košťany                                          Ladislav Navrátil

ŽIVOTNÍ JUBILEJA HRÁČŮ FC LOUKA KOŠŤANY

SPORT A VOLNÝ ČAS
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V  průběhu vojenské základní služby 1984-
1985 jsme se s  Karlem „Supem“ Strádalem 
z  Domažlic většinou v  kabině autojeřábu 
domlouvali na družbě mezi Domažlicemi 
a  Košťany. Vše začalo v  roce1986, nejprve 
korespondenčně, poté návštěv bigbeatů, či 
zábav na Domažlicku a  Košťansku. Po každé 
akci v  Domažlicích následovala exkurze 
v  místním pivovaru, kde jsme vždy byli 
obdarováni dostatečnou zásobou pěnivého 
moku na zpáteční cestu – až do zavření 
pivovaru v  roce 1996. Od roku 1987 už také 
následovala sportovní utkání. V  srpnu 1987 
ve Stráži u Domažlic v utkání v malé kopané 
Domažlice-Košťany 4:3 a  na penalty také 
4:3. Po utkání následovala velká hostina 
v  Pasečnici. V  říjnu 1987 následovala odveta 
ve Střelné-Zátiší: Košťany-Domažlice 12:1. 13. 
února 1988 se na Zimním stadionu v Teplicích 
konalo utkání v  ledním hokeji Košťany-
Domažlice 15:9, poté odveta 29. března 1988 
na Zimním stadionu v  Klatovech Domažlice-
Košťany 24:12. V červenci 1988 se v Babyloně 
hrálo fotbalové utkání v  kterém zvítězil tým 
Domažlic nad kombinovaným  mužstvem 
Košťan a Teplic 8:5. Dne 4. února 1989 se na 
Zimním stadionu v  Teplicích konal turnaj 
v  ledním hokeji: Košťany-Domažlice15:2; 
Teplice-Domažlice 3:5; Košťany-Teplice 8:1. 
Pořadí:  1. Košťany 23:3 4 body (L. Navrátil-
Gajdoš, Lostik, Kučera,Denk, Beránek, M., 
Jungvirt, Košnar, Czulinka, Pavel Čoček, 
Petr Čoček, Moučka, Nacke, Heřmánek, 
V.Navrátil,Z.Hinke, Kava, F.Vebr,Petr Prokop, 
P.Žitňanský, Izera, trenér A.Hinke); 2. 
Domažlice 7:18  2; 3. Teplice 4:13 0. Kuriozitou 
soutěže bylo,že brankář Domažlic Míra 
Krejčí neměl pod betony ribano, stulpny ani 
tepláky-měl pod betony holé nohy…, že by 
zapoměl? Všechna utkání se hrála O putovní 
pivní pohár,který byl ozdoben chodským 
čakanem.Po založení sportovních oddílů 
RSC Čerchov Domažlice a F.C. Louka Košťany 

v  roce 1988 a  poté SC Rozmetadlo Košťany 
v roce 1990 už měla všechna střetnutí oficiální 
charakter. První oficiální start v malé kopané 
se konal ve Střelné-Zátiší v Pouťovém  turnaji: 
1. Svéráz Teplice; 2. F.C. Louka Košťany; 
3. RSC Čerchov Domažlice.V  roce 1989 
a  1991 se týmy z  Košťan a  Teplic zúčastnili 
v  Loučimi turnaje O  malovaný džbánek – 
v  roce 1989 3. místo Svéráz Teplice; 5. F.C. 
Louka Košťany, v  roce 1991 zvítězilo SC 
Rozmetadlo Košťany, 5.místo Svéráz Teplice 
a  6.místo F.C. Louka Košťany.V  červnu (4.) 
1989 se v  hale v  Domažlicích konal Turnaj 
čtyř v sálovém fotbale – 1. F.C. Louka Košťany 
20:20 8 bodů; 2. Jedová chýže Domažlice 
24:20 6;3. RSC Čerchov Domažlice 21:21 6;4. 
Pivovarské Amatérské Sdružení Domažlice 
17:21 4.O  prázdninách 1989 následovaly 
výměnné turnaje:v červenci Košťanský pohár 
(1. F.C. Louka Košťany; 2. Svéráz Teplice; 3. TJ 
Jiskra Košťany stará garda; 4. RSC Čerchov 
Domažlice) a v srpnu v Domažlicích Pivovarský 
turnaj (1. RSC Čerchov Domažlice „B“;2. RSC 
Čerchov Domažlice „A“;3. F.C. Louka Košťany). 
RSC Čerchov Domažlice startoval ve sportovní 
hale v Teplicích na turnaji v  sálovém fotbale 
Float Cup, kde obsadil v roce 1990 5.-8. místo 
a v roce 1991 11.místo. V roce 1992 obsadilo 
4. místo v Pouťovém poháru v Luženicích SC 
Rozmetadlo Košťany. Samostatnou kapitolou 
jsou soutěže v Domažlicích Čerchov Cup (od 
roku 1991) a v Košťanech Košťanský pouťový 
pohár (od 1989), kde týmy z  Domažlic 
a Košťan pravidelně startují. V Čerchov Cupu 
má F.C. Louka Košťany ČOS nejlepší umístění 
– 1.místo 1993, 1994, 1995, 1997, 2004, 
2013,2016; 2. místo 1996 a  2008 a  3.místo 
1998, 2017 a 2021. SC Rozmetadlo Košťany má 
nejlepší umístění 4. místo 1992, 7. místo 1998 
a  8. místo 1995.V  Čerchov Cupu startovala 
další mužstva z Teplicka: FK Nůžky Drahkov – 
nejlepší umístění 3. místo 1996, SK Lisec Kůs 
Šanov – 1. místo 1996, Torpédo Křižanov – 
10. místo 1996 a Kometa Košťany – 10. místo 
2003. V Košťanech na Teplicku v Košťanském 
pouťovém poháru vybojovalo RSC Čerchov 
Domažlice 1.místo v  roce 1998 a  přidalo 
další medailová umístění – 2.místo 1990, 
1991, 1993, 2008, 2015 a 3.místo 1989, 2004, 
2007, 2012 a  2021. V  Košťanském pouťovém 
poháru startovala další mužstva z  Domažlic. 

Nejlepší umístění SAS Domažlice – 3. místo 
1992, SC Rošáda Domažlice – 4. místo 1993 
a  HSK Domažlice – 7.místo 1994. V  průběhu 
let se také soutěžilo ve stolním tenisu, stolním 
hokeji Stiga a  volejbale. V  soutěžích malé 
kopané,dnešního futsalu FIFA, také hostovalo 
několik hráčů z  obou stran.Nejvýrazněji 
Karel Strádal,který hostoval z  RSC Čerchov 
Domažlice v barvách F.C. Louka Košťany ČOS 
a stal se v roce 2011 futsalovým Mezinárodním 
přeborníkem Sokola v  kategorii U35+.
Různých společenských a  sportovních akcí 
se zúčastnilo nespočet kamarádů, někteří už 
nejsou mezi námi...
Exkurz: 11.září 1898 město Domažlice přispělo 
darem  k pořízení praporu Sokola Košťany.

S  pozdravem Ladislav Navrátil

35.LET PARTNERSTVÍ KOŠŤANY-DOMAŽLICE

RSC Čerchov Domažlice v Košťanském pouťovém poháru 2021.

Čerchov Cup 2008 - RSC Čerchov Domažlice   F.C. Louka Košťany ČOS

Košťanský pouťový pohár 2002 - F.C. 
Louka Košťany-RSC Čerchov Domažlice 3-0.

Čerchov Cup 2008 - RSC Čerchov Domažlice   F.C. Louka Košťany ČOS

13.ÚNOR 1988-po utkání v ledním hokeji na Zimním stadionu v 
Teplicích Košťany-Domažlice 15-9 před košťanskou Sokolovnou.
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V sobotu 19.3. pořádal SDH Osek 48. ročník 
branného závodu mladých hasičů o  Pohár 
Nelsonské katastrofy. Do této soutěže jsme 
se přihlásili poprvé, jelikož se vždy pořádá 
v  lednu před zahájením našich tréninků. 
Přesunutý termín nám tak rozhodně nevadil 
a do soutěže jsme přihlásili jedno družstvo 
přípravky a  2 družstva starších, kdy nám 
v  jednom družstvu běželi závodníci, kteří 
měli 6 a 8 let a srovnávat se tak s téměř 15ti 
letými dětmi bylo těžké. Pravidla jsou ale 
pravidla a  jelikož jsme v  týmu měli  starší, 
musela hlídka bežet v  kategorii starších. 
Na trati dlouhé cca 2500m bylo připraveno 
celkem 8 stanovišť s  úkoly. Většina byla 
podle pravidel hry Plamen – střelba ze 
vzduchovky (přípravka házela míčkem 
do otevřených úst panáka), grafické 
značky požární ochrany, zdravověda, 
uzlování, překonání vodorovného lana 
a  některé disciplíny byly vymyšleny navíc 
– hod kroužku na cíl a slalom se žebříkem. 
Přípravka na některých stanovištích měla 
úkoly zjednodušené. Celkový výsledek byl 
součtem času na trati a  trestných bodů  
(1 trestný bod = 1 minuta). Naše přípravka 
nakonec s  celkovým časem 65 minut  
(32 minut na trati a  33 tr. bodů) skončila 
na 4tém místě, starší A  s  celkový časem 
64:25 (22:25 minut na trati, 42 tr. bodů) na  
3. místě a  starší B s  celkovým časem 86 
minut (29 minut na trati a  57 tr. bodů) na 
5. místě.
V neděli 24.4. jsme s přípravkou vyrazili na 
soutěž do Duchcova, kde místní sbor pořádal 
soutěž s názvem „Duchcovská předávačka“. 
Soutěžilo se v disciplínách štafeta požárních 
dvojic a  štafeta 4x60m. Výsledné pořadí 
pak určil součet časů u  obou disciplín. 
Pro přípravku byla místo hydrantového 
nástavce použita džberovka. První pokus 

na štafetě dvojic jsme ukončili s časem 2:11 
a zařadili jsme se na průběžné 5. místo ze 6ti 
týmů přípravek. Druhým pokusem jsme se  
o  3 vteřinky zlepšili, ale zlepšil se i  tým za 
námi, a  tak jsme ukončili tuto štafetu na  
6. místě. Následovala štafet 4x60m, kde nám 
při prvním pokusu vinou špatné podložky 
(polámané prkna) spadl hasicí přístroj, a tak 
jsme se museli vracet. Pokus jsme ukončili 
na 6. místě s časem 2:05. Druhým pokusem 
jsme se výrazně zlepšili a s časem 1:39 jsme 
umístili na 4. místě. Součet obou časů nás 
pak v konečném pořadí posunul na 4. místo 
s celkovým časem 3:50.
Soutěží máme před sebou v  letošním 
roce víc než dost a věříme, že během roku 
odvezeme ze soutěží ještě spousty krásných 
výsledků. Soutěžit budeme jak v klasických 
disciplínách hry Plamen (Jedním ze 
stavebních kamenů naší celoroční 
mimoškolní činnosti je hra Plamen, 
která vznikla v  roce 1972 a  od té doby se 
pravidelně koná jeden ročník za druhým. 
Hra byla od prvopočátku organizována pro 
mladé hasiče, členy Svazu požární ochrany 
a posléze nástupnické organizace Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a  Slezska. Posláním 
hry je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti 
a  dovednosti v  jednotlivých oblastech 

činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti 
požární ochrany. V  současné době je do 
hry Plamen zapojeno přes 40 000 dětí do 
15 let), tak i  v  dalších jako jsou například 
Modlanská vařečka nebo netradiční soutěž 
O  pohár starostky okresního sdružení 
hasičů Teplice u McDonaldu. Plánujeme se 
podívat i mimo náš okres.
Rád bych poděkoval městu Košťany, které 
dlouhodobě podporuje sportující mládež 
v  Košťanech. Díky těmto příspěvkům 
mají naše děti stále lepší a  lepší vybavení 
a  mohou se tak zdokonalovat ve všech 
oblastech v rámci naší činnosti.

Jan Šaršoun, 
vedoucí kolektivu mladých hasičů

MLADÍ HASIČI OPĚT SOUTĚŽÍ

HASIČI
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Letošní rok jsme zahájili valnou hromadou, 
na které došlo k úpravě výboru sboru. Jako 
hospodář na vlastní žádost skončil Honza 
Janoušek, který se stal členem výboru 
a  v  jeho funkci ho nahradil Jarda Pliska. 
Členy sboru pak byly jednohlasně zvoleny 
Anička Hlavačková a  Verča Vocásková. 
Ostatní členové, kteří byli zvoleni v  roce 
2020, zůstali beze změny.
Na valné hromadě sboru byl projednán 
plán akcí, které letos bude náš sbor 
pořádat. Jedna z  nich už je za námi – 
Dětský karneval,, který se konal v  sobotu 
23.4. a  byl určen jak pro mladé hasiče, tak 
i pro širokou veřejnost. Zájem byl opravdu 
velký – během 48 hodin od zveřejnění 
byla cca z  95% naplněna kapacita sálu. 
Celkem se karnevalu zúčastnilo 120 lidí, 
z  toho přibližně polovina dětí s  krásnými 
maskami.  Celým karnevalem nás prováděla 
hudební skupina Taurus, která si pro 
děti připravila různé soutěže i  diskotéku. 
Nechybělo ani vyhlášení 5ti nejhezčích 
masek, kdy porotou byli všichni dospělí 
na sále. Celkem se soutěže zúčastnilo 48 
různých masek. Nejhezčí masky si pak 
odnesly balíček se sladkostmi a  hračkou 
a sponzorským darem od skupiny Taurus – 
fotografií zdarma. Ostatní, kteří nevyhráli, 
si odnesli menší balíček sladkostí. Velké 
poděkování patří městu Košťany, které 
nám poskytlo finanční prostředky na 
pořádání této akce. Věříme, že se karneval 
líbil a že se brzy uvidíme na další akci pro 
naše nejmenší.
O 14 dní později (po uzávěrce zpravodaje) 
proběhla Hasičská floriánská zábava 

s  bohatou tombolou a  tím se zábavami 
v  letošním roce určitě nekončíme. 
Plánujeme ještě retro párty, kdy termín 
bude upřesněn a  dále pak v  říjnu 
Svatováclavskou hasičskou zábavu. 
V červnu (26.6.) pak náš sbor bude pořádat 
soutěž pro mladé hasiče v požárním útoku 
O pohár starosty SDH a 4.12. Mikulášskou 
nadílku pro děti.  
V  únoru proběhl v  oseku seminář 
preventistů, kterého se zúčastnilo 7 členů 
sboru. 4 členové splnili odznak odbornosti 
preventista II. stupně, 3 členové pak 
odznak odbornosti III. stupně. Dva členové 
splnili odznak odbornosti preventista III. 
stupně na semináři v roce 2020. Aktuálně 
má náš sbor 9 preventistů. V  březnu se 5 
členů sboru zúčastnilo školení vedoucích 
a rozhodčích mládeže okresu Teplice, které 
proběhlo ve Sloupu v Čechách. Za náš sbor 
se účastnilo celkem 5 osob - 3 členové se 
účastnili jako rozhodčí, 2 pak jako vedoucí.  
Dále jsme vypomáhali v  KACPU (krajské 
asistenční centrum pro uprchlíky), kde 
jsme během března a dubna „odpracovali“ 
100 hodin. Účastnili jsme se také pálení 
čarodějnic v Košťanech, kde jsme asistovali 
jako požární hlídka při pálení a  zároveň 
jsme dětičkám a  všem zájemcům ukázali 
část naší techniky. Během roku nás určitě 
uvidíte na více akcích pořádané městem 
i  naším sborem, kde bude možnost si 
prohlédnout naši techniku a  vyzkoušet si 
i naše vybavení.

Jan Šaršoun,
 velitel SDH Košťany a Střelná 

DOBROVOLNÍ HASIČI NA JAŘE 2022

Dne 14.1. 2022 uplynulo smutných 10let 
od úmrtí našeho syna 
Karla Schrötera. 
Všem kteří ho znali a vzpomínají s námi děkujeme. 
Chybíš nám…
Rodiče a sestra s rodinou. 

KVĚTEN
Seidlová Marie                    92
Hellusová Olga                    89
Bernhardová Jiřina             81
Wistein Ladislav                  80
Denková Hana                     75
Pokorná Růžena                  75
Semančík Jozef                   75
Winkler Josef                      70

DUBEN
Paliková Anna                         97
Popelková Alexandra             90
Ulahelová Helena                   85
Němcová Jaroslava                81
Popelka Miroslav                    70

ČERVEN
Hrabáková Hana                  93
Navrátilová Edita                 84
Tipmannová Alena              82
Klečka Jan                            80
Steigerová Alena                70
Červená Hana                     70
Lebedová Nataša                70

Gratulujeme 
k významnému 
životnímu jubileu.

NAŠI JUBILANTI

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

MĚSTSKÁ POLICIE

VZPOMÍNKA
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