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Vážení přispěvatelé, čtenáři,
rok se nachýlil ke svému konci a  spo-
lečně s  ním držíte v  ruce i  poslední číslo 
zpravodaje roku 2022. Na konci tohoto čís-
la na vás čeká pozvánka na vánoční trhy,  
na kterých se máme všichni možnost před 
Vánoci zastavit a  přátelsky popovídat. 
Na letošních trzích máme připraveno pro 
každého něco, a  věřím, že si je užijí malí 
i velcí.
Loňský prosinec byl ve znamení opatrného, 
ale významného oddechnutí. Zima plná 
omezení a  lockdownů se již neopakovala 
a  všichni jsme se mohli těšit na poklidný 
rok. Letošní rok nám přinesl jiné obrovské 
obavy. Ukázal nám, že naše bezpečnost ve 

středu Evropy, na kterou jsme si za posled-
ních víceméně 75 let tak zvykli, může být 
jen chimérou, která lusknutím prstu zmi-
zí. Přesto nám letošní rok ukazuje naději.  
Umíme stát při sobě, umíme přinést naději 
a  pomoci druhým. Umíme vytrvat a  ne-
podvolit se zlu, jakkoli se zdá být nekonečně 
větší.
Vážení přispěvatelé, děkuji Vám za vaši 
práci pro naše město a jeho občany. Děkuji 
za to, že se dělíte s našimi čtenáři o úspěch 
vaší činnosti. Přeji Vám příjemné a ve zdraví 
prožité Vánoce. Přeji Vám, aby rok 2023 byl 
poklidnějším, než rok končící.
Za redakční radu zpravodaje,

Mgr. Pavel Vondra

PODĚKOVÁNÍ PŘISPĚVATELŮM

VÝROČNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní rok 2022 byl rokem velkých eskalací, 
rokem, kde přestala platit zaběhnutá pravi-
dla. Začátek roku poznamenala naprosto ne-
omluvitelná anexe Ukrajiny ze strany Ruska. 
Státu, se kterým máme bohaté 41 let dlouhé 
zkušenosti. Bohužel, tento válečný akt vyvo-
lal celou řadu nepříjemných následků, hlav-
ně turbulentní nárůst cen energií, zvyšování 
cen základních potravin. Nic, co by kohokoliv 
mohlo potěšit. Objevily se také dobré zprávy, 
téměř nám vymizel covid, lidé se zachovali 
k ukrajinským uprchlíkům velkoryse a slušně, 
jak se sluší a patří na inteligentní společnost 
západoevropského střihu, celá řada občanů 
začala smysluplně šetřit a  tím výrazně po-
máhat životní prostředí. Určitě to nebyl jed-
noduchý rok, ale věřím že v příštím roce nás 
čeká určitě posun k lepšímu. 
Dovolte mi, abych se v krátkosti zmínil o ko-
munálních volbách, které proběhly v  září 
letošního roku. Chci poděkovat většině po-
litických subjektů, že udržely kulturu před-
volební kampaně, že se nenechaly unést 
hloupostmi, rétorikou pomluv a  nesmyslů 
a zaměřily se na volební program. Je škoda, 
že ne všichni. Věřím, že si tito rétorové rychle 
vyhrnou rukávy a  začnou intenzivně praco-
vat na svých slibech, mají na to už necelé 
4 roky. Do vedení města byl opět zvolen tan-
dem ze sdružení „Naše Košťany a Střelná“ To-
máš Sváda (starosta) a Zbyněk Král (místosta-
rosta), za členy rady města Naďa Lebedová 
(Střelná), Ing. Jindřich Běhounek (Kamenný 
Pahorek) a  Mgr. Pavel Vondra (Košťany). Ve-
dení finančního a  kontrolního výboru bylo 
přenecháno opozici z  ODS Petru Čulíkovi 
a  Richardu Kopřivovi, kteří o  práci projevili 
zájem. Ostatní personální obsazení najdete 
na stránkách města a straně 2 zpravodaje.
Město zahájilo podporu obnovitelných zdro-
jů energií. V  současné době jsou vypsány  
2 dotační tituly. Informace o dotacích nalez-
nete na stránkách města, nebo se můžete 
obrátit přímo na mne. Podporovány jsou fo-
tovoltaické elektrárny (FVE) a instalace tepel-
ných čerpadel (TČ). Podařilo se již v roce 2022 
schválit téměř 50 projektů, z čehož mám veli-
kou radost, jsem rád, že se projekt ujal. Město 
má mimořádnou snahu pomoci svým obča-
nům s  úsporou energií, využijte připravené 
dotace, zamyslete se nad instalací fotovoltai-
ky, tep. čerpadel. V současné době FVE na ro-
dinný domek se započtením všech dotací vy-

chází již od cca 40 tis. Kč – návratnost je kolem  
2 let, u TČ to vychází cenově obdobně, s tím, 
že návratnost vychází také kolem 2-3 let. 
Neváhejte a  promyslete realizaci, termíny 
jsou delší, ať se v  klidu připravíte na další 
zimní sezonu.
Město samozřejmě také myslí na občany 
v  bytových domech. V  současné době stát 
otevírá 2 zajímavé dotační tituly, na FVE 
a  čerpadla. Pokud bychom vyhověli všem 
kritériím, bude snaha zrealizovat tyto obno-
vitelné zdroje ve velkém měřítku a tím výraz-
ně snížit náklady na vytápění Vám všem v by-
tových domech. V rozpočtu na rok 2023 jde 
do správy majetku rekordní částka 29 mil. Kč 
s tím, že další rezerva ve výši 10 mil. Kč je při-
pravena pro případ spoluúčasti, kdyby daná 
dotace byla pro město mimořádně zajímavá.

Samozřejmě se město slepě neřítí na vlně 
„green dealu“ ale počítáme také s  tím, 
že ceny plynu i elektřiny se v příštím roce sní-
ží a na všechna tato nová opatření bude více 
času.
Město připravuje také „neenergetické“ inves-
tice pro příští rok. V současné době se připra-
vují projekty na 4 nové chodníky – menší čás-
ti (Kam. Pahorek, Košťany, Sídliště) dále také 
projekt na rozšíření a  rekonstrukci parkova-
cích míst na Sídlišti ve Střelné kolem čp. 194. 
Dále připravujeme druhou část rekonstrukce 
VO ve Střelné, čekáme na dotaci na výstav-
bu sportovního areálu s  termínem realizace 
r. 2023, bude se dokončovat prostor kolem 
společenského domu (bývalé kino), probíhá 
úprava na realizaci kavárny v tomto objektu.

(pokračování na straně 2)



Košťanský zpravodaj - 4/2022strana 2

JAK JE TO SE ZTRÁTAMI A NÁLEZY
Ze zákona vyplývá, že se má za to, že si kaž-
dý chce podržet své vlastnictví a že naleze-
ná věc není opuštěná, proto kdo najde cizí 
věc neměl by ji považovat za opuštěnou 
a přivlastnit si ji. 
V případě, že nálezce zná vlastníka měl by 
nalezenou věc vrátit tomu, kdo ji ztratil. 
V  případě, že nelze poznat komu má být 
nalezená věc vrácena měl by nálezce bez 
zbytečného odkladu nález oznámit obci 
(MěÚ) na jejímž území byla věc nalezena, 
zpravidla do tří dnů. 
V  případě, že věc byla nalezena ve veřej-
né budově nebo ve veřejném dopravním 

prostředku měl by nálezce odevzdat věc 
provozovateli těchto zařízení. 
Informace o  nálezech ve městě Košťany  
jsou zveřejňovány na facebookových 
stránkách Městské policie Košťany a vyvě-
šovány na úřední desce města Košťany. 
V  případě, že jste nějakou věc ztrati-
li, můžete se obrátit na Městskou policii  
Košťany (t.č. 606 743 087) či MěÚ Košťany 
(t.č.: 417 568 183) s dotazem, zda tato věc 
nebyla ve městě Košťany nalezena. 
V  případě, že naleznete cizí věc můžete 
tuto skutečnost rovněž oznámit na výše 
uvedené orgány. Na MěÚ Košťany má tuto 

agendu na starosti paní Fričlová (kancelář 
č. 4), u které se může informovat, zda nee-
viduje Vámi ztracenou věc.  

Mgr. Jana Dubranová

Městská policie na svých facebookových 
stránkách pravidelně zveřejňuje nejen na-
lezené předměty, ale také odchycené čtyř-
nohé přátele. Pokud jste něco v Košťanech 
ztratili, navštivte facebookovou stránku 
https://www.facebook.com/mpkostany, je 
možné, že vašeho (nejen) čtyřnohého spo-
lečníka, nebo ztracenou věc naleznete zde.

Pavel Vondra

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi Vás informovat o výsledku vo-
leb do zastupitelstva města Košťany a zvo-
lených funkcionářích našeho města.
Ve městě Košťany se volilo 15 zastupitelů. 
Voličů s  právem volit bylo 2546. Volební 
účast 49,53 %. 

Výsledek voleb:

Zvolení či jmenovaní funkcionáři:

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 V KOŠŤANECH

zastupitelé: 

Tomáš Sváda, 
Zbyněk Král,
Ing. Jindřich Běhounek,
Naďa Lebedová, 
Mgr. Pavel Vondra,
Milan Šerl,
Pavel Belan,
Mgr. Lucie Lupinská,
Jarmila Novotná,
Pavel Klášterka,
Petr Illeš,
Radek Müller, 
Richard Riederer,
Richard Kopřiva,
Petr Čulík

starosta:  

Tomáš Sváda

místostarosta:

Zbyněk Král

radní:

Ing. Jindřich Běhounek,
Mgr. Pavel Vondra, 
Naďa Lebedová

členové finančního výboru:

Pavel Sobotka st., 
Mgr. Lucie Lupinská, 
Ing. Jindřich Běhounek,
Pavel Belan

předseda kontrolního výboru:

Richard Kopřiva

členové kontrolního výboru:

Milan Šerl, 
Pavel Prokop,
Naďa Lebedová, 
Jaroslav Trsek

předseda komise stavební, pozemkové a ži-
votního prostředí:

Pavel Belan

členové komise stavební, pozemkové a ži-
votního prostředí:

Petr Illeš, 
Pavel Klášterka,
Bohumír Daněk, 
Bc. Zuzana Jiříková

předseda komise kulturní a sportovní: 

Milan Šerl

členové komise kulturní a sportovní:

Oldřich Opata, 
Jarmila Novotná,
Sabina Pejcharová,
Mgr. Bc. Ester Macháčková

Tomáš Sváda, starosta

Mezi celou řadu dalších akcí patří například 
z  oblasti správy majetku rekonstrukce elek-
troinstalace společných prostor, centrální 
vytápění zbývajících bytových domů, oprava 
okapů a svodů, zateplení bytových domů.
Víme také, že celá řada věcí proběhne bez 
větších komplikací, některé ale vzhledem 
ke své složitosti ani bez zádrhelů proběhnout 
nemůžou. Dejte nám vědět, kde je potřeba 
zasáhnout, věci vylepšit, kde nějaký problém 
nastal. Uděláme pro danou věc, co budeme 
moci. Děkujeme.
Poslední důležitou informací jsou opět obno-
vené vánoční trhy. Složité covidové roky nám 
tuto tradici přerušily, ale letos se opět k pořá-
dáním vánoční trhů vracíme. Je to poměrně 
mladá akce, ale rychle si získala oblibu. Za to 
jsme opravdu rádi! Vánoční trhy budou letos 
17. prosince od 15.00 hod. Bylo by krásné, 
kdyby si každý přinesl svůj hrneček, aby-
chom ušetřili životní prostředí, máme samo-
zřejmě nějaké hrnky připravené jako každý 
rok, ale vždycky jsou hned pryč. No, a  když 
už máme krásné hrnky, je potřeba do nich 
něco teplého a voňavého, tradiční „košťanský 
svařák“. Samozřejmě i letos ho bude dost, ur-
čitě Vás zahřeje a bude pro návštěvníky opět 
zdarma. Letos máme ke svařáku připravené 
také něco sladkého. Nejmenší čeká každo-
roční volání ježíška a  rozsvěcení stromeč-
ku kolem 17.00 hod. a věříme, že i  letos se 
naši nejmenší dočkají překvapení. Pro děti je 
také připravený doprovodný program. V prů-
běhu celých trhů si samozřejmě můžete kou-
pit vánoční stromek, kapra a  další vánoční 
drobnosti, vystoupí děti z našich škol. Kolem 
17.30 hod. je samozřejmě připraven vánoční 
ohňostroj.
Závěrem, mi dovolte popřát Vám i Vašim ro-
dinám všechno nejlepší v roce 2023, rok plný 
naděje, která se promění v  očekávané zlep-
šení složité doby, dále Vám všem přeji krásné 
vánoční svátky s rodinou a nejbližšími, hodně 
zdraví a  štěstí. Našim dětem přeji bohatého 
ježíška. Vám rodičům přeji, ať vás vaše ratoles-
ti nezlobí, nám všem společně hodně zdraví 
a klidu pro práci v roce 2023.

Váš starosta Tomáš Sváda
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VZPOURA ÚRAZŮM
Ve středu 21. 9. k nám do školy přijeli am-
basadoři projektu VZPoura úrazům, který 
je zaměřen na prevenci úrazů a  nehod 
u  dětí a  mladistvých. Setkání s  hendike-
povanou ambasadorkou tohoto projektu 
Jarmilou Onderkovou proběhlo v  nové 

Ve středu 9. 11. se žáci II. stupně vydali  
na přednášku o  exotických pavoucích 
do teplické botanické zahrady. Výstavu 
s  přednáškou připravili členové spolku 
Arachnopark World spolu se zaměstnan-
ci botanické zahrady. Žáci měli možnost 
prohlédnout si desítky exotických pavou-
ků – sklípkanů a  dozvědět se zajímavosti  

bezbariérové multifunkční učebně a účast-
nili se ho žáci všech tříd II. stupně. Paní  
Onderková hovořila o svém úrazu a o životě 
s  následným postižením. Součástí setkání 
byla i diskuze na téma úrazů.

Mgr. Lucie Lupinská

o  jejich životě, výskytu, rozmnožování 
a  chovu. Přednáška byla velmi poutavá  
a naši žáci ji se zájmem sledovali. Nechyběl 
ani prostor pro dotazy. Pro mnohé žáky  
a žákyně byla tato výstava také o překoná-
vání sebe samých a svého strach z pavou-
ků, což nakonec všichni zvládli.

Mgr. Lucie Lupinská

Dne 26. 9. každoročně slavíme Evropský 
den jazyků, a tak ani letos tomu nebylo ji-
nak.
V  rámci připomenutí tohoto dne jsme 
v  pátek 30. 9. vyjeli s  dětmi 2. stupně 
do Drážďan navštívit  muzeum Hygie-
ny. Sešli jsme se ráno v  7.45 před školou,  
a  protože si žádné z  dětí nezapomnělo 
ani potřebné dokumenty k  cestě do za-
hraničí, ani svačinu, mohli jsme bez pro-
blémů vyrazit. Počasí nám přálo, takže 
cesta byla příjemná a  pohodová a  hlav-
ně… všichni jsme se těšili na nová pozná-

Dne 21. listopadu pořádala škola výlet 
do Prahy do Národního muzea. Už v  6:45 
jsme měli sraz před školou. Když jsme do-
razili do Prahy, absolvovali jsme krátkou 
procházku. Další cesta vedla k Národnímu 
muzeu. Nejprve nás přivítala paní průvod-
kyně a začala nám prohlídka muzea. Viděli 
jsme různé exponáty ze 16. století, napří-
klad obrazy a  různé zbraně. Mohli jsme  
si vyzkoušet přilbu a potěžkat meč. Zajíma-

ní, zkušenosti, zážitky. A  to vše se beze 
zbytku naplnilo. V  muzeu děti zaujala 
zejména interaktivní stanoviště, ale díky 
zajímavým exponátům se dozvěděly  
i  něco nového. Po prohlídce muzea jsme 
společně vyrazili do centra Drážďan, kde 
se děti těšily hlavně na to, že si projdou 
obchodní centrum a něco nového si koupí. 
Přece jen… každý měl na výlet připravené 
nějaké kapesné a  to bylo potřeba utratit. 
Výlet se vydařil a  tak se už teď těšíme na 
nějaký další.

Mgr. Michaela Klapková Ozomová

vý byl i dřevěný kočár. Během celé prohlíd-
ky jsme vyplňovali pracovní list. Nakonec 
se s námi paní průvodkyně rozloučila a my 
vyrazili k  obchodnímu centru Palladium, 
kde jsme si dali něco k snědku. Potom jsme 
šli společně na určené místo, kde čekal au-
tobus, který nás odvezl zpět do Košťan.  
V  Košťanech byl ještě sníh, tak jsme  
se všichni společně zkoulovali a šli domů.

Pavel Civín VII. A, Natálie Schlütterová 9. tř.

DEN JAZYKŮ V DRÁŽĎANECH

SKLÍPKANI - DOKONALÍ LOVCI

NÁRODNÍ MUZEUM PRAHA

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÝCH ŠKOL

HURÁ DO BAZÉNU
Hurá do bazénu!
S  velkou radostí jsme uvítali po dlouhé 
covidové přestávce kurz plavání v  Aqua-
cenru Teplice pod vedením plavecké školy 

Žabka. Děti se učily základům plavání, ty 
bázlivější formou her odbourávaly strach 
z  vody. Všechny děti si nadmíru užily po-
tápění a  řádění v  příjemně teplé vodě  

v několika bazénech, skotačení pod vodo-
pádem a jízdu na klouzačkách.)

Ivana Brabcová, ředitelka MŠ Košťany

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 V KOŠŤANECH
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V  měsíci červenci MŠ přivítala prázdniny 
jako každý rok další plánovanou opravou. 
Při rekonstrukci střechy v  roce 2021 byly 
firmou zjištěny uhnívající trámy v podlaze 
půdy. K tomuto stavu došlo vlivem mírné-
ho, avšak dlouhodobého zatékání, které 
se bohužel nikde v  prvním poschodí ne-
projevilo. Oprava tohoto rozsahu nemohla 
být uskutečněna za provozu, a proto pro-
běhla až letos v  létě 2022.  Práce zasáhly 
i do interiérů. V místech výměny uhnilých 
trámů musely být v prvním poschodí po-
depřeny stropy. S tím souviselo přestěho-
vání nábytku i  hraček, zakrytí veškerého 
zařízení  i  koberců . 
V  měsíci srpnu byla MŠ otevřena pouze 
v  přízemí v  omezeném provozu, které již 
bylo uklizené a připravené k nástupu dětí.
V 1. poschodí zároveň probíhal kompletní 
úklid po řemeslnících, pokládka lina, stě-
hování nábytku zpět a  dezinfekce hraček 
tak, aby byla MŠ 1. září uvedena do provo-
zu v plném rozsahu.
V  době zahájení nového školního roku 
přivítala budova mateřské školy děti  
a  rodiče obklopená lešením. Náročnou  
a  několikaměsíční opravou fasády včetně 

klempířských prací bude završena oprava 
mateřské školy. Předání stavby by mělo 
proběhnout počátkem prosince.
Období těchto měsíců bylo pro zaměst-
nance velmi náročné. Personál v době své 
dovolené i o víkendech umožňoval firmám 
přístup na pozemek i  vodu potřebnou  
k  práci, zajišťoval budovu, řešil vyvstalé 
problémy. Průběžný úklid se zdál nekoneč-
ný. Vše pokračovalo i s nástupem nového 
školního roku. Bohužel nás potkaly i perso-
nální potíže, kdy dlouhodobě onemocněla 
paní učitelka a  chybí dodnes. Personál  
si musel někdy s  vypětím všech sil vyjít 
vzájemně vstříc se zástupem za chybějící 
kolegyni, ale podílet se i  na úklidu s  ohle-
dem na zachování plynulého provozu školy.
Je třeba zdůraznit, že na opravy, rekon-
strukce a  provoz budovy mateřské školy 
vynakládá zřizovatel Město Košťany nema-
lé finanční částky.
Budova, která má bohatou historii, je sama 
o sobě nádherná, a ,,nový kabát“ si zaslou-
žila. Těšíme se na klidný provoz, který  
si budeme užívat společně s  dětmi bez 
jakéhokoliv omezení a doufáme, že gene-
race současné, ale i budoucí si na čas strá-

vený ve školce odnesou krásné a nezapo-
menutelné zážitky a  vzpomínky.
S nadcházejícím adventním časem mi do-
volte popřát všem klidné a radostné vá-
noční svátky , v novém roce pevné zdraví, 
mnoho štěstí, lásky, vzájemného porozu-
mění a  spokojený život v  našem vzkvéta-
jícím městě.

Ivana Brabcová, ředitelka MŠ Košťany

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÍSKÁVÁ NOVÝ KABÁT

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU V MŠ MOTÝLEK
Střídání počasí slunce s deštěm přálo hou-
bařům, mezi které patří i  děti z  naší MŠ.  
Na každé vycházce jsme houby nalézali, 
učili se je pojmenovat a  rozeznávat jedlé 
a nejedlé. 
Jeden z  podzimních týdnů patřil projektu: 
„Draku, vyleť výš!“. Děti se podrobněji se-
známily se změnami počasí na podzim 
a  s  činnostmi, kterým se děti mohou 
v tomto období věnovat. Závěrem projek-

tu bylo pouštění vlastnoručně vyrobených 
draků.
Po tříleté pomlce se děti  opět zúčastnily 
deseti lekcí plaveckého výcviku. Kurz absol-
vovali nejen předškoláci, ale i jejich mlad-
ší kamarádi. Děti se s  vodním prostředím 
rychle sblížily a téměř ze všech se stali nadšení 
plaváčci.

Irena Šustrová , ředitelka MŠ Motýlek

PODZIMNÍ HRÁTKY V MŠ KOŠŤANY
Čtyři roční období jsou nás nosným zá-
kladem v  práci s  dětmi. Od nich se odvíjí 
většina činností v MŠ.
Hledali jsme barvy podzimní přírody  
ve svém okolí a  učili se je pojmenovat, 
vytvářeli jsme koláže z  listí, vyráběli jsme 
podzimní skřítky a housenky.
Během těchto činností získaly děti poznat-
ky o tom, proč listí padá ze stromů, co se 
s ním děje potom, a že v přírodě je vše vy-
užitelné. 

Výrobky dětí ozdobily interiér i  exteriér 
mateřské školy. Vlastní tvorbou si děti 
rozvíjely kreativitu a  fantazii, seznámily  
se s novými technikami a materiály a rozví-
jely estetické cítění. 
Důležitou částí podzimních činností při 
pobytu na školní zahradě byl sběr suchých 
travin a šišek na výtvarné tvoření a plnění 
hmyzího domečku, který nám nově zdobí 
zahradu. 
Hlavní podzimní činností při pobytech 

venku byl sběr kaštanů. Děti naplnily něko-
lik krabic a  pytlů, které si odvezli myslivci  
a v zimě jimi budou krmit lesní zvěř. A nejen 
to…odměnou dětem bude čerstvý vánoč-
ní strom. 
Všemi nabízenými činnostmi se děti učí 
vnímat krásu přírody, využívat jejího bo-
hatství, učí se sounáležitosti s  přírodou  
a především to, že přírodu chráníme a neni-
číme. 

Martina Hlyibová, učitelka
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SDRUŽENÝ 31. KOŠŤANSKÝ POUŤOVÝ POHÁR A 29. FLUOKOV CUP

SPORT A VOLNÝ ČAS

V  sobotu 17. září 2022 se měl původně 
v  Košťanech konat 31. ročník Košťanské-
ho pouťového poháru ve venkovním fut-
salu FIFA. Kvůli odhlášení se týmů Bíliny 
z pracovních důvodů a týmů RSC Čerchov 
Domažlice, Bomby k tyči Košťany a Kobra 
Řehlovice z nedostatku hráčů, zůstala při-
hlášena pouze dvě družstva – F.C. Louka 
Košťany a  Torpédo Křižanov…, byla sou-
těž přeložena na kurty ve Střelné a turnaj 
se odehrál premiérově v  nohejbalu trojic. 
31. Košťanský pouťový pohár byl sdružen 
s  29. Fluokov Cupem, který se měl konat 
20. srpna, ale kvůli průtrži mračen byl teh-
dy zrušen – alespoň byl Pamětním diplo-
mem k 80. narozeninám odměněn zástup-
ce sponzora z Fluokov s. r. o. pan Ivan Jech. 
S reorganizací soutěže měl hodně starostí 
hlavní pořadatel Vojtěch Kopta, který vše 
zvládl bezchybně. O  pitný režim závodní-
ků a  diváků se postarali Richard Kopřiva  
a Jitka Kreuzmannová. O pořadí na 2. – 4. 
místě rozhodla užší tabulka vzájemných 
zápasů.

SABÍCI KOŠŤANY – TENIS POTOK KOŠŤANY  
2 : 1  ( 10 : 1, 9 : 10, 10 : 5 )

FC LOUKA KOŠŤANY  – LOS K. KOŠŤANY
2 : 0  ( 10 : 4, 10 : 3 )
LOUPÁCI KOŠŤANY – BOMBY K TYČI KOŠŤANY  
0 : 2  ( 9 : 10, 6 : 10 )
TENIS POTOK KOŠŤANY – FC LOUKA KOŠŤANY   
0 : 2  ( 2 : 10, 3 : 10 )
BOMBY K TYČI KOŠŤANY – SABÍCI KOŠŤANY  
1 : 2  ( 6 : 10, 10 : 6, 8 : 10 )
LOS K. KOŠŤANY – LOUPÁCI KOŠŤANY  
0 : 2  ( 3 : 10, 2 : 10 )
BOMBY K TYČI KOŠŤANY – TENIS POTOK KOŠŤANY  
2 : 0  ( 10 : 8, 10 : 4 )
LOUPÁCI KOŠŤANY – FC LOUKA KOŠŤANY   
0 : 2  ( 5 : 10, 9 : 10 )
SABÍCI KOŠŤANY – LOS K. KOŠŤANY  
2 : 0  ( 10 : 6, 10 : 3 )
TENIS POTOK KOŠŤANY – LOUPÁCI KOŠŤANY  
1 : 2  ( 5 : 10, 10 : 9, 5 : 10 )
LOS K. KOŠŤANY – BOMBY K TYČI KOŠŤANY  
0 : 2 ( 7 : 10, 5 : 10 )
FC LOUKA KOŠŤANY – SABÍCI KOŠŤANY   
2 : 0  ( 10 : 8, 10 : 5 )
LOS K. KOŠŤANY – TENIS POTOK KOŠŤANY  
1 : 2  ( 7 : 10, 10 : 7, 4 : 10 )
FC LOUKA KOŠŤANY  – BOMBY K TYČI KOŠŤANY  
2 : 0  ( 10 : 8, 10 : 5 )
SABÍCI KOŠŤANY – LOUPÁCI KOŠŤANY   
0 : 2  ( 9 : 10, 3 : 10 )

Pořadí :

FC LOUKA KOŠŤANY: Vojtěch Kopta, Tomáš 
Glöckner, Petr Smutný

BOMBY K TYČI KOŠŤANY: Marie Anna Kapi-
cová, Petr Vaněk ml., Michal Bartoš 

LOUPÁCI KOŠŤANY: Filip Glöckner, Jan Žit-
ňanský, Dominik Měchura 

SABÍCI KOŠŤANY: Jan Benedikt, Michal 
Musil, Ammar Yaghi 

TENIS POTOK KOŠŤANY: Jan Tischer, Libor 
Hubka, Ladislav Toman

LOS K. KOŠŤANY: Kateřina Neymanová, Mi-
roslav Vaňásek ml., Miloslav Kučera ml.

Ladislav Navrátil

PODĚKOVÁNÍ OD MĚSTSKÉ POLICIE

MĚSTSKÁ  POLICIE  KOŠŤANY
Tel.: +420 474 541 301. 

Mob. tel.: +420 606 743 087

Rádi bychom za Městskou policii Košťany 
poděkovali Ústeckému kraji, který poskytl 
dotaci pro „Vybavení strážníků a služebny 
MP Košťany“ a to v celkové výši 150 000,- Kč. 

Tato dotace pomohla zlepšit a  zefektivnit 
práci strážníků. Za poskytnuté finance 
bylo pořízeno vybavení služebny, výstroje  
a  výzbroje pro strážníky městské policie. 
Ústeckému kraji ještě jednou velmi děku-
jeme. 

Za Městskou policii Košťany
Barbora Jandovská, velitelka MP Košťany
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ŽIVOTNÍ JUBILEA HRÁČŮ FC LOUKA KOŠŤANY
Dne 8. října 2022 oslavil své 35. narozeniny 
Aleš ZAVRTAL. Za košťanskou Louku sehrál 
52 utkání, vstřelil 13 branek a na 39 branek 
přihrál. Debutoval 28. 1. 2012 v Krajské lize 
v hale v Libouchci v utkání Louka – SKP Cizi-
na Děčín 10:1 (6. místo). Fotbalista TJ Sokol 
Košťany a SK Viktoria Ledvice.
Dne 16. října 2022 oslavil své 75. narozeniny 
Pavel ČULÍK starší. Fotbalista TJ Jiskra (So-
kol) Košťany, který v roce 1980 pomohl pro 
Košťany vybojovat Severočeský krajský pře-
bor. V polovině devadesátých let minulého 
století během víkendu plnohodnotně ode-
hrál mistrovská utkání za A - mužstvo v 1. A  
třídě, za B – mužstvo v Okresním přeboru, za 
C – mužstvo ve III. třídě a v Okresní soutěži 
za starou  gardu. Za Louku Košťany odehrál 

šest utkání, vstřelil jednu branku a  na dvě 
branky přihrál. Debutoval 12. 9. 2009 v Koš-
ťanském pouťovém poháru v utkání Louka 
„B„ – Smarsys CZ Teplice 11:1 (1. místo).
Dne 21. října 2022 oslavil své 45. narozeni-
ny Petr SMUTNÝ. V sálovém a malém fotba-
le sehrál za FC Louku Košťany celkem 778 
utkání, vstřelil 459 branek, na 334 branek 
asistoval, neproměnil 14 penalt, udržel jed-
no čisté konto, obdržel 22 branek, 11x byl 
vyloučen a vsítil 7 vlastních branek. Debu-
toval 22. 6. 2002 v Háji u Duchcova v Memo-
riálu Otty Veselého v utkání Louka - Krajčíci 
MUS Most 3:1 ( 5. místo – osmifinále).
Dne 30. listopadu 2022 oslaví své 40. na-
rozeniny Miroslav VÁLA. Za košťanskou  
Louku odehrál 17 utkání, vstřelil šest bra-

nek a na sedm přihrál. Debutoval 5. 2. 2006 
v  Krajské lize sálového fotbalu (7. místo)  
v hale v Rumburku v utkání Louka - SC STAP 
Vilémov u Šluknova 1:9. Účastník Krajského 
finále Českého poháru 2006 (7. místo). Fot-
balista TJ Slovan Sobědruhy.
Dne 30. prosince 2022 oslaví své 50. naro-
zeniny Martin FIŠER. Celkem za Louku se-
hrál 26 utkání, vstřelil šest branek, inkasoval 
16 branek a jednou skóroval do vlastní sítě. 
Debutoval 9. 9. 1995 v Košťanském pouťo-
vém poháru (5. místo) v utkání Louka - Tor-
pédo Křižanov 1:1. Fotbalista a trenér TJ Ba-
ník Modlany.
Oslavencům vše nejlepší přeje FC Louka 
Košťany.

Ladislav Navrátil

PODZIM V KLUBU DOMINO KOŠŤANY
Klub Domino Košťany přeje všem dětem, 
rodičům a  příznivcům krásné, pohodové 
Vánoce a  šťastný vstup do Nového roku 
2023. Děkujeme za nádherné chvíle v krou-
žcích, dílničkách a  akcích klubu Domino. 
Přijďte i  příští rok s  námi strávit krásné 
chvilky, vyrábět, dovádět a hlavně se toho 
hodně naučit. Máme pro vás připraveny  
mj. - Tříkrálovou, Valentýnskou, Velikonoční 
dílnu a dalších spoustu zajímavých akcí.
Těšíme se na vás v roce 2023!

Monika Vážná

V roce 2022 naše jednotka vyjížděla ke dni 
25.11.2022 ke 40 ti událostem. O  prvních 
9 ti jsme informovali v  prvním letošním 
vydání zpravodaje. V  tomto vydání vám 
přiblížíme ostatní zásahy. I v letošním roce 
naše jednotka likvidovala velké množství 
vosích i sršních hnízd. Ty zde v článku uvá-
dět nebudeme.

V pondělí 7.3. na ohlášení MP Košťany vyjela 

jednotka na odstranění ropné skvrny na po-
zemní komunikaci ke kapličce ve Střelné. Při 
příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o skvrnu 
od nafty a ohlašovatel měl obavy, aby nafta 
„nerozežrala“ přilehlý obrubník a nepoško-
dila nedaleko stojící lípu. Hasiči pomocí 
sorbentu skvrnu zasypali.

V  neděli 3.4. Jednotka vyjela na požár les-
ního porostu do Střelné. Po příjezdu  

na místo události bylo zjištěno, že se jedná  
o  požár lesní hrabanky o  velikosti cca 
50m2. Hasiči pomocí vysokotlakého prou-
du požár zlikvidovali.

V  pondělí 2.5. byl jednotce vyhlášen po-
plach na únik neznámé látky do Sviního 
potka od Teplické ulice až po Kamenný 
Pahorek. Po příjezdu na místo událos-
ti bylo velitelem zásahu (HZS Duchcov) 

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA A JEJÍ ZÁSAHY V ROCE 2022

HASIČI

HISTORICKÝ ÚSPĚCH ČESKÝCH HOKEJISTEK
Po účasti na Zimních olympijských hrách 
v  Pekingu zaznamenala další historický 
úspěch reprezentace České republiky žen 
v  ledním hokeji na Mistrovství světa, které 
se konalo v Dánsku v rozmezí 25. srpna – 
4. září 2022 ziskem bronzové medaile. Na 
úspěších se výrazně podílela Daniela Pej-
šová ze Střelné. Hráčka s číslem čtyři v sed-
mi zápasech světového šampionátu vstře-
lila pět branek a  na čtyři přihrála. Mimo 
třetího místa byla zvolena do All Stars 
šampionátu a Nejlepší obránkyní světové-
ho Mistrovství. Pejšová nyní působí v týmu 
Lulea HF ve Švědsku. 

Výsledky týmu Česka - základní skupina: 
Maďarsko 7:1 (Pejšová 1 branka, 1 nahrávka), 
- Dánsko 5:1 (Pejšová 2 branky), - Němec-
ko 6:0 (Pejšová 1 nahrávka), - Švédsko 3:0 
(Pejšová 2 nahrávky),
čtvrtfinále: Finsko 2:1 po prodloužení 
(Pejšová 1 branka),
semifinále: USA 1:10,
o 3. místo: Švýcarsko 4:2 (Pejšová 1 branka).
Pořadí Mistrovství světa žen:
1. Kanada; 2. USA; 3. ČESKO; 4. Švýcarsko;  
5. Japonsko; 6. Finsko; 7. Švédsko; 8. Maďar-
sko; 9. Německo; 10. Dánsko.

Ladislav Navrátil
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rozhodnuto, že JSDH Košťany za pomoci 
sorpčních hadů přehradí vodní tok na ně-
kolika místech a  tím zamezí šíření nezná-
mé látky na vodní hladině. Hasiči následně 
níže po toku potoku 300 metrů, kde se ješ-
tě neznámá látka nenacházela, instalovali 
napříč tokem sorpční hady ve dvou řadách 
za sebou. Další dva sorpční hady instalovali 
cca. 100 metrů dále po toku. Poté jednotka 
monitorovala tok a  únik neznámé látky  
a  informovala velitele zásahu. Následně 
bylo laboratorním testem zjištěno, že se ne-
jedná o nebezpečnou látku.

20.5. jednotka vyjela na odstranění nebez-
pečné antény ze střechy ve Smetanově 
ulici. Anténa visela pouze na kabelu a byla  
za pomoci lezeckého vybavení odstraněna.

Ve středu 15.6. jednotka vyjela na nahlá-
šený požár střechy v zahradní kolonii Koš-
ťany. Po příjezdu na místo bylo zjištěno,  
že majitel chaty prováděl opravu střešní 
krytiny a cítil kouř. Z důvodu obavy ze za-
hoření střechy zavolal hasiče, kteří střechu 
a okolní prostory proměřili termokamerou. 
Žádná vyšší teplota nebyla naměřena a ha-
siči se vrátili zpět na základny. Na místě za-
sahovaly jednotky HZS Duchcov a Košťany.

Na ohlášení MP Košťany vyjela jednot-
ka 27.6. po prudkém přívalovém dešti  
na čerpání zatopené silnice a zahrady v uli-
ci Zátiší. Po příjezdu na místo bylo zjiště-
no, že se jedná o ucpané koryto potoku a 
 voda přetéká ven na silnici a vylévá se do 
zahrady. Pomocí kalového čerpadla byla 
voda ze zahrady odčerpána a mezitím vy-
čištěné koryto potoku. Voda se následně 
vrátila zpět do koryta a jednotka přejížděla 
na další událost. Dále vedoucí VPP Košťany 
nahlásil jednotce vylité koryto na Kamen-
ném Pahorku. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že vlivem zlepšení počasí se voda 
vrátila zpět a na místě není potřeba zasa-
hovat. Poté jednotka přejížděla na další 
událost nahlášenou MP Košťany - jednalo 
se o  spadlý strom na chodníku v  Lidické 
ulici. Hasiči pomocí motorové pily strom 
rozřezali a z chodníku odstranili. Na místě 
se nacházela i  MP Košťany, která zároveň 
zajišťovala zabezpečení spadlého optické-
ho kabelu.

V sobotu 30.7. jednotka vyjela na úklid ko-
munikace do Střelné. Po průzkumu bylo 
zjištěno, že nafta je od Kamenného Pahor-
ku až do Hrobu. Z  tohoto důvodu velitel 
požádal operační středisko o  posilovou 
jednotku. Hasiči pomocí nově zakoupené-
ho posypového vozíku zasypali vyteklou 
naftu od Kamenného Pahorku až po Sta-
rou Střelnou, a dále ze Staré Střelné smě-
rem do Hrobu pokračovali hasiči z Hrobu.

5.8. byl jednotce vyhlášen poplach  
na požár lesního porostu v  Košťanech.  
Po příjezdu na místo události jednotka HZS 
Duchcov rozvinula 1 útočný C proud, poté 
požár lesního porostu a trávy lokalizovala 
a zlikvidovala. Jednotka SDH Košťany pro-
vedla kontrolu požářiště termokamerou.

8.8. byla jednotka vyslána na požár lesní-
ho porostu do Krupky. Na rozkaz velitele 
zásahu vytvořila jednotka 2 útočné prou-
dy C a započala hasební práce. V průběhu 
docházelo ke kontrole požářiště pomocí 
termokamery. Na místě zasahovalo celkem 
14 jednotek, velikost požáru byla odhad-
nuta cca na 3Ha.

Poslední den prázdnin jednotka vyje-
la na otevření bytu na Mírovém náměstí,  
ze kterého prosakovala voda do spodní-
ho bytu. Po otevření bytu bylo zjištěno, 
že došlo k  prasknutí u  vodovodní baterie 
v  koupelně. Na místě byl zastaven přívod 
vody do bytu a v celém bytě byla násled-
ně voda uklizena, aby neprosakovala dále  
do spodního bytu.

8.9. na žádost ZZS byl vyhlášen poplach  
na otevření bytu ve Smetanově ulici. Jed-
notka nakonec nemusela zasahovat, jeli-
kož byl byt otevřen před výjezdem jednotky.

Na ohlášení MP vyjela 17.9. jednotka  
do Střelné na nebezpečný strom, který byl 
cca 15 metrů vysoký a měl podélně prask-
lý kmen. Z důvodu ohrožení hasiči na ne-
zbytně dlouhou dobu zastavili provoz  
na komunikaci a  provedli odstranění 
stromu pomocí motorové pily. Následně 
provedli úklid vozovky.

O dva dny později na žádost ZZS vyjela jed-
notka společně s  jednotkou HZS Duchcov  
na transport pacienta do ulice Husova. 
Osoba se nacházela v  rodinném domě  
ve zvýšeném přízemí. Po domluvě velite-
le zásahu s posádkou ZZS byla žena hasiči 
přesunuta na vakuovou matraci, na které 
byla následně transportována do sanitní-
ho vozu ZZS UK.

O den později pak na žádost starosty měs-
ta vyjela jednotka na odstranění naklo-
něného stromu na Kamenný Pahorek. Po 
příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná 
o  vyvrácený strom, který spadl přes plot 
a  opřel se o  chatu v  zahradě, kterou pro-
najímá město. Hasiči pomocí motorové 
pily bezpečně strom rozřezali a odklidili 
z pozemku.

1.7. na ohlášení MP Košťany vyjela jednotka 
na odstranění nakloněného vyvráceného 
stromu do silnice směrem na Mstišov. Ha-
siči strom odstranili pomocí motorové pily.

V neděli 24.7. hasiči vyjeli na ohlášený po-
žár stohu slámy do Újezdečku. Při příjezdu 
na místě zasahovala jednotka HZS Teplice, 
kdy VZ rozhodl o kontrolovaném dohoření 
stohu (cca 150 balíků slámy), na který do-
hlížela naše jednotka do večerních hodin. 
Byly vytvořeny 2 útočné proudy, kterými 
jsme průběžně hasili místa kolem stohu. 
Následně došlo k  rozhrabávání stohu po-
mocí trhacích háků a  ženijního nářadí. 
Poté, co žár nebyl tak silný, majitel začal 
rozhrabávat stoh pomocí traktoru a  do-
cházelo k postupnému hašení. Po vyhoření 
většiny stohu bylo místo kolem hromady 
prolito vodou a  místo předáno majiteli  
s  tím, že zbylou hořící hromadu si sám 
bude kontrolovat.

O dva dny později jednotka vyjela na nahlá-
šený kouř z lesa. Po domluvě s operačním 
střediskem a jednotkou HZS Duchcov pro-
jela z Košťan směr Střelná, Mikulov, Vitiška 
a  přes Cínovec zpět na základnu. Žádný 
požár nebyl nalezen – jednalo se o kouř  
z požáru v Hřensku.

Ten samý den byl jednotce v odpoledních 
hodinách nahlášen požár lesního porostu 
na Dlouhé Louce. Po příjezdu na místo  
se jednotka po domluvě s velitelem zása-
hu zapojila s termokamerou do vyhledává-
ní ohnisek a kontroly oblasti. Zároveň byla 
doplňována voda do vozidla JSDH Osek 
a  následně docházelo k průběžnému stří-
dání hasičů na proudech.

Ve čtvrtek 28.7. jsme byli vysláni ope-
račním střediskem na požár do Hřenska.  
O tomto požáru jsme napsali článek v mi-
nulém zpravodaji.
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HASIČSKÁ MLÁDEŽ V LETOŠNÍM ROCE
Stejně jako u  výjezdové jednotky, tak 
i u mládeže jsme informovali o naší činnos-
ti v  předchozích vydání zpravodaje. Na-
vážeme tedy na tento článek a přiblížíme 
vám naše úspěchy a činnost s mládeží.

V  sobotu 14.5. jsme vyrazili na soutěž  
do Modlan. Přihlásili jsme v každé katego-
rii po jednom družstvu. V přípravce se nám 
bohužel po chybičce na spoji rozpojilo ve-
dení. Nakonec jsme s časem 41,55s odvezli  
8. místo. Mladším pokus vyšel podobně, 
kdy ale s  časem 41,86s odvezli 6. místo. 
Starší s časem 44,33s skončili na 8. místě. Po 
soutěži jsme si pro „své“ dětičky připravili 
oblíbené spaní v  hasičárně. Nejprve jsme 
si během dne trošku zatrénovali, k večeru 
si za hasičárnou opekli buřty a  pak jsme  
si s dětmi zahráli různé hry. Ráno po snída-
ni jsme pak děti předali zpět rodičům.

O víkendu 20.5. a 21.5. následovalo okres-
ní kolo hry Plamen a  celoroční činnosti 
dorostu. Do soutěže jsme přihlásili jedno 
družstvo starších a  jedno družstvo mlad-
ších. Do kategorie jednotlivců jsme při-
hlásili 3 dorostenky a jednoho dorostence. 
Celkem všechna družstva čekalo 5 disciplín 
– Závod požárnické všestrannosti (braňák), 
štafeta dvojic, štafeta 4x60m, požární útok, 
štafeta CTIF a starší kategorii pak ještě útok 
CTIF. Pro výsledný čas se sčítají jednotlivá 
umístění v  těchto disciplínách a  družstvo 
s nejmenším počtem bodů je vítězem. Do-
rostenci pak měli test z  požární ochrany, 
dvojboj a něh na 100m s překážkami. Dr-
tivá většina našich závodníků běželo ten-
to závod vůbec poprvé. Po náročném dni 
a  odběhnutí všech disciplín nakonec naši 
mladší odvezli 4. místo a starší pak 5. mís-
to. V kategorii středních dorostenců se náš 
závodník umístil na 5. místě, v  kategorii 
mladších dívek se umístily naše závodnice 
na 4. a  5. místě a  v  kategorii staršího do-
rostu naše závodnice postoupila z 1. místa 
do krajského kola.

Krajské kolo celoroční činnosti dorostu 
probíhalo o  víkendu 3. – 5.6. Stejně jako 

na okresním kole, tak i zde na dorostence 
v kategorii jednotlivců čekal test z požární 
ochrany, dvojboj a běh na 100m s překáž-
kami. Po úspěšně napsaném testu násle-
doval dvojboj, kde naše závodnice zaběhla 
první pokus s  časem 22,67s, který se po 
druhém, o  něco horším pokusu, počítal 
do celkového hodnocení. Následoval 
běh na 100m s  překážkami. První pokus 
byl ukončen s časem 24,64s a druhý pokus 
naše závodnice kvůli zranění již neabsolvo-
vala. Svoje snažení na krajském kole ukon-
čila na 4. místě.

Dobrodružná pohádková cesta aneb roz-
loučení s hasičskou sezónou. Takto se jme-
noval náš poslední předprázdninový výlet, 
na který jsme se vydali v sobotu 2.7. Děti 
soutěžily v  různých disciplínách, opékali 
jsme buřty a nakonec každý dostal za od-
měnu balíček. Celá tato akce se uskutečni-
la v pohádkovém lese v Bílině.

Nakonec se ale ukázalo, že pohádkový 
les nebyl náš poslední výlet. Oslovili nás 
vedoucí mladých hasičů ze spřáteleného 
sboru Altenberg a vyrazili jsme tak společ-
ně na exkurzi na hasičskou stanici v Tepli-
cích. Dětem, ale i zvědavým dospělým byla 
ukázána technika, kterou profesionální 
hasiči v Teplicích disponují a kluci odpoví-
dali na mnohdy záludné otázky. Pak všem 
ještě bylo ukázáno zázemí.  Děkujeme pá-
nům hasičům za krásné dopoledne, ukáz-
ku všech aut, veškeré hasičské techniky 
a  spousty nových informací. Tím pro nás 
sezona 2021/2022 skončila.

Radost, euforie, hrdost, slzy dojetí. I tak by 
se dalo definovat zahájení nové sezony 
našich mladých hasičů. V sobotu 3.9. jsme 
s  naší mládeží odstartovali novou sezonu 
v  Hostomicích na tradičním memoriálu 
Václavy Fellerové. Výjimečně byla zrušena 
štafeta 4x60m a  soutěžilo se pouze v  po-
žárním útoku. Do soutěže jsme přihlásili 
jedno družstvo mladších a jedno družstvo 
starších. Tým mladších byl složen převážně 
z dětí, které právě přestoupily z přípravky 

a  z  nových školáků (6 let) a  s  jednou po-
silou z Hostomic. I  tak si mladší s útokem 
poradili velmi hezky a  s  časem 31,65s 
umístili na 6. místě z osmi týmů. Tréninky 
jsme s  dětmi zahájili v  úterý, následoval 
čtvrteční trénink. Našim starším dětem 
to ale nestačilo a  samy si řekly o  mimo-
řádný trénink v  pátek před soutěží. A  tak 
se potvrdila otřepaná hláška „Iba trénink 
robí majstrov“.. Starší běželi jako poslední 
a  předvedli krásný útok. Časomíra se za-
stavila na čase 21,73s a vypukla obrovská 
radost jak u dětí, tak i u vedoucích a rodi-
čů – ano, i vedoucí a rodiče brečeli štěstím.  
Věděli jsme totiž, že nás tento čas vyšvih-
nul na 1. místo a my si tak zapisujeme náš 
nový rekord v požárním útoku. Za odměnu 
jsme pak děti vzali na zasloužený pohár na 
cukrárny.

Druhá soutěž, druhé zlato. Během víken-
du naši starší nenašli konkurenci a  odvá-
žejí i  ze Štrbic zlaté medaile. I do soutěže 
ve Štrbicích jsme přihlásili jedno družstvo 
mladších a  jedno družstvo starších. Míst-
ní soutěž je ale oproti ostatním soutě-
žím v  okrese trochu specifická – družstva  
se mohou přihlásit buď do kategorie na 
vlastní stroj, nebo do kategorie společný 
stroj. My jsme obě naše družstva přihlá-
sili do kategorie na společný stroj. Mladší 
vyběhli s jednou změnou v sestavě oproti 
Hostomicím a  s  jednou posilou ze Štrbic. 
Bohužel se nepodařilo zapojit rozdělo-
vač a proudnici, a  tak s výsledným časem 
52,10s skončili na 7. místě. Trošku jsme 
zkropili ostatní týmy, ale to prostě k tomu-
to sportu patří. Starší – stejně jako v Hosto-
micích – vyběhli ve své kategorii jako 

Jednotka Košťany společně s  jednotkou 
HZS Duchcov a  HZS Teplice byli vysláni 
5.10. na požár výškové budovy v ulici Lidic-
ká. Po příjezdu bylo zjištěno, že v přízemí 
bytového domu signalizuje požární čidlo. 
Jednalo se o poruchu požárního odvětrá-
vání. Celý objekt byl zkontrolován hasiči. 
Následně bylo zjištěno, že v místě události 
došlo k výpadku proudu a tím došlo k zá-
vadě požárního odvětrávání.

Jednotce byl v pondělí 31.10. nahlášen po-
žár vybydlené budovy v Teplicích. Jednotka 
po příjezdu na místo zásahu byla velitelem 
zásahu poslána zpět na základnu. Na místě 
byl již dostatek sil a prostředků a požár byl 
pod kontrolou.

18.11. Na žádost MP Košťany vyjela jed-
notka společně s jednotkou HZS Duchcov  

na otevření bytu na Mírové náměstí v Koš-
ťanech, ve kterém se má nacházet osoba, 
která již delší dobu nevychází ven. V bytě 
nikdo nereagoval na výzvy k odemčení. Je-
likož dveře bytu byly zamčeny, a opatřeny 
bezpečnostním zámkem bylo provedeno 
otevření bytu za pomoci speciálního nářa-
dí. Po otevření vchodových dveří bylo nale-
zeno tělo bez známek života. 

Jan Šaršoun
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poslední a  bez změny v  sestavě. Po od-
běhnutí nás čekal stejný scénář jako před-
chozí den. Když se rozsvítila obě červená 
světýlka na terčích, všichni se ihned otáčeli  
na časomíru. A  bylo to tam!!! Čas 22,23s, 
který nás opět zařadil na první místo. Úžas-
ný víkend, 2 zlaté medaile, plno krásných 
zážitků a obrovská hrdost na naše děti!

O  14 dní později jsme vyrazili na soutěž 
starostky OSH Teplice, kde naši starší ob-
hajovali 3. místo. Do soutěže jsme přihlá-
sili přípravku, mladší a  dva týmy starších. 
Po krásných výkonech přípravka obsadila  
4. místo, mladší 7. místo, starší B také  
7. místo a starší A obhájili nádherné 3.místo.

1.10. jsme vyrazili do Duchcova na sou-
těž Hasičata v akci. Zde děti leží v pytlích, 
následně si běží obléknout dresy a helmy, 
v žebříku překonají slalom, překonají kladi-
nu, malou bariéru a tunel, zapojí a roztáh-
nou hadicové vedení, přenesou panenku 
na nosítkách, opět v žebříku překonají sla-
lom a běží zpět ke startu, kde se občerství 
pitím. Do soutěže jsme přihlásili po velmi 
velké marodce mladší (se 4mi dětmi z pří-
pravky), starší i dospělé. Mladší svůj pokus 
nakonec zvládli naprosto perfektně, kdy 
si mezi sebou vzájemně pomohli (pomoc 
vedoucích v této kategorii již není možná) 
a celý závod statečně dokončili na 11. mís-
tě, starší na 5. místě a dospělí na 3. místě. 

V  sobotu 8.10. jsme s  naší přípravkou 
vyrazili do Oseka na soutěž jednotlivců 
v  kategorii přípravek. Pro naše nejmenší 
byla připravena trať s 10ti různými stano-
višti (překonání lávky, topografie, hasičské 

značky, ošetření kolena, hod kroužků  
na cíl, hod granátem na cíl, hod na panáka, 
lodní uzel, slalom s míčkem na lžíci a zapo-
jení a  roztažení hadice). Do soutěže jsme 
přihlásili celkem 6 dětí. Na této soutěži  
se vyhlašuje 10 nejlepších závodníků, kteří 
mají nejméně trestných bodů, a v případě 
shody rozhoduje čas, který závodník strávil 
na trati. Do TOP 10 jsme se letos nedostali 
a děti si tak odnesly diplom za účast a ba-
líček.

Následující víkend jsme pro naše děti při-
pravili víkendové spaní s poměrně nabitým 
programem. Nejprve jsme vyrazili s dětmi 
i vedoucími v rámci projektu 72 hodin uklí-
zet nepořádek kolem rybníku Otakar (Čo-
lík), kde jsme posbírali neuvěřitelných cca 
35 pytlů odpadků po lidech, kteří stanovali 
kolem rybníku během léta. Poté jsme si po 
náročné práci opekli buřty na ohni a  při-
pravili pro děti stezku odvahy. Po večeři na 
sále jsme si zahráli různé hry a děti si zatan-
covaly na diskotéce. Druhý den po snídani 
jsme opět vyrazili uklízet. Tentokrát jsme 
se zaměřili na škvárové hřiště a jeho okolí, 
kam chodíme trénovat. I zde bylo sesbírá-
no velké množství odpadu – cca 10 pytlů. 

Po úklidu jsme si s  dětmi připravili dřevo 
a vše potřebné na soutěž, která nás čekala 
další víkend. Společně jsme si uvařili oběd 
na ohni a po úklidu sálu jsme v neděli ve-
čer děti předali zpět rodičům.

23.10. nás čekala poslední letošní soutěž, 
které se pravidelně účastníme – Modlan-
ská vařečka. Rozdělili jsme starší a mladší, 
kde si mladší připravili květákovou polév-
ku, těstovinový salát s domácí majonézou, 
tiramisu a nealko mojito. Starší si připravili 
čočkovou polévku, domácí plněné bram-
borové knedlíky uzeným masem se zelím 
a  cibulkou a  nepečený dort. I  přes to, že 
jídla byla výborná, se naši mladší umístili 
na 5. a starší na 4. místě.

Soutěže nám sice začínají až na jaře, my 
se ale samozřejmě připravujeme v  rámci 
zimní přípravy. V úterý se věnujeme teorii 
v  klubovně a  ve středu pak praxi, fyzičce 
a  různým hrám v  tělocvičně. Pokud byste 
se k nám chtěli přidat, rádi Vaše děti mezi 
námi přivítáme. V  případě zájmu můžete 
volat na tel. 722 674 326. 

Jan Šaršoun
vedoucí kolektivu mladých hasičů

DEN S HASIČI NA ZŠ KOŠŤANY
V úterý 22.11.2022 jsme vyrazili na ZŠ Košťa-
ny a pro první a druhé třídy jsme si připravili 
Den s hasiči.
Dětem jsme nejprve přiblížili práci hasičů 
a jejich vybavení, poté proběhlo malé škole-
níčko první pomoci a následně si děti mohly 
vše vyzkoušet. U prvního stanoviště byla při-
pravena nepřímá masáž srdce a fixace konče-
tin do vakuových dlah, u druhého stanoviště 

si pak děti vyzkoušely různé helmy a obleky 
a práci s  termokamerou a poslední stanovi-
ště bylo zaměřené na práci s mládeží - zapo-
jování hadic.
Nakonec děti dostaly sladké odměny. 
Dětem se přednáška moc líbila, a tak nám na 
památku nakreslily obrázky.

Jan Šaršoun

VÝROČÍ SÍDLIŠTĚ STŘELNÁ

KOŠŤANY V PROUDU ČASU

Málokdo z  dnešních obyvatel Střelenské-
ho Sídliště si uvědomí, že v  letošním roce 
je tomu již 70. let, co se sem začali stěhovat 
první nájemníci. Byli mezi nimi třeba: Mál-
ková, Ferdovi, Partíkovi, Jakešovi, Němcovi 
aj. Do konce roku 1952 a během roku 1953 
se sídliště pomalu zaplnilo. Byla to tehdy 
tzv. „Stará půlka“ a na ní 16. domů, každý 
se 12 byty a kapacitě 1+1, 1+2, 1+3 s pří-
slušenstvím, prádelnou a  mandlem (byly 

v  každém domě) společnými a  soukro-
mými prostorami. V  celém bytě se topilo 
uhlím! To byly tehdy pro obyvatele zcela 
luxusní podmínky. Pamatuji si, že kolem 
Sídliště vedla štěrková cesta, na níž se štěrk 
těžil z  lomu „Skála“ jehož zbytky zůstaly 
nad školou (z ní jsou dnes další byty). Byla 
tam drtička kamení, ještě dnes je tam po ní 
betonový základ) a  na ní vedly koleje, po 
nichž se na vagoncích vozilo kamení k dr-

cení, na nich jsme se jako kluci něco najez-
dili. Všude kolem byly ještě nedokončené 
bytové domy a byl zde značný nepořádek, 
což bylo Eldorádo pro nás kluky. 
Se stavbou Sídliště začaly PS Ústí, k  nim  
se později přidali vojáci jednotek PTP. Ti 
pak stavěli školu, mat. školku a domy no-
vější poloviny Sídliště. Vojáci měli kasárna 
v  místě dnešních Garáží nad náměstím.  
Na jedné straně byly kasárna naproti pak jí-
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INZERCE

Trápí vás vysoké 
účty za energie?
Ušetřete s vlastní fotovoltaickou 
elektrárnou nebo tepelným čerpadlem.

Technický poradce:

Barbora Procházková  
604 307 183 
barbora.prochazkova@columbusenergy.cz

Instalace již 
do 30 dnů

Dotace až 
205 000 Kč

Komplexní 
záruka až 15 let

Možnost 
financování

 

 
PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT! 

NÁBOR DĚTÍ 
PROSINEC - LEDEN 

 
Hledáme nové sporťáky, 
sportovní klub LK Slovan Košťany zve rodiče a jejich děti na nábor 
nových dětí do sportovního kroužku. Hlavní náplní je běžecké lyžování, 
v rámci letní přípravy pak kondiční běh, horská kola, kánoe, plavání  
a kolektivní sporty. Co nejvíce v přírodě! 
 
Tréninky probíhají v úterý a ve čtvrtek na hřišti v Košťanech 
(případně v tělocvičně ve Střelné). O víkendu v sobotu jsme na horách 
v okolí Nového Města a Vitišky. Snažíme se o komplexní sportovní 
přípravu dětí a mládeže s jasným sportovně-závodním zaměřením. 

 
Roční příspěvek 600 Kč (mladší děti).  

 

 

 
Děkujeme našim sponzorům: 

TRÉNINKY: 
 

úterý 17-18 
hřiště Košťany 

____ 
 

čtvrtek 17-18 
hřiště Košťany 

____ 
 

sobota 10-12 
 Vitiška, Nové Město 

____ 

Vybavení na lyže pro 
děti 6-10 let  zajištěno 

zdarma klubem 

LYŽAŘSKÝ KLUB 
 SLOVAN KOŠŤANY, Z.S. 

 

Tomáš Sváda 
+420 605 555 977 

www.slovankostany.cz 

 

 

 

delna a kuchyně. Z této budovy si pak oby-
vatelé Sídliště postavili v Akci „Z“ restauraci 
v  níž začal šéfovat p. Vízek a  číšníka dělal 
p. Petr Bačík. Zde se pak konaly nezapo-
menutelné plesy všech místních organiza-
cí (zahrádkáři, sportovci, KSČ atd. Byl zde 
kulečník, stůl na ping-pong, ve velkém 
se hrály karty a  bylo stále plno, zejména 
když zde šéfoval p. Karel Fošum se svým 
„pánové balírna“ a  upuštěním plechové-
ho tácu na pivo plného příborů. Hospoda 
měla i své volejbalové hřiště, kde hráli své 
vzájemné zápasy „Pivní skauti“ v čele s To-
níkem Svobodou“ a  Valterem Seidelem – 
Mári. Jó to byly časy!
Na sídlišti bydlely většinou horníci a  jejich 
rodiny. Byla zde nová moderní škola, ma-
teřská školka a hospoda, několik obchodů 
- potraviny – p. Bušek řezník – Potyl a ne-
zapomenutelný p. Jelínek, zelenina p. Fre-
ismutalová mlékárna p. Nekolová. Takže 
nám tady téměř nic nechybělo. Nyní bych 
chtěl připomenout i několik nezapomenu-
telných lidí. Začnu třeba školou, které vládl 
p. Ředitel Prokop, se zástupcem p. Jerma-
nem, dále učitelé: Vaněk, Kačena, Horák, 
učitelku Stiborová, Prokopová, Jerma-
nová, Kačenová, Mühlbauerová a další. Do 
školy kromě místních dětí dojížděly i děti 
z  Mikuloéva a  patřila k  ní i  školní družina 
s  vyhocvatelkami Baldovoum, Šulákov-

skou a  Kuchařkami součkovou, Černou 
a dalšími. 
Bydlela zde i řada dalších lidí z nichž si tře-
ba připomínám na pana Ungermana, kte-
rý vybíral „Činži“ po bytech (žádné SIPO), 
holiče Pepu Boleslava, který Stříhal a holil 
v  bytech a  před nímž jsme my kluci vždy 
utíkali protože stříhal jenom na „ježka“, aby 
to dlouho vydrželo. Dále p. Šulakovský, 
jemuž se říkalo Hvízdavý Dan, protože si 
pořád pro sebe hlasitě pískal. Dále p. Jarda 
Rychlý, se svým „my kluci z Lomu(narodili 
se v  Lomu u  Litvínova). Je zde i  řada dal-
ších: p. Jan Klimeš, jemuž se říkalo kvůli 
velkému číslu bot „Dlouhá stopa“, rozšafný 
Láďa Klíma, Veselý p. Karel Blažek, Pepa Ku-
bík, nebo Víťa Villa – Talián, který jediný jez-
dil kolem Sídliště s kočárkem, když ostatní 
chlapi sledovali v televizi fotbal nebno ho-
kej. Dále třeba Vilík Vild, manželé Nováko-
vi, Láďa Kohút aj. Tihle všichni tu již mezi 
námi nejsou, ale v  mých vzpomínkách 
stále zůstávají. Vždyť spoluutvářeli historii 
Sídliště a byli to dobří lidé! 
Na sídlišti byla i  výborná tělových. jed-
nota TJ Sokol Střelná. chodilo se cvičit do 
školní tělocvičny, nejdříve se však cvičilo 
ve vyklizeném skladu cementu. Sportovci 
byli aktivní a Sídliště dobře reprezentovali 
vždyť odtud pocházela řada Košťanských 
fotbalistů. Vošmik, Matoušek, Zpěváček, 

Waldhauser, Kunt, Pešek, Pokorný, Brat-
ři Krupové, Nestmann, Bačík aj. Hlavním 
sportem byl volejbal mládeže a dospělých 
(muži i ženy). Muži byli i přeborníky okres 
Teplice. Nezapomenutelné byly jimi pořá-
dané vánoční turnaje s  ukončením vždy 
v restauraci „U Fošuma“.
Volejbalisté si postavili také sportovní areál 
(dnes restaurace na kurtech). Sem chodilo 
na volejbal více než 50 diváků!
Jsem rád, že Střelenské Sídliště stále v po-
hodě žije. Současné vedení města se o nás 
dobře stará, nejsou zde žádné zásadní pro-
blémy, a tak by to mělo být. 
Na závěr bych chtěl vzpomenout těch, kte-
ří zde bydleli, a již tady mezi námi nejsou. 
Popřát všem kteří tady za 70. let existence 
sídliště zestárli, hodně zdraví a  spokoje-
nosti do dalších let. Všem mladým, nej-
mladším obyvatelům pak přeji aby jejich 
život nebyl nikdy žádná nuda!
To Vám přeje spoluobčan

Rudolf Partik
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LISTOPAD
Pémová Bohdanka             94
Černá Ludmila                     84
Velátová Gertruda             84
Ponocná Ingeborg              83
Majrych Antonín                81
Mikolášová Stanislava     75
Kreuzmann Jiří                    70

PROSINEC
Štíchová Marie                    87
Kuttnerová Miloslava         85
Králová Drahuše                  83
Macháček Rudolf                 70

Začátek tohoto roku poznamenal ještě Co-
vid, tak jsme se omezili na setkávání jednou 
za 14 dní, vždy v  pondělí od 15 hodin. Ale 
i tak jsme v tomto období uskutečnili zájezd 
na zámky Nové Hrady a Slatiňany.
V  září jsme navštívili botanickou zahradu 
v  Praze, v  listopadu pak Beuronskou kapli 
gymnázia v  Teplicích. Máme ještě v  plánu 
společný večírek s občerstvením na ukonče-
ní tohoto roku.
Díky městu Košťany navštěvujeme kulturní 
pořady v teplickém divadle nebo v kulturním 
domě, a  to formou slev na vybrané pořady 
tzv. Senior pas DK.

Soňa Kopřivová, KS Košťany

KLUB SENIORŮ 2022

MĚSTKÁ POLICIE

ŘÍJEN
Klímová Alice                         89
Zajíc Zdeněk                           87
Weitzdörfer Helmut             85
Tarant Karel                           85
Udatná Irena                         81
Cikánková Eva                       80
Skákalová Magdalena          75
Potměšilová Helena             75
Čulík Pavel                             75
Riedererová Anna             81
Valha Jan                            70

Duben Jiří                           70

Gratulujeme k významnému 
životnímu jubileu.

NAŠI JUBILANTI

ČISTOTA  
VODY

KVALITA 
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ 
ODPADU

OCHRANA 
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ 
ÚSPORY
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tel.:   606 743 087
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fb: https://www.facebook.com/mpkostany. 
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