Koštický zpravodaj
(pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice)
1. číslo

10. ledna 2008

Vážení občané!
Vstupujeme do letošního roku s určitou nejistotou. Ceny všeho se zvedají, zavádějí se poplatky za
ošetření u lékaře, nikdo neví, co ten příští rok přinese. Ať se stane cokoliv, buďme k sobě ohleduplní a
chovejme se k sobě s úctou. Nezapomeňme na to, že co je „pravda“ pro mě, nemusí být „pravdou“
pro mého souseda. A tak se snažme vždy domluvit, nedělejme si naschvály a šetřeme si sílu a energii
na problémy, které mohou přijít nečekaně a které nemůžeme ovlivnit.
Přejeme Vám úspěšný a klidný rok 2008.

Společenská kronika
V měsíci lednu oslavují: paní Emilie Štekrtová – 70 let
paní Alena Hlavatá – 65 let
pan Karel Podaný - 79 let
pan Karel Šámal – 60 let
paní Emilie Simrová – 81 let
paní Helga Doušová – 70 let
paní Helena Nožičková – 60 let

Blahopřejeme!
V měsíci prosinci zemřel pan Ladislav Vopršel.

Upřímnou soustrast!
Vánoční ohlédnutí
Tak uběhl další rok…máme za sebou velice náročný měsíc. Uskutečnilo se několik akcí, které bychom rádi jen velice krátce
připomněli:
Mikulášská nadílka,Výtvarná dílna, Vánoční aranžování, Adventní výzdoba, Vánoční výstava, Vánoční koncert, Živý Betlém,
Vánoční zpívání ve Vojnicích, Turnaj ve stolním tenisu, Silvestrovský fotbálek,Vítání nového roku.
Bez pomoci vás, občanů, bychom tyto akce neuskutečnili. Děkujeme Vám, že jste svojí účastí tyto aktivity podpořili. Zároveň
bychom rádi ocenili ty, kteří se na organizování akcí podíleli. Nemůžeme zde vyjmenovat všechny, je jich opravdu hodně… Dovolte
nám, abychom připomněli nejaktivnější občany, a tím jim zároveň poděkovali:

paní P. Karfíková, paní A. Skalská, pan J. Vlasák, pan K. Klégr, pan V. Satran, paní H. Hoblíková,
paní J. Landová, paní A. Valentová, paní M. Štýbrová, paní J. Khýnová, paní I. Hellerová, pan A.
Pfeifar, pan R. Podaný, pan J. Kuzbach, manželé Nožičkovi, manželé Berkovi, pan P. Kovařík, pan M.
Bozděch.
Poděkování patří i všem účinkujícím v Živém Betlému – slečně D. Stahlové, panu M.Eichlerovi,
pastevci koz panu Kredbovi, králům paní V. Špiclové, J. Jarošovi, D. Jarošovi a dětem
D. Stahlovi, J. Horové, L. Šimkové, D. Hodkovi a K. Fröhlichové.

Poděkovat všem, kdo přišli 26. prosince do vojnické kaple zazpívat koledy, ani nemůžeme, protože
Vás bylo opravdu hodně. Rádi jsme s Vámi strávili příjemné odpoledne! Děkujeme.

Nepřehlédněte…
 Další návštěva divadelního představení se uskuteční v pátek 8. února 2008. Tentokrát pojedeme do Mostu na představení
Někdo to rád horké. Cena za dopravu + vstupenku je 200 korun. Doprava do Vojnic a Vojniček je samozřejmě zajištěna.
Zájemci, hlaste se na OÚ u paní Zelinkové. Čas odjezdu upřesníme místním rozhlasem.
 Leden zahajuje období zábav a plesů. 19. ledna se můžeme těšit na ples hasičů. ( Jen připomínáme, že 16. února nás
čeká masopust. Tak si připravte masky J! No a v březnu velikonoční zábava, které předchází dětský karneval.)
 Pro zájemce jsme objednali na 12. ledna paintballové hřiště v Terezíně. Pokud nevíte, co to je paintball, hned Vám to
vysvětlíme. Paintball je zjednodušeně hra „ na vojáky“. Účastníci po sobě střílí kuličkami, které se při zásahu rozprsknou a
označí zasaženého barvou. Vše je bezpečné, nikomu se nic nestane. Zájemci se hlásí u paní Skalské. Pokud bude
zájemců hodně, domluvíme další termín utkání. Hra je určena pro muže i ženy všech věkových kategorií. Každý účastník si
hradí náboje ( 1 náboj = 2 koruny).
 Pan Kovařík jezdí pravidelně s dětmi sportovat do haly v Libochovicích. Zároveň mají možnost děti i dospělí využívat
pingpongové stoly na sále Kulturního domu v Košticích. Pokud máte zájem sportovat, obraťte se na pana Pavla Kovaříka,
ten obětavě organizuje a řídí sportovní tréninky.
 V loňském roce se podařilo získat 230 000 korun z dotačních programů. I v letošním roce se pokusíme získat finanční
prostředky z různých grantů. K získání financí by bylo ale zapotřebí založit při obci neziskové občanské sdružení. Kdo
máte s touto činností zkušenosti, prosíme, pomozte nám. Rádi vaši pomoc využijeme.
 26. ledna 2008 se budou od 8 do 12 hodin na OÚ v Košticích vybírat poplatky za odvoz domovního odpadu a za psy. Ve
Vojničkách se budou poplatky vybírat ve středu 30. ledna 2008 v době od 14 do 17 hodin. Nechoďte platit dříve, protože
zatím nejsou k dispozici známky pro rok 2008 ( firma Likor je ještě nedodala.).
 Členové SDH Koštice ( pan Z. Henc, pan K. Pfeifar a pan J. Henc) se snaží upravit u nádraží plochu na bruslení. Prosíme
Vás, zbytečně ji neničte. Děti se už moc těší.

Tříkrálová sbírka
V neděli 6. ledna obcházeli Košticemi Tři králové ( tedy M. Bozděch ml., P. Kovařík ml. a J. Kubáč). Koledovali, zpívali… a podařilo
se jim vybrat 1 452 korun. Za ty v nejbližších dnech nakoupí pochoutky pro opuštěné pejsky a kočičky. Předají je do útulku
v Jimlíně. Pokud byste se chtěli se svými dětmi takové menší exkurze do útulku také zúčastnit, přihlaste se panu Vlasákovi nebo
paní Skalské.

Opravy a jiné stavební úpravy
Chodník ke škole v Košticích je už opraven. Stavební práce se protáhly, protože pracovníci stavební firmy odvedli nekvalitní práci,
kterou museli předělat ( i tak se ještě chyby najdou J). Až počasí dovolí, budou vybudovány ještě nové schody a zábradlí.
V blízkosti leží hromada hlíny se starými obrubníky, které jsme vzhledem k zimnímu počasí nestihli uklidit. Je ale zajímavé
pozorovat, jak postupně obrubníky mizí. Rádi bychom upozornili, že budou potřeba pro další stavební práce, takže je NEBERTE.
Zámková dlažba před kaplí ve Vojnicích je již zcela dokončena. Mohli jste se o tom přesvědčit 26. prosince na společném zpívání
koled. Zbývá ještě upravit pomník u kaple. Ale to až na jaře.
Socha sv. Jána v parku v Košticích byla podrobena zkoumání. Odborníci pracující pro památkový ústav předběžně opravu sochy
stanovili asi na 150 000 korun, finanční částka potřebná na opravu, kterou nám nakonec zaslali, se vyšplhala až na 304 000 korun.
To nám připadá ale příliš. Oslovíme proto nějakou jinou restaurátorskou firmu, abychom mohli porovnat ceny.
Úpravy parku v Košticích – v těchto dnech nás má seznámit parkový architekt s předběžnou variantou řešení parkových úprav
v prostorách stávajícího parku, ale také proluky směrem ke škole.

Intenzívně jednáme o opravě kostela s litoměřickou diecézí. Kostel není v majetku obce, jeho majitelem je církev. Jsme domluveni,
že se budeme podílet určitými finančními prostředky na opravě ( zatím je stanoven předběžný výdaj 100 000 korun), ale
rozhodující finance by měly přijít z ministerstva kultury formou nějakého grantu, o který musí ale požádat litoměřický církevní úřad.
Nové herní prvky pro děti do Vojnic a Vojniček zatím vyhledáváme. Nejvíce se zatím přikláníme k firmě, od které je postaveno
hřiště na ostrově u Ohře. Tato firma má relativně zajímavé slevy na objednávky herních prvků během zimy. Vybereme několik
zajímavých a na jaře by mohlo dojít k zabudování na dětská hřiště.
Čekárny na autobusových zastávkách jsou předběžně vybrány. Zatím děláme finanční rozvahu a stále více se kloníme k možnosti
vybudovat podobný typ zastávek vlastními silami, což by vyšlo asi na polovinu ceny. Zvažujeme, propočítáváme. Pokud máte chuť
pomoci nám, či pokud máte nějaký nápad na řešení, přijďte, budeme rádi.

Tak to je v lednu vše.
Mailujte ( a.skalska@seznam.cz), volejte (777 842882, 415 674996) nebo nás navštivte!
Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, 415 693541, 415 693540
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