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

13. listopadu 2008

Vážení občané!
Blíží se zima, za chvíli už budeme péci vánoční cukroví. Vždy před vánočními svátky na nás
čeká řada společných akcí. Přijďte, těšíme se na společné povídání. Udělejme si čas, vždyť ten
život tak rychle letí….
Společenská kronika
V měsíci listopadu oslavují: paní Venuše Grundová – 65 let
paní Květuše Koutníková – 81 let
paní Anna Hiráková – 80 let
paní Pěva Kletečková – 75 let
pan Jaroslav Pavlíček – 83 let
paní Mária Kudračová – 70 let
pan Miroslav Nims – 81 let
paní Jaroslava Mrňáková – 75 let
pan František Fryč – 87 let
Blahopřejeme!
Změny na poště
Od prosince dochází k velkým změnám - po dlouhých 22 letech na koštické poště končí její
vedoucí – paní Hana Hoblíková. Odchází za „lepším“…Děkujeme jí za práci, kterou tak dlouho
obětavě vykonávala. Pobočka pošty pod jejím vedením patřila k těm nejlepším v lounském okresu,
paní Hoblíková byla několikrát veřejně pochválena. Přejeme jí hodně úspěchů na novém
pracovišti a ještě jednou DĚKUJEME.
Nepřehlédněte…
·

·
·

Zájezd do Německa se uskuteční podle plánu v sobotu 6. prosince 08. Odjezd v 8 hodin od
OÚ z Koštic (ve Vojnicích a Vojničkách samozřejmě zastavíme). Nejprve je plánována
prohlídka města Drážďany, potom nákup v místním supermarketu, pro zájemce návštěva
obrazárny Zwinger a nakonec procházka po adventních trzích. Předpokládaný odjezd
z Německa v 17 hodin, návrat domů okolo 19 hodin. Zájemci zaplatí účastnický poplatek u p.
Zelinkové do konce měsíce listopadu. Děkujeme.
V nejbližších dnech začne rozsáhlá oprava kanalizace v Říční ulici. Výběrové řízení vyhrála
firma LEN SERVIS z Litoměřic. Prosíme, buďte opatrní při této opravě, aby nedošlo k úrazu.
Pomazánkový den se konal v sobotu 8. listopadu. Kromě vynikajících pomazánek jsme
ochutnali také Svatomartinské víno od Hellerů.

·

·

·

·

·

·

Na charitativní sbírce pro sociálně slabé spoluobčany a bezdomovce se sešlo nebývale
velké množství oblečení, hraček, nádobí…Vše příští týden odvezeme do Farní charity
v Lovosicích, shromážděné věci určitě udělají službu ještě dalším lidem.
Kostel v Košticích bude zkoumat odborná firma, aby zjistila, jak moc je poškozená statika
kostela. Doufejme, že se nepotvrdí pesimistické prognózy stavebních projektantů a že
budeme moci žádat o finanční podporu na jeho opravu.
Rádi bychom otevřeli minikurz práce s počítačem. Kurz by probíhal pouze v zimních
měsících a byl by zaměřen na seznámení s možnostmi internetu. Zájemci se hlásí do konce
listopadu u p. Zelinkové, nebo telefonicky na OÚ. Z Vojnic a Vojniček bychom zájemcům
zajistili dopravu. Kurzy jsou přednostně určeny pro seniory (nemusíte mít žádné zkušenosti
s prací na počítači, my Vás to naučíme J!).
V nejbližších dnech se objeví nová podoba webových stránek. Snad se vám budou líbit a
zvyknete si je používat. Mimochodem je zde v sekci video umístěno nový minifilm z akce
Hejbni kolem, hejbni kostrou. Intenzívně pracujeme na želevickém Svatováclavském
posvícení – i to bude později umístěno do sekce video. Tak se podívejte!
Došlo k poškození sochy u železničního přejezdu do Želevic. Pravděpodobně nějaký
návštěvník místního hostince při návratu naboural do sochy a tu výrazně poškodil. Pracujeme
na její obnově…,ale měl by to správně zaplatit onen neznámý vandal. Třeba se ještě přihlásí,
aby se podílel na opravě sochy!
Český rozhlas pořádá ve dnech 22. listopadu - 14. prosince 2008 již desátý ročník
celorepublikové sbírky hraček ve prospěch dětí s různými handicapy. Bližší informace
naleznete na www.rozhlas.cz/darujhracku. Pokud chcete udělat radost konkrétním dětem,
máte možnost. Můžete také navštívit koštickou knihovnu, kde vám pomůžeme databázi dětí
najít.

Návrh rozpočtu
Na začátku prosince bude zveřejněn (úřední desky obcí + webové stránky) návrh rozpočtu pro rok
2009. Pokud byste měli nějaký návrh na doplnění či změnu rozpočtu, prosíme Vás, kontaktujte
nás se svým návrhem.
Advent v našich obcích
Každý adventní víkend bychom rádi rozsvítili vánoční strom vždy v jedné z našich obcí podle
následujícího rozpisu:
Želevice – neděle 30. listopadu v 18 hodin - místní kapličky
Vojničky – neděle 7. prosince v 17 hodin – místo ještě upřesníme (následuje malé posezení u
cukroví)
Vojnice - neděle 14. prosince v 17 hodin – místní kaple
Koštice – sobota 20. prosince v 15 hodin – před OÚ (následuje malé posezení u cukroví)
V letošním roce vzhledem k situaci v kostele nebude klasický Vánoční koncert. Vše si
vynahradíme na společném vánočním zpívání 26. prosince – vše ještě upřesníme.
Také adventní neděle budou upřesněny na samostatných plakátech a rozhlasem těsně před
akcí.
Brigáda
V uplynulých dnech proběhlo několik pracovních setkání občanů ve Vojnicích. Zde se buduje
přístupový chodník podél dětského hřiště k rybníku, kde bude vystavěn odpočinkový altán. Na
všem se aktivně podílejí občané Vojnic, za což jim patří velké poděkování. V květnu příštího roku
se chystá slavnostní otevření provázené koncertem a ohňostrojem. Už jsme se doslechli
zaručené zprávy, že se buduje chodník pro rybáře J! Ne, chodník se dělá pro děti a občany Vojnic
a pro návštěvníky a rekreanty. Další „zaručenou“ zprávou je, že to obec bude stát majlant…Znovu

upozorňujeme, že nás to nebude stát vůbec NIC, protože finanční podpora jde z národní agentury
Mládež, která podpořila projekt místních mladých.
Mějme radost z toho, že se někde něco buduje, co vytvoří hezké prostředí okolo nás a nehledejme
neustále problémy tam, kde nejsou. Z hezky upravené části obce mají prospěch všichni, mají kam
jít na procházku, posedět, popovídat s ostatními… Děkujeme všem brigádníkům za jejich pomoc
(jmenovitě poděkujeme na závěr projektu, první brigády se účastnilo 26 pracovníků, druhé při
špatném počasí – drobném dešti – 10 pracovníků).

Mikulášská
Tentokrát vás zveme na sál Kulturního domu v Košticích v neděli 6. prosince v 15 hodin. Nadílku
dostanou děti do 15 let a také děti, jejichž alespoň jeden rodič zde má trvalé bydliště.
Pokud chcete, aby vás navštívil Mikuláš doma v pátek 5. prosince, objednejte si jeho návštěvu na
tel. 608 863 829.

