Koštický zpravodaj č.7

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

11. července 2007

Vážení občané!
Je čas dovolených a prázdnin. Přejeme Vám, abyste si své zasloužené volno užili, abyste si
odpočinuli a abyste se vrátili odpočinutí, plni sil a také radosti z toho, že už jste zase doma J!
Víme, že máte nyní spoustu práce na poli, ale snad si najdete chvilku na přečtení dalšího čísla
Zpravodaje. Přejeme vám hezké dny!
Společenská kronika
V červenci oslavují: Jan Štekrt – 50 let
Ve Vojničkách se narodila Anetka Holubová.
Blahopřejeme!

Výlet do ZOO
Na výlet do pražské ZOO se vypravíme v sobotu 18. srpna 07. Odjezd bude v 8 hodin od
obecního úřadu, návrat okolo 17 hodin. V případě, že budou přihlášení účastníci i z Vojniček a
Vojnic, odjezd autobusu bude zajištěn i odsud.
Cena výletu: doprava …………………..120,- za osobu
hromadné vstupné – dospělí …………90,dítě do 3 let……..60,Přihláška + platba do 8. srpna 07 u paní Zelinkové na OÚ.

Kanalizace
Určitě sledujete společenské dění, a tak víte, že naši obec čeká v nejbližší době velká investice.
Bohužel máme v této akci docela velký skluz. V jiných obcích už mají vyřešeno, jaký typ
kanalizace a čističky budou mít, mají projektovou dokumentaci a teď už shánějí dotace. V naší
obci není hotovo nic a není nic ani připraveno! Vlastně se ještě ani neví, co by bylo pro naše obce
nejvýhodnější.
Snažíme se co nejrychleji zareagovat a dohonit několikaleté zpoždění, ale….Víte, jak to bývá.
Všude mají termíny k vyjádření se, připomínkování - vše strašně dlouho trvá a čas neúprosně
běží.
V příštím Zpravodaji se budeme problematikou čističky odpadních vod zabývat podrobněji.

Nepřehlédněte…
 Akademická malířka paní Hana Štroblová pomohla obci vyřešit pamětní listy spojené
s vítáním občánků. Nakreslila moc hezkou předlohu, kterou budeme moci v příštích letech
využívat. Moc děkujeme.
 V pátek 19. září 07 se uskuteční návštěva divadelního představení Barmanky v Divadle
Radka Brzobohatého v Praze. Cena vstupenky a dopravy je 250 Kč. Zájemci, hlaste se na
obecním úřadě. ( Autobus bude přistaven i do Vojnic a Vojniček.) Odjezd ( asi okolo 17
hodin) a jiné podrobnosti až před akcí.
 Ve Vojničkách došlo v pátek 15. června k ekologické katastrofě – úhynu velkého množství
ryb. Podle hygienických rozborů došlo k úhynu kvůli nedostatku kyslíku ve vodě. Rybník
nemá přítok ( ten byl přerušen, ale už ho nikdo neobnovil), a tak ve velkých vedrech, která
nás sužovala minulé měsíce, ryby trpěly. Leklé ryby obětavě lovili a rybník čistili Vlasta
Chaloupka ml., Michal Skalský, Richard Podaný a Jaroslav Vlasák, loďku zapůjčil Petr
Hoblík. Děkujeme.
 V srpnu proběhnou rybářské závody pro děti do 15 let na rybníce ve Vojnicích. Termín a
pravidla budou včas upřesněny.
 Chystáme i další akce pro děti: Malování na chodníku, Honba za pokladem, Stezka odvahy.
Akce bude vždy vyhlášena místním rozhlasem.
 Pokud si budete chtít udělat výlet, navštivte zámek na Pátku. Je zde zajímavá výstava,
zámeček se postupně rekonstruuje…prostě program na jedno odpoledne. Otevírací doba je
v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin.
 Už jsme se jednou zmiňovali, že chystáme Den koštické historie ( 28. října 07). Pokud máte
doma staré pohlednice, fotografie, dokumenty, prosíme, vyhledejte je a půjčte nám je.
Pokud máte doma nějaké kroniky organizací, zájmových sdružení apod., rádi tyto materiály
také použijeme.
 V Želevicích u mostu jsou dvě parcely neobdělané, které zarůstají plevelem. Nabízíme Vám
jejich pronájem za výhodných podmínek. Letos a příští rok bez poplatku ( víme, že je tam
spousta práce a nám jde hlavně o to, aby parcely neležely ladem)!
Svoz domovního odpadu
Při letošním svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 33t odpadu.
Z rozpočtu obce jsme zaplatili 96 724 korun. Kromě směsného odpadu, kterého se nasbírala čtyři
auta, největší položky byly za likvidaci zbytků nebezpečných látek ( barev…) a za likvidaci
pneumatik. Je zajímavé, že někteří naši podnikatelé si pletou svoz domovního odpadu pro občany
s likvidací svého odpadu z podnikání. Třeba před jedním naším panem podnikatelem bylo
připraveno k odvozu 6 pytlů plechovek od barev. Je pravděpodobné, že takové množství asi
nebylo spotřebováno v domácnosti.
I takováto situace nás vede k tomu, že chceme nastavit jiným způsobem odvoz a likvidaci
odpadů. Jednáme s různými firmami o podmínkách, zvažujeme různé alternativy, hledáme co
nejlepší řešení. O výsledku našich jednání budete včas informováni.

Kontroly činnosti obecního úřadu
V uplynulých dnech proběhla kontrola činnosti OÚ krajským úřadem. Na úseku evidence
obyvatel a ověřování podpisů proběhlo vše bez problémů. Nějaké nedostatky byly zjištěny na
úseku práce přestupkové komise. Byli vyzváni bývalí zodpovědní pracovníci ( zejména bývalý
právník obce pan Zrůst), aby svá pochybení odstranili.
Druhou kontrolu vykonala Agentura ochrany přírody. Ta se zabývala projektem revitalizace
rybníka ve Vojnicích. I zde byly zjištěny nedostatky ( výsadba zeleně v okolí a rybí obsádka),
které musí toto zastupitelstvo urychleně řešit.

Tak to je v červenci vše. Pokud máte nápad vhodný k realizaci, sem s ním!
Mailujte ( a.skalska@seznam.cz), volejte (777 842882, 415 674996) nebo nás navštivte!
Kontakty na obecní úřad: uo-kostice@cmail.cz, 415 693541, 415 693540

