Koštický zpravodaj č.8

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – srpen 2009
Vážení občané!
V průběhu celého léta pro vás připravujeme různé akce. Těší nás, že se přijdete v hojném
počtu podívat, ale mrzí nás, že se vás více aktivně neúčastní. Při Neckyádě bylo 7 plavidel –
není málo, ale mohlo by být víc (diváků bylo opravdu hodně, což je skvělé). V nejbližších
dnech nás čekají ještě Volejbalový turnaj (více na plakátech), Hejbni kolem, hejbni kostrou
(více na plakátech) a výlet do Kutné Hory. Připojte se k těm, kdo si udělají srandu sami ze
sebe, stojí to za to J!
Společenská kronika
V měsíci srpnu významné životní jubileum oslavují: paní Marcela Štýbrová – 60 let
pan Jiří Nožička – 65 let
pan Josef Mareš – 70 let
pan Karel Kubáč – 70 let
pan Václav Svoboda – 86 let
Blahopřejeme!

Stavební práce v našich obcích
V tomto a následujícím období budou probíhat různé stavební práce. Většinou jsou
spolufinancovány různými subjekty (Ministerstvo místní rozvoje ČR, Ústecký kraj), což je také
důvod, proč se se stavebními pracemi začalo až na začátku prázdnin, proč budou pokračovat i
zbytek léta a pravděpodobně také v průběhu podzimu. Víme, že zejména chodník k poště se
hodně využívá a že situace je zde v současné době docela složitá. Ale až bude celá trasa nová,
bude to opravdu účelné a hezké.
 Došlo k opravě křížku u Želevic, opravuje se hlavní sloup na hřbitově a v nejbližších dnech
budou zahájeny práce na restaurování sochy sv. Václava ve Vojničkách.
 Nyní se upravuje okolí sochy sv. Jana Nepomuckého v koštickém parku. Hlavním stavebním
materiálem je pískovec a kov. Vše se vytváří podle návrhu památkářů a celá úprava bude
vypadat velice zajímavě.
 Ve Vojnicích docházelo k velkému úniku vody z místního rybníka. Nutností se stala celková
oprava stavidla. Těchto stavebních prací se ujali kulečníkáři (zejména chaťáci a chalupáři) –
pod vedením pana Josefa Krejčího. Moc jim za to děkujeme!!!
 V nejbližších týdnech bude vytvořen koutek pro děti v centru Želevic – kousek od želevické
kapličky.
 Opět se rozbíhají práce ve dvoře U Zajíčků. Zde došlo minulý rok k zásadní opravě budovy
(část střechy, nová elektroinstalace…), nyní budou stavební práce pokračovat, aby mohla
budova i v budoucnu sloužit svému účelu.

 Na nové budově hasičárny se instaluje bleskosvod (= hromosvod), ve fotbalových kabinách
byla natřena všechna okna.
 Přibližně druhý týden v září začne oprava silnice okolo parku v Košticích – je to poslední
úsek silnice, který je v neúnosném stavu. Zároveň s tím se opraví úsek od hlavní silnice ke
kostelu a další drobné úseky.
 V souvislosti s výstavbou nové silnice se vybuduje odtokový kanál, který bude odvádět až do
Ohře vodu tekoucí z nově opravené silnice.

 Na podzim se také začne s malou rekonstrukcí parku ve Vojničkách (zcela určitě zde
budeme potřebovat pomoci od místních občanů, takže budou vyhlášena nějaká společná
brigádní odpoledne).
Vidíte, že toho opravdu není málo! Děkujeme za pomoc všem, kteří nelení a pomáhají, a
omlouváme se těm, které stavební práce nějak obtěžují (hluk, prach, špatná cesta…).

Nepřehlédněte…
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Výlet do Kutné Hory se na přání mnoha občanů přesouvá na sobotu 29. srpna 09. Zájemci
se hlásí do 18. srpna na OÚ u paní Zelinkové. Program zůstává stejný.
Prosíme Vás, nevozte žádný odpad (starou a posekanou trávu, listí, odpad z pole apod.)
k potoku. Již tak je potok zarostlý, a pokud by přišly prudké lijáky, mohlo by dojít k jeho
ucpání a následným záplavám!
V ulici Na Vinici došlo k havárii kanalizace a následnému propadu komunikace. Oprava
trvala několik dní a stála přes 70 000 korun.
Ve Vojničkách se mohou zájemci o sport scházet v budově bývalé školy. Byl sem
zakoupen stůl na stolní tenis, který sestavili pan J.Sunkovský a jeho syn J. Černý. Bližší
informace u paní Heleny Sunkovské.
V letních měsících naše obce navštěvují návštěvníci zblízka i daleka. Byli jsme svědky,
kdy kolemjdoucí obdivovali kapli ve Vojnicích a zvoničku – kapličku v Želevicích. Nádherně
upravené prostory, pořádek, čistota…velké poděkování patří manželům Zlatohlávkovým,
Nožičkovým, Berkovým a paní Landové.
Děkujeme panu J. Zajícovi, který upravil prostor před domem své matky. Bláto a
rozježděné zbytky trávy odstranil a povrch zarovnal oblázky.
O kapličku u přívozu se obětavě stará pan V. Kalita za pomoci pana Č. Krause. Postupně
ji opravuje a udržuje, položil dlažbu a pravidelně zalévá květiny.
Poděkování patří také Vám, kteří se staráte o zeleň před svými domy, o přilehlé chodníky,
velké květináče…Moc nám tím pomáháte, děkujeme! Škoda, že vás není více J!
Na našem fotbalovém hřišti budou hrát kromě našich dětí také fotbalisté MK Louny.
Zájemci o fotbal se mohou domluvit na případném hostování.
Upozorňujeme občany a rekreanty, že pokud nemají zaplacené poplatky za odvoz
komunálního odpadu, nebude jim umožněno používat sběrný dvůr v Košticích!
Z organizačních důvodů se uskuteční rybářské závody dětí ve Vojnicích dne 19. září 09.
Podrobnosti budou na plakátech.

Celostátní turnaj v kuličkách
V neděli 9. srpna na ostrov v Košticích proběhl celostátní turnaj v kuličkách. K nejlepším patřili
sportovci z Prahy, ale ani naši reprezentanti se neztratili. Výborně připravení byli pan V.Formánek
a Z.Hakl, kteří překvapili profesionály výbornými „cvrnky“ a obsadili vynikající místa mezi prvními
dvanácti! Blahopřejeme (je vidět, kdo v dětství poctivě trénoval J!). Turnaj výborně zorganizovali
paní Z. Formánková a P. Karfíková.
V turnaji dětí bylo pořadí následující: 1. místo Štěpánka Fryčová, 2. místo Míša Dufek, 3. místo
Lenka Šimková. Všichni účastníci dostali drobné odměny.

Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, 415 693541, 415 693540,
www.mesta.obce.cz/kostice
Mailujte: a.skalska@seznam.cz, volejte 777 842882, 415 674996 nebo nás navštivte!

