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9. číslo

12. září 2007

Vážení občané!
Chceme Vás upozornit, že se intenzívně pracuje na webových stránkách obce, abychom dohnali
to, co za uplynulé roky chybí. Od 1. října najedeme na zkušební provoz – to znamená, že webové
stránky obce se budeme snažit pravidelně aktualizovat a doplňovat novými informacemi.
Doufejme, že budete s novou formou informovanosti spokojení.
Společenská kronika
V měsíci září oslavují: paní Helena Basovová – 84 let
paní Jarmila Kovaříková – 80 let
paní Venuše Štěpánová – 65 let
paní Marie Klokočníková – 83 let
paní Miroslava Kučavová – 82 let
Blahopřejeme!
Oslavy hasičů v obci
V sobotu 8. září oslavoval SDH Koštice 110 let své činnosti, zároveň došlo k slavnostnímu
otevření hasičské zbrojnice. Kdo přišel, nelitoval! Po slavnostním zahájení jsme mohli vidět bohatý
program: přehlídku historických hasičských vozidel, vyprošťování zraněného z auta, práce hasičů
na plošině, dovednosti dětí – mladých hasičů. Vystaveny byly i historické dokumenty SDH Koštice.
K tomu všemu hrála dechovka a mohli jste ochutnat i něco dobrého na rautu uvnitř hasičské
zbrojnice. Ještě dlouho do noci se v hasičárně zpívalo a tancovalo.
Na oslavy byli pozváni i členové bývalého zastupitelstva, kteří se o vybudování hasičské
zbrojnice zasloužili. Největší práci ale odvedli členové SDH, kteří zde v uplynulých letech
odpracovali spoustu hodin dobrovolnické práce. Patří jim za to velké uznání.
(Podrobnosti v článku: 110 let práce SDH.)
Rybářské závody
V sobotu 1. září se ve Vojnicích uskutečnily rybářské závody pro děti. S nápadem přišel spolek
kulečníkářů. Ti společně s kulturní komisí OÚ
a TJ Sokol Koštice připravili dětem netradiční zážitek.
Sešlo se 22 soutěžících, další občané přihlíželi. Počasí se vydařilo, ryby
„ braly“, všichni se příjemně bavili. První rybu ( spíše rybičku – 7 cm velikou J!) chytil Jára
Dvořák, nejmladším rybářem byl Lukášek Dvořák a největší rybu ( 22 cm dlouhou) chytil Tomáš
Khýn.

Nejlepším rybářem se ale stal Milan Khýn, druhý byl Milan Kristek a na třetím místě skončil
Pavel Kovařík. Všechny děti dostaly odměny – pomůcky pro rybáře. Poděkování za vydařenou
akci patří zejména p. Kaslovi, panu J. Krejčímu, paní A.Skalské a všem ostatním!
Večer se účastníci sešli ještě u táborového ohně. Vzpomínalo se ( na místní hospodu, na
divadelní představení, na bývalé občany obce, na budování vodovodu…) a plánovalo!
Na kytaru hráli a zpívali pan Hauptvogl a pan V. Formánek ( hrají opravdu skvěle!).
Zájemci o rybářský kroužek se sejdou v pondělí 23. září v 17 hodin před Obecním úřadem
Koštice. Vedoucím kroužku je pan J. Vlasák.

Nepřehlédněte…
 Ve Vojnicích proběhly další úpravy plochy připravované na dětské hřiště, tentokrát pracovali
pan M. Fučík, slečny M. a V. Vykročilovy, paní A.Skalská
 Starostové okolních obcí a města Louny spolu se zástupcem projektové firmy projížděli
v uplynulých dnech okolí a hledali různé možnosti na vybudování nové cyklostezky Poohří,
která by měla vést z Karlových Varů do Litoměřic. Trasa cyklostezky zatím není ujasněna.
 V neděli 26. srpna se uskutečnil volejbalový turnaj trojic. Tentokrát se účastnila i dvě
družstva ze Slavětína. Koštičtí se ale nedali a turnaj vyhráli trojicí ve složení: J.Skalský, M.
Skalský a I. Machová. Družstvo Slavětín I. skončilo na druhém místě.
 Členové mysliveckého sdružení Žejdlička vybudovali svépomocí ve Vojnicích vodovod do
místní bažantnice.
 V pátek 28. září se uskuteční noční pochod na Házmburk. Úplně nahoru se ale účastníci
z bezpečnostních důvodů nedostanou. Jejich trasa bude končit na parkovišti pod zříceninou.
V jednání je noční vystoupení skupiny historického šermu. O akci budete podrobně
informováni pomocí plakátů. Těšíme se na Vaši účast!

Zahájení školního roku
Nový školní rok byl v místní škole slavnostně zahájen 3. září. Nové prvňáčky a děti do MŠ
přivítali vedle pedagogických pracovnic také starosta obce pan J. Vlasák a místostarosta obce
pan V. Jaroš. Děti dostaly upomínkové předměty a kytičku plnou sladkostí. Přejme jim, aby se jim
ve škole dařilo a aby se jim tam líbilo.
Ke konci prázdnin se ve škole intenzívně pracovalo, uklízelo, natíralo, bouralo, zedničilo…
výsledkem je nová podlaha a dlažba v kuchyňských prostorách. Na pracech spojených s
přípravou nového školního roku se podíleli: paní M. Kofrová, pan J. Zelinka st., paní I. Kubáčová a
také pracovníci obce pan Bozděch, pan Hübner a paní Beránková.
S velkým nasazením ve složitých podmínkách pracovaly také pedagožky paní ředitelka
Mgr. J. Čermáková, paní učitelka M. Krejčová a paní učitelka J. Vágnerová.
Do školní kuchyně byl zakoupen nový nerezový dřez a na podzimní prázdniny je naplánována
výměna oken. (Jen ten chodník ke škole se už letos nepodaří obnovit. Přihlášení dobrovolníci se
shodli až na jarním termínu opravy chodníku. Budeme se těšit!)

110 let práce SDH Koštice
V roce 1897 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Košticích. Z původních 61 členů prošlo
koštickým sborem téměř 300 obyvatel Koštic a Želevic. První starosta hasičů Josef Karel Ort a
jeho přátelé založili hasičský sbor, jehož činnost přetrvává do dnešních dob. SDH Koštice
dodnes zachraňuje lidské životy i majetky obyvatel Koštic a blízkého okolí. To vše dobrovolně a
bez nároku na odměnu.

Jak vypadalo posledních 10 let uplynulých od stého výročí? V současnosti má SDH Koštice 50
členů. Muži v roce 2004 a 2006 po vítězství v okresních kolech postoupili do krajské soutěže.
Kromě mužů bylo velmi úspěšné i ženské družstvo, které v roce 2002 vybojovalo postup do
celostátní soutěže v požárním sportu. Navíc fungovalo velmi úspěšně
i družstvo dětí. Během let všechna družstva vyhrála spoustu pohárů, které jste mohli vidět uvnitř
hasičské zbrojnice. Za reprezentaci naší obce patří dík nejen soutěžícím, ale i jejich vedoucím.
Zvláštní poděkování patří Michaele Kristkové, která v posledních letech vede děti, a vychovává tak
novou generaci hasičů.
Činností SDH ale nejsou jen soutěže. Během uplynulých 10 let členové SDH Koštice
odpracovali stovky hodin na údržbě techniky, pravidelně se zúčastňují různých školení, působí
jako rozhodčí v požárním sportu, absolvují různá školení, čtyři členové jsou v okresním výboru
SDH, jeden v krajském a v ústředním výboru SDH. Koštičtí hasiči pořádají každoročně ples,
masopust a 2x ročně organizují sběr starého železa, zasahovali při povodních v roce 2002,
v Libčevsi hasili nepovolenou skládku, průběžně pomáhají při přírodních katastrofách, hasí požáry,
odklízejí padlé stromy…
Za to vše jim patří velké poděkování.
Nová hasičská zbrojnice vznikla rekonstrukcí budovy bývalé vodárny, kterou nabídlo hasičům
tehdejší zastupitelstvo ( pan Šandera, pan Dvořák, pan Fryč, pan Henc, paní Valečková, pan
Formánek a pan Ajksner) a kterou také finančně podpořilo. Z rozpočtu obce bylo uvolněno cca
400 000 korun, hasiči věnovali ze svého rozpočtu 100 000, ale hlavně zde členové SDH
odpracovali stovky - někteří i tisíce – hodin ve svém volném čase.
Popřejme hasičům z Koštic hodně zdraví, hodně sil do další práce a co nejméně
nebezpečných výjezdů. Ať jim chuť do práce vydrží dalších 110 let!
Novou požární zbrojnici budovali tito občané – hasiči
pan J. Štekrt, pan J. Henc, pan Z. Henc, pan J. Valina, pan P. Grund, pan S. Fryč ml., pan J.
Nasavrcký, pan K. Pfeifer, pan J. Zelinka st., pan M. Grunt, pan J. Fernet, pan J. Holešovský, paní
M. Kristová, pan P. Mareš, pan K. Kubáč, pan P. Šandera, pan K. Kléger, pan J. Kuzbach , pan
A. Kredba , pan J. Zimmermann , pan A. Žák , pan P. Štyler, pan V. Chaloupka , pan J. Zelinka
ml., pan R. Dvořák, pan P. Bradáč, pan J. Bradáč, pan Milan Beneš, pan Martin Beneš, pan L.
Pleticha , pan
J.
Kubáč , pan R. Jirásek, pan R.
Grund, pan P.
Zajíc

Setkání důchodců
Společné setkání důchodců se koná 19. října 2007 od 15 hodin na sále Kulturního domu
v Košticích. K poslechu i tanci hraje Pichlovanka. Vstupné zdarma. Protože je připraveno malé
občerstvení, prosíme Vás, abyste nahlásili svoji účast pomocí této návratky. Prosíme Vás, vyplňte
ji a doručte na Obecní úřad Koštice. Označte také, pokud budete chtít zajistit dopravu na akci i
zpět.
-----------------------------zde odstřihnout a odevzdat na Obecní úřad Koštice--------------------------Přihláška na setkání důchodců
Jméno a příjmení……………………………………manžel/ka……………..…………………….
Mám zájem o dopravu tam

NE

ANO ( v tomto případě adresu)…………………………..

Mám zájem o dopravu zpět

NE

ANO

( Možno přihlásit i telefonicky na čísle 415 693 541, 415 693 021)

Tak to je v září vše.
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

