KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – červenec a srpen 2018
Vážení občané!
Za několik dní začne nový školní rok ! Prázdniny rychle utekly, horké dny se mění v teplé a noci už jsou
chladnější. Vzhledem k velkému suchu musíme dávat pozor, abychom někde nechtěně nezpůsobili požár.
Velkou roli nyní mají hasiči – vyjíždějí častěji než v minulosti. Tak jim poděkujme a važme si jejich práce!

Společenská kronika
V měsíci květnu významné životní jubileum oslavili:
paní Jiřina Srbová – 88 let
pan Felix Kučera – 81 let
paní Marie Jarošová – 75 let
V měsíci červnu významné životní jubileum oslavili:
paní Marie Fousková – 77 let
pan Jan Rokoš – 70 let
pan Kuruc Antonín – 65 let
V měsíci červenci významné životní jubileum oslavili:
paní Vlasta Šefránková – 65 let
V měsíci srpnu významné životní jubileum oslavili:
pan Josef Mareš – 79 let
pan Karel Kubáč – 79 let
paní Mária Beránková – 76 let
pan Václav Jaroš – 76 let
pan Jaroslav Krogner – 70 let

Blahopřejeme!
V uplynulých měsících se narodil Michaele Benešové a Janu Česalovi syn Michael Česal
a Ivaně Hoffmanové a Martinu Vrbasovi syn Vojtěch Vrbas.

Blahopřejeme!
V uplynulých měsících zemřeli paní Milada Nasavrcká, pan Jiří Nožička, paní Jana Chloubová,
pan Václav Kasper a pan Petr Grund.

Čest jejich památce!

Obecní GDPR
V uplynulých dnech obcházeli naše obce pracovnice obecního úřadu, aby s vámi dojednali podmínky ochrany
osobních dat. Každý občan měl vyplnit formulář, ve kterém vyjádřil svůj souhlas, či nesouhlas se získáváním
informací (SMS, email), uvedením jména v kronice a Zpravodaji, anonymní zveřejněním fotografií z akcí (bez
popisu osob) apod. Pokud máte ještě formulář doma, prosím, přineste ho na obec, abychom mohli získávání
informací ukončit. Samozřejmě, že svůj souhlas či nesouhlas můžete kdykoliv změnit nebo upravit. (Pokud jste
formulář někam založili, nevadí, stavte se na obci, dostaneme nový.) Děkujeme!

Uzavírky přejezdu
Rekonstrukce dráhy s výstavbou nástupiště je pro obec velmi důležitá, je ale pravdou, že nás, občany obce,
dost omezuje. Vzpomeňme si třeba na zmatky okolo přesunuté zastávky nebo na zasypaný kanál u
stavebnin…vše pokračuje uzavírkami přejezdu na Libochovice!
Počáteční dobrý úmysl, že budou osobní auta našich občanů jezdit po polní cestě, se změnil v „noční můru“,
kdy touto trasou jezdily kamiony či náklaďáky s uhlím, které ničily předzahrádky i silnici v Želevicích a
Košticích. To byl důvod, proč se tato trasa musela uzavřít. Protože se koleje mění asi jednou za sto let,
musíme to nějak vydržet a použít objízdné trasy (naštěstí nejsou tak dlouhé) nebo třeba jet na kole !
Další uzavírky nás ještě čekají:
20. – 21. září 2018
29. – 30. září 2018
8. – 12. října 2018
V době uzavírky přejezdu České dráhy nezajišťují (přes naše připomínky, které byly řešeny i na kraji)
náhradní ani jinou dopravu.
Děkujeme za pochopení!

Nepřehlédněte











Oznamujeme, že dochází ke změně svozu tříděného odpadu (oranžové, žluté a šedivé pytle),
od měsíce září to bude vždy druhé úterý v měsíci.
Obec Koštice má nové webové stránky (připravil je pan Tomáš Vlček) – najdete je na
www.obeckostice.cz
Od září dochází ke změně v koštické knihovně.
Svoji práci končí paní Marcela Štýbrová – děkujeme jí za všechny ty roky, které ve zdejší knihovně
strávila, a přejeme jí hodně pohody, zdraví a odpočinku! Novou knihovnicí se stává paní Hana
Hoblíková, výpůjční doba zůstává stejná, tedy středa 13 – 17 hodin.
Zveme vás na Želevické posvícení, které se bude konat 29. 9. 2018 – bližší informace na plakátech.
Setkání důchodců bylo naplánované jako vždy na první týden v měsíci říjnu - přesně na 3. října
2018. Protože jsme už měli domluvené vystoupení Duo Adamis (z TV Šlágr), nemohli jsme
s termínem hýbat a musíme ho respektovat, i když za několik dní jsou volby do obecního
zastupitelstva. Akce se koná tedy 3. října od 15 hodin na sále KD Koštice. Zájemci se hlásí
do 26. září do 14 hodin na Obecním úřadě v Košticích.
(Zájemci o účast z jiných obcí zaplatí vstupné 100 Kč – bez občerstvení.)
Zájezd na výstavu Zahrada Čech 2018 se uskuteční v úterý 18. 9. 2018, odjezd bude v 9 hod od
obce. Pro zájemce zajistíme zlevněné vstupné v předprodeji (100 Kč dospělí, důchodci 80 Kč,
držitelé ZTP zdarma) - přihlášky do 11. 9. 2018 (s přihlášením se zaplatí rovnou cena vstupenky).
Snížení rychlosti pro nákladní automobily při průjezdu Košticemi bylo Dopravním inspektorátem
PČR bohužel zamítnuto!
Fotbalové hřiště se vzhledem k velkému suchu bude dokončovat bohužel až v průběhu podzimu.
Naši fotbalisté zatím hrají i nadále v Křesíně, kam je můžete přijet povzbudit. Zároveň vás žádáme,
abyste po hřišti nejezdili auty ani čtyřkolkami, protože se tím povrch ničí.

Stalo se v době prázdnin
Summer Beach Party
Přátelé želevické hospůdky pro malé i velké připravili na sobotu 7. července 2018 Summer Beach Party –
akci pro děti i dospělé. Každý, kdo přišel, si mohl najít svoji zábavu. Děkujeme organizátorům, zejména
panu F. Smržovi.
Pouť ve Vojničkách
Dne 14. července se ve Vojničkách konala pouť. Kromě programu pro děti (soutěže a zábavné hry) na pouti
vystoupil pan Jiří Helekal. Jeho vystoupení sledovaly zejména ženy s určitou nostalgií – vzpomínaly na
mladé časy ! Po kulturním programu následovala taneční zábava. O občerstvení se starali myslivci z MS
Žejdlička, za což jim moc děkujeme!
Beach volejbal v Želevicích
Na louce v Želevicích se v sobotu 21. července odehrál turnaj v plážovém volejbalu. Klání se zúčastnilo 14
dvojic, které celý den bojovaly o kovy nejcennější. Velmi napínavý turnaj skončil až ve večerních hodinách
vítězstvím týmu Františka Smrže, stříbro získali Radek Vaněk a Marek Vykročil, pro bronz si na stupně
vítězů přišli Antonín Žák a Josef Grund. Organizátorům tak velkého turnaje patří velký obdiv.
Kuličkiáda
Koštická kuličkiáda se letos konala v neděli 5. 8. na ostrově v Košticích. Dopoledne proběhl turnaj dětí,
který byl rozdělen na starší a mladší kategorii. Od 13 hodin měl začít turnaj dospělých, kvůli dešti byl však o
hodinu odložen. ale nakonec si všichni zacvrnkali. Vítězkou se stala koštická hráčka Zdeňka Formánková,
která v napínavém finálovém zápase porazila Pavla Zoufalého, mistra republiky ve cvrnkání kuliček.
Blahopřejeme!
Olympiáda Mikroregionu Perucko
V sobotu 4. 8. proběhla v Blšanech tradiční Olympiáda Mikroregionu Perucko. Naši obec zastupovalo 6
soutěžících – Martin Žitný, Vlastimil Brabec, Svatopluk Tajč, Zdeněk Karfík, Kateřina Karfíková a
Veronika Karfíková. Po celou dobu klání se naše družstvo přetahovalo s družstvem Slavětína o první místo,
nakonec jsme o 2 body skončili stříbrní. Celý den se nesl v duchu přátelského soutěžení ve vtipných
disciplínách, členové všech 12 družstev hráli fair play.
Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu 18. 8. proběhly ve Vojnicích rybářské závody. Společné odpoledne začalo závody v chytání ryb
pro děti a dospělé. Mezi dětmi se nejlépe umístili Tereza Synková, Jakub Jelen a Veronika Synková. V
dospělých zvítězil Petr Jirků, za ním v závěsu byli Jaroslav Kubeš a Vlastimil Brabec.
Poté na pódiu vystoupil zpěvák Stanislav Hložek se svým repertoárem písní z 80. let, ale zazněly i písně
muzikálové a lidové. Především v přítomných dámách měl velké fanynky. Nakonec k tanci a poslechu
zahrála kapela Golf, po setmění byly vypouštěny světelné lampióny.

Přehled nejbližších akcí:
1. 9. 2018
9. 9. 2018
18. 9. 2018
29. 9. 2018
3. 10. 2018
6. 10. 2018

Turnaj v nohejbalu
Hasičské závody
Zájezd na Zahradu Čech
Posvícení v Želevicích
Setkání důchodců
Noční pochod pod Házmburk

hřiště za obcí
Koštice
bude upřesněno
Koštice
obecní úřad
Koštice
bližší info na plakátech
sál KD
Koštice
obecní úřad
Koštice

9 hodin
9 hodin
9 hodin
15 hodin
20 hodin

Volby
Volby do zastupitelstev obcí se v Česku uskuteční v pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018. Český statistický
úřad již zveřejnil kandidátní listiny pro komunální volby 2018.
Do voleb zastupitelstva obce Koštice se přihlásily 2 kandidátky:
Kandidátní listina: „Koštice 2018“
Kandidát
poř.
příjmení, jméno, tituly
věk
číslo
1
Henc Jiří
64
2
Chaloupka Vlastimil
32
3
Nováková Jiřina Ing.
49
4
Jirotka Tomáš
49
5
Pfeiferová Věra
35
6
Duben Bohumil
59
7
Jirásek Radek
44
8
Zlatohlávek Václav
68
9
Thiebaut Lucie Ing.
41

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

ředitel pobočky HVP, a.s. Ústí n/L
Dopravní Policie ČR
učitelka ZŠ a MŠ Koštice
zámečník
zaměstnanec obce Koštice
zedník
zámečník
administrativní pracovník
prodejce stavebniny, Koštice

Koštice
Vojnice
Koštice
Vojničky
Koštice
Koštice
Koštice
Vojnice
Koštice

Kandidátní listina: Sdružení nezávislých kandidátů 2018
Kandidát
Politická
poř.
příslušnost
příjmení, jméno, tituly
věk
číslo
1
Vlasák Jaroslav
59
BEZPP
2
Jaroš Vladimír Mgr.
51
BEZPP
3
Karfíková Petra Mgr.
41
BEZPP
4
Burdych Petr Ing.
53
BEZPP
5
Zahrádka Jiří Bc.
43
BEZPP
6
Vlček Tomáš
42
BEZPP
7
Tomášková Alice Bc.
25
BEZPP
8
Kovařík Pavel
54
BEZPP
9
Khýn Milan Bc.
24
ODS

Povolání

Bydliště

starosta
státní zaměstnanec
učitelka
státní zaměstnanec
OSVČ
OSVČ
produkční
invalidní důchodce
risk consultant

Koštice
Koštice
Koštice
Koštice
Koštice
Koštice
Koštice
Koštice
Koštice

