
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice –  březen 2020

Vážení občané,
nacházíme se ve složité době, kdy nebezpečí onemocnění koronavirem ohrožuje každého z nás. Prosím 
dodržujte veškerá nařízení vlády! V této době je důležité respektovat tato nařízení z důvodu omezení šíření 
nákazy. Děkujeme všem vám, kteří se podílíte na chodu státu – zdravotníkům, policistům, hasičům, ale i 
prodavačům či řidičům… Prostě všem, kteří navzdory nebezpečí pracujete a pomáháte zajistit naše potřeby!
                                                                                       starosta obce Jaroslav Vlasák
Společenská kronika      

V měsíci březnu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                               pan Jaroslav Kubáč –  65 let
                                                                               pan Vladimír Vích – 65 let

     paní Zdeňka Klonfarová – 81 let
     paní Anna Kubešová – 79 let
     pan Josef Heller – 75 let
     paní Margita Mirgová – 75 let
     paní Jana Firstová – 70 let

                                                          Blahopřejeme! 
Nepřehlédněte

 Od soboty 28. 3. 2020 je zrušen provoz sběrného dvora. Zatím odpad shromažďujte u sebe, 
později budete mít možnost vše odevzdat. Nádoba pro použitý jedlý olej (nutné odevzdat v PET 
láhvích) bude umístěna před vraty do sběrného dvora.

 Z rozhodnutí vlády je omezen provoz Obecního úřadu v Košticích – úřední hodiny jsou pouze v pondělí a 
ve středu od 14 do 17 hodin. Návštěvu realizujte pouze v nejnutnějším případě a je nutné ji předem ohlásit a 
domluvit si čas (snaha minimalizovat styk mezi občany). Kontaktní telefonní čísla: 
Účetní paní Langová 415 693 541
Administrativní pracovnice a knihovnice paní Hoblíková 415 693 021  
Starosta obce pan Vlasák 602 680 130
Místostarosta obce pan Jaroš 725 866 182

 Úprava poštovních služeb: 8 - 9 hod senioři, 9 – 10 a 14 – 16 pro všechny. Důchody, které jsou vydávány na
poště, budou od pondělí 23.3.2020 všem rozváženy autopoštou. Nechoďte kvůli výdeji důchodů na poštu!

 Upozornění: po dobu mimořádné situace nebudete na poště, obecním úřadě a obchodě bez ochranných 
roušek nebo respirátorů obslouženi! Děkujeme.

 Návštěva lékaře pro dospělé musí být předem domluvena – ordinační hodiny jsou v platnosti 
(tel. 416 599 077 a 415 693 442).

 Návštěva lékaře pro děti  - pouze v úterý v obvyklých ordinačních hodinách (ve čt se neordinuje). 
 Obchod s potravinami omezuje prodejní dobu: neděle do 12 hodin.
 Obecní úřad Koštice nabízí pomoc seniorům a osaměle žijícím občanům při zajištění nákupů potravin a léků 

(kontaktujte pracovníky obecního úřadu).
 Obecní úřad ve spolupráci s místními dobrovolníky distribuoval na základě výzvy ochranné roušky. Pokud 

někdo ještě potřebujete, kontaktujte paní Hoblíkovou. Děkujeme všem dobrovolnicím, které pro vás roušky 
ušily (paní Ivě Vykročilové, paní Jitce Bendové, paní Štěpánce Vaňkové, paní Mileně Láníkové, paní 
Jaroslavě Havelkové, manželům Tomáši a Aleně Kršňovým, paní Haně Hoblíkové, paní Anně Skalské i vám 
všem ostatním, které jste roušky rozdaly ve svém okolí).

 Všeobecné informace na instituce různé pomoci:
Krizové linky pro seniory 800 200 007; 840 111 122
Státní zdravotní ústav (domluva na vyšetření kvůli podezření onemocnění) 724 810 160; 725 191 367
Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem (info koronavirus) 736 233 176; 704 829 502; 703 365 986

             vše po – pá v době 7 – 17 hod
Řešení kritického nedostatku peněz: Úřad práce – hmotné nouze 950 134 111, 950 134 251
                                                               Linka Člověka v tísni 774 392 950
                                                               Poradna při finanční tísni 800 722 722



Nejbližší akce:  Všechny akce jsou do odvolání zrušeny.

Postup při podezření na onemocnění koronavirem
Je potřeba zůstat doma a kontaktovat praktického lékaře nebo hygienickou stanici telefonicky nebo Státní 
zdravotní ústav (viz kontakty výše). Nechoďte osobně k lékaři, abyste předešli případnému šíření nemoci.
Dále je nutné se řídit získanými pokyny. 
Bližší informace o koronaviru můžete čerpat na: www.mzcr.cz nebo www.szu.cz

Březen - měsíc knihy
My, kteří máme již dětství za sebou, pamatujeme tento knižní svátek velmi dobře. Poprvé se historie Měsíce 
knihy začala psát v roce 1955. Až do roku 1989 měl „Březen - měsíc knihy“ ideově výchovné poslání. 
Po tomto roce přestal být Měsíc knihy oficiálně řízenou akcí. I nadále jej však oslavují mnohé knihovny, 
knihkupectví či školy. V průběhu měsíce března nabízejí výrazné slevy na nákup knih či pořádají zajímavá 
setkání s různými autory. 
Český svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky v několika posledních letech také           
organizoval akci nesoucí název „Březen – měsíc internetu“ a v roce 2010 byl vyhlášen nultý ročník  akce      
„Březen – měsíc čtenářů“, který nahradil měsíc knihy a trvá dodnes.                                                                 
Od roku 1996 probíhá v měsíci říjnu Týden knihoven (zaměřený na propagaci knihoven).                               

Knihovnictví v     Košticích 
     První informace o knihovnictví v Košticích je v kronice datována v r. 1930. Byly zde dokonce dvě
knihovny:  Spolková knihovna DTJ Sokol (Dělnická tělocvičná jednota Sokol), zde ale nebylo možno si
knihy zapůjčit domů, a obecní knihovna umístěná v budově obecné školy. Jejím knihovníkem byl pan Josef
Starý (řídící učitel). Kromě knih zde byl k dispozici i denní tisk. V roce 1932 odešel p. Starý do výslužby a
odstěhoval  se  do Libochovic.  Knihovníkem se stal  učitel  Matěj  Jareš,  který byl  do Koštic  přeložen ze
Zeměch u Kralup. V letech 1939 – 1945 všechny spolky v obci zastavily svoji činnost, všechny kulturní
akce byly zakázány.    
      Další zmínka o činnosti knihovny je z roku 1958, knihovníkem Lidové knihovny byl pan Josef Švec,
který zde pracoval až do roku 1964. Další záznamy v obecní kronice bohužel chybí (část byla vytržena, pak
se kronika nepsala). Sídlo knihovny bylo pravděpodobně až do roku 1980 v Kulturním domě č. p. 180. 
Novodobější záznamy o koštické knihovně máme až od roku 1977, 
kdy na místo knihovnice nastupuje paní Marcela Štýbrová. 
V roce 1980 se Místní lidová knihovna Koštice stala střediskovou 
knihovnou pro Libčeves, Chožov, Volenice, Počedělice, Hnojnice, 
Židovice, Mnichův Týnec a Třtěno a stěhuje se do bývalé mateřské 
školy č. p. 71. V roce 1985 odchází paní Štýbrová do Městské 
knihovny Louny a střediskovou knihovnicí je paní Zlata Hencová, 
na její místo v roce 1988 přichází knihovnice paní Jitka Libertínová. 
V roce 1991 nastává opět změna knihovnice a přichází paní Jana 
Holubová. Rok 1993 přináší koštické knihovně změnu názvu na 
Místní lidovou knihovnu a stěhuje se na Obecní úřad Koštice, 
který sídlil v č. p. 180. Knihovnicí se stává opět paní Marcela Štýbrová. V roce 1999 se knihovna stěhuje
společně s Obecním úřadem do budovy bývalé mateřské školy v Košticích č. p. 26, kde sídlí dodnes. Paní
Štýbrová byla knihovnicí až do roku 2018, kdy nastupuje paní Hana Hoblíková. 
     Činnost knihovny již nespočívá pouze v půjčování knih, ale knihovna se stala multifunkčním zařízením.
Probíhají zde besedy pro žáky MŠ a ZŠ Koštice a různé kulturní akce, některé ve spolupráci s VOŽEKOVO
sdružením, Městskou knihovnou Louny nebo Obcí Koštice. 
Ve fondu knihovny je 2778 knih stálých a 4x ročně je obměněn výměnný fond Městské knihovny Louny. 

Zdroje: Pamětní kniha Koštice
              Lounský Press 50/2008 - Knihovny a knihovníci našeho okresu
              kronika Střediskové knihovny Koštice                                         

                                                                                                                               Zapsala: Hana Hoblíková      

http://www.mkln.cz/pdf/dil_23_kostice.pdf
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