
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice –  květen 2021

Vážení občané,
situace okolo pandemie se začíná zklidňovat, proto zveřejňujeme plán akcí do konce roku 2021. Všechny 
akce se podřizují vládním opatřením. Jen připomínáme, že se mohou v současné době konat venkovní akce o
účasti až 1 000 lidí – přítomné osoby nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid, musí být očkované nebo
negativně testované a musí používat ochranný respirátor všude, kde je více lidí pohromadě. Samozřejmě se 
může situace rychle změnit. Je ale nutné respektovat vládní opatření. Děkujeme za pochopení.

Společenská kronika      
V měsíci květnu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                          pan Pavel Holárek – 75 let
                                                                          paní Jiřina Srbová – 91 let

                                                          Blahopřejeme!  

V uplynulých dnech zemřela paní Drahuše Boumová z Vojniček ve věku 81 let.
                           Upřímnou soustrast!

Uzavírka hlavní silnice
Už jsme informovali o uzavírce hlavní silnice (do 31. 10. 2021), v nejbližších týdnech se bude kanalizace 
budovat v místech, která se nedají objíždět po místních komunikacích, proto dojde k její úplné uzavírce. 
Doporučujeme objíždět obec přes Klapý nebo zaparkovat auto třeba u fotbalových kabin, pokud budete 
potřebovat jezdit do Loun. Pokud pojedete směrem na Libochovice, budete muset asi využít objížďku. 
Zároveň nemůžeme přesně říci, kdy k uzavírce dojde, protože je momentálně nedostatek stavebního 
materiálu (zejména plastových a betonových částí). Na úplnou uzavírku upozorníme v obecním rozhlase 
několik dní předem.  Prosíme vás o pochopení a trpělivost. 

Nepřehlédněte
 V neděli 6. 6. 2021 bude probíhat povinná vakcinace psů starších 3 měsíce proti vzteklině podle 

tohoto rozpisu: 10.00 Koštice (u OÚ), 10.45 Želevice (u kapličky), 11.00 Vojnice (aut. čekárna) a 
11.15 (aut. čekárna), cena 150,-Kč.

 Děkujeme všem, kdo se zúčastnili jarního úklidu našich obcí. V sobotu 17. 4.  se podařilo uklidit 
okolí silnice Koštice – Vojnice a Koštice – soliska (směr na Křesín) a dále se vysbíraly odpadky 
podél silnice Vojnice – Voničky a v přilehlých větrolamech. Velké díky hasičům, myslivcům, 
sportovcům a Vožekovcům i všem dalším, kdo přišli pomoc. Sešlo se nás přes třicet � �!

 Dne 5. 6. 2021 se uskuteční akce spolku Šatník paní mlynářky. Ve spolupráci s dalšími partnery   
(pan Kindl, pan Jirásek, Nadace Via) se můžeme v Košticích zúčastnit přehlídky Dívka v modrém 
s Lounskou 13.  Bližší informace na plakátech. Srdečně vás zveme!

 Ve dnech 12. – 13. 6. 2021 se koná každoroční Koštická pouť. Můžete se těšit na fotbalová utkání, 
koncert country kapely, večerní zábavu, program pro děti i velkou soutěž pro dospělé. Bližší 
program bude upřesněn na plakátech.

 V neděli 20. 6. 2021 ve 14 hodin zve Šatník paní mlynářky na sousedské setkání Koštické dvorečky
– tentokrát v Želevicích v domě č. 1 s rodinou Kovaříkovou (na Landově statku). Dozvíte se mnohé 
o dávné i nedávné minulosti domu, uvidíte fotografie a při povídání s pohoštěním poznáte své 
sousedy. (Další Dvorečky se uskuteční 3. 7. 2021 - a to v Kazdově vile č.117 u paní Koskové.)



 V sobotu 26. 6. 2021 se v Želevicích uskuteční akce Dětský den aneb Hurá na prázdniny! 
Program bude upřesněn na plakátech.

 Od 15. června do 22. září bude zahájena výluka na železniční trati v úseku Libochovice – Louny. 
Důvodem je výměna železničního mostu v Košticích.

 Od 1. července se vzhledem ke stížnosti na hluk ve večerních hodinách upravuje používání 
multifunkční sportovní plochy. Od 21 hodin bude sportoviště uzavřeno. Zároveň se zakazuje hraní 
fotbalovým míčem, používat se může míč pěnový. 

 Vodáci z Koštic a okolí se vydají 4. - 6. 6. splouvat na kánoích a raftu řeku Jizeru. Přespí v kempu U
Zrcadlové kozy, čeká je téměř 30 km plavby.

 Velké uznání patří Petře Povové a Evě Majarové, které našly peněženku s větším obnosem a 
odevzdaly ji. Majitel se následně o peněženku přihlásil. Je vidět, že děvčata mají od rodičů jasně 
nastavené morální normy a pravidla, děkujeme!

 V červnu bude odstraněn kontejner na textil společnosti TEXTILECO. Společnost kontejner 
nevyváží a vzniká okolo něj nepořádek. Veškerý vytříděný textil je možno umístit na sběrném dvoře.

Plán akcí na zbytek roku 2020
Červen
4. – 6. 6. Sjíždění řeky
5. 6. Dívka v modrém - přehlídka Šatník paní mlynářky
12. – 13. 6. Koštická pouť
20. 6. Koštické dvorečky + hasiči (soutěž Stimax)
26. 6. Dětský den aneb Hurá na prázdniny
Červenec
3.7. Koštické dvorečky
10. 7. Pouť ve Vojničkách
17. 7. Volejbal ve Želevicích
Srpen
Začátek srpna – Kuličkyáda
21. 8. Rybářské závody
28. 8.  Stezka odvahy
29. 8. Pohár Tohatsu – hasiči dospělí
Září
19. 9. O pohár starosty OSH – dětská soutěž hasičů
25. 9. Želevické posvícení
Říjen
1. 10. Setkání důchodců
2. 10. Pochod na Hazmburk
28. 10. Pálení Masarykovi vatry
31. 10.  Dušičková slavnost
Listopad
13. 11. Den s květákem
27. 11. Rozsvícení stromů ve Vojničkách, Vojnicích a Želevicích
28. 11. Advent v Košticích
Prosinec
Začátek prosince – zájezd do Německa
4. 12. Mikulášská nadílka
18. 12. Vánoční koncert v kostele v Košticích
31. 12. Silvestrovský fotbálek
31. 12. Silvestrovská ohňová show
Leden 2022
2. 1.  Želevický kruhák


	KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
	pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – květen 2021
	V uplynulých dnech zemřela paní Drahuše Boumová z Vojniček ve věku 81 let.
	Uzavírka hlavní silnice
	Už jsme informovali o uzavírce hlavní silnice (do 31. 10. 2021), v nejbližších týdnech se bude kanalizace budovat v místech, která se nedají objíždět po místních komunikacích, proto dojde k její úplné uzavírce. Doporučujeme objíždět obec přes Klapý nebo zaparkovat auto třeba u fotbalových kabin, pokud budete potřebovat jezdit do Loun. Pokud pojedete směrem na Libochovice, budete muset asi využít objížďku. Zároveň nemůžeme přesně říci, kdy k uzavírce dojde, protože je momentálně nedostatek stavebního materiálu (zejména plastových a betonových částí). Na úplnou uzavírku upozorníme v obecním rozhlase několik dní předem. Prosíme vás o pochopení a trpělivost.
	Nepřehlédněte
	Plán akcí na zbytek roku 2020

