
 

 

 

  

OBECNÍ 

ZPRAVODAJ 
říjen - listopad 2022 

 
Vážení občané, 

    dostává se Vám do rukou první vydání obecního 

zpravodaje, které vydává nové zastupitelstvo obce 

vzešlé z voleb konaných ve dnech 23. a 24. září. 

   V těchto volbách jste rozhodli, že v příštích  

4 letech Vás budou zastupovat ve vedení obce 

/abecedně/ Bc. Alice Hoblíková, Ing. David Jaroš, 

Mgr. Vladimír Jaroš, Mgr. Petra Karfíková, Olga 

Kovaříková, Jaroslav Vlasák a Bc. Jiří Zahrádka, 

který však na svůj mandát rezignoval a nahradila 

jej.Ing. Jiřina Nováková. Dne 19.10.2022 proběhlo 

ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva 

obce, na kterém byl zvolen starostou Mg. Vladimír 

Jaroš a místostarostkou Bc. Alice Hoblíková. 

Slovo starosty 
 

 Dobrý den, 

     úvodem bych rád poděkoval jménem svým a také 

jménem nově zvolených zastupitelů obce všem 

občanům, kteří se zúčastnili voleb a dali nám důvěru. 

Současně chci poděkovat bývalému zastupitelstvu za 

práci odvedenou v minulém volebním období a stejně 

tak všem výborům, komisím, spolkům a organizacím 

působícím v obci a panu Vlasákovi za vše, co bylo 

během jeho vedení obce vybudováno. 

    Čeká nás těţké období, v obci se dokončuje 

kanalizace, splácí se vysoký úvěr, zvyšují se ceny 

energií, materiálu a prací. Rozpočet obce je 

samozřejmě omezený a před námi je obrovský úkol – 

provést obec těmito časy tak, aby to nemělo velký  

     
 

 dopad na občany a na ţivoty v našich obcích. Bez 

Vaší vstřícnosti, toleranci a někdy i pomoci to však 

bude těţké. 

     Proto bych Vás rád poţádal, abyste mě neváhali 

kontaktovat a upozornit na kaţdou věc, která by šla 

v obci zlepšit nebo upravit, protoţe o některých 

problémech, které Vás trápí nebo Vám v obci vadí, 

se nemusím dozvědět nebo si jich všimnout. 

Navštivte mě prosím na obecním úřadě, pokud 

moţno v úředních hodinách, tedy v pondělí nebo ve 

středu, kdy bude přítomna i místostarostka. 

Kontaktovat mě také můţete na telefonním čísle 

602 680 130. 

Slibuji Vám okamţité řešení těchto problémů, pokud 

to bude moţné a pokud to umoţní finanční situace 

obce. 

     Dále bych se ve své práci chtěl hlavně zaměřit na 

úpravu obce po dokončení kanalizace, na zlepšení 

vzhledu a upravenosti našich obcí, na udrţení 

společenského ţivota a na zlepšení informovanosti 

občanů v obci. Jsem si vědom, ţe ne kaţdý se můţe 

z časových důvodů zúčastnit jednání zastupitelstva 

obce, proto Vám vţdy v tomto zpravodaji přineseme 

stručnou zprávu o průběhu jednání. Zde je první… 

 

Zastupitelstvo obce na jednání dne 9. 11. 2022 

projednalo: 

o zřízení kulturního výboru 

o stanovení finančního limitu pro starostu na 

nákup majetku bez schválení zastupitelstva 

o nákup nového evidenčního programu 

o rozpočtové změny v rozpočtu obce a školy 

o plán inventur za rok 2022 

o pronájem pozemků v Ţelevicích 

o prodej pozemku ve Vojničkách 

o systém likvidace komunálního odpadu v roce 

2023  

o systém platby za odvod a čištění odpadních 

vod 

o návrh na úsporu elektrické energie  

o návrh rozpočtu obce na rok 2023 (bude 

vyvěšeno na úřední desce 14 dní před dalším 

zasedáním) 

 

 o delegování zástupce obce do školské rady a 

na valnou hromadu 

honebního společenstva  

o sloţení povodňové a krizové komise 

 

     O plánovaném systému likvidace komunálního 

odpadu v roce 2023 a o systému platby za odvod a 

čištění odpadních vod budete informování ve 

zvláštním vydání zpravodaje, návrh rozpočtu obce 

bude vyvěšen na stránkách obce 14 dní před 

dalším zasedáním zastupitelstva obce. 

     Z důvodu vysokého nárůstu cen energií rozhodlo 

zastupitelstvo obce omezit dobu svícení veřejného 

osvětlení v době od 23,00 do 04,00 hodin, kdy je 

pohyb osob v obci prakticky nulový. Doufáme, ţe se 

toto opatření neprojeví nárůstem kriminality 

v obci, v opačném případě by došlo k návratu 

k původnímu stavu. 

    Bliţší informace najdete na úřední desce obce 

v zápisu a v usnesení ze zasedání zastupitelstva 

obce. 

          Mgr. Vladimír Jaroš, starosta obce 

 

 

AKCE listopad a prosinec 2022: 

26. 11.   Rozsvícení vánočních stromků v obcích           

…………Vojnice, Vojničky a Ţelevice   

27. 11.   Adventní odpoledne s divadelním 

…………představením v Košticích a rozsvícení 

…………vánočního stromu u OÚ 

4. 12.     Mikulášská nadílka 

9. 12.     Koncert sboru MELODIE Libochovice 

31. 12.   Silvestrovský ohňostoj  

Srdečně vás zveme. 

 

V zimním období bude 

sběrný dvůr oteřen letos 

již jen 26. 11. a 17. 12. 



 

 

 

 

V měsíci říjnu oslavují své jubileum:  

Pan Hájek Miroslav – 70 let 

Pan Bylina Václav – 75 let 

Paní Grundová Jaroslava – 75 let 

Pan Krejčí Jaroslav – 70 let 

Paní Kunová Jana – 75 let 

Paní Nedvědová Jaroslava – 65 let 

 

 

V měsíci listopadu oslavují své jubileum:  

Pan Nedvěd Miroslav – 65 let 

Pan Nims Miroslav – 95 let 

                                                   Blahopřejeme! 

                                                                                      

20. října 2022 zemřela  

Margita   Mirgová.                        

…………..       Upřímnou soustrast!  

 

 

Upozorňujeme občany na zvýšený počet 

případů krádeží pohonných hmot z vozidel 

v okrese Louny.  

Dbejte zvýšené opatrnosti.  

 

ATUALITY 

 

Státní svátek 28.10. oslavil Šatník paní mlynářky u 

koštické Lípy svobody poloţením kytice v národních 

barvách a krátkou vzpomínkou na 104 let od vzniku 

republiky. Přidalo se i několik koštických občanů. 

 

V předvečer koštické Dušičkové slavnosti provedly 

členky Šatníku paní mlynářky generální úklid 

kostela sv. Antonína Paduánského. Čistý a naleštěný 

svatostánek byl důstojnou kulisou koncertu. 

 

Listopad byl zahájen dušičkovou slavností, kterou 

ve spolupráci s obcí zajišťovalo VOŢEKOVO 

sdruţení. Lidé se sešli na hřbitově, kde zapalovali 

svíčky.  

V kostele se v podvečer konal koncert hudební 

skupiny Carmina, kde tentokráte zpívali renesanční 

písně. Děti po koncertu zapalovaly svíčky a tvořily 

obrazce před kostelem. U řeky poté děti zapalovaly 

lampiony, které starosta obce posílal po vodě. 

------------------------------------------------------------------------- 

 

ZŠ a MŠ Koštice dlouhodobě spolupracuje 

s Městskou knihovnou v Lounech, kam dojíţdí na 

plánované besedy. Besedy jsou vţdy v rámci 

vyučování. Kaţdá beseda je na určité téma. Během 

besedy vţdy ţáci nejen poslouchají vyprávění paní 

knihovnice, ale také pracují s knihou, luští rébusy, 

tajenky a poslouchají četbu. 

 

Proběhlé akce (besedy) MŠ v MK Louny: Ten dělá to 

a ten zas tohle (téma, které souvisí s aktuálním 

tématickým blokem v MŠ, který vychází ze ŠVP  

MŠ Koštice). 

 

Proběhlé akce (besedy) ZŠ v MK Louny: 

o S kamarády jde všechno lépe (1. - 2.ročník) 

o Knihy s dětským hrdinou (3. - 5.ročník) 

o Já, kníţka a knihovna (1. - 2.ročník) 

o Uţ mě nechte být (3. - 5.) 

 

Ţáci ZŠ se zároveň zúčastnili výtvarného projektu 

Ovoce světa a výtvarné práce našich ţáků jsou 

vystaveny v knihovně. 

Další plánované besedy proběhnou po novém roce. 

Při poslední návštěvě knihovny ţáci ZŠ navštívili 

Informační centrum v Lounech,kde obdrţeli drobné 

dárečky s logem města Louny (letáky,tuţky, 

omalovánky) a dozvěděli se, proč   

tzv. I-centrum existuje. 28. listopadu ţáci MŠ a ZŠ 

pojedou na adventní zámek v Libochovicích, kde se 

uskuteční vánoční prohlídka zámku. Po prohlídce na 

děti čeká kreativní dílna. 

TJ Sokol Koštice, má v současné době 38 členů z 

toho je 31 aktivních. Po podzimní části, skončilo 

naše muţstvo na 3. místě s 18 body se skóre 26:24. 

Naším nejlepším střelcem je Marc Tiebaut. Velké 

poděkování, patří našim věrným fanouškům, kteří 

nás v hojném počtu doprovází i na venkovní utkání 

a jsou naším 12. hráčem. V mnoha utkáních,  

to vypadalo jako kdyby jsme hráli doma.  

Marek Thiebaut dal 9 branek. Druhým nejlepším 

střelcem je Daniel Rieger s 5 góly, na 3. místě se 

umístili Miroslav Bozděch a Vlastimil Chaloupka 

se 4 góly. Lukaš Zmatek dal 2 góly a po jedné 

brance dal David Beran a Daniel Dvořák. 

Takovýchto výsledků by se nepodařilo dosáhnout, 

kdyby všichni nehráli na 100℅. 

 

 

Hostinec u Gráfů Ţelevice nabízí rozvoz pizzy aţ 

k vašim dveřím. Více v přiloţeném letáku. 

 

Kanalizace 

Práce na kanalizaci pokračují dle plánu. Byla 

dokončena spádová kanalizace v obci. V Říční ulici 

byl jiţ poloţen nový asfalt po výkopu a stejná 

oprava čeká část staré obce. Po těchto úpravách se 

bude realizovat část s tlakovými přípojkami u 

nádráţí. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


