Koštický zpravodaj č.11

KO Š TI CKÝ

ZP RA V O D AJ

pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – listopad 2010
Vážení občané!
Blíží se období plískanic, dešťů a zanedlouho také sněhu a mrazů. My Vám ale nabízíme
spoustu aktivit – dnes již tradičních aktivit, kterými můžete zaplnit své volné chvíle. Pevně
věříme, že se na některých akcích setkáme.
V těchto dnech přišla zpráva ze Senátu ČR – byly schváleny navrhované symboly obce
Koštice, tedy obcí Koštice, Vojnice, Vojničky a Želevice! Připomínáme, že doposud byly
všechny náklady na získání obecních symbolů hrazeny z projektu financovaného Nadací Via.
Schválené dokumenty budou předány členům delegace naší obce na slavnostním setkání
v Senátu ČR.

Společenská kronika
V měsíci listopadu významné životní jubileum oslavují:
paní Milada Benešová – 76 let
pan Jaroslav Pavlíček – 85 let
paní Marie Povová – 65 let
pan Miroslav Nims – 83 let
paní Jaroslava Mrňáková – 77 let
pan František Fryč – 89 let
Blahopřejeme!
Volba starosty
V pondělí 8. listopadu se uskutečnilo první zasedání nového zastupitelstva obce Koštice, které
bude příští čtyři roky pracovat ve složení: pan Jiří Henc, pan Jaroslav Vlasák, Mgr. Vladimír Jaroš,
pan Vlastimil Chaloupka, Mgr. Petra Karfíková, pan Josef Zelinka a Ing. Jiřina Nováková. Na
tomto slavnostním zasedání došlo také k volbě starosty a místostarosty. Novým starostou obce se
stal pan Jaroslav Vlasák, místostarostou pan Vladimír Jaroš. Dále byli zvoleni členové finančního
výboru (pan Vlastimil Chaloupka, paní Irena Hellerová a pan Stanislav Fryč) a kontrolního výboru
(Ing. Jiřina Nováková, pan Jiří Henc a pan Josef Zelinka).
Dušičková slavnost
V předvečer Svátku zesnulých se v Košticích uskutečnila Dušičková slavnost, která se setkala
s velkým ohlasem mezi účastníky akce. Nejprve se knihovna v budově OÚ proměnila na koncertní
sál a návštěvníci si poslechli několik skladeb v podání paní Kateřiny Štolové a Miroslava Sochra,
oba zpěváky doprovázela klavíristka Martina Podaná. Mezitím se venku shromáždili účastníci
dalšího programu – lampionového průvodu. Společně jsme prošli ulicemi Koštic, rozsvítili svíčku,
položili věneček u Pomníku padlých
a nakonec jsme spustili přes 30 vodních lampionů po
Ohři. To, jak postupně odplouvaly různé barvy leknínů po řece do dáli, bylo nesmírně působivé.
Někteří občané ještě provázeli plovoucí světélka procházkou podél Ohře. Celá akce měla
nebývalý ohlas mezi účastníky, a tak se můžeme těšit na Dušičkovou slavnost 2011.
Den listového těsta
V sobotu 13. listopadu se uskuteční již 5. ročník ochutnávek a společného vaření – tentokrát je
tématem listové těsto. Přijďte se svými specialitami, dejte ochutnat ostatním…a hlavně přineste

svůj recept. Akce se uskuteční již tradičně v knihovně OÚ Koštice od 16 hodin. Srdečně Vás
zveme! (Připomínáme minulé ročníky: Vánoční cukroví, Den pomazánek, Den jablka, Bramborový
den.)
Nepřehlédněte
·
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Koštice se koná v pondělí 15. listopadu 2010
od 18 hodin v budově OÚ Koštice.
·
Oddělení Policie ČR bude z důvodu šetření finančních prostředků od 1. ledna 2011
v Košticích zrušena. S tímto rozhodnutím vyjádřili nesouhlas nejen představitelé obce
Koštice, ale také okolních obcí. Podle údajů se zrušení Oddělení Policie ČR dotkne až 27
obcí lounské oblasti. Vzhledem k situaci ve státní správě se ale s touto skutečností nedá
nic dělat, situace je nezvratná.
·
Znovu připomínáme, že sběrný dvůr bude přes zimu (listopad – únor) otevřen pouze 1x
měsíčně – vždy první sobotu v měsíci v době 9 – 11 hodin.
·
Výlet do Německa se koná v sobotu 11. prosince 2010, odjezd je v 9 hodin od budovy
OÚ Koštice (postupně zajedeme do Vojnic a Vojniček). Tentokrát navštívíme Konigstein,
kde se konají historické adventní trhy a kde je připraven bohatý program. V dopoledních
hodinách budou mít účastníci zájezdu možnost nákupu v německém obchodním centru. Na
adventní program je vstupné 6 euro (při hromadném vstupném sleva), cena dopravy 200,Kč. Zájemci se hlásí u paní Zelinkové.
·
Podařilo se získat dotaci na rybník ve Vojničkách – diagnostiku porušení přítoku, jeho
opravu, opravu odtoku, zarybnění a úpravu zeleně. O dotaci úspěšně žádalo VOŽEKOVO
sdružení.
 Děti ZŠ a MŠ Koštice se opět účastní soutěže a sbírají papír. Občané jim mohou pomoci
při sběru a papír dát do sběrného dvora. Děkujeme.
·

·

·

·

Na nástěnce na obci je seznam lékařů, kteří ordinují na Poliklinice v Lounech, a seznam
soukromých ordinací v městě Louny. V seznamu jsou ordinační hodiny + telefonní
čísla. Tento seznam bude umístěn také na webových stránkách obce.
Své služby nabízí občanům našich obcí finanční poradce pan Václav Šmíd – nabízí
kompletní finanční poradenství a optimalizaci rodinných rozpočtů, zájemcům zkontroluje
platby a jejich výši (aby se něco neplatilo zbytečně). Tato služba je zdarma. Kontaktní
telefon na pana Šmída: 603 910 266.
V pátek 5. 11. se na fotbalovém hřišti uskutečnila pro děti a jejich rodiče Drakyáda. Ve
vzduchu létalo 12 draků, smíchu bylo dost, draky proháněli i dospělí a vzpomínali tak se
svá dětská léta. Zúčastněné děti dostaly sladkou maličkost.
Charitativní sbírka ošacení se uskuteční ve dvou dnech – v neděli 21. 11. od 18 do 19
hodin a v úterý 23. 11. opět od 17 do 18 hodin na sále KD Koštice. Tentokrát si věci odveze
Diakonie Broumov.

Poslední léč
Členové Mysliveckého sdružení Žejdlička připravili pro veřejnost zábavu – Poslední mysliveckou
léč. Akce se koná v sobotu 18. 12. od 20 hodin na sále KD Koštice. Hraje skupina Taurus (hráli ve
Vojnicích), myslivci slibují bohatou tombolu. Vstupné 70,- Kč.
Komíny
V uplynulých dnech se v tisku objevily zprávy o povinnosti pravidelného čištění komínů vstupující
v platnost v lednu 2011. Vzhledem k zájmu občanů našich obcí o tuto službu je objednán kominík
na pátek 26. 11. 2010 od 9 hodin. Zájemci o vyčištění komína se přihlásí do tohoto data na obci
u paní Zelinkové.

Mikulášská pro děti
Mikulášská pro děti se uskuteční v sobotu 4. posince 2010 od 15 hodin na sále Kulturního domu
Koštice. Balíčky sladkostí jsou připraveny pro děti do 15 let, pokud mají alespoň jednoho rodiče
hlášeného k trvalému pobytu v našich obcích. Program bude tentokrát oganizován jiným
způsobem – děti budou soutěžit, plnit různé úkoly a společně tančit. Zájemci budou moci navštívit
skutečné peklo J! No a potom přijde opravdový Mikuláš s opravdovým Andělem a Čertem…
Plánované akce (do konce roku 2010)
13. 11.
Den listového těsta
16
hod
knihovna
Koštice
21. + 23. 11. Charitativní sbírka oblečení
17 – 18 hod
KD
Koštice
28. 11.
1. adventní neděle
17
hod
škola
Vojničky
4. 12.
Mikulášská
15 hod
KD
Koštice
5. 12.
2. adventní neděle
17
hod
kaple
Vojnice
11. 12.
Výlet do Německa
9 – 19 hod
12. 12.
Vánoční trhy
15 – 16.30 hod
KD
Koštice
České Vánoce – výstava
14 – 16.30 hod
KD
Koštice
3. adventní neděle
17 hod
OÚ
Koštice
18. 12.
Poslední myslivecká leč
20 – 02 hod
KD
Koštice
19. 12.
4. adventní neděle
17 hod
zvonička
Želevice
24. 12.
Betlémské světlo
bude upřesněno
Půlnoční mše
24
hod
kostel
Libochovice
26. 12.
Zpívání v kapli
15
hod
kaple
Vojnice
28. 12.
Turnaj ve stolním tenisu – děti
10 hod
KD
Koštice
Turnaj ve stolním tenisu – dospělí 16 hod
KD
Koštice
30. 12.
Silvestrovský fotbálek
14 hod
hřiště
Koštice
31. 12.
Malý ohňostroj
19 hod
OÚ
Koštice
Společný Silvestr
20 hod
KD
Koštice
1. 1. 2011
Novoroční procházka
15 hod
OÚ
Koštice
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Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce: www.mesta.obce.cz/kostice

