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K OŠTICK Ý

ZP RAV OD AJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – únor 2009

Vážení občané!
Nezapomeňte, že na nás čeká Masopust! Oblékněte si masky – klidně použijte ty
z loňského roku, vezměte své děti nebo se domluvte se známými a pojďte do průvodu.
V minulém roce byl tradiční průvod masek početný, berme to jako výzvu a pojďme i letos.
Pomozme hasičům, kteří se letos opět organizace Masopustu obětavě ujali, udržet
dlouholetou tradici v obci!

Společenská kronika
V únoru významné životní jubileum oslavují: pan Josef Dvořák
pan Oldřich Podaný
paní Venuše Khýnová
pan Václav Ryšlink
paní Milada Nasavrcká
pan Josef Štýbr
paní Božena Zlatohlávková
paní Božena Štýbrová
Blahopřejeme!

Panu Kamilu Wurmovi a slečně Petře Mynaříkové se v lednu narodil syn Kamil.
Panu Tomáši Vlčkovi a slečně Lucii Hellerové se v únoru narodila dcera Adéla.
Blahopřejeme!

·
·
·
·

Nepřehlédněte…
Množí se stížnosti na volné pobíhání psů. Dávejte pozor, aby Vám pes neutekl, může
ohrožovat ostatní občany obce nebo způsobit dopravní nehodu.
Upozorňujeme, že nalezený pejsek (světlé barvy, s obojkem, kde bylo napsáno jméno
Šony) byl umístěn do útulku v Jimlíně.
Připomínáme, že se v tomto období platí za odvoz domovního odpadu. Informace a
platby na OÚ u p. Zelinkové. Popelnice by měly být zaplaceny do konce února.
Ještě máme volná místa do pražského divadla na sobotu 21. února. Odjezd ve 13
hodin, návrat okolo 19 hodin. V případě zájmu urychleně kontaktujte p. Zelinkovou.

·

·

V nejbližších dnech (podle počasí) bude místním rozhlasem vyhlášena brigáda na
úklid ostrova (shrabání listí, zarovnání plochy v prostorách dětského hřiště). Prosíme
Vás, přijďte nám pomoci!
Připomínáme zájemcům o sjíždění řeky na raftech, aby se nezapomněli včas přihlásit.
Celá akce je organizačně velice náročná, je potřeba ji s dostatečným předstihem
připravit.
Pension – DOMOV
O vybudování penzionu pro občany se mluví již delší dobu. Zastavujete nás a ptáte se, zda
opravdu něco takového chystáme. Dlouho jsme zvažovali různé varianty a jako zajímavá se
jeví tato možnost. Pension by se skládal z jednotlivých samostatných buněk, které by byly
vybaveny samostatným sanitárním zařízením (WC, sprchový kout, umyvadlo) a malou
kuchyňskou linkou. Rozměr celého prostoru by byl cca 3 x 6m. Ubytování by bylo určeno
osobám, které jsou soběstačné, obec nemůže zaručovat služby typické pro domovy důchodců
(pravidelná lékařská a rehabilitační péče…), za bydlení by uživatelé platili nájem + poplatky
spojené s bydlením (energie, voda…). Pokud máte zájem využít nabízené možnosti,
kontaktujte starostu obce (pokud možno do konce února). Toto je pouze takový průzkum, zda
by o nabízenou službu byl zájem. Budeme se snažit udělat vše pro to, abyste byli spokojeni.
Zastupitelstvo a návrh rozpočtu
Zasedání zastupitelstva se koná 19. února od 18 hodin na OÚ. Jedním z bodů jednání bude
návrh rozpočtu pro rok 2009, ten bude k veřejnému nahlédnutí na úředních vývěskách a na
webových stránkách obce. Samozřejmě můžete ale přijít říci své názory a návrhy k rozpočtu
zastupitelům obce.
Zpráva o činnosti SDH za rok 2008
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů v Košticích za rok
2008!
Sbor dobrovolných hasičů je zájmová organizace, která veškeré své úsilí věnuje práci
s mládeží, pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí. Jsme nápomocni
Obecnímu úřadu při údržbě zeleně a při opravách veřejného osvětlení. Dále navrhujeme
z řad našich členů jednotlivce do jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
Pořádali jsme tradiční Hasičský ples i Masopust, který se po dlouhých letech zdařil, díky hojné
účasti Vás, spoluobčanů, v masopustním průvodu.
V měsíci květnu jsme na hřišti TJ Sokol pořádali okresní kolo hry Plamen. Od pátku do
neděle zde předváděli mladí hasiči okresu Louny úžasné sportovní výkony a svojí šikovnost
při řešení všech soutěžních úkolů. V této soutěži si nejlépe vedli naši koštičtí hasiči, kteří
okresní kolo vyhráli a reprezentovali náš okres, ale také obec, v krajském kole, kde obsadili
pěkné 4. místo, za což jim a jejich vedoucí Míše Kristkové děkujeme.
Při dětském dni jsme provedli ukázku naší techniky, kde si děti mohli zkusit práci
s hasičským náčiním. Na tento den jsme přispěli 1 000 Kč.
V měsíci červnu byl náš sbor nápomocen při zajištění krajského kola hry Plamen.
Při závodech vozíčkářů v Lounech se 10 našich členů podílelo na zajištění těchto
mezinárodních závodů, především uzávěrami silnic.
V měsíci srpnu, jako každý rok, jsme pro naše mladé hasiče uskutečnili týdenní pobyt na
ukončení prázdnin, kterého se zúčastnilo 15 dětí. Připravili jsme pro ně výlety, exkurze, hry a
hlavně koupání. Program se dětem líbil.
V měsíci říjnu jsme znovu oživili pálení Masarykových vater u příležitosti založení republiky.

Sbor ze svých prostředků zakoupil motorovou pilu, hliníkový žebřík, uhlovou brusku,
vrtačku, nářadí na opravy a údržbu techniky.
Tuto činnost zajišťujeme v plném rozsahu z vlastních prostředků, které si pořizujeme
z členských příspěvků, příjmu z plesu, masopustu a sběru železného šrotu. Hospodárné
vynakládání našich prostředků hlídá naše pokladnice Ilona Hencová, za což jí moc děkujeme.
Nyní pár slov o jednotce sboru dobrovolných hasičů obce…
Jednotka v průběhu celého roku provádí opravy, údržbu techniky a technických prostředků.
Pravidelně se účastní školení pořádaným Hasičským záchranným sborem ČR v Žatci,
praktických procvičení techniky, technických prostředků a ohraných prostředků.
K tomuto procvičení jednotce pomáhá prořezávání stromů a dá se říci, že i oprava
veřejného osvětlení. Jednotka je zařazena v integrovaném záchranném systému, na zásahy
je svolávána krajským dispečinkem pomocí mobilních telefonů. V loňském roce obec
zakoupila novější zásahové vozidlo Tatru 148, na které členové jednotky provádějí
rekonstrukci a nutné opravy. Pro Vaši informaci, jednotka je vybavena Cisternovou stříkačkou
na podvozku Škoda, dále pak již zmíněnou Tatrou 148, Avií 31, odsavačem kouře, hadicovým
vozem, elektrocentrálou, osvětlovací soupravou, plovoucím čerpadlem, dýchacími přístroji,
plovoucími vestami, zásahovými obleky a přilbami, kompresorem, vysílačkami, atd.
V roce 2008 jednotka získala dotaci od krizového štábu Ústeckého kraje ve výši 35 000 Kč,
dále pak od HZS Ústeckého kraje částku 43 000 Kč.
Někteří členové jednotky si zakoupili zásahovou obuv z vlastních prostředků.
Jednotka je financována z finančních prostředků obce Koštice.
Jak vidíte, jednotka je velmi slušně vybavena. Někteří členové jednotky se pravidelně školí
a seznamují s obsluhou techniky a technických prostředků, ale bohužel, někteří si myslí, že
všechno umí a tedy, že se školit nemusí. Bohužel asi s tímto jevem nic neuděláme, i tací
jsme. Hlavně bych Vás chtěl ubezpečit, že jednotka je akceschopná. Na požádání dovede
poskytnout pomoc jak při požáru, tak při živelních pohromách. Kdykoli budete potřebovat
pomoc, tak se na nás s důvěrou obraťte.
S pozdravem

Vlasti zdar, ohni zmar.
Jiří Henc, velitel jednotky

Zpráva o činnosti TJ Sokol Koštice za rok 2008
Výbor TJ Sokol Koštice: předseda – Antonín Žák
jednatelka – Anna Skalská
pokladník – Miroslav Bozděch
členové – Josef Grunt, Vlastimil Chaloupka, Pavel Kovařík
Počet členů: pro ČSTV registrujeme 66 členů.
TJ Sokol Koštice dělí svoji činnost do 3 částí: 1. fotbalový oddíl
2. kulečníkáři
3. kulturně společenská činnost

Fotbalové soutěže – muži: v roce 2008 muži nehráli žádnou fotbalovou soutěž.
Zájemci o fotbal se sešli ke dvěma přátelským zápasům:
1. v průběhu Koštické pouti (hráli s Křesínem)
2. Silvestrovský fotbálek
Fotbalové soutěže – děti: děti hrály soutěž v minikopané Okresního přeboru Louny.
Na konci sezóny 07/08 (červen 08) skončily na 3. místě se ziskem 19 bodů. I v této
sezóně jsou hlavními trenéry dětí pan Pavel Kovařík a pan Miroslav Bozděch.
Svoji činnost v oddílu dětí ukončili 3 hráči, nově se zaregistrovali dva malí fotbalisté.
Tréninky probíhají 2x týdně na hřišti, v zimě chodí děti trénovat na sál KD (pohybové
aktivity + stolní tenis),
Na jaře odehrály děti 8 soutěžních zápasů, na podzim 10 soutěžních utkání. Po podzimní
části jsou malí fotbalisté na posledním 6. místě (počet získaných bodů – 4), což je dáno
zejména tím, že v mužstvu převažují menší děti. Celkem tedy za rok 2008 proběhlo 18
soutěžních zápasů a cca 74 tréninků zaměřených na rozvoj pohybové aktivity dětí.
V květnu – červnu se sešli dobrovolníci na brigádě – údržbě kabin. Natřela se 4 okna a
uklidily (vydrbaly) se prostory kabin. Natěračů bylo ale málo, takže se neopravila všechna
plánovaná okna.
Kulečníkáři se scházejí přibližně 2x týdně v kabinách TJ Sokol Koštice. Podílejí se
údržbě sportovních kabin, které používají. Aktivní soutěž nehrají. V uplynulém roce
2008 se podíleli na organizaci rybářských závodů pro děti. Drží jakýsi patronát nad
rybníkem ve Vojnicích (rybí násada, čištění přítoku do rybníka…).
Kulturně společenská činnost TJ Sokol Koštice je opravdu bohatá. Členové organizace
pomáhají při aktivitách pořádaných OÚ. Přehled akcí za rok 2008, při kterých jsme
pomáhali:
turnaj ve stolním tenisu, velikonoční zábava + karneval pro děti, pálení čarodějnic
v Košticích, nácvik pohádky Zlatovláska a její uvedení při příležitosti vítání občánků, oslavy
Koštické pouti + účast v reprezentačním družstvu v Olympiádě mikroregionu Perucko +
pomoc při organizaci (rozhodčí + propůjčení kabin a hřiště), turnaj dětí v minikopané, volejbal
pro zájemce (+ obnova hřiště na ostrově), stezka odvahy v Košticích, celostátní turnaj
v kuličkách (+ hřiště za obcí), Hejbni kolem, hejbni kostrou, rybářské závody pro děti, noční
pochod na Házmburk, Mikulášská nadílka pro děti (nácvik čertovské miniscénky), Vánoční
turnaj ve stolním tenisu.
V současné době nacvičujeme se zájemci z řad dospělých pohádku Popelka.
Antonín Žák – předseda TJ Sokol Koštice
Kontakty na obecní úřad:ou-kostice@cmail.cz
tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce:
www.mesta.obce.cz/kostice

