Koštický zpravodaj č.3/2011

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – březen 2011
Vážení občané!
Sice už začala postní doba, ale v naší obci nás tuto sobotu čeká ještě masopustní průvod.
Přijďte podpořit tuto dlouholetou tradici a pomozte vytvořit bohatý průvod masek. Bližší
informace o zapůjčení masek podá pan Henc.

Společenská kronika
V měsíci březnu významné životní jubileum oslavují:
pan Václav Kasper – 65 let
paní Emílie Nápravníková – 91 let
paní Anna Kubešová – 70 let
paní Jiřina Šafaříková – 88 let
pan Jiří Valina – 60 let
paní Jana Průšová – 70 let
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřela paní Marie Benešová, pan Josef Pernet a pan Karel Zischka.
Upřímnou soustrast!
Sběrný dvůr a odpady
Od 26. března tohoto měsíce bude sběrný dvůr opět otevřený každou sudou sobotu (vždy v týdnu,
kdy bude odvoz popelnic) v době od 9 do 11 hodin. Platí stejná pravidla jako v uplynulém období.
Pokud přivezete odpad do sběrného dvora, musí být vytříděný – tedy ne v pytli směs všeho
možného…takto odevzdaný odpad nebude převzat! Odevzdávat můžete velkoobjemový odpad,
staré elektro přístroje, zářivky a úsporné žárovky, pneumatiky (4 ks za rok na číslo popisné), barvy
+ nádoby od barvy, baterie a autobaterie, velké umělohmotné předměty (malé třídíme do žlutých
pytlů). Tříděný odpad ve sběrném dvoře bude odebrán pouze od občanů a chatařů, kteří mají
zaplacené poplatky v obci za odvoz odpadu.
Ještě upozornění ke starým pneumatikám…při koupi nových pneumatik může každý ty staré
pneumatiky u prodejce zadarmo odevzdat. Staré pneumatiky jsou považovány za nebezpečný
odpad a jejich likvidace je velmi finančně zatěžující pro obec.
Je trochu nepochopitelné, že se v okolí našich obcí objevují černé skládky, když VŠECHEN odpad
můžeme odevzdávat na sběrný dvůr! Pokud bude někdo přistižen při odkládání odpadu na černou
skládku, hrozí mu pokuta až 50 000 Kč!
Kominík
Reagujeme na nově přijatý zákon o povinných prohlídkách komínů (viz minulé číslo Koštického
zpravodaje): v měsíci srpnu budeme přijímat objednávky od občanů na návštěvu kominíka. Jeho
služby jsou předběžně objednány na měsíc září – tedy před topnou sezónou. Zájemcům o tuto
službu ještě v srpnu připomeneme možnost objednávky.

Nepřehlédněte
·
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Koštice se koná v pondělí 28. března 2011 od
18 hodin.
·
Po několika letech je v obci víc dívek než chlapců. Doposud jsme řešili využití volného
času pro kluky - tedy fotbal a hasiče. Jenže počty se úplně převrátily, a tak jsme vymysleli
činnost pro
dívky J! Minulý týden začala v Košticích svoji činnost skupina malých
mažoretek. Pod vedením jedné z mladých libochovických cvičitelek se děti scházejí
pravidelně každý čtvrtek v 17 hodin na sále Kulturního domu v Košticích. Už se těšíme na
jejich vystoupení J!
·
Masopust se koná tuto sobotu 19. března 2011. Zájemci o kostýmy masek se mohou
domluvit s panem Hencem o zapůjčení. Sraz masek je v 10.30 na sále KD Koštice, v 11
hodin vychází průvod od KD.
·
Výroba ptačích budek se uskutečnila v neděli 20. února v odpoledních hodinách. Děti
se svými rodiči vyrobily 10 ptačích budek, které budou tuto neděli rozvěšeny po obci. Sraz
dětí, které se budou na instalaci budek pro ptáky podílet, je tedy v neděli ve 14 hodin
v parku v Košticích.
·
Schůze fotbalistů – mužů k přípravě příští sezóny se koná v neděli 27. března 2011
v 16 hodin v salónku Kulturního domu v Košticích. Účast zájemců nutná – je potřeba
rozhodnout příští fotbalový rok.
·
Jarní sezóna dětí v malé kopané začíná 10. dubna 2011 ve Staňkovicích. Rozpisy
zápasů budou rozdány panem Kovaříkem nebo paní Skalskou.
·
Stále se ještě vybírají poplatky za odvoz odpadu (paní Zelinková) a poplatek za psy
(paní Ajksnerová).
·
Ambulantní a chirurgická pohotovostní péče v Lounech byla rozšířena do 18 hodin,
podrobné informace o jednotlivých ordinacích najdete na vývěsce OU Koštice a na
webových stránkách obce.
Kvalita vody
Několik občanů se na obecní úřad obrátilo s dotazem na kvalitu vody v našich obcích.
Severočeská vodárenská společnost odpověděla takto: „Dodávaná voda je velmi dobré kvality,
jedná se o směs vody z úpravny vody Hradiště a III. Mlýn. Nejedná se o vodu kojeneckou, ale
kvalita dodávané pitné vody vyhovuje požadavkům pro přípravu kojenecké stravy. Upozorňujeme
pouze na to, že má nižší obsah vápníku a hořčíku než jsou doporučené hodnoty pro pitnou i
kojeneckou vodu.“ Výsledky laboratorního rozboru můžete najít na webových stránkách
obce.
Úklid po zimě
Po zimních měsících se objevuje spousta nepořádku v našich obcích. Prosíme Vás, abyste
pomohli s jarním úklidem. V Košticích se brigáda uskuteční v sobotu 2. dubna v 14 hodin na
ostrově. Je potřeba tyto prostory připravit na jarní a letní sezónu. Ve Vojnicích a Vojničkách se
brigády budou konat podle domluvy místních občanů s chalupáři. Vše upřesníme a včas
vyhlásíme.
Divadelní představení Lucerna
Naši ochotníci přes zimu připravili opět divadelní představení – tentokrát známou divadelní hru A.
Jiráska Lucerna. Hra je ale nacvičena podle komické úpravy Josefa Dvořáka. Pokud se chcete
pobavit, navštivte v sobotu 26. března 2011 sál v Kulturním domě v Košticích a podpořte tak své
kamarády, kteří divadelní představení připravili. Vzhledem k nedostatku míst na sále v minulých
letech budou uvedena v tento den dvě představení - od 17 a od 19 hodin. Věříme, že se Vám
budou výkony herců líbit! Vstupné dobrovolné.
Keramika pro děti

Další keramická dílna pro děti (i ty , které nenavštěvují místní školu) se uskuteční dne 23. března
2011 od 15 hodin v budově ZŠ a MŠ Koštice. Poplatek za materiál a vypálení keramických
výrobků činí 20 Kč.

Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce: www.mesta.obce.cz/kostice

