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Koštický zpravodaj
( pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice)
6. číslo

16. června 2007

Vážení občané!
V uplynulých dnech jsme se sešli při slavnostním otevření oddychové zóny u řeky Ohře.
Celému projektu se budeme věnovat v samostatném článku, ale v úvodníku tohoto vydání bychom
Vás chtěli požádat, abyste dbali za zachování hodnot, které se na ostrově vytvořily. Pokud chodíte
na procházku k Ohři, nebuďte lhostejní ke svému okolí a vnímejte, kdo na ostrově je a jak se tam
chová. Důkazy o malém vandalství už můžeme na nových prolézačkách objevit! Stejně tak se
musíme podivovat nad tím, že jakýsi majitel psa ( určitě velkého) nechal svého miláčka okusovat
nově zabudovanou prolézačku – houpadlo ve tvaru čtyřlístek.
Časem bychom rádi dětské hřiště oplotili, aby se pejskové nemohli venčit v místech, kde si
potom děti hrají. Ale vše je o penězích, takže to určitě nebude hned.
Prosíme Vás, nebuďte lhostejní, pomozte nám udržet hezké prostředí!
Společenská kronika
V červnu oslavují: pan Antonín Kredba – 60let
paní Hedvika Slavíková – 84 let
pan Josef Mrňák – 75 let
paní Irena Schejbalová – 76 let
pan Ladislav Vopršel – 75 let
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřeli: pan Václav Cíl
pan Václav Mašín
paní Růžena Křížová
Upřímnou soustrast!
Nepřehlédněte…
 Připomínáme, že 23. června proběhne v našich obcích svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. O den dříve, tedy 22. června v odpoledních hodinách budou odvážet
železný šrot místní hasiči. Prosíme Vás, nedávejte šrot před své domy zbytečně brzy,
většinou si jej potom odvezou cizí lidé, kteří si takovýmto způsobem chtějí přivydělat.
Získané finanční prostředky použijí hasiči na činnost své organizace.
( Na podzim proběhne ještě jeden svoz železného odpadu, jehož výtěžek bude věnován na
zakoupení nových herních prvků na dětské hřiště do Vojniček. Pokud bychom získali větší
množství finančních prostředků, mohli bychom také oplotit nové hřiště na ostrově.)

 Připomínáme výměnu řidičských průkazů!!! Pokud budete dlouho otálet s výměnou, může se
vám stát, že od nového roku nebudete moci jezdit autem, protože úředníci v Lounech ( a
hlavně v Praze) nestihnou vystavit nové průkazy.
 V době prázdnin chystáme výlet do pražské ZOO, budete včas informováni pomocí místního
rozhlasu.
 Po obcí budou rozmístěny nové odpadkové koše. Doufáme, že se tím sníží nepořádek
v obci. Zejména okolí hřiště a cesta k ostrovu bývá často plná papírků a PET láhví.
 TJ Sokol Koštice Vás zve na Koštickou pouť. Vedle fotbalových turnajů se v sobotu večer
můžete pobavit při posezení venku před kabinami. Hudba, tanec, maso na grilu zajištěno, Vy
si s sebou vezměte jen dobrou náladu.
Kronika obce
V minulém čísle jsme se na Vás obrátili s prosbou o pomoc při dohledání staré obecní kroniky.
V jednom z odevzdaných anketních lístků bylo napsáno, že za určitou nabídku je ten někdo
ochoten prozradit, kde kronika je. Nakonec ale vše dopadlo jinak. Kronika byla anonymně předána
starostovi obce, panu Vlasákovi.
Je vidět, že byla uchována správným způsobem, není poničena – jen je bohužel vytrženo
několik posledních stránek. Kronika je nádherná, máme z ní velkou radost. V současné době
probíhá její digitalizace, abychom mohli vytvořit věrohodnou kopii. Originál v žádném případě
nebudeme půjčovat, bude k nahlédnutí na obecním úřadě. Vytvořenou kopii Vám ale k dispozici
dáme, stejně tak si na objednávku budete moci kopii koupit ( kopii bude ve formě knihy nebo CD).
Nová kronika postupně vzniká, paní Karfíková na ní intenzívně pracuje. V období prázdnin se
na starší spoluobčany obrátí paní Skalská, aby zapsala jejich vzpomínky z doby nedávné, ale už
také minulé. Ty se stanou součástí novodobé kroniky obce.
Děkujeme neznámému člověku, který kroniku vrátil!
Ukončení projektu
Projekt na obnovení rekreačně oddychové zóny na ostrově byl ukončen oslavou Dne dětí.
Pevně věříme, že se vám celá akce líbila a že jste spokojeni s tím, jakou má nyní ostrov podobu.
Mladí z Koštické omladiny sehnali peníze z grantů agentury Mládež, pracovali a pracovali, ale bez
pomoci Vás, občanů, by jen těžko celou akci zvládli. Odvedli ohromný kus práce, jim patří největší
poděkování.
Nejvíce hodin odpracovali tito občané: Pášová, Holárek, Hoblík Petr, Stahlová, Špiclová, Špicl,
Vlasák, Jaroš, Klégr, Chaloupka ml., Skalský J., Skalský M. a Skalská A..
Dále děkujeme zejména těmto občanům: Hoblík V. nejml., Hoblík J., Hoblík P. ml., Hoblíková H.
( ještěže těch Hoblíků máme v obci tolik J), Prosný, Osvald ml, Osvald st., Vykročil J., Stahl P.,
Formánková, Zelinková, Zimmermann, Karfíková P., Karfík Z., Kubáč st., Kubáč ml., Podaná,
Jarošová V., Žák, Vykročilová E., Hodková, Chaloupka st., Jaroš J.,Novákovi – všichni,
Dvořáková, Kristová, Láníková,
Horová, Hora, Chaloupková V., Benešová L.,
Machová. Poděkování patří i všem, kteří přinesli starší povlečení k výrobě dětských týpí. No a
nakonec chceme poděkovat také těm , kdo se podíleli na organizaci dětského dne: pedagožkám
místní školy, mysliveckému sdružení Žejdlíčka, místní policii a všem ostatním
dobrovolníkům, kteří měli na starost jednotlivé atrakce. ( Doufám, že jsme na nikoho
nezapomněli. Pokud ano, odpusťte nám to…)
Moc děkujeme, bez vás by celá akce nemohla být realizována!!!
Chceme Vás také seznámit s hlavními finančními položkami projektu:
Odborné zkrácení stromů + nářadí ( křovinořez)……………..44 000,Lavičky………………………………………………………..15 000,Rekonstrukce lávky…………………………………………...49 000,-.
Vybudování dětského koutku………………………………....65 000,Oslava Dětského dne + otevření ostrova……………………..17 000,-

Celkové přesné vyúčtování musí být odevzdáno do 2 měsíců po ukončení akce.

To je tentokrát vše, užijte si hezky horké dny, nehubujte děti za vysvědčení a pokud máte nějaké
nápady nebo připomínky, mailujte, volejte, přijďte nás navštívit.
( a.skalska@seznam.cz, 415 674996, 47 5207419, 777 842882)

