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

10. června 2008

Vážení občané!
Během tohoto víkendu nás čeká velká akce. Koštická pouť, která je v letošním roce spojena
s Olympiádou mikroregionu Perucko. Nabízíme po oba dny bohatý program a pevně věříme, že
budete spokojeni. Podařilo se nám totiž na tuto akci získat peníze z Fondu hejtmana Ústeckého kraje,
a tak se z rozpočtu obce hradí jen malá, povinná část. Vzpomeňte si na loňské oslavy Dětského dne –
ty byly také placeny z grantu, který se nám podařilo sehnat. Letošní dětský den už byl skromnější
( někteří jste kritizovali, že není program tak bohatý jako loni – jen pro zajímavost, ten loňský stál
22 000 korun).
Stejně tak nemůžete porovnávat loňskou pouť s tou letošní. Řadu let ji pořádali fotbalisté a je
jasné, že i když se snažili, ze svého rozpočtu nemohli připravit žádný příliš atraktivní program –
většinou se sportovalo. Letošní pouť pořádá Obecní úřad Koštice ve spolupráci s mikroregionem
Perucko a je financován z Fondu hejtmana kraje.
A tak to prostě je a bude. Když se nám podaří sehnat finanční prostředky jinde, budou akce
atraktivnější. Když se bude akce pořádat z peněz obce, bude skromnější…
A ještě jedna připomínka, letos se sešlo málo dobrovolníků na organizaci Dětského dne. Soutěží
bylo připraveno dost, odměn také, ale „ nedostávalo se lidí“. Je to takový koloběh v lidském životě.
Mám malé děti – chodím s nimi po soutěžích, mám děti velké – samostatné, pomáhám s programem
pro ostatní. Pokud se tento koloběh naruší, nebude mít kdo dělat soutěže pro Vaše děti…a dětský den
prostě nebude ( nebo ho zadáme firmě, zaplatíme 20 tisíc a někteří z vás budou říkat, že se za ty
peníze měl radši udělat kus nového chodníku).
Přijďte se podívat na program Olympiády a Koštické pouti! Přijďte povzbudit soutěžící za naše
obce!

Společenská kronika
V měsíci červnu oslavují: pan Jan Rokoš – 60 let
pan Josef Mrňák – 76 let
pan Ivan Vodák – 60 let

Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřeli pan Josef Krejčí a paní Hedvika Slavíková.

Upřímnou soustrast!
Nepřehlédněte…
Schůze zastupitelstva obcí Koštice, Vojnice, Vojničky a Želevice se koná 17. června 08 v 19
hodin na OÚ.
 V současné době pracujeme na žádosti o finanční podporu z fondů Evropské unie ve výši 6
miliónů korun – žádost je zaměřena na rekonstrukci školy, Kulturního domu, výměnu oken u
zdravotního střediska a obce, rekonstrukci veřejného osvětlení ve Vojnicích, autobusové
zastávky, rekonstrukce Školní ulice, úpravy na návsi ve Vojničkách…Do projektu se mohou
zahrnout pouze opravy, nikoliv investice – tedy stavební práce, které nevyžadují stavební








povolení. Bohužel jsme nemohli do žádosti zahrnout opravu chodníků, některých částí silnic,
úpravu parku apod., protože tyto části obce nejsou majetkem obce ( po 18 letech od revoluce
ještě není převeden majetek na obec! Převedení majetku není jednoduchá a rychlá záležitost.
Od okamžiku, kdy jsme tento stav zjistili, začali jsme intenzívně pracovat na převodu. Škoda,
převedení bude trvat dlouhou dobu, přijdeme o možnost opravit části obce za peníze EU). Pokud
finanční prostředky získáme, bude to velký úspěch, protože konkurence ostatních obcí je
ohromná.
Dnes chceme poděkovat paní Mísařové z Vojniček, která se stará o pomník v místním parku. Ve
Vojnicích byla opravena boží muka – poděkování patří panu Nožičkovi.
Skupina mladých z Vojnic ( Michal Fučík, Dana Zlatohlávková, Michal Zlatohlávek, Jiří Baudisch
a Dominka Ježková) ve spolupráci s paní Skalskou podala žádost o finanční podporu ve výši
téměř 10 000 euro na obnovu dragounských lázní ve Vojnicích. Součástí projektu je vybudování
altánu u rybníka s vyvěrající vodou ( jakási kašna), vybudování přístupové cesty a koncert
s ohňostrojem při slavnostním otevření. Přejme jim hodně štěstí ve výběrovém řízení!
Do žlutých kontejnerů dávejte prosím pouze PET láhve. Polystyren, igelity a další plast můžete
třídit do pytlů, které si můžete vyzvednout na OÚ ( do nich zase nepatří PET láhve). Děkujeme.
Obec objednala kamerové zkoušky kanalizace, podle kterých se ukáže stav kanalizace
v Košticích. Výsledek těchto zkoušek rozhodne o variantě budování čističky odpadních vod.

Velký úspěch mladých hasičů
Mladí hasiči mimořádně úspěšnou sezónu završili nebývalým úspěchem. Vyhráli okresní soutěž Plamen a postoupili do
krajského kola. Velké poděkování a ocenění práce patří nejenom soutěžícím dětem, ale zejména paní M. Kristkové, která vítězný
tým dlouhodobě vede. Kolik času, energie, úsilí, nadšení a lásky k práci za tímto úspěchem stojí, si uvědomuje jen málokdo. Takže
Míšo, velký dík!!! A vy, mladí hasiči, bojujte co nejlépe v krajském kole.

Pronájem obchodu ve Vojničkách
Obecní úřad Koštice nabízí levně pronájem obchodu potravin ve Vojničkách. Zájemci kontaktujte obecní úřad, nebo přímo pana
Vlasáka - starostu obce.

Konkurzní řízení na místo ředitelky/ředitele školy
OBEC Koštice vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Koštice (na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 30. 5. 2008 a v souladu s ustanovením § 99, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích).
Bližší informace na webových stránkách obce nebo u pana Vlasáka – starosty obce.

Olympiáda a oslavy Koštické pouti
Ve dnech 14. – 15. června probíhají v Košticích oslavy pouti, jejichž součástí je i bohatý kulturní program. Všechny vás srdečně
zveme a nabízíme aktualizovaný přehled programu
( pozor, oproti plakátům malé změny)! Nezapomeňte v sobotu večer na zábavu – tentokrát snad žádné rozbité okno a žádná
rvačka! Součástí pouťových akcí je i exkurze do lihovaru Karfíkův dvůr a do postupně rekonstruovaného koštického mlýna.
Zájemci mohou navštívit oba zajímavé objekty v neděli od 14 do 16 hodin. Děkujeme majitelům – panu Novákovi a panu Kindlovi
za umožnění exkurze.
Složení našeho soutěžního družstva: David Jaroš, Olga Berková ( Vojnice), Vlastimil Chaloupka ml., Monika Hodková, Michal
Fučík ( Vojnice), Marek Pernet, Antonín Žák, Luboš Zouna. Přejeme hodně úspěchů při reprezentaci obce!!!

Celkem se účastní 11 soutěžních mužstev: Koštice, Panenský Týnec, Počedělice, Peruc, Černčice, Vinařice, Veltěže, Slavětín,
Blšany u Loun, Úherce + tým z Německa.

Program pouťových oslav:
Sobota 14.6.08

10.00

10.30 – 16 .30
16.30 – 18.00
18.00
20.00

slavnostní zahájení:
·

fanfáry

·

slavnostní nástup družstev

·

projevy

·
fanfáry
soutěže
historický šerm – program pro děti i dospělé
slavnostní vyhlášení výsledků
taneční zábava

Neděle 15.6.08
9.00 – 12.00

turnaj žáků v minikopané + vyhlášení výsledků
(účastníci turnaje Koštice, Slavětín, Chožov, Libčeves)

12.30
13.00 – 16.00
13.00 – 17.00

odjezd výletního vláčku z Vojniček - Vojnice ( asi 13.45) – Koštice
skákací hrad pro děti ( dětské hřiště za obecním úřadem)
historické řemeslné stánky + kulturní program Divadla na káře:
13.00

okružní jízda vláčku Koštice - Želevice

13.30

Princ Nebojsa

14.00

okružní jízda

14.30

Kdo s koho ( žongl. předst.)

15.00

okružní jízda vláčku Koštice – Želevice

15.30

žongléřská dílna pro děti a ostatní zájemce
okružní jízda vláčku Koštice – Želevice

16.00
15.00 – 17.00
17.00

okružní jízda vláčku Koštice – Želevice

fotbalový zápas mužů ( Křesín : Koštice - kdo přijde, ten hraje J!)
odjezd výletního vláčku – trasa Vojnice, Vojničky

Okružní jízda výletního vláčku povede do Želevic a zpět. V Želevicích je plánována malá zastávka na občerstvení ( zmrzlina, limo,
pivo…).
Občerstvení na pouti zajištěno! Klobásy, hot dog ( párek v rohlíku), pivo Louny + Gambrinus, nealko nápoje, sladkosti…( v sobotu
grilované kuře J)!
Srdečně Vás zveme!
Spojení na nás:
Mailujte ( a.skalska@seznam.cz), volejte (777 842882, 415 674996) nebo nás navštivte!
Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, 415 693541, 415 693540

Zodpovídá: Jaroslav Vlasák
Vytvořeno / změněno: 20.6.2008 / 20.6.2008

