Koštický zpravodaj č.8

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

13. srpna 2007

Vážení občané!
Polovinu prázdnin už máme za sebou. Někteří z vás jste po dovolené, jiní se na odpočinek
teprve chystáte. Přejeme Vám hezké počasí, čistou vodu v Ohři a samé příjemné lidi okolo!
Koštický zpravodaj Vám nabízí přehled toho, co se v obci událo v minulých dnech, ale snažíme se
upozornit i na to, co nás teprve čeká. Hezké čtení!
Společenská kronika
V srpnu oslavují:

pan Jiří Grund – 60 let
pan Břetislav Špicl – 60 let
paní Mária Beránková – 65 let
pan Václav Svoboda – 84 let
pan Petr Grund – 60let
pan Václav Jaroš – 65 let

Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřel pan Jiří Vieweber.
Upřímnou soustrast!

Vojnická kaple
Ve Vojnicích ( podle dobových dokumentů je ale prý správně ve Vojnici) na návsi se nachází již
od roku 1878 kaple. Ta byla zasvěcena svatému Andělu Páně. V nedávné minulosti byla
vykradena, vandalsky bylo téměř vše zničeno. Před několika lety byla opravena a za pečlivého
starání se byla udržována zejména panem J. Nožičkou a paní M. Zlatohlávkovou. V měsíci
červenci došlo svépomocí k menší rekonstrukci – vymalovalo se, opravil se oltář, došlo k zasklení
poničených okenních tabulí, opravily se vchodové dveře a byly obnoveny všechny nátěry.
Dobrovolně zde několik hodin ( spíše dnů) odpracovali pan J. Nožička, pan V. Chaloupka ml., pan
M. Skalský, pan A. Žák, slečna M. Vykročilová, paní H. Nožičková, paní I. Berková a paní
A.Skalská. Kaple bude zpřístupněna slavnostním programem – kdy? Budete informováni na
plakátech.
Kanalizace
V průběhu příštích dnů dojde k čištění kanalizace v obci Koštice. Zároveň proběhne její
diagnostika – tím zjistíme, kde je něco poškozené a v jakém stavu místní kanalizace vůbec je. To
je nesmírně důležité pro další přípravu na projektovou dokumentaci čističky odpadních vod.

Vzhledem k tomu, že ještě nemáme shromážděny všechny potřebné materiály, slibovaný článek o
řešení kanalizace zveřejníme až v jednom z pozdějších čísel Koštického zpravodaje.
Nepřehlédněte…
 Upozorňujeme občany, aby při jednáních na úřadech nepoužívali při udávání adresy názvy
ulic, ale pouze obec a číslo popisné. Názvy ulic jsou pouze orientační, slouží pro místní
potřebu, nejsou oficiálně zaregistrovány.
 Připomínáme zákaz skládek na území našich obcí! Při zjištění černých skládek hrozí vysoké
pokuty. Každé odstranění černé skládky stojí obec peníze, které bychom mohli využít jinak.
 U hlavní silnice směrem na Louny byly ukradeny ochranné kryty ze 3 lamp pouličního
osvětlení. Nový jeden umělohmotný kryt stojí 1800,-. Vandalství neznámého člověka nás
tedy stálo 5 400,-. Škoda peněz! Kdybyste si někdy všimli zlodějů ( lumpů, syčáků,
darebáků…), kteří nás takto okrádají, volejte hned policii!
 V uplynulých dnech začali občané Vojnic s pracemi na svém dětském hřišti. Pan Šafránek
zajistil mechanizaci, pomocí které se zlikvidovaly náletové dřeviny, ostatní občané ( zapojili
se i chalupáři) pomáhali s drobnými pracemi, to hlavní na ně ale teprve čeká. Úprava plochy!
Za několik týdnů bude určitě veseleji…To už zde budou lavičky, ohniště a betonový stůl na
stolní tenis. Ten objednali manželé Krejčí a chtějí ho věnovat jako sponzorský dar místní
mládeži. Všem, kdo se podílejí na výstavbě dětského hřiště, patří velké poděkování. ( Ještě
jednou připomínáme, že na podzim proběhne sběr železného šrotu, jehož výtěžek bude
věnován na zakoupení herních prvků na toto hřiště.)
 Silnice směrem ke kostelu je hodně poškozená ( různě velké díry), jednáme nyní o její
opravě. Zvažujeme opravdu pečlivě nabídky, protože částky nejsou vůbec malé.
 V nejbližších dnech začne také postupná oprava chodníku směrem ke škole. Rádi bychom
opravu udělali svépomocí, aby náklady byly co nejmenší. Pokud jsou mezi Vámi zájemci o
tuto práci, prosíme, ozvěte se co nejdříve panu starostovi J. Vlasákovi.
 Jednáme o zvýšení počtu kontejnerů na separovaný odpad. Ve Vojnici a ve Vojničkách úplně
chybí nádoby na sklo, přes léto by bylo zapotřebí navýšit počet sběrových nádob na plasty v
Košticích. Víme, o vašich problémech, ale firma, která zdarma poskytuje kontejnery, řeší
poptávku vždy 1x ročně – většinou v dubnu.
 Od září do května má proběhnout oprava jezu v Ohři a úprava říčního dna. Při této
příležitosti bychom také chtěli poděkovat paní I. Vykročilové a její dceři Markétě za obnovu
pláže v Želevicích!
 Slavnostní otevření hasičské zbrojnice spolu s oslavami 110. výročí činnosti SDH Koštice se
uskuteční 8. září 2007. Na celý den je připraven bohatý program. Jste srdečně zváni!
Akce kulturně sportovní komise
V červenci s námi jely děti na utajený výlet. Navštívily muzeum železnice v Lužné u Rakovníka.
Společně jsme prolezli všechny mašinky, posvačili jsme v jídelním voze a celou cestu zpět jsme
hráli ve vlaku tichou poštu J!
Volejbalový turnaj dvojic vyhrál Honza Skalský s Hankou Švábovou, druzí byli Michal Skalský a
Iva Vykročilová a na třetím místě Vlasta Chaloupka a Markéta Vykročilová. Účast byla hojná,
večer jsme poseděli u ohně, na kytaru hrál skvěle Tomáš Vlček…Každý den od 19 hodin na
ostrově probíhá trénink. Zahraje si každý, kdo přijde, tak neváhejte! Vzhledem k zájmu se
25. srpna uskuteční 2. kolo turnaje ve volejbalu – tentokrát budou soutěžit trojice. Sledujte plakáty,
včas připomeneme.
O týden později (tedy 1.září) budou mít další akci děti do 15 let. Ve Vojnicích uspořádáme
rybářské závody a večer posedíme u ohně s kytarami. Občerstvení bude zajištěno.
No a ještě připomínáme zájezd na divadelní představení v pátek 21.září 07 – zájemci se hlásí u
paní Zelinkové.
Tak to je v srpnu vše. Pokud máte nápad vhodný k realizaci, sem s ním!

Mailujte ( a.skalska@seznam.cz), volejte (777 842882, 415 674996) nebo nás navštivte!
Kontakty na obecní úřad: uo-kostice@cmail.cz, 415 693541, 415 693540

