Koštický zpravodaj č.9
Pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky a Želevice - září 2009

Vážení občané!
Začal podzim a s ním přišel začátek školního roku. V letošním roce došlo k velkým změnám ve
škole. Novou ředitelkou školy se stala Mgr. Mikulová z Levous, učitelkou a vychovatelkou je paní
Anna Gruntová (= provdaná slečna Šimůnková), učitelkou angličtiny je Mgr. Petra Karfíková a v
mateřské škole s dětmi pracuje paní učitelka Vágnerová. V kuchyni vládne paní Kubáčová a o
úklid se stará paní Kofrová.
ZŠ a MŠ v Košticích navštěvuje celkem 26 dětí, z toho je 5 předškolního věku, prvňáčci jsou 3, do
druhé třídy chodí 6 a do třetí 2 děti.
Přejme všem žákům a žákyním i pedagogickým a nepedagogickým pracovnicím hodně pohody,
úspěchů a velké uspokojení z práce!

Společenská kronika
V měsíci září významné životní jubileum oslavují: paní Helena Basovová – 86 let
paní Jarmila Kovaříková – 82 let
paní Marie Najmanová – 65 let
paní Marie Růdlová – 81 let
paní Marie Klokočníková – 85 let
paní Miroslava Kučavová – 84 let
Blahopřejeme!
S velkým smutkem oznamujeme, že v uplynulých dnech zemřela paní Matouchová.
Upřímnou soustrast!

Česká pošta lidem
V uplynulých dnech jsme se pokusili získat finanční podporu ve vyhlášeném projektu Česká pošta
lidem. Česká pošta vybrala několik obcí, které zažádaly a napsaly zajímavé žádosti o podporu své
akce. My jsme žádali o opravu Památníku padlých v parku v Košticích, součástí projektu jsou také
drobné úpravy okolí. Získali jsme pro obec 70 000,- korun, což je v konkurenci, která byla, velký
úspěch! Park oživíme novou zelení – budeme vycházet z doporučení zahradního a parkového
architekta. Pevně věříme, že se Vám bude nová úprava parku líbit. Značnou část úprav budeme
dělat za pomoci Vás – občanů, doufáme, že přijdete pomoci, až bude potřeba J!

Nepřehlédněte…
·
Obrátil se na nás s prosbou pan Novák z Koštické palírny. Píše totiž knihu o našich obcích a
potřeboval by do knihy ukázky – staré fotografie různých míst všech našich obcí, popř. také
okolí. Zapůjčené fotografie zpracuje a poté vrátí. Projděte své obrázkové archívy a pomozte
vytvořit zajímavou publikaci o místním kraji.

·
Mladí fotbalisté zahájili také svou sezónu. I letos se u nás hraje minikopaná žáků pod
vedením pana P. Kovaříka. Po dvou závratných výhrách (18:1 a 15:3) naši nečekaně vedou
soutěž. Doufejme, že chuť dávat góly jim vydrží celou sezónu!

·
Naše jednání o záchranu kostela v Košticích se zatím příliš nedaří. Stále čekáme na
vyjádření právního oddělení Litoměřické diecéze….a možné dotace na opravu využívají v jiných
obcích (jen připomínáme, že kostel není majetkem obce, tudíž se oprava může odehrávat pouze
se souhlasem církve). A tak kostel chátrá a chátrá….

·

Ve Školní ulici v Košticích začaly stavební práce na opravu místní komunikace.

Poděkování
Vždy, když veřejně někomu děkujeme, máme velkou radost z toho, že jsou mezi námi lidé, kteří
nemyslí jen na sebe a pro které je samozřejmostí, že pomohou někomu jinému (někdy i zcela
neznámému). Tentokrát patří poděkování těmto občanům:
v
slečně Renatě Hoblíkové a studentu Jiřímu Ročkovi (z Libochovic) za rychlé a
pohotové poskytnutí první pomoci kamarádovi na výletě.
v
panu J.Holubovi za obětavou pomoc ZŠ a MŠ Koštice. Bez nároku na odměnu
vymaloval část školní budovy (jen připomínáme, že v loňském roce podobným způsobem
pomohl nám všem a vymaloval zdravotní středisko).
v
panu P.Hoblíkovi za odevzdání nalezené peněženky, ve které byla vyšší finanční
částka, na obecním úřadě, kam si pro ni přišla majitelka.
v
všem, kdo se podíleli na instalaci dětské klouzačky v Želevicích (p. Jäger, p.
Srkal, p. Duben, p. Kalita, p. Fröhlich, p. Vlasák, p. Žák a…)
v
všem, kdo se starají o zeleň ve Vojnicích – tedy okopávají, vytrhávají,
prostřihávají, zalévají a sbírají odpadky po malých rybářích (paní Zlatohlávková, paní
Nožičková, paní Berková, paní Klabanová, paní Šafránková a pan Nožička).
Vám všem děkujeme, vážíme si toho, co jste pro ostatní udělali!!!
Podzimní akce
A nyní jen malý přehled podzimních akcí:
sobota
19.09.09
16 hodin
Rybářské závody + posezení u
ohně
Vojnice
neděle
27.09.09
15 hodin
Želevické posvícení
2009
Želevice
pátek
2.10.09
20 hodin
Noční pochod na Házmburk
Koštice
pátek
16.10.09
15 hodin
Setkání důchodců
sál Koštice
pátek
6.11.09
upřesníme
muzikál Carmen (pro zájemce již z jara objednané)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka na setkání důchodců dne 16.10.2009
Potvrzuji svoji účast na tomto setkání.
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Podpis:_________________________

Výlet do Německa

V sobotu 22.8.2009 jsem doprovázel skupinu malých hasičů z obce Koštice a jejich rodiče
na Den mladých hasičů, který se konal v družebním městě mikroregionu Perucko, v saském
Leubsdorfu.
Pro většinu z nás, s výjimkou předsedy mikroregionu pana Vilhelma a fotografa pana
Holuba, to měl být první kontakt s naším družebním městem. Odjezd byl v 6.45 ráno od budovy
obecního úřadu, ale již dlouho před tímto časem se začali trousit první nedočkavci. Na všech
bylo vidět, že se ohromně těší na zajímavý výlet do zahraničí, i když se současně u některých
projevovaly obavy z toho, co je tam vlastně čeká, jestli budou schopni se dorozumět, co si na ně
asi hasiči v Německu nachystali, a zda-li to zvládnou a neudělají Česku ostudu. Tyto obavy však
vzaly za své ihned po příjezdu do Leubsdorfu, kde nás místní hasiči velice vřele přivítali před
místní hasičskou zbrojnicí a kde také pro nás připravili malé pohoštění po cestě.
V deset hodin proběhlo slavnostní zahájení celé akce, které provedl velitel zdejšího
sboru. V úvodu také vystoupil starosta města, který uvedl, že si velice váží návštěvy z Čech a
věří, že se ze vzájemných setkání stane tradice. Při tomto zahájení nám byl také předán
upomínkový dar – vyšívaný obraz s pamětihodnostmi jednotlivých městských částí pořádajícího
města, který je dnes umístěn na obecním úřadě v Košticích. Potom následovala slavnostní
přehlídka veškeré hasičské techniky používané našimi sousedy, prohlídka hasičské zbrojnice a
několik ukázek z práce místních hasičů. Velitel hasičů nás také seznámil s historií zdejšího sboru
a ukázal nám archivní fotografie ze stavby místní hasičské zbrojnice. Naši hostitelé byli velice milí
a pozorní, veškeré dotazy a přání zvídavých dětí rádi vysvětlili a splnili. Velkým zážitkem, hlavně
pro ty nejmenší, byl výstup do věže na sušení hasičských hadic.
Kolem poledne následovala slavnostní jízda hasičskými vozidly do jednotlivých obcí v okolí,
které spadají do správního celku Leubsdorf. České děti byly rozděleny mezi německé do
jednotlivých vozidel a bylo zajímavé pozorovat, jak rychle mizí počáteční ostych a jak se velice
rychle odbourává jazyková bariera mezi nimi. No a v případě jakýchkoliv jazykových obtíží zde
byla skvělá překladatelka paní Janovská z Mostu, která vždy ráda vypomohla. Postupně jsme tak
navštívili hasičské zbrojnice v obcích Schellenberg, Marbach a Hohenfichte. Všude nám ukazovali
svoji techniku, nejrůznější hasičské vybavení a výstroj a v neposlední řadě také poháry a ocenění,
která získali na různých soutěžích. Z množství trofejí jsme usoudili, že určitě patří mezi nejlepší.
Při každém rozhovoru bylo vidět, jak jsou na to hrdí a že se jedná o lidi, kteří hasičským sportem
žijí. Mnozí také často vzpomínali na účast na závodech ve Slavětíně, kterých se zúčastnili minulý
rok a kde se jim prý velmi líbilo.
Projížďku jsme zakončili v obci Hohenfichte, kde byl pro všechny připraven výborný oběd,
místní specialita – Krušnohorská bramborová polévka s párkem. A potom již následoval
celoodpolední program na cvičné louce místního sboru v zahradě bývalé továrny na textil. Bylo
vytvořeno několik smíšených česko-německých družstev a děti absolvovaly orientační závod
v okolí obce, při kterém například ručkovaly ve člunu přes řeku Flehu (v Čechách Fláje), vázaly
uzle, tahaly po trávě sáňky s vědrem vody a plnily mnoho dalších zajímavých disciplin. Kdo
nakonec vyhrál, není ani tak důležité jako to, že se všichni skvěle pobavili a našli zde mnoho
nových přátel. Potom každé z dětí dostalo na památku malou pozornost. Rovněž předseda
mikroregionu pan Vilhelm obdržel v upomínku na tento den dar, jak jinak, než plastiku patrona
všech hasičů – svatého Floriána.
Na závěr bych chtěl poděkovat organizátorům akce za pozvání, skvělé přijetí, zajímavý
program a představitelům místní samosprávy za čas, který nám věnovali.
Mgr. Vladimír Jaroš, místostarosta obce Koštice

