KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – září 2018
Vážení občané!
Dovolte, abych na závěr volebního období poděkoval současným zastupitelům - panu Vladimíru Jarošovi,
paní Petře Karfíkové, panu Petru Burdychovi, panu Jiřímu Hencovi, panu Tomáši Vlčkovi a panu Vlastimilu
Chaloupkovi - za jejich práci pro obec. Zároveň chci poděkovat všem, kteří nám v naší práci pomáhali!
Jaroslav Vlasák – starosta obce Koštice

Společenská kronika
V měsíci září významné životní jubileum oslavují:
paní Marie Klokočníková – 94 let
paní Věra Cibulková – 92 let
paní Venuše Štěpánová – 76 let
paní Alena Skalická – 76 let
paní Jaroslava Dvořáková – 70 let
paní Ivana Rokošová – 65 let
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřel pan Karel Prosný ve věku nedožitých 82 let.

Čest jeho památce!
-------------------------------------------------------------------------------------------------Poděkování
Dovolte, abych vyjádřila poděkování všem občanům, kteří nám pomáhali v těžké situaci, do níž jsme se nečekaně
dostali. A přestože situace nakonec dopadla tragicky, potěšilo mě, kolik lidí nám vyjádřilo podporu a chtělo
pomoci. Děkuji!
Hana Prosná

Nepřehlédněte








První sobotu v září (1. 9. 2018) se uskutečnil v prostoru za obcí turnaj v nohejbalu trojic, kterého se zúčastnilo 6
týmů (vyhrálo mužstvo z Bíliny).
Dne 9. 9. 2018 se na fotbalovém hřišti Koštice uskutečnily hasičské závody O pohár starosty OSDH, družstvo
našich dětí obsadilo 6. místo!
Setkání důchodců je ve středu 3.10. v 15 hodin na sále KD Koštice. Na programu je vystoupení dětí koštické
školy a vystoupení Duo Adamis (z TV Šlágr). Zájemci se hlásí do 26. září do 14 hodin na Obecním úřadě v
Košticích. (Zájemci o účast z jiných obcí zaplatí vstupné 100 Kč – bez občerstvení.)
Připomínáme, že dochází ke změně svozu tříděného odpadu, od měsíce září je to vždy druhé úterý v měsíci.
Obec Koštice má nové webové stránky (připravil je pan Vlček) – najdete je na www.obeckostice.cz
Knihovna v Košticích bude 3. října uzavřena – důvodem je společenská akce Setkání důchodců.
Pochod pod Házmburk se uskuteční v sobotu 6. října 2018. Odchod je ve 20 hodin od OÚ Koštice.

Nejbližší akce:
Sobota 29. 9. 2018
Želevické posvícení
bližší info na plakátech
Středa 3. 10. 2018 Setkání důchodců
sál KD Koštice
Pátek 5. a sobota 6. 10. 2018 Volby do obecního zastupitelstva
Sobota 6. 10. 2018 Noční pochod pod Házmburk
od budovy OÚ Koštice
Sobota 27.10.2018
Oslavy 100. výročí vzniku ČSR
bližší info na plakátech

15 hod
20 hod

Ohlédnutí za volebním obdobím
Chýlí se ke konci další volební období (čtyři roky uplynuly jako voda). Rádi bychom se ohlédli v několika bodech
za prací současného zastupitelstva:
 Podařilo se zachovat služby České pošty – pošta se stala součástí služeb obce, přestěhovala se do budovy
obecního úřadu a funguje nyní jako Pošta – Partner. Zachování pošty stálo velké úsilí a jsme rádi, že se to
podařilo!
 Týmu okolo současného zastupitelstva se podařilo naše obce patřičně zviditelnit v médiích –
za uplynulé čtyři roky se objevilo přes 30 článků v různých časopisech a novinách (př. Press, Lounský deník,
MF Dnes, Květy…). Mezi nejzajímavější články patří Tajemství domů (paní Hellerovou bylo zpracováno
celkem 55 domů!) a články o činnosti spolku Šatník paní mlynářky (za nápady stojí paní Hellerová se svými
spolupracovnicemi). Byl zprovozněn nový informační systém (pomocí SMS a emailů), vytvořeny nové webové
a facebookové stránky obce. Těmto činnostem se věnoval pan Jakub Jaroš a nyní pan Tomáš Vlček. Všem
jmenovaným moc děkujeme za zviditelnění obce a zlepšení informovanosti!
 Za uplynulé volební období se uskutečnilo v našich obcích přes 120 akcí – některé se opakují, staly se
novodobou tradicí, jiné jsou nové – zejména v Želevicích jsou občané aktivní a připravují své akce. Děkujeme
zejména manželům Kovaříkovým, panu Smržovi, panu Grundovi, panu Suchému, panu Dubenovi a všem
dalším, kteří pomáhají s Želevickou stopou, volejbalem, party na pláži atd.
 Snažíme se, aby se v každé z našich obcí konaly minimálně dvě kulturně společenské akce ročně.
 V obci aktivně pracuje několik sdružení: SDH Koštice, MS Žejdlička (s Hubertem - kroužkem pro děti),
TJ Sokol Koštice zahrnující mažoretky, fotbalisty (hrající okresní přebor) a sportovce hrající soutěž ve stolním
tenisu. Ve své činnosti pokračuje spolek VOŽEKOVO sdružení, velký úspěch má nově vzniklý spolek Šatník
paní mlynářky. Ve své činnosti pokračují místní divadelní ochotníci, kteří získali ocenění Cenu diváka
Libochovického divadelního léta 2018! Divadelní představení pravidelně připravují také děti.
Děkujeme všem aktivním občanům!
 I nadále pečujeme o kroniky obce. Naše kronika patří mezi nejlepší kroniky v kraji. Zásluhu na tom má paní
Karfíková – děkujeme! Za postupnou digitalizaci kronik děkujeme panu Vlčkovi.
 V tomto volebním období bylo podáno 16 žádostí o dotace, byli jsme úspěšní jen částečně: výměna světel
veřejného osvětlení ve všech našich obcích, výměna sloupů ve Vojnicích, vylepšení sběrného dvora, oprava
kabin a rekonstrukce fotbalového hřiště, nákup hasičského dopravního automobilu, zvýšení kapacity MŠ
vybudováním další místnosti, rekonstrukce sálu KD Koštice, výměna jeho vybavení, vysázení stromů podél
cesty na Dobročku, oprava fasády kostela, komunitní akce… Celkem se uskutečnily v tomto volebním období
investiční akce za cca 7 mil. korun. Podařilo se ušetřit dalších cca 5 mil. korun (celkem je nyní připraveno
k investicím 13 mil korun).
 Do důchodu odešli paní Božena Ajksnerová, paní Jarmila Zelinková, pan Jaroslav Kubáč a paní Marcela
Štýbrová – všem děkujeme za práci ve prospěch obce!
Je samozřejmé, že se ne vždy všechno podařilo, že máte připomínky (někdy oprávněné - někdy neoprávněné)
k fungování obecního úřadu. Vaše podněty a náměty vnímáme a reagujeme na ně dle možností.
Věřte, že se snažíme opravdu maximálně pracovat ve prospěch obce jako celku!

Volby do obecního zastupitelstva 2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konají volby do Obecního zastupitelstva Koštice. Do volebního klání se přihlásila dvě
sdružení nezávislých kandidátů s podobným názvem:
Sdružení nezávislých kandidátů Koštice 2018 a Sdružení nezávislých kandidátů 2018
Svůj hlas můžete dát třemi možnými způsoby:
1. Zaškrtnete celou kandidátku – tím dáváte svých 7 hlasů prvním 7 kandidátům na kandidátce.
2. Chcete dát své hlasy jedné kandidátce, ale přejete se upřednostnit nějakého kandidáta – znamená to, že označíte
vybraná jména sedmi kandidátů. Ne více, hlasovací lístek by byl neplatný!
3. Vyberete kandidáty z obou kandidátek a označíte jejich jména – opět nesmíte přesáhnout počet sedm!
Kdybyste si nebyli jistí, informace vám podají i členové volební komise ve volební místnosti.
Volební lístky budou rozneseny nejpozději 3 dny před volbami. Pokud někdo lístky nedostane, obdrží náhradní ve
volební místnosti.
Pokud máte někdo zdravotní problémy a chcete, aby vás navštívili členové volební komise s přenosnou volební urnou,
musíte kontaktovat obecní úřad nebo členy volební komise.

