Koštický zpravodaj č.1/2011

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – leden 2011
Vážení občané!
Přejeme Vám ještě jednou hodně zdraví a pohody v tomto roce. Těšíme se, že se budeme
setkávat na společných akcích a že se nám podaří společně opravit další části našich obcí.
V letošním roce budeme žádat o finanční podporu na opravu fasády školy, nové dětské
hřiště, rekonstrukci kostela a jeho statické zajištění, opravu další části chodníků (od potoka
k nádraží), podlahu a elektroinstalaci na sále Kulturního domu Koštice. Pevně věřím, že se
nám podaří dokončit také přípravu stavebních parcel.

Společenská kronika
V měsíci lednu významné životní jubileum oslavují:
pan Karel Podaný – 82 let
paní Emilie Simrová – 84 let
paní Zdeňka Smržová – 76 let
pan Miroslav Kricner – 77 let
Blahopřejeme!

Poslední leč
V předvánočním čase, dne 18. 12., Myslivecké sdružení Žejdlička Koštice uspořádalo Poslední
leč na sále Kulturního domu v Košticích. K tanci a poslechu hrála skupina Taurus. Pro plný sál
byla připravena velmi bohatá tombola plná zvěřiny - hlavní cenou byl divočák vážící asi 50 kg,
mezi dalšími cenami byli zajíci, bažanti, srnčí zvěř či divoké kachny. Program poslední leče byl
zpestřen pasováním na králo honu, kterým se tentokrát stal myslivec Vratislav Novák - titul si
vysloužil tím, že při honu střelil škodnou - lišku. Dále byl pasován adept na myslivce - Antotnín
Brož z Černčic, tímto činem se stal právoplatným myslivcem. Koštická poslední leč se setkala s
velkým zájmem - věříme, že se stane jednou z nejdůležitějších tradičních akcí v Košticích.
Advent
Každou adventní neděli se uskutečnil program v jedné naší obci. Součástí 3. adventní neděle
byly na sále KD v Košticích předvánoční trhy. Na programu bylo vystoupení dětí z místní ZŠ a MŠ,
adventní aranžování, kreslení vánočních ozdob a zdobení perníčků. Zájemci si mohli prohlídnout
výstavu České Vánoce a 27 vystavených betlémů. Největší zájem vzbudil betlém perníkový (peklo
ho 5 koštických žen), který se na konci celého dne vydražil. O výtěžek se rozdělily škola a
VOŽEKOVO sdružení. V 17 hodin došlo ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu u budovy
OÚ.
Turnaj ve stolním tenisu
Úterý 28. prosince 2010 bylo ve znamení sportu. Uskutečnil se již tradiční Turnaj ve stolním
tenisu. Dopoledne hrály děti do 15 let, odpoledne dospělí. Turnaj dětí vyhrál Pavel Kovařík ml.,
mezi dospělými byla nejlepší paní Jana Fikarová, těsně za ní pan Franrišek Smrž a na třetím

místě nečekaně Tonda Žák. V závěrečné exhibici ale všichni prohráli s místním prodejcem
potravin Nguenem (alias Pavlem). Ten také sponzoroval všechny ceny, děkujeme!
Silvestrovské oslavy
Silvestrovské oslavy začaly v 19 hodin před budovou OÚ krátkým novoročním přáním starosty
obce pana Vlasáka a hned následoval slavnostní ohňostroj. Lidé se společně podívali na
různobarevnou nádheru a potom si popřáli hodně zdraví a štěstí do nového roku. Zájemci strávili
společné chvíle v želevické hospůdce nebo na sále KD Koštice, kde poslední vytrvalci končili
v brzkých ranních hodinách J!

Novoroční procházka
1. ledna 1011 se v 15 hodin sešli zájemci o malou novoroční procházku. Vzhledem k počasí byla
trasa jasná – na Dobročku! A tak se šlo, cestou se probraly všechny podstatné i nepodstatné věci:
oprava kostela, nová fasáda školy, místo pro dětské hřiště, vztah chatařů k obci, třídění odpadu i
černá skládka u chatové oblasti Dobročka. A po návratu domů rychle horký čaj J!
Nepřehlédněte
·
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Koštice se koná v pondělí 31.1.2011v 18 hodin
v budově OÚ Koštice.
·
Budova Policie ČR bude z důvodu šetření finančních prostředků uvolněna a dána do
užívání našim občanům. Pokud máte nějaký nápad, jak tyto prostory využít, kontaktujte
nás. Budeme rádi za každý názor (víc hlav – víc rozumu J!).
·
Od 1. ledna 2011 už nebude léky z lékárny zajišťovat paní Brabcová. Pokud budete
potřebovat zajistit jejich vyzvednutí, obraťte se na pracovníky obecního úřadu.
·
Valná hromada VOŽEKOVa sdružení se koná ve středu od 17 hodin v knihovně na OÚ
Koštice. Účast je nutná, bude se jednat o získaných projektech a plánech na rekonstrukci
kostela. Zároveň se bude hodnotit uplynulé období. Prosíme všechny členy, aby se určitě
dostavili!
·
Divadelníci – ochotníci! Blíží se začátek našeho společného setkávání. Zájemci se
poprvé sejdou ve čtvrtek 21. ledna v 18 hodin na sále KD v Košticích.
·
Tříkrálová sbírka se v letošním roce uskutečnila ve dnech 8. a 9. ledna 2011. Děti –
Ráďa Grunt, Míša Vildomec, Pepa Kofr, Míša Kofr, Kačenka Karfíková a Verunka
Karfíková - obešly postupně všechny naše obce. Při sbírce se vybralo 5 005,- Kč, tyto
prostředky budou použity na opravu kostela a na nákup a instalaci ptačích budek.
·
Zájemci o zájezd do aqvaparku v Marienbergu se přihlásí a poplatek za dopravu
zaplatí do 25. ledna 2011 u paní Zelinkové. Cena dopravy 200 Kč za osobu, cena
celodenního vstupného: dospělí 12 Euro, děti do 3 let zdarma, děti od 3 do 16 let 6 Euro, je
možno zakoupit zvýhodněné rodinné vstupné (31,50 Euro).
Informace o odpadech
Vybírání poplatků za odvoz domovního odpadu se uskuteční v sobotu 12. února 2011 v době od 9
do 11 hodin v budově OÚ. Vzhledem k úspěšnému třídění odpadu našimi občany se cena za
odvoz domovního odpadu téměř nezvyšuje! Ve Vojničkách se bude poplatek za odpad vybírat dne
16.2.2011 v době od 15 do 16 hodin. Podle zákona musí každý občan tohoto státu platit za
likvidaci odpadů částku vypočítanou z ceny svozu domovního odpadu. Poplatek za popelnici
můžete zaplatit také v úřední hodiny na obci paní Zelinkové do konce března. Chataři a chalupáři
mají povinnost zaplatit nejméně 5 kusů pytlů na směsný odpad.
CENÍK ODVOZU směsného komunálního odpadu platný od
1.1.2011
Svoz 1x za 14
dní:
nád

oba 60 l
Kč
ádoba 80 l
Kč
l
Kč
l

1 010,n
1 090,nádoba 120
1 330,nádoba 240
2 320,- Kč

Svoz
kombinovaný:
nádoba 60 l
1 230,Kč
ádoba 80 l
1 350,Kč
l
1 710,Kč
l
2 884,- Kč
Plán akcí na rok 2011

n
nádoba 120
nádoba 240

8. ledna – Tříkrálová sbírka
22. ledna - Ples hasičů
4. února – zájezd do aquaparku v Německu
19. února – Ples Vožekova sdružení
19. března – Masopust + večer zábava
březen – zájezd do divadla
- zájezd do vinného sklípku (Morava)
duben – výtvarná dílna – Hrajeme si s korálky
- paintball
- bitva o Divočinu
- výlet do Německa
- Den země – očista okolí od odpadu
23. dubna – dětský karneval, zábava
29. dubna – pálení čarodějnic - Vojničky
30. dubna – pálení čarodějnic + průvod - Koštice
8. května – uctění památky padlých
– vítání občánků
14. května – závody Mladých hasičů SDH Koštice O pohár starosty obce
5. června – Dětský den na ostrově
18. – 19. června – Koštická pouť + zábava
24. – 26. června – sjíždění řeky na kanoích a na raftech
9. července – pouť ve Vojničkách + zábava
14. srpna – kuličkyáda
20. srpna – vodní bitva
– stezka odvahy
27. srpna – rybářské závody Vojnice + zábava
10. / 17. září – posvícenská zábava Koštice
17. září – Pohár starosty OSH

říjen – setkání důchodců
1. října – svatováclavské posvícení v Želevicích + zábava
7. října – noční pochod na Hazmburk
28. října – pálení vatry
listopad – divadelní představení
1. listopadu – dušičková slavnost + lampionový průvod + koncert
12. listopadu – den kynutého těsta
27. listopadu – první adventní neděle - Vojnice
3. prosince - mikulášská nadílka Koštice
4. prosince – druhá adventní neděle - Vojničky
11. prosince – třetí adventní neděle – Koštice + adventní trhy
17. prosince – poslední leč MS Žejdlička Koštice
18. prosince – čtvrtá adventní neděle - Želevice
26. prosince – zpívání v kapli ve Vojnicích
28. prosince - turnaj ve stolním tenisu
30. prosince - silvestrovský fotbálek
31. prosince – silvestrovské oslavy
1. leden – novoroční procházka

