Koštický zpravodaj č. 3/2012

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – březen 2012

Vážení občané!
Dětské hřiště u školy je s přibývajícím sluníčkem stále více využíváno (což nás opravdu těší).
Nyní se buduje kvůli bezpečnosti dětí oplocení a potom ještě zbývá instalovat dětskou
trampolínu. Spolu s opravenou školou bude patřit tento prostor k nejhezčím a
nejvyužívanějším místům v obci. Musíme ho ale chránit před poničením, takže buďme
všímaví a nenechme nikoho, aby dětské hřiště ničil! Děkujeme!

Společenská kronika
V měsíci březnu významné životní jubileum oslavují:
paní Emílie Nápravníková – 92 let
paní Libuše Nimsová – 81 let
paní Jiřina Šafaříková – 89 let
paní Alena Valentová – 65 let
Blahopřejeme!

Výstavba kanalizace a ČOV
Posledních několik let se obec připravuje na výstavbu nové kanalizace a čističky odpadních
vod. Dne 30. dubna 2012 od 17 hodin na sále Kulturního domu v Košticích se uskuteční setkání
s občany, na kterém se bude projednávat tato významná investiční akce, a budou se zodpovídat
dotazy občanů. Zveme Vás na toto setkání!

Výběrové řízení
Vzhledem k dlouhodobé nespokojenosti návštěvníků se současným nájemcem hospody
v Košticích Zastupitelstvo obce Koštice vyhlásilo výběrové řízení na provozovatele místního
hostince. Zájemci se mohou přihlásit do 10. 4. 1012 do 12 hodin. Podrobné informace o
podmínkách najdete na úřední desce a na webových stránkách.
Nepřehlédněte
·
Sběrný dvůr bude pravidelně otevřen od měsíce dubna – vždy sobota v sudém týdnu,
kdy se vyváží komunální odpad od 9 do 11 hodin /poprvé dne 7.4.2012/.

·

·

·
·

Prostory posilovny jsou připraveny, ale vzhledem k tomu, že byly kabiny během zimy
dvakrát vykradeny, musí být připevněny ochranné mříže. V průběhu několika dnů budou
instalovány cvičební stroje a potom už zájemci mohou začít chodit cvičit.
Finišují také přípravy na otevření výstavy Vesnické minimuzeum…moc bychom
potřebovali starou postel, skříň, kuchyňský stůl a židle. Pokud máte něco na půdě a muzeu
byste tento nábytek zapůjčili (případně darovali), kontaktujte paní Irenu Hellerovou
(případně A. Skalskou a P. Karfíkovou).

Zároveň by organizátoři potřebovali další předměty (i z nedávné minulosti), např.: brusle –
šlajfky, staré hračky, nádobí, oblečení…Děkujeme!
Připomínáme, že cvičení pro ženy Zumba se koná každou středu a neděli od 20 hodin
na sále KD Koštice. Cena za cvičení je 50 Kč.
Zájemci o sjíždění řeky (plánované 9.-10.6.) se sejdou na společné předběžné schůzce
v neděli 1. Dubna 2012 v 18 hodin na sále KD Koštice.

Volně pobíhající zvířata
V poslední době se opakovaně objevují v našich obcích volně pobíhající zvířata, která
znepříjemňují život ostatním občanům. Pokud někdo není schopen se o svá zvířata postarat, tak
bych je neměl chovat! Ostatní občané nemohou nezodpovědným chováním majitelů trpět! Je to
vůči nim velká bezohlednost, která jenom vyostřuje sousedské a mezilidské vztahy!
Volně pobíhajicích psů se lidé bojí, protože jsou velcí a často na ně útočí. Největší problém je ve
Vojnicích, kde utíkají psi i několikrát týdně (jedná se většinou o dva stejné majitele psů), podobná
situace je také v Želevicích (tady to bývá pravidelně pes jedné majitelky). Ve Vojničkách je pro
změnu velký problém se slepicemi. V Košticích se stalo, že volně pobíhající pes napadl menšího
psa, kterého venčila jeho majitelka. Střetnutí dopadlo tragicky, napadený pejsek - miláček rodiny
nepřežil! Upozorňujeme, že volné pobíhání zvířat je zakázáno a může být projednáváno na
přestupkové komisi a pokutováno!

Nejbližší akce (bude upřesněno před akcí)
Sobota 7. 4. 2012
14 hodin
Dětský karneval
sál KD Koštice
odpoledne plné soutěží a zábavy pro děti
Sobota 7. 4. 2012
20 hodin
Velikonoční zábava
sál KD Koštice
taneční zábava, svojí účastí podpoříte aktivity VOŽEKOVA sdružení
Neděle 29. 4. 2012 7:30 hod
Vítání ptačího zpěvu
místo bude upřesněno
setkání s mladými ornitology
Sobota 28. 4. 2012 19 hodin
Pálení čarodějnic
pod parkem Vojničky
Pondělí 30. 4. 2012 17 hodin
Koštický voříšek
fotbalové hřiště Koštice
soutěž našich psů a pejsků v různých dovednostech, v jednání je ukázka výcviku
policejního psa
Pondělí 30. 4. 2012 18.30 hodin Průvod čarodějnic
sraz u kostela v Košticích
Pondělí 30. 4. 2012 19 hodin
Zapálení ohně
fotbalové hřiště Koštice
Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce: www.mesta.obce.cz/kostice

