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13. května 2008

Vážení občané!
Příchod jara se oslavuje také v květnu – prvomájovým polibkem pod rozkvetlým stromem
( nejlépe třešní). Doufáme, že jste nezapomněli a svoji povinnost splnili J! Mezi další tradici patří také
prvomájové stavění májky, tato tradice v našich obcích už upadla v zapomenutí. Je smutné, že někteří
mladíci jezdí hlídat májku do jiných vesnic, a v jejich vlastním bydlišti májka není.
Milá mládeži! Letos už to nestihnete, ale domluvte se na příští rok a obnovte tradici stavění májky,
rádi vám pomůžeme. Vesnice byla vždy místem, kde se zvyky dodržovaly, nenechte je upadnout
v zapomenutí. Pamětníci by mohli vyprávět! Určitě Vám rádi poradí a pomůžou. A vy si při tom užijete
spoustu zábavy.
Přejeme Vám všem hezký květen - měsíc lásky.

Společenská kronika
V měsíci květnu oslavují: paní Krista Jaklová – 70 let
paní Olga Svobodová – 80 let
paní Jiřina Srbová – 78 let
paní Marie Jarošová – 65 let
pan Josef Basov – 83 let

Blahopřejeme!

Pálení čarodějnic
Každý rok se lidé setkávají, aby oslavili tento historický svátek Děje se tak pravidelně z noci 30. dubna na 1. května, kdy se
lidé scházejí u zapálených ohnišť a oslavují tak příchod jara. Tradicí „ pálení čarodějnic“ se stalo zapalování a házení košťat do
výšky. Vzduchem se proháněly čarodějnice a zapálené koště ji mělo srazit a zničit. Popel, který vznikl při pálení čarodějnic, byl
kouzelný, jeho moc spočívala v mnohonásobném zvýšení úrody a v její ochraně před zlými silami.
Již tradičně se konalo pálení čarodějnic 30. dubna v Košticích na fotbalovém hřišti. I letos se zde sešly desítky účastníků této
akce. Atmosféru skvěle doladili svými kytarami Tomáš Vlček a Vladimír Formánek.
Ve Vojničkách se čarodějnice pálily o tři dny později, i tady bylo dost zájemců o tuto akci. Vojničtí nejprve upálili čarodějnici a
potom do pozdních nočních hodin zpívali, na harmoniku úžasně hráli pan Sunkovský ml. a pan R. Mirga.
Určitě jste si všimli, že v našich obcích letos přibyly další ježibaby. Nově se objevila čarodějnice například u Karfíků ( ta
dokonce používala nové, moderní úklidové prostředky) nebo u Kelichů – ta koukala přes plot a byla to opravdová krasavice, její
šaty patřily k nejdražším v širokém okolí J!

Svátek matek

V neděli 11. května se na sále Kulturního domu v Košticích konaly oslavy Svátku matek Součástí bylo vítání nových občánků.
Slavnostní setkání zahájil starosta obce pan Vlasák. Rodiče i děti dostali na tento den drobnou upomínku – pamětní list obce
vytvořený podle návrhu malířky paní Štroblové ( moc jí za pomoc děkujeme).
Ve druhé části společného setkání předvedly pásmo básniček děti z místní mateřské a základní školy. No a nakonec se po
delší pauze hrálo zase divadlo!

Tentokrát pohádka Zlatovláska. Všichni herci byli úžasní, někteří zvládli i několik rolí! Hraní pohádky se účastnili i ti úplně nejmenší
caparti – mravenečkové. Venku bylo nádherné počasí, ale kdo přišel, rozhodně nelitoval.
Noví občané: Nikola Kolářová, Karolína Udatná, Aneta Holubová, Natálie Koutníková, Emma Thiebaut, Karolína Osvaldová a
Kamil Pfeifer.
Děkujeme všem, kdo se na hezkém odpoledni podíleli.

Nepřehlédněte…
 Zasedání zastupitelstva se koná května od 17 hodin v zasedací místnosti ve Vojničkách. Jedním z bodů jednání bude i
řešení situace po zrušení obchodu v této obci. Jednání zastupitelstva je veřejné.
 Vážíme si všech, kteří se jakýmkoliv způsobem aktivně podílejí na dění v obci. Veřejně jim děkujeme. Dnes bychom rádi
upozornili na obětavou práci paní Hlavaté, která se již řadu let stará o okolí pomníku kousek od nádraží. Tento koutek obce
je vždy upraven, plný zeleně a květin. Děkujeme!
 V uplynulých dnech jsme žádali o finanční podporu v rámci grantu T- mobile na vybudování ochranného plotu okolo
poničené sochy sv. Jana Nepomuckého v parku v Košticích.
 Z minulých grantů se podařilo získat 200 000,- na opravu objektu U Zajíčků a vybudování přechodného uložiště tříděného
odpadu. Objekt u Zajíčků je vlastně jediným místem, které může obec využívat jako dílnu, sklad…Stav budovy je ale dost
špatný, je proto velkým úspěchem, že to můžeme napravit. V nejbližších měsících začne rozsáhlá oprava. Zároveň se také
koupí velké kontejnery na odpad.
 Na 1. olympiádu mikroregionu Perucko se podařilo získat 50 000,- korun na zabezpečení akce a na doprovodný kulturní
program.
 24. - 25. května se v Kosticích konají hasičské závody Plamen. Přijďte podpořit naše nejmladší hasiče! Pro činnost hasičů
se také podařilo získat finanční podporu ve výši 35 000,- korun.
 V sobotu 31. května se koná na fotbalovém hřišti Dětský den. Prosíme dobrovolníky, aby se včas přihlásili organizátorům.
Děkujeme, bez Vaší pomoci oslavy Dne dětí udělat neumíme J!
 Mateřské centrum se od 1. května bude scházet každé čtvrteční odpoledne na ostrově. Navíc pojedeme za příznivého
počasí na výlety: ve čtvrtek 15. 5. do Slavětína k Suchým na farmu, další čtvrtek 22. 5. do Libochovic na zmrzlinu, do
zámecké zahrady a na dětské hřiště do parku. Odjezd je vždy ve 14:55 z vlakového nádraží, příjezd v 16:52. Případné info
na tel: 605592755 P.Karfíková.
 Zápis do mateřské školky v Košticích se koná dne 26. 5. od 13 do 15:30 hodin. Bližší informace podají pedagogičtí
pracovníci školy.
 Zájemci o reprezentaci obce na 1. olympiádě mikroregionu Perucko se sejdou v neděli 25. 5. v 15 hodin před kabinami na
fotbalovém hřišti. Vyzkoušíme si všechny disciplíny a vybereme ty nejlepší. Přijďte si vyzkoušet, co ve vás je. ( Pokud
nemůžete přijít, domluvte se s p. Skalskou nebo p. Karfíkovou na disciplíně a jejím trénování.)

Budování hřiště ve Vojnicích

Práce na vybudování hřiště v uplynulých týdnech vstoupily do další etapy. Na vyhlášené brigádě ve Vojnicích se sešlo 16 lidí a
podařilo se zabudovat vše v horní části hřiště. Spodní část ještě čeká na úpravy.
V pátek 9. května došlo ke „ kolaudaci“ ohniště a celé horní části hřiště. Občané se setkali na večerním posezení a popovídání
si. Nakonec se zpívalo dlouho do noci.
Vždy se snažíme konkrétně poděkovat těm, kteří něco vybudovali. Tentokrát to jsou tito občané a chalupáři: manželé
Zlatohlávkovi, Mirgovi, Fučíkovi, Berkovi, Nožičkovi, Klabanovi, paní E. Krejčí, pan M. Vacím a také starosta obce – pan Vlasák
s manželkou.

Sekání trávy
Upozorňujete nás na místa, kde není posekaná tráva. Víme o nich a zaměstnanci obce sekají a sekají…
Nicméně je pravdou, že jsou místa, která jsou opravdu hodně zarostlá. Na jaře hodně pršelo, nyní je teplo a
tráva přímo „letí“. Pracovníci obce se soustředili na místa, která jsou hodně využívána ( dětská hřiště,

hřbitov…), i zde by ale mohli sekat znovu. Určitě ale zvýšeným úsilím „ zeleného nepřítele“ v nejbližší
době posekají.
Mimochodem, opět prosba k pejskařům. Pokud se Váš miláček vyvenčí do trávy na obecním pozemku a
zaměstnanci obce následně místo sekají, jsou celí ušpinění od výkalů vašich pejsků. Není to nic příjemného,
uklízejte tedy exkrementy svých němých tváří. Děkujeme.

Brýle pro Afriku
Téměř každý máme doma staré brýle, které už nenosíme. Charitativní organizace tyto brýle shromažďují a po odborném
označení a opravě je posílají do Středoafrické republiky k dalšímu použití. Pokud chcete pomoci chudým lidem v Africe, přineste do
konce května

nepotřebné brýle na OÚ nebo paní Skalské, která všechny darované brýle předá lékařům a
optikům Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde se sbírka koná.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Kanalizace

Spojení na nás:
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