Koštický zpravodaj č.8/2012

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – srpen 2012
Vážení občané!
V pondělí 3.9.2012 navštíví Koštice celostátní hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2012.
Prosíme Vás,
pomozte nám uklidit prostory našich obcí, abychom spolu s připraveným programem členy komise
zaujali.
Je jasné, že v komkurenci moravských a jihočeských vesnic nemáme šanci na umístění, ale
chceme komisi zaujmout a pobavit J! Na připraveném programu se podílí přes 100 občanů –
dobrovolníků ze všech našich
obcí. Komise postupně navštíví všechny naše obce – v každé je připraven nějaký program.
Prezentaci našich
obcí jsme nazvali Rok na vsi (je to vlastně jakýsi průřez činnosti všech našich občanských
sdružení a dobrovolníků…). Děkujeme Vám za pomoc!
Zájemci se mohou jet podívat na slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola, které se
uskuteční v lázních
Luhačovice. V sobotu 15. 9. 2012 se bude odjíždět v ranních hodinách, večer se potom vrátíme.
Součástí vyhlášení je bohatý kulturní program. Zájemci se hlásí na OÚ u paní Zelinkové do
10.9.2012.
Srpen je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře. České jméno pochází pravděpodobně
od slova srp, což býval hlavní nástroj užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí (tedy při žních),
žně pak obvykle končily právě v osmém měsíci kalendářního roku.

Společenská kronika
V měsíci červnu významné životní jubileum oslavují:
pan Jiří Grund – 65 let
paní Mária Beránková – 70 let
pan Václav Svoboda – 89 let
paní Jana Landová – 76 let
pan Petr Grund – 65 let
pan Václav Jaroš – 70 let
Blahopřejeme!
Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku
Ve čtvrtek 2. srpna 2012 se odehrálo slavnostní vyhlášení výsledků a předání oceněnění 18.
ročníku soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje 2012 v obci, která získala Zlatou stuhu - v

Košticích. Nejvyšší ocenění předala starostovi obce Jaroslavu Vlasákovi hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová. V rámci Ústeckého kraje se do soutěže zapojilo celkem 22 obcí.
„Přála bych si, aby v příštích ročnících sebralo více obcí odvahu a přihlásilo se. Vítězným
Košticím přeji hodně štěstí v republikovém finále a oceněným obcím gratuluji k dosaženým
výsledkům a přeji mnoho štěstí v další práci," řekla hejtmanka Jana Vaňhová.
Koštický obecní úřad připravil za pomoci dobrovolníků pro hosty prohlídku všech sdružených
obcí, součástí slavnostního programu bylo vystoupení malých mažoretek Berušek a dvě scény z
divadelního představení místních ochotníků Lucerna aneb Boj o lípu. Hosté a představitelé
oceněných obce obdrželi kytice vytvořené ženami z Koštic. Večer následovala taneční zábava pro
celou obec.
Koštice postupují do celostátního kola, které se uskuteční od 2. do 8. září. Konečné výsledky a
nositele titulu "Vesnice roku 2012" vyhlásí ministr pro místní rozvoj dne 15. září 2012, a to v
Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem.
V letošním roce bylo v rámci krajských kol hodnoceno celkem 278 obcí ze třinácti krajů České
republiky, a to v nejrůznějších oblastech.
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je povzbudit obyvatele venkova k aktivní
účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy
vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem "Soutěž o
nejzdařilejší program obnovy vesnice". Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro
místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v
roce 2007.
Finanční odměnu (= 1 325 000 Kč) za vítězství v krajském kole Vesnice roku 2012 využijeme na
vylepšení životního prostředí v našich obcích – o možnostech, jak nejlépe investovat získané
prostředky budou moci občané rozhodnout sami formou hlasování.
Olympiáda Mikroregionu Perucko
Stalo se již tradicí, že se účastníme Olympiády Mikroregionu Perucko – ostatně byl to před 5 lety
náš nápad, jak propojit obce mikroregionu, jak se více poznat a spolupracovat.
V sobotu 8. srpna jsme se opět zúčastnili společenskosportovního klání obcí Mikroregionu
Perucko, které se letos uskutečnilo ve Veltěžích. Všichni soutěžící plnili úkoly ve stylu „Rok na
vsi“. Mezi soutěžními družstvy se objevilo také družstvo spřátelených německých obcí. Letos jsme
obsadili výborné 2. místo a nakonec jsme vyhráli 1. místo v uměleckém dojmu. Velké poděkování
patří těm, kteří nás reprezentovali:
Zdeňce Formánkové, Heleně Peterkové, Pepovi Kofrovi, Vlastovi Chaloupkovi st. a Zdeňku
Karfíkovi.
Nepřehlédněte
·
Na dětské hřiště byla instalována trampolína pro děti, k jejich velké radosti J! Byly
odvezeny prvky dětského koutku na ostrově (byly instalovány před 6 lety z projektu Národní
agentury Mládež), které byly poškozené rozvodněnou Ohří i vandaly a pro děti byly
nebezpečné.
·
V srpnu 2012 se změnil nájemce v místním hostinci (Kulturní dům Koštice). K lepšímu se
změnilo nejen prostředí, ale hlavně obsluha J!
Nejbližší plánované akce
15. 9. 2012 – výlet do Luhačovic
22. 9. 2012 – taneční zábava v KD Koštice, hraje skupina Neon, vstupné 80,- Kč
28. 9. 2012 – posvícení v Želevicích (podrobnosti budou upřesněny na plakátech)
5. 10. 2012 – Noční pochod pod Házmburk

Srpnové pranostiky
4. srpen - Na Dominika parna – mrva marná.
10. srpen - Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost.
Do svatého Vavřince nechval pšenice.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim.
15. srpen - Je-li o Nanebevzetí panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude
příznivé
vinné révě.
18. srpen - Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
23. srpen - Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.
24. srpen - Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný.
Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim.
29. srpen - Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.

