Koštický zpravodaj č.9

KO ŠTI CK Ý

ZP R A V OD A J

pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – září 2010
Vážení občané!
Toto číslo Koštického zpravodaje je posledním v tomto volebním období. O existenci dalších
ročníků Zpravodaje rozhodne nové zastupitelstvo. Celkem vyšlo 44 čísel, ve kterých jsme se
Vás snažili informovat o aktuálním dění.
Volby do obecního zastupitelstva se budou konat ve dnech 15. – 16. října 2010. Dovolte mi,
abych Vás pozval k volbám, výběr osobností, které budou příští čtyři roky pracovat ve
prospěch obce je pouze na Vás. Zároveň mi dovolte, abych Vám poděkoval za spolupráci
v uplynulém období, leccos se nám společně podařilo vybudovat a prožít.
Poděkování za práci patří také všem zastupitelům obce.
Jaroslav Vlasák
Společenská kronika
V měsíci září významné životní jubileum oslavují:
paní Jarmila Kovaříková – 83 let
paní Marie Růdlová – 82 let
paní Marie Klokočníková – 86 let
pan Josef Zelinka – 60 let
Blahopřejeme!
Začátek školního roku
1. září 2010 začal v místní ZŠ a MŠ nový školní rok. Děti přišly do nově upravených prostor
školy – obě třídy vypadají úplně jinak. V letošním roce bude do školy chodit 13 žáků, do mateřské
školy 15 dětí. Přejme jim, aby chodili všichni do školy rádi a aby měli hodně úspěchů!
VOŽEKOVO sdružení
V měsíci srpnu bylo zaregistrováno občanské sdružení s názvem VOŽEKOVO sdružení, jehož
hlavním cílem je záchrana kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích. Zároveň se ale sdružení
soustředí také na organizaci kulturních, společenských, sportovních, ekologických a vzdělávacích
aktivit v našich obcích a okolí. Pokud máte zájem o zachování a opravu kostela a pokud chcete
podpořit jmenované aktivity, můžete se stát také členy tohoto sdružení. První akcí je prohlídka
uzavřeného kostela – v neděli 12. září v době od 15 do 17 hodin si můžete prohlédnout kostel.
Dobrovolné vstupné bude použito na spolufinancování projektové stavební a statické
dokumentace.
(Možná se ptáte, jak vznikl název VOŽEKOVO sdružení? Je to prosté, jedná se o zkratku
počátečních slabik všech našich obcí.)
Nepřehlédněte
·
Pro zájemce tu jsou opět kurzy angličtiny. Výuka probíhá v pátek od 17 hodin
v prostorách místní knihovny.
·
Na dalším ročníku Olympiády Mikroregionu Perucko (aneb Lempliády), která
se v letošním roce konala v Blšanech u Loun, se naše soutěžní družstvo umístilo
na prvním místě (vyhráli jsme tedy již potřetí)! Blahopřejeme a děkujeme za

·

·

reprezentaci obce paní Heleně Peterkové, panu Břetislavu Fikarovi, panu
Zdeňkovi Karfíkovi, panu Vlastimilu Chaloupkovi a studentu Milanu Kristkovi.
1. září 2010 proběhlo v budově školy ve Vojničkách Noční vyučování na
počest 100. výročí vzniku školy ve Vojnicích a ve Vojničkách. Akce se účastnilo
21 žáků J! Hodiny byly zajímavé, vzpomínalo se na mladá léta a až do pozdních
hodin se zpívalo za hudebního doprovodu manželů Mísařových.
24. srpna 2010 převzal starosta obce pan Vlasák na slavnostním setkání
starostů Ústeckého kraje cenu s názvem Modrá stuha jako ocenění za umístění
v soutěži Vesnice roku 2010, součástí je také finanční odměna pro obec ve výši
125 000 korun. Diplom za nejlepší kroniku převzala kronikářka obce paní Petra
Karfíková, součástí této ceny je finanční odměna ve výši 25 000 korun. Celkem
jsme tedy získali kromě prestižního ocenění také 150 000 korun.

Kanalizace
Žádáme občany, kteří obdrželi pozvánku na jednání o kanalizaci a kteří se stanoveného termínu
nemohli účastnit, aby přišli v co nejkratší době na obecní úřad k projednání problematiky.
Děkujeme.
Akce na nejbližší dobu
Hasičské závody dětí – sobota 11. září 2010 na fotbalovém hřišti v Košticích.
Fotbalový zápas dětí – neděle 12. září 2010 v 10.30 hod na fotbalovém hřišti v Košticích
(soupeřem jsou Dobroměřice).
Posvícenská zábava v Košticích – sobota 18. září 2010 od 20 hodin na sále Kulturního domu
v Košticích. Hraje hudební skupina Duomane, vstupné 70 korun.
Fotbalový zápas dětí – neděle 26. září 2010 v 10.30 hod na fotbalovém hřišti v Košticích
(soupeřem jsou Tuchořice).
Posvícení v Želevicích – úterý 28. září 2010 od 15 hodin v Želevicích. K poslechu i tanci hraje
Rostislav Jankovec. Možnost občerstvení.
Noční pochod na Házmburk – pátek 1. října 2010. Sraz účastníků pochodu je ve 20 hodin před
budovou obecního úřadu v Košticích.
Setkání důchodců – pátek 8. října 2010 od 16 hodin. Zájemce o tuto akci prosíme o vyplnění
přihláky a jejího odevzdání na OÚ Koštice.
Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce: www.mesta.obce.cz/kostice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P Ř I H L Á Š K A
na Setkání důchodců 8. 10. 2010
Potvrzuji svoji účast na tomto setkání.
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Mám - nemám zájem o odvoz na akci.
Mám – nemám zájem o odvoz z akce.
Podpis:_______________________

