Koštický zpravodaj č.9/2011

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – září 2011
Vážení občané!
Se začátkem školního roku pomalu přichází podzim. Většina z nás má spoustu práce na poli
a na zahrádkách. Budeme rádi, když si najdete čas na přečtení Zpravodaje i na účast
v akcích, které pro Vás pořádáme. A pokud máte ještě nějaké nápady, o kterých nevíme,
budeme rádi, když je společně zrealizujeme.

Společenská kronika
V měsíci září významné životní jubileum oslavují:
paní Jarmila Kovaříková – 84 let
pan Vladimír Najman – 65 let
paní Marie Růdlová – 83 let
pan Zdeněk Kraus – 60 let
paní Marie Klokočníková – 87 let
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřely paní Jiřina Schejbalová ve věku dožitých 80 let
a paní Marie Vykysalová ve věku nedožitých 93 let.
Upřímnou soustrast!
Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu 20. 8. 2011 se ve Vojnicích uskutečnil další ročník rybářských závodů. Od 17 hodin
soutěžily děti, od 18 hodin dospělí. Letošních závodů se účastnilo velké množství závodníků i
diváků. Atrakcí se stala také rybářská tombola, ve které byly následující ceny: sumec, kapr a
akvarijní rybičky (sponzorem tomboly byl pan Kunst ze Želevic a manželé Jirotkovi z Vojniček).
Myslivci se postarali o občerstvení – vedle klobás grilovali vynikající makrely! Poklidné
odpočinkové odpoledne zakončila taneční zábavou skupina Náhoda. Akci finančně podpořil
Ústecký kraj prostřednictvím projektu Rok na vsi.
Oprava budovy školy
Ke konci srpna skončila oprava budovy školy. Akce byla spolufinancována Ministerstvem pro
místní rozvoj. Kromě fasády byly upraveny parapety, okolo oken došlo ke zdobnému navýšení,
byla opravena část střechy, kde zatékalo, došlo k opravě trámů pod touto částí střechy, zateplily
se stropy v horní části budovy, opravila se zeď pod plotem, plot byl demontován a nahrazen
novým. Do školy byl vybudován bezbariérový vstup a byl položen nový chodník. Zároveň došlo
k instalaci nových okapů a částečnému odvodnění školy (zbytek se ještě musí dokončit). Po
loňské částečné vnitřní rekonstrukci byla nyní opravena budova zvenku. V nejbližších týdnech
bude dokončeno dětské hřiště u školy a tím bude celá tato část horní návsi upravená.
Zahájení školního roku

Letošní školní rok začal 1. září 2011. I do naší školy šli v tento den prvňáčkové, přejme jim, aby se
jim ve škole líbilo a aby sem chodili rádi. V tomto roce došlo k celé řadě změn ve výuce.
Vyučování je rozděleno na dvě třídy, přibyl 4. ročník. Znamená to, že děti jsou rozděleny do
dvoutřídek. Vedle již známých vyučujících – paní ředitelky Y. Mikulové, paní učitelky a
vychovatelky M. Šubrtové, nastoupily nové síly. Paní Karfíkové, která učí na plný úvazek na
střední škole v Lounech, děkujeme za velmi kvalitní výuku anglického jazyka a přejeme jí hodně
nových pracovních úspěchů. Místo nové vyučující angličtiny zaujme Ing. Jiřina Nováková a
pomocnou výchovnou silou je paní Věra Maříková. Nepedagogický sbor tvoří již tradičně paní I.
Kubáčová (kuchařka), paní J. Zelinková (vedoucí ŠJ a účetní ZŠ) a paní M. Kofrová (uklízečka a
školnice). Všem pracovnicím ve škole přejeme hodně radosti ze žáků a velké úspěchy při
vyučování.

Kominické služby
Objednané služby kominíků jsou naplánovány takto:
obce Vojnice, Vojničky a Želevice - dne 19.září 2011
obec Koštice – ulice Říční, Krátká, Lounská od pošty ke křižovatce, Školní, Na Skalech, U Ohře,
Nábřežní - dne 26. září 2011
obec Koštice – ulice Libochovická,Zahradní,Na Vinici,U
nádraží,Družstevní,Potoční,Růžová,Lounská od pošty směrem na Libochovice - dne 27. září 2011
Nepřehlédněte
·
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Koštice se koná 6. října 2011 od 19 hodin
v budově OÚ. Jedním z hlavních bodů jednání bude schválení Územního plánu Koštic.
·
Vstupenky na muzikálové představení Děti ráje dne 5. listopadu od 19 hod jsou již
v prodeji. Prosíme všechny přihlášené, aby zaplatili stanovenou částku (600 + 200 Kč) na
obci u paní Zelinkové. Lístky budou předány až při odjezdu v autobuse.
·
První schůzka malých mažoretek Berušek je v pondělí 19. 9. v 17:30 hodin na sále
KD v Košticích.
·
Pokud chcete ještě vidět divadelní představení Lucerna aneb Boj o lípu, naplánujte si
návštěvu divadla v Lounech – zde se uskuteční 24. 10. 2011 od 19 hodin derniéra – tedy
poslední představení.
·
Již 5. ročník Nočního pochodu pod Házmburk se tradičně uskuteční na začátku října –
tentokrát v pátek 7. 10. 2011. Odchod od budovy OÚ v Košticích je ve 20 hod. Program na
parkovišti pod Házmburkem začíná ve 22 hodin. Možnost občerstvení zajištěna. Odvoz
zpět zajišťuje SDH Koštice.
·
Pokud máte někdo doma v šuplíku uložený obal s 6 DVD, na kterých jsou zaznamenána
první divadelní představení v Košticích (tedy Popelka, Ať žijí duchové, S čerty nejsou žerty,
Mrazík…), prosíme, vraťte je na obecní úřad (paní Skalská je někomu půjčila, a protože už
je sklerotická, nepamatuje si, komu J!). Děkujeme…
·
V sobotu 17. 10. 2011 ve 20 hodin na sále KD Koštice se koná členská schůze TJ
Sokol Koštice. Účast členů potřebná!
 Brigáda na vybudování posilovny se uskuteční v sobotu 8. října 2011 – čas bude ještě
upřesněn. Sraz účastníků na fotbalovém hřišti.
 Charitativní sbírka staršího, ale zachovalého oblečení se uskuteční v neděli 9. října a 16.
října. Věci můžete odevzdat do salonku KD v Košticích v době od 19 do 20 hodin.

Hasičské závody
Hasičské závody dětí se uskuteční v sobotu 17. září 2011 od 14 hodin na fotbalovém hřišti
Koštice. Po závodech organizují členové SDH Koštice na závěr sezóny malé posezení. Přijďte
povzbudit mladé hasiče, aby dosáhli co nejlepšího umístění!

Želevické posvícení
V sobotu 1. října se koná Želevické posvícení aneb Zabíjačkové hody. Od brzkého rána do
pozdního večera si budete moci koupit zabíjačkové speciality, ale také pivo, svařák či něco
ostřejšího v místní hospůdce J! Zároveň je připraven doprovodný program s večerní taneční
zábavou. Vše bude upřesněno na plakátech. Srdečně Vás zveme!
Ubytovna
V prostorách KD (po Policii ČR) jsou volné místnosti. Občané měli možnost vyjádřit své nápady,
jak se má budova do budoucna využít. Kromě posilovny a malého muzea bychom zde rádi
vybudovali 3 bytové jednotky sloužící jako ubytovna (při splnění podmínek jako dlouhodobá
ubytovna). Než se ale začnou dělat přípravné a rekonstrukční práce, musíme vědět, zda bude o
tento typ ubytování zájem. Takže zájemci o bytové jednotky v KD se hlásí do konce září starostovi
obce panu Vlasákovi.

Vesnické minimuzeum v Košticích
Členové VOŽEKOVA sdružení se chystají vybudovat v obci malou muzejní expozici Koštic. Pokud
máte doma předměty, které už patří mezi zapomenuté, nebo málo používané, věnujte je (popř.
půjčte) Vožekovcům…chtějí udělat vesnickou světnici s koutem pro děti a částí věnované škole.
Prohlédněte půdy a předměty vztahující se k těmto tématům poskytněte, užitek z toho budou mít
všichni. A co je například potřeba? Staré hračky, školní tašky, slabikáře, domácí potřeby – ale také
předměty nedávno používané, které už dnešní děti neznají (např. kotoučový magnetofon, pletací
stroj…). Kontaktujte paní Irenu Hellerovou, Petru Karfíkovou nebo Annu Skalskou. Děkujeme za
pomoc!

Společné setkání seniorů
Již tradiční setkání důchodců se uskuteční dne 14. října 2011 na sále KD Koštice od 15 hodin.
Členové Zastupitelstva obce Vás – seniory srdečně zvou na toto společné setkání. Jako vždy je
zajištěna hudba k poslechu i tanci a malé občerstvení. Prosíme Vás, abyste vyplnili přihlášku a tu
odevzdali do 5. 10. 2011 na obci paní Zelinkové nebo Ajksnerové.

Přehled akcí v následujícím období (časové údaje budou upřesněny před akcí)
17. září – hasičské závody, 14 hodin – fotbalové hřiště Koštice
1. října – Želevické posvícení + zabíjačkové hody, celý den – hospůdka Želevice
7. října – Noční pochod pod Házmburk, společný odchod ve 20 hod – program ve 22 hod na
parkovišti
8. října – brigáda na vybudování posilovny
14. října – setkání seniorů
end_of_the_skype_highlighting
Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce: www.mesta.obce.cz/kostice

-------------------------------------------zde
odstřihnout--------------------------------------------------------------------Přihláška - návratka na důchodce
P Ř I H L Á Š K A
na Setkání důchodců 14. 10. 2011
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:_______________________

