Koštický zpravodaj č.1/2013

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – leden 2013
Vážení občané!

Společenská kronika
V měsíci lednu významné životní jubileum oslavují:
paní Emilie Štekrtová – 75 let
paní Alena Hlavatá – 70 let
pan Karel Podaný – 84 let
pan Karel Šámal – 65 let
paní Helga Doušová – 75 let
paní Zdeňka Smržová – 78 let
paní Alena Valinová – 60 let
paní Miroslava Krejčová – 60 let
pan Miroslav Kricner – 79 let
paní Helena Nožičková – 65 let
paní Marie Pattová – 65 let
Blahopřejeme!
Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna proběhla v našich obcích Tříkrálová sbírka. Koledníci se hlásili už předem, měli
o funkci jednoho z králů velký zájem. Nakonec byly sestaveny tři skupiny králů, které obcházely
všechny naše vesnice. Kromě sladkostí vykoledovali i peníze (5 070 Kč), které budou použity na
činnost Vožekova sdružení, především na opravu kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích.
Všem dárcům děkujeme!

Úprava okolí kostela v Košticích
V průběhu jarních měsíců se uskuteční několik brigád na úpravě okolí kostela v Košticích. Bude
se likvidovat stará zeleň, místo ní budou vysázeny nové stromky a keře (vše podle návrhu
parkového architekta a se souhlasem Odboru památkové péče v Lounech). Zároveň by se měla
opravit také okolní zídka, tvořená čedičovými kameny. Akci finančně podpořila firma T-mobile.
Prosíme Vás, přijďte nám pomoci. Brigády budou včas zveřejněny.
Nepřehlédněte
·
Sběrný dvůr bude otevřen v sobotu 16. února 2013 v době 9 – 11 hodin.
·
V naší obci byl nalezen větší bílý pes. Podařilo se zjistit původní majitele, kteří se o něj
již nemohou starat. Pokud byste měli někdo o psa zájem a chtěli byste ho do péče,
přihlaste se na obecním úřadě. Pejsek je moc hodný a přítulný.

·

V pátek 1. února 2013 se uskuteční v knihovně v Košticích ochutnávka vín vinařství
Zámečník z moravské oblasti Dolních Dunajovic. Cena 100 Kč. Zájemci se hlásí na
obecním úřadě u paní Zelinkové.
·
Bude se připravovat nový Strategický plán rozvoje našich obcí – pokud máte zájem
účastnit se jednání, přijďte 28. ledna v 19 hodin na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Přínosné jsou všechny Vaše nápady, co v našich obcích změnit, opravit, upravit. Sdělte
nám své připomínky!
·
Ve dnech 25. a 26. ledna 2013 se uskuteční druhé kolo prezidentských voleb. Hlasovací
lístky obdržíte ve volební místnosti při volbě.
Komunální odpad 2013
V sobotu 16. 2. 2013 se uskuteční výběr poplatku za odvoz komunálního odpadu. Ceny byly
firmou Marius Pedersen stanoveny takto:
Velikost nádoby Četnost odvozů

Roční cena za odvoz +
pronájem nádoby

60 l

1x týdně

1 050,-

80 l

1x za 14 dnů

1 170,-

110 l, 120 l

kombinovaný

1 840,-

110 l, 120 l

1x za 14 dnů

1 430,-

Ve Vojničkách se bude poplatek vybírat ve středu 20. 2. 2013 od 15 do 16.30 hod.
Poplatky za odvoz komunálního odpadu jsou stanoveny zákonem, jsou tedy povinné - jejich výši
obec nemůže ovlivnit. V letošním roce se bude sledovat třídění do žlutých a červených pytlů, aby
ti, kteří třídí odpad, mohli mít v příštím roce slevu na poplatku za odvoz komunálního odpadu.
Plánované dotace pro rok 2013
V loňském roce se nám podařilo získat z různých zdrojů finanční podporu pro tyto akce:
 Oprava budovy obecního úřadu - zateplení, výměna oken, nová fasáda, úprava před
budovou
 Výstavba víceúčelového sportoviště – v prostoru za obecním úřadem
 Oprava chodníků – od potoka směrem k nádraží
 Rekonstrukce částí komunikací ve Vojničkách a v Košticích
Dále připravujeme žádost o finanční podporu na výměnu stožárů a světel veřejného osvětlení
ve všech našich obcích.
V nejbližší době se začne také s vybudováním ubytovny v KD v Košticích (bylo vypsáno
výběrové řízení).
Zkoumáme různé nabídky, jak se nejlépe připravit na výstavbu kanalizace a čističky odpadních
vod. Zatím ale byly vyhlášeny programy, kde je velká spoluúčast, kterou bychom podle
předběžných rozpočtů nemohli splatit. Čekáme tedy, jak se situace dál vyvine…
Lednové pranostiky
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Leden jasný, roček krásný.
V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.

Kontakty: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 695 540, 602 680 130, www.mesta.obce.cz/kostice

