Koštický zpravodaj č. 2/2011

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – únor 2011
Vážení občané!
Sluneční paprsky už mají sílu, všichni se těšíme na jaro. Sníh roztál a objevil se nepořádek,
který zima milosrdně skrývala. Nebuďte lhostejní ke svému okolí a pomozte nám ten
nashromážděný nepořádek uklidit. Budeme z toho mít všichni dobrý pocit (obec navíc zatím
nemá pracovníky od úřadu práce, kteří by nepořádek uklidili).

Společenská kronika
V měsíci únoru významné životní jubileum oslavují:
pan Oldřich Podaný – 89 let
pan Václav Ryšlink – 77 let
paní Milada Nasavrcká – 78 let
paní Emilie Schovancová – 75 let
paní Božena Štýbrová – 83 let
Blahopřejeme!

Poděkování hasičům
V měsíci lednu se naše obce ocitly pod povodňovým nebezpečím. Řeka, potok i rybník ve
Vojnicích nebezpečně stoupaly, rozlily se do okolí a ohrožovaly majetek místních občanů. Členové
SDH Koštice ale byli připraveni, pomáhali, kde bylo potřeba. Spolu se starostou obce sledovali
situaci a operativně řešili problémy. Patří jim velké poděkování!
Plesová sezóna začala
V měsíci lednu již tradičně zahajuje plesovou sezónu SDH Koštice. I letos hasiči nejprve
připravili sál na celoroční provoz a potom se již návštěvníci mohli bavit. Dalším plesem je
Společenský ples, který organizují členové VOŽEKOVA sdružení. Ten se koná v sobotu 19. února
2011. Přijďte se pobavit, čeká na Vás předtančení malých břišních tanečnic a pro zájemce také
půlnoční karaoke.
Žádosti o finanční dotace
Každým rokem se snažíme sehnat finanční dotace na různé akce v obci. Tentokrát jsme
zkusili získat peníze na vybudování dětského hřiště (v prostoru vedle školy), opravu fasády školy,
opravu plotu a chodníku u školy, opravu chodníku směrem k nádraží, rekonstrukci silnice Na
Skalech, na kulturní akce v obci a na statické zajištění koštického kostela. Celkem jsme požádali o
2 850 000,-Kč. Snad se alespoň nějakou dotaci podaří získat. Zároveň podáváme žádost o opravu
hlavní silnice v Košticích (díry zejména u přechodu a pod poštou) a o obnovu (prohloubení)
příkopů podél silnice na Vojnice a Vojničky.
Nepřehlédněte
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Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Koštice se koná ve středu 23.2.2011.
Divadelníci – ochotníci nacvičují úpravu divadelní hry A. Jiráska Lucerna, kterou
komicky pozměnil český herec Josef Dvořák. Premiéra se uskuteční pravděpodobně
v sobotu 26. března 2011 na sále Kulturního domu v Košticích.
Vybírání poplatků za odvoz domovního odpadu se uskuteční v sobotu 12. února 2011
v době od 9 do 11 hodin v budově OÚ. Ve Vojničkách se bude poplatek za odpad vybírat ve
středu 16. 2. od 15 do 16 hodin v budově bývalé školy.
Masopustní veselí se bude konat v letošním roce v sobotu 19. března 2011. Hlavními
organizátory jsou opět hasiči v Košticích.
Ve středu večer zasahovali členové SDH Koštice při požáru stohu sena. Děkujeme.
Zájemci o muzikálové představení Děti ráje se urychleně hlásí u paní Zelinkové.
Předběžná cena 650 Kč (vstup + doprava) se zatím neplatí. Podle počtu přihlášených toto
představení objednáme.
Žádný z nabízených kurzů se z důvodu malého zájmu neotevře. Další vzdělávací aktivity
budou nabídnuty na podzim.
Děkujeme všem, kdo jste přinesli staré nepotřebné autolékárničky a věnovali jste je
mezinárodní charitativní organizaci ADRA. Nakonec se jich sešlo 16 kusů. Pokud ještě
chcete pomoci lidem v rozvojovém světě, můžete ještě autolékárničky přinést do pondělí
14. února – to bude sbírka ukončena. Děkujeme!
Členové Mysliveckého sdružení Žejdlička chystají úklid v okolí našich obcí a obrací se
s žádostí o pomoc také na ostatní občany. Akce bude včas zvěřejněna. Pokud Vám není
lhostejná příroda okolo nás, přijďte pomoci s úklidem!

Výroba ptačích budek
Pokud chcete pomoci místní přírodě, přijďte vyrobit ptačí budku. Zájemci se sejdou v neděli 20.
února 2011 ve 14 hodin na sále Kulturního domu, kde bude připravený materiál k výrobě. Vše se
uskuteční pod vedením zkušeného ornitologa. Potom budky rozvěsíme po okolí našich obcí a
budeme se těšit, že v nich zahnízdí ptáci. V květnu plánujeme akci s názvem Vítání ptačího
zpěvu, která je také věnována těmto malým bojovníkům proti hmyzu. O akci budeme včas
informovat.
Přijďte se svými dětmi, nebo – pokud už jsou větší – připomeňte jim, že si mohou přijít vyrobit
vlastními silami budku pro ptáky (kladívko s sebou J!).
Návštěva vinného sklípku
Během víkendu 12. - 13. března Vás zveme k návštěvě vinného sklípku na Moravě. Odjezd
v sobotu dopoledne, odpoledne návštěva nějaké zajímavosti poblíž sklípku, večer ochutnávka vín
ve sklípku. V neděli dopoledne návrat domů, cestou ještě návštěva jedné zajímavosti po cestě.
Trasa a další podrobnosti budou včas upřesněny. Předběžná cena 1 500,- na osobu (doprava,
ochutnávka, ubytování). Zájemci se hlásí na obci u paní Zelinkové do 25. února 2011.
Volné pobíhání psů
V poslední době upozorňují občané na volné pobíhání psů. Roste nebezpečí úrazu – zejména
dětí, lidé neznámého psa bojí. Volné pobíhání psů je vyhláškou obce Koštice zakázáno! Pokud se
opakovaně vyskytne problém, může být pes odchycen a odvezen do útulku na náklady majitele.
Majitel nese také odpovědnost za případnou vzniklou škodu. Znovu tedy upozorňujeme, že volné
pobíhání psů je zakázáno!

