Koštický zpravodaj
(pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice)
4. číslo

15. dubna 2008

Vážení občané!
Za uplynulý měsíc se toho hodně událo. Malovali jsme trička, sledovali Bitvu o Divočinu, tancovali
s dětmi na karnevalu, bylo nám smutno z poničené sochy sv. Jana Nepomuckého, byli jsme účastníky
bitky na sále ( nebo jsme o tom alespoň slyšeli), viděli jsme přistání záchranného vrtulníku na hřišti a
boj o život člověka…a potom, že se nic v obci neděje!
Do toho všeho nastupuje jaro. Tráva se zelená, ptáci zpívají, příroda okolo nás ožívá. Probuďte se i
Vy ze zimního spánku a těšte se z každého příjemně prožitého dne.

Společenská kronika
V měsíci dubnu oslavují: pan Jan Pastyřík – 75 let
pan Jaroslav Fišer – 80 let
paní Neplita Povová – 77 let
paní Bohuslava Vodáková – 60 let
pan Vratislav Novák – 65 let

Blahopřejeme!
V únoru se Alžbětě Osvaldové a Petru Vysokému narodila dcera Karolína.

Blahopřejeme!

Symboly obce
Naše obce bohužel nemají žádný symbol ani logo, předkládáme vám proto k diskuzi návrhy, které vytvořil pan V. Novák.
Vysvětlení symbolů:
 Žlutá barva – symbolizuje sluncem prozářenou přírodu a obilná pole (naše obce leží ve významné zemědělské oblasti Dolní
Poohří)
 Modrá barva – symbolizuje řeku Ohři
 Dělení erbu na čtyři pole – máme čtyři obce, dvě leží u řeky (modrá barva), dvě uprostřed polí (žlutá barva)
 Dělení erbu na dvě pole – dvě z našich obcí leží u řeky (modrá barva), dvě uprostřed polí (žlutá barva)
 Mlýnské kolo a žernov (mlýnský kámen) – připomínají první automatický mlýn v českých zemích, dodnes stojící v Košticích
 Jablko a chmel – připomínají zde tradičně pěstované plodiny
Prohlédněte si navržené symboly obce, vyberte ten podle vás nejlepší a dejte nám o svém tipu vědět. Návrhy si můžete
prohlédnout v knihovně na OÚ –zde můžete také vyjádřit svůj názor.

Co je nového v obci?
Postupně dochází k různým úpravám a opravám v našich obcích. Pokud víte o nějaké nutné úpravě či opravě, dejte nám vědět.
Někdy ani nemusíme odhadnout, že právě to je potřeba změnit.
Ø
Jsou vybudovány nové schody k chodníku ke škole, vše doladíme ještě zábradlím a obnovou trávníku.
Ø
Dětská hřiště ve všech obcích byla osazena novými prvky, tak se hezky houpejte J!
Ø
V uplynulých dnech došlo k pokácení nebezpečných stromů a k průřezu některých dalších starobylých obrů ve všech
našich obcích. Ještě čeká na zdravotní průřez lípa u Hellerů v Košticích.
Ø
Opravuje se a rozebírá cihlový plot na hřišti za Obecním úřadem v Košticích.

Ø

Manželé Berkovi a Nožičkovi svépomocí upravili prostory okolo vojnické kaple a nedaleký pomník. Děkujeme…
( Nechcete také něco vytvořit, opravit, uhrabat, vysekat, upravit? Nebojte se přijít s návrhem, budeme rádi, když nám
pomůžete.)

Květnový výlet
Ve čtvrtek 8. května ( máte volno v práci, je státní svátek) pořádá kulturní komise OÚ výlet do Teplic.
Navštívíme botanickou zahradu a planetárium, zájemci se budou moci projít také po lázeňských prostorech
města. Cena výletu je 80 Kč ( zahrnuje dopravu), vstupné ( dospělí 60 Kč, studenti, senioři, děti 35Kč) si
hradíme individuálně – nejsou skupinové slevy. Předpokládaný odjezd v 9 hodin z Koštic
(zájemce z Vojnic a Vojniček postupně nabereme), návrat okolo 17 hodin. Vše upřesníme místním
rozhlasem. Zájemci reservují svá místa u paní Zelinkové.

Pálení čarodějnic
- každoroční svátek jara. Letos pálíme 30. dubna 08 v Košticích na hřišti od 20 hodin a v sobotu 2. května ve Vojničkách u parku –
také ve 20 hodin. V loňském roce se objevilo na různých místech v našich obcích několik úžasných čarodějnic, doufáme, že letos
přiletí také. Už se na ně těšíme a chystáme nějakou sladkou drobnost za ty nejhezčí – vlastně nejošklivější a nejstrašnější…

Nepřehlédněte…
 Zasedání zastupitelstva se koná ve dubna od 17 hodin v budově OÚ.
 Děti zahájily sezónu ve svých soutěžích a moc se jim dařilo! Mladí hasiči se umístili na 1. místě
ze 17 mužstev. Děti – fotbalisté vyhráli svůj první jarní zápas s Domoušicemi. Blahopřejeme
všem soutěžícím a děkujeme p. M.Kristkové, p. P. Kovaříkovi a M. Bozděchovi za jejich
obětavou práci.
 Členové Mysliveckého sdružení Žejdlička uklízeli v uplynulých dnech honitbu. Nasbírali téměř
dva valníky odpadu – je neuvěřitelné, jací jsme, my lidé, nepořádníci! Staré pneumatiky, hračky,
židle, igelity, kus auta…..není jednodušší hodit odpadky, kam patří? Tedy do popelnice nebo nyní
do sběrného dvora!!!!

 Sběrný dvůr bude otevřen 1x za 14 dní v sobotu od 9 do 11 hodin ( vždy v tom týdnu, kdy se
budou vyvážet popelnice. Zatím je dvůr určen pouze pro trvale hlášené občany. O
přesných pravidlech a eventuelních poplatcích se bude jednat na jednání zastupitelstva obce.
 Ve čtvrtek 17. dubna se bude v zasedací místnosti OÚ konat přednáška na téma zdravověda a
první pomoc při autonehodách. Přijďte se podívat, vyzkoušíte si, jak se máte zachovat při
úrazech.
 Pokud chcete pomoci místní škole v soutěži tříděného papíru, přineste nám nahromaděný papír
co nejdříve ( nejpozději do 20. dubna) – soutěž se potom uzavírá. Děkujeme.

1. vesnická olympiáda obcí mikroregionu Perucko
Ve dnech 14. -15. června probíhá v Košticích tradiční pouť. Letos bude její průběh obohacen o zajímavou a netradiční akci – 1.
vesnickou olympiádu mikroregionu Perucko.

V sobotu se naše soutěžní družstvo utká s ostatními v 11 disciplínách. Každou obec reprezentuje 10 členný soutěžní tým ( 3
děti ve věku 10-15 let, 2 soutěžící nad 50 let, 5 soutěžících ve věkovém rozmezí 15-50 let. V družstvu musí být nejméně 3 ženy.)
Soutěžní disciplíny:
Hod koštětem a botou
Jízda na kolečkových bruslích s dítětem v kočárku
Střelba z praku
Žebřík s míčem – proudem vody regulovat jeho pohyb po žebříku
Chůdy
Přejít ( přelézt) visutou lávku
Hod obručí na kůl
Jízda kolečkem po prkně
Štafeta koloběžek ( dítě, žena, muž – předávají si koloběžku)
Shazování plechovek proudem vody ( voda je ve kbelíku)
Utajená – závěrečná disciplína
Vidíte, že nejde o výkony, ale o zábavu. Pokud máte zájem nás reprezentovat, kontaktujte paní Skalskou, paní P. Karfíkovou nebo
pana J.Hence.
V sobotu navečer proběhne vyhodnocení a později taneční zábava na sále Kulturního domu Koštice.
V neděli dopoledne je fotbalový turnaj žáků v minikopané, odpoledne různé kulturní akce a přátelský zápas mužů. Vše se dozvíte
podrobněji před akcí z plakátů, ale i našeho Zpravodaje.
Na této akci budeme potřebovat větší množství dobrovolníků na organizaci. Prosíme Vás, přihlaste se nám, budeme Vás
moc potřebovat.

Zajímavá statistika
Nabízíme Vám statistické údaje o našich občanech ke dni 31. prosince 2007. Pevně věříme, že Vás budou tato čísla zajímat.
Údaje zpracovaly pracovnice OÚ Koštice paní Ajksnerová a paní Zelinková.

Počet obyvatel celkem: 612
Koštice: 457
Vojnice:
71
Vojničky: 50
Želevice: 34

Průměrný věk celkem: 40,49
Koštice: 40,98
Vojnice: 40,65
Vojničky: 39,76
Želevice: 39,67
Počet přistěhovaných obyvatel celkem: 23
Koštice: 14
Vojnice 4
Vojničky 4
Želevice 1
Počet osob do 18 let celkem: 117
Koštice: 92
Vojnice 10
Vojničky 9
Želevice 6
Počet osob do 60 let celkem: 350
Koštice: 256
Vojnice
44
Vojničky 30
Želevice
20
Počet osob nad 60 let celkem: 145
Koštice: 109
Vojnice
17
Vojničky 11
Želevice
8

Počet zemřelých celkem: 9
Koštice: 8
Vojnice
0
Vojničky 1
Želevice 0
Počet narozených celkem: 5
Koštice: 4
Vojnice 0
Vojničky 1
Želevice 0

Nejčastější jméno – žena ( počet): Marie (17)
Nejčastější jméno – muž ( počet):
Josef (28)

Počet nezaměstnaných celkem: 35
Koštice: 20
Vojnice
8

Vojničky
Želevice

4
3

Počet dětí ve škole: 10
Počet dětí ve školce: 14
Počet aut, která projedou denně Košticemi: 2 400

Spojení na nás:
email: a.skalska@seznam.cz
tel.: 777 842882, 415 674996
Kontakty na obecní úřad:
ou-kostice@cmail.cz
tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce:
www.mesta.obce.cz/kostice
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