Koštický zpravodaj č.4

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – duben 2009
Vážení občané!
S postupujícím jarem přibývá odpadu. Uklízíte své domky, pozemky. Znovu připomínáme, že do
odpadových kontejnerů patří pouze PET láhve, sklo a papír!!! Ostatní uměhmotný odpad (igelity,
fólie, kelímky…) se třídí do žlutých pytlů, které dostanete zdarma na OÚ (stejně jako červené pytle
na tetrapacky). V žádném případě se nesmí dávat do těchto barevných pytlů směsný
odpad!!! Pokud vám nestačí popelnice, objednejte si odvážení odpadků každý týden, zaplaťte si větší
objem popelnice, nebo si kupte jednorázové pytle na směsný odpad určený pro rekreanty. Kdo ale
třídí, popelnice mu většinou stačí. Firma Likor stanovila letos přesná a jasná pravidla! Bližší informace
můžete získat na OÚ.

Společenská kronika
V měsíci dubnu významné životní jubileum oslavují: pan Jaroslav Beránek – 65 let
pan Jan Pastyřík – 76 let
pan Jaroslav Fišer – 81 let
paní Melitta Povová - 78 let

Blahopřejeme!
Manželům Václavu a Petře Satranovým se narodila dcera Malvína.

Blahopřejeme!
Nepřehlédněte…
•

Dubnové zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 27. dubna v 18 hodin na OÚ v Košticích.

•

Kronika obce, kterou píše p. Karfíková je k nahlédnutí na OÚ u pana starosty. Paní Karfíkové patří velké poděkování,
protože se za posledních několik desítek let nenašel nikdo, kdo by se vedení kroniky ujal. A ona se snaží doplnit i tyto
chybějící roky. Moc děkujeme!!!!

•

Cvičení žen se koná vždy ve středu od 20 hodin na sále Kulturního domu v Košticích. S velkou radostí oznamujeme, že
cvičitelkou je opět Lucka Hellerová.

•

V pátek 10. dubna se koná opět Bitva o Divočinu – celodenní hra na motivy Pána prstenů. Přijďte se do Koštic podívat.
Nevadí, že nejste přímými účastníky, můžete sledovat, jak dobro vítězí nad zlem.

•

Kurzy základy počítačů skončily. Pokračovat budou až zase na podzim.

•

Žáci místní MŠ a ZŠ pilně nacvičují program na Vítání občánků a Svátek matek.

Obnova dragounských lázní ve Vojnicích
Občané ve Vojnicích finišují se závěrečnými pracemi na úpravě prostor od silnice směrem k rybníku. Minulou sobotu zde
proběhla další velká brigáda za účasti 18 občanů a chalupářů obce. Vše směřuje k slavnostnímu otevření na počátku května.
Nyní už probíhají konečné povrchové úpravy, seje se tráva, sází se stromky, pokládá se dlažba. 1. května se celý prostor
slavnostně předá do užívání občanům Vojnic – součástí bude kulturní program zakončený ohňostrojem. (Pokud máte obavy,
kolik to bude stát obecní kasu, tak jen připomínáme, že je vše hrazeno z grantu Národní agentury Mládež z EU.)

Poděkování za úklid ostrova
Děkujeme všem, kteří obětavě pomohli s úklidem ostrova: vyhrabání listí, úklid nepořádku po zimě. V současné době probíhá
odvoz starého listí, instalace nového pískoviště a oplocení dětského koutku.
Poděkování patří zejména: p. Petru Hoblíkovi, pí. Pášové, p. Horálkovi, pí. Špiclové, pí. Karfíkové
a pí. Skalské. (Snad nás naše „zpravodajské služby“ informovaly správně a na někoho nezapomněly.)

Ohlédnutí za Popelkou
V uplynulých dnech se v Košticích hrálo divadelní představení – úprava pohádky Popelka. O malé
ohlédnutí za velice úspěšnou akcí jsme požádali organizátorku akce a režisérku paní Anna Skalskou:

„ Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří jste se přišli podívat na toto představení. Popravdě jsem měla trochu strach, jestli
přijdou nějací návštěvníci…ale přišlo tolik lidí, to jsme opravdu nečekali. To, že bude sál takto plný, nás nikoho ani ve snu
nenapadlo. Jsem moc ráda, že představení mělo takový úspěch. Stálo to hodně sil, času, energie – dva měsíce jsme se
scházeli a nacvičovali. Všem hercům, nápovědám, pomáhačům – všem patří velké poděkování. Měla jsem připravenou
takovou malou řeč při děkovačce na závěr, ale byla jsem dojatá a vůbec jsem nemohla mluvit… Vy – návštěvníci jste viděli
konečnou verzi, ale nezažili jste s námi všechnu tu pohodu, legrácky, srandičky! Kolikrát třeba jen musel Pavel Kovařík
zazpívat své úžasné sólo! Vynikající výkony slečny Fryčové, pí Špiclové, pí Hodkové,
pí Mužíkové, bezkonkurenční pan Kubeš a pan Kredba, obětavé výkony všech ostatních v menších rolích (a bez nich by to
nešlo, protože malých rolí v divadle není!)…
Je mi líto, že už je konec, ale něco jsem zaslechla, že se za rok chystá další divadelní kus! Prý to zase řídím a režíruji. Tak se
těším !“

Socha sv. Jana Nepomuckého už je doma!
Socha sv. Jana Nepomuckého už je zpět na svém místě. Restaurátorské práce stály 350 000,- korun, z toho 220 000,- bylo
z dotace Ministerstva kultury ČR. V uplynulých dnech jsme odevzdali závěrečnou zprávu a vyúčtování a nyní čekáme na
proplacení dotace.
V polovině května slaví sv. Jan Nepomucký svátek, v ten den odpoledne se sejdeme u opravené sochy, abychom si vyslechli
pozvaného historika, který upozorní na životní osudy této významné osobnosti křesťanské církve. Okolí sochy by se mělo
v budoucnosti změnit – mělo by odpovídat parametrům podle Památkového ústavu (napodobenina starodávného oplocení, okolo
sochy pískovcové schody…). O finanční dotaci jsme požádali tentokrát Ministerstvo místního rozvoje ČR (žádost o dotaci je
zároveň směřována na restaurování sochy sv. Václava ve Vojničkách).
V parku v Košticích – poblíž sochy sv. Jana Nepomuckého budou také instalovány lavičky k odpočinku občanů a návštěvníků obce.

Kontakty na obecní úřad: uo-kostice@cmail.cz, 415 693541, 415 693540, www.mesta.obce.cz/kostice
Mailujte: a.skalska@seznam.cz, volejte 777 842882, 41674996

Přehled nejbližších akcí:
10. dubna Bitva o divočinu celý den Koštice
11. dubna Dětský karneval 14 hod sál KD Koštice
11. dubna Velikonoční zábava 20 hod sál KD Koštice
1. května Slavnostní otevření odpočinkové zóny 14 hod altán Vojnice
10. května Vítání občánků a oslava Svátku matek 16 hodin sál KD Koštice
Srdečně Vás zveme!

