Koštický zpravodaj č.5/2011

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – květen 2011
Vážení občané!
Přihlásili jsme představení našich ochotníků Lucerna aneb Boj o lípu do soutěže o finanční
podporu. Rozhodující je, kolik získá hlasů v internetovém hlasování. Prosíme Vás, hlasujte
od 15. května na webových stránkách www.conasbavi.cz, soutěž Provident – tam najděte
naši akci (divadlo Lucerna) a podpořte ji svým hlasem. Hlasovat se může přes mail i
facebook (dokonce za 2 hlasy). Děkujeme za podporu!

Společenská kronika
V měsíci květnu významné životní jubileum oslavují:
paní Olga Svobodová – 83 let
paní Jiřina Srbová – 81 let
paní Hana Prosná – 65 let
pan Miloslav Valenta – 60 let
Blahopřejeme!
Úspěch při žádostech o dotace
Jak už jsme informovali, jako každým rokem jsme i letos podávali několik žádostí o finanční
podporu našich akcí. A byli jsme neobyčejně úspěšní!
Akce

Žádost podaná u
organizace

Výše finanční
podpory

Rybník ve Vojničkách

T mobil prostřednictvím
Komunitní nadace

42 000,-

Oprava přítoku a odtoku rybníka
+ úprava okolí

Rok na vsi

Ústecký kraj

35 000,-

Kulturně společenské akce
v průběhu roku

Oprava ZŠ Koštice a
úprava jejího okolí

Ministerstvo místního
rozvoje ČR

600 000,-

Oprava střechy, nová fasáda,
zateplení stropu, nový chodník,
oprava zdi pod plotem

Dětské hřiště v Košticích Ministerstvo místního
rozvoje ČR

370 000,-

Vybudování dětského hřiště
s různými herními prvky
v proluce vedle školy

Oprava kaple ve Vojnicích Ministerstvo místního
rozvoje ČR

130 000,-

Oprava fasády, nová okna +
dveře, odvodnění

Oprava komunikace Na
Skalech v Košticích

Ústecký kraj

170 000,-

(Jsme zařazeni jako náhradníci)

Vítání ptačího zpěvu

Provident

8 000,-

Činnost, na kterou je projekt
zaměřen

Akce zaměřená na ochranu
přírody, zejména ptactva (získáno

hlasováním lidí)
Statické zajištění kostela
v Košticích

Ústecký kraj

280 000,-

1. etapa opravy kostela – statické
zajištění jižní části objektu

Instalace plotu

Ústecký kraj – za Vesnici
roku 2010

150 000,-

Výstavba plotu okolo školy a
hřiště

Jak tedy vidíte v přehledu, podařilo se nám získat přes 1,5 mil. korun ve formě finanční podpory
na naše investiční a kulturně společenské akce. Vše se musí uskutečnit v průběhu tohoto roku.
Prosíme Vás, pokud budeme nutné pomoci s dokončením některých akcí, přijďte nám pomoci…
budeme to určitě potřebovat.
Vítání ptačího zpěvu
Neděle 1. května byla v Košticích ve znamení celostátní akce Vítání ptačího zpěvu. Naši obec
navštívili mladí ornitologové z Bíliny a velice zajímavým způsobem předali různé informace o
zpěvném ptactvu. Nejprve zájemci procházkou prošli ostrov u Ohře, místní park a potom zamířili
po silnici na Vojnice. Cestou slyšeli různé druhy ptáků a za pomoci odborníků se je snažili
rozeznat. Závěr přírodovědné procházky byl neuvěřitelně zajímavý. Byli jsme svědky ukázky
odchytu ptáků a jejich kroužkování. Na vlastní oči jsme tak mohli vidět slavíka nebo pěnkavu…ale
hlavně nádherného a neobvyklého krutihlava.
I nedělní odpoledne bylo věnováno přírodě – nejprve členové Mysliveckého sdružení Žejdlička
(pan Štýbr a pan Horáček) předvedli ukázky výcviku psů, potom následovalo představení
věnované dravcům a sokolničení. V průběhu odpoledne mohli zájemci z řad dětí vyplnit soutěžní
kvíz, za který získaly drobné
odměny.
Odpoledne akci v Košticích prolnuly odložené čarodějnice, obcí se prohnal průvod malých i
velkých ježibab (největší čarodějnice jsou již tradičně z Vojnic J!). Po ukázce dravců byl zapálen
oheň a opožděně upáleny připravené čarodějnice. (Mimochodem ve Vojničkách proběhlo pálení
čarodějnic podle plánu, zájemci se nejprve shromáždili v altánu, počkali, až přestane pršet, a
protože mají mezi sebou zdatné skauty, dokázali rozdělat i z mokrého dříví oheň a dlouho do noci
společně poseděli.)
Akce Vítání ptačího zpěvu byla podpořena firmou Provident.
Nepřehlédněte
·
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Koštice se koná 30.5.2011 od 19.oo hodin.
·
Před hospůdkou v Želevicích byla za pomoci místních návštěvníků a občanů
postavena májka. Spojíme její instalaci příští rok se staročeskými máji?
·
Svátek matek a vítání občánků bylo vzhledem k epidemii neštovic u dětí
v Košticích odloženo na 4. června 2011. Bližší informace budou zveřejněny na
plakátech.
·
V sobotu 8. května byly položeny starostou obce květiny u pomníku padlých
jako připomínka obětí obou světových válek.
·
V sobotu 14. května se na fotbal. hřišti uskuteční závody mladých hasičů O pohár
starosty obce..
·
Plánované vystoupení koštických mažoretek při Vítání občánků bylo vzhledem
k přeložení akce také posunuto. Nacvičený pochod je moc hezký, máme se na co těšit J!
Děvčata své vystoupení předvedou také na koštické pouti.
·
Setkání zájemců o sjíždění řeky na kánoích a raftech se koná v neděli 15.5.2011 v 18
hod na sále KD v Košticích. Domluvíme přesný termín a řeku.

Brigády-úklid našich obcí
V nejbližší době potřebujeme pomoci při ukončení projektu ve Vojničkách – brigáda je stanovena
na sobotu 14. května od 9.30 hodin. Prosíme Vás o pomoc při úpravách veřejného prostranství
v okolí místního rybníka.
Druhou akcí je úklid obce ve Vojnicích – ten se uskuteční o týden později, tedy 21. května od 9.30
hodin. Od 17 hodin je naplánováno malé posezení sousedů. Na obě akce jsou zváni zájemci a
pomocníci ze všech našich obcí.
Noc kostelů
Celostátní akce Noc kostelů
má za úkol otevřít kostely široké veřejnosti. Protože náš kostel je uzavřen, uskuteční se koncert
„při svíčkách“ před kostelem ve 22 hodin. Prosíme Vás, přijďte a podpořte naši snahu kostel
zachránit. Před akcí budou zveřejněny bližší informace. Účinkuje libochovický sbor Melodie a jeho
hosté.

Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce: www.mesta.obce.cz/kostice

