Výroční zpráva
občanského sdružení

VOŽEKOVO sdružení
za rok 2012

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení VOŽEKOVO
sdružení za rok 2012. Toto sdružení vzniklo v srpnu 2010 v Košticích.
Výroční zpráva Vám poskytne ucelené údaje o naší činnosti, o našich
aktivitách a informace o hospodaření. Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoli
způsobem podporují.
Mgr. Anna Skalská
předsedkyně sdružení

Koštice 12. března 2013

1. Úvod
Občanské sdružení VOŽEKOVO sdružení vzniklo spojením prvních slabik všech obcí spadajících pod obec
Koštice, tedy Vojničky, Želevice, Koštice a Vojnice. Sdružení chce vytvořit novodobou tradici spočívající
ve vzájemné spolupráci občanů všech jmenovaných obcí.
Duchovní a architektonická hodnota kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích vede současníky ke
snaze o zachování této kulturní památky – jediné dominanty obce a okolí. Jeho záchrana je hlavní motivací
vzniku občanského sdružení VOŽEKOVO sdružení.

2. Základní informace
Název sdružení:

VOŽEKOVO sdružení

Sídlo sdružení:

Koštice 26, PSČ 439 21

Identifikační číslo:

22858814

Číslo účtu:

239402888/0300

Právní forma organizace:

občanské sdružení

Statutární orgán:

shromáždění členů, výbor sdružení
předsedkyně – Mgr. Anna Skalská
místopředseda – Mgr. Petra Karfíková
hospodářka – Irena Hellerová
předseda dozorčí rady – Jarmila Zelonková

Vznik organizace:

18. 8. 2010

Číslo a místo registrace:

č.j. VS/1–1/80 965/10-R, Ministerstvo vnitra ČR

3. Naše poslání a cíl
Posláním a cílem občanského sdružení VOŽEKOVO sdružení je
• záchrana, oprava a údržba kulturní památky kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích
(okres Louny), včetně jeho okolí,
• při záchraně a opravě kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích úzce spolupracovat
s představitelem libochovické farnosti, litoměřické diecéze a členy zastupitelstva obce Koštice,
• propagace této kulturní památky,
• údržba, oprava a ochrana dalších památek kultur. dědictví v Košticích a přilehlých obcí,
• ochrana okolní přírody, cest, krajiny a kulturních hodnot Koštic a přilehlých obcí,
• ochrana životního prostředí,
• pořádání kultur., společens., vzdělávacích, ekologických a sportovních akcí v Košticích
a přilehlých obcí,
• podpora cestovního ruchu.

4. Kontakty
VOŽEKOVO sdružení
Koštice 26
439 21 Koštice
www.mesta.obce.cz/kostice
Mgr. Anna Skalská

a.skalska@seznam.cz

tel.: 777 842882

Mgr. Petra Karfíková

karfikova.petra@seznam.cz

tel.: 605 592755

Irena Hellerová

kosticehellerova1@seznam.cz

tel.: 728 157600

5. Spolupráce s ostatními subjekty
Občanské sdružení spolupracuje s ostatními subjekty v obci a okolí:
Obec Koštice
Farnost Libochovice
TJ Sokol Koštice
Myslivecké sdružení Žejdlička
Sbor dobrovolných hasičů Koštice

5. Kalendář akcí v roce 2012, účast v projektech
V roce 2012 se členové VOŽEKOVA sdružení podíleli na těchto akcích a aktivitách:

Leden
Obchůzka Tří králů se konala v neděli 8. ledna. Protože se sešlo mnoho koledníků, vytvořily se tři skupinky
– dvě obcházely Koštice a jedna jela do Vojnic a Vojniček. Vybralo se přes 4700,- Kč.
Deskové odpoledne jsme pořádali v sobotu 14. ledna pro děti v želevické hospůdce.
Duben
V sobotu 7. dubna 1012 se konal již tradiční Dětský karneval.
Organizace se ujali ve spolupráci s OÚ Koštice dobrovolníci a
členové VOŽEKOVA sdružení. Sál KD zaplavily víly a
princezny – prostě je znát, že se v obci poslední dobou rodí
samé slečny ☺!

Děti řádily s moderátorkou (paní Skalská) a klaunem (paní Karfíková), plnily různé úkoly, soutěžily a
tancovaly. Součástí programu byla také přehlídka všech účastníků v karnevalových maskách.
V sobotu 7. dubna 2012 se ve večerních hodinách uskutečnila již tradiční taneční Velikonoční zábava.
Členové VOŽEKOVA sdružení připravili na ceny bohatou hru s čísly. A jak už to v poslední době bývá
zvykem, sál KD nebyl zcela zaplněn, ale to je nyní u tanečních zábav normální – lidé navštěvují akce radši
v zimě (plesy, masopust). Přesto atmosféra výborná – poprvé se představila kapela Druhej dech a hrála
velmi dobře (už je domluvena na další akci)!
V sobotu 28. dubna 1012 se ve Vojničkách uskutečnila předehra Filipojakubské noci – takové malé
pálení čarodějnic. Tedy malé, ono bylo nakonec docela velké – akce se zúčastnilo cca 40 lidí (kde se ve
Vojničkách vzali ☺?). Po zapálení ohně přiletěla skutečná čarodějnice a děti musely plnit různé úkoly a
nakonec jim prozradila tajemství, že se někde v blízkosti parku ukrytý poklad. Ten děti našly a společně
snědly…
V neděli 29. dubna 2012 se v Košticích uskutečnil po loňském velkém
úspěchu další ročník Vítání ptačího zpěvu. Tentorát jsme zkoumali
zpěvné ptactvo mezi Vojnicemi a Košticemi, kde také proběhlo
kroužkování odchycených ptáků. Celou akci odborně vedl pan Vaník a
jeho kolegyně z Bílinské stanice ornitologů. Největší ohlas znovu
vzbudil krutihlav – tentokrát se ho povedlo odchytit dokonce dvakrát.
Naše okolí je velmi bohaté na zpěvné ptactvo, napomáhají tomu různé
křoviny, větrolamy a remízky, takže můžeme vidět či slyšet slavíky,
pěnkavy, krutihlavy…

V pondělí 30. dubna 1012 se v Košticích na fotbalovém hřišti uskutečnil další ročník Pálení čarodějnic.
Program byl bohatý. Nejprve jsme mohli vidět výcvik policejních psů – psovodi předvedli psy již vycvičené,
ale také na začátku výcviku. Mohli jsme obdivovat poslušnost psů i jejich odvahu při nácviku zásahu proti
lumpům.
Potom nastoupili naši domácí mazlíčci – konala se soutěž o Koštického vořecha. A tady jsme se při plnění
soutěžních disciplín opravdu zasmáli. Pejskové plnili různé úkoly a měli také předvést svoji poslušnost, což
ne vždy dařilo ☺!
Hned po soutěži se slétly čarodějnice u kostela – před místní školou a
šly průvodem po obci. Po příchodu na fotbalové hřiště byl zapálen
oheň, opékaly se buřty a čarodějnice hrály s dětmi různé hry.
No a v samý podvečer jsme mohli vidět ukázku psího cirkusu.
Zejména malé děti tím byly nadšené. Nakonec se s pejsky pořádně
pomazlily a letošní Pálení čarodějnic pomalu končilo. U ohně zůstali
jen dospěláci a vychutnávali atmosféru pomalu uhasínajícího ohně.

Květen
V sobotu 5. května 2012 si zorganizovali úklid veřejných prostor
občané ve Vojnicích. Uklízelo se okolo rybníka, v prostoru altánu a
hřiště. Po zvelebení této části obce se pozornost brigádníků
soustředila také na místní kapličku.
Tento den se sešli občané také ve Vojničkách, aby obnovili zeleň,
kterou v loňském roce zasadili do okolí parku a místního rybníka.

Druhým rokem se členové VOŽEKOVA sdružení zapojili do organizace celostátní akce s názvem Noc
kostelů. Tentokrát mohli návštěvníci již přímo vstoupit do prostor kostelíka sv. Antonína Paduánského v
Košticích (objekt je po statickém zajištění opět veřejnosti přístupný). Akce noc kostelů v Košticích začala ve
20.30 malým koncertem dětí ze Základní školy Koštice - ty hrály několik skladeb na zobcové flétny a
zazpívaly píseň Chválím tě, země má. Příjemný večer byl završen koncertem smíšeného pěveckého sboru
Melodie z Libochovic. Potom si mohli návštěvníci akce prohlédnout kostel, zahrát na varhany, šlapat na
měchy... Zejména dětem se prohlídka kostela moc líbila.

Červen
V sobotu 2. června se uskutečnily oslavy Dne dětí. Tentokrát
mohly děti zavítat do Koštické ZOO. Pořadatelé s dobrovolníky
připravili 20 různých stanovišť, kde se plnily úkoly podle
přiděleného zvířete. Na konec dostalo každé dítě balíček
sladkostí. I letos byl ostrov plný dětí – koštické dětské dny jsou
vyhlášené svým programem daleko široko, také jezdí návštěvníci
z okolí.

Koštická pouť ve dnech 16. a 17. 6. 2012 byla skutečně
nádherná. Počasí všem přálo, a tak stará garda fotbalistů
mohla svůj přátelský turnaj v klidu dohrát. Děti pobavilo
divadélko, úžasné byly Berušky, malé mažoretky z Koštic. IQ
park pobavil mladé i nejstarší. V neděli předvedli hasiči své
umění dětem, hrálo se fotbalové utkání Dobročka : Koštice
(chaťáci po zásluze vyhráli). Obcemi projížděl turistický
vláček, na který se stály fronty. A vrcholem bylo otevření
muzea. Vybudování Vesnického minimuzea a jeho slavnostní
otevření bylo spolufinancováno firmou T- mobile
prostřednictvím Ústecké komunitní nadace.
Červenec
V sobotu 7. července se ve Vojničkách uskutečnila další pouť.
Bohatý program byl připraven od 15 hodin pro děti i dospělé.
Nejprve soutěžili mladí rybáři – ten nejšikovnější (Josef Mareš)
chytil za poměrně intenzívního deště 4 kapry! Potom se ale počasí
umoudřilo, a tak mohly připravené soutěže pro děti i rybářské
závody pro dospělé bez problémů proběhnout ☺! Od 18 hodin
bylo pro děti připravené divadelní představení O zlaté rybě.
K posezení hrála hudba, členové mysliveckého sdružení Žejdlička
perfektně zajistili občerstvení (patří jim velké poděkování), a když
se setmělo, mohli návštěvníci vidět ohnivou show.

Stalo se již tradicí, že se v létě během prázdnin v Košticích koná celorepublikový open turnaj ve
cvrnkání kuliček - kuličkyáda. Letos se uskutečnila v neděli 22. července jako obvykle na koštickém
ostrově. Počasí sice dlouho hrozilo, ale po deštivé noci se přecijen vyjasnilo a do Koštic se sjeli hráči z
celé republiky, dorazilo i pár místních. Dopoledne si zahrály děti, vítězem se stal Josef Novák z Koštic.
Ve 13 hodin se rozeběhl turnaj dospělých. Přítomní si pochvalovali přírodní terén a kupodivu jim nevadil
ani mokřejší povch - kuličky pak při rozhozu neskákaly.

Srpen
V obci Koštice došlo ke slavnostnímu předání Zlaté stuhy – nejcennějšího ocenění soutěže Vesnice roku
Ústeckého kraje 2013. Naše sdružení přispělo značnou měrou k získání ocenění. Vybudování muzea
upoutalo hodnotící komisi natolik, že jsme získali ještě Diplom za rozvíjení lidových tradic v soutěži
Vesnice roku.
Září
Dne 29. 9. 2012 se uskutečnil za naší spoluúčasti a pomoci další ročník Želevického posvícení, již
podruhé spojeného se zabíjačkovými hody, o které byl opět velký zájem. Pochoutky z vepřového
provázel bohatý odpolední program, a tak si návštěvníci Želevic užili příjemné odpoledne. Od 15 hodin
byl připraven program pro děti – všechny hry a soutěže byly ve znamení zvířátek. Program pro děti
završila přehlídka – každé dítě mělo na hlavě čepičku znázorňující nějaké zvíře, které pro jistotu divákům
krátce představilo. Potom se ujala slova hudební skupina Druhej dech a v 18 hodin jsme zhlédli
představení travesti show Crazy Ladies.
Říjen
Noční pochod pod Házmburk se uskutečnil 5. 10. 2012. Protože nám to počasí dovolilo, šlo se po dvou
letech zase z Koštic přes pole a luka. Atmosféra byla nádherná, účastníků přes 70 (někteří se nechali
poslední úsek odvézt záchrannou jednotkou, kterou opět zajistili hasiči). Pod Házmburkem jsme viděli
malý ohňostroj.
Pánové Václav Satran a Vladimír Formánek se rozhodli pro opravu pomníku ke vzniku samostatného
Československa pod památnou lípou v blízkosti kostického kostela. Opravu chtěli udělat tak, aby pomník
ke dni státního svátku 28. října poutal okolojdoucí, ale protože počasí jejich záměru nepřálo (hustě
sněžilo), tak se na opravu vrhli v den svátku. Opravili nápis, paní Hellerová uvila vzpomínkovou kytici a
za přihlížení několika místních občanů společně vzpomněli jedné z nejvýznamnějších událostí našich
dějin. Akce je součástí projektu Úprava okolí kostela v Košticích spolufinancovaného firmou T- mobile
prostřednictvím Nadace VIA.

Listopad
Podařenou Dušičkovou slavnost nachystalo občanské sdružení Vožekovo 1. listopadu 2012 v Košticích.
Nejprve proběhla na místním hřbitově komentovaná prohlídka, kde Irena Hellerová seznámila

návštěvníky s historií některých významných rodin a jejich hrobů. Nejznámější je zřejmě novodobá
vlastnoruční socha pana Svatoše na jeho hrobu. Historicky nejstarší dochovaný je pravděpodobně hrob
mladého učitele Löschnera, kterému nechali náhrobek zhotovit jeho žáci roku 1875 a náhrobek faráře
Sturma z roku 1885, opět zaplacený farníky z Koštic. Zajímavá historie mlynářské rodiny Ortů i
děsuplný osud nejmladšího syna řeznické rodiny Zajíčků v nemilosrdných 50. létech 20. století, to vše
zaujalo i dojalo návštěvníky hřbitova. Neznámý původ a smysl ústředního sloupu hřbitova snad bude
objasněn v blízké budoucnosti nahlédnutím do církevních archivů. Poučnou půlhodinku přítomní
zakončili procházkou ke škole, kde se zahřáli horkým čajem a pokračovali do kostela.
Kostel sv. Antonína má konečně zajištěnou veškerou venkovní statiku - základy i zdi (práce byly
dokončeny v uplynulých dnech za finanční podporu Ústeckého kraje a obce Koštice). Pod jeho střechou
se letos poprvé konala vzpomínka na zesnulé, a to opravdu důstojně. Nejprve přítomné nadchlo baletní
vystoupení na píseň Ave Maria. Vystoupil baletní umělec Jan Vozáb s partnerkou sl. Skřivanovou.
Sesvičili s koštickými dětmi skutečně nádherný tanec, který naplněný kostel nadchl a dojal. Poté
zazpívali členové libochovického sboru Melodie Jiří Grüner a Lucie Zahradníčková, děti pod vedení
učitelky Mirky Šubrtové zahráli na zobcové flétny, s Ing. Novákovou zazpívali několik písní a koncert
vyvrcholil společným zpěvem nádherné písně Hallelujah, kdy se přidali všichni přítomní. Před kostelem
děti tvořily pomocí svíček světelné obrazy. Lampionový průvod se vydal k ostrovu, kde cestou starosta
obce rozsvítil svíčku u památníku padlým. Na lávce na ostrovu se konalo tradiční vypouštění světelných
leknínů na vodu se vzpomínkou na zesnulé. Řeka osvícená nekonečnou řadou světel určitě zapůsobila na
všechny přítomné.
Sobotní odpoledne 17.11.2012 provoněly vůně dobrot. V koštické knihovně uspořádalo sdružení
Vožekovo tradiční ochutnávkový den, tentokrát se ochutnávaly rolády – tedy Den rolády. Místní dámy
se překonávaly - přinesly rolády sladké, pečené, nepečené, s krémem, se šlehačkou, s banány, s
rumem, dietní, slané, špenátové, z listového těsta,ba dokonce syrečkové.
Prosinec
První příprava byla již první adventní sobotu, kdy děti pekly perníčky, aby si je mohly nazdobit 9.12.
2012 na adventní výstavě v Košticích.
Druhý adventní týden byl v Košticích ve znamení horlivých příprav na adventní trhy a výstavu s živým
Betlémem. Nejprve se čerti vracely zpět do pekla, potom se vše chystalo na letošní adventní výstavu tématem byla výzdoba vánočních stromečků. Celkem deset stromků v různých stylech - retro,
pomerančový, slaměný, háčkovaný, perníčkový, dětský atd. - bylo doplněno typově odpovídající výzdobou
z inventáře koštického minimuzea. Byl tam kočárek z
50. let, kostičky, leporela, panenky, medvědi, brusle a
lyže, vše nejméně padesát let staré. Tato aranžmá
doprovázela výstava časopisů s obrázky různě
nastrojených stromečků, takže návštěvníci výstvy
mohli načerpat skutečně bohatou inspiraci k ozdobení
svého vlastního smrčku či jedličky.
Již tradiční výstavě betlémů v úctyhodném počtu 36
kusů bezkonkurečně kraloval technicky i umělecky
vylepšený mechanický betlém pana Jaroše - se třemi
motory a nesčetnými převody, v pozadí město Betlém,
se dvěma mlýny- vodním a větrným, s nesčislným
množstvím řemeslníků a zvířátek, vše v pohybu. Nadšení nebralo konce. Pan Jaroš vylepšování věnoval
celý rok.
Po kulturním programu dětí začala volná zábava - malovaly se perníčky, vyráběly tašky s vánočními motivy,
dělala přáníčka. Několik prodejců vánočního zboží doplnilo kolorit adventu. Občerstvení zajišťoval starosta
s místostarostou. Na výstavu přišlo opět více lidí než loni.

Vrchol druhé adventní neděle - živý Betlém - zkomplikovalo počasí. Chumelenice, která se strhla, sice
vypadala stylově vánočně, ale zasypala klávesové nástroje, přehrávač, foťáky, adventní věnec, nemluvě o
Marii a Josefovi s živým Ježíškem. Nakonec vše dobře dopadlo a všichni se potěšili kouzelnou atmosférou
starých časů.

Starosta popřál všem veselé svátky a rozsvítil vánoční strom, přítomní společnými silami rozsvítili druhou
adventní svíci a všichni pádili do teplých domovů.
Kromě Koštic ani ostatní sdružené obce nepřišly o Vánocích zkrátka.Vožekovo sdružení a obec Koštice
připravilo bohatý program pro všechny. Třetí adventní neděle se uskutečnila ve Vojničkách. Místní
připravili stromeček a jako vždy úžasné občerstvení. Děti si prohlédly betlémy, odrecitovaly svá přání pro
Ježíška, jako zábavu i poděkování přednesly básničky (kdo neuměl, byl vyzkoušen z matematiky). Všichni
si popřáli hodně pohody a štěstí a pobesedovali v budově bývalé školy.
20. 12. byl kostel sv. Antonína v Košticích nabitý k prasknutí. Koncert pěveckého sboru Melodie a
koštických dětí byl navštíven místními i přespolními a překonal veškerá očekávání. Duchovní i světské
písně se nesly kostelem a při Neckářově Půlnoční si všichni utírali slzy z očí.

Jelikož občanské sdružení Vožekovo spolu s obcí Koštice dotáhlo v r. 2012 za finanční pomoci Ústeckého
kraje statické zajištění kostela sv. Antonína do úspěšného konce, mohla se po pěti letech konat první mše
svatá, a to 23. 12. 2012. Nadále bude pan farář docházet každou druhou neděli a sloužit mše.
4. adventní neděle byla oslavena v Želevicích a připomenuto bylo 210. výročí vybudování zvoničky
sv.Václava . Advent vyvrcholil 24. 12. štědrovečerním zpíváním koled v kostele v Košticích (22 hod.)
a v kapli ve Vojnicích (24 hod.) Přítomní si nejen zazpívali koledy a popřáli si klidné svátky i nový rok, ale
zavzpomínali na události celého roku, zejména na přípravy soutěže Vesnice roku. 26. 12. se opět občané
sešli ve Vojnicích v kapličce, zazpívali koledy, ochutnali cukroví a něco ostřejšího. Všichni si připomněli
projevenou sounáležitost s obcí a tiše, aby to nezakřikli, vyjádřili potěšení, jak krásně si v Košticích a okolí
žijí.

6. Projekty
Statické zajištění kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích – 2. etapa (spolufinancováno
Ústeckým krajem, Obcí Koštice, sponzory a veřejnou sbírkou mezi občany)
Vesnické minimuzeum (firma T- mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace)
Kostel – činnost sdružení (Purkyňova nadace)

Podané žádosti:
Letnice (získáno 49 500,-Kč od firmy T- mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace)
NÁKLADY
I.
Osobní náklady
Umělecké řezbářské práce – socha Letnice
II.

Celkem Kč

Fond T-Mobile Kč

23 000,-

23 000,-

Materiálové náklady

Dřevo, barvy, spojovací materiál (výroba ptáka)

2 000,-

Květiny

1 000,-

Kuše
III.

6 800,-

6 800,-

22 000,-

18 000,-

Nákup služeb

Kulturní program (dle výběru občanů)
IV.

Jiné náklady

CELKEM

54 800,00 Kč
100 %

47 800,00 Kč
87,2 %

Úprava okolí kostela v Košticích (získáno 96 598 Kč od firmy T- mobile prostřednictvím
Nadace VIA, fond pro zaměstnance)

NÁKLADY

Celkem Kč

T-Mobile Kč

0,-

0,-

35 000,-

21 000,-

Stavební práce (oprava zídky)

67 000,-

67 598,-

Kulturní program (Noc kostelů)

8 000,-

8 000,-

0,-

0,-

I. Osobní náklady
---II. Materiálové náklady
Nová zeleň
III. Nákup služeb

IV. Jiné náklady

CELKEM

112 000,- Kč

96 598,- Kč

100 %

86,2 %

Statické zajištění vnitřních zdí kostela v Košticích (ČEZ – zažádáno o 350 000 Kč)
Výměna nosného trámu u objektu kostela v Košticích (ÚK – zažádáno o 280 000 Kč)

7. Ekonomické údaje (k 31.1. 2012)
Účet: 186 595,- Kč
Pokladna: 832,- Kč
Výnosy (příjmy):
14 000,Co nás baví (akce spolufinancované firmou Provident)
13 335,vstupné (ples, muzeum, dušičky…)
649 891,dotace – z toho: Purkyňova nadace
50 000,ÚK – statické zajištění kostela 2. etapa 300 000,Obec Koštice (spoluúčast opavy kostela) 200 000,Nadace VIA (firma T-Mobile)
65 000,- (záloha na zídku)
Ústecká komun. Nadace (firma T-mobile) 31 800,- (záloha na Letnice)
3 091,zůstatek z r. 2011
118,úroky
členské příspěvky
950,6 488,Thing Big (věcný dar: míče + baslet. koš)
684 782,celkem

Náklady (výdaje):
464 530,oprava statiky kostela – 2.etapa
58 865,materiál – z toho: 49 094,- muzeum
22 642,služby – z toho: 20 051,- muzeum
1 404,poplatky
-50 000,zúčt. Vesnické minimuzeum 2011
497 441,96 800,náklady př. obd. (projekty Letnice, Úprava okolí kostela – zídka + zeleň)

684 782
- 594 241
90 541
187 041

62 000,-

rozdíl
s náklady př. obd.
běžně

věcný majetek:4x dospělý kroj, 2x dětský kroj, lino a drobný materiál v muzeu

Daňové přiznání občanského sdružení VOŽEKOVO za rok 2012 (tedy od ledna do prosince) bude
podáno do konce března 2012.
Finanční uzávěrku zpracovala Irena Hellerová.
Výroční zprávu sestavila Mgr. Anna Skalská.
Tato výroční zpráva je pro běžné prezenční a informační účely distribuována bez kompletní roční účetní
závěrky. Kompletní verze této výroční zprávy včetně zmiňované přílohy je uložena v sídle občanského
sdružení Koštice 26.
Výroční zpráva včetně účetní závěrky byla schválena shromážděním členů dne 14. března 2012.

