
Výroční zpráva za rok 2010 

 Vážení přátelé, 

 Předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení VOŽEKOVO sdružení 
za rok 2010. 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. ledna 2011 

  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 kulturního dědictví v Košticích a přilehlých obcí,  

         ochrana okolní přírody, cest, krajiny a kulturních hodnot Koštic a přilehlých obcí, 

         ochrana životního prostředí,                                                                                                                 

pořádání kulturních, společenských, 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.: 724 

281878 

   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 

    6. Kalendář akcí v roce 2010, účast v projektech 

V roce 2010 (srpen – září) se uskutečnily tyto akce a aktivity:  

Srpen 

 - vznik sdružení 

 Září  

– Den otevřených dveří v koštickém kostele                            V neděli odpoledne si mohli 
zájemci prohlédnout prostory zatím uzavřeného kostela v Košticích. Vstupné bylo 
dobrovolné a bude využito na zaplacení projektové dokumentace statika. Kostel pečlivě 
uklidily a nádherně vyzdobily členky občanského sdružení VOŽEKOVO sdružení paní Irena 
Hellerová a paní Hana Pášová.  
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- Sepsání žádostí o finanční podporu firmy T- mobil a jejich podání u Komunit. nadace 
Euroreg. Labe 

         Bylinková zahrádka – oprava plotu u školy v Košticích a vybudování bylinkové zahrádky, o 
kterou se budou starat děti 

         Kouzelný dvorek – nákup a instalace noýché prvků sportovního charakteru na školním 
dvorku 

         Rybník ve Vojničkách – oprava přítoku a odtoku rybníka ve Vojničkách, zarybnění, úprava 
zeleně 

Tento projekt získal finanční podporu ve výši 42 000,-. Celkové náklady projektu jsou 
stanoveny na 54 000,- Kč. Na projektu se finančně spolupodílí obec Koštice. 

 Říjen  

– Charitativní sbírka ošacení, hraček a domácích potřeb 

Všechny shromážděné věci byly předány Diakonii Broumov. 

 Listopad  

– Dušičková slavnost 

V předvečer Svátku zesnulých se v Košticích uskutečnila vzpomínková Dušičková slavnost. 
Nejprve se navečer konal koncert duchovní hudby, na kterém účinkovala paní Kateřina 
Štolová se svými přáteli. Po hudebním vystoupení šel lampionový průvod ulicemi obce k 
Pomníku padlým, potom k lávce přes Ohři, kde došlo k pouštění vodních lampionů po 
hladině Ohře.  

 
- Den listového těsta 
Sešli jsme se nad ochutnávkami z listového těsta a zároveň jsme připravili balíčky pro 
Mikulášskou nadílku.  

 Prosinec – spolupodíleli jsme se na Mikulášské nadílce, všech adventních nedělích a 
Společném zpívání koled ve vojnické kapli.  

  - Advetní trhy - vrchol naší podzimní činnosti (v době 3. Adventní neděle). Připravili jsme 
výstavu České Vánoce, jejíž součástí byla také výstava betlémů (také perníkový, vytvořený 
5 místními ženami) a výtvarné dílny pro děti i dospělé: malování ozdob na vánoční 
stromek, malé adventní aranžování a zdobení perníčků.   

                                      

O své činnosti pravidelně informujeme v tisku - Hlas, Press, Lounský a žatecký deník, MF 
Dnes,          ČT24 – Digináves apod. 



7. Ekonomické údaje 

    Příjmy: 

Dobrovolné vstupné Den otevřených dveří v kostele                             4 500,- 

Dobrovolné vstupné výstava České Vánoce                                             1 850,- 

Nadace T mobile (projekt Rybník ve Vojničkách)                                   42 000,- 

Úroky                                                                                                                       7,- 

Celkem                                                                                                          48 357,- 

  Výdaje: 

Poštovné, poplatky                                                                                              898,- 

Celkem                                                                                                                   898,-    

  Předpokládané výdaje pro rok 2011 
Projekt Rybník ve Vojničkách                                                          54 000,- (spolufinancování 
Obec Koštice) 

Statické zajištění kostela I. etapa                               800 000,- (Havarijní program MK ČR + 
ÚK)      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                                                                                                854 000,- 

    Daňové přiznání občanského sdružení VOŽEKOVO za rok 2010 (tedy od září do 
prosince)se podá  

v únoru 2011. 

 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 12. ledna 
2011. 

 


