Koštický zpravodaj č.6

KO Š TI CKÝ

ZP RA V O D AJ

pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – červen 2010
Vážení občané!
Máme za sebou významnou akci, která propagovala naše obce v dalekém – širokém okolí.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na zajištění akce podíleli. Podle množství
pozitivních ohlasů návštěvníci vnímali naše obce jako rozvíjející se, prostředí i atmosféra se
jim moc líbila. Takže ještě jednou děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci!

Společenská kronika
V měsíci červnu významné životní jubileum oslavují:
pan Vladislav Duben – 60 let
pan Josef Mrňák – 78 let
pan Zdeněk Havelka – 60 let
pan Václav Dobíhal – 60 let
Blahopřejeme!
V měsíci červnu se manželům Plačkovým narodil syn Adámek a manželům Olivierovým
dcera Madlenka.
Blahopřejeme!

Setkání občanů 2010
V sobotu 12. června se uskutečnilo v našich obcích Setkání rodáků 2010. Sjelo se velké
množství bývalým občanů, kamarádů, známých. Akci provázel bohatý program, který vyvrcholil
večerním ohňostrojem. Velký zájem byl o exkurze do školy, mlýna i palírny, s mimořádným
zájmem se setkaly výstavy historických fotografií, kronik a ostatních dokumentů. Některá setkání
byla dojemná, třeba když se vzpomínalo na školu ve Vojničkách, nebo když návštěvníci poznali na
fotografiích své blízké či kamarády, kteří už nejsou mezi námi.
Velký ohlas vzbudil příjezd významného koštického rodáka Karla Orta. V dobových kostýmech
rodinu Ortovu představili naši ochotníci pan Kubeš, pan Burdych a slečna Vinšová. S významem
Karla Orta nás seznámil pan Glanc z libochovického Spolku K.Orta. Celý den se z koštického
mlýna vysílalo na počest K. Orta do světa – a o spojení mezi vysílačkáři byl velký zájem!
Součástí Setkání občanů 2010 bylo hlasování o symbolech obce, které navrhnul pan Kasík –
známý heraldik. Občané i návštěvníci mohli hlasovat o předložených šesti návrzích a vybírat vždy
ze tří variant návrhu vlajky. Pokud jste neměli čas a nestihli jste vyjádřit svůj názor, můžete tak
učinit do středy v budově Obecního úřadu v Košticích. Návrh, který získá nejvíce hlasů, bude ve
středu večer projednán na zasedání zastupitelstva.

Téměř vše se povedlo, přálo nám i počasí (kromě večerní zábavy), lidé odjížděli spokojeni.
Jsme rádi, že akce měla mimořádný ohlas také v regionálním tisku. Těšíme se na další setkání
(za pět, nebo deset let?)
Akce byla součástí projektu Setkání občanů 2010 spolufinancovaného Poštovní spořitelnou
prostřednictvím Nadace Via, za což oběma organizacím děkujeme

Nepřehlédněte
·
Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 23. června 2010 od 19 hodin
v budově OÚ.
·
Účastníci sjíždění řeky Ohře odjíždějí příští týden v pátek, přejme jim hezké počasí
a hodně zážitků!
·
Členové SDH Koštice (p. Klégr, p. Štekrt a p.K. Pfeifar) formou dobrovolné práce
zrekonstruo -vali hasičskou kolnuv Želevicích, za což jim děkujeme.
·
Obec Koštice zrekonstruovala také hasičárnu ve Vojnicích, za kterou jsou nyní
umístěny kontejnery na tříděný odpad.
·
Při pouťovém fotbalovém utkání se muži a dorostenci rozhodli, že zkusí obnovit
fotbalový oddíl mužů a TJ Sokol Koštice přihlásili do dalšího ročníku fotbalové
soutěže. Přejeme jim hodně štěstí.
·
Pokud máte doma dítě (může to být klidně i děvče), které by rádo hrálo fotbal,
fotbalový oddíl minikopané ho s radostí uvítá. Počet dětí se neustále snižuje, a tak je
potřeba každá „noha“ :)!
·
Koštičtí ochotníci sehráli další dvě představení (Třebívlice a Libochovice) a mají další
zakázky – tentokrát vystoupení na Olympiádě Mikroregionu Perucko v Blšanech u Loun
a při dožínkách na Peruci.
·
Pokud máte zájem o brožury a DVD vydané u příležitosti Setkání rodáků 2010,
můžete si je zakoupit na OÚ v Košticích (cena 100 Kč)
·
Na webových stránkách obce (www.mesta.obce.cz/kostice) se objevil zajímavý
článek od pana Štýbra, týkající se přírody v tuto dobu.
·
V uplynulých dnech nás navštívila desetičlenná komise hodnotící naše obce,
s výsledky vás seznámíme po jejich zveřejnění.
·
Na začátku června byla provedena prověrka hospodaření v ZŠ a MŠ Koštice. Stejně
jako u auditu hospodaření obce nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Tradiční pouť ve Vojničkách
Jak už jsme Vás informovali, získalo neformální sdružení mladých Nová cesta Vojniček
finanční podporu svého projektu zaměřeného na vybudování altánu v parku ve Vojničkách a na
obnovení Tradiční pouti. Na altánu se intenzívně pracovalo – nejvíce pomohli pan Sunkovský,
všichni muži Růdlovi, několik hodin odpracovali pan Dvořák a pan Jirotka. O zázemí se staraly
paní Sunkovská, paní H. Peterková a paní Růdlová. Moc všem děkujeme, bez vaší pomoci by
altán nestál!
Nyní zbývá ještě dokončit podlahu v altánu, upravit okolí a altán natřít. Prosíme dobrovolníky –
pracovníky, aby se spojili s panem Sunkovským.
Tento rok je to 50 let od okamžiku, kdy se poprvé ve Vojničkách uskutečnila Tradiční pouť
(informaci jsme získali z kronikářských záznamů). Letošní obnovená Tradiční pouť se uskuteční
v sobotu 10. července 2010, pro návštěvníky je připravován bohatý program (Kouzelný park pro

děti, vystoupení klauna Kristyána, ohnivá show doplněná malým, ale bohatým ohňostrojem).
Připravuje se také soutěž, která tu ještě nebyla! Ochutnávka (poznávačka) piva!
Občerstvení a organizaci akce vedle sdružení mladých pomáhají zajistit členové
Mysliveckého sdružení Žejdlička. Podrobnosti najdete na plakátech před akcí. Srdečně Vás i Vaše
děti zveme!
Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce: www.mesta.obce.cz/kostice

