Koštický zpravodaj č.6/2013

Vážení občané!
Uplynulé dny byly mimořádně náročné. Přestože se našim obcím katastrofické záplavy vyhnuly,
asi není mezi námi nikdo, kdo by nevnímal zprávy o povodních v klidu.
V sobotu odvezli hasiči SDH Koštice a starosta obce pomoc ze společné vyhlášené sbírky do
vyplavených obcí Lounky a Křešice. Moc nás překvapilo, kolik lidí přineslo věci na obecní úřad.
Nenapadlo nás, že se toho tolik sejde, myslela jsme, že jsou lidé otrávení, znechucení, ubití dobou
a politikou, že každý myslí hlavně na sebe. Ale NENÍ to pravda! Ještě stále jsme ochotní pomáhat,
soucítit, a když jde do tuhého, sjednotíme se!!!! A to je sakra dobrá zpráva. Moc všem
děkujeme!!!!!
Společenská kronika
V měsíci červnu významné životní jubileum oslavují:
pan Jan Rokoš – 65 let
pan Josef Mrňák – 81 let
pan Antonín Karfík – 77 let
pan Ivan Vodák – 65 let
Blahopřejeme!
______________________________________________
Noc kostelů
Již potřetí koštické Vožekovo sdružení otevřelo dveře kostela sv. Antonína Paduánského,
aby ukázalo všem pokroky v opravách koštické dominanty - po dokončení zajištění vnější statiky
se letos upravuje prostranství okolo kostela včetně opravy zídky a výsadby jablůněk jako
tradičních českých stromů. Stalo se tak v rámci projektu Úprava okolí kostela v Košticích
financovaného firmou T-mobile prostřednictvím Nadace VIA.
Součástí celostátní akce Noc kostelů 2013 byl koncert souboru Karmína z Prahy. Soubor
Karmína se zabývá interpretací starých českých lidových písní a gotické, renesanční a barokní
hudby, světské i duchovní. Použití nejrůznějších replik historických hudebních nástrojů dodává
přednesu autentický a barevně zajímavý zvuk. Některé podle dochovaných dokumentů vyráběl
umělecký vedoucí Miroslav Sekáč sám či s pomocí některých členů souboru, jiné si Karmína
přivezla ze svých cest po světě. S těmito nástroji skupina seznámila posluchače, byl to např.
trumšajt, české křídlo, imbálek, loutna, vozembouch, krumhorn, chalumeau, renasanční dudy a
další vesměs neznámé staré nástroje.
Od roku 2002 soubor Karmína vystoupil na stovkách veřejných a školních koncertů v ČR a na
dalších desítkách koncertů v zahraničí. Znají jej diváci v Německu, Francii, Belgii, Itálii, Španělsku,
Rakousku, Chorvatsku, Polsku, ale také v Jihoafrické republice, Namibii, Kanadě, USA a
Japonsku. Soubor připravuje vzdělávací koncerty pro mládež i pořady pro seniory.
V Košticích vystoupila Karmína s cyklem Život v písni, což je soubor jednak středověkých písní
a tanců, jednak barokní lidová hudba. Nevšední zážitek nadchnul všechny přítomné, všichni
naslouchali s velkým zaujetím, dokonce i malé děti vydržely celý koncert sledovat bez vyrušování.
O přestávce vystoupily koštické děti, tradičně pod vedením paní učitelky Šubrtové zazpívaly a
zapískaly na zobcovou flétnu. Přítomní rodiče s dojetím a zájmem pozorovali první veřejné kroky
svých ratolestí.
(Irena Hellerová)
Den dětí

Tentokrát byly oslavy dětí provázeny samými problémy. Nejprve se musely oslavy o týden
odsunout, protože 1. června byly děti z koštické ZŠ a MŠ na ozdravném pobytu (ale stejně navíc
strašně lilo). Podle plánu měl být dětský den tedy v sobotu 8. 6. 2013, tematicky vše ve znamení
cirkusu. Měli jsme kromě klasických soutěží na ostrově domluveného klauna. Jenže! Přišly
povodně – ostrov je zalitý vodou, klaun volal, že nemůže (plave - bydlí kdesi pod Prahou), hledali
jsme jinou alternativu a našli Olympiádu Asterixe a Oberixe.Jenže ti mohli pouze v neděli a ještě
ke všemu někteří z organizátorů ten den hráli divadlo v Libochovicích. Výsledkem bylo divadelní
představení bez soutěží (ty budou zase příště). Nakonec ani hasiči nemohli vystříkat pěnu,
protože začalo pršet. To byl ale dětský den!
Koštická pouť aneb Letnice 2013 - program
sobota 15.6.
9 – 15 hod
fotbalový turnaj „staré gardy“
10.00
komentovaná prohlídka opravených prostor bývalé Policie (bez místností
výstavy)
10.30
komentovaná prohlídka minimuzea Vesnická světnice
14.00
oslava Letnic – průvod od želevické hospůdky do Koštic, cestou několik
zastavení
s malým programem:
o u křížku – společný zpěv lidových písní
o u přívozu – mažoretky (kruh)
o kostel – výstava ZŠ a MŠ
o u mlýna – společný zpěv lidových písní
15.15
odhalení sochy Letnice – Život (u lávky na ostrov) za přítomnosti známého
herce pana
Jana Přeučila a autora dřevěné sochy řezbáře pana Jana Švadlenky.
16.00
vystoupení malých mažoretek (fotbalové hřiště)
16.00 – 17.00
program pro děti (divadlo pana Přeučila a paní Hruškové)
17.00
vystoupení malých zumbiček
17.05
stříkání pěny (hasiči SDH Koštice)
17.10
Střílení ku ptáku – návrat ke starodávné pohanské tradici, střílí se kuší na
dřev. ptáka
19.00
divadelní představení S tvojí dcerou ne (sál KD Koštice)
21.00
taneční zábava (fotbalové hřiště)
V sobotu odpoledne jezdí v našich obcích výletní vláček – podle jízdního řádu (viz dole).
neděle 16.6.
13.00
fotbalový zápas Koštice – Dobročka (kdo přijde, ten hraje J!)
14.00 – 17.00
svatební výstava – muzeum + nově opravené prostory
·
14.00
slavnostní zahájení
·
14.15 – 15.30 tvorba svatebních účesů + svatebních kytic + prohlídka výstavy
·
15.30
módní přehlídka (místnosti výstavy + prostor před KD)
·
15.45
ochutnávka svatebního občerstvení + dražba svatebních kytic
16.00
v průběhu výstavy možnost prohlídky nově upravených prostor
Jízdní řád výletního vláčku:
Čas

Odkud

Kam

Upozornění

13.45

Koštice – KD

Želevice

pouze pro účastníky průvodu Letnic, zastávka u přívozu

14.00

Želevice

Koštice

14.15

Koštice – zast.

Vojničky

14.30

Vojničky

Vojnice

jede prázdný, určeno pouze pro svoz občanů z Vojniček a Vojnic

14.45

Vojnice

Koštice

v Košticích u autobusové zastávky

15.00

Koštice

Želevice

15.15

Želevice

Koštice

15.30

Koštice

Vojnice

15.45

Vojnice

Vojničky

16.00

Vojničky

Vojnice

16.15

Vojnice

Koštice

16.30

Koštice

Želevice

16.45

Želevice

Koštice

17:00

Koštice

Vojnice

17.15

Vojnice

Vojničky

17.30

Vojničky

Vojnice

17.45

Vojnice

Koštice

18.00

Koštice

Želevice

18.15

Želevice

Koštice

18.30

Koštice

Vojnice

přednost v odvozu mají občané Vojnic a Vojniček

18.45

Vojnice

Vojničky

výletní vláček zde končí, nevrací se do Koštic

Během víkendu pouťové atrakce (kolotoče). Občerstvení připraveno J!
Akce je spolufinancována firmou T-mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace.
Srdečně Vás zveme!

