Koštický zpravodaj
(pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice)
7. číslo

11. července 2008

Vážení občané!
V minulém čísle řádil šotek, který napsal do společenské kroniky, že červnoví oslavenci slaví své
narozeniny v únoru. Moc se za tuto chybu omlouváme a pevně věříme, že si své narozeninové oslavy
patřičně užili.
Pokud máte dovolenou, hezky si ji užijte, odpočiňte si, načerpejte nové síly. Jestliže chodíte do
práce, zpestřete si odpoledne výletem do okolí. Třeba na zámeček v Pátku, do muzea zemědělství na
Peruci nebo třeba do muzea českého granátu do Třebenic. Čas prázdnin je časem výletů. I my Vám
chceme dnes zajímavý výlet nabídnout. Přejeme Vám hezké dny.

Společenská kronika
V měsíci červenci oslavuje: paní Patricia Potiska – 60 let

Blahopřejeme!

Nepřehlédněte…








Paní knihovnici Štýbrové se podařilo získat grant v celkové výši 42 000 korun na nové vybavení
knihovny ( počítač, tiskárna, softwarový program, čtečka knižních kódů). Navštivte knihovnu a
uvidíte na vlastní oči J!
Podařilo se nám získat všechno potřebné k odevzdání žádosti o finanční podporu ve výši 10
milionů korun. Projekt postoupil do dalšího kola, tedy vyhověl všem formálním náležitostem –
největší zásluhu na tom mají starosta obce pan Vlasák a místostarosta obce pan Jaroš. Uvidíme,
zda se na naši obec usměje štěstí a budeme moci významnou měrou zvelebit obec.
Mladí hasiči obsadili na krajském kole soutěže Plamen krásné 4. místo. Je to veliký úspěch,
blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci obce.
V sobotu zahajuje svoji činnost letní klub volejbalu. V 10 hodin se upravuje hřiště na ostrově,
navečer probíhá první společný trénink. Vítán je každý, kdo si chce zahrát.
Moc Vás prosíme, nevenčete své pejsky na ostrově v prostorách dětského hřiště! Maminky si
stěžují na výkaly, které se objevují v místech, kam si chodí malé děti hrát.
( Nebo mějte v kapse pytlík a po svém miláčkovi ukliďte J!)

Spojení na nás:
email: a.skalska@seznam.cz
tel.: 777 842882, 415 674996
Kontakty na obecní úřad:

ou-kostice@cmail.cz
tel.: 602 680 130, 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce:
www.mesta.obce.cz/kostice

Přehled akcí v nejbližší době
Nabízíme Vám stručný přehled aktivit, které pro Vás připravujeme. Bližší informace se vždy dozvíte těsně před akcí. Jen u
celodenního výletu prosíme, aby se zájemci přihlásili do konce července. Je pro nás důležité, abychom věděli, jak velký bude
zájem.
Přehled akcí:
Výlet do neznáma ( červenec) – pro děti i dospělé
Stezka odvahy ( 2. polovina srpna) – pro děti
Kuličkyáda ( 9. srpna) - pro děti, dospělé a rodinné týmy
Hejbni kolem – hejbni kostrou ( 16. srpna) – soutěžní přehlídka pro všechny věkové kategorie. Účastníci jedou na čemkoliv, co
má kola ( na různých odstrkovadlech, šlapacích autech, koloběžkách, vozících…nejde o výkon, jde o legraci. Medaile už jsou
připravené J!)
Výlet do Babiččina údolí ( 23. srpna) – pro děti i dospělé, cena za dopravu 200 Kč za osobu. V plánu je návštěva Ratibořic, školy
B. Němcové v České Skalici, zámek ( Opočno, nebo Náchod) a nějaká pevnost ( pravděpodobně Hanička). Cestou zpět bychom
se mohli zastavit na večeři v Dětenicích – ve středověké krčmě. Tato akce je organizačně poměrně náročná, proto potřebujeme,
aby se zájemci přihlásili do konce července na OÚ.
Rybářské závody ve Vojnicích ( 4. září) – pro děti a rodiče, kteří vytvářejí potřebné zázemí – navazují háčky, rozmotávají vlasec,
ošetřují poranění, mohutně povzbuzují …a potají chytají místo svých dětí J!
Noční pochod na Házmburk ( 27. září) – pro děti, dospělé i celé rodiny ( minulý rok to byla určitě jedna z nejhezčích akcí,
neustále se ptáte na termín, ale my připomínáme, že se zatím jedná o předběžný termín – může se ještě trošku posunout
s ohledem na ostatní obce okolo Házmburku, protože bychom chtěli, aby se letos šlo z různých obcí ( Lkáň, Libochovice, Dubany,
Křesín… a pod Házmburkem bychom se setkali a zase zhlédli malý kulturní program).
Ještě jednou upozorňujeme, že termíny jsou orientační, mohou se tedy ještě měnit. Pouze výlet do Babiččina údolí je stanoven.

Nákup pro občany
Vzhledem k tomu, že se neozval žádný zájemce o pronájem obchodu ve Vojničkách, rozhodli jsme se zajistit nákup potravin podle
návrhu občanů na společném setkání ve Vojničkách. Na zkoušku zatím budeme zajišťovat dva dny v týdnu ( podle domluvy se
zájemci) a uvidíme, jak se tento systém osvědčí. Zájemci z obce Vojničky se přihlásí do 16. července u pana Dvořáka, zájemci
z ostatních obcí mohou kontaktovat pracovníky OÚ ( také do 16.7.). Upřednostňováni budou občané vyššího věku, se zdravotními
problémy či občané osamocení. Služba bude zajišťována podle napsaného seznamu zboží do připravených tašek.
I nadále nabízíme levně pronájem obchodu ve Vojničkách.

Olympiáda mikroregionu a Koštická pouť
Celá tato akce se setkala s nebývalým ohlasem, a to nejen mezi občany Koštic, ale velký ohlas měla i u
návštěvníků obce.
Nakonec sice nesoutěžily všechny obce mikroregionu Perucko, ale všichni účastníci chválili organizaci a
celkové zajištění akce
( představení historického šermu se moc líbilo). Vydržela nejen dobrá nálada, ale i počasí. Soutěžící
podávali úžasné výkony, někteří padali vyčerpáním v cíli, někteří i na trati, závodník Slavětína dokonce

podlehl zoufalství a vzdal jednu soutěž - zatímco přihlížející brečeli smíchy. A jako třešnička na dortu byla
skutečnost, že naše mužstvo vyhrálo!
Takže děkujeme všem našim soutěžícím… Soutěžila mužstva obcí Blšany, Černčice, Koštice, Orasice,
Slavětín, Veltěže a spojené Koštice s Libercem.
Na druhém místě
skončily Blšany u Loun a za nimi v těsném závěsu Orasice.
( Nástup mužstev a předávání cen za 1. místo)

( Plnění jednoho soutěžního úkolu…)

Také nedělní pouť se vydařila. Připravený program byl zcela uskutečněn, pršet začalo až pozdě
odpoledne. Mohli jsme tedy vidět nejen fotbalový turnaj žáků a přátelské utkání koštických mužů s FK
Křesín, ale také skákací hrad, historická řemesla ( tkaní plátna, potisknutí látky síťotiskem….), pohádku,
zájemci si mohli vyzkoušet žonglování…
Velký zájem byl také o exkurze do mlýna a palírny
( majitelům ještě jednou
děkujeme za možnost návštěvy).
( Naši mladí fotbalisté…kdyby jich bylo tolik i na zápasy okresního přeboru J!)

No a mašinka? O tu byl ohromný zájem. Dokonce tak velký, že někteří občané se ani nesvezli.
Po tomto náročném víkendu jste nás kontaktovali a vyjadřovali jste nám svoji spokojenost s celou akcí.
Dovolte, abychom i my vyjádřili poděkování za to, že jste přišli, že jste povzbuzovali naše mužstvo a že se
celá akce tím více vydařila.
Na webových stránkách najdete v průběhu příštího týdne další fotografie a také odkaz na zajímavý
článek z Peruckého zpravodaje.
( Připravený výletní vláček)

( Ochutnávka v palírně)

Zodpovídá: Jaroslav Vlasák
Vytvořeno / změněno: 18.7.2008 / 18.7.2008

( Návštěvníci mlýna s kozou…)

