Koštický zpravodaj č.7/2011

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – červenec 2011
Vážení občané!
V letošním roce jsme se opět přihlásili do soutěže Vesnice roku 2011. Hodnotící komise
navštívila naše obce ve druhé polovině června – a opět jsme uspěli! Tentokrát naše obce
získaly „Bílou stuhu“, která se uděluje jako ocenění za práci s dětmi a mládeží. Koštice
reprezentovaly v této soutěži lounský okres jako jediná obec! Velmi ceněna byla také naše
kronika, ale protože se nemůže udělit opakovaně stejné ocenění, tentokrát putovala tato
cena jinam. Děkujeme všem, kdo se podílejí na práci s dětmi a mládeží, a také všem, kdo
nám pomohli připravit prezentaci našich obcí pro hodnotící komisi.

Společenská kronika
V měsíci červenci významné životní jubileum oslavují:
paní Zdeňka Dobíhalová – 60 let
Blahopřejeme!
Rodičům Patriku Stahlovi a Sabině Hrdlíkové se narodila dcera Viktorie
Stahlová.
Blahopřejeme!

Pouť v Košticích
Pouťové oslavy v Košticích proběhly ve dnech 18. - 19. června 2011, protože kostel v Košticích je
zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému. Sobotní odpoledne zahájil starota obce Jaroslav Vlasák,
který přivítal přítomné, uvedl malé koštické mažoretky a poděkoval a odměnil koštické děti (Jirka
Beránek a bratři Filip a Jakub Podolákovi), které svým dobrým skutkem pomohly ostatním. Tím
začal bohatý program, během kterého si přišly na své všechny generace - téměř dvě hodiny bavili
přítomné kouzelník a jeho host - zpěvačka Miluška Voborníková, děti tvořily ve výtvarné dílně a
zvídaví přítomní si mohli v mobilním muzeu vyzkoušet jízdu na historických kolech či jiných
vozítkách. Od 18 hodin začalo další komediální představení místních ochotníků Lucerna aneb Boj
o lípu, večer se rozpoudila taneční zábava s místní kapelou Paťáci (v roli zpěváka a bubeníka
překvapil výborný Tomáš Hauptvogl).
Neděle byla zasvěcena sportování - dopoledne si zasoutěžili otcové s dětmi v rámci oslavy Dne
otců, pak už se hrál fotbal - žáci si zahráli poslední zápas sezony, následoval mírně nerovný boj
žen proti mužům - dvojnásobek žen nakonec zcela přesvědčivě vyhrál nad muži, i když ženy
občas využily svých zbraní a nedržely se příliš pravidel. U diváků však sklidily velký aplaus.
Nakonec si zahráli místní muži, tentokrát už podle pravidel. Celou pouť samozřejmě provázely
kolotoče a další atrakce, nechyběla dobrá nálada a dokonce i počasí se nad námi smilovalo zřejmě se za nás přimluvil i svatý Antonín.

Sjíždění Sázavy
Víkend po pouti se zájemci
o dobrodružství vydali sjíždět další českou řeku – tentokrát Sázavu. Předpověď počasí nebyla
příliš příznivá, ale nakonec se nejhorší předpovědi nenaplnily a 45 účastníků prožilo víkend nabitý
zážitky! První den byl klidný, voda tekla pomalu a pátečním večerem posilnění vodáci
z Koštic spluli trasu Čerčany – Týnec bez problémů. Horší to bylo druhý den, kdy byla řeka
daleko těžší, peřeje a jezy hrozily každým okamžikem! Trasa Týnec – Pikovice byla nádhera,
zážitek! Už se těšíme na příští rok… Kdo jel, ten nelitoval!
Tradiční pouť ve Vojničkách
Již potřetí se konala obnovená Tradiční pouť ve Vojničkách. Od 16 hodin připravený program
vyvrcholil večerní taneční zábavou a nočním miniohňostrojem. Počasí nakonec také vydrželo, a
tak se návštěvníci mohli opravdu pobavit. Pouť ve Vojničkách se stala již stálou částí aktivit obce i letos se zúčastnil akce velký počet místních občanů, ale i občanů z Vojnic, Koštic a dalších
vesnic v okolí. Děkujeme také všem místním, kteří přišli pomoci připravit vše na pouť (navozit židle
a lavice, postavit stany…) a také po akci pomohli uklidit.
Nepřehlédněte
·
V posledních týdnech se objevují neustálé poruchy veřejného osvětlení
v Košticích, dlouho se nemohlo přijít na to, kde je chyba. Ale nakonec se zjistilo, že
se kdosi „hrabal“ v rozvodech, přepojil fáze a rozhodil obvody, čímž vznikalo přehřátí
pojistek a vypadávání světel. Onomu chytrému neznámému mohou občané Koštic
„poděkovat“ za temné noci! V žádném případě NIKDO nesmí do elektr. zařízení
zasahovat !!! Kromě problémů s osvětlením, může dojít také k nebezpečnému úrazu!
·
13. srpna 2011 nabízíme výlet do Plzně. Navštívíme ZOO a DinoPark, zajištěna bude
také exkurze do pivovaru. Cena dopravy 200 Kč za osobu, ostatní dle vstupného. Zájemci
se přihlásí do 28. 7. u paní Zelinkové.
·
Společným hlasováním v soutěži firmy Stair Wheelchair a.s. se podařilo získat nový
vozík pro Honzu Horu. Všem hlasujícím děkujeme!
·
V současné době probíhá rekonstrukce budovy školy v Košticích, připravuje se
vybudování dětského hřiště a rekonstrukce silnice U Mlýna (vše spolufinancováno
z různých dotací).
·
Zájemci o kominické služby se přihlásí do 15. srpna 2011 na obci – návštěva kominíka
je předběžně domluvena na září – přesný termín bude včas zveřejněn.
·
Oznamujeme, že i nadále platí přísný zákaz lovu ryb na rybníku ve Vojničkách. Rybník
jsme sice zarybnili, ale je potřeba nechat ryby aklimatizovat, vyrůst…teprve v příštím roce
se bude moci na rybníku začít chytat. (Rybník je navíc soukromý majetek!)
Karfíkův Dvůr
Rodinná farma Karfíkův Dvůr v Košticích již dvanáctou sezonu provozuje pěstitelskou pálenici,
kde si každý pěstitel může nechat vyrobit svůj jedinečný pravý destilát z vlastního ovoce. Ovoce
může do Koštic dovézt jak v čerstvém stavu, tak i v podobě kvasu připraveného k destilaci a asi za
sedm týdnů si vyzvednout hotový destilát.
V areálu je i prodejna, kde si můžete zakoupit různé druhy destilátů v různých druzích lahví od
klasických až po dárkové láhve z ručně foukaného skla. Na této farmě můžete též zakoupit
Koštickou medovinu a ovocné mošty.
V letošním roce zde zprovoznili půjčovnu lodí a jízdních kol včetně kompletní turistické výbavy.
Můžete si zapůjčit i tzv. tandem - t.j. kolo pro dvě osoby (též v kompletní turistické výbavě). K
zapůjčení mají i dětské vozíky za kolo a dětské cyklosedačky.
Od března zde také funguje rehabilitační ambulance s regeneračními, rekondičními a
masérskými službami včetně infrasauny a vířivé koupele.

Bližší informace naleznete na www.karfikuvdvur.webz.cz, nebo na tel. 604 273
035 begin_of_the_skype_highlighting.
Přehled akcí v průběhu prázdnin (časové údaje budou upřesněny před akcí)
6. srpna – Olympiáda Mikroregionu Perucko ve Veltěžích
13. srpna – výlet do Plzně
14. srpna – kuličkyáda
20. srpna – rybářské závody Vojnice + zábava
27. srpna – vodní bitva + stezka odvahy

Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce: www.mesta.obce.cz/kostice

