Koštický zpravodaj č. 10/2011

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – říjen 2011
Vážení občané!
Máte před sebou říjnové číslo Koštického zpravodaje. Hodnotíme akce, které se již uskutečnily,
upozorňujeme na akce připravované. Vrcholí investiční akce tohoto roku, připravujeme závěrečné
zprávy a zároveň žádáme o finanční podporu na akce další…věřme, že něco z toho vyjde.
Společenská kronika
V měsíci říjnu významné životní jubileum oslavuje:
pan Miroslav Kraus – 83 let
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech se narodil manželům Martině a Miloslavu Stokláskovým syn Milan a paní
Miloslavě Pfaiferové a panu Františku Fiedlerovi dcera Anna. Přejeme hodně celoživotní radosti z
potomků!
Blahopřejeme!
Svatováclavské posvícení v Želevicích
V sobotu 1. 10. 2011 se v Želevicích uskutečnil další ročník obnoveného Svatováclavského
posvícení. Program byl bohatý – vedle ochutnávky zabíjačkových pochoutek hrála k poslechu
country kapela Parťáci, nejmenší děti sehrály tři pohádky a večer následovala taneční zábava.
Počasí bylo nádherné, takže se celé odpoledne mimořádně povedlo. Jen pro zajímavost, bylo
prodáno 400 kusů jiternic a jelit, 150 porcí zabíjačkového guláše, 12 kusů tlačenky a 200 řízků.
Všem návštěvníkům moc chutnalo.
Akci zajišťovalo 12 dobrovolníků, kterým za jejich náročnou dvoudenní práci moc děkujeme!
Noční pochod pod Házmburk
Již 5. ročník Nočního pochodu pod Házmburk se letos konal v pátek 7. října. Vzhledem k počasí
se účastníci akce přesunuli auty do Křesína a dále šli pěšky po staré silnici. V průběhu nočního
výletu nepršelo, začalo zase až po půlnoci, kdy už byla většina účastníků doma. Na parkovišti pod
hradem jsme se sešli s občany z obce Klapý a ze Slatiny. Poprvé se tak objevili na akci lidé z
jiných obcí okolo Házmburku. Ve 22 hodin začalo představení skupiny historického šermu Lepus z
Libochovic (také při 1. ročníku tato uznávaná skupina vystupovala). Pochodu se aktivně účastnilo
62 lidí, na představení se sešlo přes 100 diváků. Takže zase za rok !
Setkání důchodců
Letošní setkání důchodců obohatily svým vystoupením děti ze ZŠ a MŠ Koštice a také malé
mažoretky Berušky. Všechna vystoupení se moc líbila a byla oceněna velkým potleskem. Starosta
obce pan Vlasák přivítal také nejstarší občanku obce žijící v Košticích paní Emílii Nápravníkovou.
No a potom už začala hrát hudba a následovala volná zábava plná tance, zpěvu a smíchu.
Nepřehlédněte
• Zastupitelstvo obce Koštice dne 6. října 2011 na svém veřejném zasedání schválilo nový
Územní plán Koštic.
• POZOR! V obci se objevil případ pokusu o otrávení psa. Majitelé našli vhozenou otrávenou

uzeninu za plotem. Veterinář upozorňuje na příznaky otravy: malátnost a únava psa. Otrava se dá
při včasném zásahu léčit. Pokud uvidíte člověka podezřele se chovajícího, volejte policii.
• Muzikálové představení Děti ráje se uskuteční dne 5. listopadu od 19 hod. Žádáme všechny
přihlášené, aby zaplatili co nejdříve lístky paní Zelinkové. Odjezd 16:30 od OÚ. Děkujeme.
• Cvičení malých mažoretek Berušky se bude v letošním roce konat vždy v pondělí od 17.30 hod
na sále KD v Košticích. Zumba pro děti je vždy v neděli od 17 hodin.
• Pokud chcete ještě vidět divadelní představení Lucerna aneb Boj o lípu, naplánujte si návštěvu
divadla v Lounech – zde se uskuteční 24. 10. 2011 od 19 hodin derniéra – tedy poslední
představení.
• Cvičení pro ženy: Zumba – neděle a středa od 20 hodin
rehabilitační a posilovací cvičení – úterý od 18 hodin
• Na výlet do Německa pojedeme v sobotu 10. prosince 2011 (návštěva adventních trhů +
nákup)
• Adventní trhy v Košticích jsou naplánované na neděli 11. prosince 2011.
Dětské hřiště
V proluce u školy bylo zprovozněno dětské hřiště. Zatím jsou instalovány herní prvky (chybí ještě
trampolína a malé pískoviště) a lavičky. Vše bylo spolufinancováno Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR. V současné době se opravuje část zdi přilehlého statku, která je součástí projektu
studentů Gymnázia, Jateční z Ústí nad Labem. Studenti budou opravený prostor malovat podle
návrhů dětí z koštické školy. Tato část je financována z Nadace O2. V polovině listopadu (bude
upřesněno) dojde ke slavnostnímu předání dětského hřiště dětem. Úprava dětského hřiště bude
zakončena dřevěným oplocením.
Dušičková slavnost
V úterý 1. listopadu se uskuteční vzpomínka na všechny zemřelé – Dušičková slavnost. Nejprve
se zaposloucháme do malého koncertu v knihovně na OÚ Koštice, zhotovíme s dětmi světelné
obrazy, půjdeme lampionovým průvodem k Ohři, kde pustíme po vodě vodní lampiony. Součástí
akce bude také položení květin u pomníku padlých. Koncert začne v 17.30, poté (cca v 18 hod)
bude následovat další program. Srdečně Vás zveme!
Den poezie
Ve středu 16 11. 2011 se slaví Den poezie. Program k tomuto dni nabízíme také my. Protože v
letošním roce uplyne 200 let od narození Karla Jaromíra Erbena, nabízíme Vám komponovaný
program věnovaný tomuto významnému českému básníkovi, národnímu obroditeli. Čas akce bude
upřesněn.
Přehled akcí v následujícím období (časové údaje budou upřesněny před akcí)
24. října – představení Lucerna aneb Boj o lípu (divadlo v Lounech)
5. listopadu – muzikálové představení Děti ráje
1. listopadu – Dušičková slavnost (koncert + lampionový průvod + světelné obrazy + vodní
lampiony)
12. listopadu – Den kynutého těsta
16. listopadu – Den poezie
27. listopadu – 1. adventní neděle - Vojnice
3. prosince - mikulášská nadílka Koštice
4. prosince – 2. adventní neděle - Vojničky
10. prosince – výlet do Německa
11. prosince – adventní trhy + 3. adventní neděle - Koštice
17. prosince – Myslivecká poslední leč
18. prosince – 4. adventní neděle – Želevice
(další akce v listopadovém čísle Zpravodaje)

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

