Koštický zpravodaj č.3

KO ŠTI CK Ý

ZP R A V OD A J

pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – březen 2010
Vážení občané!
Blíží se jaro a s ním spojené velikonoční svátky. Letos nás paní Zima hodně potrápila.
Děkujeme ještě jednou všem občanům a pracovníkům obce (panu Pfeiferovi, panu
Charvátovi, panu Jar. Dvořákovi,
panu Benešovi a panu Stáhlovi) za úklid sněhu, který padal a padal a padal :)!...

Společenská kronika
V měsíci březnu významné životní jubileum oslavují:
pan Josef Heller – 65 let
pan Václav Kubeš – 70 let
paní Margita Mirgová – 65 let
pan Josef Fryč – 85 let
paní Jiřina Šafaříková – 87 let
paní Zdeňka Slavíková – 60 let
paní Jana Firstlová – 60 let
Blahopřejeme!
V těchto dnech oslavuje 90. narozeniny paní Emilie Nápravníková, přejeme jí hodně zdraví
a duševní svěžesti
do dalších let!
V měsíci únoru oslavili 50 let společného života – tedy zlatou svatbu manželé Kredbovi.
Spolu s jejich
nejbližšími přejeme i my hodně zdraví a pohody do dalších let společného života.
Masopust
Únorový masopust, který opět pořádal SDH Koštice, se letos mimořádně vydařil. Krásné nápadité
kostýmy a masky, příjemné počasí, velké množství přihlížejících, hudba, tanec, občerstvení –
prostě vše, jak má být. Za velice úspěšnou akci děkujeme všem maskám, organizátorům i těm,
kteří nabízeli průvodu občerstvení.

Setkání rodáků
Členové přípravného výboru Setkání rodáků 2010 se sejdou v pondělí 22. března v 18 hodin na
OÚ v Košticích.

Obracíme se zároveň na občany, aby nám do konce března předali adresy příbuzných, kamarádů
a přátel, kteří v nějaké etapě svého života žili v našich obcích. Rádi bychom jim včas poslali
pozvánky. Děkujeme.
Divadelní představení
Od konce ledna nacvičují místní ochotníci divadelní hru Dívčí válka (autorem je F. R. Čech).
Příběh se odehrává v dávných dobách, osobně se můžete setkat s Přemyslem Oráčem, Vlastou,
panicem Ctiradem či Bivojem a Šárkou...Premiéra hry se uskuteční v sobotu 27. března 2010 v 18
hodin na sále kulturního domu. Přijďte podpořit své kamarády a známé. Srdečně Vás zveme.
Nepřehlédněte
·
Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 31. března od 18 hodin. Jedním z
hlavních bodů jednání je schválení rozpočtu obce na rok 2010.
·
Ještě je několik vstupenek na představení mosteckého divadla Sluha dvou pánů,
zájemci se obratem hlásí u paní Zelinkové.
·
Zájemci o sjíždění řeky se přihlásí u paní Skalské, nebo na OÚ. Termín akce je
stanoven na poslední víkend v červnu – tedy 26.- 27. června 2010 (odjezd 25.6.v
odpoledních hodinách).

·

Bitva o Divočinu skupiny Tepelgurth se uskuteční dne 10. dubna 2010 na Vinci.
Tentokrát se tedy diváci budou muset vypravit „na koukanou“ kousek za obec :)!

Velikonoční program
Již tradičně se koná v době Velikonočních svátků karneval pro děti - sobota 3. dubna od 14 hodin
na sále Kulturního domu v Košticích. Tentokrát bude návštěvníkem na karnevalu Klaun
Popleta se svým programem. Pro děti bude připravena bohatá tombola. Od 13 hodin bude
v salónku malířka dětských obličejů. Zájemci mohou přijít tedy dříve a využít možnosti nechat se
odborně nalíčit – cena se pohybuje podle spotřebovaného materiálu (cca od 30 korun).
Večer od 20 hodin se můžete jít pobavit na taneční zábavu – na sále Kulturního domu Koštice.
Hraje skupina Duomane z Teplic (hráli zde v loňském roce).
Srdečně Vás zveme!!!

Činnost MŠ a ZŠ Koštice za rok 2009
Zaměstnanci školy:
Ředitelka školy – Mgr. Alena Novotná, od srpna ji vystřídala Mgr. Yveta Mikulová
Vychovatelka a učitelka ZŠ – Anna Šimůnková, v září se vdala – Gruntová
Učitelka MŠ - Jindřiška Vágnerová
Učitelka Aj – Mgr. Petra Karfíková
Kuchařka – Iveta Kubáčová
Školnice – Markéta Kofrová
Vedoucí ŠJ a účetní – Jarmila Zelinková
Počty dětí:
Školní rok 2008 – 2009

Školní rok 2009 - 2010

1.
2.
3.

třída: 6 žáků
třída: 2 žáci
třída: 4 žáci
MŠ: 15 dětí

1. třída: 3 žáci
2. třída: 6 žáků
3. třída: 1 žák
MŠ: 15 dětí

Kroužky:
Anglický jazyk: pro 1. a 2. ročník ZŠ, od září i pro MŠ
Výtvarný kroužek: pod vedením obou paní učitelek
Akce školy:
l
návštěva divadelních představení v Lounech, divadlo na Vyšehradě v Praze
l
dětský karneval, závody aut, keramická odpoledne
l
beseda o knížkách v místní knihovně
l
policejní akce AJAX pro 2. a 3. Ročník
l
fotografování na konci školního roku a před Vánoci
l
návštěva rodinné farmy ve Slavětíně
l
vystoupení: ke Dni matek v KD, v Domově pro seniory v Lounech
v prostorách školy – rozloučení se šk. rokem, vánoční besídka
l
výlety – do Prahy – jízda parníkem po Vltavě do ZOO
- do ZOO v Děčíně
- ozdravný pobyt v Doksech u Máchova jezera (15. – 18. 6.)
Soutěže:
·
zdravé zuby
·
sběr starého papíru – 3. místo v okrese ve sběru na 1 žáka
Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, 415 693541, 415 693540,
www.mesta.obce.cz/kostice
Mailujte: a.skalska@seznam.cz, volejte 777 842882, 415 674996

