Koštický zpravodaj č.4

KO Š TI CKÝ

ZP RA V O D AJ

pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – duben 2010
Vážení občané!
Nastupuje jaro, sluneční paprsky odhalují všechen nepořádek, který milosrdně schovala paní
Zima. Je vidět, že se začíná s velkým úklidem dvorů a zahrad. Všem Vám, kteří neleníte a
uklízíte ve svém okolí, moc děkujeme. Také myslivci se chytají na velký úklid ve svém rajónu
(jako ostatně v poslední době každý rok),
i jim patří velké poděkování.

Společenská kronika
V měsíci dubnu významné životní jubileum oslavují:
paní Hana Pášová – 60 let
pan Jan Pastyřík – 77 let
pan Jaroslav Fišer – 82 let
paní Melitta Povová – 79 let
pan Václav Zlatohlávek – 60 let
Blahopřejeme!
Dětský karneval
Dětský karneval se koná již tradičně v sobotu před velikonočními svátky. Tentokrát měl karneval
neobvyklý program – do Koštic přijel klaun Popleta! Ten měl pro děti připravené soutěže,
tancovalo se na různé dětské písničky. Koštické děti naučily klauna Popletu tanec pod koštětem,
který slaví každoročně velký úspěch! Ze stropu se snesly nafouknuté balónky, ve kterých byly
bonbóny, nebo lístek na malou zmrzlinu. Nejhezčí masky dostaly drobnou odměnu, a tak všechny
děti odcházely domů spokojené. Vystoupení klauna Poplety bylo financováno z peněz, které se
vybraly na divadelním představení koštických ochotníků, za což jim moc děkujeme.

Setkání rodáků
Členové přípravného výboru Setkání rodáků 2010 se průběžně scházejí a připravují program na
letošní nejvýznamnější akci. Pokud ještě někdo z Vás máte k dispozici adresu, kam bychom měli
poslat pozvánku, prosíme, urychleně nám ji předejte. Rádi bychom pozvánky na akci odeslali
koncem dubna. Samozřejmě, že jsou zváni na akci také všichni občané našich obcí, jejich rodinní
příslušníci, kamarádi, známí – oficiální pozvánku zveřejníme v příštím Zpravodaji.
Divadelní představení

Od konce ledna nacvičovali místní ochotníci divadelní hru Dívčí válka, kterou premiérově předvedli
dne 27. března 2010 v KD v Košticích. Kromě již osvědčených divadelníků pana Kubeše, paní
Špiclové a paní Mužíkové se objevily nové tváře – slečna Vinšová, pan Fučík, pan Burdych, pan
Vlasák, či skutečný Bivoj – Karfík a nezapomenutelná Častava a Vojen v podání pana Šliksbíra. O
nácvik hry, kulisy, hudbu, scénáře, nápovědu...se postaraly paní Karfíková a paní Skalská.
Hra měla ohromný úspěch, ochotníci dostali několik nabídek na další vystoupení, hrát tedy ještě
budou v Radonicích (pátek 16.4. od 19 hodin), v Libochovicích na přehlídce amatérských
divadelních souborů, v Třebívlicích na Letních slavnostech (termíny budou upřesněny) a v sobotu
12. června 2010 na Setkání rodáků 2010 v KD v Košticích. Pokud budete mít čas a chuť znovu
navštívit představení, přijďte naše spoluobčany – umělce povzbudit.

Nepřehlédněte
·
Zájemci o sjíždění řeky se mohou ještě přihlásit u paní Skalské, nebo na OÚ.
Termín akce byl stanoven na poslední víkend v červnu – tedy 26.- 27. června 2010
(odjezd 25.6.v odpoledních hodinách). Bude se sjíždět řeka Ohře v úseku Loket –
Karlovy Vary.
·
Výtvarná dílna paní Hany Hoblíkové bude tentokrát zaměřena na tvorbu z korálků.
Zájemci se sejdou 24.4.2010 v 14 hodin v salónku KD v Košticích. Cena 30Kč (na
spotřebovaný materiál).
·
Pálení čarodějnic se koná 30. dubna v 19 hodin na fotbalovém hřišti v Košticích a ve
stejnou dobu pod parkem ve Vojničkách.
·
Majitelka hospůdky v Želevicích hledá nájemce o provozování místního
hostince. Zájemci kontaktují paní Studénkovou (ls.holandsko@volny.cz)
·
V současné době už je zprovozněna v budově OÚ Koštice služba CZECH
POINT. Pokud tedy potřebujete, můžete žádat o výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru
nemovitostí a výpis bodového hodnocení řidiče. Vše Vám na počkání vytiskne paní
Zelinková.
Plán akcí na rok 2010
3. dubna – Dětský karneval, zábava
10. dubna - Bitva o Divočinu
24. dubna – Výtvarná dílna paní Hany Hoblíkové – Hrajeme si s korálky
30. dubna – Pálení čarodějnic
8. května – uctění památky padlých a otevření zrekonstruovaného parku v Košticích
9. května – vítání občánků, oslava Svátku matek (KD Koštice)
30. května – dětský den na ostrově
12. – 13. června – pouťové oslavy + Setkání rodáků 2010
25. – 27. června – sjíždění řeky na kanoích a na raftech
10. července – pouť ve Vojničkách
21. srpna – Kuličkyáda
27. srpna – Stezka odvahy
28. srpna – rybářské závody Vojnice
29. srpna – Neckyáda

28. září – Svatováclavské posvícení v Želevicích
1.října – noční pochod na Hazmburk
říjen – setkání důchodců (termín bude upřesněn)
listopad – zájezd na divadelní představení (vše bude upřesněno)
13. 11. – Den listového těsta
28. 11. – První adventní neděle
4. 12. - Mikulášská nadílka
5.12. – Druhá adventní neděle
12.12. – Třetí adventní neděle
19.12. – Čtvrtá adventní neděle
26.12. – Zpívání v kapli ve Vojnicích
28.12. - turnaj ve stolním tenisu
31.12 - silvestrovský fotbálek, Malý silvestrovský ohňostroj, Společný Silvestr (podle zájmu
občanů)
1.1.2011 – novoroční procházka
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

