Koštický zpravodaj č. 4/2011

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – duben 2011
Vážení občané!
Dostáváte do rukou další číslo Koštického zpravodaje, ve kterém ve zkratce rekapitulujeme ty
nejdůležitější události v obci. Do Zpravodaje můžete přispět i Vy – pošlete svůj příspěvek o
dění v obci a my ho zveřejníme.

Společenská kronika
V měsíci dubnu významné životní jubileum oslavují:
pan Jaroslav Fišer – 83 let
pan Pavel Patta – 65 let
pan Karel Kléger – 70 let
Blahopřejeme!
V minulém čísle Zpravodaje jsme opomněli vzpomenout památky zemřelého
pana Ferdinanda Schoře (za což se omlouváme). V uplynulých dnech zemřel pan
Věnujme oběma zemřelým tichou vzpomínku…
Upřímnou soustrast!

Jaroslav Pavlíček.

Divadelní představení
V sobotu 26. března se uskutečnila dvě představení divadelní komedie Lucerna aneb Boj o
lípu, kterou nastudovali naši ochotníci. Akce se setkala opět s velkým ohlasem, celkem obě
představení navštívilo přes 340 zájemců o amatérské divadlo – a návštěvníci nešetřili chválou!
Výkony Zdeňka Karfíka, Václava Maláta, Veroniky Mužíkové, Simony Fryčové, Terezy Vinšové,
Petry Karfíkové, Petra Burdycha a Jaroslava Vlasáka nadchly obecenstvo. Do Koštic přijel velký
počet diváků z okolních vesnic a dalekých míst (Děčín, Most, Praha…) Peníze získané za
dobrovolné vstupné budou použity při dalších akcích (oslavy Dne dětí, oprava místního kostela).
Upozorňujeme, že se toto představení bude hrát pro velký zájem ještě několikrát:
19.5. Černčice
19 hodin
Sokolovna
20.5. Radonice
19 hodin
Sokolovna
18.6. Třebívlice
20 hodin
sál nad obchodem
19.6. Koštice
18 hodin
sál KD
23.6. Libochovice 19.30 hodin sál U Tří lip
Úklid ostrova a okolí našich obcí
V uplynulých dnech se konaly dvě akce zaměřené na úklid veřejných prostor po dlouhé zimě.
Ostrov přišli pomoci uklidit paní Pášová, pan Holárek, pan Chaloupka st., paní Zelinková, paní
Štýbrová a David Jaroš. Je škoda, že se nesešlo více dobrovolníků, třeba rodičů s dětmi. Ostrov je

zejména v létě hojně navštěvován právě dětmi, a proto bylo třeba prostor po zimních záplavách
uklidit.
O úklid v okolí našich obcí se již tradičně postarali členové Mysliveckého sdružení Žejdlička. Ti
sbírali odpad po nepořádných spoluobčanech během uplynulého víkendu. Přivezli ho na dva
valníky!
Všem pomocníkům – dobrovolníkům moc děkujeme, jejich práce si opravdu vážíme.

Nepřehlédněte
·
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Koštice se koná ve středu 20. dubna 2011 od
19 hodin ve škole ve Vojničkách.
·
Zájemci o workshop aranžování živých květin se přihlásí do 20. dubna u paní
Zelinkové, cena kurzu je 200 Kč (odnesete si svůj květinový výrobek), termín v úterý 3.
května 2011 v 17 hodin.
·
Dobrovolný přípěvek za možnost chytání ryb v roce 2011 můžete předat na OÚ.
Příspěvek bude využit na koupi dalších ryb. Dospělá osoba 200,- Kč, děti 50 Kč (děti mají
zároveň povinnost odpracovat 3 hodiny na předem hlášených brigádách (úklid okolo
rybníka, v našich obcích).
·
Zumba – zájemci mohou navštívit cvičení ve Lkáni každou neděli od 14 hodin. Cena
cvičební lekce je 60 Kč. Bližší informace na www.cvicenislenkou.cz
·
Pro zájemce o paintball máme smutnou zprávu. Námi navštěvované hřiště v Terezíně je
stále mimo provoz a nově budovaný prostor v Teplicích ještě není přístupný veřejnosti.
Takže zatím paintballové utkání nebude. Pokud se situace změní, včas Vás budeme
informovat.
·
Děti z místní MŠ a ZŠ v pondělí 11. 4. vynesly ze vsi zimu tím, že do řeky vhodily
Moranu a panu starostovi předaly líto - symbol jara.
·
Posezení sousedů Vojnic a přátel z okolí – 14.5.2011 (+ brigáda). Bližší info
začátkem května.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic se uskuteční v sobotu 30. dubna od 20 hodin na fotbalovém hřišti
v Košticích. Průvod ježibab a velkých i malých čarodějnic vychází v 19.30 od koštické školy.
Další oheň vzplane v 18 hodin také ve Vojničkách (čarodějnice z Vojnic si tedy mohou vybrat,
zda poletí do Vojniček, nebo do Koštic – vlastně by mohly stihnout obojí J!).
Svátek matek
a vítání občánků
V neděli 8. 5. 2011se uskuteční Vítání občánků a oslava Svátku matek. Tentokrát budeme vítat 4
děti, program pro návštěvníky připravily děti z místní ZŠ a MŠ Koštice, svoje první vystoupení
bude mít také oddíl malých koštických mažoretek, které aktivně pracují od března. Akce bude
upřesněna na plakátech. Srdečně Vás zveme.
Vítání zpěvu ptáků
Akce Vítání zpěvu ptáků je nová, v letošním roce poprvé organizovaná akce. Cílem je lépe
poznat přírodu a pomoci zpěvnému ptactvu k lepším podmínkám žití. V zimě jsme vyráběli ptačí
budky, na jaře jsme je rozvěsili po obci Koštice a nyní máme možnost za účasti ornitologa při
společné procházce pozorovat zvyky ptáků, poslouchat jejich zpěv a zkusit rozpoznat různé druhy
ptáků, kteří u nás přes zimu hledají pomoc a ve zbytku roku nás osvěžují svým radostným
zpěvem. Pojďte s námi! Sejdeme se v neděli 1. května v 7.30 u lávky na ostrov. Navečer
program pokračuje, bližší informace najdete na plakátech. Tuto akci můžete podpořit svým
hlasem na www.tonasbavi.cz (přesný odkaz také na webových stránkách obce).

Velikonoce
Blíží se velikonoční svátky, a tak Vám nabízíme následující program:
VELIKONOČNÍ DÍLNA
pátek 22. 4. 2011
17 hod
sál KD Koštice
·
BARVENÍ VAJÍČEK voskovou technikou
·
ZDOBENÍ PERNÍČKŮ s velikonočními motivy
KARNEVAL PRO DĚTI
sobota 23. 4. 2011
14 hod
sál KD Koštice
tetování a malba na obličej, bohatý program pro děti, soutěže, tombola
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA sobota 23. 4. 2011
20 hod
hraje skupina Duomane, tombola, vstupné 70,- Kč

sál KD Koštice

