Koštický zpravodaj č 5/2012

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – květen 2012
Vážení občané!
Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění máje nebo pálení
čarodějnic. Květen
je považován za měsíc lásky. 1. května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli
se slaví svátek matek. Měsíc květen začíná stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný
měsíc v běžném roce
nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen. Tento měsíc je také měsícem požární ochrany.
Vše, k čemu se tento měsíc vztahuje, jsme naplnili J!: celý měsíc jsme se měli rádi, oslavili jsme
Svátek matek společně s vítáním nových občánků a v Želevicích postavili velikou májku, na její
počest se uskutečnila poslední sobotu v měsíci májová zábava.

Společenská kronika
V měsíci květnu významné životní jubileum oslavují:
paní Olga Svobodová – 84 let
pan Josef Štěpán – 70 let
paní Jiřina Srbová – 82 let
paní Zdeňka Borlová – 60 let
pan Josef Kredba – 75 let
Blahopřejeme!
V měsíci květnu se manželům Vratislavovi a Radce Novákovým narodil syn Antonín.
Blahopřejeme!

V uplynulých dnech zemřely paní Emilie Simrová a Marie Růdlová. Věnujme jim vzpomínku…
Čest jejich památce!

Vítání ptačího zpěvu
V neděli 29. dubna 2012 se v Košticích uskutečnil po loňském velkém úspěchu další ročník
Vítání ptačího zpěvu. Tentorát jsme zkoumali zpěvné ptactvo mezi Vojnicemi a Košticemi, kde
také proběhlo kroužkování odchycených ptáků. Celou akci odborně vedl pan Vaník a jeho
kolegyně z Bílinské stanice ornitologů. Největší ohlas znovu vzbudil krutihlav – tentokrát se ho
povedlo odchytit dokonce dvakrát. Naše okolí je velmi bohaté na zpěvné ptactvo, napomáhají
tomu různé křoviny, větrolamy a remízky, takže můžeme vidět či slyšet slavíky, pěnkavy, krutihlavy,
cvrčilky…Účastníci zažili něco opravdu neopakovatelného, nádherného!
Pálení čarodějnic a soutěž o Koštického vořecha

První oheň s návštěvou čarodějnice byl zapálen v sobotu 28. dubna ve Vojničkách. Sešlo se
zde nečekaně hodně dětí i dospělých. Děti plnily drobné úkoly a nakonec hledali poklad, který
čarodějnice schovala poblíž parku.
Další ročník pálení čarodějnic v Košticích se uskutečnil v pondělí 30.dubna 2012 na fotbalovém
hřišti. Program byl bohatý. Nejprve jsme mohli vidět výcvik policejních psů – psovodi předvedli psy
již vycvičené, ale také na začátku výcviku. Mohli jsme obdivovat poslušnost psů i jejich odvahu při
nácviku zásahu proti lumpům.
Potom nastoupili naši domácí mazlíčci – konala se soutěž o Koštického vořecha. A tady jsme
se při plnění soutěžních disciplín opravdu zasmáli. Pejskové plnili různé úkoly a měli také předvést
svoji poslušnost, což se ne vždy dařilo J! Zajímavou soutěžní disciplínou bylo ukázat něco, v čem
pejsek vyniká, a tak jsme viděli pejsky tančící, stydící se, podávající pac…prostě nádhera. Celou
soutěž vyhrála Brita manželů Hoblíkových, která získala věnec buřtů. Ale také ostatní pejskové
dostali nějaké psí pamlsky. Akci výborně připravil pan Štýbr, za což mu patří velké poděkování.
Hned po soutěži se slétly čarodějnice u kostela – před místní školou a šly průvodem po obci.
Po příchodu na fotbalové hřiště byl zapálen oheň, opékaly se buřty a čarodějnice hrály s dětmi
různé hry.
No a v samý podvečer jsme mohli vidět ukázku psího cirkusu. Zejména malé děti tím byly
nadšené. Nakonec se s pejsky pořádně pomazlily a letošní Pálení čarodějnic pomalu končilo. U
ohně zůstali jen dospěláci a vychutnávali atmosféru pomalu uhasínajícího ohně. Děkujeme všem
organizátorům a účastníkům převlěčeným za čarodějnice J!
Nepřehlédněte
·
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Koštice se koná ve středu 30.května 2012
od19 hodin.
·
Družstvo Mladých hasičů SDH Koštice se v soutěži O pohár starosty obce umístilo na
vynikajícím 3. místě. Blahopřejeme!
·
Při letošním Vítání občánků a oslavě Dne matek jsme mohli vidět připravené
vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Koštice a malých mažoretek Berušek. Zároveň jsme v obci
přivítali dvě Aničky, Viktorku, Klaru a Milánka.
·
V uplynulých dnech se uskutečnila brigáda na úpravu společných prostor ve Vojnicích i
ve Vojničkách. Děkujeme za pomoc při jarním úklidu našich obcí.
·
Během víkendu 9.-10. 6. zájemci z Koštic společně sjíždí na kánoích a raftech další část
řeky Ohře
(z Karlových Varů do Pernštejna). Přejeme hezké počasí a dost
vody!
·
V pátek 25.5.2012 navštívila naše obce hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2012.
Kromě procházky obcemi navštívili členové komise koštickou palírnu a nově vznikající
minimuzeum.
Noc kostelů
V pátek 1. června 2012 ve 20.30 hod Vás zveme do kostela v Košticích, kde se v rámci celostátní
akce Noc kostelů uskuteční koncert dětí ze ZŠ Koštice a smíšeného pěveckého sboru Melodie
z Libochovic. Máte příležitost podívat se do několik let zavřeného kostelíka, který se podařilo
v loňském roce staticky zajistit, a tak jeho prostory zpřístupnit veřejnosti.
Dětský den
V sobotu 2.6. 2012 od 15 hodin se na ostrově uskuteční oslavy Dne dětí. Tentokrát zveme děti do
Koštické ZOO J! Na trase budou připraveny různé „pavilony“ se zvířátky, kde budou děti plnit
různé úkoly, aby si za jejich splnění odnesly balíček drobných sladkostí. Protože máme připraveno
20 soutěží – stanovišť, prosíme o pomoc při organizaci – sraz pomocníků ve 14.30 u lávky na
ostrov. Děkujeme.
Pouťové oslavy
Již tradičně se ve dnech 16.-17.června 2012 uskuteční Koštická pouť. Program bude upřesněn
před akcí na plakátech, jen předběžně se můžete připravit na turnaj fotbalových veteránů,
pohádku pro děti, výstavu zajímavostí z libereckého IQ parku, slavnostní otevření vesnického

minimuzea…vše bude propojeno jízdou výletního vláčku. No a samozřejmě kolotoče a nejrůznější
sladkosti patřící ke správné pouti!
Květnová pranostika



·
·




Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi.
Suchý květen - mokrý červen.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštiček - poroste chlebíček.

