Koštický zpravodaj č.5/2015

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – květen 2015

Vážení občané!
Ve dnech 13. a 14. června se v době koštické pouti uskuteční akce s názvem Obecní slavnost
aneb Setkání občanů, rodáků a přátel našich obcí, na kterou zveme samozřejmě Vás, ale také
vaše příbuzné a známé. Pevně věřím, že si v nabízeném programu vyberete to, co je pro Vás
zajímavé. Prosím, pozvěte všechny,
o kom víte, že by se akce rádi zúčastnili, že by se chtěli setkat se svými příbuznými, přáteli a
kamarády
a společně zavzpomínat na vše, co v místě svého dřívějšího pobytu prožili.
Prosíme Vás, rozšiřte toto pozvání mezi další známé, kteří mají vztah k našim obcím.
Těším se na setkání s Vámi.
S pozdravem
Jaroslav Vlasák – starosta obce
Společenská kronika
V měsíci květnu významné životní jubileum oslavují:
paní Olga Svobodová – 87 let
pan Václav Satran – 65 let
paní Jiřina Srbová – 85 let
paní Zdeňka Slezáková – 76 let
pan Jiří Zimmermann – 65 let
pan Josef Kredba – 78 let
Blahopřejeme!

V uplynulých dnech zemřel pan Jan Charvát.
Čest jeho památce!

Nepřehlédněte.
 V sobotu 9. května 2015 se uskutečnil další ročník Vítání ptačího zpěvu. Tentokrát se
zájemci sešli ve Volenicích. A bylo opravdu na co koukat a co poslouchat! Moc děkujeme
bílinským ornitologům, kteří již několik let tuto akci odborně zajišťují.
 Ve stejný den – tedy v sobotu 9. května se na hřišti utkala mužstva mladých hasičů
v hasičském sportu – již tradičně SDH Koštice pořádalo závody O pohár starosty obce.
Akce jako vždy perfektně připravená a zorganizovaná, za což patří koštickým hasičům
poděkování.
 Zájemci o sjíždění řeky se sejdou v pondělí 1. června v 19 hodin na sále KD Koštice, aby
se domluvili na bližších informacích.

 Na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/) byl
aktualizován seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, který
Úřad obdržel od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního podle §64 zákona
č.256/2013 Sb., katastrální zákon. Současně je zde zveřejněna výzva a informace pro
občany.
Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna se již tradičně pálily čarodějnice. Malé i velké čarodějnice se shromáždily
u školy a průvodem došly na fotbalové hřiště. Tady byly pro děti připraveny venkovní hry, potom
byl zapálen oheň s čarodějnicí a začala hrát country kapela Parťáci. Pohodová atmosféra byla
doplněna opečenými buřty J!
Ve stejnou dobu se sešla skupina lidí také ve Vojničkách, aby společně upálili další čarodějnici.
Tady sice kapela nehrála, ale oheň svítil do pozdních nočních hodin (jak ostatně bývá ve
Vojničkách zvykem J!).

Ohlédnutí za Želevickou stopou
Druhý ročník Želevické stopy se uskutečnil v sobotu 2. května v odpoledních hodinách. Branný
závod pro děti i dospělé přilákal několik desítek závodníků. Akce byla pečlivě připravená, a
protože přálo i počasí, je jen logickým důsledkem, že se celé odpoledne velmi
vydařilo.
Děkujeme všem (napříč generacemi), kteří se zapojili do příprav a organizace této soutěže.
Dobře připravená dráha, soutěže, ale i celý průběh
je velkým úspěchem a příslibem do
dalších ročníků.
Děkujeme všem, kteří přispěli jak finančně, tak i krásnými cenami. Ať to byly soukromé firmy,
jednotlivé osoby nebo sdružení. Nezlobte se, že zde nejsou vyjmenovaní, ale neradi bychom na
někoho zapomněli. Moc, moc, děkujeme!!!!
Velké poděkování patří členům SDH Koštice, kteří zajišťovali bezpečnost na komunikaci a svojí
technikou pomáhali při přípravách soutěže a během ní. Také díky, že se pochlubili svými skvosty
(hasičskými stříkačkami), které při této příležitosti vystavili. Jako třešničku na dortu hasiči
předvedli
bezchybný
hasičský
zákrok
při
cvičném
požáru.
Velký dík patří i Obci Koštice za pomoc při organizování technického zázemí a při informování
spoluobčanů. Děkujeme také manželům Dubenovým, že se dobře starali o pitný režim
přihlížejících,
ale i závodníků. Děkujeme také těm, kteří se starali, aby návštěvníci netrpěli hlady. Děkujeme
hospodyňkám, které přinesly něco sladkého ke kávičce. Lahodilo to chutí, ale i pohledem.
Omlouváme se, jestli jsme na něco zapomněli, jsme jen lidé. Samozřejmě, že se budeme snažit
v dalších ročnících vše ještě zlepšit. Je dobré, když lidé něco vymyslí, ještě lepší je, když se
dohodnou
a
zrealizují
to
pro
zábavu
ostatních.
Ještě jednou od srdce VELKÝ
DÍK.
-Bul-

Vítání občánků
V neděli 10. května 2015 se při oslavách Svátku matek vítali také noví občánci obce – tentokrát to
byli: Jan Novák, Jan Piňos a Stanislav Mikovec. Slavnostní akt doprovodilo nádherné vystoupení

dětí z místní základní a mateřské školy. Děkujeme dětem i paní učitelkám A. Grundové, M.
Giurgové a J. Novákové!

Přehled nejbližších akcí:
Pátek 29. 5. 2015
Noc kostelů
kostel Koštice
17 hodin
Neděle 31. 5. 2015 Den dětí
ostrov u Ohře
15 hodin
(pomocníci sraz ve 14.30 u lávky)
Víkend 13. - 14. 6. 2015
koštická pouť + setkání rodáků
program na samostatném listu
Víkend 20. – 21. 6. 2015
sjíždění řeky Ohře
Sobota 11. 7. 2015 pouť ve Vojničkách

informace budou upřesněny

Kontakty: ou-kostice@obeckostice.cz, tel.: 415 693 540, www.mesta.obce.cz/kostice

Obecní slavnost v Košticích
aneb
Setkání občanů, rodáků a přátel našich obcí
13. – 14. června 2015
Program:
Sobota 13. 6. 2015
9.00 zahájení fotbalového turnaje
fotbalové hřiště Koštice
10.00 slavnostní přivítání občanů, rodáků a přátel našich obcí
před budovou OÚ
10.30 setkání v Želevicích
před Želevickou
hospůdkou
·
od 10.30 hraje country kapela Strakoši, možnost občerstvení
11.00 setkání ve Vojnicích
myslivna MS Žejdlička
·
myslivecké občerstvení, prohlídka přilehlých prostor a obce
11.45 setkání ve Vojničkách
bývalá škola +
park
·
od 12.00 hraje country kapela Parťáci, možnost občerstvení
V době od 10.00 do 12.00 možnost individuální prohlídky mlýna, hasičárny, školy + výstavy,
minimuzea

·
prohlídka palírny v 10.30 a v 11.00
13.30 začátek komentované prohlídky obce Koštice (upozornění na zajímavosti) sraz před
budovou OÚ
14.30 Střílení ku ptáku
víceúčelové
sportoviště (za OÚ)
16.00 zábavný program (účinkují zpěvačka Šárka Rezková, herec Pavel Nový a imitátor Libor
Petrů)
18.00 Švagřičky aneb Příbuzné si nevybíráme – divad. představení místních ochotníků sál
KD Koštice
20.00 taneční zábava – hraje kapela Taurus pod vedením pana Laksy
fotbalové hřiště
22.30 ohnivá show
fotbalové hřiště
Celý den jezdí mezi našimi obcemi výletní vláček – rozpis podle jízdního řádu.
Občerstvení na fotbalovém hřišti zajištěno.

Neděle 14. 6. 2015
9.30 Mše svatá
Paduánského, Koštice
10.00 Den otců – zábavné soutěže pro děti a tatínky (popř. dědečky)
10.00 – 11.30 prohlídka Vesnického minimuzea
13.00 fotbalový zápas „Stará garda vs. Mladá garda“
13.00 výtvarná dílna pro děti i dospělé (knihovna Louny)
15.00 klaun Fíla – pořad pro děti
16.00 ukázka činnosti SDH Koštice
16.15 dětské „pěnování“ (stříkání pěny a vody)
(V případě nepříznivého počasí bude program upraven.)
Srdečně Vás zveme!

Jízdní řád výletního vláčku
sobota 13. 6. 2015

kostel sv. A.
fotbalové hřiště
KD Koštice (1. patro)
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště

čas
9.30
9.40
10.20
10.45
11.35

odkud jede
Vojničky
Vojnice
Koštice (obecní úřad)
Želevice
Vojnice (kaple)

kam jede
Vojnice
Koštice (obecní úřad)
Želevice
Vojnice (zatáčka)
Vojničky

13.00
Vojničky
Vojnice
13.15
Vojnice
Koštice (zastávka)
13.30
Koštice
Želevice
13.45
Želevice
Koštice
14.00
Koštice
Vojnice
14.15
Vojnice
Vojničky
14.30
Vojničky
Vojnice
14.45
Vojnice
Koštice
15.00
Koštice
Želevice
15.15
Želevice
Koštice
15.30
Koštice
Vojnice
15.45
Vojnice
Vojničky
16.00
Vojničky
Vojnice
16.15
Vojnice
Koštice
16.30
Koštice
Želevice
16.45
Želevice
Koštice
17.15
Koštice
Vojnice + Vojničky
(Tato jízda je poslední a přednostně je určena pro občany a návštěvníky Vojnic a Vojniček
– vláček se nevrací!)

