Koštický zpravodaj č.6

K OŠTICK Ý

ZP RAV OD AJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – červen 2009

Vážení občané!
Pomalu se blíží konec školního roku. Děti z koštické ZŠ a MŠ jedou na ozdravný pobyt a moc
se prý těší. Pro některé to bude první krůček k samostatnosti. Být sám, bez rodičů – to
vyžaduje velkou odvahu, ale také důvěru těm, kdo s dětmi jedou. Sice nám do prázdnin ještě
několik dní chybí, ale dovolte nám, abychom poděkovali všem pracovnicím školy a školky
v Košticích za profesionalitu a obětavost. Celý ten letošní školní rok byl plný pohody, za což
musíme poděkovat zejména paní ředitelce Aleně Novotné, která se ujala ředitelských
povinností a během celého roku pro ni a pro její tým pedagogů nebylo nic problémem. Moc
děkujeme!!!

Společenská kronika
V měsíci červnu významné životní jubileum oslavují:
pan Josef Mrňák – 77 let
paní Irena Schejbalová – 78 let
Blahopřejeme!

S velkým smutkem oznamujeme, že v uplynulých dnech zemřela paní Růžena Kuzbachová.
Upřímnou soustrast!

Dětský den
Letošní oslavy Dětského dne byly poněkud jiné. Konaly se na ostrově, děti plnily kouzelné
úkoly a vše
provázely pohádkové bytosti. Akce se účastnilo nebývalé množství dětí – bylo vydáno 78
soutěžních
kartiček, což pořadatelům způsobilo menší komplikace, protože bylo připraveno o něco méně
odměn.
Větší děti ale vše pochopily a dodatečně dostaly náhradní odměny. Největší pozornost
vzbudila lanovka!
Na té jezdily děti do pozdních odpoledních hodin. Lanovku úžasně připravil pan Jaroš st.,
který věnoval

několik dní instalaci lanovky a vybudování nástupního místa. Poděkování patří Gábině
Kávové, která
uklidila ostrov od spadaných větví, a odpadků a také všem dalším dobrovolníkům.
Nepřehlédněte…
 Připomínáme zájemcům o sjíždění řeky na raftech, že je zapotřebí zaplatit účastnický
poplatek ve výši 300,- korun za zúčastněnou osobu. Poplatek můžete zaplatit na OÚ p.
Zelinkové, nebo p. Skalské.
 Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 16. června (termín byl přeložen) bude projednán
návrh na nový územní plán našich obcí. Máte možnost říci svůj názor, uplatnit svůj nápad…
přijďte, zveme Vás! Po vypracování plánu už bude na vaše připomínky pozdě! Jedná se
třeba také o stavební parcely, obchvat obce Koštice apod. Pokud neřeknete svoje nápady,
musíte být spokojeni s tím, jaké budou mít připomínky ostatní.
 V obcích byly instalovány čekárny na autobus. Některým z vás se líbí, jiní říkají, že měly
vypadat jinak. Připomínáme, že se o podobě čekáren několikrát jednalo, ale připomínku k
tomuto designu nikdo nevznesl. A navíc i tato podoba byla konzultována – zvažovaly se
čekárny kovové, dřevěné a umělohmotné. V malém průzkumu bylo kontaktováno 52 občanů
a většina dotazovaných odpověděla, že si přeje čekárny z plastu (hlavním důvodem bylo, že
bude vidět, zda v ní někdo je). Respektovali jsme tedy tento názor.
Dojde ještě k menším úpravám, protože v Košticích měly být čelní ochranné stěny také
průhledné. Ve Vojnicích a ve Vojničkách bude na modrý panel ještě nainstalována vitrína,
která bude plnit funkci úřední desky. Nespokojencům připomínáme, že musejí být
aktivnější, měli by říkat své názory třeba na zasedání zastupitelstva, ne pouze
v hospodě J!
·
Dne 13.6.09 v 18 hodin se v Libochovicích v tamním kostele koná mimořádný koncert.
Spojené
pěvecké sbory doprovázené komorním symfonickým orchestrem zde uvedou Pavlicovu mši
Missa
brevis. Představovat Pavlicu určitě nemusíme, soubor Hradišťan zná téměř každý a jeho
písně také.
Z pěveckých sborů stojí za připomenutí účast libochovického sboru Melodie, který je nám
dobře
znám, protože v Košticích již několikrát zpíval. Jedna ze sbormistryň - paní A. Skalská
slibuje
nevšední zážitek. Zařaďte návštěvu koncertu do svého víkendového programu, bude to stát
za to!
·
Voleb do Evropského parlamentu se celkem účastnilo 102 voličů, platných hlasů bylo
100 (16 ve
Vojničkách, 84 v Košticích). Nejvíce hlasů dostaly tyto strany: ČSSD – 44 hlasů, ODS – 20
hlasů,
KSČM -16 hlasů, ostatní strany získaly pouze jednotlivé hlasy. Podrobné info na
www.volby.cz.
·
Obnovená Tradiční pouť ve Vojničkách se uskuteční první víkend po svátku Mistra Jana
Husa – tak se
prý vždy pouť slavila. Snažíme se o zachování tradic, a tak je dobře, že se na neformálním
setkání
starosty obce s občany z Vojniček objevilo přání na obnovu této tradice. Rádi reagujeme a
vše
zařídíme. Zveme vás na společné setkání v sobotu 11. července 09. Bližší info před akcí
na plakátech.

Koštická pouť a Slavnosti Mikroregionu Perucko
První neděli po svátku sv. Antonína se již tradičně slaví v Košticích pouť. Také letos se
pouťové oslavy spojí se Slavnostmi Mikroregionu Perucko. Je to další významné zviditelnění
naší obce. Na akci je pozvána také hejtmanka Ústeckého kraje paní Vaňhová, ale ještě
nevíme, zda přijede.
Ve dnech 13.-14. června je pro vás připraven bohatý program:
13.6.2009
9.00 slavnostní zahájení Olympiády Mikroregionu Perucko
Soutěže probíhají průběžně celé dopoledne. Letos jsou připraveny disciplíny také nad
vodou J! Komu se akce nepovede, bude trošku mokrý! Do soutěžního klání je přihlášeno 9
mužstev (Blšany u Loun, Černčice, Chožov, Koštice, Orasice, Počedělice, Slavětín, Toužetín a
Veltěže. Soutěžní týmy se utkají v deseti disciplínách, které prověří nejen jejich fyzickou
zdatnost, ale i důvtip a smysl pro legraci. Některé soutěže budou v rukou jednotlivce (skate
skok, metaná či souboj na lávce), některé prověří souhru závodníků v týmu (hromadný přesun,
lanovka přes řeku či chodící prkénka).
16.30 Možná přijde i kouzelník (v době příprav na slavnostní vyhodnocení kulturní program
pro malé i velké)
18.00 Exkurze do místní palírny Karfíkův dvůr
19.00 Taneční zábava pod širým nebem (snad vyjde počasí – v případě deště bude zábava
na sále)
21.00 Divadelní představení Prométheus – příběh jedné řecké báje se světelnými efekty
(začátek se
může trošku posunout podle světla)
22.00 Taneční zábava – pokračování taneční zábavy
14.6.2009
9.00 Turnaj dětí v minikopané – přihlášená družstva: Černčice, Chožov, Slavětín, Toužetín,
Koštice
10.00 Setkání starostů obcí mikroregionu
13.30 odjezd výletního vláčku z Vojniček, cestou bude zastávka ve Vojnicích (asi 13.45)
14.00 – 17.00 Program Horké léto Hitrádia FM Severní Čechy: balónková show, mistr biče,
bubliny, budou zde pouťové atrakce, skákací hrad, rodeo, mezi Košticemi a Želevicemi bude
jezdit výletní vláček zdarma. V 15 hodin mohou zájemci o fotbalové utkání sehrát zápas v
minikopané Koštice – Želevice. Vezměte si tedy s sebou kopačky.
17.05 odjezd výletního vláčku do Vojnic a Vojniček
Věříme, že si užijete během víkendu hodně zábavy a že tímto aktivním odpočinkem načerpáte
nové síly. Zbývá ještě informovat, kdo bude naše obce letos reprezentovat: paní Helena
Peterková z Vojniček, pan Michal Fučík z Vojnic a z Koštic jsou to paní Vendula Špiclová, pan
Zdeněk Karfík, pan Vlasta Chaloupka ml., pan Antonín Žák a „mlaďoši“ Marek Pernet a David
Jaroš. Přejeme jim hodně štěstí!

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 nebo nás navštivte!

