Koštický zpravodaj č.6/2011

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – červen 2011
Vážení občané!
Máte před sebou další číslo Koštického zpravodaje, ve kterém najdete také podrobný
program pouti v Košticích. Doufáme, že se Vám program bude líbit!

Společenská kronika
V měsíci červnu významné životní jubileum oslavují:
pan Zdeněk Buřt – 65 let
pan Bořivoj Mařík – 60 let
pan Miroslav Hrouda – 65 let
pan Josef Mrňák – 79 let
pan Antonín Karfík – 75 let
paní Marie Fousková – 70 let
Blahopřejeme!
V uplynulém měsíci zemřeli pan František Fryč a paní Anna Boudníková.
Upřímnou soustrast!
Vítání občánků
Již tradiční Vítání občánků
bylo v letošním roce kvůli epidemii neštovic v koštické ZŠ a MŠ přeloženo, nakonec se akce
konala v pátek 3. června 2011 na sále KD v Košticích. Na začátku této slavnosti vystoupily děti za
školy a školky. Potom se slova ujal místostarosta obce pan Jaroš – přivítal maminky i ostatní
hosty, popřál novým občánkům krásné dětství a hodně štěstí v životě a předal upomínkové
předměty. Závěr slavnostního aktu patřil vystoupení malých mažoretek, které si říkají Berušky.
Celý program byl věnován také opožděnému Dni matek jako poděkování všem maminkám za
jejich obětavost a lásku.
Mezi nové občany byli přivítáni: Štěpán Hoblík, Adam Plaček, Šimon Grund, Madlen Oliveriusová
a František Fiedler.
Děkujeme všem dětem za hezké vystoupení!
Oslavy Dne dětí
Neděle 5. června byla v Košticích ve znamení oslav Dne dětí. Tentokrát na děti čekal Tajuplný
ostrov! Po celém ostrově bylo rozmístěno 15 soutěžních disciplín, po jejichž splnění dostaly děti
balónek a balíček s odměnou. Největší odezvu mezi účastníky měla dlouhá lanovka, skákací hrad,
střelba ze vzduchovky a stříkání ze džberovky. Na závěr programu opět padaly z nebe „žížaly“ a
nakonec přijeli členové SDH Koštice, kteří postříkali vodou děti odcházející z ostrova. Tím ale
oslavy Dne dětí ještě nekončily – v KD bylo pro děti připravené kino.
Oslavy Dne dětí navštívilo přes 150 zájemců, z toho bylo přes 80 dětí, které soutěžily. Počasí se
vydařilo, akce se povedla!

Projekt Rybník ve Vojničkách
Projekt Rybník ve Vojničkách pomalu finišuje – blíží se k závěru. Byl opraven odtok i přítok,
vysázena nová zeleň, instalovány lavičky, rybník byl zarybněn…to vše za významné pomoci
místních občanů, kteří zde odpracovali desítky brigádnických hodin. Akce se uskutečnila za
spolufinancování firmou T – mobile prostřednictvím Komunitní nadace Euroregionu Labe. Všem
pomocníkům moc děkujeme!
Nepřehlédněte
·
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Koštice se koná v pondělí 27.6.2011 od
19.00hodin.
·
Sjíždění řeky Sázavy se koná 25.-26. června, přejme vodákům dobré počasí!

Pochvala
Málokdy se naskytne situace, kdy někdo udělá něco mimořádného. V uplynulých dnech se tak
stalo hned dvakrát! Pochvalu si zaslouží bratři Podolákovi, kteří našli peněženku s větším
obnosem peněz. Neváhali, vše přinesli na OÚ, kde se nakonec se podařilo zjistit majitele.
Druhou pochvalu si zaslouží Jirka Beránek, který v době probíhajícího Dne dětí našel na ostrově
mobil. Ani on nezklamal a mobil odevzdal, takže se ještě téhož dne nešťastný majitel mohl potěšit
z navrácení.
Všichni jmenovaní projevili velké morální hodnoty, rodiče na ně mohou být po právu pyšní! Při
slavnostním zahájení Koštické pouti nálezce za jejich chování odmění starosta obce.
Koštická pouť
Každoročně se v tuto dobu koná pouť v Košticích. Datum pouti není přesně stanoveno – je
pohyblivé stejně jako Velikonoce nebo Masopust.
Pouť se koná vždy první neděli po svátku svatého, kterému je zasvěcen místní kostel. Sv. Antonín
je 13. června, což je pondělí, pouť je tedy první neděli po tomto svátku – 19. června 2011. Výpočty
ostatních svátků a akcí zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje. Abychom předešly šířícím se
fámám: program i kolotoče jsou na termín Koštické pouti zajištěny!
Program Pouti v Košticích:
Sobota 18. 6. 2011
14.00 – 16.30 mobilní muzeum (prostor před budovou OÚ)
15.00 – 16.30 zábavný program (fotbalové hřiště, vstupné dobrovolné)
 slavnostní zahájení pouti
 vystoupení mažoretek Berušky
 zpěvačka Miluška Voborníková
 kouzelník
 výtvarná dílna pro děti
 malování na obličej
18.00 – 19.30 divadelní komedie Lucerna (sál KD Koštice, vstupné dobrovolné)
21.00 – 02.00 taneční zábava (skupina Parťáci, vstupné 50,-Kč, sál KD)

Neděle 19. 6. 2011
09.30 – 10.30 Den otců – program pro otce a děti (pro otce 1 pivo zdarma, pro děti drobná
odměna)
10.30 – 11.30 Fotbalový zápas v minikopané žáků – poslední utkání, minikopaná končí!
14.00 – 14.30 minifotbalové utkání muži : ženy
14.30 – 15.30 minifotbalové utkání mužů
Občerstvení
setkání

Kolotoče a houpačky

Příjemná zábava

Společné

Akce je součástí projektu Rok na vsi a je spolufinancována Ústeckým krajem.
Budete–li hlasovat na www.conasbavi.cz, soutěž Splňte si sen… pomůžete získat Honzovi
nový vozík!

Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce: www.mesta.obce.cz/kostice

