Koštický zpravodaj č.7

Vážení občané!
Dostává se Vám do ruky další číslo Koštického zpravodaje. Léto má zatím zvláštní průběh, sdělovací
prostředky nás informují o záplavách, katastrofách, nehodách. Přejme si, ať prožijeme obyčejné
léto…

Společenská kronika
V červenci významné životní jubileum oslavují: paní Květa Kubáčová – 65 let
paní Helena Sunkovská – 60 let

Blahopřejeme!
Obnovení Tradiční pouti ve Vojničkách aneb Lampiónový večer
V sobotu 11. července se ve Vojničkách konala po dlouhé době společenská akce. Před desítkami let se zde v tuto dobu vždy
konala tradiční pouť, a tak jsme se pokusili na tuto tradici navázat a malým společenským programem ji podpořit. Sešlo se
nečekaně návštěvníků (bylo nás přes 100), kteří vychutnávali příjemnou atmosféru společného setkání. Pohostinnost místních
hospodyněk neznala mezí – kolik koláčů a chlebíčků přinesly k ochutnání! Počasí mohlo být o trošku lepší, ale nakonec ani ty
přeháňky nevadily. Když pršelo, lidé se schovali do připravených party stanů, sotva déšť přestal, šlo se tancovat. Děti využily novou
herní sestavu v parku, my ostatní jsme si povídali a ti, kteří se moc neznali, se vzájemně blíže poznávali. Večerní atmosféru hřejivě
doplnily desítky malých ručně vyrobených lampiónů. Velké poděkování patří všem, kteří nám pomohli s přípravou prostor, zapůjčili
různé chybějící věci (prodlužováky, světla, louče…) a kteří také přišli druhý den pomoci s úklidem. Děkujeme tedy rodinnému klanu
Růdlových, Sunkovských, Peterků, dále paní Jirotkové, panu Dvořákovi a panu Vocetkovi.
Pevně věříme, že se stane Tradiční pouť ve Vojničkách pravidelnou akcí, na kterou se budeme všichni pro příjemnou atmosféru
moc těšit.

Nepřehlédněte…
•

Přes letní měsíce jsou posíleny kontejnery na tříděný odpad, zejména na PET láhve. I nadále tedy platí zavedená pravidla
tříděného odpadu.

•

Zájemci o letní volejbal se pomalu začínají scházet navečer okolo 18. hodiny na hřišti na ostrově. Zatím jich je málo, přijďte
si také zahrát! Kdo neumí, ten se naučí !

•

Akce Sjíždění Berounky na raftech se moc povedla. Bylo nás 51, nikdo se neutopil, jen nevíme, jestli největší potápkou bylo
mužstvo Karfíků, nebo Hlavatých ! Už se těšíme na příští akci. To pokoříme naši milou Ohři. Vše včas (příští rok na jaře)
zveřejníme.

•

Na zasedání zastupitelstva obce byla z výběrového řízení na rekonstrukci komunikací v ulici Školní, Nábřežní a 28. října
v obci Koštice vybrána firma EKOSTAVBY LOUNY s.r.o. za cenu 1.133.905,-Kč.

•

Začínají se budovat nové chodníky v centru obce. Celá akce bude dokončena nejpozději do konce srpna. Buďte opatrní,
abyste se nezranili.

Malé ohlédnutí za Venkovskou olympiádou 2009
Ještě nám dovolte malé ohlédnutí za úspěšnou akcí, která souvisela s oslavami Koštické pouti. Jak už asi víte, naše soutěžní
mužstvo (ve složení paní Helena Peterková, pan Michal Fučík, paní Vendula Špiclová, pan Zdeněk Karfík, pan Vlasta Chaloupka
ml., pan Antonín Žák a „mlaďoši“ Martin Hauptvogl a David Jaroš) jednoznačně zvítězilo a všechny ostatní soutěžící porazilo. Celý
ten víkend byl velmi povedený – dokonce i počasí nám přálo. Nejvíce jsme se asi pobavili při vodních hrách na ostrově. Připomněli
jsme návštěvníkům obce přínos významného koštického rodáka pana Karla Orta. Celá akce se povedla jen díky nezměrnému úsilí
organizátorů a jejich pomocníků (pí Karfíková, pí Zelinková, pí H. Jarošová, pí Fišerová, p. Jaroš st., p. Jaroš ml, p. Kubeš, p.
Vlasák a pí Skalská). Všem děkujeme. Jsme rádi, že jste se přišli v hojném počtu podívat a že jste podpořili naše soutěžící.
Jen připomínáme, že celá akce byla financována ze získaného grantu Mikroregionu Perucko.

Kuličkyáda – celostátní turnaj
Chtěli bychom pozvat všechny, kteří si chtějí zacvrnkat kuličkami, aby přišli na druhý ročník kuličkyády - v neděli 9. srpna na ostrov
v Košticích. Od 10 hodin bude soutěž pro děti od 2 do 12 let, od 13 hodin začne prezentace Open turnaje pro dospělé (od 12 do
100 let), ve 13:30 bude turnaj zahájen. Startovné je 20,- (pouze pro dospělé), můžete vyhrát diplomy, medaile a drobné sladkosti.
Pokud nemáte vlastní kuličky, zapůjčíme Vám je. Případné info u Petry Karfíkové.
(Jestlipak víte, že máme v naší obci vynikající hráčku kuliček? Je jí paní Z. Formánková, která na jednom z turnajů porazila také
mistra České republiky. Blahopřejeme a budeme fandit v domácím prostředí!)

Výlet do Kutné Hory
Také letos ke konci prázdnin – v neděli 23. srpna 09 - vyrazíme společně na výlet. Tentokrát do Kutné Hory a okolí. Cena za
dopravu 200 korun za osobu. Vstupy podle přihlášení, ceny se pohybují v rozmezí 50 – 100 korun. Program je následující:
30. odjezd
9.00 prohlídka zámku Kačina
30. návštěva kostnice u Kutné Hory (to není Kostnice, kde byl upálen Hus !)
11.00 – 15.00 prohlídka Kutné Hory (možnosti: Muzeum alchymie, Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory, mincovna, prohlídka stříbrných
dolů…)
16.00 v jednání je návštěva kladrubského hřebčína
Předpokládaný návrat v 19 hodin.
Přihlášky co nejdříve na OÚ (paní Zelinková) nebo u paní Skalské.

Kalendář prázdninových akcí
Dovolte nám, abychom na závěr Zpravodaje upřesnili termíny akcí, které se uskuteční.
2.8. Neckyáda ostrov Koštice 15.00
9.8. Kuličkyáda ostrov Koštice 10.00 – děti, 13.00 –hráči od 12 let
15.8. Volejbalový turnaj ostrov Koštice 9.00
16.8. Hejbni kolem, hejbni kostrou Koštice 17.00
22.8. Výlet mladých hasičů do Německa – mikroregion Perucko celý den
23.8. Výlet do Kutné Hory celý den
5.9. Rybářské závody dětí + volejbalový turnaj rybník Vojnice čas bude upřesněn

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!

