Koštický zpravodaj č.7

KO ŠTI CK Ý

ZP R A V OD A J

pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – červenec 2010
Vážení občané!
Když procházela hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2010 naše obce, znovu jsme si
uvědomili, jak se někteří svědomitě staráte o své okolí – předzahrádky a chodníky. Ani Vám
všem nemůžeme jmenovitě poděkovat, protože bychom na někoho určitě zapomněli, a to
nechceme. Určitě ale každý, kdo jde okolo upraveného domu, si uvědomí, že je to Vaše
práce! A tak Vám děkujeme!

Společenská kronika
V měsíci červenci významné životní jubileum oslavují:
paní Ludmila Hellerová – 65 let
pan Miloš Chlouba – 65 let
Blahopřejeme!
V měsíci červenci se slečně Renatě Hoblíkové narodil syn Štěpán.

Blahopřejeme!

V uplynulých dnech zemřeli paní Pěva Kletečková a pan Josef Fryč.
Upřímnou soustrast!

Soutěž Vesnice roku 2010
Jak už asi víte z mimořádného hlášení místního rozhlasu, naše obce dosáhly mimořádného
úspěchu v soutěži Vesnice roku 2010. Této prestižní akce se každoročně účastní stovky obcí
z celé ČR. Na začátku června navštívila naše obce desetičlenná komise, ve které byli hodnotitelé
z Ministerstva místního rozvoje, Ministerstva kultury a zástupci Ústeckého kraje. Výsledky naší
činnosti komisi zaujaly, a tak jsme získali nečekaně hned dvě ocenění: „ Modrou stuhu“ to je první
místo v kategorii Společenský život obce a zároveň jsme získali zásluhou paní Petry Karfíkové
ještě ocenění - Diplom za vzorné vedení kroniky. Slavnostní vyhodnocení proběhne na konci
srpna ve vítězné obci, kterou se stalo Březno u Chomutova.
Děkujeme všem občanům, jejichž zásluhou jsme vyhráli dvě kategorie letošního ročníku
soutěže Vesnice roku 2010. Bez Vaší obětavé práce bychom tato ocenění nezískali. Koštice
vstoupily do povědomí celého Ústeckého kraje, o výsledcích soutěže informoval nejenom
regionální, ale i celostátní tisk. Výsledky jsou zveřejněny také na webových stránkách Ministerstva
místního rozvoje.
Úspěch hasičů – dorostenců

Dva odchovanci našeho SDH Koštice dosáhli vynikajícího úspěchu – účastnili se Mistrovství
ČR v hasičském sportu. Jiří Roček se umístil na 23. místě, Milan Kristek byl součástí družstva,
které reprezentovalo Ústecký kraj. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci obce. Zároveň patří
poděkování i těm, kdo oběma borcům vštípili lásku k požárnímu sportu, naučili je zodpovědnosti a
sebekázni – to znamená zejména paní Míše Kristkové.
Nepřehlédněte
·
Lékařská ordinace pro dospělé upozorňuje na uzavření ordinace z důvodu dovolené
ve dnech
19. - 30. 7. a 9.-20. 8. 2010, akutní ošetření bude poskytnuto
v Libochovicích u MUDr. Javůrka.
·
Lékařská ordinace pro děti upozorňuje na uzavření ordinace z důvodu dovolené ve
dnech 12. 7. – 6. 8. 2010. V případě nutnosti bude ošetření poskytnuto v Lounech u
MUDr. Ploranské.
Akce v době prázdnin
Vzhledem k aktuálním akcím pořádaným v našem okolí dochází ke změně akcí v průběhu
prázdnin. Nabízíme Vám jejich přehled:
·
Rusalka – představení Rusalka se koná v sobotu 31. července 2010 v Lokti nad Ohří.
Zpívají členové Národního divadla, představení se uskuteční venku pod hradem Loket. My
bychom odjížděli ráno, celý den bychom strávili v Karlových Varech, odpoledne bychom
přejeli do Lokte nad Ohří, abychom si prohlídli toto město, případně hrad a ve večerních
hodinách bychom se zaposlouchali do příběhu zamilované vodní panny Rusalky. Cena
zájezdu (vstupné 550,- + doprava 200,-) bude upřesněna podle počtu účastníků. Závazné
přihlášky co nejrychleji na OÚ nebo u paní Skalské
(do 18. 7.10).
·
Výlet do Kutné Hory – v případě zájmu se uskuteční v sobotu 14. srpna 2010.
Programem je celodenní prohlídka Kutné Hory (Vlašský dvůr, Chrám sv. Barbory, Kostnice,
důl na stříbro...). V případě zájmu se při návratu se účastníci výletu zastaví ve středověké
krčmě.
Cena dopravy 250,- Kč, vstupné dle individuálního zájmu. Zájemci
se hlásí na OÚ do 25. 7.10.
·
Rybářské závody ve Vojnicích – se uskuteční v sobotu 21. srpna 2010 od 17 hodin ve
Vojnicích. Od 18 hodin u rybníka malé posezení s hudbou. Občerstvení zajištěno. Bližší
informace paní Skalská.
·
Kuličkyáda – celostátní turnaj v kuličkách se koná již tradičně v Košticích dne 22. srpna.
Od 10 hodin na ostrově u Ohře hrají děti, ve 13 hodin začíná turnaj dospělých, můžete
zkusit i Vy své umění v této populární hře! Přihlášky a bližší informace u paní Karfíkové a
paní Formánkové.
·
Neckyáda – aneb Plavba netradičních plavidel se uskuteční v neděli 22. srpna 2010
v 15 hodin z pláže na ostrově v Košticích. Přijďte, každé plavidlo je vítáno!
·
Stezka odvahy – se tentokrát uskuteční v pátek 27. srpna. Sraz dobrovolníků - strašidel
ve 21 hodin na lávce u Ohře. Akce pro děti začne ve 21.30
·
Olympiáda Mikroregionu Perucko aneb Lempliáda – se uskuteční v sobotu 28. srpna
v Blšanech u Loun (tato obec po nás převzala štafetu Olympiády). Soutěží pětičlenná
smíšená družstva, zájemci se hlásí u paní Skalské nebo paní Karfíkové. V neděli 29. srpna
soutěží družstva dětí. Olympiádu provází bohatý program. Bližší informace v příštím
Zpravodaji.
·
Noční vyučování – je akce, která se uskuteční dne 1. září 2010 na počest 100 let od
vzniku školy ve Vojničkách. Bude se vyučovat ve večerních hodinách, vyučovací hodiny
budou upraveny zajímavým způsobem. Bližší informace v příštím Zpravodaji.

Pouť ve Vojničkách
Podle záznamů z kroniky se poprvé uskutečnila pouť ve Vojničkách před 50 lety, jsme rádi, že
ta letošní na tuto tradici navázala. Počasí se vydařilo, program byl bohatý a poutavý, koláče, které

napekly místní hospodyně, byly skvělé...prostě pouť, jak má být. Součástí pouti bylo slavnostní
otevření nově vybudovaného altánu v místním parku. Celá tato akce se uskutečnila za finanční
podpory Nadace Vodafone.
Občerstvení pomohli zajistit členové mysliveckého sdružení Žejdlička (a neměli to v tom horku
vůbec jednoduché)! Děti přijeli ochladit a na večerní ohnivou show dohlíželi členové SDH Koštice
(pan K. Pfeifer, pan V. Šaloun a pan Z. Henc), za což jim děkujeme. Poděkování patří i všem
dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou a organizací akce a samozřejmě členům neformálního
sdružení Nová cesta Vojniček (v čele s Míšou Peterkovou).
Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce: www.mesta.obce.cz/kostice

