Koštický zpravodaj č. 7/2012

Vážení občané!
Červenec byl pro naše obce poměrně klidným měsícem. Uskutečnila se pouť ve Vojničkách a
připravovalo se slavnostní předání ocenění soutěže Vesnice Ústeckého kraje roku 2012, které se
uskuteční ve čtvrtek 2. srpna
na sále KD v Košticích.
Červenec je jinak sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce a vždy měl 31 dní. V
původním římském kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy „Pátý“. V roce 44 př. n. l. byl
zavražděn Julius Caesar a poté římský senát na návrh Marka Antonia změnil na počest Julia
Caesara název měsíce, ve kterém se Julius Caesar narodil, Quintilis na Julius. Tento měsíc patří
do velkých letních prázdnin všude tam, kde je léto.

Společenská kronika
V měsíci červenci významné životní jubileum nikdo neoslavuje, takže jenom připomeneme
pravidla pro zveřejnění jména jubilanta ve Zpravodaji. Po dosažení 60 let veřejně blahopřejeme
každých 5 let, po jubileu 80 let se blahopřeje každý rok. V případě, že si někdo nepřeje zveřejnění
svého jména, může tuto skutečnost nahlásit na OÚ.
V měsíci červenci se narodil manželům Cibulkovým syn Jaroslav. Přejeme mu
hodně zdraví a štěstí a rodičům hodně radosti!
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřely paní Šafaříková a Zemanová.
Čest jejich památce!
Kuličkyáda
Stalo se již tradicí, že se v létě během prázdnin v Košticích koná celorepublikový open turnaj ve
cvrnkání kuliček - kuličkyáda. Letos se uskutečnila v neděli 22. července jako obvykle na
koštickém ostrově. Počasí sice dlouho hrozilo, ale po deštivé noci se přecijen vyjasnilo a do Koštic
se sjeli hráči z celé republiky, dorazilo i pár místních. Dopoledne si zahrály děti, vítězem se stal
Josef Novák z Koštic. Ve 13 hodin se rozeběhl turnaj dospělých. Přítomní si pochvalovali přírodní
terén a kupodivu jim nevadil ani mokřejší povch - kuličky pak při rozhozu neskákaly. Po
pětihodinovém souboji se nakonec definitivním vítězem bez porážky stal Jakub Fuss z Prahy. Z
místních obsadila krásné 8. místo Zdeňka Formánková, která je v první čtyřicítce
celorepublikového kuličkového žebříčku. A to začínala před několika lety cvrnkat v Košticích.
Nepřehlédněte
·
Ve čtvrtek 2. srpna 2012 se uskuteční v naší obci vyhodnocení letošního ročníku soutěže
Vesnice roku Ústeckého kraje 2012 a předání Zlaté stuhy. Bude připraven program pro
hosty a následně od 16 hodin i pro naše občany. Občerstvení + hudba zajištěno. Srdečně
Vás zveme!

·

Od srpna 2012 se mění nájemce v místním hostinci (Kulturní dům Koštice). Přejme si,
aby byli návštěvníci se změnou spokojeni.

.

Pouť ve Vojničkách
V sobotu 7. července se ve Vojničkách uskutečnila další pouť. Bohatý program byl připraven od 15
hodin pro děti i dospělé. Nejprve soutěžili mladí rybáři – ten nejšikovnější (Josef Mareš) chytil za
poměrně intenzívního deště 4 kapry! Potom se ale počasí umoudřilo, a tak mohly připravené
soutěže pro děti i rybářské závody pro dospělé bez problémů proběhnout J! Od 18 hodin bylo pro
děti připravené divadelní představení O zlaté rybě. K posezení hrála hudba, členové mysliveckého
sdružení Žejdlička perfektně zajistili občerstvení (patří jim velké poděkování), a když se setmělo,
mohli návštěvníci vidět ohnivou show.
Vybudování malé naučné stezky
Občanské sdružení Iniciativa lepšího venkova nabídka naší obci vybudování malé naučné stezky,
která povede z Koštic přes Želevice a blízké mokřady do Křesína. Stezka začíná u kostela – zde
je připraven panel pro informace. Další zastávkou je park na dolní návsi. Tady je součástí naučné
stezky malý dřevěný altán. U Ohře (před Novákovými) je umístěna lavička. Další altán je potom
v Křesíně.
Pomocí tohoto projektu se podařilo opět vylepšit místní životní prostředí v obci, takže děkujeme
členům občanského sdružení Iniciativa lepšího venkova!
Nejbližší plánované akce
18. srpna 2012 – rybářské závody Vojnice + zábava (rybářská tombola, že by zase sumec J?)
25. srpna 2012 – nabízíme výlet autobusem. Zájemci si mohou vybrat z těchto dvou variant:
1. varianta: Koněpruské jeskyně + hrad Karlštejn, cena dopravy 200/osoba, vstupné dle domluvy:
jeskyně = 130,- Kč, hrad Karlštejn = 170,- nebo 300,- Kč (podle zvoleného okruhu)
2. varianta: ZOO v Děčíně, zámek v Děčíně, skanzen Zubrnice, muzeální železnice, cena
dopravy 180/osoba, vstupné dle domluvy:
ZOO = 90,- Kč, zámek v Děčíně 130,-Kč, skanzen Zubrnice = 80,- Kč

Červencové pranostiky
·

Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.

·

Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.

·

Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

·

Svatá Markyta hodila srp do žita.

·

Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.

·

O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

·

Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.

·

Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.

·

Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.

