Koštický zpravodaj č.8

Vážení občané!
Po velkých vedrech v červenci voda zase páchá neplechu - tentokrát na severu, nedaleko od
nás. Každý z nás si uvědomuje strašnou sílu vody, bezmocnost lidí, kterým voda během
několika minut sebrala všechno, kteří často zachránili pouze holé životy. Pokud chcete
pomoci finančně, můžete poslat dárcovskou SMS:
·
společnosti Člověk v tísni ve tvaru DMS SOSPOVODNE
·
humanitární organizaci ADRA ve tvaru DMS ADRA
·
Charitě ČR ve tvaru DMS POVODNE2010
Dárcovská SMS se posílá vždy na číslo 87777 a stojí 30 korun.
Společenská kronika
V měsíci srpnu významné životní jubileum oslavují:
pan Václav Svoboda – 87 let
pan Václav Kalita – 70 let
Blahopřejeme!
V uplynulém měsíci zemřel pan Jan Pastyřík.

Upřímnou soustrast!

V měsíci dubnu zemřel pan Jaroslav Peterka z Vojniček. Omlouváme se,
že jsme opomněli vyjádřit upřímnou soustrast v patřičném vydání
Zpravodaje. Věnujme mu nyní malou tichou vzpomínku.
Pomoc při povodních
SDH Koštice vyhlásil humanitární sbírku občanů našich obcí pro občany žijící v oblastech
zasažených povodněmi v severních Čechách. Občané většinou přinesli úklidové a hygienické
protředky, rukavice, pitnou vodu, hadry, utěrky, ručníky…a také finanční prostředky. Za ty hasiči
koupili košťata, lopaty, gumáky a rukavice. Ve středu 11. srpna 2010 odvezli vybraní členové SDH
Koštice shromážděný materiál v odhadované výši 20 000,- korun do krizového štábu v Benešově
nad Ploučnicí.
Děkujeme všem občanům za pomoc. Poděkování patří také členům SDH Koštice, že humanitární
sbírku zorganizovali.
Zajímavost v našem okolí
V našem okolí můžeme objevit zajímavosti, které stojí za to navštívit. Je to třeba rozhledna ve
Strádonicích, muzeum Českého granátu v Třebenicích, zemědělské muzeum na Peruci, ale také
zámek v sousední obci Pátek. Předáváme Vám nyní následující pozvání…
Vážení čtenáři Koštického zpravodaje,
srdečně Vás zvu k návštěvě páteckého zámku. Shlédnout můžete fresky z 1. pol. 18. století,
výstavu o historii a významných osobnostech Pátku, výstavu díla akdemické malířky paní Hany
Štroblové, jež žije v Košticích od roku 1946, výstavu PhDr. Marie Imbrové o sochařské komunitě
v africké Tengenenge, fotografickou dokumentární výstavu o restaurování zámeckých hodin a o
opravě střechy zámku.
Zámek je otevřen v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin (až do 29. 8. 2010). Vstup dobrovolný.

Těší se na Vás Milena Hubičková
Nepřehlédněte
·
Zasedání zastupitelstva obce Koštice se uskuteční poslední týden v srpnu. Termín
bude zveřejněn pozvánkou na vývěskách a místním rozhlasem.
·
Sběr papíru pro školu je v současné době pozastaven – sklad je naplněn, odvoz bude
proveden začátkem září. Od 15. 9. 2010 bude sklad opět k dispozici. Děkujeme všem za
pomoc našim dětem v soutěži sběru starého papíru.
·
Na obci jsou k prohlédnutí letecké snímky našich obcí, které si můžete objednat.
Cena snímků je 300,- korun za fotografii velikosti 40x30 cm. Objednávky budou
přijímány do konce srpna.
·
Vstupenky se slevou do českých a moravských památek můžete získat v knihovně na
OÚ u paní Štýbrové.
·
Paní Karfíková a paní Skalská v součastné době navštěvují pamětníky našich obcí a
naslouchají jejich vyprávění. Paní Karfíková potom vzpomínky po vzájemné domluvě
zpracuje, sepíše a vloží jako přílohu do kroniky.
Předání techniky hasičům
Při zasedání zastupitelstva obce na konci srpna bude SDH Koštice předána do užívání dvě
vozidla: tatra 148 a dopravní automobil DUCATO. Obě vozidla si členové SDH sami z vlastních
zdrojů zrekonstruovali, oprava vozidla Tatra 148 stála 60 000 Kč, vozidlo DUCATO vyšlo na
27 000 Kč. K předání techniky dojde pře budovou OÚ Koštice.
Akce v srpnu
Vzhledem k aktuálním akcím pořádaným v našem okolí dochází ke změně akcí v průběhu
prázdnin. Nabízíme Vám jejich přehled:
·
Rybářské závody ve Vojnicích – se uskuteční v sobotu 21. srpna 2010 od 17 hodin ve
Vojnicích.
Rybářské závody dětí - od 15.30 hod
Rybářské závody dospělých – od 16.30 hod
Posezení s hudbou TAURUS – od 18 hod, občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého
počasí se akce přesune na náhradní termín.
·
Kuličkyáda – 22. srpna 2010.
Turnaj dětí - od 10 hodin na ostrově u Ohře
Turnaj dospělých – od 13 hodin na ostrově u Ohře
Hraje se za každého počasí! Přihlášky v místě turnaje 30 minut před začátkem.
·
Neckyáda – aneb Plavba netradičních plavidel se uskuteční v neděli 22. srpna 2010 v 15
hodin z pláže na ostrově v Košticích. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
·
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 hod. V případě nepříznivého
počasí se akce ruší.
·
Olympiáda Mikroregionu Perucko aneb Lempliáda – se uskuteční v sobotu 28. srpna
v Blšanech u Loun. Do soutěžního družstva nám chybí ještě jeden člen starší 50 let. Pokud
někdo máte zájem účastnit se této recesistické akce, kontaktujte nás!
Také dětské soutěžní družstvo je již téměř připravené reprezentovat naše obce (dětská
olympiáda se koná v neděli 29. srpna opět v Blšanech. Akce se koná za každého počasí.
·
Noční vyučování ve Vojničkách se na Vaše přání uskuteční v sobotu 4. září 2010.
Důvodem změny termínu je snaha umožnit většímu počtu zájemců účastnit se této
akce. Noční vyučování začne v 18 hodin.
Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540

