Koštický zpravodaj č.6/2016

KOŠTICKÝ
ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – červen 2016
Vážení občané!
V tomto čísle najdete podrobný program Koštické pouti 2016, na kterou Vás i Vaše příbuzné,
známé a kamarády srdečně zveme! Program pro děti je spolufinancován Ústeckým krajem!
Společenská kronika
V měsíci červnu významné životní jubileum oslavují:
pan Zdeněk Buřt – 70 let
pan Bořivoj Mařík – 65 let
pan Miroslav Hrouda – 70 let
pan Josef Mrňák – 84 let
pan Antonín Karfík – 80 let
paní Marie Fousková – 75 let
paní Jana Černíková – 60 let
Želevická stopa – další ročník Želevické stopy se uskutečnil v sobotu 21. 5. 2016. Akce byla opět
skvěle připravena, účastníci (odhadem asi stovka J!) strávili společně příjemné odpoledne –
závodilo se, povídalo se, tancovalo se. Ti nejlepší dostali hezké ceny. Poděkování patří všem
pořadatelům a pomocníkům!
Výlet do dětského Mirakula
V sobotu 28. 5. 2016 se uskutečnil pro zájemce výlet do dětského zábavního parku Mirakulum
Milovice. V autobusu sice nebylo několik mést obsazeno, ale to nikomu nevadilo J! Park zábavy
byl plný zajímavých atrakcí a programu pro děti malé i velké. Ani se všechny ty prolézačky a
skákačky nemohly ozkoušet. Kousek od zábavního parku byl také prostor, který připomínal
minulost Milovic – jejich obsazení sovětskou armádou. Zájemci si mohli vyzkoušet prostory tanku
apod. Podle ohlasu mezi dětmi je už nyní jisté, že pojedeme znovu J!
Oslavy Dne dětí aneb Dětská pyžamová párty
V neděli 29. 5. 2016 se uskutečnila na ostrově u Ohře Pyžamová párty pro děti. Kromě tradičních
soutěží si mohly děti vyrobit kouzelný kamínek a zhlédnout ukázku výcviku psů. Po programu si
zájemci opekli na ohni buřty. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci! Akce byla
spolufinancována Ústeckým krajem – děkujeme!
Nepřehlédněte.
·

Noc kostelů v Košticích – program:
17.00 – 20.00 prohlídka výstavy Náš kostel
(fotografie z historie kostela a akcí zde uskutečněných, svaté obrázky rodiny
Ortů)
17.00 vernisáž výstavy Náš kostel – koncert koštických dětí (flétny), čtení z bible,
prohlídka kostela

Přehled nejbližších akcí:
10. června
Noc kostelů
18. – 19. června
Pouťové oslavy
9. července
Pouť ve Vojničkách
Kontakty: ou-kostice@obeckostice.cz, tel.: 415 693 541, www.mesta.obce.cz/kostice
KOŠTICKÁ POUŤ 2016
18. – 19. ČERVNA 2016
Program:
Sobota 18. 6. 2016
9.30 – 12.00

projížďka po Ohři motorovým člunem (nástup na ostrově)

10.00 – 16.00

prohlídka koštického mlýna (výstava starých fotografií mlýna)

13.00 – 13.30

prohlídka kostela sv. A. Paduánského v Košticích

13.30 – 14.00

Slavnost stoletých stromů (dětské hřiště u školy)

14.00 – 15.00

Strakoši – koncert country kapely (fotbal. hřiště)

15.30 – 16.30

zábavný pořad Marcely Holanové a Alexandra Hemaly
(fotbal. hřiště)

18.00

Habaďúra – divad. představení koštic. ochotníků (KD Koštice)

20.30

taneční zábava – hraje Taurus pana Laksy (fotbal. hřiště Koštice)

22.00

ohnivá show

Neděle 19. 6. 2016
10.00 – 11.00

otevřeno Vesnické minimuzeum (vedle KD Koštice)

10.00

Den otců – soutěže pro děti a tatínky (fotbal. hřiště)

13.00

fotbalové utkání Koštice : Křesín

15.00

příjezd družiny krále Karla IV. – průvod obcí Koštice
(od želevického křížku k fotbal. hřišti)

15.30

rytířský souboj pro děti i dospělé (fotbal. hřiště)

(Akce pro děti je spolufinancována Ústeckým krajem.)
Občerstvení zajištěno – jeho koupí podpoříte činnost koštických fotbalistů. Děkujeme!
Srdečně Vás zveme!!!

