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Vážení občané!
Je tu prosinec – Vánoce, konec roku…
Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a pohody v příštím roce. Přejeme Vám, abyste ten příští rok
prožili radostně a spokojeně! Užijte si příjemné vánoční svátky, oslavte příchod nového roku a
pokud jste s něčím nespokojeni, či naopak spokojeni, přijďte nám to říci. Rádi vás uvidíme.
Zastupitelé a pracovníci obce
Společenská kronika
V měsíci prosinci oslavují: paní Vlasta Kredbová – 70 let
paní Věra Krausová – 76 let
paní Marie Vykysalová – 90 let
pan Václav Firman – 65 let
pan Jan Kovařík – 86 let
Blahopřejeme!

Blahopřání k devadesátinám
V úterý 16. prosince se dožívá významného životního jubilea – 90 let paní Marie Vykysalová,
nejstarší občanka obce. Je pořád plná elánu, sleduje dění v obci, vzpomíná na dobu, kdy
pracovala ve školce…s úsměvem říká, že jí prošli rukama snad všichni obyvatelé Koštic. V sobotu
jí byl na velké rodinné oslavě popřát také pan Vlasák – starosta obce. A nepřišel sám, přivedl
s sebou celou kapelu, která paní Vykysalové zahrála několik lidových písní.
Paní Vykysalové přejeme hodně zdraví a duševní svěžest!!! Ještě jednou blahopřejeme.

Adventní neděle
Každou adventní neděli se rozsvítil vánoční strom vždy v jedné z našich obcí. Nejprve
v Želevicích, potom ve Vojničkách, Vojnicích a tento víkend nás čeká poslední rozvícení –
v Košticích. Na všech adventních akcích zpívají občané našich obcí, hudební doprovod zajišťují
manželé Mísařovi – moc všem děkujeme.
Obrázek je z Vojniček, tam jsme po slavnostním rozsvícení stromu, který věnovali manželé
Vodákovi, společně poseděli v bývalé prodejně a bylo nám moc hezky (…a taky se zpívalo!).

Dovolte nám ještě, abychom připomněli všechny akce plánované do konce prosince.
Program prosincových akcí:
Sobota 20.12. 15 hodin posezení na obci (malé občerstvení s sebou J!),
17 hodin rozsvícení stromu
Neděle 21.12. 18 hodin Vánoční koncert sboru Melodie kostel Libochovice
Středa 24.12. Betlémské světlo
Koštice – 10.00 budova OÚ
Vojnice – 10.15 kaple
Vojničky – 10.30 bývalá prodejna
Želevice – 10.45 zvonička
Kaple ve Vojnicích a zvonička v Želevicích budou během Štědrého dne dle možností otevřeny
( info pan Nožička a paní Landová).
Půlnoční mše – kostel Libochovice
Pátek 26.12. 15 hodin Kaple Vojnice Koledy – společné setkání občanů při zpěvu koled
Sobota 27.12. 14 hodin hřiště Sokol Koštice – Silvestrovský fotbálek
(dle domluvy a počasí)
Neděle 28.12. 14 hodin sál Kulturního domu Turnaj ve stolním tenisu
(pro malé i velké, starší i mladší, ženy i muže J!)
Středa 31.12. 19 hodin před budovou OÚ Malý ohňostroj + silvestrovský přípitek
Srdečně Vás na všechny akce zveme!
Nepřehlédněte…
 Na poště v Košticích po paní Hoblíkové pracuje paní Loudová. Popřejme jí hodně pohody a
pracovních úspěchů Snad to s námi vydrží stejně tak dlouho jako paní Hoblíková J!
 V Říční ulici v Košticích začala rozsáhlá oprava kanalizace. Provádějí se výkopové práce,
buďte opatrní…Víme, že vám bude nějakou dobu znepříjemňovat návraty domů a procházky
nepořádek a bahno, ale oprava už byla opravdu nevyhnutelná (to určitě potvrdí všichni
poblíž bydlící občané). Propadlá kanalizace se také opravovala v Košticích směrem na
Dobročku – u Vopršalů.
 V uplynulém týdnu prasklo potrubí pitné vody v ulici Na Vinci, v prostorách mezi obecním
úřadem a panelákem. Při opravě byla bez předchozího upozornění přerušena dodávka pitné
vody. ČVAK se všem občanům Koštic dodatečně omlouvá.
 Ve Vojnicích byl vyčištěn přítok do místního rybníka. Návštěvníci si určitě všimli, že se rybník
velice rychle napustil, což je před zimou velmi důležité. Letos na jaře zde bylo vysázeno přes
30 malých vrbiček, dnes nenajdete ani jednu!!! Všechny jsou vytrhané či zlomené. Protože
byl rybník před lety opraven z grantových zdrojů
a osázení vrbami bylo součástí projektu, je nutné, aby zde tato zeleň rostla. Moc vás
prosíme, až na jaře vysázíme další várku stromků, buďte k nim ohleduplní. Děkujeme.
 Kvůli většímu množství umělohmotného odpadu v době vánočních svátků se bude konat
mimořádný svoz pytlů také v úterý 30. prosince – upozorníme místním rozhlasem.
 U budovy Obecního úřady v Košticích je nádherná výzdoba, kterou vytvořila paní Hellerová.
Kromě klasického adventního věnce se zde nachází adventní kalendář pro děti z místní
školy. Každý den zde najdou dopis od Ježíška a musí splnit nějaký úkol, za který získají
malé překvapení. Paní Hellerová se tak snaží naplnit nedočkavé čekání na Štědrý den. Moc
jí za to děkujeme, takový nádherný kalendář určitě nemá žádná obec široko daleko.
 Zájemci o muzikál Carmen se mohou předběžně hlásit u paní Zelinkové. Protože je cena
této akce poměrně větší, zatím to berte jako průzkum. Pokud se najde dost zájemců,
muzikálové představení v hlavní roli s Lucií Bílou objednáme. Předpokládaná cena zájezdu
650,- (500 Kč vstupenka + 150 Kč autobus).

 Kurzy zaměřené na práci s počítačem se rozjedou ke konci ledna. Informace vyhlásíme
místním rozhlasem.
 Svatý Ján je v „nemocnici“ a jeho léčba pomalu končí. Osazení proběhne podle počasí.
Zatím se snažíme upravit okolí sochy podle návrhů památkářů.
 Ještě jedno poděkování - o kapličku u přívozu se stará paní Kalitová, moc děkujeme.
 Byly spuštěny nové webové stránky obce. Tak se podívejte… Jsou zde videa + foto z akcí,
starší čísla Zpravodaje a další informace. O webové stránky se zodpovědně stará Jakub
Jaroš.
 Angličtináři měli poslední hodinu výuky anglického jazyka v tomto roce, společně poseděli a
zhodnotili, co se naučili. Další hodina je až v lednu 2009.
Poděkování
Měsíc prosinec je vždy plný bilancování, co ten uplynulý rok přinesl. I my se ohlížíme a znovu si
uvědomujeme, jak moc je důležitá Vaše práce pro obec, Vaše pomoc…Ani Vás všechny
nemůžeme vyjmenovat, staráte se o křížky, kapličky, zeleň, pomáháte s organizací různých akcí,
trénujete děti, pracujete zadarmo a zkrášlujete své okolí…Dovolte nám, abychom Vám všem
poděkovali!!! Opravdu moc si Vaší práce vážíme!
Poděkovat bychom chtěli také organizacím, které v našich obcích pracují. I za těmi je vidět kus
pořádné práce. Takže děkujeme členům Sboru dobrovolných hasičů Koštice, TJ Sokol Koštice a
Mysliveckému sdružení Žejdlička za spolupráci v uplynulém roce. Těšíme se, že spolupráce bude
pokračovat také v příštím roce.
V lednovém čísle Vám přineseme malá hodnocení činnosti v roce 2008 od všech organizací
působících v obci.
Mikulášská
V neděli 7. prosince se na sále Kulturního domu v Košticích probudili ze svého celoročního
spánku čerti. Nejprve vzpomínali v malé divadelní scénce na různé hříchy koštických dětí a potom
s Mikulášem a andělem rozdávali nadílku – čokoládové adventní kalendáře a balíček sladkostí.
Malé děti se trošku bály, velké to braly s nadhledem. Tak zase za rok…Několik fotografií je
k nahlédnutí na webových stránkách obce.
Výlet do Drážďan
V sobotu 6. prosince jeli zájemci na výlet do Drážďan. Opět byl malý problém s objednaným
autobusem (přijel později, neznal Drážďany a neměl mapu ani navigaci…), ale atmosféra
vánočních Drážďan je nezaměnitelná. Kdo chtěl, nakupoval, koho zajímala prohlídka města a
Zwinger, prošel si zajímavosti s průvodkyní. Prostě hezký výlet. Kam vyrazíme příští rok? Pokud
máte nápad, podělte se, budeme rádi.
Grantové žádosti
Začíná období, kdy se píší různé granty o finanční podporu projektů. Zároveň ale v tuto dobu
píšeme závěrečné zprávy a vypracováváme finanční zprávy o projektech minulých.
V roce 2008 jsme podávali 6 žádostí o finanční podporu, získali jsme 4 projekty: opravu sochy
sv. Jána Nepomuckého v Košticích (cca 220 000,-), vybudování uložiště tříděného odpadu a
opravu rozpadávající se budovy u Zajíčků (cca 210 000,-), vybudování posezení, altánu a
přístupové cesty k rybníku jako upomínku na dragounské lázně ve Vojnicích + kulturní program při
slavnostním otevření (cca 200 000,-) a podpořen byl také projekt na Koštickou pouť a Olympiádu
mikroregionu Perucko (cca 80 000,-). Podařilo se tedy získat zhruba ¾ miliónu navíc. Bohužel
hlavní projekt, do kterého jsme vkládali velké naděje, v hodnotě cca 10 miliónů korun jsme
nezískali. Útěchou nám může být skutečnost, že žádná z menších obcí finanční podporu
nedostala, veškeré finance šly pouze do velkých měst.

Pokusíme se znovu o žádosti na rekonstrukci kostela v Košticích, rekonstrukci Kulturního domu
v Košticích, chodníky + komunikace v Košticích, osvětlení + chodník ve Vojnicích, obnova parku +
rekonstrukce soch ve Vojničkách, nové stavební parcely v Košticích, obnova parku v Košticích,
rekonstrukce osvětlení v Želevicích, ve všech obcích nové autobusové zastávky….no a
samozřejmě bolavé místo – nová kanalizace a čistička odpadních vod v Košticích ( ale to je běh
na hodně dlouhou trať).
Jak vidíte, plánů máme hodně, peněz málo L! Urychleně musíme vyřešit vlastnictví pozemků
obce a žádat a žádat…snad něco získáme.

Koledy
V době adventního času se hodně muzicíruje. Hrají a zpívají se vánoční lidové písně – koledy.
Paní Hellerová nám o koledách napsala hezké povídání…
Něco o koledách.
Vánoce jsou opět přede dveřmi a jaké by byly bez koled? Lépe řečeno bez koled a pastorel,
neboť většina písní, které považujeme za koledy, jsou vlastně pastorely. Pravé koledy jsou pouze
písně kolední, které se zpívaly na sv.Štěpána.
Koleda pochází z latinského Calendae, což bylo označení dnů slunovratu. Pohanští kněží
obcházeli domy a zpívali rituální zpěvy, které nosily štěstí a blahobyt. Stejně tak křesťanští kněží,
oslavující narození Krista. Koledy v pravém slova smyslu, tedy písně zpívané dětmi a chudými,
prosícími o výslužku - koledu, jsou až dílem středověku. Podle legendy je autorem první koledy
svatý František z Assissi.
V Čechách je starobylý obyčej koled doložen ještě z doby předhusitské, ve spisu Štědrý večer
mnicha Jana z Holešova. Koledy byly prvními písněmi v českém jazyce. Staré koledy jistě všichni
známe - Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma. Novější koledou je
píseň Chtíc aby spal, kterou složil a vydal Adam Václav Michna z Otradovic v roce
1647.Nejslavnější novodová koleda Tichá noc vznikla v roce 1818, kdy myši v tyrolské vensici
Arnsdorfu rozkousaly měchy u varhan a učitel Franz Gruber napsal s přítelem Josefem Mohrem
zcela novou píseň pro dva sólové hlasy a kytaru. Autoři přes velikou slávu této písně zemřeli
chudí.
Moderní koledy nebo vánoční písně známe všichni, pocházejí hlavně ze 60.let 20. století Veselé Vánoce /Vánoce,vánoce přicházejí/, Purpura, Už se zase těšíme na Ježíška atd. Písně z
poslední doby už jsou spíše klidné, idylické, někdy i satirické, jako např. Sliby se maj plnit o
vánocích nebo Ladovská zima novodobého básníka Jarka Nohavici.
Hezké svátky všem a doufám, že si všichni o Vánocích zazpíváme!

Ještě spojení na nás:
email: a.skalska@seznam.cz
tel.: 777 842882, 415 674996
Kontakty na obecní úřad:
ou-kostice@cmail.cz
tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce:
www.mesta.obce.cz/kostice

