Koštický zpravodaj č.12

KO ŠTI CK Ý

ZP R A V OD A J

pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – prosinec 2010
Vážení občané!
Rok se s rokem sešel, je prosinec, rychlými kroky se blíží konec roku a s ním i nejhezčí
rodinné svátky. Přeji Vám nejen za sebe, ale i za ostatní zastupitele obce příjemné a klidné
prožití Vánoc, pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů. Našim obcím přeji
hezké počasí a hodně úspěchů při získávání dotací na všechny plánované investiční akce!
Jaroslav Vlasák

let
let

Společenská kronika
V měsíci prosinci významné životní jubileum oslavují:
paní Marie Vykysalová – 92 let
paní Věra Krausová z Vojnic – 78
pan Jan Kovařík – 88
Blahopřejeme!
V uplynulých dnech zemřeli paní Božena Zlatohlávková, paní Melita Povová
a pan Václav Kubeš – fotbalista, kronikář, ochotník, organizátor společenského
života
v našich obcích.
Čest jejich památce!

Návštěva Senátu a Poslanecké sněmovny ČR
Na počátku prosince byli pozváni zástupci našich obcí k slavnostnímu předání přidělených
symbolů obce. Celý slavnostní akt (účastnili se ho zástupci 24 obcí) se uskutečnil za přítomnosti
významných představitelů státu. Paní Němcová - předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR předala
starostovi obce panu Vlasákovi příslušné dokumenty a zároveň pozvala všechny přítomné na
prohlídku Poslanecké sněmovny.
O několik dní později byl starosta obce pozván na slavnostní setkání obcí – vítězů krajských
kol soutěže Vesnice roku 2010. Tentokrát se pozvání týkalo Senátu. Bohužel se starosta nakonec
do Prahy nedostal, protože mu v tom zabránilo počasí – tedy přesněji řečeno autonehoda jakéhosi
řidiče na zmrzlé vozovce a následné ucpání silnice.
O našich obcích se píše, mluví a hlavně ví stále víc! A to je dobře! Zviditelnění obce je
nesmírně důležité!
Mikulášská pro děti
Mikulášská pro děti se tentokrát uskutečnila v sobotu 4. prosince 2010. Děti tancovaly, soutěžily,
odvážlivci si prohlédli skutečné Peklo a nakonec se dočkali i příchodu Mikuláše a jeho nadílky.
V Pekle děti viděly čertí ohýnek – celý prostor z toho byl až skoro červený, spoustu pytlů na
zlobivé děti, slámu, na které čerti spí, a také samotné čerty! Ti hráli celé odpoledne karty nebo se
váleli na slámě a odpočívali. Není divu, že některé děti se v Pekle bály J! Takže čertům i všem
ostatním, kdo se na Mikulášské podíleli, děkujeme.
Adventní trhy

Třetí adventní neděli se konaly na sále KD v Košticích Adventní trhy. Kromě několika prodejců
vánočního zboží jsme mohli vidět práci členů VOŽEKOVO sdružení, ti totiž celou akci iniciovali a
připravili. Nejvíce práce měla paní Irena Hellerová, která připravila výstavu České vánoce. Akce
začala vystoupením dětí z místní školy a školky, dále jste mohli vidět výstavu betlémů a výstavu
prací dětí ZŠ a MŠ Koštice. V průběhu odpoledne účastníci vyráběli papírové vánoční ozdoby,
zdobili perníky, připravovali adventní aranžmá. Podávaly se horké nápoje pro zahřátí i malé
občerstvení k ochutnání. Akce přilákala nebývale velké množství účastníků a podle ohlasů se jim
odpolední nabídka líbila. Poděkování patří všem, kdo pomohli!
Nepřehlédněte
·
Charitativní sbírka ošacení byla odvezena Diakonií Broumov. Děkujeme všem, kteří
pomohli potřebným lidem.
·
Koštice obsadily 3. místo v soutěži obcí Lounska ve třídění odpadu. Byli jsme oceněni
nejen za množství, ale také za fungování sběrného dvora. Letos jsme získali za tříděný
odpad 75 000 Kč.
·
Mikuláš letos zavítal také do želevické hospůdky, kam přišli rodiče se svými malými
dětmi. Mikuláš byl prý moc hodný…děkujeme organizátorům za povedenou akci.
Poděkování
Rádi otiskujeme…
Chtěla bych touto cestou poděkovat koštickému SDH za poražení letitého ořechu v mé zahradě,
jehož větve ohrožovaly střechu mého domku. Všichni zúčastnění si počínali velice obratně, a
přestože počasí nebylo zdaleka ideální, svého úkolu se zhostili rychle a precizně, včetně úklidu.
Zbavili mne tím velké starosti i práce. Zvláště obratně si počínal pan Chaloupka ml., který
pracoval ve výšce. Ještě jednou vřelý dík všem.
H. Štroblová
Silvestrovské oslavy
Pokud máte zájem strávit silvestrovskou noc ve společnosti svých kamarádů a známých, máte
tyto možnosti:
Sál KD Koštice – zájemci se hlásí u p. Zelinkové (do 23. 12.2010), cena 100 Kč na náklady,
občerstvení vlastní (nápoje možno v koštické hospodě).
Hospůdka v Želevicích – sál i hospůdka otevřeny pro zájemce.
Plánované akce (do konce roku 2010)
19. 12.
4. adventní neděle
17 hod
zvonička
Želevice
Vánoční koncert sboru Melodie
18
hod
kostel
Libochovice
24. 12.
Betlémské světlo
10 hod
OÚ
Koštice
10.15
zvoničkou
Želevice
10.30
10.45
školou
Vojničky
Půlnoční mše
24
hod
kostel
Libochovice
Půlnoční setkání
24
hod
kaple
Vojnice
26. 12.
Zpívání v kapli
15
hod
kaple
Vojnice

kaple –

před
před
před kaplí
před býv.

Vojnice

28. 12.
KD

Turnaj ve stolním tenisu – děti
10 hod
sál
Koštice
Turnaj ve stolním tenisu – dospělí 16 hod
sál
KD
Koštice
30. 12.
Silvestrovský fotbálek
14 hod
fotbalové
hřiště
Koštice
31. 12.
Malý ohňostroj
19 hod
budova
OÚ
Koštice
Společný Silvestr
20 hod
sál
KD
Koštice
1. 1. 2011
Novoroční procházka
15 hod
budova
OÚ
Koštice
Kontakty na obecní úřad: ou-kostice@cmail.cz, tel.: 415 693541, 415 693540
Webová stránka obce: www.mesta.obce.cz/kostice

